สถิติผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบการประเมินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - มกราคม 2557)
งานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
โครงการ
โครงการสัมมนา

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันสถาปนาคณะฯ

วันเกษียณอายุราชการ

ด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม มหาราชินี

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556

โครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการเพิ่มเต็ม

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556

สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
1

นายเจนจบ

สุขแสงประสิทธิ์









2

นางปวีณา

สีทอง









3

นางปิยกานต์

ศรีพรสวรรค์









4

นางไพรัตน์

ไม้แก้ว









5

นางภรณี

วาจาสัตย์









6

นางสาวสถาพร

มีเอี่ยม









7

นายอาคม

ธูปสุวรรณ









8

นางสาวเรณู

ขจรกุลจีระ









9

นางสาวชวิตรา

ตันติมาลา









ไหว้พระ 9 วัด ณ อัมพวา วันที่ 1 ม.ค. 57

10

นางสาวฐาปนี

ธนดารงเลิศ







11

นางสาวชุลีรัตน์

สุนทรรัตน์







1. ทาบุญตักบาตร ณ วัดเล่งเนียยี่ 1 ม.ค. 57
2.
ทาบุญวัดใหญ่ ณ จังหวัดพิษณุโลก 8 ธ.ค. 56
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ



ไหว้พระวัดพระธาตุลาปางหลวง 28-29 ธ.ค. 56
สวดมนต์ทาวัตรเย็นและสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดโพธ์พุฒ
ตาล 31 ธ.ค. 56
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ
ทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ของมหาวิทยาลัย
25
ธ.ค. 56
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ
ทาบุญตักบาตรในโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ ฯ ณ
จังหวัดนครปฐม 24 ส.ค. 56

สถิติผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบการประเมินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - มกราคม 2557)
งานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
โครงการ
โครงการสัมมนา

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันสถาปนาคณะฯ

วันเกษียณอายุราชการ

ด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม มหาราชินี

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556

โครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการเพิ่มเต็ม

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556

12

นางวารินทร์

ศิลปไพราช









ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ

13

นางสาวชวิศา

ศิลปาจารย์









ทาบุญวัดพรศีมหาอุมเทวี ณ สีลม 8 ตุลาคม 56

14

นางสุภาวดี

เปล่งเสียง









28 ธ.ค. 56 ทาบุญ ณ สุเหล่าทางควาย

15

นางสาวณัฐวดี

ชูวัง



16

นางสาวณัฐชยา

จันทสิทธิ์









ไหว้พระวัดพระมงคลบพิตร 10 ธ.ค. 56
หลักฐานแนบ

17

นางสาวรัชฎา

แสงตะวัน









ไหว้พระวัดพระมงคลบพิตร 10 ธ.ค. 56
หลักฐานแนบ

18

นางสาววนัชพร

อรรถสงวน









นางสาวประทุมพร

ดวงเพ็ชร









20

นางสาวเบญจมาศ

สังข์สุทธิ์

21

นางสาวพรทิพย์

งามเจริญสุวรรณ









ตักบาตรเทโว ณ จังหวัดอุทัยธานี - ก.ย. 56

22

นางสาวประภาพร

นามชารี









23

นายชาญ

บุนนาค









ร่วมงานกฐิพระราชทานกับมหาวิทยาลัยฯ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ 8-9 พ.ย. 56 มีหลักฐานแนบ

24

นายนันตวรรธน์

กันยาทอง









19



มี
มี

ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ

ไหว้พระวัดพระมงคลบพิตร 10 ธ.ค. 56
หลักฐานแนบ

มี

สถิติผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบการประเมินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - มกราคม 2557)
งานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
โครงการ
โครงการสัมมนา

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันสถาปนาคณะฯ

วันเกษียณอายุราชการ

ด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม มหาราชินี

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556

โครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการเพิ่มเต็ม

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556

25

นายขุนแผน

แสงทุย









26

นางประกาย

แพงคูณ









27

นางสมปอง

เจริญรัตน์









28

นางประพิมพรรณ

เทียมจันทร์









29

นางสาราญ

พงษ์พัฒน์









30

นายสุรพล

พวงงาม









31

นางสุภาณี

หาบ้านแท่น





32

นายสมศักดิ์

ประจง









33

นายอนุรักษ์

หงษ์ขาว









34

นางสาวหนูพวน

เอี่ยมกลาง











ทาบุญตักบาตร ณ วัดป่าภูหันบรรพต ณ จังหวัดขอนแก่น
31 ธ.ค. 56 มีหลักฐานแนบ
ทาบุญถวายในหลวงและร่วมงานบวชพระ 199 องค์ 2- 4
ธ.ค. 56 ณ จังหวัดอานาจเจริญ มีหลักฐานแนบ
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ
ร่วมงานกฐิพระราชทานกับมหาวิทยาลัยฯ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ 8-9 พ.ย. 56 มีหลักฐานแนบ
รวมงานวันพ่อที่โรงเรียนลูกสาว
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ
ทาบุญวัดหลวงพ่อโต บางพลี 1 ม.ค. 57
ทาบุญไว้พระ ณ จังหวัดอยุธยา 10 ธ.ค. 56
มี
หลักฐานแนบ
ทาบุญภาควิชาภาษาไทยฯ 30 ม.ค. 57 ณ คณะ เอกสาร
แนบ

