
 

 

ประกาศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ปก.วลซ. 002/2562 

เร่ือง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าย New Gen Logistics Camp #3 

…………………………………………………………………………………………. 

ทางคณะกรรมการผู้ด าเดินการจัดกิจกรรมค่าย  New Gen Logistics Camp #3 ได้ด าเนินการ

ตรวจสอบใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ตามตาราง

ข้างล่างนี้ และในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน

ทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร  เพ่ือทุกท่านจะได้ยื่นยันสิทธิ์ในการข้าร่วม

กิจกรรม ส าหรับรายละเอียดทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว   อชิรญา  โคมาซึ 

2 นางสาว  ศรุตา เหมือนสันเทียะ 
3 นางสาว  ฐิติวัลคุ์ เก่งไพบูลย์ 

4 นางสาว  ธีราภรณ์ พิศคมข า 

5 นางสาว  นันทิยา ปีเงิน 
6 นางสาว    ธัญพร กุลวงศ์ 

7 นาย ชาญวิทย์ ศรีใส 

8 นางสาว  นันทนา เพ็งไธสง 
9 นางสาว  วิลาวรรณ สุขมา 

10 นาย รชต เต็มเลิศปัญญา 

11 นาย ธัญพิสิษฐ์ คันธี 
12 นางสาว  จินต์จุฑา ชัยจินดา 

13 นางสาว  เจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ 
14 นางสาว  ญาดา เรืองวัฒนกิจ 

15 นาย พิสิษฐ์ ประดับโกเมน 

16 นาย ศุภวิชญ์ ศรีรัตน์ 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

17 นาย นิติพงษ์ ช้างหน่าย 

18 นางสาว  รักษิตา ปั้นจาด 

19 นาย นิติพงษ์ ช้างหน่าย 

20 นาย พงศพัศ ใบไม้ 
21 นางสาว  Rungnapa  Junthawong  

22 นางสาว  ปาณิสรา ผลาศักดิ์ 
23 นาย จิราภา กิจไพศาล 

24 นาย อนุศิษฏ์  มีจุ้ย 

25 นางสาว  วิมลสิริ สีหาบุตโต 
26 นาย จิราวัฒน์ สาลารักษ์ 

27 นาย ธนวัฒน ์ ทัพคูณ 

28 นางสาว  ณัฏฐนิช  แทนงิ้ว 
29 นางสาว  หทัยรัตน์ มีแก้ว 

30 นางสาว  ปรารถนา แผงบุดดา 

31 นางสาว  วิภาวรรณ พิลึก 
32 นางสาว  ธนาภรณ์ ศิริเชษฐ 

33 นางสาว  ปุญชรัสมิ์ ท่อทอง 
34 นางสาว  ทิพย์อาภา แป้นไทย 

35 นางสาว  ญานิกา โชคสะสมประเสริฐ 

36 นางสาว  ปพิชญา พลนิ่ม 
37 นาย พงศกร อุณหโชติ 

38 นาย ภูวสิษฐ ์ อ านวยกิตติพร 

39 นางสาว  กมลชนก เดชมานนท์ 
40 นางสาว  ธัญวรัตน์ เอ่ียมกุศลกิจ 

41 นางสาว  นภัคศร สิงห์ค า 
42 นาย ณัฐนนท ์ โอฬาริกสกุล 

43 นางสาว  ภาวิดา ศรีสุนทร 

44 นาย กฤษฎา แสนทรัพย์ 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

45 นางสาว  ฐิติมา เกตุทองมา 

46 นาย เอกพล เติมเทียน 
47 นางสาว  จันทิมา  อภิชัยพร 

48 นางสาว ชลธิชา เชิดชูพันธ์ 
49 นางสาว กนกพร กาวี 

50 นางสาว ณัฏฐธิดา เพชรทอง 

51 นางสาว พรจิรา พันธ์สวัสดิ์ 
52 นางสาว  ศศิธร เง่อสวัสดิ์ 

53 นางสาว Siriwan Wattansongkitti 

54 นางสาว บัณฑิตา ค าผา 
55 นางสาว ธณัฐนันท์ นวนโพธิ์ 

56 นางสาว ณัฐธิดา ดิษสูงเนิน 
57 นาย นายสรจักร นฤมลสกุลชัย 

58 นางสาว ณาณาพลอย ขวัญแพร 

59 นางสาว พรพรรษา จังประเสริฐ 
60 นางสาว ธัญชนก ตันสมบูรณ์ 

61 นางสาว กุลดา แสงเดือนฉาย 

62 นาย ณัฐวุฒิ เพ็ญผล 
63 นาย มนัญชัย ศรีสุขแก้ว 

64 นางสาว สุธิตา แก้วเซ 

65 นางสาว ฐิตาภรณ์ ทิพนัด 
66 นางสาว อัจฉรา พลเสน 

67 นางสาว ณัฐมนฑ์ พินิจมนตรี 
68 นาย ธนะพงศ์ ยิ่งวรรณเจริญ 

69 นางสาว ชนิกา ฟูแสง 

70 นางสาว อลิสซ่า ศรีสวัสดิ์ 
71 นางสาว สุธิชา ทองดี 

72 นาย ยศวดี  มูหมัดซาเละ 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

73 นางสาว   กฤษณา ธูปหอม 

74 นาย สุกิจ จันทร์เพ็ญ 
75 นางสาว วรรณนิภา อินทร์เนียม 

76 นางสาว อรอุมา แสงถาวร 

77 นางสาว อรรัมภา โพธิ์เย็น 

78 นางสาว  ศิรินทิพย์ เกาซู  

79 นาย กฤษกร กันนอก 

80 นาย ธนกฤต บุญสนอง 
81 นางสาว  หทัยรัตน์ เฮงซอ 

82 นาย วุฒิชัย วิชาเรือง 
83 นางสาว  ณัฐสุดา ใจชื่น 

84 นางสาว  วรรณิดา กล้าหาญ 

85 นางสาว  ณัฐริกา รักญาติ 
86 นางสาว  ญาดา สุวรรณประเสริฐ 

87 นางสาว พิชชาภา ชาญอนงค์สุข 

88 นางสาว แพรทอง ทองเขียว 
89 นางสาว ฐานิตา กลับกระโทก 

90 นางสาว  ชลิตา แสงทอง 

91 นางสาว ปณิตา ช่างเงิน 
92 นาย เจริญ พุทธเจริญ 

93 นางสาว จุฑาภัทร นันทกิจ 
94 นางสาว กฤติยาณี สังข์ทอง 

95 นาย ฐาปกรณ์ รุ่งเรือง 

96 นางสาว ซูใฮลา  สีสมอ่อน 
97 นางสาว ชลธิชา หวังพิทักษิ์ 

98 นางสาว กานต์ธิดา  บุญมาเลิศ 

99 นาย ภูมินทร์ เหมมัน 
100 นางสาว  วัลลภา  สายน้ าผึ้ง 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

101 นางสาว  วัชญาพร หลักพัน 

102 นางสาว  ศศิภา เหิกขุนทด 
103 นางสาว  จารุวัลย ์ ชัยฤทธิ์ 

104 นางสาว  ยุวรัตน์ มั่นคง 
105 นางสาว  วิภาพร ไกรประสิทธิ์ถาวร 

106 นางสาว  วรัมพร นุชนงค ์

107 นาย เป็นไทย มากพยุง 
108 นางสาว  บัวบุรินทร์ ผิวเพชร 

109 นาย วัฒนชัย วงษ์พันธุ์ 

110 นาย ชญานนท์ กิตติปาโล 
111 นาย สุรศักดิ์  สุรสุข 

112 นาย ชัยณรงค์ จุ่มแปง 

113 นางสาว  ธัญชนก นัยเนตร์ 

114 นางสาว พีรดา เย็นยอดวิชัย 

115 นางสาว  ชวินันท์ อาด า 

116 นางสาว วิธารา ด ารัส 

117 นางสาว  เหมือนฝัน รองาม 

118 นางสาว  ธิดารัตน์  ลีวงค์ษา 
119 นางสาว  วรรณนิภา อินทร์เนียม 

120 นางสาว ชิดชนก คงสมบัติ 

121 นางสาว รุ่งนภา จันทะวงศ์ 
 

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ และคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดเผยข้อมูล 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 
               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี) 

       คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 


