
   ตารางท่ี 7.1.1  ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศ 
      และต่างประเทศ   

 
รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทของหลักสูตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร 

   หลักสูตร
ภายใน 

หลักสูตร
ภายนอก 

 

การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน      
1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรม 
    ปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

6 พ.ค. 54 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 � 1. นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 
2. นายสุทธิรักษ์    ไชยรักษ์ 

2. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร  
   กลยุทธการบริหารจัดการฝึกอบรม 

10-12 พ.ค.54 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  � 1. นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล 

3. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร  
   “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน” 

24–25 พ.ค. 54 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1. นางปุณยวีร์     ดวงสุขสุริยะ 
2. นางรวิสรา       ธรรมกุล 

4. เข้าร่วมประชุม เรื่อง การทบทวนและจัดทํา 
    แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติดของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา 
    ระดับพ้ืนท่ี 

31 พ.ค. 54 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  � 1. ว่าท่ี ร.ต.สมชาย  รักกลาง 
2. นางรักษา        ศิวาพรรักษ์ 

5. เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการ 
    ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี ไปสู่การจัดทํา 
    แผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2555 -2559  
    ในส่วนของการดําเนินการแบบบูรณาการ 

1 มิ.ย. 54 ฝ่ายวางแผน �  1. นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 

6. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทํา 
    งบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบไปพลางก่อน 

8 มิ.ย. 54 ส่วนแผนงาน �  1. นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 
2. นายนิมิต         พิศขุมทอง 

7. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา 5 ส (5ส Forum) 15 มิ.ย. 54 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1. นางเนืองนิจ   ณ ลําปาง 
8. เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   เพ่ือภารกิจของมหาวิทยาลัย 

20 มิ.ย. 54 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(MIS) 

�  1. นายธัญเทพ    พรหมสอน 
2. นางหทัยรัตน์   ขันติโก 

9. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
   “การพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยการวางแผน 
    การเงินส่วนบุคคล” 

28 มิ.ย. 54 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1. นายธัญเทพ     พรหมสอน 
2. นายบุญเสริม    เสมอกลาง 
3. นางสาวสุชาณี   ศรีตัณฑ์ 
4. นางพิมพ์ใจ      ท้วมผิวทอง 

10. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิ.ย. 54 ส่วนกิจการนักศึกษา  � 1. นายนิมิต       พิศขุมทอง 
11.เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบประชุม 
    อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการจัดเก็บ 
    ข้อมูลผ่าน SUT-Storage”  

6 ก.ค. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นายวารสาร  เขตกระโทก 
2.นางศิริพร  พิทักษ์ธีรังกูร 

12.เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบประชุม 
    อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการจัดเก็บ 
    ข้อมูลผ่าน SUT-Storage”  

7 ก.ค. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นางธัญรัศม์   ผนึกรัมย์ 
2. นายสุทธิรักษ์  ไชยรักษ์ 

13. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร“การบริการเมล์ 
     แบบมืออาชีพ Outlook Web App 
     สําหรับงานสํานักงาน 

21 ก.ค. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นางศิริพร  พิทักษ์ธีรังกูร 

14. การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับ- 
     ส่งข้อมูลผ่าน b - office 

25 ก.ค. 54 ส่วนสารบรรณและนิติการ �  1.นางศิริพร    พิทักษ์ธีรังกูร 
2.นางธัญรัศม์  ผนึกรัมย์ 
3.นางรดาณัฐ  ประพิณ 
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รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทของหลักสูตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร 
   หลักสูตร

ภายใน 
หลักสูตร
ภายนอก 

 

15. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 
     เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกับการ 
     ควบคุมภายใน” 

8 ส.ค. 54 ฝ่ายบริหาร �  1.นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 
2.นางหทัยรัตน์    ขันติโก 

16. เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง  
     “การจัดการความรู้ : ความสําคัญและการ 
     นําสู่การปฏิบัติ” 

15 ส.ค. 54 ส่วนแผนงาน �  1.นายธัญเทพ     พรหมสอน 
2.นางชุติมา        ไชยเสน 
3.นายทวีวงศ์      วีระนาคินทร์ 
4.นางรักษา        ศิวาพรรักษ์ 
5.นายสรณะ       ศรีตะชัย 
6.นายวารสาร     เขตกระโทก 
7.นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 

17. ประชุม “เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การ 
     ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น” 

4 ก.ย. 54   � 1.นางพิมพ์ใจ     ท้วมผิวทอง 

18. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ 
     ความเข้าใจเรื่อง “มาตรฐานการรักษา 
     ความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตาม 
     มาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27002” 

9 ก.ย. 54  �  1.นายธัญเทพ    พรหมสอน 

19.เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาท 
    อาจารย์ท่ีปรึกษาต่อความสําเร็จของนักศึกษา 

12 ก.ย. 54 สถานพัฒนาคณาจารย์ �  1.นางสุดา           ผ่องแผ้ว 
2.นางชุติกาญจน์   สิริรัชพล 
3.น.ส.สุภาภรณ์    ประชากูล 
4.น.ส.จิตพิสุทธ์ิ     ฉิมใหม่ 
5.นายบุญเสริม     เสมอกลาง 
6.นายหิรัณย์        หนานเจียง 
7.นายธนกร         สิมรีวงษ์ 
8.นางปุณยวีร์      ดวงสุขสุริยะ 
9.นางนันทกา       มุขแก้ว 
10.นางกาญจณา   เกตุตะขบ 
11.นายณัฐชนม์     แสงพฤกษ์ 
12.นายกฤตธัช      อันช่ืน 
13.น.ส.สุชาณี       ศรีตัณฑ์ 
14.น.ส.ปิยภัทร     จันทะกล 
15.นางเจียรพรรณ  ศรีตะชัย 
16.นางสุธิสา         ผดุงสันต์ 
17.นางชุติมา         ไชยเสน 
18.นางรวิสรา        ธรรมกุล
19.นางสุพัตรา   กอปรสิริพัฒน์ 
20.นายชุมพล    เฉียดกลาง 
21.นายเอนก     ทองไทย 
22.นายอัษฎางค์  เฮงทรัพย์กูล 
23.นายสืบศักด์ิ   มีพวงพินธ์ุ 
24.นายพงษ์ศักด์ิ  ยะปะภา 
25.น.ส.จารุวรรณ  คงม่ัน 
26.นางเนืองนิจ   ณ ลําปาง 
27.นางรักษา      ศิวาพรรักษ์ 
28.นางพิมพ์ใจ    ท้วมผิวทอง 
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รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทของหลักสูตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร 
   หลักสูตร

ภายใน 
หลักสูตร
ภายนอก 

 

20. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน 
     โปรแกรม Microsoft Office 2010” 

29 ก.ย. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นายสรณะ    ศรีตะชัย 
2.นางพิมพ์ใจ   ท้วมผิวทอง 
3.นางรักษา     ศิวาพรรักษ์ 
4.นางธัญรัศม์   ผนึกรัมย์ 
5.นางศิริพร     พิทักษ์ธีรังกูร 
6.น.ส.สุภาภรณ์ ประชากูล 
7.นางปุณยวีร์   ดวงสุขสุริยะ 
8.นางรดาณัฐ   ประพิณ 
9.นางพัฒน์นรี     ปิติอนันต์วุฒิ 
10.นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์ 
11.น.ส.อรุณี       แป้นทอง 

21. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน 
     ระบบปฏิบัติการ Microsoft window7” 

30 ก.ย. 54 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นายสรณะ     ศรีตะชัย 
2.นางพิมพ์ใจ    ท้วมผิวทอง 
3.นางธัญรัศม์    ผนึกรัมย์ 
4.น.ส.สุภาภรณ์  ประชากูล 
5.นางปุณยวีร์    ดวงสุขสุริยะ 
6.นางรดาณัฐ     ประพิณ 
7.นางพัฒน์นรี    ปิติอนันต์วุฒิ 
8.นายจตุรวัฒน์   ผนึกรัมย์ 
.9น.ส.สุชาณี      ศรีตัณฑ์ 

22. เข้าร่วมอบรมพัสดุคลังย่อย 30 ก.ย. 54 ส่วนการเงินและบัญชี �  1.นายธนิตศักด์ิ จาตุรัตน์ทวีโชติ 
2.นางธัญรัศม์   ผนึกรัมย์ 

23. เข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียงชิงชนะเลิศ 
     มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ณ เมืองปุตราจายา 
     ประเทศมาเลเซีย  

3 – 9 ต.ค.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี �  1.นายธนิตศักด์ิ จาตุรัตน์ทวีโชติ 

24.  เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ  
      ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2554  
      “English for Daily Life” 

4 ต.ค. –  
29 พ.ย.54 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

�  1.นางหทัยรัตน์  ขันติโก 

25. เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ โครงการ “การ 
    พัฒนาความสามารถด้านการทําวิจัยของ 
    บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมงานด้าน 
    การวิจัยการเรียนการสอน” 

21 ต.ค.54 , 
8,10,15,17 

พ.ย.54 
9.00–12.00น. 

สถานพัฒนาคณาจารย์ �  1.นายสุทธิรักษ์   ไชยรักษ์ 

26.  เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร  
      “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย 
      Pivot  Table” 

22 พ.ย.54 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นายกฤตธัช    อันช่ืน 
2.น.ส.นํ้าค้าง    ชมเมืองปัก 
3.นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์ 

27. เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน 
     และศิลปะการเป็นพิธีกร” 

17 ธ.ค.54 ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
และภาษาแห่งประเทศไทย 

 � 1.นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล 
2.น.ส.สุภาภรณ์   ประชากูล 
3.นายพงษ์ศักด์ิ    ยะปะภา 
4.นางชุติมา        ไชยเสน 
5.นางปุณยวีร์      ดวงสุขสุริยะ 

28 เข้าร่วมอบรม “ศิลปะการวางตนของ 
   คนทํางานเพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพ” 

18 ธ.ค.54 ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
และภาษาแห่งประเทศไทย 

 � 1.นางปุณยวีร์      ดวงสุขสุริยะ 
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รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทของหลักสูตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร 
   หลักสูตร

ภายใน 
หลักสูตร
ภายนอก 

 

29. เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการความรู้ 
     เรื่อง “กระชับพ้ืนท่ีความรู้ กระจายสู่ 
     พ้ืนท่ีความรัก” 

19 ธ.ค.54 ส่วนแผนงาน �  1.นายธัญเทพ    พรหมสอน 
2.นางชุติมา       ไชยเสน 
3.นางชุติกาญจน์ สิริรัชพล 
4.นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์ 
5.นายทวีวงศ์    วีระนาคินทร์ 
6.น.ส.รัชตา      อนงค์เวช 
7.นางรักษา      ศิวาพรรักษ์ 
8.นายสรณะ     ศรีตะชัย 
9.นายวารสาร   เขตกระโทก 

30. เข้ารับฟังการช้ีแจงวิธีการจัดทําแผน 
    ปฏิบัติการจัดการความรู้ประจําหน่ายงาน 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

20 ธ.ค.54 ส่วนแผนงาน �  1.นายสรณะ       ศรีตะชัย 
2.นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล 
3.นางชุติมา        ไชยเสน 

31. เข้าร่วมรับทราบแนวทางการจัดทําแผน 
    ปฏิบัติการและคําของบประมาณแผ่นดิน 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

23 ธ.ค.54 ส่วนแผนงาน �  1.นางธัญรัศม์     ผนึกรัมย์ 
2.นางพรวิภา     จรรยาศิริ 

32. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
     ด้วยการวางแผนทางการเงิน 

23,26 ธ.ค.54 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 
2.นางหทัยรัตน์    ขันติโก 
3.น.ส.นํ้าค้าง    ชมเมืองปัก 

33. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 
    “เทคนิคการนําเสนอเพ่ือส่ือสารจูงใจ และใช้  
     Microsoft Power Point 2010  
    อย่างมืออาชีพ 

25–26 ม.ค.55 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นายพงษ์ศักด์ิ  ยะปะภา 
2.นางชุติมา      ไชยเสน 
3.นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์ 
4.นางรักษา      ศิวาพรรักษ์ 
5.นางพิมพ์ใจ    ท้วมผิวทอง 
6.นางสุพัตรา    กอปรสิริพัฒน์ 
7.นายนภัสกร   ยินมะเริง 

34. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บ 
     และบริหารการจัดเก็บเอกสารท่ีมี 
     ประสิทธิภาพ 

31 ม.ค. 55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.นางธัญรัศม์   ผนึกรัมย์ 
2.นางศิริพร     พิทักษ์ธีรังกูร 
3.นายอานนท์  ชาติมนตรี 

35. เข้ารวมอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ 
     ระเบียบสารบรรณฯ 

9 ก.พ.55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.นางพิมพ์ใจ   ท้วมผิวทอง 
2.นายสรณะ    ศรีตะชัย 
3.นางรดาณัฐ   ประพิณ 
4.นางพัฒน์นรี  ปิติอนันต์วุฒิ 

36. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการฝึกร่วมผสม 
     คอบบร้าโกลด์ 2012 

15 ก.พ.55 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 21 

 � 1.ว่าท่ี ร.ต.สมชาย  รักกลาง 
2.นายสุทธิรักษ์     ไชยรักษ์ 

37. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิต้านทางแก่ 
     นักศึกษา เพ่ือการใช้ชีวิตท่ีมีเหตุผล 

18–19 ก.พ.55 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  � 1.นายจตุรวัฒน์    ผนึกรัมย์ 

38. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการรายงาน 
     ผลงานของสํานักงานเลขานุการฯ  
    และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 
    ปฏิบัติการในรอบครึ่งปีหลัง 

23 ก.พ.55 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

 � 1.นางรักษา       ศิวาพรรักษ์ 

39. เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างเครือข่าย 
     ผู้นําสุขภาพครู ใน 4 ภูมิภาค ประจําปี 
     งบประมาณ 2555 

24–26 ก.พ.55 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 � 1.นางพิมพ์ใจ   ท้วมผิวทอง 
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หลักสูตร
ภายนอก 

 

40. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ 
     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
     ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2554 

1 มี.ค. 55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.น.ส.อรุณี       แป้นนอก 
2.นางนันทกา    มุขแก้ว 
3.นางสุกัญญา    สุจิตจร 
4.นายทวีวงศ์     วีระนาคินทร์ 

41. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม 
     MS-Word 2010 

8 มี.ค.55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.น.ส.อรุณี        แป้นนอก 
2.นางศิริพร       พิทักษ์ธีรังกูร 
3.นางธัญรัศม์     ผนึกรัมย์ 
4.นางกรรณิการ์  บุญสิงห์ 
5.นางไพลิน       ศรีอภัย 
6.นางนันทกา     บุญถึง 
7.นายนภัสกร     ยินมะเริง 
8.นางรดาณัฐ      ประพิณ 
9.นางพัฒน์นรี     ปิติอนันต์วุฒิ 

42. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม 
     MS-Word 2010 

8 มี.ค.55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.น.ส.อรุณี        แป้นนอก 
2.นางศิริพร       พิทักษ์ธีรังกูร 
3.นางธัญรัศม์     ผนึกรัมย์ 
4.นางกรรณิการ์  บุญสิงห์ 
5.นางไพลิน       ศรีอภัย 
6.นางนันทกา     บุญถึง 
7.นายนภัสกร     ยินมะเริง 
8.นางรดาณัฐ      ประพิณ 
9.นางพัฒน์นรี     ปิติอนันต์วุฒิ 

43. เข้าร่วมฝึกอบรม ในหัวข้อ “การใช้เกมเพ่ือ 
     การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม Walk 
     Rally เพ่ือการพัฒนาทีมงาน” 

13–14 มี.ค.55 บริษัทเอชอาร์เซ็นเตอร์ จํากัด  � 1.นายกฤตธัช     อันช่ืน 

44. การเข้าอบรมหลักสูตร  
     “ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร” 

15 มี.ค. –  
30  พ.ค. 55  

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.นายบุญเสริม    เสมอกลาง 
2.น.ส.จรินพร     เปล้ืองทุกข์ 

45. เข้าร่วมประชุมเพ่ือทําความเข้าใจสําหรับ 
     เก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ 
     ประเมิน สําหรับการประกันคุณภาพการ 
     ศึกษา ปีการศึกษา 2554 

26 มี.ค.55 ฝ่ายวิชาการ �  1.นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 
2.นางสุดา         ผ่องแผ้ว 

46. เข้ารับฟังการช้ีแจง เรื่อง การส่งเสริมให้ 
     พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ 
      บริหารท่ัวไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

28 มี.ค.55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี   1. นางเนืองนิจ     ณ ลําปาง 

47. ประชุมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง 
     เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ของนักเรียน  
     นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ 
     ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

28–30 มี.ค.55 กระทรวงศึกษาธิการ  � 1.นางพัฒน์นรี    ปิติอนันต์วุฒิ 

48. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้ 
     แผนท่ีความคิดและการใช้สมองอย่างมี 
     ประสิทธิภาพ Mine Map 

29 มี.ค. 55 ส่วนการเจ้าหน้าท่ี �  1.นายอัษฎางค์   เฮงทรัพย์กูล 
2.นายธัญเทพ    พรหมสอน 
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หลักสูตร
ภายนอก 

 

49. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการฐาน 
     ข้อมูลสําหรับองค์กาด้วย Microsoft 
     Access 2010 ขั้นพ้ืนฐาน” 
 

29–30 มี.ค.55 ศูนย์คอมพิวเตอร์ �  1.นายวารสาร    เขตกระโทก 

50. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

28–29 มี.ค.55 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

�  1.นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์ 
2.นางรุ่งฤดี       พรพิบูลย์ 
3.นายทวีวงศ์      วีระนาคินทร์ 
4.น.ส.จรินพร     เปล้ืองทุกข์ 
5.นางสุดา         ผ่องแผ้ว 
6.นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล 
7.นางอมรรัตน์    วงศ์สรรค์ 
8.น.ส.รุ่งอรุณ     สุรพิพัฒน์ 
9.น.ส.กฤติยา     อัญญโพธ์ิ 
10.นายพงษ์ศักด์ิ  ยะปะภา 

51. สัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา  
     ณ ประเทศเวียดนาม 

18–22เม.ย.55 ส่วนกิจการนักศึกษา � � 1.นางธัญรัศม์    ผนึกรัมย์ 
2.นางรักษา      ศิวาพรรักษ์ 
3.นางพิมพ์ใจ    ท้วมผิวทอง 
4.นางสุดา       ผ่องแผ้ว 
5.นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล 
6.น.ส.รัชตา     อนงค์เวช 
7.นายธัญเทพ   พรหมสอน 
8.นางพัฒน์นรี   ปิติอนันต์วุฒิ 
9.น.ส.นํ้าค้าง    ชมเมืองปัก 
10.นางหทัยรัตน์  ขันติโก 
11.นางรดาณัฐ   ประพิณ 
12.น.ส.จรินพร  เปล้ืองทุกข์ 
13.นางอมรรัตน์  วงศ์สรรค์ 
14.น.ส.กฤติยา   อัญญโพธ์ิ 
15.น.ส.รุ่งอรุณ    สุรพิพัฒน์ 
16.นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์ 
17.นายนิมิต       พิศขุมทอง 
18.นายสรณะ     ศรีตะชัย 
19.นายวารสาร   เขตกระโทก 
20.นายบุญเสริม  เสมอกลาง 
21.นางพรวิภา    จรรยาศิริ 
22.นายหิรัณย์     หนานเจียง 
23.นายธนกร      สิมรีวงษ์ 
24.นางปุณยวีย์    ดวงสุขสุริยะ 
25.นางนันทกา    มุขแก้ว 
26.นายนภัสกร    ยินมะเริง 
27.นายณัฐชนม์    แสงพฤกษ์ 
28.น.ส.สุชาณี      ศรีตัณฑ์ 
29.นายธนิตศักด์ิ  จาตุรัตน์ทวีโชติ
30.น.ส.ปิยภัทร    จันทะกล 
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     31.นางเจียรพรรณ ศรีตะชัย 
32.นางชุติมา       ไชยเสน 
33.นางจิตติมา     พะนา 
34.นางสุพัตรา  กอปรสิริพัฒน์ 
35.นายอเนก       ทองไทย 
36.นางกรรณิการ์  บุญสิงห์ 
37.นางไพลิน       ศรีอภัย 
38.นายพงษ์ศักด์ิ   ยะปะภา 
39.น.ส.จารุวรรณ  คงม่ัน 
40.น.ส.สรินยา    นัครจีรานนท์ 
41.น.ส.อรุณี       แป้นนอก 
42.นายอานนท์    ชาติมนตรี 
43.นางสุธิสา       ผดุงสันต์ 

 


