
 
   
      
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที ่๑๐๒๗/๒๕๖๐  

เรื่อง  ให้คณำจำรย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร                                                                 
------------------------------ 

ด้วยส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 ในวันพฤหัสบดี ที ่๙ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อำคำรบูรณวิทยำกำร (๒๗)           
ชั้น ๑ ห้อง IT Learning Center  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้ำใจถึงเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 จึงให้บุคลำกรดังรำยชื่อต่อไปนี้ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว 

๑. นำงสำวสมถวิล นรำสันต์ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๒. นำยมำนัต รัตนเนนย์ กองบริหำรงำนบุคคล 
๓. นำงสำวน ำพำพร ป้ำยงูเหลือม กองบริหำรงำนบุคคล 
๔. นำงนงนุช ภักดิ์จัตุรัส กองบริหำรงำนบุคคล 
๕. นำงสำวสำยฝน ไชยมำตร กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๖. นำงสำวสุภำพร ค ำภำ กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๗. นำงสำวสุภำรัตน์ ชัยมีแรง กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๘. นำงสำวศศิธร แก้วเผือก กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๙. นำยศรำวุธ พิสุตปัญญำทร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๐. นำยประยง ชนำงกลำง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๑. นำงสำวกมลทิพย์ กำพย์กระโทก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๒. นำงสำวสำยม่ำน เสมำภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๓. นำงสำวอริญชยำ มณูรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๔. นำยศรำวุธ เพียซ้ำย คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๕. นำงสำวธนัชพัชศ์ แสดก ำปัง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๖. นำงสำวมะลัย พิมพิลำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๑๗. นำยภำคภูมิ หวังช่วยกลำง คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๑๘. นำงสำวกษมำ คงประเสริฐ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๑๙. นำงสำวปวีณำ น้อยส ำแดง คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒๐. นำงสำวศุทธินี รัตนเนนย์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒๑. นำงสำวทัศนีย์ โนกลำง งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๒๒. นำงชุติมำ แก้วอ ำไพ งำนเลขำนุกำรและประชุม 
๒๓. นำงสำวประภำพร บัวงำม งำนเลขำนุกำรและประชุม 
๒๔. นำยชูวงศ์ ไตรสูงเนิน งำนอำคำรสถำนที่ฯ  
๒๕. นำยวรนำถ อำจสำลี งำนอำคำรสถำนที่ฯ  
๒๖. นำงสำวภำณิชำ อ่อนท้ำว งำนอำคำรสถำนที่ฯ  
๒๗. นำงสำวณัฐญำพร ดอกจันทร์ โปรแกรมวิชำนำฏศิลป์ 

 



 

๒๘. นำงภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ โปรแกรมวิชำนำฏศิลป์ 
๒๙. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยำศรี โรงเรียนสำธิตฯ 
๓๐. นำงสำวอรวรรณ ชอบสระน้อย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๑. นำงชนิดำภำ ศุพำสีห์ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๒. นำงสำวสุวิมล ชั่งทอง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๓. นำงสำวภำสินี บุญศรี ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๔. นำงสำววโรชำ เขตต์งูเหลือม ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๕. นำงสำวชลธิชำ เฉียงกลำง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๖. นำงสำวปัทมำ สำเกตุ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๗. นำงสำวสุนิตษำ พูนเกษม ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๘. นำงสำวนวรัตน์ อนันตบุษย์ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๙. นำงสำวพิชญำนิน ปลื้มสุด ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
๔๐. นำงสมรอนงค์ กวำงเมตรตำธรรม ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
๔๑. นำงณัฐนพิน ศรีรำชเลำ ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
๔๒. นำยชนภัทร ไกรสร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๓. นำงนิศำกร อุดมผล ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๔. นำงจรรยำ ฝอยพรมรำช ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๕. นำงศศิรัตน์ ชุ่มพุดซำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๖. นำงสำวจิตรลดำ มุ่งก่อกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๗. นำงบุญนำค ศรีบุญ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๘. นำงสำวศุภวัฒน์ ลือกลำง ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๔๙. นำยจิรพงศ์ รัตนสโลบล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๐. นำงสำวปทิตตำ กมลเพ็ชร์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๑. นำงสุพรรณี พวงเกำะ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๒. นำงสำวฐิติรัตน์ จริยธนำวัฒน์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๓. นำงรจนำ ภักดิ์โพธิ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๔. นำงหทัยรัตน์ ธีรวุฒิวรเวทย ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๕. นำงสำววัลลภำ หักทะเล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๖. นำงสำวณัฏฐนันท์ เกษมวณิชย์กุล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๗. นำงสำวเพ่ิมศิริ ศิริพร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๘. นำงสำวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 

           ทั้งนี้ ให้พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ที่มีรำยชื่อทุกท่ำนเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร พร้อมกัน                
ตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว โดยมีสิทธิเบิกจ่ำยจำกเงินงบ บ.กศ. งวดที่ ๑ หน้ำ ๒๙ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐                           
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  

                    สั่ง  ณ  วันที่ ๒  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                

    
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เรืองชัย บุญศักดิ์) 

รองอธิกำรบดี รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดี 

 


