
 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
บรรยายและการจัดแสดงนิทรรศการ  “เยาวชนไทยหัวใจสีขาว” 

 
 
 

วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2560 
ณ  หอประชุมเฉลมิพระเกยีรตฯิ   
มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 

จดัท าโดย งานกจิกรรมนักศึกษา กองพฒันานักศึกษา 
 



รายงานสรุปโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  บรรยายและการจัดแสดงนิทรรศการ  “เยาวชนไทยหัวใจสีขาว” 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาศ   แก้วศรี  นักวิชาการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน  ได้เน้นการศึกษาให้นักศึกษาหลีกพ้นจากยาเสพติด  และ
การพนันทุกชนิด  รวมถึงต่อต้านคอรัปชั่นการทุจริตทุกประเภท  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น
สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักศึกษาท่ีพร้อมจะเป็นบัณฑิตและก าลังส าคัญในอนาคตของประเทศ   

กองพัฒนานักศึกษา  จึงได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการหลีก  และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง และสังคม 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการป้องกันการทุจริตจากการพนัน  และภัย
จากยาเสพติด 
5.2 เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี  รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 เพื่อให้มีสื่อสร้างสรรค์/กิจกรรม เผยแพร่ความรู้สู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

6. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์โครงการ 
6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :     มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ   80 

  6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา 
            กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยค่าเฉลี่ย 3.51 
     6.2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  

ไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51 
     6.2.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ  คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,800  คน  ประกอบด้วย  
- นักศึกษาชั้นปีที่  3  จ านวน  1,800  คน 

 

8. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (กรณีอบรม,สัมมนา) 
นักศึกษาชั้นปีที่  23 
 

 



9. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน   
      25  กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

โดยมีแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการจัดโครงการ 
2.  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.  ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ขออนุมัติยืมเงินส าหรับใช้ในการจัดโครงการ 
5.  ด าเนินการจัดโครงการ 
6.  สรุปโครงการ 
 

10. งบประมาณ 
 

ประเภท/
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ขอตั้ง รายจ่ายจริง 
งบฯ

รายจ่าย 
งบฯ 

รายได ้
งบกิจกรรม
นักศึกษา 

รวม 
งบฯ

รายจ่าย 
งบฯ 

รายได ้
งบกิจกรรม
นักศึกษา 

รวม 

ค่าตอบแทน - 900 - 900 - - - - 

ค่าใช้สอย - 86,500 - 86,500 - 62,575 - 62,575 

ค่าวัสด ุ - 25,300 - 25,300 - 25,300 - 25,300 

อ่ืนๆ - - - - - - - - 

รวม - 112,700 - 112,700 - 87,875 - 87,875 

เงินเหลือคืน 24,825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ผลการด าเนินงาน ด้านตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย (กรณีอบรม , สัมมนา) 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 
(กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  จ านวน 1,800 คน) 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,473 คน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้   ความ
เข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
โครงการ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ความ
เข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
โครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ  ไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อย
กว่า ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป ใ ช้ป ระ โยชน์ ไ ด้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
สามารถจัดกิจกรรมตามที่ ก าหนดใน
โครงการได้ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
5741001001 นางสาว กนกวรรณ ชมุคง วทิยาการจดัการ 

5741001003 นางสาว กลัยา ศรจีันทรง์าม วทิยาการจดัการ 

5741001005 นางสาว จนิตนา ทองพฒุ วทิยาการจดัการ 

5741001009 นางสาว ณัฐยา นลิลว้น วทิยาการจดัการ 

5741001011 นางสาว ธันยาภรณ์ สขุสมบรูณ์ วทิยาการจดัการ 

5741001012 นางสาว นาตาชา หวันลโิสะ วทิยาการจดัการ 

5741001014 นางสาว โนรยณันะห ์ ฮามะ วทิยาการจดัการ 

5741001015 นางสาว ประภสัสร นวลศรชีาต ิ วทิยาการจดัการ 

5741001035 นางสาว ฮายาต ี เซง็ วทิยาการจดัการ 

5741001038 นางสาว กาญจณาวด ี ค าพรมม ี วทิยาการจดัการ 

5741001041 นางสาว ชลธชิา ขนุทองปาน วทิยาการจดัการ 

5741001043 นางสาว ณัฏฐา เปลยนัทะ วทิยาการจดัการ 

5741001044 นางสาว ณชิา สมนัหล ี วทิยาการจดัการ 

5741001047 นางสาว นภิาพร บวัผัน วทิยาการจดัการ 

5741001048 นางสาว นูรฮานัน หวันอ ิ วทิยาการจดัการ 

5741001051 นางสาว ปาลติา โอสถวสิทุธิ ์ วทิยาการจดัการ 

5741001055 นาย มฮูายมงิ กอืมะ วทิยาการจดัการ 

5741001057 นางสาว วภิา เกตกุอ่ วทิยาการจดัการ 

5741001061 นาย สทิธพิล กอ่เกยีรตสิริ ิ วทิยาการจดัการ 

5741001062 นางสาว สจุติรา บญุรอดจุย้ วทิยาการจดัการ 

5741001063 นางสาว สธุกีานต ์ แกว้ช ู วทิยาการจดัการ 

5741001065 นางสาว สรุารักษ์ พฒุด า วทิยาการจดัการ 

5741001066 นางสาว อภลิักษณ์ คงพลับ วทิยาการจดัการ 

5741001067 นางสาว อจัฉราภรณ์ หมนุรอด วทิยาการจดัการ 

5741001069 นางสาว อนิตัน มะอาลา วทิยาการจดัการ 

5741001071 นางสาว กญัญารัตน ์ พลูเถยีะ วทิยาการจดัการ 

5741001073 นางสาว จรยิา สตุน้ วทิยาการจดัการ 

5741001077 นาย ณัฐกลุ จลุเดช วทิยาการจดัการ 

5741001079 นางสาว ธนกิา ณ พัทลงุ วทิยาการจดัการ 

5741001081 นางสาว นุจณีย ์ แดสา วทิยาการจดัการ 

5741001083 นางสาว ปฐมาวด ี สทิธศิักดิ ์ วทิยาการจดัการ 

5741001085 นางสาว พรพมิล ทองเอม วทิยาการจดัการ 

5741001088 นางสาว มยรุา รืน่เรงิ วทิยาการจดัการ 

5741001089 นางสาว ยพุาพร ชมุแป้น วทิยาการจดัการ 

5741001091 นางสาว วภิาวรรณ ศรสีวา่ง วทิยาการจดัการ 

5741001095 นางสาว สริขิวัญ แซอุ่ย้ วทิยาการจดัการ 

5741001096 นางสาว สชุาดา มะเด วทิยาการจดัการ 

5741001097 นางสาว สพุัตรา ผอมแกว้ วทิยาการจดัการ 



5741001100 นางสาว อรญา มานพ วทิยาการจดัการ 

5741001110 นางสาว รุง่นภา หนูนวล วทิยาการจดัการ 

5741101005 นาย คฑาวธุ มะณีบวั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101010 นางสาว ชลาทศัน ์ ถาวรยตุธิรรม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101011 นางสาว ณรสิสา ปิยะพงษ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101013 นาย ณัฐพล สทุธริรมศรโีรจน ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101020 นางสาว นาฏนร ี บญุฤทธิ ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101030 นางสาว รัชน ี เรอืงศรศีกัดกิลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101031 นางสาว ราชาวด ี ศรหีมัน่ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101040 นางสาว สริณัิฎฐ ์ นานอน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101041 นางสาว สกุญัญา จันทรส์วุรรณรัตน ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101042 นางสาว สทุธดิา ประทมุวัลย ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101046 นางสาว สวุมิล อนิทะเสโน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101048 นางสาว อรพรรณ ชนีะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101049 นางสาว อรวรรณ สวุรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101050 นางสาว อจัฉรา ถนอมศร ี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101052 นาย อกุกฤษฏ ์ พรหมรัตน ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101054 นางสาว กมลชนก แกว้ชมุพันธ ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101056 นางสาว กติตยีา ศริพิระธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101059 นางสาว จติตมาศ พลูแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101062 นางสาว ชฎาภรณ์ ดว้งแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101063 นาย ชยัอนันต ์ เดชสวุรรณ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101064 นางสาว ณัชกานต ์ โกศล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101065 นางสาว ณัฐนชิา เพ็ญจ ารัส มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101068 นางสาว ธนาภา สจัีนทร ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101069 นางสาว ธันยาภรณ์ สขุพงษ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101073 นางสาว นลิาวัลย ์ จันทรอ์นิทร ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101074 นางสาว ปิยมาศ ชขู า มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101077 นางสาว พรสวรรค ์ อนิศรคีง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101078 นางสาว เพ็ญนภา หนูกลดันุย้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101079 นาย ภาณุ พลอยด ี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101081 นางสาว มาลนิ ี ศรนีาค มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101084 นางสาว เรวด ี ออ่งแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101085 นางสาว วรรณสิา หมนีหมดั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101089 นางสาว ศศปิระภา พรมแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101092 นางสาว สาวภิา จันทรัตน ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101093 นางสาว สริยิากร ปานรอด มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101095 นางสาว สทุัตตา ทองประดษิฐ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101096 นางสาว สธุาสนิ ี อนิทรฤ์ทธิ ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101097 นางสาว สภุาวด ี สงิหท์องรัตน ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101102 นางสาว อรอนงค ์ พนูชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101105 นางสาว อทุัยวรรณ รุง่เรอืง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์



5741101115 นางสาว ชนนกิานต ์ ศรแีกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101125 นางสาว นันทวัน ดว้งนุย้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101135 นางสาว รสนันท ์ ชว่ยมัง่ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101140 นางสาว วาสนา แปลงงาน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101145 นางสาว สริญิาภรณ์ คงสม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101146 นางสาว สริธีร แกว้นวล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101147 นางสาว สดุารัตน ์ มณีอรา่ม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101149 นางสาว สธุดิา เสนานุวงศ ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101150 นางสาว สมุณฑา เทพแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101151 นางสาว สวุชิชา โงกเขา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101152 นางสาว เสาวลกัษณ์ ไชยแดง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101153 นางสาว อมรรัตน ์ เครอืวัลย ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5741101155 นางสาว อรอมุา พันธแ์กว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5742001001 นางสาว กชพรรณ ปัน้ทอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001002 นางสาว กลัยรัตน ์ วั่นเสง้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001003 นางสาว เกศราพร อนิทะรัตน ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001004 นางสาว ขตัตยิา สาและ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001005 นางสาว จฑุาทพิย ์ บญุพฒุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001007 นางสาว ชารฟีะ บนิลาเต๊ะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001008 นางสาว ซรูยีาณี เจ๊ะมามะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001009 นางสาว ณชิารยี ์ สาขนุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001010 นางสาว ธัญญามาศ จันทรท์ติย ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001016 นางสาว โนร ี เจ๊ะสอืน ิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001017 นางสาว ปรฉัิตร อกัษรจติร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001018 นางสาว เพ็ญรัชน ี วังเพ็ชร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001019 นางสาว ฟาตมีะห ์ เจ๊ะอบุง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001021 นางสาว มะลวิรรณ เดชด ี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001022 นางสาว มญัฑติา คงกรตุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001023 นางสาว รจนา โต๊ะนาวา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001024 นางสาว รัญยา สาและ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001025 นางสาว รฮูานยี ์ ปิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001026 นางสาว ฤทัยทพิย ์ ทองมาก วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001028 นางสาว สรินิธร โททอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001029 นางสาว สดุารัตน ์ ทองเนือ้ขาว วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001030 นางสาว สนุสิา จันทรว์มิาน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001031 นางสาว หฤทัยชนก แซห่ลั่ว วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001033 นางสาว อรกานต ์ พรหมแกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001037 นางสาว อารรัีตน ์ นาครอด วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001038 นาย อมิรอน อาแว วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001039 นาย ฮเูซน็ ทรงชาต ิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001040 นางสาว กมลชนก โอฬาร ิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001041 นางสาว กลุสริ ิ สาระศร ี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



5742001042 นางสาว ขวัญจริา หะยสีะมาแอ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001043 นางสาว จันทรจ์ริา สทิธโิชค วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001044 นางสาว ชฎาพร สดุขนัธ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001045 นางสาว ชญัญานุช ขาวหนูนา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001046 นางสาว ซลัม ี ฮายเีต๊ะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001047 นางสาว ณัฐรกิา บญุเกดิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001048 นาย เทวญั สวุรรณโณ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001049 นางสาว ธดิารัตน ์ มณีพันธ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001050 นางสาว นงเยาว ์ บรรจงแตม้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001051 นางสาว นารมีะ๊ ลาเต๊ะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001052 นางสาว นุสซยัน ี สาโรจน ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001053 นางสาว นูรฮาวาต ี สะเมาะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001054 นาย เนตพิงษ์ ทรงสงัข ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001056 นางสาว ปิยพร ปลอดทอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001057 นางสาว ฟาดลีะห ์ มามะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001058 นางสาว มนตฐ์กานต ์ สขุกรง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001059 นางสาว มะลวิรรณ แกว้รัตนะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001060 นางสาว มชัน ี สาเเมงอ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001061 นางสาว มศุริา สอเหลบ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001063 นาย รสุลัน บอืราเฮ็ง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001065 นางสาว วัลล ี เจ๊ะมะหมดั วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001068 นางสาว สทุศิา แกว้จันทร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001069 นางสาว สวุรรณา หัสมติต ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001070 นางสาว อโณทัย บญุขนั วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001072 นางสาว อรณชิา เขยีวจ ู วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001074 นางสาว อาจารยี ์ รัตนบรุ ี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5742001075 นางสาว อารยีา ตวนกพูงศ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

574240003 นางสาว ชฎาพร อน้ชดชาย เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240004 นาย ชลธ ี หลเีจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240005 นางสาว ซาฟีน่า นกแอนหมาน เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240007 นาย ไซฟลุลอฮ ยโูซะ๊ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240008 นางสาว ณัฐรกิา ทองอนิทร ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240010 นางสาว นภารัตน ์ ทะส ี เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240012 นางสาว ปวณีา ฤทธิบ์รรเจดิ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240013 นางสาว ผกาวรรณ ชาภกัด ี เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240016 นางสาว รสุมาน ี อาแว เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240017 นาย รสุล ี สเูด็ง เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240019 นางสาว วรศิรา บวัยงค ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240023 นางสาว สดุธดิา นกแอนหมาน เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240024 นางสาว สภุลักษณ์ สดุสอาด เทคโนโลยกีารเกษตร 

574240025 นางสาว หทัยกานต ์ เหมมณี เทคโนโลยกีารเกษตร 

574257007 นางสาว นภสัวรรณ ไชยสวสัดิ ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 



574257012 นางสาว ปรยีากมล ธนบตัร เทคโนโลยกีารเกษตร 

574257024 นางสาว อรจริา แซวู่ ้ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574708006 นาย โกศล ไชยนุรักษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574708010 นาย 
เจษฎ์
บดนิทร ์ จันทรอ์นิทร ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709001 นางสาว จตพุร นลินอ้ย เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709011 นางสาว ธัญพมิล ศรรีุง้ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709018 นางสาว ฟัตมา อาหมาย เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709019 นาย ยทุธนา บญุรอด เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709023 นาย วรรณรัตน ์ นันทกมลวาร ี เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709025 นาย วัชระ ชมุฉิง้ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709027 นางสาว วสิดุา รัตนการ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709028 นาย วรียทุธิ ์ เเกน่เพชร เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709029 นางสาว ศรนิยา ไพโรจน ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709031 นางสาว สดุารัตน ์ ทองยอ้ย เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709036 นางสาว โสภติา มณฑาทอง เทคโนโลยกีารเกษตร 

574709042 นาย อาซาน หลเีส็น เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710001 นางสาว เกศรินิทร ์ มานพ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710010 นางสาว ชาลนิ ี อตัปัญญา เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710012 นางสาว ตรรัีตน ์ บตุรสดุ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710018 นางสาว นุสบา ชรูะเจยีร เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710024 นางสาว เยาวเรศ ตราสวุรรณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710030 นางสาว ศศพิร หนูชว่ย เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710032 นางสาว สริดา บรูณะ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710036 นางสาว สรุรัีตน ์ หลอีาดัม้ เทคโนโลยกีารเกษตร 

574710044 นาย อาบาส เจะหลง เทคโนโลยกีารเกษตร 

574711001 นาย กมลวทิย ์ ทองขวญั เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711004 นาย กมัพล ลอยสาคร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711006 นาย จรีะพงษ์ คลา้ยฉมิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711007 นาย ชยัธวชั หมดุเจรญิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711008 นาย ณัชพล สองหลง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711010 นาย ณัฐพล แกว้สวัสดิ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711011 นางสาว ณชิากานต ์ เจยีะจริะวบิลูย ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711012 นาย ตรวีฒุ จลุกจิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711014 นางสาว ทรายขวญั สขุฤกษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711017 นาย บวร โชตรัิตน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711019 นาย เปรมทศัน ์ อุย้เกษมสขุ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711023 นาย ภาณุวัฒน ์ หนูเรอืง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711024 นางสาว ภานดิา ขนุชว่ย เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711025 นาย วัชรพงศ ์ ขวัญทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711026 นาย วัฒนชยั ด าเลศิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711027 นาย วฒุไิกร เกษแกว้ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 



574711028 นาย ศริสทิธิ ์ อุน่แดง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711029 นาย ศภุกร ค านับ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711031 นาย สกุลกจิ คงสปีาน เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711032 นาย สชุาต ิ ไชยมนตร ี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711034 นาย อชริะ จันทรแ์กว้เดช เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711035 นาย อดศิร ทองเพ็ชร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711036 นาย อนวิัฒน ์ อนิทรนุ์ย้ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711037 นาย อนุเชษฐ ์ คชาสวุรรณ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711041 นาย อมิรอน ดอเลาะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574711046 นาย พัชรพล ออ่นสมเพชร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574803045 นาย วันชนะ กลอ่มสขุ ศลิปกรรมศาสตร ์

574804010 นางสาว เจนจริา ชว่ยดษิฐ ศลิปกรรมศาสตร ์

574804045 นางสาว สวลกัษ์ คงสง ศลิปกรรมศาสตร ์

574806004 นางสาว จันทรเ์พ็ญ ค าทอง ศลิปกรรมศาสตร ์

574806007 นางสาว ชนกิานต ์ คงแกว้ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806008 นาย ชาญณรงค ์ เหตทุอง ศลิปกรรมศาสตร ์

574806009 นาย ชานนท ์ ไชยเภท ศลิปกรรมศาสตร ์

574806013 นางสาว ซารน่ิา หลแีอ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806014 นาย ซฟีุยงั อภบิาลแบ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806016 นางสาว ณัฐชา สอนปัน้ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806018 นางสาว ณัฐรกิา เอง้ฉว้น ศลิปกรรมศาสตร ์

574806021 นางสาว ธาดารัตน ์ วังจ านงค ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806026 นาย ปิยะราช ทองขวดิ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806033 นางสาว มาสรยีา อมูาร ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806038 นางสาว สกุญัญา จันทรม์าตร ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806039 นางสาว สนุสิา เกดิแกว้ ศลิปกรรมศาสตร ์

574806045 นางสาว อญัชลพีร สขุนวล ศลิปกรรมศาสตร ์

574905001 นาย กฤษดา หลจีว้น เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905002 นางสาว กาญจนา กลูด ี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905004 นางสาว คอยรยีะห ์ หะโมะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905008 นาย ชนิวตัร แซล่ิม่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905020 นาย นพดล นารหีวานด ี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905021 นาย นพรัตน ์ แซล่ิม่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905023 นางสาว นูรฮาศมิ ี แวมะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905027 นางสาว แพรพลอย หะรับ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905031 นาย ลตุฟี มะสะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905035 นางสาว วันวสิาข ์ ดอกดวง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905036 นางสาว ศริภสัสร สวุรรณ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574905042 นาย อาบซูาเล็ม กาเจ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574906001 นางสาว กรกนก รอดขวญั เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574906002 นาย กฤษดา ปลอดภยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574906008 นางสาว ฉววีรรณ บญุฤทธิ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 



574906017 นางสาว ป่ินมณี ก าเหนดิผล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

574906022 นางสาว วราภา กนัใจศกัดิ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

57E101002 นางสาว กานดา คงช ู ครศุาสตร ์

57E101006 นางสาว จฑุามาศ ทองแป้น ครศุาสตร ์

57E101007 นางสาว จฑุามาศ บรสิทุธิ ์ ครศุาสตร ์

57E101010 นางสาว ซไูวบะห ์ สาแม ครศุาสตร ์

57E101011 นางสาว ฐติวิรดา จติรถาวร ครศุาสตร ์

57E101015 นางสาว ประภาพร จลุราช ครศุาสตร ์

57E101016 นาย ประสทิธิ ์ มสุโิก ครศุาสตร ์

57E101019 นางสาว ปาจรยี ์ ประสานสงค ์ ครศุาสตร ์

57E101020 นางสาว ฝนทพิย ์ แกว้ทอง ครศุาสตร ์

57E101022 นางสาว พัณณติา แกว้กระจาย ครศุาสตร ์

57E101023 นางสาว พชิชาพร แซเ่หลา้ ครศุาสตร ์

57E101025 นางสาว เพ็ญเพชร  ทองเกยีรต ิ ครศุาสตร ์

57E101027 นางสาว มทันา ชปูาน ครศุาสตร ์

57E101028 นางสาว เมธาว ี มาลัยเล็ก ครศุาสตร ์

57E101030 นาย รัฐนนท ์ ด าหม ี ครศุาสตร ์

57E101031 นางสาว ลนีา กาเส็มสะ๊ ครศุาสตร ์

57E101032 นางสาว วชริญา สวุรรณมณี ครศุาสตร ์

57E101033 นางสาว วนดิา ลิม้ป้ี ครศุาสตร ์

57E101035 นางสาว วรารัตน ์ พรหมสถติย ์ ครศุาสตร ์

57E101037 นางสาว ศศธิร หนูฉมิ ครศุาสตร ์

57E101038 นางสาว สจุติรา ชนะชยั ครศุาสตร ์

57E101039 นางสาว สพุัตรา โชตมิณี ครศุาสตร ์

57E101040 นางสาว สมุาธปิ วเิชยีร ครศุาสตร ์

57E101043 นางสาว ฮสุนา มาม ุ ครศุาสตร ์

57E102001 นางสาว กชพร พงศส์วุรรณ ครศุาสตร ์

57E102002 นางสาว กนกพร พัฒทอง ครศุาสตร ์

57E102004 นางสาว กมลวรรณ ชตุนิธร ครศุาสตร ์

57E102005 นางสาว กรกฎา สมวดนวล ครศุาสตร ์

57E102006 นาย กรีต ิ สงัแสตมป์ ครศุาสตร ์

57E102007 นางสาว จนสิตา ทองใย ครศุาสตร ์

57E102008 นาย จริะพงศ ์ ขรรคม์า ครศุาสตร ์

57E102010 นางสาว ซารณีา บลิยะแม ครศุาสตร ์

57E102011 นางสาว ดามญีา คงสมทุร ครศุาสตร ์

57E102013 นางสาว ธันยพร ออ่นรักษ์ ครศุาสตร ์

57E102015 นางสาว นภชนก เทพรัตน ์ ครศุาสตร ์

57E102016 นางสาว นาดยีา นกิาน ิ ครศุาสตร ์

57E102019 นางสาว ประสทิธติา ประสทิธิ ์ ครศุาสตร ์

57E102020 นางสาว ปรฉัิตร แกว้พทิกัษ์ ครศุาสตร ์

57E102021 นางสาว ปรยีานุช บญุราช ครศุาสตร ์

57E102022 นางสาว ปาณศิา รัตนญาต ิ ครศุาสตร ์



57E102023 นางสาว ปิยธดิา บญุคง ครศุาสตร ์

57E102024 นางสาว พชิยา สบืสาย ครศุาสตร ์

57E102025 นาย พทิวัส สทุธชิล ครศุาสตร ์

57E102026 นางสาว มนีา ราชพบิลูย ์ ครศุาสตร ์

57E102028 นางสาว รุง่นภา แซเ่ฮง ครศุาสตร ์

57E102029 นางสาว รุง่รวนิ ก าจดัภยั ครศุาสตร ์

57E102030 นางสาว วนชินันท ์ สม้แกว้ ครศุาสตร ์

57E102031 นางสาว วราภรณ์ นาคอนันต ์ ครศุาสตร ์

57E102032 นางสาว วชิติา จันทรแ์จม่ศร ี ครศุาสตร ์

57E102033 นางสาว วริยิา ชยัสโุข ครศุาสตร ์

57E102034 นางสาว สกลุรัตน ์ ราหมาน ครศุาสตร ์

57E102035 นางสาว สนุษิา จันทรค์ง ครศุาสตร ์

57E102036 นางสาว สวุรรณี คงทน ครศุาสตร ์

57E102037 นาย เสกสนัต ์ ฤทัยวทญัญ ู ครศุาสตร ์

57E102040 นางสาว อาบบีะ๊ หวันมาน ครศุาสตร ์

57E110001 นางสาว กนกวรรณ จอนสขุ ครศุาสตร ์

57E110002 นางสาว กณัฐมณี สวุรรณเวลา ครศุาสตร ์

57E110003 นาย เกยีรตศิักดิ ์ แสงขวัญ ครศุาสตร ์

57E110005 นางสาว ณัศรนี บลิละเต๊ะ ครศุาสตร ์

57E110006 นาย ดศิรณ์ เดชอรัญ ครศุาสตร ์

57E110007 นาย ทนงเกยีรต ิ ธนาลาภสกลุ ครศุาสตร ์

57E110008 นาย ทนิภทัร ปณุจันทร ์ ครศุาสตร ์

57E110009 นางสาว ธนกาญจน ์ วรรณแจม่ ครศุาสตร ์

57E110010 นาย ธนพล สวา่งอมัพร ครศุาสตร ์

57E110011 นางสาว ธนติา จลุแกว้ ครศุาสตร ์

57E110012 นางสาว นรษิรา   สวัสดิ ์ ครศุาสตร ์

57E110013 นางสาว นฤมล เพ็ชรศรสีงัข ์ ครศุาสตร ์

57E110015 นางสาว บลิกสี เบญ็ตะหล ี ครศุาสตร ์

57E110017 นางสาว ปนัดดา กาญจนศร ี ครศุาสตร ์

57E110018 นางสาว ปิยนันท ์ คงวดัใหม ่ ครศุาสตร ์

57E110019 นางสาว ปิยวรรณ หนูทอง ครศุาสตร ์

57E110020 นางสาว พรทวิา พรหมทพิย ์ ครศุาสตร ์

57E110021 นางสาว พฤศภรณ์ แกว้อมัพร ครศุาสตร ์

57E110023 นางสาว พธุติา ชรัูกษ์ ครศุาสตร ์

57E110024 นาย ยทุธกร รังศร ี ครศุาสตร ์

57E110026 นางสาว วศนิ ี ทาสวุรรณ ครศุาสตร ์

57E110027 นาย วัชรวทิย ์ ด าเกาะ ครศุาสตร ์

57E110028 นาย ศฤงคาร โอคง ครศุาสตร ์

57E110029 นาย สหรัฐ ชาญพล ครศุาสตร ์

57E110030 นาย สานล แกว้จันทร ์ ครศุาสตร ์

57E110032 นางสาว เสาวลกัษณ์ นลิวรรณ ครศุาสตร ์

57E110033 นาย อภศิกัดิ ์ กลิน่เขยีว ครศุาสตร ์



57E110034 นางสาว อรณชิา สมัพันธส์กล ครศุาสตร ์

57E110035 นางสาว อามนีา หลเีส็น ครศุาสตร ์

57E110036 นางสาว อารต ี หมะสนั ครศุาสตร ์

57E110037 นาย อศิเรศน ์ สวุรรณมณี ครศุาสตร ์

57E143004 นางสาว จันทรเ์พ็ญ โดะโอย ครศุาสตร ์

57E143005 นางสาว จติราพร ดว้งด ี ครศุาสตร ์

57E143006 นางสาว จฑุารัตน ์ มณีนลิ ครศุาสตร ์

57E143007 นางสาว จรุรัีตน ์ เกษเหมอืน ครศุาสตร ์

57E143010 นาย ฐาปน พลเพชร ครศุาสตร ์

57E143011 นางสาว ดาวฤด ี สวุรรณ ครศุาสตร ์

57E143015 นางสาว นกิสัมณีู ยโูซะ ครศุาสตร ์

57E143017 นางสาว ปวณีา เสนพรัต ครศุาสตร ์

57E143020 นางสาว แพรวพรรณ  ชแูสง ครศุาสตร ์

57E143023 นางสาว มลธริา หลงกาเฝียะ ครศุาสตร ์

57E143024 นางสาว มรัฎยีะห ์ ตโิบซ ู ครศุาสตร ์

57E143026 นางสาว ยวุลักษณ์ นารพีล ครศุาสตร ์

57E143033 นางสาว สลลิทพิย ์ การด ี ครศุาสตร ์

57E143034 นางสาว สริพัชร อโุหยบ ครศุาสตร ์

57E143037 นางสาว สนุสิา ก าลังเกือ้ ครศุาสตร ์

57E143040 นางสาว ฮสุณีย ์ ขาวเชาะ ครศุาสตร ์

57E148001 นางสาว กรกนก ชุม่ชืน่ ครศุาสตร ์

57E148002 นางสาว กญัญารัตน ์ หนูภกัด ี ครศุาสตร ์

57E148003 นางสาว เกษศรินิทร ์ ชโูชนาค ครศุาสตร ์

57E148005 นางสาว จันทรส์วา่ง บวัแกว้ ครศุาสตร ์

57E148006 นางสาว เจมจริา มากเอยีด ครศุาสตร ์

57E148012 นางสาว ณีรนุช แกว้ทอง ครศุาสตร ์

57E148016 นางสาว นุสรา หนูเกดิ ครศุาสตร ์

57E148017 นางสาว ปรยิากร ปราบไพร ี ครศุาสตร ์

57E148018 นางสาว พมิพพา ยอดพฒุ ครศุาสตร ์

57E148019 นางสาว มะลษิา ลิน้เนีย่ว ครศุาสตร ์

57E148021 นางสาว วรรณภรณ์ ทองเสน ครศุาสตร ์

57E148022 นางสาว วรรณศิา พงหลง ครศุาสตร ์

57E148023 นางสาว วราภร แยบคาย ครศุาสตร ์

57E148024 นางสาว วรศิรา แสนภกัด ี ครศุาสตร ์

57E148025 นางสาว วัฒนพร ละมอ่ม ครศุาสตร ์

57E148027 นาย ศภุกติติ ์ สอนคง ครศุาสตร ์

57E148028 นางสาว สรอ้ยสดุา เหมยม ครศุาสตร ์

57E148029 นางสาว สริลิักษณ์ อนิทองค า ครศุาสตร ์

57E148032 นางสาว อรวรรณ ชทูา้ว ครศุาสตร ์

57E148033 นางสาว ฮาซาม ี ยาคอ ครศุาสตร ์

57E148034 นางสาว กญัจนพร ภูเ่พชร ครศุาสตร ์

57E148035 นางสาว กานตมิา พลรักษ์ ครศุาสตร ์



57E148038 นางสาว จฑุาภรณ์ แพทยศ์ร ี ครศุาสตร ์

57E148039 นางสาว เจ๊ะกามซีะ บากา ครศุาสตร ์

57E148040 นางสาว ชไมพร ศรสีงัขแ์กว้ ครศุาสตร ์

57E148041 นางสาว ชลติา ปิณฑโก ครศุาสตร ์

57E148042 นางสาว ญาตาว ี หมนีหวัง ครศุาสตร ์

57E148043 นางสาว ฐติาภา แตงตาด ครศุาสตร ์

57E148044 นางสาว ณภิารัตน ์ โกสนิโท ครศุาสตร ์

57E148046 นางสาว ธัญลักษม ์ คงแกว้ ครศุาสตร ์

57E148047 นางสาว ธรีาภรณ์ คงแป้น ครศุาสตร ์

57E148048 นางสาว นุษจรยี ์ ลาด ี ครศุาสตร ์

57E148049 นางสาว ประภาสริ ิ สวุรรณชยัเลศิ ครศุาสตร ์

57E148050 นางสาว ปัทมพร เพ็งพติ ครศุาสตร ์

57E148051 นางสาว เพ็ญนภา สมประกอบ ครศุาสตร ์

57E148053 นาย ลอืฤทธิ ์ ด ากระเด็น ครศุาสตร ์

57E148054 นาย วรรณศลิป์ มสุกิะ ครศุาสตร ์

57E148055 นาย วรวัฒน ์ รอดพบิตั ิ ครศุาสตร ์

57E148056 นางสาว วรศิรา เพชรแกว้ ครศุาสตร ์

57E148057 นาย วัชรนิทร ์ จนิดารักษ์ ครศุาสตร ์

57E148058 นางสาว วภิาว ี ยิง่ยง ครศุาสตร ์

57E148059 นางสาว ศศชินก ทองสมัฤทธิ ์ ครศุาสตร ์

57E148061 นางสาว สาวนิ ี หมวดศร ี ครศุาสตร ์

57E148062 นางสาว สชุานาถ สทิธโิยธา ครศุาสตร ์

57E148064 นางสาว อนงคน์าถ สจุรติ ครศุาสตร ์

57E186002 นางสาว กาญจนา นลิวฒุ ิ ครศุาสตร ์

57E186003 นางสาว กลุวด ี นิม่คร ครศุาสตร ์

57E186005 นางสาว ชนกกมล พรอ้มมลู ครศุาสตร ์

57E186007 นางสาว ชตุกิาญจน ์ แสงเพ็ชร ครศุาสตร ์

57E186008 นางสาว ซนันยี ์ โปตลิะ่ ครศุาสตร ์

57E186010 นางสาว ณัฐฐา แกว้สองศร ี ครศุาสตร ์

57E186014 นางสาว นวยีา คงรอด ครศุาสตร ์

57E186017 นางสาว ปทมุา ประพันธว์งศ ์ ครศุาสตร ์

57E186018 นางสาว ปอรญิา สมัฤทธิ ์ ครศุาสตร ์

57E186019 นางสาว ปานหทัย แปงชดิ ครศุาสตร ์

57E186020 นางสาว ปาลติา ปันทะรัตน ์ ครศุาสตร ์

57E186021 นางสาว ผไทมาศ สงขาว ครศุาสตร ์

57E186022 นางสาว พัชรดิา โสะตา ครศุาสตร ์

57E186023 นางสาว พชิชากรณ์ จติรพรหม ครศุาสตร ์

57E186024 นางสาว ภาวด ี หรมีหนก ครศุาสตร ์

57E186025 นางสาว มกุรนิทร ์ บญุเทยีม ครศุาสตร ์

57E186029 นางสาว ฤทัยวรรณ มัง่ม ี ครศุาสตร ์

57E186030 นางสาว วรัญญา ชเูพ็ง ครศุาสตร ์

57E186032 นางสาว ศศวิมิล หมวกบญุแกว้ ครศุาสตร ์



57E186034 นาย สทิธพิร รอดสัน้ ครศุาสตร ์

57E186036 นางสาว สคุนธา ศรพีรม ครศุาสตร ์

57E186038 นางสาว สดุารัตน ์ ชมุเชือ้ ครศุาสตร ์

57E186039 นางสาว สธุดิา ณ ระนอง ครศุาสตร ์

57E186040 นางสาว สนัุนทา ปลอดแกน่ทอง ครศุาสตร ์

57E186041 นางสาว สนุสิา มง้ชเูรอืง ครศุาสตร ์

57E186043 นางสาว เสาวณีย ์ หมืน่รักษ์ ครศุาสตร ์

57E186045 นางสาว อลติา สนัมาแอ ครศุาสตร ์

57E186046 นาย อากมีนิ เซง็สาเมาะ ครศุาสตร ์

57E186047 นางสาว ฮสุนา มามะ ครศุาสตร ์

596702008 นางสาว ณัฐยา หนูเทพ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702013 นาย ธรีภทัร จ าปาทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702014 นาย นพรัตน ์ เพ็ชรรัตน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702017 นาย ปัญญวทิย ์ หาญภริมย ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702027 นาย สรุพล นวลจันทร ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702030 นาย อรรถสทิธิ ์ เพชรกาญจน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702039 นาย ชานุกฤต  ศภุจันทะทัง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702040 นาย เชงิฉาย หนูนาค เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702042 นาย ทรงวทิย ์ ยอดแกว้ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702046 นาย ธรีศานต ์ สขุสบาย เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702050 นาย พงษ์เพชร อนิทรักษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702057 นาย ศริศิักดิ ์ วอ่งเจรญิวัฒนา เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596702066 นาย อมิรอม ยามา เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705005 นาย เจตนพิทัธ ์ ถถิาวร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705011 นาย ดษุฎ ี เพชรยอ้ย เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705013 นาย ธนพงษ์ โจภเูขยีว เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705017 นาย ธรียทุธ จติจันทร ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705018 นาย ธรีวฒุ ิ สวุรรณรัตน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705019 นางสาว นวยีา รอดบญุม ี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705020 นาย นาบลิ ศรนีโิอ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705022 นาย บะหก์ ี โตะหตั เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705026 นางสาว พชิญา จันทรเ์พชร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705029 นาย ภาณุวัชร ์ จันทรเ์ดมิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705030 นางสาว ภานุมาส ลัภบญุ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705031 นางสาว มาลาลกัษณ์ รัตนพงศ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705034 นาย วรายทุธ ธันศร ี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705037 นาย วรีภทัร บลินุกลู เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705041 นาย ศภุชยั หนูแกว้ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705043 นาย สทุธศิักดิ ์ ส าเร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705053 นางสาว กฤตยิา สวุรรณรัตน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705058 นาย เซง็ลี ่ แซช่งิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

596705059 นางสาว ณัฐกลุ รัตนโชต ิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
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สรุปผลโครงการ บรรยายและการจัดแสดงนิทรรศการ  “เยาวชนไทยหัวใจสีขาว” 
วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรตฯิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
------------------------------------------------------------ 

สรุปรายงานการประเมินผล 
 จากการสอบถาม โครงการบรรยายและการจัดแสดงนิทรรศการ  “เยาวชนไทยหัวใจสีขาว” 
โดยส่งแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ ในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  หอประชุมเฉลิม 
พระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 1,473 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืน
มาจ านวน 974 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 66.12  โดยมีการรายงานผลจากการวิเคราะห์ 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น 

ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมินและค่าร้อยละจ านวนตามตัวแปรเพศ 
 

ตัวแปร จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
219 
755 

 
22.48 
77.52 

รวม 974 100 

 จากตารางที่  1  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน  จ านวน 974  คน  เป็นเพศชาย  219 คน  
คิดเป็นร้อยละ  22.48  เพศหญิง  755  คน  คิดเป็นร้อยละ  77.52    

 ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสถานการณ์การพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละ ระดับและอันดับ การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 
รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ ระดับ อันดับ 

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 
1.  ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม 4.25 มาก 1 

2.  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 4.10 มาก 3 
3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.20 มาก 2 

4.  การประสานงานและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.10 มาก 3 
ค่าเฉลี่ยการประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 4.16 มาก 

  



จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นการประเมินความพร้อมของการจัด
อบรมเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3 ล าดับแรกดังนี้ 

 ล าดับที่ 1  ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 4.25 

 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.20 

 ล าดับที่ 3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม  และการประสานงานและการ
อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 4.10 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละ ระดับและอันดับ การประเมินผลการอบรม 

รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ ระดับ อันดับ 
การประเมินผลการอบรม 

6.  เนื้อหาของการบรรยายทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม 4.10 มาก 2 
7.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการอบรม 3.90 มาก 3 

8.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม 4.15 มาก 1 
9.  สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในองค์กร 4.10 มาก 2 

10. ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับการจัดการฝึกอบรม 4.10 มาก 2 
ค่าเฉลี่ยการประเมินผลการอบรม 4.07 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นการประเมินผลการอบรมเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย  3 ล าดับแรกดังนี้ 

 ล าดับที่  1  ความเหมาะสมของผู้ อบรมมีความเข้า ใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 4.15 

 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมของสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   และความพึงพอใจ
โดยรวมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.10 

 ล าดับที่  3 ความเหมาะสมของเนื้อหาของการบรรยายทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละ ระดับและอันดับ การประเมินผลการอบรม 
รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ ระดับ อันดับ 

การประเมินวิทยากร 
11. มีความรู้ความสามารถในเนือ้หาที่บรรยาย 4.30 มาก 1 

12. บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์ 4.25 มาก 2 
13. ใช้ค าพูด น้ าเสียง ชัดเจน 4.20 มาก 3 

14. ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจไดง้่าย 4.20 มาก 3 

15. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสยั 4.15 มาก 4 
16. ตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ 4.15 มาก 4 

17. มีบุคลิกภาพทีด่ี นา่เชื่อถือ 4.30 มาก 1 
18. การรักษาเวลาของวิทยากร 4.25 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยการประเมินผลการอบรม 4.82 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นการประเมินวิทยากรเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย  3 ล าดับแรกดังนี้ 

 ล าดับที่ 1  ความเหมาะสมของมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี 
น่าเชื่อถือ  และการรักษาเวลาของวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 4.30 

 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมของการบรรยายได้ตลบถ้วนตามวัตถุประสงค์  ใช้ค าพูด น้ าเสียง ชัดเจน  
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย  และตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.25 

 ล าดับที่ 3 ความเหมาะสมของถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อย  คิดเป็นร้อยละ 4.20 

ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีวิทยากรที่ให้สีสันในการบรรยาย แบบนี้ทุกกิจกรรม 
 2. ควรมีการสอบถามและแจกรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ แบบนีทุ้กกิจกรรม 
 
 
 

 


