
ลําดบั คาํนําหนา้ ชอื สกลุ สถาบนั 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 นางสาว ศศิร์รัช ธดิศกุล เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
6 นาย วิสุทธ์ิ จงมั่นจิตร เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
7 นางสาว ชัญญาณัฏฐ์ สุพัฒน์สิริกุล เกษมบัณฑิต นิเทศศาสตร์
8 นางสาว พรพรรณี มั่นปาน เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นิเทศศาสตร์
9 นางสาว กัลยรักษ์ สุวรรณเขต ขอนแกน่ บริหารธุรกิจและการบัญชี
10 นางสาว ณัฐธิดา มิซาคิ นิชิมูระ ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบัญชี
11 นาย ภาณุพงศ์ รุ่งเรือง ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สังคมศาสตร์บูรณาการ
12 นาย สุพัฒน์ ตั๋นแจ้ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
13 นาย นาย ปรเมธี ศรีจันทร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นาย มฆวัน คุ้มภัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา บริหารธุรกิจ
15 นางสาว สุวรรณี สวนสัน เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริหารธุรกิจ
16 นางสาว อรัญญา ชูพูล เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว
17 นางสาว รุ้งลาวรรณ อนันท์ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
18 นางสาว มุกดา สุวรรณ์เจริญ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
19 นางสาว นันทิพร นาคราช ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
20 นางสาว กัญญารัตน์ บุญนํา ธุรกิจบัณฑิตย์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
21 นางสาว วรรษมล อนันทสุข นอร์ทกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
22 นางสาว บุษกร พรมรุ่งโรจน์ พะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
23 นางสาว ศศินุช กายชัยภูมิ พะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
24 นางสาว อาทิตยา สัญญาถนอมรัช มหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
25 นางสาว อกาศิณีย์ ไชยแสน มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์
26 นางสาว จันทวันต์ วงศ์จันดี มหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
27 นางสาว เยาวเรศ ลือคําหาญ มหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
28 นางสาว ภิรมณ ผุยลานวงค์ มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์
29 นาย ดนุพร อุ่นขจร มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์
30 นาย ปริตต์ วงศ์ตระกูล มหิดล เทคนิคการแพทย์
31 นาย นครินทร์ ศรีสุข มหิดล เทคนิคการแพทย์
32 นางสาว ปรมาภรณ์ คชสุวรรณ์ มหิดล ศิลปศาสตร์

รายชอืผูย้นืยนัเขา้รว่มโครงการคา่ยนดิา้พฒันาผูนํ้าครงัท ี6
ระหวา่งวนัท ี24 - 28 มถินุายน 2562

*ผูท้สีง่เอกสารทางอเีมล ใหนํ้าสง่เอกสารตัวจรงิในวันท ี24 มถินุายน 2562
หมายเหต ุ: หากไมส่ามารถเขา้ร่วมโครงการฯได ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทโีครงการไดส้าํรองจา่ยไปแลว้
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33 นางสาว กฤติญาณี บุญศรี มหิดล เทคนิคการแพทย์
34 นางสาว ณัฐชยา ประสิทธินาวา มหิดล เทคนิคการแพทย์
35 นาย ธัชพล ศิริทรัพย์ มหิดล เทคนิคการแพทย์
36 นางสาว จิรปรียา เจริญพรปภัสร์ แม่ฟ้าหลวง การจัดการ
37 นางสาว ชนิตา วงษาเวท แม่ฟ้าหลวง การจัดการ
38 นางสาว ขวัญฤดี วันตะโคตร ราชภัฎอุบลราชธานี ครุศาสตร์
39 นาย พิทักษ์พงษ์ บัวศรี ราชภัฎอุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ
40 นาย วิทยา บุญ ศรี ราชภัฏ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
41 นาย ธนพนธ์ สุขะกิจ ราชภฏักําแพงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 นาย สราวุธ ทองคํา ราชภัฏกําแพงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 นางสาว ปริมประภาพร จิ๋วแหยม ราชภัฏกําแพงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 นางสาว สุนิสา เนตรทิพย์ ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ
45 นาย อนุพงษ์ แสนใจบาล ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ
46 นางสาว เสาวรส สารคล่อง ราชภัฏนครราชสีมา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 นางสาว ศิรดา แทวกระโทก ราชภัฏนครราชสีมา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
48 นาย วันเฉลิม บุญเช่ือง ราชภัฏนครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 นางสาว ณัฐวิภา อยู่สุม ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 นาย สุภัทร พระนิมิตร ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 นาย พรช มะลิวัลย์ ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 นาย ณัฐพล สุริโย ราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 นางสาว สุพิศตา เกตุคํา ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
54 นางสาว ศิริลักษณ์ อินประสิทธ์ิ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 นางสาว ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 นางสาว ปารดา ออมสิน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาการจัดการ
57 นางสาว กาญจนา ไทรไกรกระ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาการจัดการ
58 นาย ธนโชติ อุ่นภักดิ์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาการจัดการ
59 นางสาว กรรณิการ์ สีแสง ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 นางสาว สุจิตราพร พอใจ ราชภัฏอุตรดิตถ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 นาย ยศกร แย้มขํา ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 นางสาว เมสิยาห์ สมบัติ ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 นาย ธนโชติ เฉลยสาร ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 นางสาว บุษบาบัณ ทองพูน ราชภัฏอุบลราชธานี ครุศาสตร์
65 นาย ชนาธิป อุดมศรี ราชภัฏอุบลราชธานี ครุศาสตร์
66 นาย ไตรรัตน์ กลิ่นหอม ราชภัฏอุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ
67 นางสาว กาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์
68 นางสาว ปานทอง อินทะดก ศรีปทุม บางเขน บัญชี
69 นางสาว สุธิดา ลียิ่งสุริยะ ศรีปทุม บางเขน บัญชี
70 นางสาว ลักขณา อนุโรจน์ ศรีปทุม บางเขน บัญชี
71 นางสาว ปัทมา ประหลาดเนตร ศรีปทุม บางเขน บัญชี
72 นางสาว ภัทรมน เกิดพงษ์ ศิลปากร วิทยาการจัดการ
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73 นางสาว มณฑิตา เอกคณะ ศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
74 นาย พฤกษาโนน พรหมจันทร์ ศิลปากร วิทยาการจัดการ
75 นาย นนทพัทธ์ สมสิบ ศิลปากร เทคโนโลยีสารรสนเทศและการรสื่อสาร
76 นาย ภาคภูมิ ตันติกานต์กุล ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาการจัดการ
77 นางสาว อาภาภรณ์ วงศ์วรชาติ สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ
78 นาย พณปภัส วรรณเพ็ชร สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ
79 นางสาว อารียา ศรียาน สงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 นางสาว สมฤดี มีเสน สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
81 นางสาว ณัฐชา แก้วจันทร์ สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
82 นางสาว สุวนันท์ คงตุก สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
83 นางสาว อาริสรา หมัดเจริญ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
84 นางสาว เพ็ญพิมาน เบญจกุล สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
85 นางสาว นูรียะห์ สาและ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 นางสาว นูรีดา กาเกาะ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 นางสาว ยัสมี เยงเลาะ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 นางสาว รุ่งวัลยา ลาไหน สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 นาย นายอนันทโชค อินเอก สงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาศาสตร์
90 นางสาว จินตนา สินเธาว์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริหารธุรกิจ
91 นางสาว ณิชกานต์ คําคูณศรี สถาบันการบินพลเรือน การจัดการการบิน
92 นาย ไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ
93 นาย รวิน ลิ้มโอฬารสุขสกุล หอการค้าไทย บัญชี
94 นางสาว ศตพร ธนะกมลประดิษฐ์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิเทศศาสตร์
95 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์โสภา  อิสเทิร์นเอเชีย การบิน
96 นางสาว ธวีทิพย์ จิตรเหิม อีสเทิรน์เอเชีย ศิลปศาสตร์
97 นาย กฤษฎี ปลื้มผล อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
98 นาย พฤติการ อุทัยเพ็ชร อีสเทิร์นเอเชีย การบิน
99 นางสาว สริตา จูเจริญ อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์
100 นางสาว กัญญาภัค นพพระศรีรัตน์ อีสเทิร์นเอเชีย ศิลปศาสตร์


