
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 1) 
หลักสูตร ประมวลคำ (Word Processing) 

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางจารุวรรณ มณีศาสตร ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
2 นางสาวเพชรลดา เดชายนืยง คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 
3 นายสนอง กลิ่นเกษร คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาฟสิิกส ์
4 นางสาวปิยะวรรณ อยู่พ่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
5 นางสาวภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
6 นางสาวมณีรัตน์ ขอกรดสำโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
7 นางสาวภรณ์พัสตรา เฉลิมโยธนิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
8 นางสาวอนุธดิา ทิพย์ยอแล๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
9 นายคมกริช กองสินหลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
10 นายสุรชัย ลี่เเตง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
11 นางสาวอภิญญา เดชเสถียร สถาบนัพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ หน่วยวิศวกรรมและระบบ 
12 นางสาวเศารยา  สุขเกษม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
13 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
14 นายเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
15 นายเสกสรร ทู้ไพเราะ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
16 ว่าที่ร.ต ประสทิธิ์ กองธรรม สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนา 
17 นางสาวนรรัตน์ ศักดิ์เลิศวิไล สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเปน็เลิศด้านโลจสิติกส์ 
18 นางสาวกวิตา ชไูชย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ 

ทางการแข่งขันองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 1) 
หลักสูตร การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) 

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางจารุวรรณ มณีศาสตร ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
2 นางดรุณี  พนิิจ คณะวิทยาศาสตร ์ สำนักงานคณบด ี
3 นางสาวเพชรลดา เดชายนืยง คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 
4 นายสนอง กลิ่นเกษร คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาฟสิิกส ์
5 นางสาวปิยะวรรณ อยู่พ่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
6 นายพชร ธนเวสารัชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี  
7 นางสาวมณีรัตน์ ขอกรดสำโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
8 นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
9 นายสุรชัย ลี่เเตง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
10 นางสาวเศารยา  สุขเกษม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
11 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณญัญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
12 นายธนกฤต ฐกรณ์กุลภัค สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานวจิัย นวัตกรรมและพนัธมิตร 
13 นายเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
14 นายเสกสรร ทู้ไพเราะ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
15 นางสาวจิรประภา ดไีชยโย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศูนย์ความเปน็เลิศด้านโลจสิติกส์ 
16 นางสาวนรรัตน์ ศักดิ์เลิศวิไล สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเปน็เลิศด้านโลจสิติกส์ 
17 นางอรวี ยุพาภรณโ์สภา สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 1) 
หลักสูตร การสร้างตารางงาน (Spreadsheets) 

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางจารุวรรณ มณีศาสตร ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
2 นายสนอง กลิ่นเกษร คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาฟสิิกส ์
3 นางสาวปิยะวรรณ อยู่พ่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4 นายพชร ธนเวสารัชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี  
5 นางสาวภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
6 นางสาวมณีรัตน์ ขอกรดสำโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
7 นายคมกริช กองสินหลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
8 นางสาวณัฐศรัณย์ วาฤทธิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
9 นายสุรชัย ลี่เเตง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
10 นางสาวเศารยา  สุขเกษม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
11 ดร. อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานวจิัย นวัตกรรมและพนัธมิตร 
12 นางปัญญวร ไพรชั สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
13 นางณัฐวรินทร์ บุญภงูา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
14 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณญัญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
15 นายธนกฤต ฐกรณ์กุลภัค สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานวจิัย นวัตกรรมและพนัธมิตร 
16 นายปิยชาติ ขจัดอวิญญ ู สำนักงานอธิการบด ี กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่นักศึกษา 
17 นายเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
18 นายเสกสรร ทู้ไพเราะ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
19 นางสาวนรรัตน์ ศักดิ์เลิศวิไล สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเปน็เลิศด้านโลจสิติกส์ 
20 นางสาวพชัรินทร์ เสียงใส สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ 

ทางการแข่งขันองค์กร 
21 นางสาวกวิตา ชไูชย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ 

ทางการแข่งขันองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 1) 
หลักสูตร การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Collaborations) 

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางดรุณี  พนิิจ คณะวิทยาศาสตร ์ สำนักงานคณบด ี
2 นางสาวเพชรลดา เดชายนืยง คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 
3 นายสนอง กลิ่นเกษร คณะวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาฟสิิกส ์
4 นางสาวปิยะวรรณ อยู่พ่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
5 นางสาวธนวรรณ กาญจโนภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบด ี
6 นายพชร ธนเวสารัชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี  
7 นางสาวมณีรัตน์ ขอกรดสำโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
8 นายสุรชัย ลี่เเตง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
9 นางสาวเศารยา  สุขเกษม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
10 นางปัญญวร ไพรชั สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
11 นางณัฐวรินทร์ บุญภงูา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
12 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณญัญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
13 นางสาวเจนจิรา เชื้อบุญอุ้ม สำนักงานอธิการบดี  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
14 นายเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
15 นายเสกสรร ทู้ไพเราะ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานสนบัสนุนบริการ 
16 นางสาวนรรัตน์ ศักดิ์เลิศวิไล สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเปน็เลิศด้านโลจสิติกส์ 
17 นางสาวเวทยา ใฝ่ใจด ี สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ 

ทางการแข่งขันองค์กร 
 

หมายเหตุ:  

    1. เร่ิมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เวลา 09.00 น.   

   2. ลิงก์การอบรมและข้อมูลที่เก่ียวข้อง จะส่งไปยงัอีเมลของท่านตามที่แจ้งลงทะเบยีนไว ้

   3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ทางอีเมล/MS Teams:  chidchanok.sai@kmutt.ac.th 

 

 

 

 

 


