
รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับต้น คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565

วันท่ีเรียน:  7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2565  (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รหัส ช่ือ-สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน หมายเหตุ

RV1/3-65/001 นางสาว ประคอง ภักดี
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและ

วัสดุ
ส านักงานคณบดี -

RV1/3-65/002 นางสาว สิริมา ปานเกษม ส านักงานอธิการบดี ส านักงานคลัง -

RV1/3-65/003 นางสาว จงกล ทิพรังศรี
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานผู้อ านวยการ -

RV1/3-65/004 นางสาว พิมพร เทศแก้ว
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์พัฒนาผลิตภาพ

อุตสาหกรรม
ช าระค่าอบรม 1,400 บาท

RV1/3-65/005 นางสาว อัญชลี รอดภัย
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานผู้อ านวยการ -

RV1/3-65/006 นางสาว ชลธิชา เหล่าทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี ยกเลิก

หมายเหตุ: 

1. กรณีช าระค่าอบรมภาษาอังกฤษแล้ว โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินมายัง คุณฌัชชา คุณชม ภายในวันท่ี 2 มิ.ย. 65 

2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามท่ีได้ลงทะเบียน

3. เอกสารประกอบการอบรม จะส่งไปยังท่ีอยู่ของท่านท่ีได้แจ้งไว้กับส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณฌัชชา คุณชม HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th



รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565

วันท่ีเรียน:  7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2565  (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รหัส ช่ือ-สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน หมายเหตุ

RV2/3-65/001 นางสาว ขณิฐา เพ็ชรสุข
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและ

วัสดุ
ส านักงานคณบดี -

RV2/3-65/002 นาย พรภิรมย์ แก้วศิริ ส านักงานอธิการบดี

ส านักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรกายภาพ มจธ. บาง

ขุนเทียน

-

RV2/3-65/003 นางสาว ณพิชญา โลกวิทย์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม
- -

RV2/3-65/004 นางสาว ไมรวี ค าปาเครือ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม
- -

RV2/3-65/005 นาง รัชนีพร อ้ายต้ัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร -

RV2/3-65/006 นาย ธานี ธาดาวุธ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม
- -

RV2/3-65/007 นางสาว ชลธิชา เหล่าทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี -

RV2/3-65/008 นาย ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง ส านักงานอธิการบดี ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ -

RV2/3-65/009 นาง รุ่งนภา ศรีวรกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี -

RV2/3-65/010 นางสาว มลธิชา วิริยะสกุลพันธ์ุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - -

RV2/3-65/011 นาง ณัฐรินีย์ น้อยบุตร์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
- -

RV2/3-65/012 นางสาว สิริลักษณ์ คงสิน ส านักงานอธิการบดี ส านักงานทะเบียนนักศึกษา -

หมายเหตุ: 

1. กรณีช าระค่าอบรมภาษาอังกฤษแล้ว โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินมายัง คุณฌัชชา คุณชม ภายในวันท่ี 2 มิ.ย. 65 

2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามท่ีได้ลงทะเบียน

3. เอกสารประกอบการอบรม จะส่งไปยังท่ีอยู่ของท่านท่ีได้แจ้งไว้กับส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณฌัชชา คุณชม HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th



วันท่ีเรียน:  6 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2565  (วันจันทร์และวันพุธ)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รหัส ช่ือ-สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน หมายเหตุ

LS1/3-65/001 นางสาว นุชนารถ ใจศีลธรรม หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ช าระค่าอบรม 2,750 บาท

LS1/3-65/002 นาย วีระพันธ์ ปัญญายืน หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ช าระค่าอบรม 2,750 บาท

LS1/3-65/003 นาย ทรงพล หรรษาวงศ์ทอง หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ช าระค่าอบรม 2,750 บาท

LS1/3-65/004 นาย คมกริช กองสินหลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ -

LS1/3-65/005 นางสาว ชนากานต์ สุขกันยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช าระค่าอบรม 2,750 บาท

LS1/3-65/006 นางสาว อัญชลี รอดภัย
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานผู้อ านวยการ -

LS1/3-65/007 นาง ภัชรีย์ สุขกันยา
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
ส านักงานผู้อ านวยการ -

LS1/3-65/008 นางสาว สุดารัตน์ เขียวเขิน
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานผู้อ านวยการ ช าระค่าอบรม 2,750 บาท

LS1/3-65/009 นางสาว พิมชนก เปรมสมาน
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานผู้อ านวยการ -

LS1/3-65/010 นาง ณัฐรินีย์ น้อยบุตร์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
- -

LS1/3-65/011 นางสาว นูรีน สุนทรพงษ์ ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและ

พันธมิตร
-

หมายเหตุ: 

1. กรณีช าระค่าอบรมภาษาอังกฤษแล้ว โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินมายัง คุณฌัชชา คุณชม ภายในวันท่ี 2 มิ.ย. 65 

2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามท่ีได้ลงทะเบียน

3. เอกสารประกอบการอบรม จะส่งไปยังท่ีอยู่ของท่านท่ีได้แจ้งไว้กับส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณฌัชชา คุณชม HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Listening and Speaking ระดับต้น คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565



วันท่ีเรียน:  6 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2565  (วันจันทร์และวันพุธ)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รหัส ช่ือ-สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน หมายเหตุ

LS2/3-65/001 นางสาว ขณิฐา เพ็ชรสุข
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและ

วัสดุ
ส านักงานคณบดี -

LS2/3-65/002 นางสาว รัตดาวรรณ อัปมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล -

LS2/3-65/003 นางสาว วิธริน คงสว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
-

LS2/3-65/004 นางสาว ณพิชญา โลกวิทย์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม
- -

LS2/3-65/005 นางสาว ไมรวี ค าปาเครือ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม
- -

LS2/3-65/006 นางสาว ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์

และอุตสาหกรรม
- -

LS2/3-65/007 นางสาว สิริพร ปานแสง ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล
-

LS2/3-65/008 นางสาว ชลธิชา เหล่าทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี -

LS2/3-65/009 นางสาว พรกมล นิยมสุข ส านักงานอธิการบดี
กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัย
-

LS2/3-65/010 นางสาว ขนิฐา สอนดา ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและ

พันธมิตร
-

LS2/3-65/011 นางสาว จิตตรี เกตุแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - -

LS2/3-65/012 นางสาว สยุมพู เอกทัน ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานผู้อ านวยการ -

LS2/3-65/013 นาง ณัฐรินีย์ น้อยบุตร์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
- -

LS2/3-65/014 นาง ปิยธิดา เถลิงศรี ส านักงานอธิการบดี
กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัย
-

LS2/3-65/015 นางสาว สิริลักษณ์ คงสิน ส านักงานอธิการบดี ส านักงานทะเบียนนักศึกษา -

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565
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วันท่ีเรียน:  6 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2565  (วันจันทร์และวันพุธ)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565

หมายเหตุ: 

1. กรณีช าระค่าอบรมภาษาอังกฤษแล้ว โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินมายัง คุณฌัชชา คุณชม ภายในวันท่ี 2 มิ.ย. 65

2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามท่ีได้ลงทะเบียน

3. เอกสารประกอบการอบรม จะส่งไปยังท่ีอยู่ของท่านท่ีได้แจ้งไว้กับส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณฌัชชา คุณชม HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th
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รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565

วันท่ีเรียน:  7 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2565  (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รหัส ช่ือ-สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน หมายเหตุ

WG1/3-65/001 นางสาว ดวงเนตร แจ่มดวง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - -

WG1/3-65/002 นางสาว รัตดาวรรณ อัปมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล -

WG1/3-65/003 นางสาว ปณิชา ชุติชัยจรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี -

WG1/3-65/004 นางสาว ภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานพัฒนาการศึกษา

และบริการ
ช าระค่าอบรม 1,900 บาท

WG1/3-65/005 นาง ปัญญวร ไพรัช ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานพัฒนาการศึกษา

และบริการ
ช าระค่าอบรม 1,900 บาท

WG1/3-65/006 นางสาว ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์

และอุตสาหกรรม
- -

WG1/3-65/007 นางสาว ชลธิชา เหล่าทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี ยกเลิก

WG1/3-65/008 นางสาว จิตตรี เกตุแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - -

WG1/3-65/009 นาง ปิยธิดา เถลิงศรี ส านักงานอธิการบดี
กลุ่มงานบริการสุขภาพ

และอนามัย
-

WG1/3-65/010 นางสาว น  าฝน อินทร์พัตรา
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
- -

WG1/3-65/011 นางสาว นูรีน สุนทรพงษ์ ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานวิจัย นวัตกรรม

และพันธมิตร
-

หมายเหตุ: 

1. กรณีช าระค่าอบรมภาษาอังกฤษแล้ว โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินมายัง คุณฌัชชา คุณชม ภายในวันท่ี 2 มิ.ย. 65 

2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามท่ีได้ลงทะเบียน

3. เอกสารประกอบการอบรม จะส่งไปยังท่ีอยู่ของท่านท่ีได้แจ้งไว้กับส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณฌัชชา คุณชม HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th



รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565

วันท่ีเรียน:  7 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2565  (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

เวลาเรียน: 17.00 – 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รหัส ช่ือ-สกุล คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงาน หมายเหตุ

WG2/3-65/001 นาย ธนาธิป โคกระบิน ส านักหอสมุด - -

WG2/3-65/002 นางสาว อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์ ส านักหอสมุด ส านักงานผู้อ านวยการ -

WG2/3-65/003 นาง รัตนาภรณ์ แวเจะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณบดี -

WG2/3-65/004 นางสาว อภิรดี วัฒนาพิสุทธ์ิ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
ส านักงานผู้อ านวยการ -

WG2/3-65/005 นางสาว ดาริน อิสมาแอล
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
ส านักงานผู้อ านวยการ -

WG2/3-65/006 นาง วารุณี บินมะหะมุด ส านักงานอธิการบดี

ส านักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรกายภาพ มจธ. บาง

ขุนเทียน

-

WG2/3-65/007 นางสาว มัสยา ศรีตุลานนท์
ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์

และอุตสาหกรรม
- -

WG2/3-65/008 นางสาว บงกชพร สุวรรณรัตน์ ส านักงานอธิการบดี ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ -

WG2/3-65/009 นางสาว กชพร คุ้มวงษา
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ
- -

WG2/3-65/010 นางสาว วิไลลักษณ์ หรรษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ

และนวัตกรรม
- -

WG2/3-65/011 นาย ปรีชา อาการศ ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี ฝ่ายกายภาพ -

WG2/3-65/012 นางสาว ชลธิชา เหล่าทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณบดี ยกเลิก

WG2/3-65/013 นางสาว พรกมล นิยมสุข ส านักงานอธิการบดี
กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัย
-

WG2/3-65/014 นางสาว ขนิฐา สอนดา ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและ

พันธมิตร
-

WG2/3-65/015 นางสาว สยุมพู เอกทัน ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานผู้อ านวยการ -
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