
 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ฝายกิจการนักศึกษา(ศิลปวัฒนธรรม) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร./โทรสาร. 0 2836 3000 ตอ 7501 

ท่ี ฝกก.04.041/2565                                    วันท่ี   21 เมษายน  ๒๕65 
เรื่อง  สรุปรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามถวายพระพร 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ดวยฝายกิจการนักศึกษา (ศิลปวัฒนธรรม)  ไดดาํเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน 
คลายวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ลงนามถวายพระพร รูปแบบออนไลน ระหวางวันท่ี ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ น้ัน ฝายกจิการนักศึกษา 
(ศลิปวฒันธรรม) ขอสรุปรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม ดังกลาว  จํานวน 59 คน รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  (นายเกียรติภูมิ   เส็งสมุทร) 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   เพ่ือโปรดพิจารณา ........................................... 

............................................................................................. 

   เพ่ือโปรดทราบ ................................................. 

............................................................................................. 

 (ผศ.ดร.วรินธร  บุญยะโรจน) 
   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 วันท่ี ............../...เมษายน.../...2565... 

....................................................................................... 

........................................................................................ 

........................................................................................  

(นายจิระศักดิ์  ธาระจักร) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วันท่ี ............../....เมษายน.../...๒๕65... ๒๑

ทราบดังเสนอ

๒๑

/ และโปรดพิจารณาลงนาม

ในหนังสือสรุปรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมฯ 1-๓  เม.ย. ๒๕๖๕
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สรุปรายช่ือผูเขารวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ลงนามถวายพระพร (รูปแบบออนไลน) 
วันที่ 2 เมษายน 2565 

 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล สถานะผูเขารวม สังกัดสาขาวิชา/หมวดวิชา/งาน 

1 ผศ.ดร. ชาญวิทย  ปราบพยัคฆ ผูบริหาร สํานักงานคณบดี 

2 นาง เพชราภรณ  สิงหทองชัย ผูบริหาร สํานักงานคณบดี 

3 นาง ศรีวิไล พวกนอย ผูบริหาร สํานักงานคณบดี 

4 นาย ภูมิรัตน  นวรัตน อาจารย สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

5 ผศ.ดร. วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

6 ผศ.ดร. กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล อาจารย สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

7 นาย อํานาจ ชินพงษพานิช อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

8 นางสาว ณัฐติญา ไขติยากุล อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

9 ผศ.ดร. วีรวรรณ จันทนะทรัพย อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

10 นาง ภภัสสร สิงหธรรม อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

11 นางสาว นรศิรา นาคเมธี อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

12 นางสาว  ธิดาวรร คลายศรี อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

13 ผศ. นิภาพร ปญญา อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

14 ผศ.ดร. เมธิญาณินฆ คําขาว อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

15 นาย ศิริชัย สาระมนัส อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

16 นางสาว ภัทริกา สูงสมบัติ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

17 นางสาว วรนุช  ดีละมัน อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

18 นาย มาโนช หลักฐานด ี อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

19 นาย ศุภชัย หิรัญศุภโชต ิ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

20 นาย กิติยศ ตั้งสัจจวงศ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

21 นาย คณาวุฒิ อินทรแกว อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

22 ผศ.ดร. วรินธร  บุญยะโรจน อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 



23 นาง ปยธิดา พันธุนะ อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

24 ผศ. ภาคิณ   อังศุณิศ อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

25 นางสาว ยุพาพิน อติกานตกุล อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

26 ผศ.ดร. กรรณิการ มวงช ู อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

27 นาง ณิศรา สุทธิสังข อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

28 นางสาว สุนิสา  สายอุปราช อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

29 นางสาว เฟองลัดดา โสภา อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

30 ผศ. สุนีย สัมมาทัต อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

31 นาย กฤษฎา  เหล็กด ี อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

32 นางสาว นฤดี สมิทธปรีชา อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

33 ผศ. พิชญา พุกผาสุข อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

34 นางสาว ชวน ี สุภิรัตน อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

35 นาง พรรณิการ   มีออน อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

36 นางสาว วรีวรรณ วิเศษสิงห อาจารย หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

37 นาง ธนาพร  บุญช ู อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

38 ผศ. ธนัฎฐา อํานวยวัฒนะกุล อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

39 นางสาว อัญชนา ขัตติยะวงศ อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

40 นาย ชัชวาล   ศรีภักดี อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

41 ผศ.ดร. วรวิทย  จันทรสุวรรณ อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

42 ผศ. สังเวย  เสวกวิหาร ี อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

43 นางสาว ลาวัณยฉว ี สุจริตตานนท อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

44 นาย วราวุฒิ  พุทธให อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

45 ผศ.ดร. เพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

46 ผศ.ดร. อุดมเดชา พลเยี่ยม อาจารย หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

47 นางสาว กนกนาท ทรัพยพานิช บุคลากร งานกิจการนักศึกษา 

48 นางสาว ซูไฮบะ   ดอเลาะ บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

49 นางสาว สุวภา  นอยจาก บุคลากร งานบริหารและวางแผน 



50 นาง พัทลาณี วรดิษฐ บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

51 นางสาว เยาวภา เทวะผลิน บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

52 นางสาว สุนันทา แกวกระจาง บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

53 นาย สุริโย กอวาณิชกุล บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

54 นางสาว ศิริพร  บัวสีตัน บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

55 นาย สมัคร นาคเกษม บุคลากร งานบริหารและวางแผน 

56 นางสาว นิสากร นวมศรีนวล บุคลากร งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

57 นางสาว อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ บุคลากร งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

58 นาง ศุภานัน  ปนเจริญ บุคลากร งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

59 นาย เกียรติภูมิ เส็งสมุทร บุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 
 
 

(นายเกียรติภูมิ  เส็งสมุทร) 
ผูสรุปขอมูลกิจกรรม/รายงานขอมูล 

 




