รายชื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ 60 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น กําหนดการเดินทาง กําหนดการกิจกรรม การเตรียม
ตัวและการเตรียมเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ หมายเลขรถบัสที่นิสิตจะขึ้นเพื่อเดินทาง ทางกลุ่มไลน์ inspri60-camp#gen5
หากนิสิตต้องการสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ขอให้นิสิตแจ้งชื่อนามสกุลไปที่อีเมล์
napupon@g.swu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัตินี้จะเกิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ค่าอาหาร 1,060 บาท/คน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้น
จึงขอความร่วมมือนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามในวันดังกล่าวด้วย
ส่วนกิจการนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

1

น.ส.นัฐทวรรณ โรจน์วิมลการ

57101010361

จิตวิทยา

2

น.ส.ชนิษฐา ผุดวารี

57101010385

จิตวิทยา

3

น.ส.บุณยวีร์ พลายชุม

57101010397

จิตวิทยา

4

นายอมตะ มิโต้

57101010417

จิตวิทยา

5

น.ส.กัลยลภัส รินโพธิ์สาร

58101010336

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

6

น.ส.ขวัญมนัส ฉายอรุณ

58101010339

วรรณกรรมสําหรับเด้ก

7

น.ส.ชนานันท์ คชาชนม์

58101010340

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

8

น.ส.ณชนก กิตติวิทยากุล

58101010342

วรรรกรรมสําหรับเด็ก

9

น.ส.ณัฐมน ลัดดากลม

58101010345

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

10

น.ส.นันทกานต์ พัวทวีพงศ์

58101010349

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

11

น.ส.นูรีน ศรสวรรค์

58101010350

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

12

น.ส.พัณณิตา ทั้งธรณินทร์

58101010354

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

13

น.ส.ภควดี ยืนตระกูล

58101010356

วรรรกรรมสําหรับเด็ก

14

น.ส.มาติกา คําจูมจัง

58101010358

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

15

น.ส.วิภาดา ฉลาดแย้ม

58101010361

เอกวรรณกรรมสําหรับเด็ก

16

น.ส.อาทิตยา ศักดิ์สิทธิโชค

59101010133

ภาษาไทย ศศ.บ.

17

น.ส.สัณห์กมล ชมสินทรัพย์

59101010548

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

18

นายศุภมิตร ทาตะนาม

59101010657

ภาษาอังกฤษ

19

น.ส.โชษิตา แบบรัมย์

59101010673

ภาษาไทย

20

น.ส.พัชรพร ทองสุข

59101010682

ภาษาไทย

21

น.ส.ภัคจิรา หิรัญธนาวงศ์

59101010684

ภาษาไทย

22

น.ส.วีรยา ข่าขันมะณี

59101010688

ภาษาไทย

23

น.ส.ศศิพร สนดํา

59101010690

ภาษาไทย

24

น.ส.อารียา นาถพินิจ
น.ส.ขนิษฐา ศิลานิล

59101010694
60101010042

ภาษาไทย
ปรัชญาและศาสนา

27

น.ส.จุฑาทิพย์ ศรีณภู
น.ส.ชนิภรณ์ บุญกว้าง

60101010043
60101010045

ปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาและศาสนา

28

น.ส.ณภัทร อัศวไชยวงศ์

60101010048

ปรัชญาและศาสนา

29

น.ส.ณัฐธินี ปานทอง

60101010049

ปรัชญาและศาสนา

30

น.ส.ณัฐปรีดา ชลชีพ
น.ส.ดลชนก พรมเพชร์

60101010050
60101010052

ปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาและศาสนา

33

น.ส พิรชา พงษ์ผือฮี
น.ส.แพรพัสสา เดชมาก

60101010073
60101010075

ปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาและศาสนา

34

น.ส.มุทิตา เมือบสี

60101010079

ปรัชญาและศาสนา

35

น.ส.สุชานรี บุตรศรีภูมิ

60101010093

ปรัชญาและศาสนา

36

น.ส.สุมลมาศ บัวหลวง

60101010095

ปรัชญาและศาสนา

37

นายสุเมธี รักษาอยู่

60101010096

ปรัชญาและศาสนา

38

นายวัชรพงศ์ อาจอํานวยกิจจา

60101010247

ภาษาไทย(กศ.บ.)

39

น.ส.วิมลมณี นิลมณี

60101010248

ภาษาไทย (กศ.บ.)

40

น.ส.คาร์ลีน่า ดํารงอัครนิธิ

60101010420

ปรัชญาและศาสนา

41

น.ส.น้ําฝน อธิษฐานรัตน์

60101010423

ปรัชญาและศาสนา

42

น.ส.วิภาวี อินทรโอภาส

60101010467

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

25
26

31
32

คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
ที่
43

ชื่อและนามสกุล
น.ส.ปนัดดา จอกแก้ว

44

น.ส.ชุตินันท์ ชัยมงคล

60101010520

จิตวิทยา

45

น.ส.หทัยรัตน์ จันทร์เทศ

60101010563

จิตวิทยา

46

น.ส.กานต์ธีรา วิชัยกุล

60101010574

ภาษาอังกฤษ

47

น.ส.ณัชชา นาคศิริ

60101010585

ภาษาอังกฤษ

48

นายกฤษณะ มั่งมีสุข

60101010641

ภาษาไทย

49

น.ส.นุชนลิน ถิ่นสมุทร

60101010654

ภาษาไทย

50
51

น.ส.ปรียาภรณ์ ยอดดําเนิน
น.ส.พฤกษาชาติ วัสแสง

60101010657
60101010660

ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย

52

น.ส.พัชรวรรณ ยมนา

60101010661

ภาษาไทย

53

น.ส.วิลาวัลย์ กิจสมัย

60101010675

ภาษาไทย

54

น.ส.อัจฉรา จันทประโชติ

60101010683

ภาษาไทย

55

น.ส.ชโลธร กีรติภูมิธรรม

60101010706

ปรัชญาและศาสนา

56

นายชัชวาล ชัยเคน
น.ส.ณัญวรา นามโคตร

60101010707
60101010712

ปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาและศาสนา

59

นายดวงดี ธรรมวรีย์
น.ส.ลลิตา สาครเจริญ

60101010713
60101010719

ปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาและศาสนา

60

น.ส.อรณิชา บุนนาค

60101010725

ปรัชญาและศาสนา

61

น.ส.อิสตรี ปานศิลา

60101010728

ปรัชญาและศาสนา

62

นายชัยมงคล ปานเพิ้ง

60101010733

ภาษาไทย (กศ.บ.)

63

น.ส.ปริตา นวลศรีทอง

60101010740

ภาษาไทย(กศ.บ)

64

น.ส.สุกัญญา เทียนทอง

60101010743

ภาษาไทย (กศ.บ.)

65

นายกฤตเมธ วงศ์มานิตย์

60101010865

ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

66

น.ส.ฐิติรัตน์ ปั้นนาค

60101010876

ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส

57
58

รหัสประจําตัวนิสิต
60101010490

วิชาเอก/สาขาวิชา
วรรณกรรมเด็ก

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

67

น.ส.อริสา อ่อนวิมล

60102010117

คณิตศาสตร์(กศ.บ.)

68

น.ส.กนกพร มลิมาศ

60102010590

จุลชีววิทยา

69

น.ส.กานติมา สามารถ

60102010592

จุลชีววิทยา

70

น.ส.พิมพ์นภา รุนบาง

60102010609

จุลชีววิทยา

71

น.ส.อรวรา บุญลือด้วง

60102010620

จุลชีววิทยา

72

นายจักรกริช บุตรชา

60102010631

คณิตศาสตร์(กศ.บ.)

73

น.ส.ณัฐธยาน์ บุญเต็ม

60102010636

คณิตศาสตร์(กศ.บ.)

74

น.ส.ทัศนวรรณ พิศวงค์

60102010638

คณิตศาสตร์(กศ.บ.)

75

น.ส.ลลิตวดี ไผ่งาม

60102010647

คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

76

น.ส.วิลาสินี แสงสุข

60102010649

คณิตศาสตร์(กศ.บ.)

77

นายวิวัฒนา สืบวัฒนา

60102010650

คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

78

น.ส.ศิริกานต์ ชูโชนาค

60102010652

คณิตศาสตร์(กศ.บ.)

79

นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ

60102010654

คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

คณะสังคมศาสตร์

80

น.ส จันทภา คงแป้น

60103010549

การบัญชี

81

น.ส.อรอนงค์ อินทุแสง

60103011006

การบัญชี

82

น.ส.นันธมนต์ พิมพร

60103011066

สังคมศึกษา (กศ.บ.)

83

น.ส.พัชราภรณ์ ดอนบํารุง

60103011068

สังคมศึกษา (กศ.บ.)

84

น.ส.กัญญาภัค อวัสดากร

60103011111

การเงิน

85

น.ส.ชุติมณฑน์ มะปะโพธิ์

60103011121

การเงิน

86

น.ส.ภัททิยา สมบุตร

60103011639

การเงิน

คณะพลศึกษา
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

87

นายกิตินันท์ ปวกพรมมา

57104010068

สุขศึกษาและพลศึกษา

88

นายธีรเจต แสงสุนานนท์

57104010081

สุขศึกษาและพลศึกษา

คณะพลศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

89

นายณัฐกิตติ์ ปนั่งกลาง

58104010198

วิทยาศาสตร์การกีฬา

90

นายณัฐกิตติ์ ปรั่งกลาง

58104010198

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

91

นายปฏิพล คงภิรมย์ชื่น

60104010184

พลศึกษา

92

นายกันตพงศ์ พลชัย

60104010313

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

93

นายขจรศักดิ์ นาควิเชียร

60104010316

วิทยาศาสตร์การกีฬา

94

นายชลธิศ อัครรุ่งเรืองวุฒิ

60104010324

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

95

นายพิชญุตม์ นาคมอญ

60104010353

วิทยาศาการกีฬาและการออกกําลังกาย

96

นายจักรกฤษ์ ฤทธิศร

60104010423

สุขศึกษา(กศ.บ.)

60104010512

สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยเเละสิ่งแวดล้อม

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

97
นายทรงกลด ตันประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
ที่

ชื่อและนามสกุล

98

น.ส.วันนา สมปาน

57105010217

การประถมศึกษา

99

น.ส.จิรารัตน์ ขันคํา

59105010002

การประถมศึกษา

100

น.ส.ปรัชญาณี เจนจบ

59105010008

การประถมศึกษา

101

น.ส.ปาณิศา เกษมศรี

59105010010

การประถมศึกษา

102

น.ส.พิชญา พลชัย

59105010011

การประถมศึกษา

103

นายวิษณุพร ใจกล้า

59105010012

การประถมศึกษา

104

น.ส.สิริพรนภา มานะวะ

59105010014

การประถมศึกษา

105

น.ส.พรดารา พุทธกําเหนิด

59105010032

การประถมศึกษา

106

น.ส.ศิริวิภา บุตรสนม

60105010118

การศึกษาตลอดชีวิต

107

นายอนุวัตร ศรีจันทร์

60105010119

การศึกษาตลอดชีวิต

108

น.ส.กมลวรรณ บิณฑบาตร

60105010125

จิตวิทยาและการแนะแนว

109

น.ส.กัญญารัตน์ นันฝั้น

60105010127

จิตวิทยาและการแนะแนว

110

น.ส.ณัฐสุดา อุปการัตน์

60105010132

จิตวิทยาและการแนะแนว

111

น.ส.นุชนาฏ คงคาหลวง

60105010136

จิตวิทยาและการแนะแนว

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

112

นายพรชัย ทรงรัตน์

60105010137

จิตวิทยาและการแนะแนว

113

นายพรชัย ทรงรัตน์

60105010137

จิตวิทยาและการแนะแนว

114

น.ส.ภัสสร เพ็งประโคน

60105010141

จิตวิทยาและการแนะแนว

115

นางสาวมัณฑนา วิเศษสัตย์

60105010142

จิตวิทยาและการแนะแนว

116

นายรัฐวุฒิ โทมถา

60105010143

จิตวิทยาการแนะแนว

117

น.ส.สุกัญญา ใจฉ่ํา

60105010144

จิตวิทยาและการแนะแนว

118

น.ส.สุรัญญา ตั้งวานิชวรกุล

60105010146

จิตวิทยาและการแนะแนว

119

น.ส.สุวิชญา ลุนศรี

60105010147

จิตวิทยาและการแนะแนว

120

น.ส.ณัฐธยาน์ วงศ์ปัดสา

60105010150

อุตสาหกรรมศึกษา

121

น.ส.นันทิชา การะเกษ

60105010157

เทคโนโลยีการศึกษา

122

น.ส.ศศินา แสนยามูล

60105010161

เทคโนโลยีการศึกษา

123

นายศักระพี พัวพันสวัสดิ์

60105010162

เทคโนโลยีการศึกษา

124

น.ส.สิริรัตน์ เรืองเพชร

60105010177

การศึกษาตลอดชีวิต

125

น.ส.วรรณพร ศรีวะรมย์

60105010186

การศึกษาพิเศษ

126

น.ส.กัญญารัตน์ เมืองเกษม

60105010190

จิตวิทยาและการแนะแนว

127

น.ส.ฐิติพร ศรีทาพักตร์

60105010191

จิตวิทยาและการแนะแนว

128

นายพชร ด้นประดิษฐ์

60105010197

จิตวิทยาและการแนะแนว

129

น.ส.ศิรประภา รัตน้ําหิน

60105010200

จิตวิทยาและการแนะแนว

130

นายศิรวิชญ์ จิโน

60105010201

จิตวิทยาและการแนะแนว

131

น.ส.กัลยกร อินมณี

60105010204

อุตสาหกรรมศึกษา

132

นายธีรภัทร รัตนพญายางกูร

60105010206

อุตสาหกรรมศึกษา

133

น.ส.นูรีซัน ดือเระ

60105010212

อุตสาหกรรมศึกษา

134

น.ส.สุพิชชา อินทร์ปรุง

60105010217

อุตสาหกรรมศึกษา

135

นายนราวิชญ์ มะโนเกลือ

60105010222

เทคโนโลยีการศึกษา

136

นายอาทิตย์ รวีวงศ์คุณานัน

60105010226

เทคโนโลยีการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์
ที่

ชื่อและนามสกุล

137
น.ส.ศิวพร เซิงสมหวัง
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อและนามสกุล
ที่
138
นายนิธิศ ศรีโอภาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อและนามสกุล
ที่

รหัสประจําตัวนิสิต
60106010148

วิชาเอก/สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

รหัสประจําตัวนิสิต
60107010109
รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
วิชาเอก/สาขาวิชา

139

น.ส.ฐิตาภา รักชาติ

57109011240

วิศวกรรมอุตสาหการ

140

น.ส.ฐิติพร สอนเกิด

57109011241

วิศวกรรมอุตสาหการ

141

น.ส.ณัฐชา เกตุผุดผ่อง

57109011243

วิศวกรรมอุตสาหการ

142

น.ส.สุประวีณ์ วงศ์พุทธา

58109010108

วิศวกรรมโลจิสติกส์

143

นายนันทวัฒน์ นันทเพชร

60109010099

วิศวกรรมโยธา

144

นายณัฐ ทองลักษณะวงศ์

60109010244

วิศวกรรมเครื่องกล

145

นายธนวิชญ์ คชเชนทร์

60109010257

วิศวกรรมเครื่องกล

146

นายนาราวินท์ สิริวราเกียรติ

60109010263

วิศวกรรมเครื่องกล

147

นายนิติพงศ์ โมเหล็ก

60109010264

วิศวกรรมเครื่องกล

148

นายภราดร พรหมเรือง

60109010270

วิศวกรรมเครื่องกล

149

นายภัทรบิฐ ผลเกิด

60109010271

วิศวกรรมเครื่องกล

150

นายวันอาสาฬห์ สองสี

60109010278

วิศวกรรมเครื่องกล

151

นายชโยธิน ศรีวงษ์รักษา

60109010296

วิศวกรรมไฟฟ้า

152

นายนาทดนัย เพชรดีทน

60109010385

วิศวกรรมโยธา

153

น.ส.กรกมล วะนานาม

60109010570

วิศวกรรมเครื่องกล

154

นายพลรัตน์ กองนึก

60109010573

วิศวกรรมเครื่องกล

155

นายพลวัต ไชยชนะ

60109010574

วิศวกรรมเครื่องกล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อและนามสกุล

ที่

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

156

น.ส.ณชนก โภคา

57110010261

การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น

157

น.ส.แพรพรรณ วงศ์ริยะ

57110010280

การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น

158

นายอภิพจน์ สกุลศรีสัจจะ

57110010291

การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น

159

น.ส.ชาลิสา อเนกวรกุล

57110010536

การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ที่

ชื่อและนามสกุล

160

น.ส.สุปรียา พูนสวัสดิ์

รหัสประจําตัวนิสิต
60147010014

161

นายพงศธร เลาดี
น.ส.สุนิตา ศรีสุนาค

60147010029
60147010037

การจัดการภูมิวัฒนธรรม
การจัดการภูมิวัฒนธรรม

164

นายอนุวิทย์ สมบัติรักษา
นายณัฐชัย ธรรมสุนทรี

60147010042
60147010046

การจัดการภูมิวัฒนธรรม
การจัดการภูมิสังคม

165

นายธีรภัทร์ พุมดวง

60147010049

การจัดการภูมิสังคม

166

นายจักรีเพชร วสันติวงศ์

60147010053

การจัดการภูมิสังคม

167

น.ส.ธนพร สุทธิพันธุ์

60147010056

การจัดการภูมิสังคม

168

นายธนากร ละอองเงิน

60147010058

การจัดการภูมิสังคม

169

น.ส.วิภาวี ทัศวงษ์

60147010068

การจัดการภูมิวัฒนธรรม

162
163

วิชาเอก/สาขาวิชา
การจัดการภูมิสังคม

นิสิตช่วยงานฝ่ายพยาบาล
ที่

ชื่อและนามสกุล

รหัสประจําตัวนิสิต

วิชาเอก/สาขาวิชา

170

นายศุภสินธ์ วาจาดี

57104010296

สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)

171

น.ส.หนึ่งฤทัย ยมนา

57104010298

สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)

172

น.ส.ปภัสรา เลิศอุดม

57104010441

สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)

173

น.ส.พัชรพร อินโต

57104010351

สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)

