รถบัส คันที่ 1
นิสติ มศว องครักษ์
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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
1. นางสาวสุนชั ชา ทูลสง่า
4. นส.นวรัตน์ ดีชูศร

2. น.ส.กัลยรัตน์ ลาภอนันต์บังเกิด
5. น.ส.กนกวรรณ วงศ์ศริ ิ

คณะเภสัชศาสตร์
7. นายสิงหราช พิยะ

9. นายณัฐนนท์ เอมะสุวรรณ

คณะกายภาพบาบัด
9. น.ส.วริศรา โพธิ์ทอง

10. น.ส.วัฒนาภิรมย์ มั่งมี

คณะพลศึกษา
11. นายธวัชชัย ศรีมา
14. น.ส.นริศรา วิเศษกุล
17. น.ส.เปรมยุดา นวลศรี
20. นายอภิสิทธิ์ สาธุภาค
23. นายจิรานุวฒั น์ สงมา
26. นายอานาจ พงษ์เทศ
คณะมนุษยศาสตร์
27. น.ส.ธนพร แก่นจันทร์
30. น.ส.บุษกร ชัยพยนต์
33. นายพัชรพล สิทธิ
36. นายวัชรินทร์ ณ ราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
38. นายธวัชชัย อินนวน

3. น.ส.อรจิรา โคตรพัฒน์
6. น.ส.จุฑาภรณ์ บัวลา

12. นายเนติพงษ์ พวงมณี
15. น.ส.อรทัย ชาติชนะ
18. น.ส.อรอนงค์ วิจิตรจันทร์
21. นายจักรกฤษ์ ฤทธิศร
24. น.ส.สุชาวดี ปั้นสง่า

13. น.ส.ธนาภรณ์ เพ็งแสง
16. น.ส.ธนาวรรณ สว่างเกษมสุข
19. น.ส.ชนาพร โพธิ์สุวรรณ
22. น.ส.กฤษติญา โคตรวิถี
25. น.ส.หทัยภัทร ทองมี

28. นายกันติธัช เจิมสืบศรี
31. น.ส.เปรมมิกา สุดเดือน
34. นายฉัตรมงคล แตงไทย
37. น.ส.สุกัญญา บัวแก้ว

29. น.ส.ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์
32. น.ส.พธิดา บงแก้ว
35. นายไวยกรณ์ บุญสม

39. นายเกียรติศักดิ์ พรหมชาติ

40. นายอิทธิศักดิ์ นามบุปผา

รถบัส คันที่ 2
นิสติ มศว องครักษ์
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คณะมนุษยศาสตร์
1. นายชนวรรษ จันทร์ลอย
4. นายณดล นาคฤทธิ์
7. น.ส.ธัญรดา ถมยาปริวัฒน์
10. น.ส.ปิยดา เชื้อชอุม่
13. นายภิเษก ฝั้นวงศ์
16. นายศิวะฆเนตร สาราญ

2. นายกสินพจน์ เทพประสิทธิ์
5. น.ส.ณัฐจิรา จินตนะ
8. นายธีระพงษ์ ศิริมูล
11.น.ส.ภัทรัตน์ เบ็ญจนิรัตน์
14. นายภูริณัฐ สุวรรณวงษ์
17. น.ส.นันธิดา เทศทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
18. น.ส.ฟ้าใส สิทธิเลาะ

19. น.ส.สุธิดา ปุยะสันต์

คณะสังคมศาสตร์
20. นายกิตติวัฒน์ ต่ายแจ่ม
23. น.ส.วราลี โพบนอก
26. น.ส.มาลี อิสระชัยพิสิฐ
29. น.ส.นัทวรรณ บุญญาภิสมภาร
32. น.ส.อรพรรณ พิศลยบุตร
คณะสังคมศาสตร์
34. น.ส.จินห์จฑุ า บุญรอด
37. น.ส.สุธิดา อรุณแสง
40. น.ส.ชนัญญา วงศ์กัณหา

3. น.ส.เกศแก้ว ผ่านเมือง
6. น.ส.ธนิสรา คุ้มเหล่ายูง
9. น.ส.นิกาญจน์ โพธิ์พันธ์
12. นายภาคภูมิ หนูแช่ม
15. น.ส.วราภรณ์ จันทร์แจ้ง

21. นายเกียรติศักดิ์ โอชาวงษ์
24. น.ส.สัณห์จุฑา ฤทธิมาศ
27. น.ส.วริศกมล โปรานานนท์
30. น.ส.ประภากร ไชยเดช
33. นายกิตติ สระน้อย

22. น.ส.เขมจิรา พันไผ่
25. น.ส.ธัชฎากรณ์ นิพิฐกุล
28. น.ส.ปพิชญา เอี่ยมอาจ
31. น.ส.เพชรรัตน์ ศรีนพ

35. น.ส.ชญานี คงกระพันธ์
38. น.ส.จรัญญา ขนาดถัง

36. น.ส.นภีพรรณ ศิริมาตร์พรชัย
39. น.ส.จอมใจ นาคเถื่อน

รถบัส คันที่ 3
นิสติ มศว องครักษ์
คณะสังคมศาสตร์
1. นายธนายงค์ จาปา
4. น.ส.ธัญญลักษณ์ สุดลาภา
7. น.ส.ศุภรดา สังข์ทอง
10. น.ส.จิราภรณ์ จตุเทน
13. นายญาณพัฒน์ เล็กมณี
16. นายวรภัทร์ ภูการุณย์
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
17. น.ส.ศศิวิมล ขัติยนนท์
20. น.ส.ชนิสรา กลิ่นหอม
23. น.ส.กฤติกา บุตรทรัพย์
นิสิตช่วยงานพยาบาล
25. น.ส.ณัฐริสา บุญหนัก
28. น.ส.อาทิตยา นามเดช
นิสิตช่วยงานพิธีการ
คนที่ 29 คนที่ 39

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือ่ รับใช้สงั คมฯ' 60 รุน่ ที่ 4
วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
2. น.ส.แพรวลดา อัครวโรทัย
5. น.ส.ธัญวรัตน์ ชินกระจ่างกิจ
8. น.ส.สุภัทธิณี เครือคาปิว
11. น.ส.ศศิภา รัตนวิเชียร
14. นายศุกล เจริญสุข

3. น.ส.ดาริกา ใจวงษา
6. น.ส.ภัทรกัลยา ปักกุนนัน
9. น.ส.สุวพิชญ์ แสงจินดา
12. น.ส.จุฬาลักษณ์ ชาภิรมย์
15. น.ส.ชลกร เจียระไนสุขดี

18. น.ส.สุนิษา สังข์ลาย
21. นายธนากร ละอองเงิน
24. น.ส.วรรนิภา หมวกเอี่ยม

19. นายนริศ เปล่งศรี
22. น.ส.ตรีสุคนธ์ พูลสวัสดิ์

26. น.ส.พีชญาสรณ์ มั่นยืน

27. น.ส.ภาวนียา สุวรรณนารี
59104010459

รถบัส คันที่ 4
นิสติ มศว ประสานมิตร
คณะมนุษยศาสตร์
1. นายกฤติน ลิขิตปริญญา
2. นายพีรศักดิ์ จรัสธนพัฒน์
4. นายพิทยา ปรางค์รัตน์
5. น.ส.ดลยา ศรีสุข
7. นาย วิอัณณา ถาวรศักดิ์
8. นายภัฏพิสิษฐ์ ศุภธนาพันธุ์
10. น.ส.สุพิชญา มลรัตน์
11. นายรัชพล พลอยเทศ
13. น.ส.นันทน์ภัส บุญทวี
14. นายกฤตเมธ วงศ์มานิตย์
16. น.ส.ธันยธรณ์ คุณาภิรักษ์กุล
17. น.ส.ปานมาศ ชะนะภัย
19. น.ส.ภาณี เชื้อขุนทด
20. น.ส.ศศินา จุรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
21. น.ส.นีรชา ศรีมาลา
22. น.ส.กรณิศ ศิลปไชย
24. น.ส.ลฎาภา สอนสูญ
25. นายธีรพล ประดิษฐ์ชัย
27. น.ส.เจียระไน วิโรจน์กิจ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
28. น.ส.กรองแก้ว สินค้า
29. น.ส.สุชาดา ขมวิลัย
31. น.ส.กัลยกร นาผลงาม
คณะสังคมศาสตร์
32. น.ส.ธันยธรณ์ สรรค์วนิชพัฒนา
33. น.ส.ชนม์นิภา กิจประยูร
35. น.ส.พุธิตา หาญลายวง
36. นายจิรวัฒน์ ภู่สุดแสวง
38. น.ส.วริษฐา เกี่ยวฝั้น
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3. น.ส.ปนัดดา นันท์ธนภูมิ
6. นายนาชัย จินันทุยา
9. น.ส.วราภรณ์ วิงพัตร
12. น.ส.นันทน์นภัส บุญทวี
15. น.ส.ธนิดา วิเศษจิตร
18. น.ส.พิชยา ผุดผ่อง

23. น.ส.วันวิสาข์ กุลวงค์
26. นายนพเนศ อินชู

30. น.ส.อรัญญา ม่วงปั้น

34. น.ส.นัทชา เจียงศิริศุภวงศ์
37.น.ส.ภัทรวดี เกียรติสันติกุล

รถบัส คันที่ 5
นิสติ มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์
1. นายสหรัตน์ ดาจารัส
4. น.ส.ศิญาณินท์ สืบชนะ
7. น.ส.ยุวรีย์ ราชดี
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
8. น.ส.ณีรนุช สวัสดิ์ธนากุล
11. น.ส.ชญานุช นิยมค้า
14. น.ส.ภัษฎาพร เกียรติเสรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
15. น.ส.ซูรัยนี จัอาลี
18. นายณัฐพงษ์ หนูมา
21. นายอนิรุธ เศษระนา
คณะวิทยาศาสตร์
22. น.ส.ณัฐชลิตา เมฆดา
25. นายธนกร รัสมี
28. น.ส.กิ่งกาญจน์ วิรัญจะ
31. น.ส.ณัฐชนาภา อิ่มที่สุด
คณะวิทยาศาสตร์
32. น.ส.ปริณตา เอี้ยวศิวิกูล
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
34. นายชยุตม์ สุมานนท์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
36. น.ส.ชลธิชา ทองอินทร์
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2. น.ส.กุศลิน บุญกอง
5. น.ส.ณัฐนิชา สุขสวัสดิ์

3. น.ส.ภาสินี มีนุ่น
6. น.ส.มนัญญา สุรกิจพาณิชย์กุล

9. น.ส.กมลชนก เนียมราช
12. น.ส.สสารินี เลียบสื่อตระกูล

10. น.ส.จีฑาทิพย์ ลาดี
13. น.ส.นัฐวดี มโนปิยอนันต์

16. น.ส.ยูซรอ เยาะสีมา
19. น.ส.ตัสนีม เตะโซะ

17. นายณัฐพงษ์ lสุพรรณพงศ์
20. นายสุวัจน์ อุปัญญ์

23. น.ส.วาสนา มีเจริญ
26. นายกานต์ณพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
29. น.ส.คุณัญญา เรือนรื่น

24. น.ส.พรหมพร แสนแก้ว
27. น.ส.กัลยาณี แซ่ตั๋ง
30. น.ส.ชวิศา ศรีเดือน

33. น.ส.พรรณิภา มีมูล
35. นายวิทวัส เลิศอนันต์สิทธิ์
37. น.ส.พิมพ์ชนก ยินดีเดช

38 น.ส.นัฐวดี มโนปิยอนันต์

