
รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ส าหรับผู้ใช้งาน” 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 4 อบรมห้อง IT105 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางปนิตา รังวรรณา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะครุศาสตร์ 
2 นางสาวกฤษณา นวลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
3 นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
4 นางสาวกรกนก ดาบพิมพ์ศรี นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
5 นายภัทธาวุธ วงศ์ศักดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ 
6 นางชลธิชา ระลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
7 นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
8 นางสาวนิชานันท์ คงเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
9 นางสาวภัทรวดี แถมศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
10 นางสาวกนกศรี  จันทรังสรรค์ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
11 นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
12 นางสาวธนัชญา ทับสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
13 นางสาวกนิษฐ์   กรนานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะมนุษย์ฯ 
14 นางลัดดา ศักดิ์เศรณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
15 นายจรุวัตร ค ายอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
16 นางสาวรวิษฎา โคกทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
17 นางสาวเกษฟ้า  กองสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
18 นางพิมพ์ชญา กรอุตตมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
19 นายวันชัย นันเขียว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะมนุษย์ฯ 
20 นางสาวจุฑามาส ชื่นใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
21 นางสาวหงส์ทอง  ขุยสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
22 นางสาวจุฑามาศ  แก้วโยน นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ฯ 
23 นางสาวสุภัคญาดา   ธนัชกรวรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย์ฯ 
24 นางสาวจารุวรรณ   กองสี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ฯ 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ส าหรับผู้ใช้งาน” 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 5 อบรมห้อง IT106 
ล าดับ ล าดับ ล าดับ ล าดับ 

1 นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะวิทย์ 
2 นางเพชรรินทร์ สีตะระโส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะวิทย์ 
3 นายยอดชาย สายทอง บุคลากรช านาญการพิเศษ คณะวิทย์ 
4 นางสาววรินธร  ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ 
5 นางสาวสุกัญญา ทับทอง นักวิชาการศึกษา คณะวิทย์ 
6 นายปริญญา ปราบพาลา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทย์ 
7 นางสาวสมเพียร ฟักทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ 
8 นางสาวอัมพวรรณ  ชุมพรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ 
9 นายสันธยา นันทพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ 
10 นางสาวแสงจันทร์  สอนสว่าง นักวิชาการศึกษา คณะวิทย์ 
11 นางลักษณ์คณา  กิจจรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ 
12 นางปิลันธนา ศรีรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ 
13 นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะวิทย์ 
14 นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ 
15 นางสาวสุนิต สร้อยทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ส าหรับผู้ใช้งาน” 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มที่ 6 อบรมห้อง IT205 
ล าดับ ล าดับ ล าดับ ล าดับ 

1 นางนิภา  พิลาเกิด นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ 
2 นางสาวมนชยา  คลายโศก นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ 
3 นายวิโรจน์  หุ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ 
4 นายพิทักษ์  จันทร์จิระ นักวิชาการช่างศิลป์ ส านักศิลปะฯ 
5 นางอมรรัตน์  กาละบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะฯ 
6 นางสาวปวีณา บัวบาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะฯ 
7 นางสาวสุพิชญา  พูนมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะฯ 
8 นางสาวมัลลิกา อุฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ 
9 นางสาวณัฐวดี แก้วบาง นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ 
10 นางสาวจิรภา  เหมือนพิมทอง นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ 
11 นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ บุคลากร ส านักศิลปะฯ 
12 นางสาววาสนา  จันทร์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
13 นางอรวรรณ  ดีพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
14 นางสาวรัชนีพร  ลีกีรติกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
15 นางสาวพิมพ์วดี  สีที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
16 นายสรศักดิ์  พิลาเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
17 นางสาวสุพรรษา  ค าวิเศษ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
18 นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
19 นางโศศิษฐา  แดงตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
20 นางสาวเขมปัณฑา รัตนภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
21 นางสาวกัญญา  สายสิงห์เทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
22 นายสมพร   แทนจ าปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 
23 นายอุกกฤษฏ์    จารุรัตน์จามร นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 


