
ภายในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 (ในเวลา 9.00 - 16.00 น.)

ลําดับ คํานําหน้า ชื�อ สกุล สถาบันการศึกษา คณะ
1 นาย ธนวัต สุพรรณธเนศ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาว พรปวีณ์ ถือความสัตย์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว ภัทรีวรรณ จันทร์วัฒนพงษ์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
4 นางสาว อินทิรา อดุลเจริญทอง เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
5 นาย ตวงทรัพย์ รัตนผล เกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมศาสตร์
6 นางสาว ชัญญาณัฏฐ์ สพัฒน์สิริกุล เกษมบัณฑิต นิเทศศาสตร์
7 นางสาว พรพรรณี มั�นปาน เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นิเทศศาสตร์
8 นางสาว กัลยรักษ์ สุวรรณเขต ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบัญชี
9 นางสาว ณัฐธิดา มิซาคิ นิชิมูระ ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบัญชี

10 นาย ภาณุพงศ์ รุ่งเรือง ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สังคมศาสตร์บูรณาการ
11 นาย สุพัฒน์ ตั�นแจ้ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12 นาย ปรเมธี ศรีจันทร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นางสาว ศรสวรรค์ บุตรแสง เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นาย มฆวัน คุ้มภัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริหารธุรกิจ
15 นางสาว สุวรรณี สวนสัน เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง บริหารธุรกิจ
16 นางสาว อรัญญา ชูพูล เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที�ยว
17 นางสาว รุ้งลาวรรณ อนันท์ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตรฯ
18 นางสาว มุกดา สุวรรณ์เจริญ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตรฯ
19 นาย จิรวัฒน์ พระนอนข้าม เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตรฯ
20 นาย ธนชิต คุ้มปรางค์ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตรฯ
21 นางสาว นันทิพร นาคราช ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
22 นางสาว ปิยาณุช วิวัฒน์บวรวงษ์ ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
23 นางสาว กัญญารัตน์ บุญนํา ธุรกิจบัณฑิตย์ การท่องเที�ยวและการโรงแรม
24 นางสาว วิรินยา หอสุวรรณ นราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาการจัดการ
25 นางสาว เนสรีน ยะยา นราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาการจัดการ
26 นางสาว วรรษมล อนันทสุข นอร์ทกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
27 นางสาว บุษกร พรมรุ่งโรจน์ พะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
28 นางสาว อาทิตยา สัญญาถนอมร้ช มหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
29 นางสาว อกาศิณีย์ ไชยแสน มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์
30 นางสาว จันทวันต์ วงศ์จันดี มหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
31 นาย ปริตต์ วงศ์ตระกูล มหิดล เทคนิคการแพทย์
32 นาย นครินทร์ ศรีสุข มหิดล เทคนิคการแพทย์
33 นางสาว ปรมาภรณ์ คชสุวรรณ์ มหิดล ศิลปศาสตร์
34 นางสาว กฤติญาณี บุญศรี มหิดล เทคนิคการแพทย์
35 นางสาว ณัฐชยา ประสิทธินาวา มหิดล เทคนิคการแพทย์
36 นาย ธัชพล ศิริทรัพย์ มหิดล เทคนิคการแพทย์
37 นางสาว จิรปรียา เจริญพรปภัสร์ แม่ฟ้าหลวง การจัดการ

หมายเหตุ : หากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�โครงการได้สํารองจ่ายไปแล้ว

รายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นําครั�งที� 6
ระหว่างวันที� 24 - 28 มิถุนายน 2562

ผูมีสิทธิเขารวมโครงการตองติดตอกลับเพื่อยืนยันการเขารวมโครงการที่ 0 2727 3287, 0 2727 3452-3, 0 2727 3289

*ผู้ที�ส่งเอกสารทางอีเมล ให้นําส่งเอกสารตัวจริงในวันที� 24 มิถุนายน 2562
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38 นางสาว ชนิตา วงษาเวท แม่ฟ้าหลวง การจัดการ
39 นางสาว สุพิศตา เกตุคํา ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
40 นางสาว ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ� ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 นางสาว ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 นาย วิทยา บุญ ศรี  ราชภัฏ อุตรดิตถ์  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
43 นาย สราวุธ ทองคํา ราชภัฏกําแพงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 นาย ธนพนธ์ สุขะกิจ ราชภัฏกําแพงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 นางสาว ปริมประภาพร จิ�วแหยม ราชภัฏกําแพงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 นางสาว สุนิสา เนตรทิพย์ ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ
47 นางสาว เสาวรส สารคล่อง ราชภัฏนครราชสีมา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 นางสาว ศิรดา แทวกระโทก ราชภัฏนครราชสีมา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
49 นาย วันเฉลิม บุญเชื�อง ราชภัฏนครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 นาย พรช มะลิวัลย์ ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีฯ
51 นาย ณัฐพล สุริโย ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีฯ
52 นางสาว ณัฐวิภา อยู่สุม ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีฯ
53 นาย สุภัทร พระนิมิตร ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีฯ
54 นาย ฟัรฮัม วาหะ ราชภัฏยะลา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
55 นาย มูหามะฮาซัน เจ๊ะอารง ราชภัฏยะลา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
56 นาย อารอฟัต อาบู ราชภัฏยะลา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
57 นางสาว ปารดา ออมสิน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาการจัดการ
58 นางสาว กาญจนา ไทรไกรกระ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาการจัดการ
59 นาย ธนโชติ อุ่นภักดิ� ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาการจัดการ
60 นางสาว กรรณิการ์ สีแสง ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 นางสาว สุจิตราพร พอใจ ราชภัฏอุตรดิตถ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 นาย ยศกร แย้มขํา ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 นางสาว เมสิยาห์ สมบัติ ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 นางสาว บุษบาบัณ ทองพูน ราชภัฏอุบลราชธานี ครุศาสตร์
65 นาย ชนาธิป อุดมศรี ราชภัฏอุบลราชธานี ครุศาสตร์
66 นางสาว ขวัญฤดี วันตะโคตร ราชภัฏอุบลราชธานี ครุศาสตร์
67 นาย พิทักษ์พงษ์ บัวศรี ราชภัฏอุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ
68 นาย ไตรรัตน์ กลิ�นหอม ราชภัฏอุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ
69 นางสาว กาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์
70 นางสาว ลักขณา อนุโรจน์ ศรีปทุม บางเขน บัญชี
71 นางสาว สุธิดา ลียิ�งสุริยะ ศรีปทุม บางเขน บัญชี
72 นางสาว ปานทอง อินทะดก ศรีปทุม บางเขน บัญชี
73 นางสาว ภัทรมน เกิดพงษ์ ศิลปากร วิทยาการจัดการ
74 นางสาว มณฑิตา เอกคณะ ศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
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75 นาย พฤกษาโนน พรหมจันทร์ ศิลปากร วิทยาการจัดการ
76 นาย นนทพัทธ์ สมสิบ ศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
77 นาย ภาคภูมิ ตันติกานต์กุล ศิลปากร วิทยาการจัดการ
78 นางสาว อาภาภรณ์ วงศ์วรชาติ สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ
79 นาย พณปภัส วรรณเพ็ชร สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ
80 นางสาว อารียา ศรียาน สงขลานครินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 นางสาว สมฤดี มีเสน สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
82 นางสาว ณัฐชา แก้วจันทร์ สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
83 นางสาว สุวนันท ์ คงตุก สงขลานครินทร ์ วิทยาศาสตร์
84 นางสาว อาริสรา หมัดเจริญ สงขลานครินทร ์ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
85 นางสาว นูรียะห์ สาและ สงขลานครินทร ์ปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 นางสาว นูรีดา กาเกาะ สงขลานครินทร ์ปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 นางสาว ยัสม ี เยงเลาะ สงขลานครินทร ์ปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 นางสาว รุ่งวัลยา ลาไหน สงขลานครินทร ์ปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 นาย อนันทโชค อินเอก สงขลานครินทร ์หาดใหญ่ วิทยาศาสตร์
90 นาย รวิน ลิ�มโอฬารสุขสกุล หอการค้าไทย บัญชี
91 นาย นรภัทร เตรียมหมัยรัตน์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิเทศศาสตร์
92 นางสาว ศตพร ธนะกมลประดิษฐ์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิเทศศาสตร์
93 นาย กฤษฎี ปลื�มผล อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
94 นางสาว ธวีทิพย์ จิตรเหิม อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
95 นาย พิเชษฐ พุฒนอก อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
96 นาย พฤติการ อุทัยเพ็ชร อีสเทิร์นเอเชีย การบิน
97 นางสาว สริตา จูเจริญ อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
98 นางสาว กัญญาภัค นพพระศรีรัตน์ อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
99 นางสาว จินตนา สินเธาว์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริหารธุรกิจ

100 นาย ไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่น บริหารธุรกิจ

สิ่งของที่ตองเตรียมสําหรับผูเขารวมโครงการ

*** ผูเขารวมกิจกรรมควรแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน

6.       ยารักษาโรคประจําตัว

2.       ชุดลําลอง, ชุดสุภาพ (เสื้อ/กางเกงขายาว และชุดลําลองทํากิจกรรมปลูกปาชายเลน ใสกางเกงขาสั้นที่มีความยาวประมาณเขาได)

1.       บัตรนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชน

3.       อุปกรณสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน สบู แชมพู เปนตน และของใชสวนตัวอื่นๆ

4.       รองเทาแตะ, หมวก, แวนกันแดด, ไฟฉาย



ลําดบั คาํนําหนา้ ชื�อ สกลุ สถาบนัการศกึษา คณะ
1 นางสาว ศศริร์ัช ธดศิกลุ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2 นาย พัชรพล ชยัภกัดี เกษมบณัฑติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
3 นางสาว นภทัรสร จรีะนันทกจิ ขอนแกน่ บรหิารธรุกจิและการบญัชี
4 นางสาว ศริดา แซฟ่อง ขอนแกน่ บรหิารธรุกจิและการบญัชี
5 นางสาว ปิยรัตน์ ทว่มแกว้ เชยีงใหม่ บรหิารธรุกจิ
6 นางสาว รมติา รุง่เจรญิโรจน์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี วทิยาศาสตร์
7 นางสาว ศศนุิช กายชยัภมู ิ พะเยา วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
8 นางสาว เยาวเรศ ลอืคําหาญ มหาสารคาม วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง
9 นางสาว ภริมณ ผยุลานวงค์ มหาสารคาม วศิวกรรมศาสตร์
10 นาย ดนุพร อุน่ขจร มหาสารคาม วศิวกรรมศาสตร์
11 นางสาว ธนวรรณ ลิ�มเสรี แมฟ้่าหลวง การจัดการ
12 นางสาว ปัทมา ประหลาดเนตร ศรปีทมุ บางเขน บญัชี
13 นาย รณพร บญุรัตน์ ศลิปากร วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยฯี
14 นางสาว เพ็ญพมิาน เบญจกลุ สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตตรัง พาณชิยศาสตรแ์ละการจัดการ
15 นางสาว ปิยวรรณ จันทรโ์สภา  อสีเทริน์เอเชยี การบนิ
16 นางสาว กชพร แซฉั่�ว สถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน์ บรหิารธรุกจิ
17 นาย สทิธนินท์ ศรบีญุเรอืง สถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน์ บรหิารธรุกจิ
18 นาย ธนายทุธ สทิธิ สถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน์ บรหิารธรุกจิ
19 นาย นธิวิัฒน์ แกว้คง สถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน์ บรหิารธรุกจิ
20 นางสาว สดุา บงัเกดิทรัพยท์วี ราชภฏักําแพงเพชร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
21 นาย ณัฐพล มว่งกะลา ราชภฏันครราชสมีา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
22 นาย ซอลาฮดุดนี ดาราแม ราชภฏัยะลา วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
23 นาย อนุพงษ์ แสนใจบาล ราชภฏัเชยีงใหม่ วทิยาการจัดการ

ระหวา่งวนัที� 24 - 28 มถินุายน 2562
รายชื�อสํารองผูม้สีทิธิ�เขา้รว่มโครงการ คา่ยนดิา้พฒันาผูน้ําคร ั�ง ที� 6

*หมายเหต ุทางคณะทํางานจะทําการตดิตอ่กลับทา่นเอง หากมผีูส้ละสทิธิ� 
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