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ประกาศรายชือ่ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ 99 ป ีสู ่100 ปี 
ต่อยอดการสนบัสนุนการอบรมอาสายวุกาชาด เรื่อง “การดูแลผูส้งูอายุ”  

ระหวา่งวนัที ่19 – 20 มิถนุายน 2564 (อบรมออนไลนผ์า่น Google Meet) 
จดัโดย ชมรมอาสายวุกาชาด สงักดักองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีัมย์ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นายสุขขี  ยินดี   คณะครุศาสตร์ 
2 นายนรินทร์  สมสามาลย์   โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
3 นางสาวรัตนาวดี  โคตภูธร  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
4 นายจิรายุ  สวัสดี  คณะวิทยาการจัดการ 
5 นางสาวกัญญารักษ์  เซรัมย์  คณะวิทยาการจัดการ 
6 นายธนทัต  โมกไธสง  คณะวิทยาการจัดการ 
7 นายกัญญ์วรา  ขาวสอาด  คณะวิทยาการจัดการ 
8 นางสาวอลิสา  คงเทียมศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 นายสิรวิชญ์  สุขแสน       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10 นายวรรณภาพงศ์  ทองนอก คณะวิทยาการจัดการ 
11 นางสาวปทิตตา  อินทร์แก้ว คณะครุศาสตร์ 
12 นางสาววิจิตรา  สีสา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
13 นางสาวกัลยรัตน์  สวัสดิ์วงค์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
14 นายพีรภัทร  รังพงษ์  คณะครุศาสตร์ 
15 นายธรณี  จารุปาณฑุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16 นางสาวสุธิศา  สุขเสน  คณะวิทยาการจัดการ 
17 นายณัฐวุฒิ  จิตสมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18 นางสาวหทัยชนก  สืบนิสัย คณะวิทยาการจัดการ 
19 นายกัลยวรรธน์  อาสินรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 
20 นางสาวอัมพิกา  นาแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 นางสาวปริยา  ชุมพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22 นางสาวรัตน์ติญาดา  จั้นพลแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23 นายอัครเดช  ปาสาบุตร คณะวิทยาการจัดการ 
24 นายปริญญา  เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 นางสาวศิรินภา  นรพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด) 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 

(นางสาวอัญธิญา  บรรดา) 
ประธานชมรมอาสายุวกาชาด 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
26 นางสาวรินรดา  สดรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
27 นางสาวแว่นทิพย์  วรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
28 นางสาวอภิญญา  นิ่มพิมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
29 นางสาวปิ่นมณี  ปรีดา คณะวิทยาการจัดการ 
30 นายดนัย  เขียนรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
31 นางสาวนริษรา  สีทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
32 นายขวัญชัย  พรมประโคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
33 นางสาวนัฐมล  เมืองจันทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
34 นางสาวอนัญญา  จารุสิน คณะวิทยาการจัดการ 
35 นางสาวสิโรรัตน์  สงสริ คณะวิทยาการจัดการ 
36 นางสาวนฤมล  เริกไชย คณะวิทยาการจัดการ 
37 นายวัชรพงศ์  กู้พิมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
38 นายธันยากร  ศรีมหาพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
39 นางสาวเกวลิน  แสงสุขสว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
40 นางสาวอังคณา  เหง้าเทพ คณะวิทยาการจัดการ 
41 นางสาวทิพวรรณ  จันทร์คง คณะวิทยาการจัดการ 
42 นางสาวชลธิชา  ลงลายชาติ คณะวิทยาการจัดการ 
43 นางสาวไข่มุก  หอมดวงศรี คณะวิทยาการจัดการ 
44 นางสาวฐิติมา  เชษฐราช คณะวิทยาการจัดการ 
45 นางสาวพัชรา  ฤทธิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ 
46 นางสาวพรชิตา  สิทธิคุณาพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 
47 นายจีระพงษ์  จูมครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
48 นายเดชฤทธิ์  ดวงดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
49 นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์เด่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
50 นางสาวนันทนัท  เพราะดี คณะวิทยาการจัดการ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
51 นางสาวชุตินันท์  ชาญศรี คณะวิทยาการจัดการ 
52 นางสาวสินีนาฎ  ตามสีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 
53 นางสาวพิมพ์รพัฒน์  ปะเริบรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 
54 นางสาวภัทธรินทร์  จ าปาศรี คณะวิทยาการจัดการ 
55 นางสาวอัญธิญา  บรรดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
56 นางสาวกิตติยา  มูลศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
57 นางสาวจินตนา  วิเวกรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 
58 นางสาวพิมพ์พิชชา  กล้วยประโคน คณะวิทยาการจัดการ 
59 นางสาวศศิธร  เพชรสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 
60 นางสาวปิยธิดา  ศรีสกุล  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
61 นางสาวศริตา  สุขจิต คณะวิทยาการจัดการ 
62 นายพิมพ์พิมณ  เครื่องทอง คณะวิทยาการจัดการ 
63 นางสาวณัชชา  เอ่ียมศริิกิจ คณะแพทยศาสตร์ 
64 นางสาวนภัสสร  โรจน์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
65 นายเจนณรงค์  กระเเสเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
66 นางสาวชลลดา  แหวนวงค ์ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 
67 นางสาวชนิดา  พรมแสน คณะวิทยาการจัดการ 
68 นางสาวจิรภรณ์  กาญจนางค์ คณะวิทยาการจัดการ 
69 นางสาวสุชาดา  แว่นประโคน คณะวิทยาการจัดการ 
70 นาวสาวทอฝัน  นิโรรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 
71 นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์วิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 
72 นางสาวจิตลัดดา  ภาโสภะ คณะวิทยาการจัดการ 
73 นางสาวศิริวิมล  วาลี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
74 นางสาวธัญลักษณ์  รื่นเริง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
75 นายสันติราช  แสงนวล คณะวิทยาการจัดการ  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
76 นางสาวอลิสา  แก้วอ าไพ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 
77 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศิรารัมย์ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 
78 นางสาวอรนุช  ทุริดไธสง คณะครุศาสตร์ 
79 นางสาวนันธิกานต์  เพ่ิมดี คณะวิทยาการจัดการ 
80 นางสาวสุนิชา  ควินรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 
81 นางสาวเบญจมาศ  เทษะนอก คณะวิทยาการจัดการ 
82 นายดัสกร  บุญญา คณะครุศาสตร์ 
83 นางสาวนวลนิตย์  ส าเล็ง คณะวิทยาการจัดการ 
84 นางสาวณัฐวรา  แววกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 
85 นายพัลลภ  ขอพิมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
86 นางสาวกัญจนาภรณ์  ทองนาค คณะพยาบาลศาสตร์ 
87 นางสาวอภิสรา  แสนแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 
88 นางสาวสุพัตรา  บวนขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ 
89 นางสาวกนกพร  พรมสุข โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 
90 นางสาวศันศนีย์  ชัยมะเริง  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ค าชีแ้จงเพิ่มเติม 
 

    ๑. การอบรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดท้ังสิ้น 
    ๒. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกวัน และหากอบรมครบ 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรอีก ๑ ใบ 
        จากส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด) 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 

(นางสาวอัญธิญา  บรรดา) 
ประธานชมรมอาสายุวกาชาด 


