
ล าดับ ชือ่ - นามสกุล คณะ/วทิยาลัย/สาขา

1 นายเกยีรติศักด์ คุรุเสถยีร เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

2 นางสาวสุทัตตา สัมมุตถี เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

3 นางสาวณัฐฐิญา ชูชื่น เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

4 นางสาวจติประภัสสร์ พูลเพิ่ม เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

5 นางสาวณัฐณิชา สังขสุ์วรรณ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

6 นายสหชัย ทองไชย เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

7 นางสาวธนภรณ์ ชั้นศิริ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

8 นางสาวพิมพ์ภัทรา จนัทนาวิวัฒน์ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

9 นางสาวศุภิสรา นิระหานี เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

10 นางสาวภัทร์ธีนันท์ วงษ์ขนัธ์ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ อคร

11 นางสาวณัฐกานต์วิบูลยพ์ันธ์ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

12 นางสาวรินลดา ชัยสุธีกลุ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

13 นางสาวกชพร เรืองเดช วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

14 นางสาววิภา ข าสุวรรณ์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

15 นายอนุพัช เพ็ชรญะกลู วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

16 นางสาวสุภัสสรา มานะกจิสมบูรณ์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

17 นางสาวพรรณวดี รัฐเปาโล วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

18 นางสาวปลิดา ยิ้มแจง้ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส

 รายชือ่นิสติชัน้ปทีี ่1 ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมรุ่นที ่2

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมนิสิตชัน้ปีที่ 1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปี 2560                  

รุ่นที่ 2 ( วนัที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560)  ณ จังหวดัสระแก้ว                                                                  

 **หมายเหตุ เนือ่งจากมีนิสิตสนใจสมัครเขา้ร่วมโครงการค่ายฯในรุ่นที่ 2 เป็นจ านวนมาก ดังนัน้ ส่วนกจิการเพื่อสังคมจงึขอให้

นิสิตที่มีรายชื่อได้เขา้ร่วมตรวจสอบความถกูต้องของชื่อ-นามสกลุ สถานที่ขึ้นรถให้เรียบร้อย หากมีแกไ้ข /ไม่ตรงกบัรุ่นที่จะเขา้

ร่วม หรือต้องการยกเลิก เพื่อเป็นการไม่ให้เพื่อนนิสิตที่มีรายชื่อส ารองเสียโอกาสในการเขา้ร่วม ขอให้นิสิตรีบแจง้โดยด่วน!!! 

ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60 ในเวลาราชการ(8.30-16:30น.) ที่เบอร์ 02-6495000 ต่อ15917/15928 หรือ 088-0885145 หรือ 

Email : supittcha@g.swu.ac.th  เนือ่งจากส่วนกจิการเพื่อสังคมต้องรีบด าเนินในการจดัรถรับ-ส่ง และท าประกนัอบุัติเหตุ และ

เอกสารต่างๆในส่วนที่ต้องด าเนินการล่วงหน้าต่อไป                           ขอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมค่ะ !!!!                          

            หากนิสิตมีสิง่ของที่ต้องการแบ่งปันให้กับเด็กๆในโรงเรียน(อนุบาล-ประถม) สามารถน ามาร่วมแบ่งปันได้นะคะ¤   

           **หากตรวจสอบแล้วไม่มีการเปล่ียนแปลง ขอให้นิสิตเขา้ร่วมกจิกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว                             

      1. มศว ประสานมิตร ลงทะเบียน 06.00น. (บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) รถออก 06.30น.                       

       2. มศว องครักษ์ ลงทะเบียน 07.00น. (บริเวณหน้าตึกอ านวยการ) รถออก 07.30น.          ขอบคุณค่ะ



ล าดับ ชือ่ - นามสกุล คณะ/วทิยาลัย/สาขา

19 นางสาวธนัชภรณ์ พวงทอง วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

20 นางสาวศุภนุช ปิยวรรณมงคล วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

21 นายเกตุบดินทร์ ล้ิมเจริญ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

22 นางสาวกลัยา ต้ังมงคลธรรม วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

23 นายวิรัศวิน ประเสริฐสุขดี วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

24 นางสาวกานต์ธิดา คงเสน่ห์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

25 นางสาวชนกานต์ เกยีรติทวีพงษ์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

26 นางสาวชญานุช นิยมค้า วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

27 นางสาวหทัยทิพย ์แซ่เฉยีง ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

28 นางสาวศรุตา ปิวรบูตร ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

29 นายลภัสธร ดีวงษ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

30 นางสาวณภัทร พันธุ์ทอง ศิลปกรรมศาสตร์/นาฎศิลป์ ปสม

31 นางสาวอายลดา มูลตา ศิลปกรรมศาสตร์/นาฎศิลป์ ปสม

32 นางสาวธนยพร สุขโต ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

33 นางสาวณภัสสร ตุ้ยตระกลู ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

34 นายชิษณุพงศ์ มรมทา ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

35 นางสาวณภัสสร โทนุบล ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

36 นางสาวเมษวดี ยมาภัย ศิลปกรรมศาสตร์/นาฎศิลป์ ปสม

37 นางสาวพัณณิตา มีวรรณ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

38 นางสาวชวกร ปานดิษฐ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ดุริยางค์ศาสตร์สากล ปสม

39 นางนริสา ปิน่แกว้ ศิลปกรรมศาสตร์/ดุริยางค์ศาสตร์สากล ปสม

40 นางสาวขวัญชนก ถกึสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์/นาฎศิลป์ ปสม

41 นางสาวเนตรชนก แซ่คู่ ศิลปกรรมศาสตร์/นาฎศิลป์ ปสม

42 นายอคัรวินท์ กศุลส่ง ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ อคร

43 นางสาววราลักษณ์ ไชยสุทธ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

44 นางสาวรัตนาพร ปานประทีป ศิลปกรรมศาสตร์/การจดัการภูมิวัฒนธรรม ปสม

45 นายภาวิต ประวัติ ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบแฟชั่น ปสม

46 นางสาวภัทราพร พงศ์มหาวณิช ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบส่ือสาร ปสม

47 นางสาวสุษานรี บุตรศรีภูมิ มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา ปสม

48 นายประภากร วงศ์ใหญ่ มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย ปสม

49 นางสาวธัญชนก กองธรรม มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย ปสม

50 นางสาวชฎาภรณ์ จริภิญญาวัฒน์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่อชีพ ปสม

51 นางสาวณัฐกานต์ น้อยเล็ก มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่อชีพ ปสม

52 นางสาวบุณยวีร์ ปิตินานนท์ มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย อคร

สถานทีข่ึน้รถบัส



ล าดับ ชือ่ - นามสกุล คณะ/วทิยาลัย/สาขา

53 นางสาวชุติกานต์ เลิศประพฤติ มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส าหรับเด็ก ปสม

54 นางสาวสมพัตสร สุขใจธรรม มนุษยศาสตร์/สารสนเทศศึกษา ปสม

55 นางสาวณิชฑิรา เจริญสุข มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

56 นายรวิภาส วงษ์ชารี มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย ปสม

57 นางสาวปุณณิศา ง้ิวราย มนุษยศาสตร์/สารสนเทศศึกษา ปสม

58 นางสาวอาภัสรา เขม็ทอง มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย ปสม

59 นางสาวณฐณิชา รัตนกลุ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่อชีพ ปสม

60 นางสาวสิรินดา บุญทา มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส าหรับเด็ก ปสม

61 นางสาวนภสร เศวตามรี มนุษยศาสตร์/ภาษาตะวันออก ภาษาจนี ปสม

62 นางสาวเบญจพร เกยีรติจรุงพันธ์ มนุษยศาสตร์/ ภาษาจนี อคร

63 นางสาวอาภรณ์ทิพย ์เพชรทอง มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

64 นางสาวศิโรรัตน์ ทองขาว มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

65 นางสาวชนยชา เบญจาทิกลุ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

66 นางสาวปวรรัตน์ ศรีประสงค์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเกาหลี ปสม

67 นางสาวอภิสรา สุนทรประเวศ มนุษยศาสตร์/ภาษาเกาหลี ปสม

68 นางสาวปิยะพรรณ ลือชัย มนุษยศาสตร์/ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส ปสม

69 นางสาวนันท์นภัส เกตากลุ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ อคร

70 นายณัชชยตุม์ ป้อมแกว้ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

71 นางสาวนภัสวรรณ ประทุมทวล มนุษยศาสตร์/ภาษาองักฤษและฝร่ังเศส ปสม

72 นายนราธร อเุทน มนุษยศาสตร์/ภาษาองักฤษและฝร่ังเศส ปสม

73 นายกติติศักด์ ศิวะโกศิษฐ มนุษยศาสตร์/ภาษาจนี ปสม

74 นางสาวอนัญญา ศรีวิริยะธรรม มนุษยศาสตร์/ภาษาจนี ปสม

75 นางสาวปัญจมาสน์ จวงดี มนุษยศาสตร์/ภาษาจนี ปสม

76 นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ มนุษยศาสตร์/ภาษาเกาหลี อคร

77 นางสาวเขมจริา อดุมล้ าเลิศ มนุษยศาสตร์/ภาษาเกาหลี ปสม

78 นายกต์ิติภูมิ ยรุะศรี มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส าหรับเด็ก อคร

79 นางสาวบุณยวีย ์เซ่งไพเราะห์ มนุษยศาสตร์/วรรณกรรมส าหรับเด็ก ปสม

80 นายรัฐศาสตร์ เขม็เพ็ชร มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา ปสม

81 นางสาวจฑุาทิพย ์ศรีณภู มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา ปสม

82 นางสาวแพรวโพยม มงคล มนุษยศาสตร์/ภาษาองักฤษและเยอรมัน ปสม

83 นางสาวธนภรณ์ วงศกรวุฒิ มนุษยศาสตร์/ภาษาจนี ปสม

84 นางสาวอาทิมา ธีรนนท์ สังคมศาสตร์/ธุรกจิระหว่างประเทศ ปสม

85 นางสาวสุนันทา ปิน่มังกร สังคมศาสตร์/ธุรกจิระหว่างประเทศ อคร

86 นางสาวภัคจริา บุญยะเลขา สังคมศาสตร์/ธุรกจิระหว่างประเทศ ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส



ล าดับ ชือ่ - นามสกุล คณะ/วทิยาลัย/สาขา

87 นางสาวสินัณัฐ ขติัยะ สังคมศาสตร์/การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปสม

88 นางสาวธิณัชชา อิ่นอา้ย สังคมศาสตร์/ธุรกจิระหว่างประเทศ ปสม

89 นายวีรภัทร จบัใจนาย สังคมศาสตร์/การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปสม

90 นางสาวธนวรรณ นันท์ธนะวานิช สังคมศาสตร์/ธุระกจิระหว่างประเทศ ปสม

91 นางสาวปัณณธร ฉตัรยิ่งมงคล สังคมศาสตร์/ธุระกจิระหว่างประเทศ ปสม

92 นางสาวนวพร กอ่เกยีรติตระกลุ สังคมศาสตร์/การเมืองการปกครอง ปสม

93 นางสาวอมรรัตน์ โกลากลุ สังคมศาสตร์/ธุรกจิเพื่อสังคม ปสม

94 นายเกยีรติพงศ์ จรพงศ์ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

95 นายชาญวิทย ์เบญจตานนท์ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

96 นายมหินธร นิลมาศ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

97 นายธวัชชัย ภาวะชัย พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

98 นายวัชระ สานนท์ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

99 นายสุมณ เจริญผล พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา อคร

100 นางสาวกมลฉตัร เวศมูลา พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา อคร

101 นางสาวบริสุทธิ์ โคตรวุฒิดก พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

102 นายภานุพงศ์ อยู่ถมยา พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา

103 นางสาวอารียา โพธิ์นรินทร์ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

104 นางสาวณัฐวดี พงษ์แกว้ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

105 นายชัยนันท์ ค าม่วง พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

106 นายชนกานต์ นาคหฤทัย พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

107 นายณัฐพงษ์ พฤกษา พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

108 นายเจตพัฒน์ สงวนสุทธิ์ พลศึกษา/พลศึกษา อคร

109 นางสาวธนสร ใจตรง พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย อคร

110 นายพริษฐ์ โสภาพร พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีา ปสม

111 นายไกรวิชญ์ ติยะสันติวงศ์ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย อคร

112 นางสาวพาณิภัค บุญส้ง พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

113 นายชัยนันท์ ค าม่วง พลศึกษา ปสม

114 นายนันทิวัฒน์ ทองค าสมุทร พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

115 นางสาวเขมจริา บรรดาศักด์ิ พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

116 นายภาคิน พรมมาบุญ พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

117 นายวงศธร สีล้อม พลศึกษา/พลศึกษา อคร

118 นางสาวธัญญารัตน์ สามสี พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

119 นางสาวนิรดา สีสุใบ พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

120 นายวศิน พิศนอก พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

รอยนืยนั

สถานทีข่ึน้รถบัส
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121 นายวิษณุ ทีบน้อย พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

122 นายนนทวรรษ อปุยโส พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

123 นายน าโชค จนัทหาร พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

124 นายอรรถศักด์ิ ขนัทะกะพันธ์ พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

125 นางสาวสิริญาภรณ์ วิชัยชนารักษ์ พลศึกษา/พลศึกษา อคร

126 นางสาวกรรณิการ์ เสร็จรุภ พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

127 นางสาวจรัิฐิติกาล มีบุญ พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

128 นายจมุพล ยิ้มประดิษฐ์ พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

129 นางสาวสุภลักษณ์ กองผา พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ อคร

130 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดวงเพ็ง พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

131 นายธงทศ พันธ์แกว้ พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

132 นายรัชชานนท์ เอี่ยมจุ้ย พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

133 นางสาวพัชวิชญ์ มีคุณ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย อคร

134 นางสาวทิภาพร ทวีจนัทร์ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย ปสม

135 นายณัฐพงษ์ จติรหลัง พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย ปสม

136 นายสิรวิชญ์ เยน็ใจ พลศึกษา/สาธารณสุข ปสม

137 นายวงศ์วณิช เมฆอบั พลศึกษา/สาธารณสุข ปสม

138 นายไกรวิชญ์ ช่างเงิน พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีา อคร

139 นายรณภัฎ จติรสม พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีา อคร

140 นายเกยีรติภูมิ พึ่งพันธ์ พลศึกษา/พลศึกษา

141 นายพีรวิชญ์ ศรีทะโร พลศึกษา/พลศึกษา อคร

142 นายสุทธิพงศ์ โปธิกลาง พลศึกษา/อนามัยส่ิงแวดล้อม อคร

143 นางสาวฐิติภา แพรด า พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย ปสม

144 นางสาวพิรภา ทองอนิทร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ อคร

145 นางสาวนลิน วิภวศุภกร เทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ปสม

146 นางสาวสุวนันท์ ปัญจธารากลุ เทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ปสม

147 นางสาวเขม็ทอง แซ่โอว้ เทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ปสม

148 นายศุภกฤต วรรธนะกลุกจิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ อคร

149 นางสาวอภิชญา กติิกงัสดาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปสม

150 นางสาวสุประภาดา ชื่นมานพดล เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ อคร

151 นางสาวบุญญารัตน์ น้อยน้ าค า เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ อคร

152 นางสาวปทุมาวดี ชื่นไพสิฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปสม

153 นางสาวสุพรรณี เสมแจง้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปสม

154 นายปิยะชาติ ช านาญกจิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ อคร

เดินทางไปเอง

สถานทีข่ึน้รถบัส
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155 นางสาวพิรภา ทองอนิทร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อคร

156 นางสาวอชิรญา พิทักษ์ทรัพยากร เทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

157 นางสาวพนาพร เส่ียวเจริญ เทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

158 นายนัฐนันท์ ศรีพลี เทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อคร

159 นายธนพงศ์ เยาวนุช เทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

160 นางสาวจฬุาลักษณ์ นิยม วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ ปสม

161 นายกฤษณะ สิงห์ป้อง เภสัชศาสตร์/การบริบาล อคร

162 นายปวริศ สวรรค์ภัณฑากร เภสัชศาสตร์/การบริบาลทางเภสัชกรรม อคร

163 นายณัชวินด์ ธนอารักษ์ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ปสม

164 นางสาวศันศนีย ์เหลืองทอง เภสัชศาสตร์/การบริบาลทางเภสัชกรรม อคร

165 นางสาวศิริรัตน์ บุญภักดี เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม อคร

166 นายพีรวิชญ์ รักตระกลูธรรม เภสัชศาสตร์/การบริบาลทางเภสัชกรรม ปสม

167 นางสาวธรรญาภรณ์ เจริญพันธุ์ วฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปสม

168 นางสาวเกตุวดี หลอกลาง วฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปสม

169 นางสาวภัทราพร อริยโรจนกลุ วฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปสม

170 นางสาวอรจริา อปุถมัภ์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ อคร

171 นายกฤติน วชิระธรรมา แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

172 นายปราชญ์ มกรารัตต์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

173 นางสาวร่มธรรม เจริญวิริยะภาพ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

174 นางสาวกนกพร ภูท่อง แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

175 นางสาวปวีณ์กร เลาหสม แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

176 นางสาวนลพรรณ รัศมีวิภัย แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

177 นายกรรวี ปิยะพัฒน์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

178 นางสาวธัญญาภัทร์ ภูวพัชรีรัตน์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

179 นางสาวชุติมา ซ่ึงเจริญยิ่ง แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

180 นางสาวภฤศญา อภิโชคอนัน แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

181 นายกฤตพัฒน์ ข าฟุ้ง แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

182 นายสาริศ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

183 นางสาวปริชมน มุง่หมายผล แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

184 นายทักษ์ดนัย อฬุารเสถยีร แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

185 นางสาวหทัยภัทร พรพรรณรัตน์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

186 นางสาวชนม์ชนก หวลสันเทียะ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

187 นางสาวกรรวี เที่ยงธีระธรรม แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

188 นางสาวไอริณ อกุฤษฎ์มโนรถ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ อคร

เดินทางไปเอง

เดินทางไปเอง

สถานทีข่ึน้รถบัส
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189 นางสาวอรณิชา นาคะรัศมี แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

190 นายภูมิวิชญ์ เจริญพงษ์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

191 นางสาวกรีติ นิธิประภา แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

192 นายกติติศักด์ิ พงษ์ทรงเสถยีร แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

193 นางสาวดาวนภา องักรัีตน์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ อคร

194 นางสาวชุติมา กติิวงศ์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

195 นายจริกฤต สารภักด์ิ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

196 นางสาวอภิญญ์ เพชรประดับ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

197 นายปุญญพัฒน์ ประสงค์ตันสกลุ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

198 นายพงศธร จนัทร์ขอนแกน่ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ อคร

199 นายติณณ์ สุริไพศาลสกลุ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์

200 นายศักด์ิสิทธิ์ พานิชการ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

รายชือ่นิสิต( ส ารอง)

1 นางสาวสรณ์สิริ บุญนาค เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

2 นางสาวพิมพ์ภัทรา จนัทนาวิวัฒน์ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

3 นางสาวสุพีร์รฐา นันทวุฒิศักด์ิ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

4 นายรชต หงษ์ทอง เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

5 นางสาวพัทร์ธีรา โมขศักด์ิ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

6 นางสาวอยัรีน ผิวเหลือง เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

7 นางสาววรารัตน์ พุฒิวรสิษฐ์ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

8 นายจริาย ุปิน่มัก เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

9 นายศุภวิชญ์ รุจ าเมราภาส เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

10 นายพีรวิชญ์ แกว้ดี เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

11 นางสาวณัฐฐิรา ปริพัฒน์วงศกร เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ปสม

12 นางเกษร ติงหงะ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

13 นางสาวกานต์สินี เทวปฎิคม แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

14 นางสาวอารยา วุฒิอดุมพงศ์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ รอ

15 นางสาววิจติรา กาหลง ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

16 นางสาวปฐมาวดี รูปเอี่ยม ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

17 นางสาวแพรวพรรณ วันสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

18 นางสาวอนันตยา โฉมงาม ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

19 นางสาวณัฐวดี ดาราเยน็ ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

20 นางสาววิไลลักษณ์ ทองสงโสม ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส



ล าดับ ชือ่ - นามสกุล คณะ/วทิยาลัย/สาขา

21 นางสาวมัณฑน ท้วมจู ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

22 นางสาวกานต์ชนก มีไปล่ ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

23 นางสาวคัทรียา ทองกลม ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

24 นางสาวกญุช์ชญา บุญศรี ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

25 นางสาวงามตา จนัท์จเริญวงษ์ ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

26 นางสาวเนตรทราย เขยีวเคลือบ ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

27 นางสาวชญาดา เฉลยวิมาน ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ รอ

28 นางสาวรามาวดี โกปลด ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

29 นางสาวเอมิกา กจิเจตนี ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

30 นางสาวลัลน์ลลิต เรืองยงัมี ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

31 นางสาวอติภา ธรรมรัตน์ ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

32 นายธิติวุฒิ มะลิงาม ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

33 นางสาววิไลลักษณ์ พัฒนเจริญวงศ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ รอ

34 นายณัฐพงศ์ สายบัวงาม ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

35 นางสาวกานดา หยาง ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

36 นายชินบุตร ปิน่แกว้ ศิลปกรรมศาสตร์/ดุริยางค์ศาสตร์สากล ปสม

37 นายชวกร ปานดิษฐ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ดุริยางค์ศาสตร์สากล ปสม

38 นางสาวนิกษ์นิภา อนิต๊ะราช ศิลปกรรมศาสตร์/การออกแบบเคร่ืองประดับ ปสม

39 นางสาวสิทธิณี รัตถาภรณ์กลุ ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบส่ือสาร ปสม

40 นางสาวชุติมา ค าปาละ ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

41 นางสาวกลุธิดา อดุม ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

42 นางสาวสุภาวดี การสมพรต ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

43 นายมานะศักด์ิ สีดี ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

44 นางสาวดวงพร ศรีชัย ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

45 นายพิชญ์ภูมิ บุญทองแพง ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

46 นายวัชรพงษ์ กงสิน ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ รอ

47 นางสาวนพวรรณ สาลี ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา ปสม

48 นางสาวธีราวรรณ รามแกว้ ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา รอ

49 นางสาววิมลรัตน์ พูลเพิ่มสิน ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีศึกษา ปสม

50 นางสาวเรืองรดา ภูมิขนัธ์ ศิลปกรรมศาสตร์/นาฏศิลป์ ปสม

51 นายขจร เอกธนกจิ ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์ ปสม

52 นางสาวโชติกา พงศ์กติติศักด์ิ ศิลปกรรมศาสตร์/ดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชีย ปสม

53 นางสาวณิชกานต์ เลิศสุดประเสริฐ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปสม

54 นางสาวประดิษฐา จลุรัตน์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส
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55 นางสาวมธุรส แตงรัตนา เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปสม

56 นางสาวกนัติชา วิเศษจนัทร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

57 นางสาวนลิน วิภวศุภกร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

58 นางสาววริษฐา โอษฐยมิพราย เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

59 นางสาวสนิฎา ศุภวโรภาส เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

60 นางสาวสุวนันท์ ปัญจธารากลุ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

61 นางสาวอารญาพร ไชยกจิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

62 นางสาวรัชนก ปะติเสนัง เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

63 นางสาววราภรณ์ พูลเอยีม เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปสม

64 นางสาวนงนภัส ศรีพันนา เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/พอลิเมอร์ ปสม

65 นางสาวณัฐรุจา พจสินพยคัฆ์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/พอลิเมอร์ ปสม

66 นายณภัทร์ แหลมคม เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/พอลิเมอร์ ปสม

67 นางสาวนัฐวดี มโนปิยอนันต์    เภสัชศาสตร์ ปสม

68 นางสาวอภิญญา ชนะพงศ์เมธา พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

69 นางสาวอนิทุอร เหล่าสุวรรณ์ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา รอ

70 นางสาวสุทธิลัคน์ ดวงทับทิม พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

71 นางสาวบุษยาภรณ์ มูลระดับ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

72 นางสาวปิยนันท์ บุญเพ็ง พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

73 นายธงชัย มีศรี พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

74 นางสาวสิริพร สุราวุธ พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา ปสม

75 นางสาวชนาพร โพธิ์สุวรรณ พลศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์ รอ

76 นางสาวประภัสรา เที่ยงจติร พลศึกษา/ผู้น านันทนาการ ปสม

77 นางสาวบุญเกล้า เครือจนัผา พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

78 นางสาวกริีวรรณ คุณโคตร พลศึกษา/พลศึกษา ปสม

79 นายรัชพล ดวงใจ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีา ปสม

80 นายพิชญุตม์ นาคมอญ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกฬีา ปสม

81 นายอลงกรณ์  โพธิ์ใย พลศึกษา รอ

82 นางสาวปลายหนาว ญาโนทัย มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

83 นางสาวอรพรรณ จริชัยประสิทธิ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

84 นางสาวนคนันทินี สุทธิกลับ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

85 นายธรรมกติย ์ธนาฐานกร มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

86 นางสาวสุทธินันท์ ววรณบริบูรณ์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

87 นางสาวพลอยพรม ภูพ่ันธ์ศรี มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

88 นางสาวพรพรรณ พรหมรักษ์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส
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89 นางสาวนิรชา เหล่าเวชศาสตร์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

90 นางสาวจรัิชยา จริวัฒนาพันธ์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

91 นางสาวชนิกานต์ คมนพัฒน์ มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

92 นางสาวเจนจริา จงมีเพียร มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

93 นางสาวธนพร ปัทมาคม มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

94 นายณัฐพล ผ่องใส มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย ปสม

95 นางสาวพรรษวรรณ อวิุฒิ มนุษยศาสตร์/สารสนเทศศึกษา รอ

96 นางสาวอฐัภิญญา ฉตัณพชรา มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

97 นายณัฐพงศ์ สุวรรณรุจ มนุษยศาสตร์/ภาษาจนี ปสม

98 นางสาววีระดา ปิติพงศ์ภักดี มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ ปสม

99 นางสาวดวงชนก พรมเพชร์ มนุษยศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา ปสม

100 นายเอกวิน เรืองโรจน์กจิกลุ มนุษยศาสตร์/ภาษาองักฤษและเยอรมัน ปสม

101 นางสาววรวีร์ คงคารวิวรรณ มนุษยศาสตร์/ภาษาจนี ปสม

102 นายภูรินท์ ทองสุข มนุษยศาสตร์/ภาษาองักฤษและเยอรมัน ปสม

103 นางสาวณัฐธิดา ครุธน้อย มนุษยศาสตร์ ปสม

104 นางสาวอรพรรณ เขม็ทอง วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

105 นางสาวกาญกมล พุ่มไพจติร วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

106 นางสาวศศิวิมล แสงค า วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

107 นางสาวจณิสุตา รัตนอาภา วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

108 นางสาวสมินตรา จนัทร์ชนะ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

109 นางสาวพิชญาภา ศุภพัฒน์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

110 นางสาวนันทิชา พร้อมพราย แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

111 นายณัฐชนน เมธานัย แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

112 นางสาวอรจริา อปุถมัภ์ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ อคร

113 นายธีรนนท์ โภคาปราการ แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

114 นายธิติพันธ์ กาญจนเสถยีร แพทยศาสตร์/แพทยศาสตร์ ปสม

115 นางสาวกรชนก สะและมัด วฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปสม

รายชือ่ยกเลิก

1 นางสาวณัฐนรี เฉนิ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

2 นางสาวธินัดดา ทวีพูลทรัพย์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

3 นายปรมินทร์ บัวเหง้า พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา

รายชือ่ยกเลิก(ส ารอง)

4 นางสาวนนันทลักข ์วรรณวรวิทย์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส



ล าดับ ชือ่ - นามสกุล คณะ/วทิยาลัย/สาขา

5 นางสาววิมลสิริ ซีกเพชรทอง วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

6 นางสาววาสิตา สุวรรณโยธิน วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

7 นางสาวพิชชาภา อารีรัตน์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

8 นางสาวพรชนก วิเชียรดิลก วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

9 นางสาวคริสตีนา โอลีเว็ตตี วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

10 นายคมภัทร วรรณวรวิทย์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

11 นางสาวรวีพร มีแสงธรรม วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

12 นางสาวนัฐวดี มโนปิยอนันต์ วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยัง่ยนื/การจัดการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปสม

สถานทีข่ึน้รถบัส


