
 

 

 

 

ประกาศวทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

ปก.วลซ 003/2563 

เรื9อง ประกาศรายชื9อนกัเรียนที9ผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมกิจกรรม  

ค่าย Logistics Spu Camp #5 

…………………………………………………………………………………………. 

ทางคณะกรรมการผูด้าํเดินการจดักิจกรรมค่าย Logistics Spu Camp #5 ไดด้าํเนินการตรวจสอบใบ

สมคัรเป็นที9เรียบร้อยแลว้ จึงขอประกาศรายชื9อผูผ้า่นการคดัเลือกเขา้ร่วมกิจกรรม ตามตารางดา้นล่างนีN  และ

ในระหว่างวนัที9 14-15 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการจะติดต่อผูผ้่านการคดัเลือกทุกท่านทางโทรศพัท์ 

ตามหมายเลขโทรศพัทที์9ท่านแจง้ไวใ้นใบสมคัร  เพื9อทุกท่านจะไดย้ื9นยนัสิทธิT ในการขา้ร่วมกิจกรรม สาํหรับ

รายละเอียดทางคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

1 กนกวรรณ สวนมะลิ นุ่น M  

2 กรกนก พละวงศ ์ แกม้ M  

3 กฤตภาส ทตัธนสมบติั ชิน XL  

4 กญัญารัตน์ หนุนดี เบ่เบ๋ M  

5 กนัตก์นิษฐ ไชยตะมาตย ์ ตา้ร์ L  

6 กนัตเมศฐ ์ จีรภทัร์วตัรเดชา กาย L  

7 กลัยรักษ ์ วงษเ์ปี9 ยม ป่าน M  

8 กลัยสุ์ดา ภูเวยีง เจน S  

9 กานดา ขาํจนัทร์ แบม M  

10 กมุภา ศรีโฉมงาม เล่น L  

11 เขมมิกา สุภาพ มายด ์ M  

12 จตุพร งามโรจน์ ครีม M  



 

 

 

1 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

13 จิดาภา บวัทอง ใหม่ L  

14 จิราภรณ์ ร่วมกลา้ ขวญั M  

15 จุฑาภทัร ทองเทวนิทร์ บู๋ XXL  

16 จุฑามณี แซ่ตัNง นอย XS  

17 ชญาดา บวัลอย ออ้แอ ้ M  

18 ชญานิศ ธาํรงลกัษณ์ ไลลา M  

19 ชฎาวร์ี สมสนุก นํNาขา้ว L  

20 ชนิดาภา เสือโพด แสตมป์ M  

21 ชนิภรณ์ พาสุข โมจิ XL  

22 ชลธิชา ใจทน บ๋อมแบ๋ม L  

23 ชุตินนัท ์ ชาญประไพ นํNาฝน L  

24 โชติพฒัน์ วฒันวเิศษ เติม XXL  

25 ซลัวา ฮามะ วา XXL  

26 ญาโณทยั ปรีเปรม ไอซ์ L  

27 ฐาปกรณ์ รุ่งเรือง แจค็ L  

28 ฐิตารีย ์ ทองอ่อน พลอย M  

29 ณภทัร ตัNงใจ จ๊ะจ๋า XL  

30 ณชัชา ชูศรี ปริม L  

31 ณชัชา ยอดประสาท ออ้ม L  

32 ณฏัฐว์ารี ไตละนนัทน์ ดรีม XL  

33 ณฐักมล ภูกลิ9น ตูน S  

34 ณฐักานต ์ มณีพนัธ์ คิม L  

35 ณฐักิตติT  วริิยาพนัธ์ นิค XL  

36 ณฐัชนน บุญศรีภิรัตน์ แพน L  

37 ณฐัวภิา กิจสุขชยัพรหมา มิNนท ์ L  

38 ดลชยั สกลุวไิลงาม เจิNน XL  

39 ตรีวษิศณุ สุขเลิศ ทาน L  

40 ติกลุรัตน์ ฐิติกลุรัศมี สมายด ์ L  
 

 



 

 

 

 

 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

41 ถนิตา ทองศิริ นุ่น M  

42 ทรงยศ บา้นใหม่ บอล L  

43 ทกัษพร ไตรรัตน์ผลาดล เคท L  

44 ทิตาพร นุชท่าโพ แสตมป์ L  

45 ทินภทัร ศรีศิริ ภีม M  

46 ธนกฤต โอสถศิลป์ แสตมป์ XL  

47 ธนโชค โสมชยั ปอน XL  

48 ธนพร เดชปัN น กิcฟ XXL  

49 ธนพร จนัทร์เพญ็ พลอย L  

50 ธนพร นุชประเสริฐ นาว M  

51 ธนพรรณ รัตนปราณี โฟม M  

52 ธนวฒัน์ ชา้งงาม เฟิร์ส L  

53 ธนญัชนก ถุงจนัทร์ เนิส XL  

54 ธเนศวร โป๊ฟ้า ตีe XXL  

55 ธมนวรรณ เจริญสุข สมายส์ 4XL  

56 ธมลวรรณ เทพา แพท M  

57 ธญัจิรา ศรัทธาธรรม เฟิร์น M  

58 ธญัชนก นยัเนตร์ นะดา L  

59 ธญัชนก สร้อยสองชัNน โบนสั M  

60 ธญัวรัตม ์ ศรีฤทธิT  โอปอ M  

61 ธนัวารัตน์ ปะวะเสนะ ฟ่าง XL  

62 ธาราทิพย ์ อ่อนชื9น ป๊อบอาย S  

63 ธารารัตน์ มีวธีิ เปียร์ L  

64 ธิญาดา ยอดเปรม ดรีม M  

65 ธิดาพรรณ ศิลวนัต ์ ปุ้มปุ้ย M  

66 ธิมลรัตน์ ขิปวติั แป้ง L  

67 ธีริศรา ธีระวฒัน์ อีฟ อีฟ L  

68 นภสร สุวรรณกลู เจิดจา้ L  
 

 



 

 

 

 

 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

69 นภสักร อุดม ไอซ์ S  

70 นภาพร วนัตา พลอย XL  

71 นรพชัร ดวงมาตรพล โน๊ต L  

72 นรากร แทนสวสัดิT  จอร์จ XXL  

73 นริศริน เรืองปราชญ ์ นจัญลา L  

74 นวกานต ์ เฮง้ประเสริฐ ยาซีน XXL  

75 นฐักานต ์ พลีขนัธ์ นดั XXL  

76 นนัทช์ญาน์ วงัเยน็ เนเน่ M  

77 นนัทวฒั หมานเส้ง นบัหนึ9ง XL  

78 นนัทิกานต ์ บุญเลีNยง ขิง L  

79 นารีนา ดามนั นารี M  

80 นารีรัตน์ ท่าไคร้ ปอ L  

81 นํNาทิพย ์ ละออง นํNา M  

82 นิขานนัท ์ วงศเ์ทพ เเรมโบ L  

83 นิซูไฮลา นิและ ซูไฮ L  

84 นีรนุช ลาสะมอ ฟา M  

85 นุติวศิว ์ เขื9อนแกว้ ขนุน M  

86 เนตรดาว เร่งพฒันา เนตร XL  

87 เนตรนภา ธรรมรัตน์ อิงอิง L  

88 บุณณดา บุญญานุพงศ ์ หมิว XL  

89 บุศรา มานะกมั พลอย M  

90 บุศราภา ภู่แกว้ ไอซ์ L  

91 เบญจมาศ บุษยาตรัส เบนซ์ M  

92 ปฐมาภา นุชพุม่ ลูกปัด XL  

93 ปนดัดา คาํประชม เป้ย M  

94 ปนสัยา เมืองพลู ขวญั L  

95 ประภาศิริ จนัทร์ไตร นิว M  

96 ปัญญาพร ทชัศรีษะภูมิ โบ L  



 

 

 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

97 ปัณณธร แสงศิรินาวนิ เต ้ M  

98 ปาริชาติ อินทรพงษ ์ เมย ์ S  

99 ปิยะณฐั คนัธมาลา แตงโม M  

100 ปุณยนุช พรพนัธ์เดชวทิยา ออดิท M  

101 ปูริดา คาํยิ9ง เบลล ์ M  

102 เปมิก ไพรแสนสุข เมย ์ XL  

103 พงศพ์ทัธ์ แป้นกลํ9า บอส M  

104 พชรดนยั จนัทร์เชย อะตอม XXL  

105 พชรพล ศรีวชิยั บอส L  

106 พนดัดา ชุ่มแจ่ม นํNาหวาน L  

107 พรนภา เลิศสาํราญ ปอ L  

108 พรไพลิน หอมจิตต ์ พลอย M  

109 พรรณธิดา จั9นแท ้ เมฆหมอก M  

110 พลวชิญ ์ ปัญจวภิาคยก์ลุ รูท XL  

111 พลาธิป ศรีสกลุ เน็ค L  

112 พอเพียง แววแสง เปียโน M  

113 พทัธาณนัท ์ สิงสุข มิNว L  

114 พนัธกานต ์ ปานสูงเนิน เบลล ์ L  

115 พิชชาภา เจริญคุณาวฒัน์ กุ๊งกิcง L  

116 พิชิตศกัดิT  แสงสุข เดย ์ M  

117 พิพฒัน์พงษพ์ร พวงมาลยั กานต ์ XL  

118 พิมพล์ภสั พฒิุฤทธิT  พริมมี9 XL  

119 พิยดา มชิัมา ลูกนํNา XL  

120 แพรวา หริรักษ ์ ปิ9 น L  

121 แพรวา บาทสุวรรณ์ แพรวา M  

122 ภทัรพล สิรมานนท ์ ภูมิ L  

123 ภทัรศยา ขนัตะ ลูกนทั L  

124 ภทัรสุดา ใจมน หยก M  



 

 

 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

125 ภทัราพร หิรัญชยั เจลลี9 L  

126 ภูริ เลิศเกษมกลุ ภู L  

127 ภูวดล มญัชสิงห์ ภู L  

128 มณฑิรา สุขสกล แพน XL  

129 มณฤทยั วริาพร แพร M  

130 มนสิชา แกว้พลอย ผงิผงิ S  

131 มนสัว ี นกลอย นสั M  

132 มาซนี กาเตม็มะดี มสั XL  

133 มาดีฮะห์ เกาะสาและ มาดีฮะห์ M  

134 มานิตา สกณุา เจน L  

135 มาริษา จตุรวรรณ ชีส XL  

136 มินญาดา เสมาทอง มิNนท ์ M  

137 มุนา ตาหา นา L  

138 มุสลีมะ มามะ มุสซิม L  

139 รดมพล ดวงต๋า ทวนิ M  

140 รักษส์กลุ นิราวลัย ์ มายด ์ L  

141 รัตนวรรณ ประสิทธิT ชยั ลูกหย ี M  

142 รุ่งรัตน์ แจ่มศรี ไวน์ S  

143 เรืองศ พยงุวงษ ์ บอล L  

144 วทนัยา ไฮห้ลี บีม L  

145 วนิดา ถนอมจิตดี หวาน XL  

146 วรดา งามโฉมฉิน เอมมี9 L  

147 วรรฑณา แวน่แกว้ อุม้ L  

148 วรวฒัน์ นนัทวฒักี แอนดิว XXL  

149 วรัญญา แกว้ปา เฟิร์น L  

150 วรัญรัตน์ เมษพนัธ์ุ เพลง XL  

151 วราคนาง วชิิตธนาฤกษ ์ น่พ M  

152 วรางคณา นนัทนนท ์ นํNาขิง S  
 

 



 

 

 

 

 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

153 วราพงษ ์ อินทะ ออม L  

154 วริศรา พลบัจีน แบม M  

155 วนัวสิา กาญจนอุทยั ถุงแป้ง L  

156 วมิลพรรณ อฐัสุวรรณ หลิว M  

157 วริชยา เบญ็สะอาด รีน M  

158 วริญา พรมรักษา แกม้ XL  

159 วไิลวรรณ รักชาติ เจน M  

160 วสิารัตน์ โตอ่วม มุก L  

161 ศตพร บุรารักษ ์ อิงค ์ L  

162 ศรารัตน์ เล่าเฮย้ เนิร์ส L  

163 ศรุต วนัทอง กนัต ์ XL  

164 ศศิประภา เมืองชุมพล ฟิลม์ L  

165 ศุภณิชย ์ ศรีสวสัดิT กลุ เอิญ XL  

166 ศุภาพิชญ ์ ยี9ขอ กระตอ๊บ L  

167 สร้างฝัน สงัขท์อง หยนิ M  

168 สราวฒิุ ปินเตป อาร์ท M  

169 สลิลทิพย ์ ทองภู นํNาหวาน XXL  

170 สวรินทร์ ศรีสุวรรณ พราว XL  

171 สานนัทินี สุวราช กระเเต M  

172 สิทธิโชค สุขพาณิชย ์ เจฟ XL  

173 สิรินยา ภูกองไชย ครีม L  

174 สิริพิมล รัตนเมธาสิทธิT  ครีม L  

175 สุชาด่ ชาธงชยั กิcฟ L  

176 สุชานาถ ลิ9มไชยฤกษ ์ แพรว L  

177 สุดาพร สุรสิทธิT  มายมิNน XXL  

178 สุดารัตน์ มากศิริ กอ้ย L  

179 สุธีมนต ์ เจริญรักษ ์ มด S  

180 สุนิสา สายแวว ไก่ XL  



 

 

 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

181 สุภาพร ฉตัรชยัววิฒันา เอิร์น L  

182 สุวภทัร ทกัษณิวรรตกลุ ฟาง L  

183 สุวรรณวารี อ่วมอยู ่ ปริม XL  

184 หทยักาญจน์ ละครจนัทร์ กิcฟ S  

185 หนึ9งฤทยั ปานพลบั หวาย M  

186 อดิศกัษ ์ ภิรมนดั ฟลุค๊ XL  

187 อภิสรา เฉลยพล แบม XL  

188 อภิสิทธิT  กิตติอชัวาลย ์ บอส L  

189 อรรถพล ยลโสภณ ริว L  

190 อจัฉริยา บุญประคอง อสั S  

191 อญัญว์ดี ชื9นชูจิตร์ ไอซ์ L  

192 อญัธิกา หรุ่นสกลุ เนิร์ส L  

193 อาณกร เนียนกระโทก เบส L  

194 อารญา พรมธิ นุ่น S  

195 อารดา ชอ้นแกว้ แป้ง L  

196 อิศรางกลู วาดถนน ปลืNม L  

197 เอกสิทธิT  ศรีเมือง ชินจงั XL  

198 ไอรัก หิรัญสิริลกัษณ์ ไอ   

199 Nuttanu Sukrach Nile XXL  

200 วภิาพร ภกัดีสูงเนิน โม L  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื&อสํารอง  20 ลาํดบั 

ลาํดบั ชื9อ นามสกลุ ชื9อเล่น SIZE เสืNอ หมายเหตุ 

1 มนสันนัท ์ อาํภาราม กณั XXL สาํรอง 

2 สุภสัสร ปานเจริญกิจ พีม XL สาํรอง 

3 กชพร โสภาเจริญยิ9ง ชมพู ่ L สาํรอง 

4 ชนิดา ถาพรม ครีม L สาํรอง 

5 ณาฐยา เกียรติสุขพงศ ์ มิNนท ์ L สาํรอง 

6 ปัญญาพร สุวรรณสิทธิT  ฝ้าย M สาํรอง 

7 สุชาดา ศรีโท กอลฟ์ XXL สาํรอง 

8 สุชานรี แกว้ขนุนา้ โบว ์ M สาํรอง 

9 นนัทน์ภสั นอ้ยแยม้ นาโน M สาํรอง 

10 ณชัชา ฤกษเ์วยีง ฟ้า M สาํรอง 

11 วรนิษฐ ์ พงษเ์สถียรศกัดิT  ปาย M สาํรอง 

12 ไอริน เฉีN ยนเงิน แองจีN  L สาํรอง 

13 ศศิวรรณ เมง็ประโคน มิNง XL สาํรอง 

14 หทยัปวตี ์ ตรีรัตนเวช เเพรว L สาํรอง 

15 ณฐัจิรา ศิริศรีมงักร บิNวตีN  XL สาํรอง 

16 ณฐัณิชา คมขาํ ณฐั L สาํรอง 

17 ธนิสรา แสงพิกลุ เจแปน XXL สาํรอง 

18 ภานริทนร์ โอภาสพรชยั เพน้ท ์ XXL สาํรอง 

19 กิตติธชั ทองประเสริฐ กาฟิวส์ XL สาํรอง 

20 สาธิตา แจง้กิจ ไตเติNล XXL สาํรอง 

 

หมายเหตุ: การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที;สิ<นสุด และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิAในการเปิดเผยข้อมูล 


