รายชื อผู้เข้าร่ วมโครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลียนเรียนรู้ “โครงการเด็กดีมีทีเรียน”
ลําดับที
คณะ
รหัสนักศึกษา คํานําหน้ า ชื อ
สกุล
ชันปี สาขาวิชา
1 ครุ ศาสตร์
593410270108 นางสาว ปวีณา
ขําทะมา
3 บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
2 ครุ ศาสตร์
593410280124 นาย
ปั ญญา กําเนิ ดขอนแก่น 3 เทคโนโลยีการศึกษาฯ
3 ครุ ศาสตร์
593410310109 นางสาว พฤกษา รุ่ งโชติ
3 การประถมศึกษา
4 ครุ ศาสตร์
593410320115 นางสาว สุ ดารัตน์ ไร่ สงวน
3 จิตวิทยาการปรึ กษาและการแนะแน
5 ครุ ศาสตร์
583410030101 นางสาว เจษรา
ดอกชะบา
4 ดนตรี ศึกษา
6 ครุ ศาสตร์
583410080116 นาย
กิตติศกั ดิ ย้อยโพธิ สัย
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา
7 ครุ ศาสตร์
583410230205 นางสาว ชไมพร นาทองพูน
4 การสอนภาษาจีน
8 ครุ ศาสตร์
583410240114 นางสาว สิ รินยา สุ วรรณสม
4 การศึกษาพิเศษและภาษาไทย
9 ครุ ศาสตร์
583410250114 นาย
เชิดศักดิ อักษรพิมพ์
4 อุตสาหกรรมศิลป์
10 ครุ ศาสตร์
583410270115 นางสาว มินตรา ธูปนําคํา
4 บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
11 ครุ ศาสตร์
573410010119 นางสาว วนารี
โคตรแก้ว
5 ภาษาไทย
12 ครุ ศาสตร์
573410020109 นางสาว ปาณิ สรา ณ หนองคาย
5 ภาษาอังกฤษ
13 ครุ ศาสตร์
573410040106 นางสาว ณัฐวิภา แพงวิเศษ
5 คณิ ตศาสตร์
14 ครุ ศาสตร์
573410050121 นางสาว อริ สรา จันทแก้ว
5 เคมี
15 ครุ ศาสตร์
573410060117 นางสาว รุ่ งรัตน์ นนทวงศ์
5 ชีววิทยา
16 ครุ ศาสตร์
573410070105 นางสาว เพราผกา แพงวิเศษ
5 ฟิ สิ กส์
17 ครุ ศาสตร์
573410090119 นางสาว อรุ ณรัตน์ สี พิมพลอย
5 วิทยาศาสตร์
18 ครุ ศาสตร์
573410110120 นางสาว วราภรณ์ สวาทวงค์
5 การศึกษาปฐมวัย
19 ครุ ศาสตร์
573410120101 นางสาว กัญญาณัฐ บุญทา
5 พลศึกษา
20 ครุ ศาสตร์
573410210128 นาย
ทิวา
ภูวนั นา
5 สังคมศึกษา
21 วิทยาศาสตร์และเทค603120030107 นางสาว ปนัดดา จําปากะนันท์
2 ฟิ สิ กส์
22 วิทยาศาสตร์และเทค593120050110 นางสาว จุฑารัตน์ เสนาราช
3 วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
23 วิทยาศาสตร์และเทค583120010117 นางสาว วสิ นี
ปุราถาเน
4 เคมี
24 วิทยาศาสตร์และเทค583120020138 นางสาว สิ ริวรรณ ปิ นะถา
4 ชีววิทยา
25 วิทยาศาสตร์และเทค583120110132 นางสาว มุกดา
หมู่หวั นา
4 สาธารณสุ ขชุมชน
26 วิศวกรรมศาสตร์ 603121320102 นางสาว ขนิษฐา มูลมา
2 การจัดการงานช่างและผังเมือง
27 วิศวกรรมศาสตร์ 593121070124 นาย
วิรุตน์
สตานิคม
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28 วิศวกรรมศาสตร์ 593121100106 นางสาว อารี ยา
มูลตรี มา
3 วิศวกรรมการจัดการ
29 วิศวกรรมศาสตร์ 593121300121 นาย
สิ ทธิพร สาระฤทธิ
3 เทคโนโลยีไฟฟ้า
30 วิศวกรรมศาสตร์ 583121070115 นาย
ธีระชาติ โทอะรัญ
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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มนุษยศาสตร์และสัง593130020118 นางสาว เจนจิรา พันธุ์รัตน์
3 ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสัง593130120139 นางสาว ศิรินภา พันมาตร
3 สังคมศาสตร์ เพือการพัฒนาท้องถิน
มนุษยศาสตร์และสัง583130050131 นาย
ณัฐภัทร รัตน์ไธสง
4 นาฏศิลป์ และการละคร
มนุษยศาสตร์และสัง583130070110 นางสาว ธิดารัตน์ เกศสุ ระพันธ์
4 ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสัง583130140121 นางสาว รัตติยา
อาษากิจ
4 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
วิทยาการจัดการ 593140170224 นางสาว พัชรี
พรสี มา
3 การจัดการ
วิทยาการจัดการ 593140190116 นางสาว เบญจมาศ อินโยธา
3 การโรงแรมและการท่องเทียว
วิทยาการจัดการ 593140300101 นางสาว แก้วตา สายโพธิ
3 นิ เทศศาสตร์ (แขนงประชาสัมพันธ์)
วิทยาการจัดการ 583140120209 นางสาว ธิดารัตน์ ยศคําลือ
4 การตลาด
วิทยาการจัดการ 583140200311 นางสาว จิตรลดา มาตรแก้ว
4 การบัญชี
เทคโนโลยีการเกษต593150020117 นางสาว สมหทัย บัวลอย
3 เทคนิ คการสัตวแพทย์
เทคโนโลยีการเกษต583150040113 นาย
ณัฐวุฒิ
จ้อยนุแสง
4 เทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์นาํ
เทคโนโลยีการเกษต583150050118 นางสาว สายสุ ดา ปิ นเงิน
4 สัตวศาสตร์
นิติศาสตร์
603161010508 นางสาว ศิริพร
เหมสมัคร
2 นิ ติศาสตร์
นิติศาสตร์
593161010506 นางสาว ณัฐชา
ดงอุทิศ
3 นิ ติศาสตร์
นิติศาสตร์
583161010121 นาย
กฤษดา เหลาภา
4 นิ ติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐปร 593162090416 นางสาว ศุภกานต์ ปลอดไหม่
3 รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐปร 583162070314 นางสาว ณัฐสิ มา เทียงขันธ์
4 รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐปร 583162090202 นางสาว มณี รัตน์ สุ ดวิลยั
4 รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเท603170020102 นางสาว พีรยา
ทวยตง
2 เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและแอนิ เมชัน
เทคโนโลยีสารสนเท583170040108 นางสาว สไบทิพย์ ดวงสําราญ
4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื อส
เทคโนโลยีสารสนเท583170010229 นาย
โพธิสาร ศรี รักษา
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร์ 603121070102 นางสาว กังสดาล จุลมุสิ
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ 603121070106 นางสาว พรรณเพชร ภักดีศรี
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ 593121070112 นาย
ณัฐพงษ์ แพไธสง
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

