ประกาศกองกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 18/๒๕๕9)
เรื่อง รายชื่อผูมีม้ ีสิทธิเข้
เ์ ข้าร่วมค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25
ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมค่
ม ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 21–23 พฤศจิกายน 2559 บัดนี้ การรับ
สมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 ในนระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2559 ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุวพิชญ์ เชื้อศรีนนตรี
นายปกรณ์ คุรุโคตร
นางสาวอนงค์นาถ อ่อนภูเขา
นางสาวหัทยา ไชยเขียว
นายธนพล ยางสามัน
นายจักรกฤษณ์ จักรแก้ว
นางสาวศศิธร สูงนารถ
นางสาวกัณฑิรา จิตมาตย์
นายเกรียงไกร หมื่นภักดี
นายมนุเชษฐ์ แก้วคําใส
นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ
นายถนอมศักดิ์ บุญพินิจ
นายอานนท์ โนนทนวงษ์
นางสาวชไมพร คามตะศิลา
นางสาวฉัตรชบา รังวัดสา
นายอนุรักษ์ บัวติก
นางสาวอภิชยาภรณ์ มานะจึงเจริญ
นางสาวณัฐกฤตา สอนสมนึก
นายวรพงศ์ ไชยนพวัฒน์
นายศุภชัย ชมภู
นายนพรัตน์ ชุมโคตร
นางสาวอภิชญา พลเยี่ยม
นายบารมี ไพกระโทก
นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี

คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจและการบัญชี
แพทยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ วนค.
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
บริหารธุรกิจและการบัญชี

ชั้นปี
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

หมายเหตุ

1

ที่
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ชื่อ-สกุล
นางสาวกิตติยา เพียเทพ
นางสาวศิริลักษณ์ สีน้อย
นายเบญจพล แก้วก่า
นางสาวเจนจิรา จุฬารมย์
นายอนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา
นางสาวอรจิรา ปะติตัง
นายอําพล ขาวหนู
นายศุภวิชญ์ เมืองผา
นายนิรุต เต้นปักษี
นายอนุพงษ์ ติตะ
นางสาววีรลักษณ์ ชินนรเศรษฐ์
นางสาวชุติมา เจนตระกูลโรจน์
นายพงศ์พิพัฒน์ ป้องสู้
นางสาวปวันรัตน์ บุญที
นางสาวภัสรา พินิจงาม
นางสาวธัญลักษณ์ บุญมาทน
นางสาวรัตน์ติยากร บุตรสุวรรณ
นางสาวจริยาภรณ์ วงษาศิลป์ชัย
นางสาวชุติมา สิงห์มอญ
นางสาวณัฐธิยา คณาทอง
นางสาวอรปรียา ไชยสิทธิ์
นางสาวปัทวรรณ ภูทองเงิน
นายพงศกร บัวลอย
นางสาวพัชริดา ภักดิ์ดี
นางสาววัชราภรณ์ ทิพย์รัตน์
นางสาวดุสิตตา เห็มลม
นางสาวปวีณรัชต์ มารมณ์พันธุ์
นางสาวศิริพร นามโสม
นางสาวอารยา แขวงเมือง
นางสาวจาริณี นาทองชัย
นายธีระศักดิ์ ทองบุ
นายสวรุส คูณประไพสิทธิ์
นางสาวววิรวรรณ รักใหม่
นายเศรษฐศักดิ์ มูลดามาตย์

คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์บูรณาการ วนค.
ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารธุรกิจและการบัญชี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิติศาสตร์
เภสัชศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและการบัญชี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
บริหารธุรกิจและการบัญชี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจและการบัญชี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้นปี
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4

หมายเหตุ

สํารองอันดับ 1
สํารองอันดับ 2
สํารองอันดับ 3
สํารองอันดับ 4
สํารองอันดับ 5
สํารองอันดับ 6
สํารองอันดับ 7
สํารองอันดับ 8
สํารองอันดับ 9
สํารองอันดับ 10
สํารองอันดับ 11
สํารองอันดับ 12
สํารองอันดับ 13
สํารองอันดับ 14
สํารองอันดับ 15
สํารองอันดับ 16
สํารองอันดับ 17
สํารองอันดับ 18
2

ที่
ชื่อ-สกุล
59. นายเพชรไพฑูรย์ หม่องคําหมื่น
60. นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

ชั้นปี
4
4

หมายเหตุ
สํารองอันดับ 19
สํารองอันดับ 20

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตั้งแต่ลําดับที่ 1-40 ดําเนินการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วม
โครงการที่เว็บไซต์ https://sac.kku.ac.th/event ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. หาก
นักศึกษาไม่ดําเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นางสุวิมล ลครชัย)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา
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