
 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual)  

ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน” 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการ“การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual)  
ด้วยการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา” 
 บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2560 
  ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual)  
ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน” 
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  เวลา ๐๘.๓๐-๑7.๐๐ น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นางสาวน้ าฝน  บุตรวงค ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. 
2 นางสาวไพลิน บุนนาค ม.มหิดล 
3 นางสาวชญานันท์ นันทพัฒน์ ม.มหิดล 
4 นางสาวพรทิพย์ ถึงพุ่ม จุฬาฯ 
5 นางสาวปรียาภรณ์ ไตรรงค์ จุฬาฯ 
6 นางสาวเรืองรอง แก้วอินทนิน จุฬาฯ 
7 นางสาววิจิตรา ศรีละออ จุฬาฯ 
8 นางสาวปราณิศา จันทร์มา มรภ.เชียงใหม่ 
9 นางสาวมนสิชา รัตนกิจ มรภ.เชียงใหม่ 

10 นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ มรภ.เชียงใหม่ 
11 นางสาวภัคจิรา เรืองสกุล มรภ.เชียงใหม่ 
12 นางกัญชลี หมูฝั้น มรภ.เชียงใหม่ 
13 นางสาวเขมวดี นนทะธรรม มรภ.เชียงใหม่ 
14 ส.ท.ปรีดา พ่ึงศรี ว.พยาบาลกองทัพบก 
15 จ.ส.อ.ประสาน พาใจอ่อน ว.พยาบาลกองทัพบก 
16 นางสาวณัฐฐารี อรุณโชติ มทร.ตะวันออก จันทบุรี 
17 นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน ์ มทร.ตะวันออก จันทบุรี 
18 นายปฏิญญา จินโนรส มทร.ตะวันออก จันทบุรี 
19 นางสาวสุชาวด ี อินทรักษ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
20 นางสาวญนน ธนารัชญานนท์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
21 นางจันทนา จิรภิญญากุล ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
22 นางปาณิสรา สว่างกิจไพศาล ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
23 นางสาวมาลี ศิริวานิชกุล ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
24 นางสาวภิรมรัตน์ สวัสดิ์ละคร ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด 

25 นางสาวศุภรินทร์ จงเสรีเจริญ รพ.มะการักษ์ 
26 นางสาวทิฆัมพร ขุนศรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 
27 นางสาววรรณิพา ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 
28 นางสาววรรณวิษา บุญวรรโณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 
29 นางบุตรี ประดับการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
30 นางศศธร ภู่เท็ง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
31 นางสาวชญานันท์ แซ่เฮง มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
32 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณทัต มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
33 นางสาวนันทนา เยื้องไทรงาม มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
34 นายกฤตภูมิ แวงภูลา มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
35 นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกริก 
36 นางสาวศุภรานันท์ กาพย์พิมาย มหาวิทยาลัยเกริก 
37 นายจักกรี เสริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
38 นางสาวประกาย ขวัญหลาย มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
39 นางสาววิลาวัลย ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
40 นางสาวเตือนใจ สลับศรี มทร.ตะวันออก ชลบุรี 
41 นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรี รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
42 นางสาวรัชนู เอ่ียมปา สถาบันโรคทรวงอก 
43 นางสาวแสงจันทร์ เทียบทิมพ์ มทร.ตะวันออก ชลบุรี 

44 นางสาวศันสนีย์ ชูเชื้อ มรภ.สุราษฎร์ธาน ี

45 นางเทพินทร์ ภพทวี มรภ.สุราษฎร์ธาน ี

46 นางสาวรัตนา ขาวกริบ ค.วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

47 นายธนัญชย์ พันพึ่ง มรภ.จันทรเกษม 

48 นางปนัดดา สกุลขอเจริญ มรภ.จันทรเกษม 

49 นางวิภากมล งามล้ า มรภ.จันทรเกษม 
50 นางสาวพิมพ์ลดา     วิศิษฐ์กิตติกร มรภ.สุรินทร์ 
51 นางมยุรา   กระโพธิ์   มรภ.สุรินทร์ 
52 นายพิพัฒน์   วิถ ี มรภ.สุรินทร์ 



ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด 

53 นายอัครพล ศิริกุล   มรภ.สุรินทร์ 
54 นางสาวสุปราณี บุญรอด มรภ.สุรินทร์ 
55 นางนันทิดา   จามิกรณ์   มรภ.สุรินทร์ 
56 นางมยุเรศ แขสมบุญ ค.นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี 
57 นายไพจิตต์ นิจพานิจย์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 
58 นายเกียติปพัฒน์ จันศรีษร ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 
59 นางอมรรัตน์  หรสิทธิ์  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

        หมายเหตุ   1. กรุณาน าหลักฐานการช าระเงินมาแสดง ณ วันอบรม 
    2. ท่านที่ส ารองที่จอดรถสามารถจอดรถในบริเวณอาคารรักตกนิษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                               ประกาศ ณ วันที่  7  กันยายน  พ.ศ.๒๕60 

 

    

 
                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 

                   ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


