
 
   
      
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที ่๘๗๙/๒๕๖๐  

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

ด้วยส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและกำรแชร์
ทรัพยำกรด้วย Office 365 ในวันพุธที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อำคำรบูรณวิทยำกำร (๒๗)           
ชั้น ๑ ห้อง IT Learning Center  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้ำใจถึงเทคนิคกำรดูแลรักษำระบบเครือข่ำยและกำรดูแล
กำรจัดกำรอุปกรณ์ส ำนักงำน และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร                 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 จึงให้บุคลำกรดังรำยชื่อต่อไปนี้ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว 

๑. นำงปนัดดำ แก้วกูล กองกิจกำรพิเศษ 
๒. นำงมนัสนันท์ ศรีวิวัฒน์ปภำ กองกิจกำรพิเศษ 
๓. นำงสำวอุไรวรรณ แย้มจันทึก กองคลัง 
๔. นำงสำวกัญญำวีร์ จิรทันตศิลป์ กองคลัง 
๕. นำงสำวสมถวิล นรำสันต์ กองนโยบำยและแผน 
๖. นำยมำนัต รัตนเนนย์ กองบริหำรงำนบุคคล 
๗. นำงจินตนำ เอี่ยมสอำด กองบริหำรงำนบุคคล 
๘. นำงสำวศุภำวีร์ แก้วกูร กองบริหำรงำนบุคคล 
๙. นำงสำวน ำพำพร ป้ำยงูเหลือม กองบริหำรงำนบุคคล 
๑๐. นำงสำวสุกัญญำ บุญอ้อย กองบริหำรงำนบุคคล 
๑๑. น.ส.สภุำพร ค ำภำ กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๑๒. นำงสำวสุภำรัตน์ ชัยมีแรง กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๑๓. นำงสำวภำณิชำ อ่อนท้ำว กองอำคำรสถำนที่และบริกำร 
๑๔. นำงเมธินี แนบสูงเนิน กองอำคำรสถำนที่และบริกำร 
๑๕. นำยประยง ชนำงกลำง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๖. นำงสำวกมลทิพย์ กำพย์กระโทก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๗. นำงสำวสำยม่ำน เสมำภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๘. นำงสำวอริญชยำ มณูรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑๙. นำงสำวบัณฑิตำ มียิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๒๐. นำงสำวสุภำพร ยอดทองหลำง คณะวิทยำกำรจัดกำร 
๒๑. นำงสำวธนพร สำระพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๒๒. นำงสำวธมนวรรณพร ค้ำคุ้ม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๒๓. นำงสำวมะลัย พิมพิลำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒๔. นำงสำวปวีณำ น้อยส ำแดง คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒๕. นำงสำวกษมำ คงประเสริฐ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒๖. นำงสำวศุทธินี รัตนเนนย์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 



 

๒๗. นำยภำคภูมิ หวังช่วยกลำง คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒๘. นำงสำววนีย์รัตน์ อินทรปัญญำ งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๒๙. นำงนครินทร์ หระพูล งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๓๐. นำงชุติมำ แก้วอ ำไพ งำนเลขำนุกำรและประชุม 
๓๑. นำงสำวประภำพร บัวงำม งำนเลขำนุกำรและประชุม 
๓๒. นำยสิทธำ แก้วกลำง โปรแกรมวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ 
๓๓. นำงบุษกร จันท์เทวนุมำส โปรแกรมวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ 
๓๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยำศรี โรงเรียนสำธิตฯ 
๓๕. นำงสำวตรีมำศ แซ่อ้ัง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๖. นำงชนิดำภำ ศุพำสีห์ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๗. นำงสำวสุวิมล ชั่งทอง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๘. นำงสำวภำสินี บุญศรี ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓๙. นำงสำววโรชำ เขตต์งูเหลือม ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๔๐. นำงสำวชลธิชำ เฉียงกลำง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๔๑. นำงเสำวนี เข็มศร ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทับแก้ว 
๔๒. นำงสมหวัง น้อยหมื่นไวย์ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทับแก้ว 
๔๓. นำงสมรอนงค์ กวำงเมตรตำธรรม ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
๔๔. นำงณัฐนพิน ศรีรำชเลำ ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
๔๕. นำงอมรรัตน์ สมิตินทุ ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
๔๖. นำงจรรยำ ฝอยพรมรำช ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๗. นำงสำวจิตรลดำ มุ่งก่อกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๘. นำงบุญยรัตน์ สุขะตุงคะ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔๙. นำงสำวศิริพร หำญพิชัย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕๐. นำงรจนำ ภักดิ์โพธิ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๑. นำงสุพรรณี พวงเกำะ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๒. นำงสำวภรัณยำ เอ็นดู ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๓. นำงสำววรนิษฐำ ศรีอภัย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๕๔. 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 ๒๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                         
 
 

                                                                                                                                                                                                       
(ดร.อำนรรต ใจส ำรำญ) 

                           รองอธิกำรบดี รักษำรำชกำรแทน 
                  อธิกำรบดี                  


