
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ชอุ่ม บุคลากรสายวิชาการ
2 นางสาวชาริสา  แสงทองอร่าม บุคลากรสายวิชาการ
3 นางสุมนา จันทราช บุคลากรสายวิชาการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  พิมทะโนทัย บุคลากรสายวิชาการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี กระจ่างศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ
6 นายเอกบดินทร์ เกตุขาว บุคลากรสายวิชาการ
7 นางสิรินพร  หาจัตุรัส บุคลากรสายวิชาการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา บุคลากรสายวิชาการ
9 นางสาวภาณุกา ศิริบ ารุงวงศ์ บุคลากรสายวิชาการ
10 นางสาวกฤษณา มณีรัตน์ บุคลากรสายวิชาการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อ้ึง บุคลากรสายวิชาการ
12 นางศศิกานต์ จรณะกรัณย์ บุคลากรสายวิชาการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก  ธัญญาวินิชกุล บุคลากรสายวิชาการ
14 นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข บุคลากรสายวิชาการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองค า บุคลากรสายวิชาการ
16 นางสาวอาภาภรณ์ อังสาชน บุคลากรสายวิชาการ
17 ดร.จินตนา   สุขส าราญ บุคลากรสายวิชาการ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม บุคลากรสายวิชาการ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร ต่ืมสูงเนิน บุคลากรสายวิชาการ
20 นางสาวสุภาพันธ์ุ สายทองอินทร์ บุคลากรสายวิชาการ
21 นางสาวอาทิตยา ผิวด า บุคลากรสายวิชาการ
22 นายพัทธดนย์ สุขพันธ์ุ บุคลากรสายวิชาการ
23 นางสาวสายสุณี  ประดับนาค บุคลากรสายวิชาการ
24 นางสาวกัญญาภัทร แสงแป้น บุคลากรสายวิชาการ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธนมิตรามณี บุคลากรสายวิชาการ
26 นางสาวอุรชา แสงทอง บุคลากรสายวิชาการ
27 นางสาวนรรช นภ   ทาสุวรรณ บุคลากรสายวิชาการ
28 นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร บุคลากรสายวิชาการ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  เจนวิถีสุข บุคลากรสายวิชาการ
30 นางสาวมัทนพัชร แพรเจริญ บุคลากรสายวิชาการ
31 นายวรวิทย์ วราสินธ์ บุคลากรสายวิชาการ

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะรับอรุณ
วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.



32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ สัตตาคม บุคลากรสายวิชาการ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา แสงตาล บุคลากรสายวิชาการ
34 นางสาวชนัฏา โสมณวัฒน์ บุคลากรสายวิชาการ
35 นางณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล บุคลากรสายวิชาการ
36 นางสาวทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล บุคลากรสายวิชาการ
37 นางสาวดวงพร คงพิกุล บุคลากรสายวิชาการ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพัฒน์ เสวิกุล บุคลากรสายวิชาการ
39 นายธวัช ค าทองทิพย์ บุคลากรสายวิชาการ
40 นายอดิเทพ ครุฑธามาศ บุคลากรสายวิชาการ
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารีย์ ประจวบเหมาะ บุคลากรสายวิชาการ
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ มุขมา บุคลากรสายวิชาการ
43 นางสาวนภสรณ์  เจริญโพธ์ิ บุคลากรสายวิชาการ
44 นายชินกร จิรขจรจริตกุล บุคลากรสายวิชาการ
45 นายชินกร จิรขจรจริตกุล บุคลากรสายวิชาการ
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางค์มณี. เดชคุ้ม บุคลากรสายวิชาการ
47 นางสาวจันทรัตน์ ม่ันวิเชียร บุคลากรสายวิชาการ
48 นายชลิต กังวาราวุฒิ บุคลากรสายวิชาการ
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ ปล่ังพงษ์พันธ์ บุคลากรสายวิชาการ
50 นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
51 นางสาวภัสพร วรรณูปถัมภ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
52 นายบุญชัย ลาภศรีสวัสด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
53 นายณรงค์ฤทธ์ิ ใจรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
54 นางสาวภาณี ดุสิดา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
55 นางมลฤดี  โตษณีย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
56 นายศุภวุฒิ ศรีมะหันต์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
57 นางสาวจณิสตา ใจห้าว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
58 นายสังสรรค์ แก้วหน่อ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
59 นางสาววรวิกาญน์ ส าเร็จศิลป์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
60 นางสาวมนสา ก ากับกิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
61 นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
62 นางสาวอมรรัตน์  ง้ิวจีน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
63 นางสาวบุษบา ผลาผล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
64 นายนครินทร์ พวงภู่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
65 นางสาวนิภาภัทร์ ศาลิคุปต บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
66 นางสาวฐิติยา ศรีทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
67 นายสพลดนัย เหรียญเจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



68 นางสาวทิพวัลย์ สาสาย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
69 นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
70 นางสาวสุพรรณา  พราวแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
71 นางสาววรวิกาญน์ ส าเร็จศิลป์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
72 นายอทิพันธ์  ศรีโพธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
73 นายทวิช บุญสวัสด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
74 นายธนกฤต ทองรอด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
75 นายกวินพร ช่อผูก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
76 นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
77 นายวิษณุ  จิตตรุ่งเรือง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
78 นางสาวปุณณภา เบญจเสวี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
79 นางสาวสุรัชนา ศิลปวัฒนวิทยา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
80 นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
81 นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
82 นางสาวพรศิริ  ทองน้อย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
83 นางสาวมาริษา พรมจันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
84 นางสาวสุรภา  ศรีลาศักด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
85 นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
86 นางสาววาสนา  บุญหม่ืน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
87 นายบุญช่วย แก้วศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
88 นายโสภณ พรมมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
89 นายภุมรินทร์ อ่องสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
90 นางจุฑามาศ พูลยรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
91 นางสาวสมศรี  ถ่ินแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
92 นางกัลญา  ชมกล่ิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
93 นางสาวธัญชนก  รัตนคุณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
94 นางสาวนงคราญ  ค าเรือน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
95 นางสาวจีรวรรณ  จีรวรางกูร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
96 นางสาวดวงกมล แป้นนางรอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
97 นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
98 นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
99 นายศุภจักร ช่างโคกสูง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
100 นางสาววรรณิษา  วงค์รอด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
101 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนดวง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
102 นางภริดา พานิชเจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
103 นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



104 นางรัชนี  เวียงสิมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
105 นางสาวสกนธ์รัตน์ ชัยศรีรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
106 นางอารมย์ ภู่พงศ์อนันต์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
107 นางสาวพรศรี  จิตรดา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
108 นางสาวจ าลอง รอดแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
109 นางภัทราวรรณ  ธัญธนาพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
110 นางนฤมล ร่วมจิตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
111 นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
112 นายสิทธิสารท เฉียบแหลม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
113 นางสาวขจรจิตร ธ ารงวิศว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
114 นางสาวภัคจิรา ล้ิมงาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
115 นางสาวยุภาลัย  เตียงนิล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
116 นางนิจตยา ห่วงมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
117 นางธัญยรัตน์   พณิชธนบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
118 นางสาวศิราวรรณ จันภิรมย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
119 นางสาววารุณี กุจะพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
120 นายโสภณ  จงใจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
121 นายพงศกร สุคนธปฏิมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
122 นางสาวสุกฤตยา  พุ่มพะเนิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
123 นายธีรพล สืบศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
124 นางสาวิตรี  นราประสิทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
125 นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
126 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุนทรี รักซ้อน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
127 นางสาวปนัสยา มีสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
128 นางสาวสุพิชชา ราษฎร์บ ารุง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
129 นางศิวาพร เกิดวาจา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
130 นางสาวกรวิกา สุทธิโอฬาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
131 นางสาวทิชากร จอนสูงเนิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
132 นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
133 นายวิศรุต พิพิธกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
134 นายโสฬส  มหาวีระ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
135 นางสาวภัทรศยา ธัญญเจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
136 นางสาวสุชาดา  พูนพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
137 นางสาวกุลพัชร พูลเกษม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
138 นางสาวจารุวรินทร์ พาทีสุนทรศิริ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
139 นางสาวสมพร รุ่งฤทธ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



140 นายสัมฤทธ์ิ เหมือนประโคน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
141 นางสาวส าราญ  เจริญสุขเช้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
142 นางโศภิต ทองค า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
143 นายพุฒิวงศ์ มันดินแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
144 นางสาวธันย์รดี  เกตุนวม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
145 นางสาวศิโรธร บัวม่ัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
146 นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
147 นางสาวรัชณีวรรณ  ธาดาอักษรณรงค์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
148 นางสาวศสิวิมล สิทธิบูรณะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
149 นางสาวนัฏฐิกา  วิลัยหล้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
150 นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
151 นางวนิดา โลหกิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
152 นายสิทธิสารท เฉียบแหลม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
153 นางพนิดา สกุณา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
154 นางสาวอ้อมฤทัย แสงแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
155 นางวิมพ์วิภา พงษ์พิพัฒน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
156 นางอนงค์  โตตุ้ม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
157 นางสาวแพรตะวัน นิธิอัครนันท์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
158 นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสินธ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
159 นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
160 นางสาวกาญจนา เทพธานี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
161 นางสาวดารัณ  ดอนหัวล่อ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
162 นางสาววาสนา เดชะดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
163 นายสมบัติ   แก้วก าเหนิด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
164 นางสาวขวัญหล้า  ชัยชนะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
165 นางนิติยา ค าสอาด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
166 นางสาวสุพรรษา สะพานพงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
167 นายสมคิด  พิศโสระ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
168 นางสาวเสาวลักษณ์ พระนอน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
169 นางอัญชนา  พิศโสระ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
170 นางสาวศุภิสรา พิทักษ์เทพสมบัติ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
171 นายผจญ    นามสิมมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
172 นายจิรวุฒิ เชยกล่ิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
173 นายชนะภัย ทะมาตร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
174 นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
175 นางสาวชญาณี อู่รอด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



176 นางสาวศิวิภา ค าลอย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
177 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
178 นางสาววิลาวัลย์ โพธ์ิด ากล่ า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
179 นางอิทธิรงค์ จงใจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
180 นางสาวณิชนันท์  บุญมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
181 นางสาวอรทัย  พลหงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
182 นายสมชาย รัตนพรชีวากุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
183 นายวริทธ์ินันท์ น้อยเอ่ียม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
184 นางทรรศนีย์ ยอดเย่ียมแกร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
185 นางสาวชลธิชา มรรคผล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
186 นางร าพึง จุงใจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
187 นางสาวกานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
188 นางสาวดาริกา   ตาดวง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
189 นายสุเมธ ทรัพย์เจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
190 นางสาวพรทิพย์  ไกรถาวร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
191 นางสาวสุพัตรา  วันพุดชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
192 นายเอกลักษณ์สุรินทนนท์รักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
193 นางผกา  มันดินแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
194 นางสาวปราณี จิตรเย็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
195 นายนิรชา เสือนาค บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
196 นางสาวอนงค์ทิพย์  โตวานิชกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
197 นายผจญ  นามสิมมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
198 นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
199 นางสาวอัญชิสา ช่วยทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
200 นางสาวปุณณษ เลิศตวงสิทธิศิริ นักเรียน - นักศึกษา
201 นายชัชภัฏ พันธ์ุจึงเจริญ นักเรียน - นักศึกษา
202 นางสาวณัฐธัญญา พรมหงษ์ นักเรียน - นักศึกษา
203 นางสาวจิราภรณ์ สาลิกุล นักเรียน - นักศึกษา
204 นายณัฐวุฒิ เจนเกษกรณ์ นักเรียน - นักศึกษา
205 นางสาวพิมพ์พวี ชัยมาศ นักเรียน - นักศึกษา
206 นางสาวจิดาภา เก่งกสิกรรม นักเรียน - นักศึกษา
207 นางสาววลัยลักษณ์ หาบสา นักเรียน - นักศึกษา
208 นางสาวสุพรรษา สะพานพงษ์ นักเรียน - นักศึกษา
209 นางสาวนุสบา แสงอุ่น นักเรียน - นักศึกษา
210 นางสาวกันต์กวี สุขสุวรรณ นักเรียน - นักศึกษา
211 นางสาวกาญจนา หอมเย็น นักเรียน - นักศึกษา



212 นางสาวอธิติญา  สาระพิจิตร นักเรียน - นักศึกษา
213 นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล นักเรียน - นักศึกษา
214 นายศิรสิทธ์ิ บุริศรี นักเรียน - นักศึกษา


