
ที่ ชือ่ - สกุล สถานภาพ สถานที่ท างาน

1 นายอรรถพร สิงห์เมือง บุคคลทัว่ไป บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด

2 นายชาญศิริ ไตรรัตนสิริกุล บุคคลทัว่ไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด

3 นายสันติชัย พรแดง บุคคลทัว่ไป บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด

4 นายธงชัย ละอองทิพรส บุคคลทัว่ไป ทีบ่้าน

5 นายปัญญา จิรจราชีพ บุคคลทัว่ไป KMITL

6 นายมาณพ รัติโชติ บุคคลทัว่ไป N-Tier Computing

7 นายจุลภัทร วงศ์วรรณ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

8 นางสาวนภัสรา อัศวเลิศศักด์ิ บุคคลทัว่ไป -

9 นายวรธรรม งูพิมาย บุคคลทัว่ไป กองทัพอากาศ

10 นางสาวนฤมล  บุญกระจ่าง บุคคลทัว่ไป 43 ม. 6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

11 นายมนัสชัย ปรีชาหาญ บุคคลทัว่ไป บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด

12 นายพิชัยยุทธ ประเดิมทอง นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

13 นายอลงกรณ์  หิว้พงศ์ บุคคลทัว่ไป บริษัท 4เจ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

14 นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

15 นายอรรถพร  สิงห์คีรี บุคคลทัว่ไป บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด

16 นายกล้าหาญ ชาคริตานนท์ บุคคลทัว่ไป กรุงไทยแอกซ่า-ประกันชีวิต จ ากัด มหาชน

17 นายวรวุฒิ พาฬอนุรักษ์ บุคคลทัว่ไป บริษัทสยามซานิทารีฟิตต้ิงส์จ ากัด

18 นายวิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 นายภูมิพัฒน์ สุขบัว บุคคลทัว่ไป บริษัท ไฮวิว สมาร์ทเทค จ ากัด

20 นายปิจิราวุช เวียงจันดา บุคคลทัว่ไป โรงเรียนนายเรือ

21 นายอุดมศักด์ิ  แก้วมรกต บุคคลทัว่ไป Sensonic

22 นายวินิจ พงษ์เผ่ือน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี Null

23 นายธงชัย  ทองทวี บุคคลทัว่ไป GE

24 นายลทธพล จารุวัฒนวงศ์ บุคคลทัว่ไป เอเจ แอ๊สไวท์ เอนเทค

25 นายช านาญ มุยเจริญ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

26 นายชัยชาญ  วรยศศรี บุคคลทัว่ไป Hill Business

27 นายวรินทร์ โรจนบุรานนท์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายชือ่ผู้เข้ารว่มการอบรม รอบที ่1
หลักสูตร  "การพัฒนาความรูท้ักษะด้าน Internet of Things" 
ณ ห้องอบรม 304 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สจล.



28 นายสุพจน์ นาคอุดม บุคคลทัว่ไป ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สตาร์เซอร์กิต

29 นายมิ้ง มณีรัตน์ บุคคลทัว่ไป Allianz Technology

30 นายนฤพลชัย  ศิวรานนท์ บุคคลทัว่ไป -

31 นายจักรภัทร ทองมี บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

32 นายจีรพัฒน์  ศุภอภินันต์ บุคคลทัว่ไป ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

33 นายคชาพฤทธิ ์บุรัมยากร บุคคลทัว่ไป Nokia

34 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ สุวรรณวงศ์ บุคคลทัว่ไป การประปาส่วนภูมิภาค

35 นายจรูญ  กะหรีม บุคคลทัว่ไป วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

36 นายพงศ์สิริ จุฑาจรัส บุคคลทัว่ไป Nokia

37 นายจิตตวุธ  ประเสริฐชีวะ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

38 นายชุธิพงษ์  ศรีเกษม บุคคลทัว่ไป บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น

39 นายทักษิณ ศรีมันตะ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

40 นายกิติพงษ์ ตาอ้อน นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

41 นายณภัทร  พลวรรณ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

42 นางสาวสมร  ซันประสิทธิ์ บุคคลทัว่ไป วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

43 นายธฤต สุทธิกุลสมบัติ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

44 นายถิระจิตร์ มาลสุขุม บุคคลทัว่ไป ส านักงาน  เจเจ กรุ๊ป
โครงการอบรมขอแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการอบรม  ดังนี้

*   วันที ่ 11 พฤศจกิายน 2560   เร่ิมลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ห้อง  304  ชั้น 3
*   อบรมระหว่างวันที ่ 11-12 และ 18-19 พฤศจกิายน 2560  จ านวน 4 วัน (วันเสาร์- วันอาทิตย)์ ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
*   สถานทีจ่ดัอบรม คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  แผนที่>>    http://www.it.kmitl.ac.th/about/contact/map
*    ผู้ทีน่ ารถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้บริเวณรอบตึก
*    ทางโครงการอบรมไม่มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
การลงชื่อเขา้อบรม
*         ลงชื่อ 2 รอบ  คือ รอบเช้า  และรอบบ่าย  บริเวณหน้าห้องอบรม
*     ตรวจสอบรายชื่อ  เพือ่ความถกูต้องในการจดัท าใบรับรองการผ่านอบรม/วุฒิบัตร

หมายเหตุ 

     *    เง่ือนไขในการรับใบรับรองผ่านการอบรม/วุฒิบัตร

ติดต่อสอบถาม คุณนุชรี  โทร  02 723 4927  หรือ  089 699 7880   E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.

กรณี ตอ้งการสละสทิธิ์กรุณาแจง้กลบัดว่น เพ่ือทางโครงการฯ จะไดแ้จง้ล าดบัส ารองของรอบที่ 1 ขึ้นมาแทนที่ตอ่ไป

          ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด และสอบผ่านเกิน 80% จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการ
อบรม (Certificate of Course Attendance)

http://www.it.kmitl.ac.th/about/contact/map



