
รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม 
การบรรยายพิเศษเรื่อง “5 ข้ัน ปนหุนดี สุขภาพดี ดวยวิธีธรรมชาติ” 

วันเสารท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 
ณ หองประชุม ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ลายมือช่ือ 

09.00-12.00 น. 
ลายมือช่ือ 

13.00-16.00 น. 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง   
2 อาจารย ดร.สุรเชษฐ  ตุมมี   
3 อาจารยจินดาพร ออนเกตุ   
4 นางสาวน้ําพัก ขายทอง   
5 นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ   
6 นางสาวณฤมน เสรมิสนธิ   
7 นายธาดา พรมทับ   
8 นางสาววราภรณ  คลามสถิต   
9 นางสาววรรณภา  หอมคําแหง   
10 นางสาวเสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ   
11 นางสาวรสริน   วงคคํา   
12 นางสาวอรวรรณ  ดาวสุข   
13 นางสาวปนัดดา  เกษสําโรง   
14 นางสาวเกดศุดา  กิจนาค    
15 นางสาวเสาวลักษณ ลาวัง   
16 นางเสาวลักษณ เนียมโภคะ   
17 นางคําแกว จีนจัน   
18 นางสาวสุภา ชีวสิทธิยานนท   
19 นายพิศิษฐ ชื่นแจง   
20 นายเศรษฐพล เศรษฐการกิจกุล   
21 นางสาววิราภรณ เกิดเทพ   
22 นางสาวนัดทยา ศุภราทิต   
23 นางรจุิรา นาสวรรค   
24 นางสาวทัศนีย แกวหินลาย   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หนวยงานภายนอก 
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วันเสารท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ลายมือช่ือ 

09.00-12.00 น. 
ลายมือช่ือ 

13.00-16.00 น. 

1 นางสาวสุวิษา นอยศรี   
2 นางสาวกาญจนา ยอดวิถี   
3 นางสาวเสาวภา อะมะมูล   
4 นางสาวอรุณวตรี พรมเนตร   
5 นางสาวพิทยารัตน กระตายทอง   
6 นางสาวรุงทิวา กัณหา   
7 นางสาวธัญญลักษณ ทศดี   
8 นางสาวฐิติกานต พิลัยพงษ   
9 นางสาวพรพรรณ รอดเขียว   
10 นางสาวสุนิตา อังกฤษ   
11 นายจตุพล เสือสูงเนิน   
12 นายนครินทร นามบุตร   
13 นางสาวรัตติกาล สถิตยัง   
14 นางสาวศันศนีย มวงแท   
15 นางสาวจารุวรรณ อ่ิมสุวรรณ   
16 นางสาวศิริพร มานอย   
17 นางสาววรินรัตน พยอมหอม   
18 นางสาวน้ําฝน พุทธเจริญ   
19 นางสาวโสภิดา นาคพันธุ   
20 นายปยพงษ อัคคพันธุ   
21 นางสาวอนงคนาถ นิลประยูร   
22 นายบัณฑิต นิลประยูร   
23 นายสหพันธ กอสัมพันธ   
24 นายกองภพ ธนูพล   
25 นางสาวอัจนิรา หญาราบ   
26 นางสาวยุพเยาว จันทรมี   
27 นายธีรัตน จันทรเจริญ   
28 นางสาวพัชรพร นาคสมบูรณ   
29 นางสาวศิริสา ประทุมมาติ   
30 นางสาวสุกัญญา ลุทภาพ   
31 นางสาวบุษบา แสนสําราญ   
32 นางสาวอัจฉรา ทองคํา   
33 นางสาววรินทร หอมเย็น   
34 นางสาวสุกัญญา จันทรทาทิพย   

นักศึกษา 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ลายมือช่ือ 

09.00-12.00 น. 
ลายมือช่ือ 

13.00-16.00 น. 
35 นางสาววัชรี แสนด ี   
36 นางสาวสุภาพร สุขเกษม   
37 นางสาวอรทัย สุขสวัสดิ ์   
38 นางสาววาสนา ตาลเสี้ยน   
39 นางสาวสุชาดา โขมปญญา   
40 นางสาวอภิชญา แสนศร ี   
41 นายเฉลิมศักดิ์ หวยหงษทอง   
42 นางสาวรัตนา เลื่อมนาค   
43 นางสาวสุกัญญา ดอกจือ   
44 นางสาวปยพร อาสาสู   
45 นางสาวนภัสวรรณ ม่ันเขตวิทย   
46 นางสาวกุลรัศม์ิ ตั้งทวีเกียตริ   
47 นางสาวธนกร วันด ี   
48 นายปฏิภาณ สุทธิพรหม   
49 นางสาวพัสดี โคธนานิล   
50 นางสาวเขมรัตน บดีรัฐ   
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ลายมือช่ือ 

09.00-12.00 น. 
ลายมือช่ือ 

13.00-16.00 น. 

1 ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน   
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล   
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชันวีรรณ บุญอนนท   
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา   
5 ผูชวยศาสตราจารยวรรณวณัช ดอนคราม   
6 อาจารยวรางค รามบุตร   
7 อาจารยชลธิชา แสงงาม   
8 อาจารยชญานนันท ศิริกิจเสถียร   
9 นางมัทรี ขาวจุย   
10 นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง   
11 นางสาวบุษยมาส คงเกิด   
12 นางสาวนัฐรินทร พิชิตปญญา   
13 นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ   
14 นางสาวสุพัชรี ทายนาวา   
15 นายวัชรินทร ปญญาเสน   
16 นายวชิรวิทย กรรณิกา   
17 นายอมร วรรณารักษ   
18 นายณัฐพล วรรณสุทธะ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

อาจารย+เจาหนาท่ีคณะ 


