
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ ลายมอืชื่อ หมายเหตุ

1 6311101017 นางสาวสโรชา ผิวเหลือง คณะครุศาสตร์
2 6311101018 นางสาวศิริกัญญา ศรีศักดา คณะครุศาสตร์
3 6311101038 นางสาว ชลิตา ชูสังข์ คณะครุศาสตร์
4 6311101042 ศิรินทรา ดารารักษ์ คณะครุศาสตร์
5 6311101034 นางสาววรรณวิสา หีบเพชร คณะครุศาสตร์
6 6311101012 นางสาวกฤตพร ริยาพันธ์ คณะครุศาสตร์
7 6311101041 นางสาวปรางทิพย์ สุดแท้ คณะครุศาสตร์
8 6311101048 นางสาวสุพัชรี ชอบธรรม คณะครุศาสตร์
9 6311101015 น.ส.วรรณรดา หิรัญกาญจน์ คณะครุศาสตร์
10 6311101022 กันยารัตน์ จันสีนาก คณะครุศาสตร์
11 6311101040 น.ส.ชีวาภัทร พระสงฆ์ คณะครุศาสตร์
12 6311101016 น.ส.กมลชนก เทพี คณะครุศาสตร์
13 6311101050 น.ส.กฤษณา เทียนเงิน คณะครุศาสตร์
14 6311101024 นางสาวปิยรัตน์ เพชรนาคิน คณะครุศาสตร์
15 6311101045 นางสาว สุภนิดา ประทุม คณะครุศาสตร์
16 6311101053 นางสาวอินทิรา เลขา คณะครุศาสตร์
17 6311101059 นางสาวชไมพร จันสุข คณะครุศาสตร์
18 6311101063 นางสาวอาภากร เวชยันต์ คณะครุศาสตร์
19 6311114016 นายเลิศศักด์ิ มูสิมูล คณะครุศาสตร์
20 6311114006 นางสาวฟาริดา รักษาสังข์ คณะครุศาสตร์
21 6311101056 น.ส.ธนพร พรหมศร คณะครุศาสตร์
22 6211314610 ณัฐนันท์ รัตนะ คณะวิทยาการจัดการ
23 6311101049 นางสาวหิรัญยา ชูขันธ์ คณะครุศาสตร์
24 6311101029 นางสาวลักษิกา ปรางเพ็ชร คณะครุศาสตร์
25 6311101057 นางสาวจารวี สงบุตร คณะครุศาสตร์
26 6311116014 นางสาวศุภกานต์ สุวรรณปาน คณะครุศาสตร์
27 6311101054 นางสาวขวัญตะวัน จารณะ คณะครุศาสตร์
28 6311101021 นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์ คณะครุศาสตร์
29 6311101019 นางสาวสุธีธิดา สุขวารี คณะครุศาสตร์

รายชือ่ผู้เข้าร่วมโครงการ สอนงาน สร้างอาชีพ กิจกรรม เพ้นท์กระถางต้นไม้ DIY
วันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยแ์นะแนวการศึกษาและอาชีพ  อาคารปฏบิัติการและศูนยก์ารเรียนรู้ชัน้ ๒



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ ลายมอืชื่อ หมายเหตุ

30 6011320017 นางสาว รอบีส๊ะ นาปาเลน คณะวิทยาการจัดการ
31 6011320021 นางสาว กัลโสม โส๊ะเหลาะ คณะวิทยาการจัดการ
32 6011320018 รุสมี โต๊ะมะ คณะวิทยาการจัดการ
33 6011320010 ปวิมล นิลวิจิตร คณะวิทยาการจัดการ
34 6211116031 อัครพล  จันทร์คง  คณะครุศาสตร์
35 6211108002 นางสาวชุติมา ขาวขะวงศ์ คณะครุศาสตร์
36 6181121003 นางสาวอรอุมา รัตนะ ครุศาสตร์
37 6011521098 นางสาวกาญจิราย์ บุญจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 6011402316 นายสมรักษ์ ขนานใต้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
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ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชพี  อาคารปฏิบัตกิารและศูนย์การเรียนรู้ชั้น ๒

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ สอนงาน สร้างอาชพี กิจกรรม เพ้นท์กระถางตน้ไม ้DIY
วันที ่๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.



รายชือ่ผู้เข้าร่วมโครงการ สอนงาน สร้างอาชีพ กิจกรรม เพ้นท์กระถางต้นไม้ DIY
วันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยแ์นะแนวการศึกษาและอาชีพ  อาคารปฏบิัติการและศูนยก์ารเรียนรู้ชัน้ ๒



ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชพี  อาคารปฏิบัตกิารและศูนย์การเรียนรู้ชั้น ๒

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ สอนงาน สร้างอาชพี กิจกรรม เพ้นท์กระถางตน้ไม ้DIY
วันที ่๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.


