
 
 
 
 
 

ประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักศึกษาทีมี่สิทธิ์เข้าร่วม  

โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งท่ี  1 

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

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ขอประกำศรำยชื่อนักศึกษำทีม่ีสิทธิ์เข้ำร่วม โครงกำร “ค่ำยจิตอำสำพัฒนำ

สถำนปฏิบัติธรรม” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 ในวันเสำร์ที่ 31 มีนำคม 2561 ตลอดทั้งวัน ณ วัดคลอง

ส่งน้ 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  B6004828 นำงสำวนิตยำ มำบขุนทด ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

4  B6006686 นำงสำวอภิชญำ  ใบหนองฮี ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

5  B6006891 นำงสำววริญญำ พันธ์โสภณ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

6  B6010348 นำงสำวมรกต สมดอกแก้ว ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

7  B6011031 นำงสำวอินทิรำ แก้วโวหำร ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

8  B6012649 นำยนันทวัฒน์ สมรรถชัย ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

9  B6012762 นำงสำวกมลวรรณ  เพียรดี ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

10  B6013288 นำงสำวพรพิมล พันทะกำร ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

11  B6014216 นำงสำววิลำสินี รำบรื่น ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

12  B6014995 นำยพีระพัฒน์ บำดขุนทด ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

13  B6015398 นำงสำววิภำพร ชำมะรัตน์ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

14  B6019990 นำงสำวศศินัฐฐำ เพชรเกิด ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

15  B6020613 นำงสำวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

16  B6021313 นำงสำวนันทิดำ สมัญญำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

17  B6021627 นำงสำวอำภัสรำ เคธรรมมะ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

18  B6024918 นำยวรำทัศน์ มะณีสำร ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

19  B6026264 นำงสำวรัตน์จินันท์ เขียวแสง ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่
20  B6026981 นำงสำวปวรรัตน์  เทพชมภู ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

21  B6029104 นำยเกียรติศักดิ์ พลไชยขำ ยังไม่สังกัดสำขำ ชั้นปีที่ 1 

22  B5905959 นำงสำววรำงคณำ กำรพำณิชย์ วิศวกรรมกำรผลิต ชั้นปีที่ 2 

23  B5908684 นำงสำวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ วิศวกรรมกำรผลิต ชั้นปีที่ 2 

24  B5915736 นำงสำวรัชดำภรณ์  อ้วนหล่ ำ วิศวกรรมกำรผลิต ชั้นปีที่ 2 

25  B5900299 นำงสำวเบญญำภำ ศรีชำนันท์ วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 2 

26  B5906444 นำงสำวกำญจนำภรณ์ ศรีบุญเรือง วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 2 

27  B5906802 นำงสำวอำรญำ นำมพวน วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 2 

28  B5907748 นำงสำวศศิวรรณ งึดสันเทียะ วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 2 

29  B5920419 นำงสำวอิสริยำภรณ์ ฤทธิคง วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 2 

30  B6017804 นำยพัชรพงษ์ ปัดไธสง วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ชั้นปีที่ 1 

31  B5807673 นำงสำวขนิษฐำ เสนำรำช วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 

32  B5809301 นำงสำวกำญจนำ จำรุฑีฆัมพร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 

33  B5914319 นำยสุทธิพงษ์ สุวรรณมิตร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

34  B5915958 นำงสำวจิรำยุ ไหลธรรมนูญ วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

35  B5920532 นำงสำวปัทมำ วรรณทอง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

36  B5713189 นำงสำวฉัตรแก้ว จันทร์กลำง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 

37  B5801756 นำยนฤปนำท เสียงสนั่น  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 

38  B5814756 นำงสำว สุรภำ เขมกำนนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 

39  B5912681 นำยอภิสิทธิ์ พรหมผำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 

40  B5916719 นำงสำวนันทิกำ พูนพิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 

41  B5800520 นำยจักรพรรณ กล่ ำศรี วิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 3 

42  B6016449 นำงสำวณัฐชยำ ผำสิน วิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 1 

43  B5810505 นำงสำวนันทิตำ  ติดตำรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 

44  B5815906 นำงสำวสุวิตำ ติดตำรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 

45  B5826049 นำยกิตติพงษ ์ สิงห์ค ำ วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 

46  B5804757 นำงสำวสุมิตรำ รำชกระโทก วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 3 

47  B5900688 นำงสำวอมลวัทน์ วิสูงเร วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

48  B5901357 นำงสำวรัตติยำพร เสนำงค์ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

49  B5901616 นำงสำวรุ่งนภำ  ทองเกิด วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่
50  B5903412 นำงสำวอนุธิดำ จันทร์สมุทร วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

51  B5906086 นำงสำวอำรียำ เกิดกล้ำ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

52  B5906291 นำงสำวอำภำภรณ์ ท ำนุ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

53  B5908882 นำงสำวจริญำ ชำเนตร วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

54  B5908899 นำยเกรียงศักดิ์ นิตไธสง วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

55  B5909414 นำงสำวเพ็ญพิชชำ เนตรทิพย์ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

56  B5910229 นำงสำวณัฐยำ  ยำนเจริญ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

57  B5912711 นำงสำววำรุณี  ไปนำน วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

58  B5915385 นำงสำวรัตติยำกร แจ้งสูงเนิน วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 2 

59  B6016555 นำงสำวจำรุวรรณ ส ำรำญ วิศวกรรมเซรำมิก ชั้นปีที่ 1 

60  B5804177 นำยธีรคุณ ตุงคะเสรีรักษ์ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

61  B5816682 นำงสำวจุฑำมำศ อรไทวรรณ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

62  B5816835 นำยฉัตรชัย ค ำจันทร์ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

63  B5826315 นำยกิตติธัช  ค ำมำ วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 3 

64  B5918126 นำยอภิสิทธิ์ ทัดทำน วิศวกรรมโทรคมนำคม ชั้นปีที่ 2 

65  B5905461 นำงสำววรำภรณ์ ค ำสุ วิศวกรรมธรณี ชั้นปีที่ 2 

66  B5909636 นำงสำววิรำกำนต์ ศรีวิชัย วิศวกรรมธรณี ชั้นปีที่ 2 

67  B5820658 นำยประชัน มหำอุด วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี (หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 3 

68  B5905614 นำงสำววำสิตำ เพ่ิมพูล วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี (หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

69  B5915897 นำงสำวธนันพร กุลสุวรรณ์ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี (หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

70  B5916450 นำงสำวนภัสนันท์ ดอกกุหลำบ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี (หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

71  B5919970 นำวสำวจำรุวรรณ จันทร์โต วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี (หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

72  B5920082 นำงสำวศิริขวัญ จันทรเสนำ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี (หลักสูตรเดิมเทคโนโลยีธรณี) 

ชั้นปีที่ 2 

73  B5800131 นำงสำววิสำลินี วรรณศรี วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 3 

74  B5821945 นำงสำวศุทธนุช ตองติดรัมย์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 3 

75  B5918508 นำยธวัชชัย รำชจันทึก วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 2 

76  B5901340 นำงสำวรุจิรำ วิชำพร วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 2 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา รายช่ือ สาขาวิชา ชั้นปีที ่
77  B5824090 นำยธวัชชัย เมฆวัน วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่ 3 

78  B5902734 นำงสำวกมลวรรณ์ พิพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่ 2 

79  B5904389 นำยพัณนุสรณ์ คชเถื่อน วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่ 2 

80  B5904709 นำยศุภกิจ ทองค ำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่ 2 

81  B5907717 นำงสำวศิดำ สำรีสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้นปีที่ 2 

82  B5813551 นำงสำวลลิตำ รักษ์กระโทก วิศวกรรมยำนยนต์ ชั้นปีที่ 3 

83  B5905270 นำงสำวทัศนียำ โคตรชัย วิศวกรรมโยธำ ชั้นปีที่ 2 

84  B5915491 นำงสำวสุชำดำ เฉียงกลำง วิศวกรรมโยธำ ชั้นปีที่ 2 

85  B5926183 นำงสำวปัณฐิตำ ภู่เพียงใจ วิศวกรรมโยธำ ชั้นปีที่ 2 

86  B5801602 นำงสำววิษำศิณี โสภำพิมลพักตร์ วิศวกรรมโลหกำร ชั้นปีที่ 3 

87  B5818914 นำงสำววิสุนีย์ สว่ำงศรี วิศวกรรมโลหกำร ชั้นปีที่ 3 

88  B5909438 นำยดนัย ลอยพิมำย วิศวกรรมโลหกำร ชั้นปีที่ 2 

89  B5919222 นำยอภิเดช แสงเนตร วิศวกรรมโลหกำร ชั้นปีที่ 2 

90  B5802326 นำงสำวสุธิตำ ฤทธิ์ล้ ำเลิศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 

91  B5910212 นำงสำวนภำพร แสนวันนำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

92  B5911295 นำงสำววีรวัลย์  แตงจืด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

93  B5912124 นำงสำวจิณห์วรำ ชูกลำง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

94  B5916320 นำงสำวอุมำภรณ์ เหล่ำรอด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 

95  B5800827 นำงสำวยุวธิดำ มูลธรรมมำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 

96  B5819805 นำงสำวรัชต์กนก เผือกกรุต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 

97  B5900725 นำงสำวพรฤด ี บุญกล้ำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 

98  B5916795 นำยโชคชัย สมสนุก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 

99  B5905638 จุฑำรัตน์ สร้อยทองค ำ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

100  B5906413 ชลินทร วังโน วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

101  B5912360 นำงสำวจีรำภรณ์ ภูมิคอนสำร วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

102  B5912889 นำงสำวฌัชฌำ ชื่นโชติ วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

103  B5921867 นำงสำวนิธิพร จ ำปำทอง วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

104  B5924950 นำยผดุงเกียรติ ขุมทอง วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 2 

105  B6006686 นำงสำวอภิชญำ ใบหนองฮี วิศวกรรมอุตสำหกำร ชั้นปีที่ 1 
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หมายเหตุ:  1. ให้นักศึกษำอ่ำนรำยละเอียดข้ำงท้ำยประกำศและให้ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรดังกล่ำว  

2. นักศึกษำที่มีรำยช่ือให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน วันพุธที ่28 มีนาคม 2561 ที่งำนประกันคุณภำพ 

  กำรศึกษำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ช้ัน 1 อำคำรวชิำกำร 1 หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 044-22-4727   

 
ประกำศ ณ วันที่   26  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 

 
 


