
ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012140 นางสาวรวกีานต ์  ศริิ

2 562012076 นางสาวธนารีย์  จันจนิะ

3 562012036 นางสาวฉัตรพร  สวัสดี

4 562012098 นางสาวนุชประวณ์ี   กองค า

5 562012034 นายเจษฎากร   ศรีล้ า

6 562010047 นางสาวพชิชา  กลิน่พร

7 562012183 นายสุกฤษฏิ ์  พะนาน

8 562012054 นางสาวฐิตพิรรณ   กรมยินดี

9 562010051 นายไพชยนต ์  พัฒนโชติ

10 562012072 นายธนโชต ิ  เวชการ

11 562012104 นางสาวประภัสสร   เส็งสาย

12 562012147 นายฤทธิชาต ิ  พานชิกุล

13 562012178 นายสันต ิ โสมะฐิติ

14 562010042 นางสาวปลื้มฤทัย   ขุนสมุทร์

15 562010064 นางสาววนัชพร  กวงค า

16 562010071 นายสมพนธ ์  บุตรเลศิวเิศษฐีฐะ

17 562010044 นายปิยวัฒน ์  วริิยะนันทวงศ์

18 562010045 นายเปรม   ไมแ้ดง

19 562010021 นายฐานาสทิธิ ์  ใจใหมพ่ันธ์

20 562010026 นางสาวณัฏฐชา  วชริพันธุ์

21 562010028 นางสาวณัฐณิชา   ชัยนุรักษ์

22 562010070 นางสาวศลษิา   พวงศรี

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาผลกระทบดา้นกฎหมายจากการใชพ้ื้นที่ของกรมธนารักษ์ (หอ้งเย็น) ฯ

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       โรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย

                               พื้นที่ป่าขา้งโรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย           



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาผลกระทบดา้นกฎหมายจากการใชพ้ื้นที่ของกรมธนารักษ์ (หอ้งเย็น) ฯ

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       โรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย

                               พื้นที่ป่าขา้งโรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย           

23 562012196 นางสาวอาภาเพ็ญ   ปันดวง

24 562010086 นางสาวธีมนาถ   ตรีปิยรัตน์

25 562010087 นางสาวพมิพญ์าดา  ธนติสริิโรจน์

26 562010088 สุวพัชร   สอนดี

27 562012019 นายกุลเดช   กุลเจริญ

28 562012068 นายทศพร   ชัยพฤกษมงคล

29 562012024 นายจรัลภัทร เจนธุระกจิ



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012179 นายสันตภิาพ   สมบูรณ์วรรณะ

2 562012085 นายธาวนิ พนิธุโสภณ

3 562012078 นางสาวธมลวรรณ  ขวัญเมอืง

4 562012185 นางสาวสุพรรษา   รัตนศักดิธ์ารา

5 562012079 นางสาวธมลวรรณ   จันทร์แกว้

6 562012012 นางสาวกัลยรักษ ์  กายะ

7 562012137 นางสาวมนัชนันท ์  กลัดกลบี

8 562010013 นางสาวชลธิชา   แกว้หลา้

9 562012170 นางสาวสถริา   ศริิวัฒนกุล

10 562012176 นางสาวสังวาลย์   สมบูรณ์ทอง

11 562012089 นางสาวนงนภัส   เดชชัยกุล

12 562012110 นางสาวปาลนิ   วงษ์ธัญกรรม

13 562010009 นายจริากติติ ์  แสงลี

14 562012023 นายคมกริช   สงิหค์ า

15 562012015 นางสาวกดิากานต ์  ลักษโณสุรางค์

16 562012113 นางสาวปุณยนุช   บุญประถัมภ์

17 562012111 นายปิยะพล   ภูดี

18 562012181 นางสาวสริิการย์   เสาวลักษณ์กุล

19 562010029 นางสาวณัฐณิชา   ปันชัย

20 562010057 นางสาวรวสิรา   ละอองศรี

21 562010067 นางสาววัชรีวันท ์  อนิธนากรสกุล

22 562012209 นางสาวไอยลดา เตชะสาย

23 562010059 นางสาวรัตรติ พัฒนเมธาวี

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาประเด็นกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับงานธนาคารแหง่ประเทศไทย

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ธนาคารแหง่ประเทศไทย



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาประเด็นกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับงานธนาคารแหง่ประเทศไทย

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ธนาคารแหง่ประเทศไทย

24 562010030 นางสาวณิชนันท์ ไหวพริบ

25 562012091 นายนพชัย สวนสามแกว้

26 562010049 นายพเิศษ คันธะวงศ์

27 562012073 นายธนพงศ์ สงิทะบุตร

28 562012129 นายภัทรดนัย แย้มมศีรี

29 562012167 นายศุภกติติ ์ สันตนรัินดร์

30 562012075 นายธนากรณ์  ทอนใจ

31 562012077 นายธนารุจน ์  เธียรภักดกีุล

32 562012149 นายวชริบดนิทร์   เนตรทิพย์

33 562010040 นางสาวบุษกร เอี่ยมสอาด

34 562012044 นายชยังกูร  ดอนปิ่นไพร

35 562012108 นางสาวปัทมา   วงษ์ลุน

36 562010052 นางสาวภัคจริา   วนจันทรรักษ์

37 562010055 นางสาวยูก ิ  ฮาเซะงะวา

38 562010027 นางสาวณัฐกานต ์  ประกายรุ่งเรือง

39 562010063 นางสาววชริาภรณ์   จันตะ๊นุ

40 562012069 นายทศพร   สอนเจตน์

41 562012051 นางสาวฐณัฏดา  เรียงทองหลาง

42 562012163 นายศตวรรษ   อกตัน

43 562012050 นางสาวญาณิกา  จันทร์สามเรือน

44 562010006 นายขวัญชัย  ตราดรรชนี

45 562012117 นายพงศกร  แกว้แกมแข

46 562010058 นายรัชพล   ชูประดษิฐ์



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาประเด็นกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับงานธนาคารแหง่ประเทศไทย

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ธนาคารแหง่ประเทศไทย

47 562010076 นายสุรวทิย์   สัตถาวร

48 562012154 นายวัชรพงค ์ นพเสาร์



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562010003 นางสาวกัญญณัช   แจม่หมอ้

2 562010012 นางสาวจุฑารัตน ์  นักไร่

3 562010017 นางสาวชาวด ี  เมอืงลอื

4 562010005 นายเกยีรตยิศ   หลังสัน

5 562012166 นางสาวศริิกานดา   กันธิยะ

6 562012010 นางสาวกัญญารัตน ์  ทะนมปี

7 562012190 นายอนุมัต ิ  ริวน

8 562012004 นายกฤษกร   หรัิญชุฬหะ

9 562010016 นายชาคริต   กลาหงษ์

10 562012025 นางสาวจริญญา   กันธิมาพงค์

11 562012172 นางสาวสรัลชนา   ราญไพร

12 562012205 นางสาวสุนสิา   ฝันดี

13 562012197 นางสาวอุมาพร   เพ็ชรขุนทด

14 562012043 นางสาวชนภิรณ์   พูลสวัสดิ์

15 562012126 นางสาวเพชรด ี  เอกอนันตก์ุล

16 562012177 นายสัตยา   ทองอว้น

17 562010066 นายวรวทิย์   อัมพรประทาน

18 562010078 นายอนุพงศ ์  ลิ้วธนพนธ์

19 562012013 นางสาวกานตช์นา   สุวรรณรัตน์

20 562012192 นายอภรัิกษ์ นันทเสรี

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาการจัดการทรัพยากร

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันที่ 17-18 กันยายน 2559 

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       บ้านหนองเตา่ อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม่



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012127 นางสาวเฟื่องฟา้   ธิพมิภา

2 562012135 นายภูสทิธ ิ  ศรีถัทธ์

3 562012159 นายวนิธาวัชร์   ภัครวพิลธรณ์

4 562012042 นางสาวชนานันท ์  สาอา้ย

5 562012171 นายสรธร   เกา้เอี้ยน

6 562012029 นายจริวทิย์   สมบัตศิริิ

7 562012102 นายปณิธาน   บุญสายบัว

8 562012055 นายณัฐกฤษฎิ ์  สุวรรณสโิรตม์

9 562010023 นายณัชฐศักดิ ์  เหมทานนท์

10 562012084 นายธารินทร์   วาทิตตพ์ันธ์

11 562012059 นายณัฐภูม ิ  ชัยพชิติพันธ์

12 562012087 นายธีรวทิย์   เพยีรพทิักษ์

13 562012105 นายปรัชญา   หลเียาว์

14 562012155 นายวันธันชนก   บุญแตม้

15 562012082 นางสาวธัญพชิชา   ศรีพลพรรค

16 562012052 นางสาวฐนดิา   บุตรขุนทอง

17 562012203 นายธนกฤต   ชว่ยปลอด

18 562012017 นางสาวกติญิา   สายสุธรรม

19 562012150 นายวชริพงศ ์  เทพวรีะกุล

20 562012207 นายอภสิทิธิ ์  ธีรการุณวงศ์

21 562012112 นายปิยะวัฒน ์  บัวบาง

22 562012184 นางสาวสุกัญญารัตน ์  สุวรรณคร

23 562012158 นายวชิญะ   สอนหลา้วงศ์

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาปัญหาย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาปัญหาย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์

24 562012067 นางสาวทวปิิยา  ปันชู

25 562012056 นายณัฐกติติ ์  ประโรกจิจักร์

26 562012165 นางสาวศริดา   จันทร์วังทอง

27 562012083 นายธันยบูรณ์   แสงศรีจันทร์

28 562012173 นางสาวสรัสจันทร   พรหมขันธ์

29 562012099 นางสาวโนรี   แสงโมลี

30 562012142 นางสาวรัชชัญญา   นยิมเดชา

31 562012160 นางสาววภิาดา   มากไมตรี

32 562010061 นางสาวลลติา   ศรีบุญเรือง

33 562012188 นางสาวสุวนันท ์  มหาวรรณ์

34 562010020 นายเชนท ์  เกตุชูรัตน์

35 562010018 นายชนิดนัย   เอี่ยมพงษ์

36 562010082 นายอัครวุฒ ิ  ธิตศิักดิ์

37 562012169 นายศุภวชิญ ์  มงคลสุข

38 562010035 นายนฤทธิ ์  แกว้ชุม่

39 562010075 นางสาวสริินันท ์  ธรรมใจกุล

40 562010015 นางสาวชลติา   วงษ์นอ้ย

41 562012094 นายนทินันท ์  ทองศรี

42 562012125 นายพุทธวุฒ ิ  พุทธวโิร



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012064 นายดศิกุล   มสีุข

2 562012014 นางสาวกานตมิน   พรมรัตน์

3 562012017 นางสาวกติญิา   สายสุธรรม

4 562012182 นางสาวสริินดา   คุณยศย่ิง

5 562012148 นายลภน   ปินตา

6 562012061 นายณัฐวัฒน ์  กมลรัตน์

7 562012058 นายณัฐภัทร   พระทอง

8 562010002 นางสาวกวนิธิดา   ตรีววิัฒนส์ริิ

9 562010004 นายกติตพิงษ ์  พลางคะ

10 562010069 นางสาววไิลวรรณ   เพชรไพรพนาวัลย์

11 562010077 นายอนุกติติ ์  เขื่อนสาร

12 562010038 นางสาวบุณฑริก   คันธชาติ

13 562012066 นายตะวัน   รอดรัตน์

14 562010048 นายพพิัฒพงศ ์  ธนะประสพ

15 562010074 นายสัญลักษณ์   ฝาหละเหย็บ

16 562012016 นายกติตเิดช   พวงนอ้ย

17 562010001 นางสาวกรมน   ภูเ่พชร

18 562010037 นางสาวบุญพทิักษ ์  เสนาธรรม

19 562010085 นางสาวณัฐฐิณี   นันตาสาย

20 562010080 นางสาวอมรรัตน ์  จติตภักดี

21 562010062 นางสาวลักษิกา   พุ่มจันทร์

22 562012062 นางสาวณัฐสุดา   จารุพูนผล

23 562012092 นางสาวนภสร   พทิยาพศิาล

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาปัญหาในพื้นที่ JJ market

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       พื้นที่ JJ market



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาปัญหาในพื้นที่ JJ market

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       พื้นที่ JJ market

24 562010056 นายรชณัฐ  มะโนแสน

25 562010022 นายณฐพล  ผาทอง

26 562010007 นายคุณานนต์ รักยงค์

27 562012189 นางสาวหนึง่ฤดี   วุฒกิารณ์

28 562010079 นายอภวิชิญ ์  สทิธิจ าลอง

29 562012146 นายเรืองยศ   วัฒนศริิเดชา

30



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562010033 นายธิต ิ  ศรีหวัง

2 562012131 นายภาสกร   ญีน่าง

3 562012074 นายธนภัทร   พาทอง

4 562012152 นายวรายุทธ   สมร

5 562012047 นายชนิกฤต   สนิสริิพัฒนผล

6 562012030 นางสาวจริาพัฒน ์  สุยะเวช

7 562010054 นางสาวยมาภรณ์   โกศายานนท์

8 562010014 นายชลพรรษ   ชาญเชี่ยว

9 562010050 นายเพิ่มพูล   สุขเปรม

10 562010041 นายปราชญา   หนูนอ้ย

11 562012081 นางสาวธัญญรัตน ์  มหาวัล

12 562012086 นางสาวธิดานันท ์  น าลอง

13 562010084 นางสาววัชรินทร์ภรณ์   กุยแกว้

14 562010031 นายตรีภพ   เบญจวนชิ

15 562010034 นางสาวนพรัตน ์  เดชรักษา

16 562010008 นางสาวจริสุตา   มยุรา

17 562010081 นางสาวอรัชมน  ทองเลศิ

18 562012118 นายพงษ์ศักดิ ์  อสิระธานันท์

19 562012198 นายเอื้ออังกูร   จันทร์ประสพชัย

20 562012039 นางสาวเตชนิกีานต ์  อัศวโชตเิดชาวงษ์

21 562012011 นางสาวกัญธิมา   มะลกิา

22 562012097 นายนริวทิธ ์  เขยีวจันสบื

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาเมอืงเชยีงใหม่

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 18.30 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       1. มูลนธิิสถาบันพัฒนาเมอืง

                                2. พื้นที่ในตัวเมอืงเชยีงใหม่



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาเมอืงเชยีงใหม่

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 18.30 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       1. มูลนธิิสถาบันพัฒนาเมอืง

                                2. พื้นที่ในตัวเมอืงเชยีงใหม่

23 562012180 นางสาวสาธิดา   ฤทธาคนี

24 562012151 นางสาววรางคณา   แซล่ิ้ม

25 562012145 นางสาวรุจริา   ปรารมภ์

26 562010068 นายวชิชา   แซต่ัง้

27 562010036 นายเนตพิล   ยอดจันที



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012153 นางสาววริษฐา   ศรีชยานุพันธ์

2 562012191 นางสาวอบอุน่ หอมภัคดี

3 562012095 นางสาวนภิาพร หวังดี

4 562012035 นายฉัตรดนัย พรหมมิ

5 562012080 นายธราดล เทวอักษร

6 562012202 นายจริาวัฒน ์  เบญจวาณิชย์กุล

7 562012060 นายณภัทรชานันก ์  หลอ่เสถยีร

8 562012187 นางสาวสุภัจฉลย์ี   เทพวงษ์

9 562012071 นางสาวธชนกกนก   อริยนานา

10 562010060 นางสาวฤทัยชนก   ตยิะวัฒน์

11 562010011 นางสาวจุฑามาศ   สุมาตร์

12 562012101 นายบุญญฤทธิ ์  เทพกรณ์

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาเสน้ทางการจัดการขยะอนิทรีย์

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม        เทศบาลเมอืงแมเ่หยีะ ,ศูนย์วจิัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หยีะ

              สถาบันวจิัยและพัฒนาพลังงานนครพงิค ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ (ERDI-CMU)



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012070 นางสาวทิพรัตน ์  อุไรวงษ์

2 562012106 นายปราการ   พทิักษ์ธรรม

3 562012053 นางสาวฐิตารีย์   ชุม่เจริญ

4 562012130 นางสาวภัทราพร   ตณิศรี

5 562012136 นางสาวมณฑกานต ์  ค าทา

6 562012174 นางสาวสวชิญา  อภไิชย

7 562012107 นางสาวปรียาภรณ์   สกุนนินท์

8 562010039 นางสาวบุศรินทร์  นุตตะรังค์

9 562010043 นางสาวปัญญพร   ภูด่ว้ง

10 562012141 นางสาวรวธีาร   จูบุญสง่

11 562012022 นางสาวเข็มนกิา   เรือแกว้

12 562012156 นางสาววาสติา   ขวนขวายทรัพย์

13 562012100 นางสาวบัณฑติา   ชว่ยสงค์

14 562012002 นางสาวกมลณิธ   นมิติรพันธ์

15 562012037 นางสาวฉันชนก   แซจ่ัง

16 562012031 นางสาวจริารัตน ์  รัตนธรรมาภรณ์

17 562012032 นางสาวจุฑารัตน ์  ใหห้วัน

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการออกพื้นที่ศกึษาการจัดการขยะและน้ าเสยี ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม     หนว่ยบ าบัดน้ าเสยี และกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อ

1 562012127 นางสาวเฟื่องฟา้   ธิพมิภา

2 562012135 นายภูสทิธ ิ  ศรีถัทธ์

3 562012159 นายวนิธาวัชร์   ภัครวพิลธรณ์

4 562012042 นางสาวชนานันท ์  สาอา้ย

5 562012171 นายสรธร   เกา้เอี้ยน

6 562012029 นายจริวทิย์   สมบัตศิริิ

7 562012102 นายปณิธาน   บุญสายบัว

8 562012055 นายณัฐกฤษฎิ ์  สุวรรณสโิรตม์

9 562010023 นายณัชฐศักดิ ์  เหมทานนท์

10 562012084 นายธารินทร์   วาทิตตพ์ันธ์

11 562012059 นายณัฐภูม ิ  ชัยพชิติพันธ์

12 562012087 นายธีรวทิย์   เพยีรพทิักษ์

13 562012105 นายปรัชญา   หลเียาว์

14 562012155 นายวันธันชนก   บุญแตม้

15 562012082 นางสาวธัญพชิชา   ศรีพลพรรค

16 562012052 นางสาวฐนดิา   บุตรขุนทอง

17 562012203 นายธนกฤต   ชว่ยปลอด

18 562012017 นางสาวกติญิา   สายสุธรรม

19 562012150 นายวชริพงศ ์  เทพวรีะกุล

20 562012207 นายอภสิทิธิ ์  ธีรการุณวงศ์

21 562012112 นายปิยะวัฒน ์  บัวบาง

22 562012184 นางสาวสุกัญญารัตน ์  สุวรรณคร

23 562012158 นายวชิญะ   สอนหลา้วงศ์

ชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาปัญหาย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์



ล าดับที่ รหัสนักศกึษา ลายมอืชื่อชื่อ - สกุล

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม

ชื่อกจิกรรม                โครงการศกึษาปัญหาย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์

วันเวลาที่จัดกจิกรรม     วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ านวนชั่วโมง              กจิกรรมหลัก จ านวน 12 ชั่วโมง

สถานที่จัดกจิกรรม       ย่านชุมชนนมิมานเหมนิทร์

24 562012067 นางสาวทวปิิยา  ปันชู

25 562012056 นายณัฐกติติ ์  ประโรกจิจักร์

26 562012165 นางสาวศริดา   จันทร์วังทอง

27 562012083 นายธันยบูรณ์   แสงศรีจันทร์

28 562012173 นางสาวสรัสจันทร   พรหมขันธ์

29 562012099 นางสาวโนรี   แสงโมลี

30 562012142 นางสาวรัชชัญญา   นยิมเดชา

31 562012160 นางสาววภิาดา   มากไมตรี

32 562010061 นางสาวลลติา   ศรีบุญเรือง

33 562012188 นางสาวสุวนันท ์  มหาวรรณ์

34 562010020 นายเชนท ์  เกตุชูรัตน์

35 562010018 นายชนิดนัย   เอี่ยมพงษ์

36 562010082 นายอัครวุฒ ิ  ธิตศิักดิ์

37 562012169 นายศุภวชิญ ์  มงคลสุข

38 562010035 นายนฤทธิ ์  แกว้ชุม่

39 562010075 นางสาวสริินันท ์  ธรรมใจกุล

40 562010015 นางสาวชลติา   วงษ์นอ้ย

41 562012094 นายนทินันท ์  ทองศรี

42 562012125 นายพุทธวุฒ ิ  พุทธวโิร
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