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ลําดับท่ี หน่วยงาน ลายมือช่ือ
(08.30-12.00 น.)

ลายมือช่ือ
(13.00-16.30 น.)

หมายเหตุ

1 คุณ กาญจนา คงทน
2 คุณ ทัศนีย์ จริตดี
3 คุณ สิริยากร ดงแก้ว
4 คุณ สิริกาญจน์ เหล่าคํา
5 คุณ สุภมาส ธรรมโสภารัตน์
6 คุณ ประมาณ เมืองช้าง
7 คุณ ปราณี เชื้อเมืองพาน
8 คุณ รสริน ศรีจันทร์
9 คุณ กัญจน์ชริน เจริญเดช

10 คุณ ณภษร  ศรีเจริญ
11 คุณ สุนิศา  เอ้ือตระกูลวิทย์
12 คุณ ชลิญญา  นางสวย
13 คุณ เรวดี วงศ์คําจันทร์
14 คุณ อรวรรณ์ จุ่มสันกลาง
15 คุณ ศรีทอง ยี่สุ่นแก้ว 
16 คุณ กันญพัศฐ์ ชูนาค
17 คุณ นิชาภา  กิตติธิรางกูร
18 คุณ สาวิตรี รงค์ภักดี
19 คุณ นุ่มนาล  วิชาสวัสดิ์
20 คุณ ณัฐนิช  ไชยชมพู
21 คุณ วิมลศรี แก่นจันทร์
22 คุณ ปวริศา พัดงาม
23 คุณ อัจฉรียา สมบูรณ์
24 คุณ กมลทิพย์ ถิรสัตยวงศ์
25 คุณ ลักขณา ยงไสง
26 คุณ สุกัญญา ลาไชย
27 คุณ รวีรัตน์ ธนวัฒน์สิริกุล สาขาวิทยบริการฯ จ.แพร่ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย 

สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี 

สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา 

สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงใหม่ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง 

สาขาวิทยบริการฯ จ.นครพนม 

สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา 

สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช 

ช่ือ - นามสกุล

สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี 

สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ กองคลัง
เร่ืองการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสํารองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒

วันอังคารท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคํา (ITSC 6)



2

ลําดับท่ี หน่วยงาน ลายมือช่ือ
(08.30-12.00 น.)

ลายมือช่ือ
(13.00-16.30 น.)

หมายเหตุช่ือ - นามสกุล

28 คุณ จุฑามาศ เพ็ชรสันทัด
29 คุณ ณัชพล เกียรติภาศกร
30 คุณ สิริกัญญา โพธิวัฒน์
31 คุณ อนงค์ ทองทิพย์
32 คุณ ณัฐสุรีย์ ชูละเอียด สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา 
33 คุณ นิภาพร มาไพศาล
34 คุณ วาสนา เพ็ชรประดับ
35 คุณ อัจฉรา  วันลานนท์
36 คุณ มุทิตา ศรีปิยะบุตร
37 คุณ ศิรินทิพย์ จันทร์ครบ
38 คุณ วิมานพร  สิงห์เสนา
39 คุณ เบญจมาภรณ์  ทองลาด
40 คุณ วาสนา ทองแลว
41 คุณ วิชุดา ศรีพัชราวุธ
42 คุณ  นุศรา พลเย่ียม
43 คุณ ปิยธิดา ลุนสะแกวงค์
44 คุณ สุรีย์นารถ บัวแก้ว
45 คุณ นันทวัฒน์ เหลืองทอง

23 หน่วยงาน รวม 45 คน

สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี 

สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย 

สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลําภู 

สาขาวิทยบริการฯ จ.อํานาจเจริญ 

สาขาวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี 

สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี 
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ลําดับที่ ตําแหน่ง/หน่วยงาน ลายมือชื่อ
(08.30-12.00 น.)

ลายมือชื่อ
(13.00-16.30 น.)

หมายเหตุ

1 คุณ แจ่มจํารัส ศรีวะรมย์
2 คุณ กชพร ชวนสวัสด์ิ
3 คุณ บุษบา  เมืองวงษ์
4 คุณ ปอแก้ว  ใบรัก
5 คุณ สุจารีย์ คงวัฒนากุล
6 คุณ ดาราวรรณ คล่องณรงค์
7 คุณ ชลพรรษ ล้ิมบาง
8 คุณ วิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ์
9 คุณ ชมพู ร่ืนอายุ

10 คุณ อติกานต์ สุโข
11 คุณ ประภัสสรา เคนพรม
12 คุณ บังอร ภู่พิมล
13 คุณ อภิรดี กิจธนะเสรี
14 คุณ อรอุษา วงษ์ทอง
15 คุณ อารีพร เร่ียมทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
16 คุณ พัชรา เข็มปัญญา
17 คุณ ลักษณา จงจิตสัมฤทธิ์
18 คุณ วันทนีย์ คุรุกิจกําจร
19 คุณ นุชนาฏ นิลเขาปีบ
20 คุณ สุธีกานต์  คงอํานาจ
21 คุณ ศริลลา คงรักษ์
22 คุณ สกาวรัตน์ แก้วมณี
23 คุณ นิลเนตร ชูศรี
24 คุณ นภาพร คําแก้ว
25 คุณ กรรนิการ์ รัตนะ

13 หน่วยงาน รวม 25 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ กองคลัง
เร่ืองการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสํารองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคํา (ITSC 6)

คณะรัฐศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อ - นามสกุล

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
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ลําดับที่ หน่วยงาน ลายมือช่ือ
(08.30-12.00 น.)

ลายมือช่ือ
(13.00-16.30 น.)

หมายเหตุ

1 คุณ จารุภา พานสัมฤทธิ์
2 คุณ พรชัย กว้างศูนย์
3 คุณ อารียา ทองอินทร์
4 คุณ ศิริพร พรมมา
5 คุณ ทิวาภรณ์ สิงห์ประทาน
6 คุณ พัชราวัลย์ ข่าทิพพาที
7 คุณ จิตรภานุ อินทวงศ์
8 คุณ พิยะดา วิภูษิตวรกุล
9 คุณ ธงชัย ช่วยสถิตย์

10 คุณ จิรัฐิติกาล เปี่ยมบุญ
11 คุณ วิลาสินี  สุขสวัสดิ์
12 คุณ ธนัชพร  สุขสวัสดิ์
13 คุณ ปานรดา สารชมภู 
14 คุณ สถาพร นุ้ยผุด
15 คุณ อรรถภรณ์ พุ่มคง
16 คุณ พัฒนกุล พุมดวง
17 คุณ สุจิตรา กระฐินทอง
18 คุณ มะลิวัลย์ แนบชิด
19 คุณ วิลาวัลย์ พิชิตชัยพันธ์
20 คุณ นวรัตน์ พลวิฑูรย์
21 คุณ สิริพร รอดสีมา
22 คุณ จิระพร บุญถือ
23 คุณ ยุพาภรณ์ โสภารัตน์
24 คุณ กัญจนณัฎฐ์ จ่าวิสูตร
25 คุณ จารุวรรณ สุขบัติ
26 คุณ ศรีไพร ไชยเดช
27 คุณ วัจกร คงวัฒนากุล คณะบรหิารธรุกิจ 

14 หน่วยงาน รวม 27 คน

สาํนกัเทคโนโลยีการศกึษา 

สาํนกับรกิารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

สาํนกัประกนัคณุภาพการศกึษา 

สาํนกัพิมพ ์

สาํนกัหอสมดุกลาง 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ กองคลัง
เร่ืองการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสํารองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคํา (ITSC 6)

สถาบนัวิจยัสตัวใ์นภมูิภาคเขตรอ้น 

สถาบนัศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สาํนกักีฬา 

ช่ือ - นามสกุล

สถาบนัการศกึษานานาชาติ 

สถาบนัคอมพิวเตอร ์

สถาบนับรกิารวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส ์

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

สถาบนัภาษา 



1

ลําดับท่ี หน่วยงาน ลายมือช่ือ
(08.30-12.00 น.)

ลายมือช่ือ
(13.00-16.30 น.)

หมายเหตุ

1 คุณ นฤวรรณ พ่วงแพ
2 คุณ พริญญา คําหล้า
3 คุณ อํานาจ ไล้ทองคํา
4 คุณ สุภาภรณ์ อินทร์น้อย
5 คุณ อนงค์ แดงชาติแท้
6 คุณ สุมาลี นาสุริวงศ์
7 คุณ เสาวลักษณ์ อนุชาติ
8 คุณ ปาณิศรา อรรถลดาพร
9 คุณ อุษา ช้างขนุน

10 คุณ นุจนารถ เงินฉาย
11 คุณ พูลทรัพย์ ใบประเสริฐ
12 คุณ อาระยา สายย้ิม
13 คุณ นพรัตน์ ประไพทรัพย์
14 คุณ ณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
15 คุณ เพ็ญศรี ภูวนัย
16 คุณ เกวริณ เดชซัง
17 คุณ ศิริรัตน์ อันจิตร
18 คุณ ปภัทฉัตร กลีบจินดากุล
19 คุณ สุดา บุญซัน
20 คุณ ธมนวรรณ บุญพ่วน
21 คุณ ศิริรัตน์ บัวทอง
22 คุณ สุวิมล ตรีคงธรรมกุล
23 คุณ ภิตินันท์  ภูมี
24 คุณ สุกัญญา กําแก้ว
25 คุณ ปวีณพร สุวรรณะ
26 คุณ เฉลิมชัย ทองพูน
27 คุณ เมณชา พันธ์เพ็ง
28 คุณ รุ่งรัตน์ บุญมาแย้ม

กองบริการการศกึษา 

โครงการปรชัญาดษุฎีบณัฑิตฯ (สว่นกลาง) 

กองอาคารสถานที 

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมธัยม) 

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ กองคลัง
เร่ืองการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสํารองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒

วันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคํา (ITSC 6)

ช่ือ - นามสกุล

กองกิจการนกัศกึษา 

กองการเจา้หนา้ที 

กองกลาง 

กองแผนงาน 

กองงานวิทยาเขตบางนา 

กองคลงั 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สาขาวิทยบริการฯ สาขาตา่งประเทศ 

โรงเรียนสาธิตฯ ประถม (วิทยาเขตบางนา) 
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ลําดับท่ี หน่วยงาน ลายมือช่ือ
(08.30-12.00 น.)

ลายมือช่ือ
(13.00-16.30 น.)

หมายเหตุช่ือ - นามสกุล

29 คุณ จันทร์เพ็ญ คงวัฒนากุล
30 คุณ สุธีรา แสงระยับ
31 คุณ สุพัชรา คําหล้า
32 คุณ รุ่งเรือง นนทะสาร

16 หน่วยงาน รวม 32 คน

คณะสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ


