
 
 
 
 
 

ประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักศึกษาทีมี่สิทธิ์เข้าร่วม  

โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งท่ี  1 
(รอบยืนยันสิทธิ์) รอบ 2 

--------------------------------------------------------------- 
 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ขอประกำศรำยชื่อนักศึกษำทีม่ีสิทธิ์เข้ำร่วม โครงกำร “ค่ำยจิตอำสำพัฒนำ
สถำนปฏิบัติธรรม” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1  (รอบยืนยันสิทธิ์) รอบ 2 ในวันเสำร์ที่ 31 มีนำคม 2561 
ตลอดทั้งวัน ณ วัดคลองส่งน้ ำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่

1 B6002190 นำงสำวรุ่งระวี ภูวดล ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

2 B6003739 นำงสำวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้ำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

3 B6006891 นำงสำววริญญำ พันธ์โสภณ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

4 B6010348 นำงสำวมรกต สมดอกแก้ว ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

5 B6010348 นำงสำวมรกต สมดอกแก้ว ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

6 B6011031 นำงสำวอินทิรำ แก้วโวหำร ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

7 B6012649 นำยนันทวัฒน์ สมรรถชัย ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

8 B6012762 นำงสำวกมลวรรณ  เพียรดี ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

9 B6013288 นำงสำวพรพิมล พันทะกำร ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

10 B6014216 นำงสำววิลำสินี รำบรื่น ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

11 B6014995 นำยพีระพัฒน์ บำดขุนทด ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

12 B6015398 นำงสำววิภำพร ชำมะรัตน์ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

13 B6021627 นำงสำวอำภัสรำ เคธรรมมะ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

14 B6024918 นำยวรำทัศน์ มะณีสำร ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

15 B6026981 นำงสำวปวรรัตน์  เทพชมภู ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

16 B6029104 นำยเกียรติศักดิ์ พลไชยขำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

17 B5920419 นำงสำว อิสริยำภรณ์ ฤทธิคง วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 2 

18 B6017804 นำยพัชรพงษ ์ปัดไธสง วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 1 

19 B5807673 นำงสำวขนิษฐำ เสนำรำช วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 

20 B5809301 นำงสำวกำญจนำ จำรุฑีฆัมพร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 

21 B5914319 นำยสุทธิพงษ์ สุวรรณมิตร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่

22 B5915958 นำงสำวจิรำยุ ไหลธรรมนูญ วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

23 B5920532 น.ส.ปัทมำ วรรณทอง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

24 B5713189 นำงสำวฉัตรแก้ว จันทร์กลำง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 

25 B5801756 นำยนฤปนำท เสียงสนั่น  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 

26 B5912681 นำย อภิสิทธิ์ พรหมผำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 

27 B5916719 นำงสำวนันทิกำ พูนพิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 

28 B5800520 นำยจักรพรรณ กล่ ำศร ี วิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 3 

29 B5826049 นำยกิตติพงษ ์ สิงห์ค ำ วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 

30 B5900688 นำงสำวอมลวัทน์ วิสูงเร วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

31 B5901357 นำงสำวรัตติยำพร เสนำงค์ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

32 B5901616 นำงสำวรุ่งนภำ  ทองเกิด วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

33 B5903412 นำงสำวอนุธิดำ จันทร์สมุทร วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

34 B5906086 นำงสำวอำรียำ เกิดกล้ำ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

35 B5906291 นำงสำวอำภำภรณ์ ท ำน ุ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

36 B5908882 นำงสำว จริญำ ชำเนตร วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

37 B5908899 นำย เกรียงศักดิ์ นิตไธสง วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

38 B5909414 นำงสำว เพ็ญพิชชำ เนตรทิพย์ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

39 B5910229 นำงสำวณัฐยำ  ยำนเจริญ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

40 B5912711 นำงสำววำรุณี  ไปนำน วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

41 B5915385 นำงสำวรัตติยำกร แจ้งสูงเนิน วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

42 B5804177 นำยธีรคุณ ตุงคะเสรีรักษ์ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

43 B5816682 นำงสำว จุฑำมำศ อรไทวรรณ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

44 B5816835 นำยฉัตรชัย ค ำจันทร์ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

45 B5826315 นำยกิตติธัช  ค ำมำ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

46 
B5820658 นำยประชัน มหำอุด วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 

(หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 
ชั้นปีที่ 3 

47 
B5905614 นำงสำววำสิตำ เพ่ิมพูล วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 

(หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 
ชั้นปีที่ 2 

48 B5915897 นำงสำวธนันพร กุลสุวรรณ์ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
(หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่

49 B5916450 นำงสำวนภัสนันท์ ดอกกุหลำบ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
(หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

50 B5919970 นำวสำว จำรุวรรณ จันทร์โต วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
(หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

51 B5920082 นำงสำวศิริขวัญ จันทรเสนำ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
(หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

52 B5821945 นำงสำวศุทธนุช ตองติดรัมย์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 3 

53 B5901340 นำงสำว รุจิรำ วิชำพร วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 2 

54 B5904389 นำย พัณนุสรณ์ คชเถื่อน วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่ 2 

55 B5905270 นำงสำว ทัศนียำ โคตรชัย วิศวกรรมโยธำ ชั้นปีที่ 2 

56 B5926183 นำงสำวปัณฐิตำ ภู่เพียงใจ วิศวกรรมโยธำ ชั้นปีที่ 2 

57 B5801602 นำงสำววิษำศิณี โสภำพิมลพักตร์ วิศวกรรมโลหกำร ชั้นปีที่ 3 

58 B5818914 นำงสำววิสุนีย์ สว่ำงศรี วิศวกรรมโลหกำร ชั้นปีที่ 3 

59 B5802326 นำงสำวสุธิตำ ฤทธิ์ล้ ำเลิศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 

60 B5910212 นำงสำวนภำพร แสนวันนำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

61 B5911295 นำงสำววีรวัลย์  แตงจืด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

62 B5912124 นำงสำวจิณห์วรำ ชูกลำง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

63 B5916320 นำงสำวอุมำภรณ์ เหล่ำรอด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

64 B5800827 นำงสำว ยุวธิดำ มูลธรรมมำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 

65 B5819805 นำงสำว รัชต์กนก เผือกกรุต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 

66 B5900725 นำงสำวพรฤดี  บุญกล้ำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 

67 B5916795 นำย โชคชัย สมสนุก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 

68 B5905638 นำงวสำวจุฑำรัตน์ สร้อยทองค ำ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

69 B5906413 ชลินทร วังโน วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

70 B5912360 นำงสำวจีรำภรณ์ ภูมิคอนสำร วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

71 B5922932 นำงสำวจิรัสยำ ปำณะศร ี วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

72 B5907410 นำงสำวภริดำ ฐำนวิเศษ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

73 B5924714 นำงสำวนฤมล ชอุ่มผล วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

74 B5908448 นำงสำววิมพ์วิภำ ศิริโท วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

75 B5912889 นำงสำวฌัชฌำ ชื่นโชติ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่

76 B5912834 นำงสำวอริสรำ อินตำ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

77 B5706839 นำยยสินทร พงษ์ธนู วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่4 

78 B5722792 นำยกิตติพงษ ์บุตรเนียร วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่4 

79 B5715749 นำยรัตนศักดิ์ สุขอ่ิม วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่4 

80 B5720934 นำงสำวศิริพร ใจเปรียว วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่4 

81 B5705085 นำยกีรติ ทำซำว วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่4 

82 B5712021 นำยสุทธิมนต์ เดชโคบุตร วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่4 

83 B5922277 นำงสำวนัทธมน ลือพงศกร วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

84 B5901012 นำงสำวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

85 B5900961 นำงสำวสโรชำ แตงรอด วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

86 B5921966 นำงสำวสิรินยำ คงศรี วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

87 B5901395 นำงสำวอชิรญำ พันอินทร ์ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

88 B5900169 นำงสำวสำยธำร ใจเพ็ง วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

89 B5914784 นำยฤทธิเกียรติ มงคลกุล วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

90 B5900763 นำยชำตรี สุนทรเกสรินทร์ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

91 B5906420 นำยนลธวัช พวงทอง วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

92 B5909544 นำงสำวธนัชชำ สร้อยทรัพย ์ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่2 

93 B5915668 นำยกิตติศักดิ์ พันธ์สุข วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่2 

94 B5921607 นำยประวีณ อุดทำโม๊ะ วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่2 

95 B6001575 นำงสำวณัฐวดี ทองสง่ำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่1 

96 B6002367 นำงสำวอรอุมำ ปรีชำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่1 

97 B6003821 นำงสำวพร้อมศิริ วงค์อุดทำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่1 

98 B6003722 นำงสำวอภิชญำ ประจงกูล ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่1 

99 B6003920 นำงสำวชนิดำ ทรรศนะกิจมงคล ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่1 

100 B5902262 นำยพูลสมบัติ สุวรรณวงค ์ วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่2 

101 B5921256 นำยศุภกิจ ภูไกรวงษ ์ วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่2 

102 B5817252 นำงสำวอัจฉรำพรรณ นัวกระโทก วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่3 

103 B5911271 นำยวีระพงษ์ ชอบสอน วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ชั้นปี 2  

104 B5902651 นำงสำวกุลธิดำ คงสกูล  วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2  

105 B5902507 นำยวีรยุทธ นิตย์ใหม่  วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปี 2  
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่

106 B5924097 นำงสำวรสรีรัตน์ ค ำเฉลียง  วิศวกรรมยำนยนต์ ชั้นปี 2  

107 B5908035 นำยจิรวัฒน์ พยำวงค ์ วิศวกรรมยำนยนต์ ชั้นปี 2  

108 B5907021 นำยเอกนรินทร์ ใจซื่อ  วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2  

109 B5911608 นำยณัชพล สุรชัยจรินทร์  วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2  

110 B5916764 นำงสำวพิชยำ ศรีกอง  วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปี 2  

111 B5910113 นำงสำวณัฐมน พงษ์พนัส  วิศวกรรมธรณี ชั้นปี 2  

112 B5911592 นำงสำวบุรินทร์ ทองเกลี้ยง  วิศวกรรมธรณี ชั้นปี 2  

113 B5905928 นำยสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  วิศวกรรมยำนยนต์ ชั้นปี 2  

114 B5918119 นำยนันทวัฒน์ ศรีพรหม วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปี 2  

115 B5905003 นำยพศวัต ทับเปีย  วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ชั้นปี 2  

116 B5920266 นำยณัฐพงศ ์เฟ่ืองสวัสดิ์  วิศวกรรมยำนยนต์ ชั้นปี 2  

117 B5924288 นำงสำวรัชณีกร แสงสำรวัตร  วิศวกรรมธรณี ชั้นปี 2  

118 B5818808 นำยกรวิทย์ ตั้นปำ  วิศวกรรมโยธำ ชั้นปี 2  

119 B5902590 นำยอำทิตย์ สกำะเศรณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี 2  

120 B5911691 นำงสำวอัจฉรำ จันทร์สระคู วิศวกรรมโยธำ ชั้นปี 2  

 

หมายเหตุ:  1.  นักศึกษำที่ยืนยันสิทธิ์เข้ำร่วมที่มีรำยชื่อตำมประกำศข้ำงต้นให้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมวันและเวลำตำม 

 ก ำหนดกำรแจ้งท้ำยประกำศ  

2.  กรณีนักศึกษำแจ้งยืนยันสิทธิ์แล้วไม่เข้ำร่วมกิจกรรม ส ำนักวิชำจะไม่พิจำรณำให้เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

ประกำศ ณ วันที่   30  มีนำคม 2561 
 

 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล ) 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทนคณบดี 
            ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
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ก าหนดการ 

โครงการ“จิตอาสา” ครั้งที่ 1 
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 

ณ  วัดคลองส่งน้ า อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

---------------------------------------------------- 
 

วันเสารที่ 31 มีนาคม 2561 
07.00 – 07.15  น. ลงทะเบียนขึ้นรถ (ข้ึนรถ S15)  
07.15 – 07.30  น. รถออกเดินทำง  
07.30 – 12.00  น. ประชุมแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบบูรณะบริเวณภำยในวัด  

และซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเและอ่ืนๆ  
12.00 – 13.00  น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 17.00 น. บูรณะบริเวณภำยในวัด และซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเและอ่ืนๆ (ต่อ) 
17.00 – 17.30 น.  เดินทำงกลับ มทส. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สิ่งท่ีต้องเตรียมและการแต่งกาย  

1. เสี้อวิศวะ สีเลือดหมู 
2. เสื้อแขนยำวกันแดด 
3. ใส่กำงเกงขำยำว 
4. รองเท้ำผ้ำใบ 
5. แว่นกันแดด 
 

สิ่งท่ีสนับสนุนจากทางส านักวิชา 
1. มีรถบัสน ำร่วมกิจกรรม 
2. มีอำหำรกลำงวันให้ 
3. มีขนมและเครื่องดื่มบริกำร 
4. หมวกกันแดด (เสร็จภำรกิจส่งคืนด้วย) 
5. ชุดปฐมพยำบำล 

 
ข้อยกเว้นกรณีพิเศษ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่) เช่น 

1. มีโรคประจ ำตัว 
2. ศำสนำ 
3. กำรแพ้อำหำร 

 
 


