
ที่ ชื่อ - สกุล สถานภาพ สถานทีท่ างาน

1 นายธงชัย บุญอิ่ม บุคคลทัว่ไป บริษัท ท.ีซี.ยูเนียนอโกรเทค จ ากัด

2 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง บุคคลทัว่ไป โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

3 นางสาวพัชรภรณ์ สุขเกษม นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

4 นายชวพร บ ารุงพฤกษ์ บุคคลทัว่ไป สถาบันไทย-เยอรมัน

5 นายสิทธิชัย ท่านมุข บุคคลทัว่ไป บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน)

6 นายบ ารุง  พึง่ผล บุคคลทัว่ไป หจก. พ.ีเอส.พูลผล

7 นายจักรพล จันทรวัต นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง

8 นายเมธี ปทุมาสูตร นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี Scg CBM

9 นายวรวิทย์ ภักดีพันธ์ บุคคลทัว่ไป บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จก.

10 นายพชร  สิริบริรักษ์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ส านักงาน กสทช.

11 นายปฏิพล สุมานัส บุคคลทัว่ไป บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด

12 นายภัทรชัย แซ่ตั ง บุคคลทัว่ไป บริษัท INDY IT GROUP

13 นายรุ่งโรจน์  รัตนบุรี บุคคลทัว่ไป บริษัท Devman 

14 นายสว่างพงษ์ แจ่มศิลป์ บุคคลทัว่ไป บริษัท Old moon co Ltd.

15 นายทินกร   ค าธิ นักศึกษาปริญญาโท บริษัท Christy Gem Co.,Ltd.

16 นายทวีศักด์ิ ศรีถนอมทรัพย์ บุคคลทัว่ไป บริษัท ทวีสินเฟอร์นิชิ่ง

17 นายอาทิตย์  ทองปัน้ บุคคลทัว่ไป -

18 นายอานันท์ ติรสุขวงศา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

19 นายสมพงษ์  ผลอ านวยสุข บุคคลทัว่ไป บริษัท SCG Building material

20 นายรณชัย ชื่นธวัช บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

21 นายตรีรัฐ สัจจา บุคคลทัว่ไป บริษัท dtac

22 นายชาญณรงค์ เชียงที บุคคลทัว่ไป กรมทางหลวง

23 นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 นางสาวรัชดาพร  คณาวงษ์ บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 นายจิรวุฒิ ยุวเบญจพล บุคคลทัว่ไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26 นางสาวอรอนงค์  หลิมเจริญ บุคคลทัว่ไป บริษัท เออาร์ไอทีจ ากัด

27 นางสาวขนิษฐา  คนกล้า บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

28 นายเอธาษิ นาคศรี บุคคลทัว่ไป บริษัท Siam Fiberglass Co., Ltd.

29 นายวุฒิเจตน์ อร่ามดิลกรัตน์ ศิษย์เก่า บริษัท DesignLite Co., Ltd.

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



30 นายนัทธพล  คริสตเมธิน บุคคลทัว่ไป บริษทั สตาร์ ปโิตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน)

31 นายนิธิโรจน์ ไตรภัทรศิษฐ์ บุคคลทัว่ไป บริษัท Neo Edutainment

32 นายนพดล ทัศนานุตริยกุล บุคคลทัว่ไป บริษัท คอมฟอร์ตโฟลว์ เอส. อ.ี

33 นายศุกชัย ด่านปรีชากุล บุคคลทัว่ไป บริษัท สยามเร็กนิท จ ากัด

34 นายสิทธิเดช ลบแย้ม บุคคลทัว่ไป บริษัท Guehring 

35 นายศตวรรษ ชื่นปิยะวาจา บุคคลทัว่ไป บริษัท Guehring 

36 นายอภินันท์ เลิศวิลัย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -

37 นายอรรถธนา  พิพัฒน์เลิศมงคล บุคคลทัว่ไป บริษัท scala 360

38 นายธนพัต ว่องธัญกิจ บุคคลทัว่ไป หา้งหุ้นส่วนจ ากดั นวัตกรรมความปลอดภยัและวิศวกรรม

39 นายชาญวิทย์ ใจทิศ บุคคลทัว่ไป คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

40 นางสาวสุกัญญา วรรณขาว ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอซซีลอร์

41 นางสาวปิยะธิดา เสมสุข นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี บริษัท ไทย สวีดิช แอสเซมบลีย์ จ ากัด

42 นางสาวอรเพ็ญ หงษ์รัตนอุทัย บุคคลทัว่ไป บริษัท Buzzebees Co., Ltd 

43 นายปริญญา ทราจารวัฒน์ บุคคลทัว่ไป บริษัท Christy Gem Co.,Ltd.

44 นายอนุศาสน์ วังทอง บุคคลทัว่ไป บ. นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด

45 นายศิระ เดชะศิริ บุคคลทัว่ไป บ. นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด

46 นายชาญชัย ธนอมรพงษ์ บุคคลทัว่ไป STOU

47 นายสกิุจ สวุริิยะชยักลุ บุคคลทัว่ไป STOU

โครงการอบรมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม  ดังนี 
*   วันที ่ 16 ธ.ค. 2560   เร่ิมลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง  304  ชั น 3
*   อบรมระหว่างวันที ่16-17 และ 23-24 ธ.ค. 2560  จ านวน 4 วัน (วันเสาร์- วันอาทิตย)์ ตั งแต่เวลา 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 ารอง ขึ้นมาแทนทีต่อ่ไป

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

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



