
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นางสาวเทเรซ่าร์ ณีย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นางสาววรรณพร เหมพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ
3 นางสาวศุภัสรา ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
4 นางสาวเจนจิรา พุฒพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
5 นางสาวกัญญาณัฐ หนูวงค์ คณะบริหารธุรกิจ
6 นางสาวจุฑามาศ ส่งแสง คณะบริหารธุรกิจ
7 นางสาวพนิดา ทองหนู คณะบริหารธุรกิจ
8 นางสาวกัญชลิตา  ทวีกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจ
9 นางสาวจิรัชญา  วรรณ รัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

10 นางสาวจามรีย์ โสมาลี คณะบริหารธุรกิจ
11 นางสาวอธิชา นกแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
12 นางสาวจินห์จุฑา จันทร์เมธา คณะบริหารธุรกิจ
13 นางสาวปาลิตา อุดทา คณะบริหารธุรกิจ
14 นางสาวปาณิสรา แก้วเชาค์ คณะบริหารธุรกิจ
15 นางสาวกัญชลิกา ชูศรี คณะบริหารธุรกิจ
16 นางสาวกัญจน์ฐิมาศ มาดี คณะบริหารธุรกิจ
17 นางสาว แพร พลอย  เฉลิมวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
18 นายธนกฤต จารูสินธพ คณะบริหารธุรกิจ
19 นางสาวอังคณา ปิน่ทองพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ
20 นายจิรเมธ แก้วปาน คณะบริหารธุรกิจ
21 นางสาวอัญชิสา สุวรรณชวลิต คณะบริหารธุรกิจ
22 นายทักษิณ เดช สโร  คณะบริหารธุรกิจ
23 นางสาวภาณิตา ชูปาน คณะบริหารธุรกิจ
24 นางสาว ฐานิดา หมัดเรขา คณะบริหารธุรกิจ
25 นาวสาวพินิตรา สายสิงห์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
26 นายนครินทร์ วีระสุข คณะบริหารธุรกิจ
27 นางสาวรักษิณา สุคนธา คณะบริหารธุรกิจ
28 นางสาวเทพกัญญา โชตินะกิจ คณะบริหารธุรกิจ
29 นายสิทธิพงษ์  สังข์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
30 นางสาวณัฐวรรณ ภูมิศรี คณะบริหารธุรกิจ
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
32 นายศิวภณ เพชรยอดศรี คณะบริหารธุรกิจ
33 นายภูมิรัตน์ ชนะพล คณะบริหารธุรกิจ
34 นายภีมวัจน์ ยอดคง คณะบริหารธุรกิจ
35 นางสาวธันยพร ศิริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
36 นางสาวกัลยกร จันทกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจ
37 นางสาวศรุตา จันทรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
38 นางสาวภัทราภรณ์ ณ พัทลุง คณะบริหารธุรกิจ
39 นางสาวปาริศา สงรอด คณะบริหารธุรกิจ
40 นายอับดุลเลาะฮ์ ดือรอนิง คณะบริหารธุรกิจ
41 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน คณะบริหารธุรกิจ
42 นางสาวปิยะธิดา ชาตรี คณะบริหารธุรกิจ
43 นางสาวสุชีวา ศรีเพชร คณะบริหารธุรกิจ
44 นางสาวเยาวลักษณ์ หนูเหมือน คณะบริหารธุรกิจ
45 นายรุซดี เบ็ญหยีหมาน คณะบริหารธุรกิจ
46 นางสาวชนกนันท์ บุญลือ คณะบริหารธุรกิจ
47 นางสาวนุสรา หมัดเบ็ญยุโส๊ะ คณะบริหารธุรกิจ
48 นางสาวศิริพรรณ ขุนเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
49 นางสาวสุไรนา หมันจีด คณะบริหารธุรกิจ
50 นางสาวศิริวรรณา จีนจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
51 นางสาวกนกวรรณ แซ่พุน่ คณะบริหารธุรกิจ
52 นางสาวจิราภา สุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
53 นายอธิศ ศรีไพศาลเลิศ คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นายวงศ์ฤทธิช์ัย สังข์ลาย คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
2 นายจิรายุทธ หนุ่มน้อย คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
3 นายวิศรุต น่วมชุ่ม คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
4 นางสาววิชิตา  จิตณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
5 นางสาวสรัลชนา ราชาธิโล คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
6 นางสาววิวรรณ นิลพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
7 นายสิริรัฐ  ไชยกรด คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
8 นางสาวนนทลีย์ แซ่จิ๋ว คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
9 นายคามิน นาเจริญ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์

10 นางสาวชุติภา ชูสุข คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
11 นายศุภกิตต์ิ ขุนพล คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
12 นายวิวัฒน์ อุ๋ยจ๋าย คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
13 นางสาวสุรภา บุญรังษี คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
14 นายณัฐชัย นันทวงค์ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
15 นายการัณยภาส อิงควระ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
16 นาย ณัฐพล รองนวล คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
17 นายนพพร  ผลชะนะ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
18 นายศุภณัฐ อินทะโร คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
19 นายณัฐพล สุขศรีเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
20 นางสาวโซเฟีย  เตาวะโต คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
21 นายเผดิมยศ ภาคภูมิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
22 นายณัฐพงศ์ แก้วปฏิมา คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
23 นายธนวัฒน์ อ่อนละมุล คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
24 นางสาวตาลแก้ว รักหมอ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
25 นายวุฒิชัย ยาเส็ม คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
26 นายหฤษ สายน้ํา คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
27 นางสาวเมธาวี เภาสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
28 นายวรเทพ เขาไข่อก้วุ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
29 นางสาวกชกร สุขชาญ คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
30 นายธาดา งามขํา คณะวิศวกรรมศาสาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นายณัฐนันท์ จันทร์เพ็ญ คณะศิลปศาสตร์
2 นายกีรติพงศ์ จันทวี คณะศิลปศาสตร์
3 นางสาวนภิสา ศรีนวลชาติ คณะศิลปศาสตร์
4 นายณัฐนนท์ ทองอ่อน คณะศิลปศาสตร์
5 นางสาวพรนภา มาสุข คณะศิลปศาสตร์
6 นางสาวศรินย่า ราชเมืองฝาง คณะศิลปศาสตร์
7 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วจุลพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
8 นางสาวปียาภัสร์ ไชยเสนา คณะศิลปศาสตร์
9 นางสาวจุฑาทิพย์ เกสโร คณะศิลปศาสตร์

10 นางสาวพิชยดา พลกูล คณะศิลปศาสตร์
11 นางสาวกมลวรรณ มากแก้ว คณะศิลปศาสตร์
12 นางสาววิรัญญา  สงเดช คณะศิลปศาสตร์
13 นางสาวรุ่งตะวัน กาญจนมณี คณะศิลปศาสตร์
14 นางสาวศลิษา แก้วสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์
15 นายณัฐวุฒิ ชูหนู คณะศิลปศาสตร์
16 นางสาวกรรณิการ์ มุณีฉิม คณะศิลปศาสตร์
17 นางสาวนิตรติญา  แซ่กั้ว คณะศิลปศาสตร์
18 นางสาวพกาวรรณ  เพชร์มุณี คณะศิลปศาสตร์
19 นางสาวอรนลิน แก้วรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
20 นางสาวจันธิดา มณียม คณะศิลปศาสตร์
21 นางสาวนฤวรรณ สองประสงค์ คณะศิลปศาสตร์
22 นางสาวณัฐณิชา มีมาก คณะศิลปศาสตร์
23 นางสาวอรวรรณ อรุณรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
24 นางสาวภัสริยา เตียวปิยกุล คณะศิลปศาสตร์
25 นางสาวญาณิศา หลีหมัด คณะศิลปศาสตร์
26 นายพันธกานต์ กายรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
27 นางสาวดวงกมล ตันสกุล คณะศิลปศาสตร์
28 นางสาวชลณีย์ นวลปาน คณะศิลปศาสตร์
29 นางสาวพิชญา สุทินนะ คณะศิลปศาสตร์
30 นายวีระชัย ลีหมาก คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
31 นายภัทรศักด์ิ พรหมคง คณะศิลปศาสตร์
32 นางสาวรุ้งตะวัน นันทะพักษ์ คณะศิลปศาสตร์
33 นายปรัตถกร ชุมแก้ว คณะศิลปศาสตร์
34 นางสาวพวงนัฎชา แสงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
35 นางสาววริษฐา ชอบแต่ง คณะศิลปศาสตร์
36 นายณัฐนันท์ จันทร์เพ็ญ คณะศิลปศาสตร์
37 นางสาวพัชรมัย ไชยตัน คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นายรัฐสภา สังขาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2 นางสาวนลิชา เหมสลาหมาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3 นายรุสลาน และตี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นายนริศร  ยิ้มวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 นางสาวสมปรารถนา  ไชยแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 นางสาวณัฐิดา จันทร์อ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7 นางสาวภัทรจุฑา อ่อนประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8 นางสาวขวัญฤทัย ไอยศูรย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9 นางสาววารัตดา หนูแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10 นางสาววรรณกานต์ ทองด า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11 นางสาวซันญ่า เบ็ญโส๊ะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12 นางสาวพรลภัส กาญจนะประโชติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13 นางสาวอินทิรา สิทธิพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14 นายณัฐพล พุฒร้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นางสาวปาณิศา ชูกล่อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2 นางสาวอนญัญา ตุดนายหนู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 นางสาวศุภนนัต์   จันทร์ทองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4 นางสาวกุลธิดา แซ่ล่ิม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5 นางสาวสิริกร ผลยฤทธ์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6 นางสาวสุธาทิพย์ ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7 นาย ทักษ์ดนยั  โดงกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
8 นางสาวปณิตา หมัดบก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
9 นางสาวน  าหนึง่ เทพรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

10 นางสาวปรียาภรณ์ แสงจันทร์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
11 นางสาววริศรา  คงไชย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
12 นายวีรเทพ  รามชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
13 นายชินวัฒน ์ทวีสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
14 นางสาวซูฟีรา ฮามิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
15 นายชยานนัท์ ดีแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
16 นางสาวบณัฑิตา พูลสวัสด์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
17 นางสาวกันตนา ชูจินดา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
18 นายวิชชาบรูณ์ พรรคเสือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19 นายพฤทธพล พิพัฒนานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
20 นางสาวกันต์กนษิฐ์ ศรีสังข์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
21 นายสันติพงศ์ ฉิมผุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
22 นายดิถีวัฒน ์สังข์ทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
23 นายอภิสิทธ์ิ นกแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
24 นางสาววริศรา คงไชย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อนกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบยีบวินยันกัศึกษา
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นางสาววราภรณ์ มุณี วิทยาลัยรัตภูมิ
2 นางสาวหทัยรัตน ์ เอียดใหญ่ วิทยาลัยรัตภูมิ
3 นางสาวณัฐธิดา รัตนสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ
4 นางสาวอารีรัตน ์หล่าโส๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ
5 นางสาวธารารัตน ์ หมวดดล วิทยาลัยรัตภูมิ
6 นางสาวนสุนา สุขแก้ว วิทยาลัยรัตภูมิ
7 นางสาวสุรัสสา ชาติไทย วิทยาลัยรัตภูมิ
8 นางสาวนนัทยา ทองขวัญ วิทยาลัยรัตภูมิ
9 นางสาวอรัญญา มาแก้ว วิทยาลัยรัตภูมิ

10 นายโยฮาล เต๊ะโส๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ
11 นายศตวรรษ เหล็มสา วิทยาลัยรัตภูมิ
12 นางสาวพรหมพร แก้วนอ้ย วิทยาลัยรัตภูมิ
13 นายบาซิล  หมัดเลียด วิทยาลัยรัตภูมิ

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยนักศึกษา
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