
มูลนิธิรากแก้ว 
c/o สถาบันส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
ช้ัน 26 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขท่ี 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

         

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

“Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3” 

____________________________________________ 

 ตาม ประกาศมูลนิธิรากแก้ว เรื่อง การรับสมัครนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านการลงมือปฏิบัติ
จริงจากการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม เรียนรู้วิถีชีวิตและการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ภายใต้กิจกรรม “Summer Camp เรียนรู้วิถี
ชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3” ณ โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12 – 19 
พฤษภาคม 2562 นั้น 

 บัดนี้ หมดก าหนดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตามล าดับเลขท่ี ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อสถาบันการศึกษา 
1 นายยุทธภูม ิ กรอบรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2 นางสาวสุนิศา โซนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
3 นายจักรกฤษ ขันเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
4 นางสาวสุจิตรา รุมพรสระน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
5 นายอรรถพล แก้วลอดหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6 นางสาวพฤกษา สมนึกตน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
7 นางสาววิไลวรรณ มารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
8 นางสาวณกัญญา ดวงสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9 นางสาวอัจฉราวรรณ กันยามา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

10 นายสายฟ้า อาลักขิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
11 นายทรรศพล สีหัวโทน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
12 นายกฤษณะ แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
13 นายศราวุฒิ เข็มโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
14 นายจีระพงษ์ จูมครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
15 นางสาว ปิยธิดา ศรีสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
16 นายสราวุธ ศรีงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
17 นางสาวญดา โพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
18 นายธนดล สิงขรอาสน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
19 นางสาวธิดารัตน์ พูลเอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อสถาบันการศึกษา 
20 นางสาวอภิญญา ยวดยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
21 นายดนุพล เหง่าแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
22 นางสาวญาณิศา ชามะลิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
23 นางสาวเมธาวลัย ศรีวาจา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
24 นางสาวณิชากานต์ บุญมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
25 นางสาววิไลลักษณ์ เจือสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
26 นางสาวปิยฉัตร มะลิซ้อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
27 นายชัยอนันต์ สัจจาวาท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
28 นางสาวฐาปาณ ี จวงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
29 นายทรงเกียรติ เพ็ญจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
30 นางสาวกนกลักษณ์ ตาดไธสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
31 นางสาวขนิษฐา ภูจุธาตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
32 นางสาวศรัญญา สมคะเน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
33 นางสาวศศิธร ลังกา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
34 นางสาวสมพร สมเสร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
35 นางสาววรรณอนงค์ อุทังสังข์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
36 นางสาวสุดารัตน์ จันดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
37 นายอดิศักดิ์ อ่ าเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
38 นางสาวกมลพร ประทุมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
39 นายศุภชัย เบ้าทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
40 นายประมวล จันดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
41 นางสาวธารฤทัย ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
42 นายพิทยา กลิ่นมาลา มหาวิทยาลัยมหิดล 
43 นายธัญญณาญากุญฐ์ กระทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
44 นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
45 นางสาวมัลลิกา เสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ อีเมล์ยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  
มูลนิธิรากแก้ว www.rakkaew.org โทร 02 611 5000 ต่อ 5214 หรือ 095 629 4147  

 

      ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
      มูลนิธิรากแก้ว 

http://www.rakkaew.org/

