โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้ สังคมนิสิตชั้ นปีที่ 1 มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประจาปี 2560
รุ่นที่ 3 ( วั นที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560) ณ จังหวั ดสระแก้ว
**หมายเหตุ ส่ว นกิจการเพื่ อสังคมขอให้นิสิตที่สมัครเข้า ร่ว มในรุ่นที3่ และมีรายชื่ อได้เข้า ร่ว ม ตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่ อ-นามสกุล สถานที่ขึ้ นรถให้เรียบร้อย หากมีแก้ไข หรือรายชื่ อตกหล่น ขอให้นิสิตรีบแจ้งโดยด่ว น!!!
ภายในวั นศุกร์ที่ 7 ก.ค. 60 ในเวลาราชการ(8.30-15:00น.) ที่เบอร์ 02-6495000 ต่อ15917 หรือ 088-0885145 /
086-8951661 หรือ Email : supittcha@g.swu.ac.th เนื่องจากส่ว นกิจการเพื่ อสังคมต้องรีบดาเนินในการจั ดรถรับ-ส่ง
และทาประกันอุบัติเหตุ และเอกสารต่า งๆในส่ว นที่ต้องดาเนินการล่ว งหน้า ต่อไป ขอประชาสัมพันธ์เพิ่ มเติมค่ะ
!!!! หากนิสิตมีสิ่งของที่ต้องการแบ่งปันให้กับเด็กๆในโรงเรียน(อนุบาล-ประถม) สามารถนามาร่ว มแบ่งปันได้นะคะ¤
**หากตรวจสอบแล้ว ไม่มีการเปลี่ ยนแปลง ขอให้นิสิตเข้า ร่ว มกิจกรรมตามวั น และเวลาดังกล่า ว
1. มศว ประสานมิตร ลงทะเบียน 06.00น. (บริเวณหน้า โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ า ยมัธยม) รถออก 06.30น.
2. มศว องครักษ์ ลงทะเบียน 07.00น. (บริเวณหน้า ตึกอานวยการ) รถออก 07.30น. ขอบคุณ ค่ะ
ลำดับ

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

ยกเลิกรุ่น3 นางสาวบุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

ทันตแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์

ปสม

ยกเลิกรุ่น3 นายยศพล ใจภักดี

สังคมศาสตร์/ประวัติศาสตร์

ปสม

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

3

นายทัศนิพล สมบัติวงษ์

สังคมศาสตร์/ประวัติศาสตร์

4

นางสาวพิมพิศา ธรรมจารึก

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมชีวการแพทย์

5

นายนันทวัฒน์ นันทเพชร

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

6

นายวริทธ์ธร เดี่ยววานิช

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

7

นายวรินทร อมตเวทย์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์

อคร

8

นายณัฐชนน พรประเสริฐสกุล

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโลจิสติกส์

อคร

9

นายธนากร บุญเติม

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

ปสม

10

นายณะฐกิจ ภักสวัสดิ์

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

ปสม

11

นางสาวชฎาภรณ์ เกื้อกุล

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

ปสม

12

นายจิรสิน พิมเสน

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

13

นางสาวกมลสกาว วรเดช

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

14

นายภาวิต พูนทา

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

อคร

15

นายจิรายุ นันทปัญจพร

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

อคร

16

นายธนกฤต โชคอนันต์นิมิต

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

ปสม

17

นางสาวศิริลักาณ์ สีเขียว

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

ปสม

ปสม
ปสม

อคร
ปสม

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

18

นายชัยวัฒน์ เทียมรัตน์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

19

นางสาวศรีรัตน์ อุดมทรัพย์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

20

นายปฐมพงศ์ ลิ้มตระกูล

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

21

นางสาวนันทิกานต์ สุขอุดม

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล

อคร

22

นายอุกฤษฏ์ บุญรัตน์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล

อคร

23

นายกษิดิ์เดช อ่า่ พูล

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล

อคร

24

นายณับพล โชควิวัฒน์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล

อคร

25

นางสาวรัชตา กมลสัลย์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

26

นายเกียรติณรงค์ นรินรัมย์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

27

นายธนัท เทียนทอง

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

28

นางสาวชลธิชา จันทรเกษ

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

29

นางสาวณัฐกุล สีเสน

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

30

นายมพิชย์ วัชรเสถียร

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

อคร

31

นางสาวศิริลักษณ์ สีเขียว

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

ปสม

32

นายพิชิตชัย สุวรรณเพชร

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

ปสม

ยกเลิกรุ่น3 นายนันทวุฒิ ศรีคุณหลิ่ว

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

ปสม

34

นางสาวสริญญา ชูกลับ

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

35

นายพีรวิชญ์ บุญสัตย์

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

36

นางสาวปิยพร สอนประดิษฐ์

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

37

นางสาวปุญญิศา จึงประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

38

นางสาวอาศิณา จิรวรมณี

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

39

นายธนฉัตร เอื้อประยูร

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

40

นางสาวณัฎฐณิชา ศรีคิรินทร์

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

41

นางสาวนัฐกานต์ นามพันดุง

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

42

นายพีรวิชญ์ ปรางประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

43

นางสาวชุติกาญจน์ ดิ่นสนธิ์

วิศวกรรมศาสตร์/ชีวการแพทย์

ปสม

44

นางสาวสิริพร พรสิริสุธานนท์

วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล

ปสม

45

นายนิติพงศ์ โมเหล็ก

วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล

46

นางสาวพิมพ์รพัชร์ พรมป้อ

วิศวกรรมศาสตร์/เคมี

เดินทางไปเอง
ปสม
อคร

อคร
ปสม

ลำดับ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

คณะ / สำขำ

47

นายธนวันต์ แดงศิริ

วิศวกรรมศาสตร์/เคมี

อคร

48

นางสาวภัทรพร สุมารส

วิศวกรรมศาสตร์/เคมี

อคร

49

นายภัทรฐร ผลเกิด

วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล

50

นายณัฏฐนันท์ ม่วงวัฒนกุล

วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล

อคร

วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล

อคร

ยกเลิกรุ่น3 นายวันอาสาฬห์ สองสี

ปสม

52

นายอภิสิทธิ์ อินทะรังษี

วิศวกรรมศาสตร์/โยธา

53

นายธวัชชัย แสงสว่าง

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

อคร

วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

อคร

ยกเลิกรุ่น3 นางสาวศิริพร ประพีปไพศาล
55

นางสาวสุภาวรรณ วงค์โยธา

วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

อคร

56

นางสาวพิชชา พูลเขตกิจ

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

อคร

57

นางสาวอารยา สุวรรณธาดา

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

58

นางสาวโชติชนิต มุ่งต่อกิจ

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

59

นางสาวณิชกานต์ สมทรง

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

60

นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

61

นางสาวหทัยทิพย์ อินทรโชติ

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

62

นางสาวอรวรรณ ทองเจียว

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

63

นางสาวภัสร์ศิตา วิสมล

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

64

นางสาวภัทรนิษฐ์ ทะนันชัย

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

65

นางสาวพัชรนันท์ แก้วมณี

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

66

นายจารุกิตติ์ โพธิป์ าน

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

67

นางสาวเปรมลัดดา ผงกุลา

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

68

นางสาวอัญธิษฐา พรมแก้วต่อ

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

ยกเลิกรุ่น3 นายวิวัฒนา สืบวัฒนา

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

ยกเลิกรุ่น3 นายจักรกริช บุตรชา

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

71

นางสาวกนกพร อิสสะอาด

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

72

นางสาวภัทรวดี ศรีพรหม

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

73

นางสาวลลิตวดี ไผ่งาม

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

74

นางสาววิลาสินี แสงสุข

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

75

นางสาวอัญมณี ขุนรอง

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

76

นายศุภพัฒน์ วุฒิธรรมกิตติ

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

77

นางสาวหนึ่งฤทัย เสียมทอง

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

78

นายวุฒิชัย แก้วเลี่ยมทอง

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

79

นางสาวพิยดา ภูมิสาขา

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ปสม

ไปรุ่น 4 นางสาวพัณณิตา ฉัตร์สงวนชัย

วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปสม

ไปรุ่น 4 นางสาวสิริยากร ชูสังกิจ

วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปสม

82

นางสาวภาสินี ยีรงค์

วิทยาศาสตร์/อัญมณีและเครื่องประดับ

ปสม

83

นางสาวธัญวรัตน์ อนุตธโต

วิทยาศาสตร์/อัญมณีและเครื่องประดับ

ปสม

84

นางสาวสุชัญญา เหล่าแพทยกิจ

วิทยาศาสตร์/อัญมณีและเครื่องประดับ

ปสม

85

นายธนกฤต อินต๊ะเม้า

วิทยาศาสตร์/อัญมณีและเครื่องประดับ

ปสม

86

นางสาวธันยพร มหาแก้ว

วิทยาศาสตร์/อัญมณีและเครื่องประดับ

ปสม

ยกเลิกรุ่น3 นางสาววริษฐา ทองแดง

วิทยาศาสตร์/เคมี

ปสม

ยกเลิกรุ่น3 นางสาวนงรัตน์ เกษมชลธาร

วิทยาศาสตร์/เคมี

ปสม

89 นางสาวศิริญญา ศิริ

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

90 นางสาวณัฐปวีณ์ พวงแก้ว

วิทยาศาสตร์/เคมี

ปสม

91 นางสาวชนาภา ฉิมตระกูล

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

92 นางสาววาริศาภัสสร์ วรรณประทีป

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ปสม

93 นายธีรวัฒน์ ตาลเสี้ยน

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ปสม

94 นางสาวสุริตา คุณวิบูลย์

วิทยาศาสตร์

ปสม

96 นางสาวพีรญา เปรมปรี

พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา

ปสม

97 นายอลงกรณ์ มาเจริญ

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา

ยกเลิกรุ่น3 นายอลงกรณ์ โพธิใ์ ย

99 นางสาวชนาพร โพธิส์ ุวรรณ
ยกเลิกรุ่น3 นางสาวนฤพร ปัถวี

พลศึกษา/พลศึกษา

อคร

อคร
ปสม

พลศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์
พลศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์

ปสม

101 นางสาวภัทรสุดา คุณวงศ์

พลศึกษา/พลศึกษา

ปสม

102 นายณกฤช เงื้อมผา

พลศึกษา/พลศึกษา

ปสม

103 นางสาวทิพวรรณ ทองสุข

พลศึกษา/พลศึกษา

ปสม

104 นายสารัตน์ ขุนเป็นทิพย์

พลศึกษา/พลศึกษา

อคร

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา

อคร

ยกเลิกรุ่น3 นางสาวชนิภา เอี้ยวน้าว

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

ยกเลิกรุ่น3 นางสาวชนัญธิดา ผลกล่่า

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

พลศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม

อคร

107 นางสาวจิรพรรณ พูลทวี

พลศึกษา/สาธารณสุข

ปสม

108 นางสาวนิรดา สีสุใบ

พลศึกษา/พลศึกษา

ปสม

109 นายอรุณโรจน์ บัวค่าโคตร

พลศึกษา/สุขศึกษา

ปสม

110 นางสาวศิริวรรณ คุณโคตร

พลศึกษา/พลศึกษา

111 นางสาวรัตยา มุ่งก่อกลาง

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา

112 นางสาววีรยา โนนอินทร์

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

113 นางสาวจิรนันท์ อัศวเอกสุนทร

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

ปสม

114 นางสาวธนัญดา มาตวังแสง

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

ปสม

115 นายยศพงษ์ จารุจันทร์

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

อคร

116 นางสาวจิตราพร ก้องจันทร์สว่าง

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

อคร

117 นางสาวศรัญญา ผดุงนาม

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

118 นางสาวสุดารัตน์ แซ่เตียว

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

119 นางสาวปิยพร โอวาท

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

120 นางสาวภาสินี กองกาวี

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

121 นางสาวชวัลรัตน์ อัศวนภากาศ

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

ปสม

122 นายกฤตยชญ์ ไพศาลอนันตกิจ

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

ปสม

123 นางสาวสิรีธร วิถุนัด

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

124 นางสาวหยาดดาว ชัยชาญ

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

125 นางสาวกุลนกร ภวภูตานนท์

กายภาพบ่าบัด/ส่งเสริมสุขภาพ

126 นางสาวศศิธร สมนึก

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

ปสม

127 นายศุภกร ลิขิตนพคุณ

กายภาพบ่าบัด/กายภาพบ่าบัด

ปสม

128 นางสาวหัฏฐกาญจน์ แก้วมณี

อคร

ปสม
อคร
ปสม

อคร
ปสม
อคร

ปสม

129 นายปวริศร์ พุฒินาทวรพงศ์

มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา

ปสม

130 นางสาวสุมลมาศ บัวหลวง

มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา

ปสม

131 นางสาวรดารัตน์ หาญสันเทียะ

มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา

ปสม

132 นางสาววรรณวิสา ก่องนอก

มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส่าหรับเด็ก

ปสม

133 นายณัฐวุฒิ มิตรอ่าพันธ์

มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

ปสม

134 นายกิตติชัย ประกิระสา

มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

ลำดับ

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

135 นางสาววิชฌญา กรวงษ์

มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

ปสม

136 นางสาวสิริกานต์ สุภสร

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

137 นางสาวชนิดาภา ฉันทานนท์

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

138 นางสาวสุมาลี พิมพ์สิงห์

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

139 นางสาวปิยะพัชร เซี่ยงฉิน

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

140 นางสาวณัฐณิชา พรมหู

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

141 นางสาวกรรณิการ์ แสนดวง

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

142 นางสาวอรวรรณ โชติมงคล

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

143 นางสาวโยษิตา เครือมาก

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ปสม

144 นางสาววิมลมณี นิลมณี

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

อคร

145 นางสาวกุลฉัตร กษมพันธุ์

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

อคร

146 นางสาวมนัสวี จิตตเกษม

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

อคร

147 นางสาวบัณฑิตา สุฤทธิ์

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

148 นางสาวธนัชฌา เชื้อไทย

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

149 นางสาววาสนา ทองดี

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

ปสม

150 นางสาวฐานิดา สวนส้มจีน

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

ปสม

151 นางสาววณิชชา มุ่งหาผล

มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย

ปสม

152 นายกิตติพศ สงวนชัยโรจน์

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

ปสม

153 นางสาวณัฐวรา พิทักษ์ธรรม

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

ปสม

154 นางสาวจิรัชยา สุนันทารอด

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

ปสม

155 นายภูริณัฐ พงศ์ทิพย์พิทักษ์

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

ปสม

156 นางสาวนฤมร ไพยรัตน์

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

ปสม

157 นางสาวนดา นชเกษม

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

158 นางสาวนฤมล ควรประกอบกิจ

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

159 นางสาวรุจินันท์ โมริคาวา

มนุษยศาสตร์/ญีป่ นุ่

160 นางสาวลลิลธร ศรีอนันต์

มนุษยศาสตร์/ภาษาเพือ่ อาชีพ

ปสม

161 นางสาวบุณยวีร์ เลียงมงคลการ

มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส่าหรับเด็ก

ปสม

162 นางสาวภัทรวริน ธารินเจริญ

มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส่าหรับเด็ก

ปสม

163 นางสาวปาริยชา ทรงสาสน์

มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส่าหรับเด็ก

ปสม

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

ปสม
อคร

อคร
ปสม
อคร

ลำดับ

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

164 นางสาววัชรินทร์ ณ ราช

มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส่าหรับเด็ก

ปสม

166 นางสาวชุติกาญจน์ สง่าเจริญกิจ

มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน

ปสม

มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน

ปสม

168 นางสาวฐิติภัค จุสกุลวิจิตร์

มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา

ปสม

169 นางสาวธวัลพร จันลา

มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา

170 นายชาคริต มาฝางนอก

มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

ปสม

171 นางสาวจินตนา เจริญสุข

มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

ปสม

172 นายโอม เอาฬารภคพร

มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

อคร

173 นางสาวภัทรภร สืบกุศล

มนุษยศาสตร์/ภาษาเกาหลี

อคร

174 นางสาวกัญญาภัค สายประดิษฐ

พยาบาลศาสตร์/พยาบาล

ปสม

175 นางสาวกาญจนา กาบแก้ว

พยาบาลศาสตร์/พยาบาล

ปสม

176 นางสาวณัฐกานต์ เพิม่ พร

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

อคร

177 นางสาวกนกพร ค่าจันทร์

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

อคร

178 นางสาวกนกพิชญ์ เสียมไธสง

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

179 นางสาวปาลิดา บัวศรี

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

180 นางสาวบุญสิตา อรรถเวชกุล

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

181 นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมดี

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

182 นางสาวสุพัภสร สุวรรณชาตรี

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

183 นางสาวสรัลชนา แก้วเพ็งกรอ

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

184 นางสาวอนุธิดา เกณฑ์มา

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

185 นางสาวสิรินทรา เหล็กกล้า

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

186 นางสาวศิวพร เซิงสมหวัง

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

187 นางสาวชลดา พวงมะลิ

พยาบาลศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

ปสม

188 นางสาวชนาภา จ่าปานิล

โพธิวิชชาลัย/การจัดการภูมิสังคม

ปสม

189 นางสาวปภาวรรณ ศรีสุวรรณ์

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

190 นางสาวเปมิกา ชายแก้ว

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

191 นางสาวเตือนใจ ค่าภิระแปง

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

192 นางสาวรินรดา ฉัตรสกุล

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

193 นายธีรวัฒน์ ทองค่า

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

ยกเลิกรุ่น3 นางสาวอารยา พิจักษณาภรณ์

อคร

อคร

อคร

ลำดับ

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

194 นางสาวมุนินทร์ แตรเงิน

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

195 นางสาวพรหมสิริภัทร ปิน่ ประสงค์

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

ปสม

196 นายพฤฒพงษ์ มีชัยยศตระกูล

ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบเครื่องประดับ

ปสม

197 นางสาวนฤมล ฤทัยรุ้ง

วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยัง่ ยืน/การจัดการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

198 นายธนพงศ์ เยาวนุช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/พอลิเมอร์

ปสม
ปสม

199 นางสาวสุพรรณี เสมแจ้ง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ปสม

200 นางสาวชนากานต์ อ่อนสรี

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม/ออกแบบเพื่อภาพยนต์และสื่อดิจิตัล

ปสม

201 นางสาวพิมพ์พิชชา พูลเอก

วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ วฯ

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

สำรอง
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล (นิสิต)

คณะ / สำขำ

สถำนทีข่ ึ้นรถ

1

นางสาวนิติพร ทวีกาญจน์

วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา

ปสม

2

นายธีรวัฒน์ น้าเจริญ

มนุษย์ศาสตร์(จิตวิทยา

อคร

