
รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์” ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป  

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 1 อบรมหอ้ง IT105 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน 

1 นางสาวอรพนิตา     จรัสธนวรพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีจัดอบรมและทดสอบทางภาษา สถาบันภาษา 
2 นางสมฤดี     ศรีเมือง เจ้าหน้าท่ีประสานงาน สถาบันภาษา 
3 นางสาววิภารัศม์ิ     เหมบุรุษ เจ้าหน้าท่ีเทคนิค สถาบันภาษา 
4 นางสาวถนิม     สกุลมา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองกลาง 
5 นางสาวจิรภา     คชหิรัญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ กองกลาง 
6 นางดวงณภัทร     ศรีจริยา พนักงานธุรการ กองกลาง 
7 นางสาวสังวาลย์     ฉิมคง พนักงานธุรการ กองกลาง 
8 นางสาวชลธิชา     ภูจุ้ย นักประชาสัมพันธ ์ กองกลาง 
9 นายกฤษดา     ชูละออง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
10 นางสาวนันทพร     ทองจิตติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
11 นายกิตติศักดิ์     อัตตะชีวะ นักวิชาการพัสด ุ กองกลาง 
12 นายกรกฎ     ดีดาร์ นักวิชาการช่างศิลป ์ กองกลาง 
13 นายชัยวัช     เจริญพรอ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง 
14 นายวิศัลย์     แสงนก นักวิชาการเครื่องกล กองกลาง 
15 นางสาวจะสิทธิ์พร     นามวงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง 
16 นางสาวรัชดาภรณ์     ทาทอน บุคลากร กองกลาง 
17 นายสุรชัย     เลียบใจด ี นักวิชาการไฟฟ้า กองกลาง 
18 นางสาวอษุา     เดชส าร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
19 นางสาวเกวลี     น้อมเศียร พนักงานปฏิบัติการศิลป ์ กองกลาง 
20 นางสาวขนฐิา     กุลน้อย เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ กองกลาง 
21 นายธานี     ชูละออง นิติกร กองกลาง 
22 นายมนตรี     ปลีเอี่ยม พนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา กองกลาง 
23 นายนที     เสือราช พนักงานปฏิบัติการไฟฟ้า กองกลาง 
24 นางสาวขนษิฐา     ขันตี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ กองกลาง 
25 นางจารวุรรณ     จิรังนิมิตสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองกลาง 

 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์” ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป  

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์

กลุ่มที่ 2 อบรมหอ้ง IT106 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน 

1 นางสุทธิดา     พาเวยีง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองกลาง 
2 นายศิริชัย     ตาลสุก บุคลากรช านาญการ กองกลาง 
3 นายศักธิชัย     จันทร์ศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ กองกลาง 
4 นางสาวสุภารัตน์     หอยสังข์ นักวิชาการพัสด ุ กองกลาง 
5 นางพัชราพรรณ     ศิลกุล บุคลากรช านาญการ กองกลาง 
6 นางสมปอง     อาจศิร ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
7 นางวรญัญา     หมวกน่วม นักวิชาการพัสด ุ กองกลาง 
8 นางพรรณิสา     แดงสวัสดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ กองกลาง 
9 นางวันวิสาข์     บุญจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
10 นายอนุสษิฐ์     กันค า นักประชาสัมพันธ ์ กองกลาง 
11 นางสาวจุไรรัตน์     ไม้เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง 
12 นางสาวยุพา     แก้วบาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
13 นางสาวบุศรินทร์     พลพันธ ์ นักประชาสัมพันธ ์ กองกลาง 
14 นางพิมพ์ชนก     ค าเหมือง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองกลาง 
15 นางสาวสินนภา     มามั่ง นักวิชาการพัสด ุ กองกลาง 
16 นางชลิตา     บัวเปรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
17 นายสหพรรณ     อาวรณ ์ สถาปนิก กองกลาง 
18 นางสาวสุรรีัตน์     บุตรดา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
19 นางธญัญารัตน์     คงเมือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
20 นายณัฐพงษ์     อุตตโม นักวิชาการพัสด ุ กองกลาง 
21 นางสาวพุทธิดา     ขุนเทพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
22 นายณฐพล     น้อยเอีย่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
23 นางสาวบญุเรือง     สายค าหน่อ นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง 
24 นางสาวรุศดา     พรรณรัตนชัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
25 นายอนนท์     กันผง นักวิชาการช่างศิลป ์ กองกลาง 

 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์” ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป  

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 3 อบรมหอ้ง IT205 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน 

1 นางสาวกัลยภาพรรณ     เกิดเดช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
2 นางสุพรรณี     ตั้งจิตเจรญิกุล บุคลากรช านาญการ กองกลาง 
3 นายไพศาล     ยี่ค้ิว วิศวกรโยธา กองกลาง 
4 นางยุพารัตน์     รังษีสกรณ ์ บุคลากร กองกลาง 
5 นายชัชวาล     ระตะเจริญ นิติกร กองกลาง 
6 นางสาวกุลิสรา     ปองเพียร บุคลากร กองกลาง 
7 นายชัยวัฒน์     เบ้าสมบูรณ ์ นิติกร กองกลาง 
8 นางสุกัญญา     งับตะมะ นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง 
9 นางสาวเบญจภัทร์     อุปรัง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป กองกลาง 
10 นางอาทิตยา     ฉิมมา นักวิชาการศึกษา กองกลาง 
11 นางสาวสุจิตรา     จุ้ยวอน นักวิชาการศึกษาช านาญการ กองกลาง 
12 นางนิภา     พิลาเกิด นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
13 นางสาวมนชยา     คลายโศก นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
14 นายวิโรจน์     หุ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
15 นายพิทักษ์     จันทร์จิระ นักวิชาการช่างศิลป ์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
16 นางอมรรัตน์     กาละบุตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
17 นางสาวปวีณา     บัวบาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
18 นางสาวสุพชิญา     พูนมี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
19 นางสาวมลัลิกา     อุฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
20 นางสาวณัฐวดี     แก้วบาง นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
21 นางสาวจิรภา     เหมือนพิมทอง นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
22 นางสาวกัญญาภัค     ดีดาร์ บุคลากร ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
23    
24    
25    

 


