
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 2) 
หลักสูตร ประมวลคำ (Word Processing) 

วันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ สำนักงานคณบดี  
2 นายสุมติร์ ผูกพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบด ี
3 นายพชร ธนเวสารัชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดี  
4 นายมารุต พงษไ์พบลูย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สำนักงานคณบดี  
5 นายชนนัท์ นามมีศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักงานคณบด ี
6 นางปัญญวร ไพรชั สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
7 นางณัฐวรินทร์ บุญภงูา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
8 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
9 นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศลิป ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
10 นายพลภัทร เฉลิมไชย สำนักงานอธิการบด ี กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
11 นางสาวศิริรัตน์ ยทุธภูมิปรีชา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพนัธ์ 
12 นางสาวภัทริดา กิมาคม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
13 นางสาวสไบพร ภัทรวัต สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
14 นางสาวชมพูนทุ โพธิ์จนัทร ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
15 นางสาวปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
16 นางสาวปุญชิดา ฉิมพาล ี สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
17 นางสาวนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
18 นายอภิชาติ ธรรมจารย ์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
19 นางสาวอัญชลี รอดภัย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานผู้อำนวยการ 
20 นายณัฐพงค์ ทาคำ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
21 นางสาวฐานิกา พรหมไชย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
22 นางสาวสุธาสินี อู๋เพชร สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
23 นางสาวอรวีร์ พุฒนิาถ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
24 ดร. อุบลวรรณ ไชโย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
25 นางสาวนิษฐน์ัชชา พยัคฆพงษ์ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 2) 
หลักสูตร การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ สำนักงานคณบดี  
2 นางสาวภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
3 นางสาวภรณ์พัสตรา เฉลิมโยธนิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4 นางสาวอนุธดิา ทิพย์ยอแล๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5 นายคมกริช กองสินหลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
6 นายมารุต พงษไ์พบลูย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สำนักงานคณบดี  
7 นายชนนัท์ นามมีศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักงานคณบด ี
8 นางสาวสวลี ดปีระเสริฐ สถาบนัพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม 
9 นางปัญญวร ไพรชั สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
10 นางณัฐวรินทร์ บุญภงูา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
11 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
12 นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศลิป ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
13 นายพลภัทร เฉลิมไชย สำนักงานอธิการบด ี กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
14 นางสาวศิริรัตน์ ยทุธภูมิปรีชา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพนัธ์ 
15 นางสาวภัทริดา กิมาคม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
16 นางสาวสไบพร ภัทรวัต สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
17 นางสาวชมพูนทุ โพธิ์จนัทร ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
18 นางสาวปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
19 นางสาวปุญชิดา ฉิมพาลี สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
20 นางสาวนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
21 นายอภิชาติ ธรรมจารย ์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
22 นางสาวพชัรินทร์ เสียงใส สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ 

ทางการแข่งขันองค์กร 
23 นางสาวเวทยา ใฝ่ใจด ี สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถ 

ทางการแข่งขันองค์กร 
24 นางสาวอัญชลี รอดภัย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานผู้อำนวยการ 
25 นางสาววลิาสินี คงถิรกุล สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
26 นางสาววิรากร พลอยพานชิเจริญ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
27 นายณัฐพงค์ ทาคำ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาต ิ
28 นางสาวฐานิกา พรหมไชย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 



ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
29 นางสาวสุธาสินี อู๋เพชร สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
30 นางสาวอรวีร์ พุฒนิาถ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
31 ดร. อุบลวรรณ ไชโย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
32 นางสาวนิษฐน์ัชชา พยัคฆพงษ์ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 2) 
หลักสูตร การสร้างตารางงาน (Spreadsheets) 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ สำนักงานคณบดี  
2 นางสาวปทิตตา ชมสมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบด ี
3 นางสาวภรณ์พัสตรา เฉลิมโยธนิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4 นางสาวอนุธดิา ทิพย์ยอแล๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5 นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
6 นายมารุต พงษไ์พบลูย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สำนักงานคณบดี  
7 นายชนนัท์ นามมีศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักงานคณบด ี
8 นางสาวสวลี ดปีระเสริฐ สถาบนัพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม 
9 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
10 นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศลิป ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
11 นางสาวศิริรัตน์ ยทุธภูมิปรีชา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ ์
12 นางสาวภัทริดา กิมาคม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
13 นางสาวสไบพร ภัทรวัต สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
14 นางสาวชมพูนทุ โพธิ์จนัทร ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
15 นางสาวปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
16 นางสาวปุญชิดา ฉิมพาลี สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
17 นางสาวนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
18 นายอภิชาติ ธรรมจารย ์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
19 นางสาวจิรประภา ดไีชยโย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเปน็เลิศด้านโลจสิติกส์ 
20 นางสาวอัญชลี รอดภัย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานผู้อำนวยการ 
21 นางสาวนีรชา ลพานุสรณ์ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
22 นางสาววลิาสินี คงถิรกุล สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
23 นางสาววิรากร พลอยพานชิเจริญ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
24 นายณัฐพงค์ ทาคำ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
25 นางสาวฐานิกา พรหมไชย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
26 นางสาวสุธาสินี อู๋เพชร สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
27 นางสาวอรวีร์ พุฒนิาถ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
28 ดร. อุบลวรรณ ไชโย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
29 นางสาวนิษฐน์ัชชา พยัคฆพงษ์ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาต ิ
 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 (รุ่นที่ 2) 
หลักสูตร การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Collaborations) 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/กอง/ฝ่าย 
1 นางจารุวรรณ มณีศาสตร ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
2 นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ สำนักงานคณบดี  
3 นางสาวปทิตตา ชมสมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบด ี
4 นางสาวภรณ์พัสตรา เฉลิมโยธนิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5 นางสาวอนุธดิา ทิพย์ยอแล๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
6 นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
7 นายคมกริช กองสินหลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
8 นายมารุต พงษไ์พบลูย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สำนักงานคณบดี  
9 นายชนนัท์ นามมีศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักงานคณบด ี
10 นางสาวภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานพฒันาการศึกษาและบริการ 
11 นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศลิป ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
12 นางสาวศิริรัตน์ ยทุธภูมิปรีชา สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพนัธ์ 
13 นางสาวภัทริดา กิมาคม สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
14 นางสาวสไบพร ภัทรวัต สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
15 นางสาวชมพูนทุ โพธิ์จนัทร ์ สำนักงานอธิการบด ี สำนักงานจดัหาและจดัการสินทรัพย์ 
16 นางสาวปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
17 นางสาวปุญชิดา ฉิมพาลี สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
18 นางสาวนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
19 นายอภิชาติ ธรรมจารย ์ สำนักงานอธิการบด ี ศูนย์การจัดการด้านพลงังานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
20 นางสาวอัญชลี รอดภัย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานผู้อำนวยการ 
21 นายณัฐพงค์ ทาคำ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
22 นางสาวฐานิกา พรหมไชย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
23 นางสาวสุธาสินี อู๋เพชร สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
24 นางสาวอรวีร์ พุฒนิาถ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
25 ดร. อุบลวรรณ ไชโย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
26 นางสาวนิษฐน์ัชชา พยัคฆพงษ์ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 

 

 

หมายเหตุ: 1. เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เวลา 09.00 น.   
   2. ลิงก์การอบรมและข้อมลูที่เกีย่วข้อง จะส่งไปยังอีเมลของท่านตามที่แจ้งลงทะเบียนไว ้
   3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

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


