
ที่ ชื่อ - สกุล สถานภาพ สถานทีท่ างาน

1 นางสาววิจิตรา เจริญชัย   บุคคลทัว่ไป บริษัท  ซี.อาร์.เม็คเท็ค จ ากัด

2 นายวิเชียร เจริญกิจสุพัฒน์ บุคคลทัว่ไป KENNET COMPUTER 

3 นายมัททวะ จันทราทิพย์ บุคคลทัว่ไป เกทเวย์ เอกมัย

4 นางสาวปิยดา ศรีธนูธรรมกูล นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี บจก. ทองฟู (1991)

5 นายพรพงษ์  โสววัฒนกุล บุคคลทัว่ไป Visy Packaging (Thailand) Limited

6 นายสมบัติ พรหมสวรรค์ บุคคลทัว่ไป ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

7 นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

8 นายณัฐวุฒิ ขู่ค าราม นักศึกษา ปริญญาโท ITM บริษัท อีซ่ึน เพ้นท์ จ ากัด (มหาชน)

9 นายดุจเทพ  เอกนอก บุคคลทัว่ไป NETSolutions asia

10 นายสุเมธ  สุทธิกุล พนักงานองค์การมหาชน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

11 นายวิชัย พลลุน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแหง่ประเทศไทย จ ากัด

12 นายอนุรักษ์  หวังด ารงวงศ์ บุคคลทัว่ไป หจก.เกียรติรักษ์ ธุรภัณฑ์

13 นายสุรศักด์ิ พุทธพล บุคคลทัว่ไป สหชาติธุรกิจ

14 นายประวิทย์  ต้ังมโนเพียรชัย บุคคลทัว่ไป บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

15 นายธัชธรรม์  โชตินันต์สกุล บุคคลทัว่ไป บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี

16 นายแบ๊งค์   สันติวสุธา บุคคลทัว่ไป cctv Network

17 นายภณา  เอกธรรมนิตย์ บุคคลทัว่ไป PK Plus Trading

18 นางสาวกัญธิณี กัจฉปคีรินทร์ บุคคลทัว่ไป TOT

19 นางสาวไปรยา ต้ังจาตุรโสภณ บุคคลทัว่ไป True corp

20 นางสาวเสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต บุคคลทัว่ไป Computer department 

21 นางสาวนิฌาย์ภควดี  พรมจันทร์ บุคคลทัว่ไป เกรซฟรูเนส

22 นายวิทยา ไชยศล บุคคลทัว่ไป บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จ ากัด

23 นางสาวอาคิรา สนธิธรรม บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

24 นายชัชชัย เขื่อนธรรม บุคคลทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

25 นายธนเดช บุตรน้ าเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

26 นางสาวชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ บุคคลทัว่ไป สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 นายสวัสด์ิ ธงไชย บุคคลทัว่ไป วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการอบรม รอบที ่4
หลักสูตร  "การพัฒนาความรู้ทักษะดา้น Internet of Things" 
ณ ห้องอบรม 304 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.



28 นายฉัตรณรงค์ ธงไชย นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

29 นายวรัตถ์ นรัตถรักษา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

30 นางสาวจิรนันท์ พันธ์โชติ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

31 นายไพโรจน์ ติรสุขวงศา บุคคลทัว่ไป PTW Farm

32 นายอ ารุง พึง่รัตน์ บุคคลทัว่ไป บริษทั อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย จ ากัดมหาชน

33 นายสิทธิชัย รัตนจันทร์ บุคคลทัว่ไป บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน)

34 นายคัมภีร์   คงพลัง บุคคลทัว่ไป กิจการส่วนตัว

35 นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์ บุคคลทัว่ไป มทร สุวรรณภูมิ

36 นายทรงพล  สืบวงศ์ลี บุคคลทัว่ไป บริษัท วี แอล พี เทรดด้ิง จ าัด

37 นายธงชัย  สัจจญาติ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

38 นายจิรชาติ ปัญจพรผล บุคคลทัว่ไป บริษัท ออโต้ซีอีดี จ ากัด

39 นายอาธัญฤทธิ ์ศรีเทวรักษณ์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี บริษัทมิตรธัญญะกรุ๊ปจ ากัด

40 นายอธิพันธุ ์สวัสดิธนสาร บุคคลทัว่ไป -

41 นางสาวบุศรินทร์  วืศิษฏ์ศิลป์ นักศึกษาระดับ ปริญญาโท บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)

42 นายณัฐพล ทัศนพิมล นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

43 นายกิตติวุฒิ ชูโชติ บุคคลทัว่ไป Nokia

44 นายวสุธา เซ่งอั้น นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี Siam Sanitary Fittings (SCG)

45 นายศรนรินทร์ ตพรัตน์ บุคคลทัว่ไป True Corp

โครงการอบรมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม  ดังนี้
*   วันที ่ 13 ม.ค. 2561  เร่ิมลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง  304  ชั้น 3
*   อบรมระหว่างวันที ่13-14  และ 20-21 ม.ค. 2561  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 ารอง ขึ้นมาแทนทีต่อ่ไป

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

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



