
ที่ สถานภาพ สถานที่ทํางาน

1 คุณปทมนันท อิสรานนทกุล บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

2 คุณดนุวัศ อิสรานนทกุล บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

3 คุณสุภัทร วิทยาพิศาล บุคคลทั่วไป Freelance

4 คุณจิรัฏฐ อัครสุวรรณชัย นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

5 คุณชาคริต วรรณะชาคริต บุคคลทั่วไป TOT

6 คุณชยานันต ขาวผอง บุคคลทั่วไป Greenline Synergy Co.,Ltd.

7 คุณวิษณุ ทองประดิษฐ บุคคลทั่วไป Greenline Synergy Co., Ltd.

8 คุณวิภาวี วิมานนินทร นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
Hitachi Transport System 

Vantec(Thailand)Ltd.

9 คุณสุกฤตา ลิมปยารยะ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี GLS

10 คุณธิดารัตน จันทรเดช นักศึกษา ปริญญาโท it.kmitl

11 คุณอัจฉรา เสงี่ยมสิน นักศึกษา ป.โท บ.สยามคูโบตาเมททัลเทคโนโลยี จํากัด

12 คุณชนุดม เอกเตชวุฒิ บุคคลทั่วไป บริษัท ทูเวิรคสไมล จํากัด

13 คุณอิทธิพัทธ ฉิมหิรัญ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 คุณเกียรติศักดิ์ อนุรักษา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

15 คุณวรัญู สุใจยา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

16 คุณสิรวิชญ สุราวุธ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

17 คุณจิติมา ทองนิ่ม นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

18 คุณณัฐพศุตม ทิพรดารัตนสิริ บุคคลทั่วไป AECSV CO.,LTD

19 คุณณฐพล เเสนทวีสุข นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

20 คุณรัฐพงษ นาคาไชย บุคคลทั่วไป CP All

21 คุณวรยุทธ แสงฉาย บุคคลทั่วไป บริษัท ตนกลา ไอเดีย จํากัด

22 คุณอนุชา อนันตเบญจพล บุคคลทั่วไป True Corporation

23 คุณพิชชานันท วงศศิริธร บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ศาลายา

24 คุณณัฐกมล ศิริภาณุรักษ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

25 คุณวิรุฬห บุญชัยสิริพร นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

26 คุณชลินทร สุทธิเนตร นักศึกษาระดับ ปริญญาโท -

27 คุณวารียา เอี่ยมสุวรรณ บุคคลทั่วไป บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

28 คุณวัลลดา นุมไทย นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ลาดพราว

รายชื่อผูเขารวมการอบรม 
หลักสูตร  "การพัฒนาความรูทักษะดาน Internet of Things" 

ณ หองอบรม 304 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ชื่อ - สกุล



ที่ สถานภาพ สถานที่ทํางาน

29 คุณวิโรจน เลิศธีระชาญชัย บุคคลทั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

30 คุณเฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

31 คุณชาญชัย ตันติแกวฟา บุคคลทั่วไป -

32 คุณวนิดา จงโชติศิริกุล บุคคลทั่วไป -

33 คุณอดิเรก เยาววงค บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

34 คุณภูภัฎ ทองอยู นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

35 คุณพุฒพงศ อนันตปญญา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

36 คุณภูริวัจน ทองสาด นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

37 คุณลลนาวัลย มนตรีธนสาร บุคคลทั่วไป Thomson Reuters

38 คุณฉัตรชัย แซตัน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี -

39 คุณนราวิชญ ปรมธรรมสกุล นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี Hardware Lab,Computer Engineering

40 คุณวริศรา เชียงเพียร นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
Hybrid Computing Lab,Computer 

Engineering

41 คุณจารุวิชญ เพ็ชรรัตน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโยโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

โครงการอบรมขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม  ดังนี้

*   วันที่  22  ตุลาคม 2559   เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น.  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง  304  ชั้น 3

*   อบรมระหวางวันที่  22-23 และ 29-30 ตุลาคม 2559  จํานวน 4 วัน (วันเสาร- วันอาทิตย) ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. 

*   สถานที่จัดอบรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนที่>>    http://www.it.kmitl.ac.th/about/contact/map

*    ผูที่นํารถสวนตัวมา สามารถจอดรถไดบริเวณรอบตึก

*    ไมมีบริการอาหารกลางวัน และอาหารวาง

การลงชื่อเขาอบรม

*         ลงชื่อ 2 รอบ  คือ รอบเชา  และรอบบาย  บริเวณหนาหองอบรม

*     ตรวจสอบรายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความถูกตองในการจัดทําใบรับรองการผานอบรม/วุฒิบัตร

หมายเหตุ 

     *    เงื่อนไขในการรับใบรับรองผานการอบรม/วุฒิบัตร

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

          ผูเขาอบรมจะตองมีเวลาในการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด และสอบผานเกิน 80% จึงจะไดรับ  

        ใบรับรองผานการอบรม (Certificate of Course Attendance)

รายชื่อผูเขารวมการอบรม 
หลักสูตร  "การพัฒนาความรูทักษะดาน Internet of Things" 

ณ หองอบรม 304 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ชื่อ - สกุล

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