
ท่ี ช่ือ - นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า) ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี บุคลากรสายวิชาการ
2 นางสาวสุภาพรรณ สัจวรรณ บุคลากรสายวิชาการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ มุขมา บุคลากรสายวิชาการ
4 ดร.สุวภัทร  หนุ่มค า บุคลากรสายวิชาการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช บุคลากรสายวิชาการ
6 นางธัญญรัตน์   พณิชธนบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
7 นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
8 นายธนพล เฉลียวจิตวณิช บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
9 นางสาวพรพิมล วงษ์ศุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
10 นางศิริพร   เพียรสุขประเสริฐ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
11 นางสาววิลาวัลย์ โพธ์ิด ากล  า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
12 นางสาวศิราวรรณ  จันภิรมย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
13 นางยุตะนันท์ ไชยพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
14 นายติณณ์ วิไลข า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
15 นางสาวฉวีวรรณ  รอดพล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
16 นางสาวส าราญ  เจริญสุขเช้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
17 นางสาวณาตยา มาเมืองกล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
18 นางนิจตยา  ห่วงมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
19 นางสาววรรดี นพรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
20 นางสาวจารุวรินทร์ พาทีสุนทรศิริ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
21 นายพงศกร  สุคนธปฏิมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
22 นางสาวสมพร รุุ่งฤทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
23 นางสาวภัคจิรา ล้ิมงาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
24 นางสาวชลธิชา มรรคผล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
25 นางสาวสุพรรณา  พราวแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
26 นางประภาพันธ์  ปานดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
27 นายณรงค์ฤทธ์ิ ใจรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
28 นางดวงชีวัน สุขุมพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
29 นางสาวศิโรธร  บัวมั น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
30 นางสาวธิภารัฐ  วันตา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
31 นายพลพิพัฒน์ สารมาศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
32 นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
33 นางสาวแสงทิตย์   บุญสาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
34 นายอรินทร์ศักด์ิ รัตนะวงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย (ช่วงบ่าย)
เร่ือง “การบรรเลงขิม”

วันท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.
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35 นายสัมฤทธ์ิ  เหมือนประโคน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
36 นางสาวสุกฤตยา  พุ่มพะเนิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
37 นางมลฤดี  โตษณีย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
38 นางสาวภัสพร วรรณูปถัมภ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
39 ดร.กาญจนา  เทพธานี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
40 นางอารมย์ ภู่พงศ์อนันต์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
41 นางพรรณนิกุล บดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
42 นายปฐมพร ถาวร นักศึกษา
43 นางสาวอรุณรัตน์ ชุมหิรัญ นักศึกษา
44 นางสาวสุนิษา เช้ือเหิม นักศึกษา
45 นางสาวรรรรรร อังสุภานิช นักศึกษา
46 นางสาวอมราลักษณ์ ขุนปราบ นักศึกษา
47 นางสาวพิมมาดา ทุมพร นักศึกษา
48 นายซูลคอลดี นากอ นักศึกษา
49 นางสาวพันพษา แก้วเกิด นักศึกษา
50 นางสาววริศรา แก้วพิลา นักศึกษา
51 นางสาวเนตรณภิศ วงษ์เจริญ นักศึกษา
52 นายณัฐกานต์ รอดวงษ์ นักศึกษา
53 นางสาวณัฐพร ขาวเมืองน้อย นักศึกษา
54 นางสาวอมรรัตน์ ดีวันดี นักศึกษา
55 นางสาวภัทรา สิทธิสังข์ นักศึกษา
56 นางสาวรักษณาลี ธารนพ นักศึกษา
57 นายกษิพิชญ์ภูมิ นาวารัตน์ นักศึกษา
58 นางสาวเมทินันท์ สุวรรณพันธ์ นักศึกษา
59 นางสาวทักศิณา พรมรักษ์ นักศึกษา
60 นางสาวสูไวบะ มามะ นักศึกษา
61 นางสาวณัฐพร นักศึกษา
62 นางสาวณัฐธิดา ชูช่วย นักศึกษา
63 นางสาวทิพยนารี  ฟองเลา นักศึกษา
64 นางสาวเนตรณภิศ วงษ์เจริญ นักศึกษา
65 นางสาวปภัสสรณ์ จันทร์ยืนยง นักศึกษา
66 นายอัครวินท์  แย้มภิรมย์ศรี นักศึกษา
67 นางสาวภีร์ลดา พิมพ์วาปี นักศึกษา
68 นายทวีศักด์ิ พันณรงค์ นักศึกษา

2/3



ท่ี ช่ือ - นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า) ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย (ช่วงบ่าย)
เร่ือง “การบรรเลงขิม”

วันท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.

69 นางสาวกรรณิการ์ ต้ีกุล นักศึกษา
70 นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ นักศึกษา
71 นายอดิศัยพรหมสาขา ณ สกลนคร นักศึกษา
72 นายปิยวัฒน์ ชนะวงษ์ นักศึกษา
73 นางสาวอรทัย แคว้นเขาเม็ง นักศึกษา
74 นางสาวณัฏฐริกา ขาวเมืองน้อย นักศึกษา
75 นางสาวณัฐพร ขาวเมืองน้อย นักศึกษา
76 นางสาวณัฐธิดา สัญญารัตน์ นักศึกษา
77 นายอภิรกุล เหมือนรัตน์ นักศึกษา
78 นางสาวรัษฎากร กรดแก้ว นักศึกษา
79 นางสาวศิรินรี ล้อประเสริฐกุล นักศึกษา
80 นายซูลคอลดี นากอ นักศึกษา
81 นางสาวปวิชญา เจิมจอหอ นักศึกษา
82 นางสาววริศรา มาตรแม้น นักศึกษา
83 นางสาววัชรากร มายูร นักศึกษา
84 นายกอฟฟารี สะนิ นักศึกษา
85 นายวรรณชนะ กิตติวิเศษกุล นักศึกษา
86 นางสาวมณีวรรณ กองแก้ว นักศึกษา
87 นางสาวปาณิสรา สารินทร์ นักศึกษา
88 นางสาวหทัยรัตน์ มีแก้ว นักศึกษา
89 นางสาวอภัทรชา อาจเวทย์ นักศึกษา
90 นายติณณภพ อภัยแสน นักศึกษา
91 นายเจษฎางค์ เมตตาไพจิตร์ นักศึกษา
92 นางสาวปาณิสรา สารินทร์ นักศึกษา
93 นายบุญยกร กมลหัตถ์ นักศึกษา
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