
รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์” ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป  

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 4 อบรมหอ้ง IT105 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน 

1 นางสาวไพรินทร์     เดชะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองนโยบายและแผน 
2 นางสาวปาริชาติ     ยศปาน นักวิเทศสัมพันธ ์ กองนโยบายและแผน 
3 นางสุวรรณี     พุฒตรง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและแผน 
4 นางสาวนงเยาว์     บุณยรัตพันธุ ์ วิศวกร กองนโยบายและแผน 
5 นายชาตรี     บุญจันทร ์ วิศวกร กองนโยบายและแผน 
6 นางสาวอารีรัตน์     ใจหนัก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและแผน 
7 นางสาวอ าภาพร     นาคเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและแผน 
8 นางสาวเนตรนพิศ     ศรีบุปผา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและแผน 
9 นายสัพพัญญู     ป่ินพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
10 นางสาวศิรินภา     จั๋นโปแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
11 นายศุภณัฐ     วิสุงเร นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ กองนโยบายและแผน 
12 นางสาวจันทิมา     คุ้มภัยเพื่อน นักวิเทศสัมพันธ ์ กองนโยบายและแผน 
13 นายดลชัย     อ่อนลา วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน 
14 นายพงษ์ศิริ     เกษดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
15 นายธนาวุฒิ     คงอุดมธนกร สถาปนิก กองนโยบายและแผน 
16 นางสาวกัญญช์ุลี     เยาวพินด์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและแผน 
17 นางสาวณัฐมน     สังเกตุดี พนักงานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา 
18 นางสาวระวิพันธ์     แตงตรง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ กองพัฒนานักศึกษา 

19 นางสาวส าเนียง     สุขเมือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองพัฒนานักศึกษา 

20 นางพรรณณชิา     คลังตุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองพัฒนานักศึกษา 

21 นายธีรภัทร์     ขอมน้อย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

22 นางเนตรชนก     แสงบุญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

23 นายณัฐวุฒิ     โพธิ์ศรีแก้ว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 

24 นางสาวธวิาเฉลิม     จันทิมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองพัฒนานักศึกษา 

25 นางณัฐชา     ก้อนทองค า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์” ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป  

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 5 อบรมหอ้ง IT106 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน 

1 นางสาวณุตรา     พงษ์ไทย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองพัฒนานักศึกษา 

2 นายกิตติพันธ์     พลพันธ ์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

3 นางสาวเกศรา     ปัญทะนา พนักงานปฏิบัติการ คณะครุศาสตร ์
4 นางปนิตา     รังวรรณา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ คณะครุศาสตร ์
5 นางสาวกฤษณา     นวลด ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
6 นางเพญ็ศิริ     ป้องท้าว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
7 นางสาวกรกนก     ดาบพิมพ์ศรี นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร ์
8 นายภัทธาวุธ     วงศ์ศักดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร ์
9 นางชลธิชา     ระลึก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
10 นางสาววรรณฤดี     กัญญาประสิทธิ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
11 นางสาวนิชานันท์     คงเพ็ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
12 นางสาวภัทรวดี     แถมศิริ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
13 นางสาวกนกศรี     จันทรังสรรค์ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร ์
14 นางสาวพัชรี     พูลวงษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร ์
15 นางสาวธนชัญา     ทับสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร ์
16 นางภาวนา     จันทรสมบัติ หัวหน้าส านักงานคณบด ี คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
17 นายประจวบ     สกลนครดี พนักงานห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

18 นายกฤษณะ     เมืองนา พนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

19 นายกิตติพงษ์     ดวงน้อย เจ้าหน้าท่ีประจ าหอ้งปฏิบัติการฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

20 นายธรรมศาสตร์     จันทรัตน์ เจ้าหน้าท่ีคลินิกเทคโนโลย ี คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

21 นายสงกรานต์     จักรแพง พนักงานปฏิบัติการไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

22 นางณัฐณิชา     อินจ าปา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

23 นางวิลาวัลย์     เฉลิมพงษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

24 นายเกรียงยศ     ไทยช้อย นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

25 นางวิชชุลดา     องอาจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์” ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป  

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 6 อบรมหอ้ง IT205 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน 

1 นางกุหลาบ     ชาติชะนะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

2 นางสาวบษุยามาส     นามพุทธา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

3 นางสาววิไล     สุกแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

4 นางกุลทินี     ปานแดง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

5 นางสาววิรงลอง     ทองขาว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

6 นางศิริลักษณ์     วรปัสส ุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

7 นายอดิสรณ์     เนาว์แก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

8 นางสาวศิรินทิพย์     ผลประเสรฐิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9 นางปิยนันท์     เพ็ญสูตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10 นางสาวชุติมา     พุฒอ่อน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11 นายเกื้อกูล     พิมพ์ดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 นายบรรจง     สุรินทร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13 นางรัดดา     ส าราญพันธุ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14 นางสาวมณีนุช     เกตุแฟง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

15 นางกฤษวีณภ์ัค     ทองสี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

16 นางสาวรมิดา     สายทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

17 นางสาวภัสราภรณ์     บุญสิงห์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

18 นายยศรพี     ทองเจรญิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

19 นางสาวณัฐสุดา     หุ่นทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
20 นางสาวกิตติกานต์     กิตติชญานันท ์ นักตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
21 นางสาวธันยรัศม์ิ     แก้วดอนเมือง นักตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
22 นางสาวสุภาณี     เมืองจีน นักตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
23    
24    
25    
 


