
ที่ ชื่อ - สกุล สถานภาพ สถานทีท่ างาน

1 นายพิเชษฐ  ร่วมสมัคร บุคคลทัว่ไป บ.เอสอาร์เทเลคอม กรุงเทพ จ ากัด

2 นายอภิชาติ  ศุภลักษณ์ ครู (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

3 นายปกรณ์ เอื้อวัชโร บุคคลทัว่ไป Quark System

4 นายลิขิต บุญส่งเสริมสุข บุคคลทัว่ไป สารสาสน์วิเทศธนบุรี

5 นางสาวศรัณย์คฑา ธนางทิพย์กุล นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี Scg CBM

6 นายกิตติ  ตุ้ยแม้น บุคคลทัว่ไป รัฐสภา

7 นางสาววันเพ็ญ  ชูเมือง บุคคลทัว่ไป ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

8 นางสาวอัญชิสา  ภิญโญ บุคคลทัว่ไป ม.นเรศวร

9 นายชัยฤทธิ ์ ศิริกุลเจริญ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

10 นายโฆสิต หนูฤทธิ์ บุคคลทัว่ไป บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด

11 นายณัฏฐ์ชวัส สุขคลีวนัติ บุคคลทัว่ไป บริษัท ฟิก เทคโนโลยี จ ากัด

12 นายวรรณธนะ กู้ตระกูล บุคคลทัว่ไป บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน)

13 นายนิทัศน์ นคเรศไอศูรย์ บุคคลทัว่ไป Oice automation

14 นายพิสิษฐ์ศักด์ิ  สุทธิชัย บุคคลทัว่ไป OICE AUTOMATION

15 นายก้องเกียรติ เกียรต์ิบัณฑิต บุคคลทัว่ไป บริษัททีอีซีเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

16 นางสาววรารักษ์  ทองค าทวีผล บุคคลทัว่ไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

17 นายสุรศักด์ิ  สวัสด์ิรักษ์กุล บุคคลทัว่ไป การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

18 นางสาวกุสุมา  มะลูลีม บุคคลทัว่ไป โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

19 นางสาวอ าพร มะนูรีม บุคคลทัว่ไป โรงเรียนบึงสิงโต

20 นางสาวสาริณี ชายเซ็น นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนบึงสิงโต

21 นางสาวพิมพ์ผกา  มนูรีม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที6่ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

22 นางสาวสุภาวดี  มะลูลีม นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนบึงสิงโต

23 นายพัฒนศักด์ิ ปทุมวัน บุคคลทัว่ไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24 นายสุทัศน์ ชัยสินอนันต์กุล บุคคลทัว่ไป KBank

25 นายวิวัฒน์ หาญจิต บุคคลทัว่ไป บริษทัคาร์เพนเตอร์ แอนด์ แพตเตอร์สัน เอเชียร์ จ ากัด

26 นายศุภศิลป์ ค าสร้อย บุคคลทัว่ไป NOKIA NETWORKS 

27 นายอินทรโชติ สีตาล บุคคลทัว่ไป Magnecomp Precision Technology PCL.

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการอบรม รอบที ่2
หลักสูตร  "การพัฒนาความรู้ทักษะดา้น Internet of Things" 
ณ ห้องอบรม 304 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.



28 นายวีระพงษ์ อาภาผล บุคคลทัว่ไป Advanced Wireless Network

29 นายหริศ ภัทรโพธิกุล บุคคลทัว่ไป บริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ ากัด

30 นายรุ่งโรจน์  เลิศรัตนศาสตร์ บุคคลทัว่ไป Kasikorn Serve

31 นายอุเทน  แซ่เต็ง Programmer analyst บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด

32 นายณัฐกร มังคละคีรี บุคคลทัว่ไป Dimension Data

33 นายทัสพงค์  แก้วคล้าย บุคคลทัว่ไป บริษัท เวียงไธอิควิปเม้นท์ จ ากัด

34 นายนักรบ รุ่งแก้ว บุคคลทัว่ไป Go green 

35 นายณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร บุคคลทัว่ไป บริษัทเอเชียมีเดียซอฟท์ จ ากัด

36 นายสิทธิภาส เรือนนาค บุคคลทัว่ไป Mercurytelecoms LTD

37 นางสาวพัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

38 นางสาวกชนิภา เสริมสัย บุคคลทัว่ไป มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีตะวนัออก วทิยาเขตจันทบรีุ

39 นายประสิทธิ ์ฐานาวิวัฒน์ บุคคลทัว่ไป มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

40 นางสาวณัฐรดี อนุพงค์ บุคคลทัว่ไป ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน บุคคลทัว่ไป ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

42 นายวิเชียร  ถิ่นชาญ บุคคลทัว่ไป บมจ.เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี

43 นายณรงค์ สุขคลีวนัติ บุคคลทัว่ไป หจก.โซแลน คอมพิวเตอร์

44 นางสาวธนาภรณ์ วงชัยชาญ บุคคลทัว่ไป โรงพยาบาลวชิระ

45 นางสาวมัลลิกา โยวิวัฒน์ บุคคลทัว่ไป ฝ่ายเทคโนยีสารสนเทศ

โครงการอบรมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม  ดังนี้
*   วันที ่ 25 พ.ย. 2560   เร่ิมลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง  304  ชั้น 3
*   อบรมระหว่างวันที ่ 25-26 พ.ย. และ 2-3 ธ.ค. 2560  จ านวน 4 วัน (วันเสาร์- วันอาทิตย)์ ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
*   สถานทีจ่ัดอบรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนที่>>    http://www.it.kmitl.ac.th/about/contact/map
*    ผู้ทีน่ ารถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้บริเวณรอบตึก
*    ทางโครงการอบรมไม่มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
การลงชื่อเข้าอบรม
*         ลงชื่อ 2 รอบ  คือ รอบเช้า  และรอบบ่าย  บริเวณหน้าห้องอบรม
*     ตรวจสอบรายชื่อ  เพือ่ความถูกต้องในการจัดท าใบรับรองการผ่านอบรม/วุฒิบัตร

หมายเหตุ 

     *    เง่ือนไขในการรับใบรับรองผ่านการอบรม/วุฒิบัตร

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

กรณี ตอ้งการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับดว่น เพ่ือทางโครงการฯ จะไดแ้จ้งล าดบัส ารองแทนทีต่อ่ไป

          ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทัง้หมด และสอบผ่านเกิน 80% จึงจะได้รับ
ใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)

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



