
ที่ สถานภาพ สถานที่ท างาน

1 คุณมงคล สมรอบรู้ บุคคลทัว่ไป บริษัท ทีโอที จ ำกัด(มหำชน)

2 คุณสัญพัชญ์ มุกด์ธนะอนันต์ บุคคลทัว่ไป Schneider Electric (Thailand) Co., Ltd.

3 คุณเรวดี ตีระพงษ์ศักด์ิ นักศึกษำระดับ ปริญญำโท BETTERWAY

4 คุณจิรำภรณ์ แตงอ่อน บุคคลทัว่ไป Better Way

5 คุณกันย์สินี อัศวธนิกกุล บุคคลทัว่ไป เบทเตอร์เวย์

6 คุณนภัส  รุ่งเรืองบำงชัน บุคคลทัว่ไป Forth Coporate

7 คุณธนันท์  คณะเจริญ บุคคลทัว่ไป Thaicom

8 คุณวิชุดำ จิตร์นุ่ม บุคคลทัว่ไป บริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

9 คุณพลำกร สุวรรณศรี บุคคลทัว่ไป บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

10 คุณสรำวุธ เถียรทอง บุคคลทัว่ไป 101 Global

11 คุณกนก รัตนำรำมิก บุคคลทัว่ไป GISTDA

12 คุณจีระพล มณีวรรณ นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี UVG

13 คุณธัญภพ ศิริมำศเกษม บุคคลทัว่ไป มรภ.พระนคร

14 คุณนำธำร เยี่ยงศุภพำนนทร์ นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี -

15 คุณพรพรหม เขียวจักร์ นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี -

16 คุณกุลบัณฑิต ต้ังกิจวนิชกุล บุคคลทัว่ไป Supreme Hitera.Co,Ltd

17 คุณนันทพงศ์ สัตยะพงษ์พันธุ์ นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี -

18 คุณบรรลือ ศรีคุ้ม บุคคลทัว่ไป SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.

19 คุณบุญกฤษณ์ ศรีสงเครำะห์ บุคคลทัว่ไป Smart Win

20 คุณชำญศิริ ไตรรัตนสิริกุล บุคคลทัว่ไป บ.วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทยจ ำกัด

21 คุณภำณุพล อุษำโชคเจริญ บุคคลทัว่ไป IKUTA Sanki gokyo

22 คุณวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

23 คุณสัตยำ สิงห์กุล นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี -

24 คุณณัฐนิฌำช์ แก้วกิ่ง บุคคลทัว่ไป TBN Software

25 คุณนพณัฐ พลอยวงศ์ นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี -

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้เข้ารว่มการอบรม (รอบ2)
หลักสูตร  "การพัฒนาความรูท้ักษะด้าน Internet of Things" 
ณ ห้องอบรม 304 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สจล.



ที่ สถานภาพ สถานที่ท างาน

26 คุณธนวัฒน์ หลอดแก้ว นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี -

27 คุณพัชรพงษ์ มำลำ บุคคลทัว่ไป To70 Aviation Consultants (Thailand) Co., Ltd.

28 คุณสุภวัฏ  เนรำ บุคคลทัว่ไป i3Creation

29 คุณจำตุรนต์ ทองปำกพนัง บุคคลทัว่ไป KMITL

30 คุณอดิศร ขำวคม บุคคลทัว่ไป KMITL

31 Mr. Kantaprat Sirasittiwat บุคคลทัว่ไป FESTO

32 คุณวรพงษ์  บูรณ์พงษ์ทอง นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี Hellfire Security, US

33 คุณนพพร  ม่วงระย้ำ บุคคลทัว่ไป -

34 คุณปีย์วรำ ณ น่ำน นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี KMITL

35 คุณกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ บุคคลทัว่ไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

36 คุณปฐมพงค์ จิโน บุคคลทัว่ไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

37 คุณศักดำ จันทรรวงทอง บุคคลทัว่ไป -

38 คุณสุรศักด์ิ พุทธพล บุคคลทัว่ไป -

39 คุณพลพัฒน์ นภำวรำนนท์ บุคคลทัว่ไป ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ

40 คุณสุริยัน อนุวรรค บุคคลทัว่ไป มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนอื

41 คุณนิพนธ์ บุตรปัญญำ บุคคลทัว่ไป -

โครงการอบรมขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการอบรม  ดังน้ี
*   วันที ่ 19 พฤศจกิำยน 2559   เร่ิมลงทะเบียน เวลำ 08.30- 09.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติกำรคอมพวิเตอร์ ห้อง  304  ชั้น 3   
*   อบรมระหว่ำงวันที ่ 19-20 และ 26-27 พฤศจกิำยน 2559  จ ำนวน 4 วัน (วันเสำร์- วันอำทิตย)์ ต้ังแต่เวลำ 09.00-16.00 น. 
*   สถำนทีจ่ดัอบรม คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ  แผนที่>>    http://www.it.kmitl.ac.th/about/contact/map

ชือ่ - สกุล

*    ผู้ทีน่ ำรถส่วนตัวมำ สำมำรถจอดรถได้บริเวณรอบตึก
*    ไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำง
การลงชื่อเข้าอบรม
*   ลงชื่อ 2 รอบ  คือ รอบเช้ำ  และรอบบ่ำย  บริเวณหน้ำห้องอบรม
*   ตรวจสอบรายชื่อ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ความถกูต้องในการจดัท าใบรับรองการผ่านอบรม/วุฒิบัตร
หมายเหตุ 
     *    เง่ือนไขในกำรรับใบรับรองผ่ำนกำรอบรม/วุฒิบัตร

ผู้เขำ้อบรมจะต้องมีเวลำในกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำกำรอบรมทัง้หมด และสอบผ่ำนเกนิ 80% จงึจะได้รับ          
ใบรับรองผ่ำนกำรอบรม (Certificate of Course Attendance)

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


