
นักกิจกรรมตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2564 
1. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านกีฬา 

1.1 นายวรชาติ    อูอำหมัด  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  นักกิจกรรมตัวอย่างดา้นด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2.1 น.ส.ณัฏฐ์ชิตา    โง้วพิพัฒน์มงคล คณะวิทยาการจัดการ 
 
3.  นักกิจกรรมตัวอย่างดา้นจิตสาธารณะ 
 3.1 นางสาวนูรอัยณีย์    ซูเล็ง   คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.2 นางสาวบัณฑิตา  ชำนาญศิลป์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.3 นางสาวปานชนก     เรืองแก้ว  คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.4 นางสาวสุภัสสรา  อุไรรัตน์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.5 นางสาวอารียา    หลังปูเต๊ะ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.6 นางสาววิภาวดี  สุขเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.7 นายณัฐกมล   วาณิชภัทรกุล  คณะวิทยาการจัดการ 
3.8 นายจิรศักดิ์   แก้วเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์ 
3.9 นายอานนร์    มากกลาย  คณะการแพทย์แผนไทย 
3.10 นางสาวเซาด๊ะห์   ปังแลมาเส็น  คณะวิทยาการจัดการ 
3.11 นางสาวกัลยรัตน์   ทองสุข   คณะวิทยาการจัดการ 
3.12 นางสาวณัฐนิชา   ยอดแก้ว  คณะวิทยาการจัดการ 
3.13 นางสาวธัญลักษณ์   ชัยกิจ   คณะนิติศาสตร์ 
3.14 นางสาวณฐพร   เสาวพงค์  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.15 นางสาวจิตสุภา   สันติวิริยะกุล  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.16 นางสาวศษณา   มนัสศุภมงคล  คณะนิติศาสตร์ 
3.17 นายวรวุธ    นิคะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.18 นายสหชาติ    เกล้ียงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.19 นายอัศม์เดช    ชายทุ่ย   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3.20 นางสาวปลิตา   รมทอง   คณะวิทยาการจัดการ 
3.21 นายพรชัย    พันธ์โสร ี  คณะนิติศาสตร์ 
3.22 นายอัฟฟาน    ลาเต๊ะบือริง  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.23 นายอาณกร    หริรัตนกุล  คณะนิติศาสตร์  
3.24 นายธีระพร    คงทวี   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 



 
4.  นักกิจกรรมตัวอย่างดา้นวิชาการ 
 4.1 นายอาณาจักร   ปานจีน   คณะนิติศาสตร์ 

4.2 นายพนธกร    จันทรพิมล  คณะนิติศาสตร์  
4.3 นางสาวนภสร    นาคสุวรรณ์  คณะวิทยาการจัดการ 
4.4 นางสาววิชุดา   รัตนพันธ ์  คณะวิทยาการจัดการ 
4.5 นางสาวจริยา   เก้าเอ้ียน  คณะวิทยาการจัดการ 
4.6 นางสาวอภิชยา   ขวัญเกลี้ยง  คณะวิทยาการจัดการ 
4.7 นายภัคพล   ตั้งสิริตระกูล  คณะวิทยาการจัดการ 
4.8 นายภคิน    อออิปก   คณะวิทยาการจัดการ 
4.9 นางสาวสริตา    ชุ่มจำรัส  คณะวิทยาการจัดการ 
4.10 นายประกาศกิจ   อนันต์เลิศสกุล  วิทยาลัยนานาชาติ 
4.11 นางสาวกชมน   ดำพัฒ   คณะวิทยาการจัดการ 
4.12 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีแฉล้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.13 นายทีฆทัศน์    สุขะวิศิษฐ ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.14 นางสาวปาริชาติ  แซ่เง่า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.15 นายอัมมัร    เย็ง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.16 นายอาลีฟ   ยีดะหมะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

5.  นักกิจกรรมตัวอย่างดา้นบริหาร 
 5.1 นางสาวโสภาพรรณ  โสภาโพธิ์  คณะเภสัชศาสตร์  

5.2 นางสาวกันธิมา   ภิญโญ   คณะเภสัชศาสตร์ 
5.3 นายทวีศักดิ์    เจนยงศักดิ์  คณะเภสัชศาสตร์ 
5.4 นายศุภกิจ    กาญจนวงศ์ดีงาม คณะเภสัชศาสตร์ 
5.5 นายภูภพ ยุคุณธร   ยาหลี   คณะเภสัชศาสตร์  
5.6 นายอภิสิทธิ์    นิยมเดชา  คณะเภสัชศาสตร์ 
5.7 นางสาวชาคริยา   ดิสรพงค์  คณะเภสัชศาสตร์ 
5.8 นางสาวศิรดา    เเก้วดวง  คณะนิติศาสตร์ 
5.9 นายนันทวัฒน์   ลี้ธนพาณิชย์  คณะนิติศาสตร์ 
5.10 นางสาวตีรณา   สารานนท์  คณะนิติศาสตร์ 
5.11 นายรุซดี    เหมสลาหมาด  คณะนิติศาสตร์ 
5.12 นางสาวจังคนิษฐา   สกุลธนา  คณะนิติศาสตร์ 



5.13 นายชากีฟ    สาและ   คณะนิติศาสตร์ 
5.14 นายปัณณวัฒน์   คงเกตุ   คณะนิติศาสตร์ 
5.15 นายกิตติภณ    ยังสุข   คณะนิติศาสตร์ 
5.16 นายนิคกี้ ชองฮัน    ลิม   คณะนิติศาสตร์ 
5.17 นายชานน    น้อยนาม  คณะนิติศาสตร์ 
5.18 นางสาวเบณาซี   กุลหลำ   คณะนิติศาสตร์ 
5.19 นายเอกวิชช์    ชูดำ   คณะนิติศาสตร์ 
5.20 นายอภินภัศ    เส้งเนตร  คณะนิติศาสตร์ 
5.21 นายภัสกร    คงเกลี้ยง  คณะนิติศาสตร์ 
5.22 นางสาวกรัณฐรัตน์   เมืองหงษ์  คณะนิติศาสตร์ 
5.23 นางสาวธัณย์ชนก   ขาวหมดจด  คณะเทคนิคการแพทย์ 
5.24 นางสาวชนาพร   แดงคำด ี  คณะเทคนิคการแพทย์ 
5.25 นางสาวอริสรา   อากะโรภาษ  คณะศิลปศาสตร์  
5.26 นางสาวอัครีมี    สุกใส   คณะศิลปศาสตร์ 
5.27 นายอานนท์    ศักดิ์สองเมือง  คณะศิลปศาสตร์ 
5.28 นายกัญญาพัชร  สาระอาภรณ์  คณะศิลปศาสตร์ 
5.29 นางสาวประภัสสร   วิลัยพงษ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.30 นางสาวพีรยาภัทร   ชุมพงษ์   คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.31 นางสาวรอฟีอะห์   ยีตา   คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.32 นางสาวอรทัย   มูซอ   คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.33 นายมงคล  ถาวร   คณะวิทยาศาสตร์ 
5.34 นางสาวอภิญญา  ลัทธิพรหม  คณะวิทยาศาสตร์ 
5.35 นายพิษณุ   พรหมชัยศรี  คณะวิทยาศาสตร์ 
5.36 นายจีรพัฒน์   พรหมบริรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ 
5.37 นายธีรพงศ์   ทวีไชยศักดิ ์  คณะวิทยาการจัดการ 
5.38 นายศรัณย์  กาฬสินธุ์  คณะวิทยาการจัดการ 
5.39 นางสาวขวัญจิรา  เต้แก้ว   คณะวิทยาการจัดการ 
5.40 นายจีระศักดิ์   น้ำผุด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.41 นางสาวรัชนีกร   พรหมทอง  คณะวิทยาการจัดการ 
5.42 นางสาวชนิกานต์ แก้วสระ  คณะวิทยาการจัดการ 
5.43 นางสาวชิดชนก   ถาดทอง  คณะวิทยาการจัดการ 
5.44 นางสาวภัทรพร     วิภารัตนาพร  คณะการแพทย์แผนไทย 



5.45 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณศรี  คณะแพทยศาสตร์ 
5.46 นายณัฐพล  รัตนแก้วกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ 
5.47 นางสาวซิมยา   สาเมาะยูโซ๊ะ  คณะวิทยาการจัดการ 
5.48 นายอัสรี    จาลง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.49 นายเอ้ืออังกูร    นพรตัน์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5.50 นางสาววิลาวรรณ   คชภูมิ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.51 นางสาวอิชยา    เส้งมี   คณะเศรษฐศาสตร์ 
5.52 นายคณิศร    ทิพศร ี   คณะเศรษฐศาสตร์ 
5.53 นายสรวิศ   ศรีเมือง  คณะศิลปศาสตร์ 
5.54 นายไตรภาคีย์   ด้วงสา   คณะวิทยาการจัดการ 
5.55 นายวงศธร    สว่างภพ  คณะวิทยาการจัดการ 
5.56 นางสาวสุพิชชา   ดิสสระ   คณะวิทยาการจัดการ 
5.57 นางสาวสุภารัล   สันบ ู   คณะศิลปศาสตร์ 
5.58 นายพีรภัทร    ดำจันทร์  คณะวิทยาการจัดการ 
5.59 นายอันฮาดิส   ถิ่นสะเดา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5.60 นางสาวชนิตา   หัวเขา   คณะนิติศาสตร์ 
5.61 นางสาวศลิตา    ซุ่ยกลั่น   คณะวิทยาการจัดการ 
5.62 นางสาวจณิสตา  มารสุริวงค์  คณะพยาบาลศาสตร์  
5.63 นายจิรัฐพล    ชูดหอม   คณะเศรษฐศาสตร์ 
5.64 นางสาวมามี    ถนอมเบ็ญจมกุล คณะศิลปศาสตร์ 
5.65 นายต่อลาภ    ชูชื่น   คณะวิทยาการจัดการ 
5.66 นางสาวณัฏฐธิดา      ขันธ์ภักด ี  คณะการแพทย์แผนไทย 
5.67 นางสาวอามีเนาะ   วาหลง   คณะศิลปศาสตร์ 
5.68 นายอดิเทพ    พลเทพ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.69 นางสาวบงกช    ไชยมโน  คณะวิทยาการจัดการ 
5.70 นางสาวปิยวรรณ   ทองกรด  คณะศิลปศาสตร์ 
5.71 นายนวพล         สุวรรณกระจ่าง คณะเศรษฐศาสตร์ 
5.72 นายมะโฟร์    อาแว   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.73 นางสาวขวัญชนก      มิตรวงค ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.74 นางสาวปภัฎชมณ   ผจงวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ 
5.75 นางสาววศินี    ล่องชุม   คณะวิทยาการจัดการ 
5.76 นายณัฐวุฒิ    ภาสกรกุล  คณะวิทยาการจัดการ  



5.77 นางสาวปริยฉัตร   เต็มราม  คณะวิทยาการจัดการ 
5.78  นายอัชร๊อฟ    หมัดหมัน  คณะนิติศาสตร์ 
5.79  นางสาวอิศริยา   เมฆฉาย  คณะวิทยาการจัดการ 
5.80 นายโกเมศ   ทองประทีป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.81 นางสาวนพวรรณ  จันทร์แจ่มศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.82  นางสาวสุธิดา    หวันเหล็ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.83 นายนิติภูมิ    นิติธรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.84 นายสืบศักดิ์   ท้วมพิบูลย ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.85 นางสาวฮาซาร์นี   เจะสือแม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6.  นักกิจกรรมตัวอย่างดา้นอ่ืนๆ 
6.1 นางสาวศลิษา  ซุ่ยกลั่น  คณะวิทยาการจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ 
6.2 นายชัยวัฒน์   สุระคำแหง คณะศิลปศาสตร์  ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

โครงการกิจกรรมดีเด่น 

1.ด้านกีฬา ได้แก่   
1.1 โครงการ Phar'Z E-Sports โดย สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

2. ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  
2.1 โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดย องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา 
2.2 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย สโมสรนักศึกษาคณะ               

ศิลปะศาสตร์ 
2.3 โครงการลอยกระทงออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  

           โดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
3. ด้านวิชาการ ได้แก่ 

3.1  โครงการ Green Faculty 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

3.2 โครงการประกวดผลงานไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  
           โดย สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

3.3 โครงการ Libra Festival 1st 2022 โดย สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
3.4  โครงการ "Pharmacy Event" ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 โดย สโมสรนักศึกษาคณะเภสัช

ศาสตร์ 
3.5 โครงการ Science คิด :  คิดเปลี่ยนโลก โดย ชุมนุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 



4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก ่
4.1 โครงการวิทยาการฯ สรรสร้างชุมชน คร้ังที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 
      ตอน สรรสร้าง สร้างสรรค์ นำความรู้ช่วยชุมชน โดย สโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 
4.2 โครงการ " Rx ASA" (เภสัชอาสา ฟาร์มาไลฟ์) ครั้งที่ 1 โดย สโมสรนักศึกษาคณะ

เภสัชศาสตร์ 
5. ด้านกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่  

5.1 โครงการต้อนรับน้องใหม่ ชวน LIVE เขียวมะกอก ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 
2564 

      โดย สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
5.2 โครงการรับน้องประชุมเชียร์ออนไลน์ (SCI PSU Online Cheering)  
      โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
5.3 โครงการวิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2564 ตอน ก้าวอย่าง New 

Normal 
      โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

6. ด้านปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้แก่ 
๖.๑  โครงการ Econ first meet เตรียมความพร้อมน้องปีหนึ่ง โดย สโมสรนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

7. ด้านเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา ได้แก่ 
7.1 โครงการ PSU ตะลอนทัวร์ SEASON 2 โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 

8. ด้านส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ได้แก่ 
8.1 โครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Cheering 2021 โดย องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา 
9. ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 

9.1 โครงการมารยาทดีเป็นศรีแก่ชาวพยาบาล โดย สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 10. ด้านนันทนาการ ได้แก่ 
10.1 โครงการ LMC The Project : S ครั้งที่ 2 ตอน ท้องฟ้าของคุณเป็นสีอะไร 

             โดย ชุมนุมดนตรีสากล คณะนิติศาสตร์ 
 11. ด้านส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม ได้แก ่

11.1 โครงการพักสูบ พักปอด พักก่อนนะบุหรี่ไฟฟ้า โดย สโมสรนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 



 12. ด้านส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา ได้แก่ 
12.1 โครงการ PSU-ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ  SEASON 2 โดย องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา 
 13. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ได้แก่ 

13.1 โครงการ SAPA’s going to say มาทางเด้...มีเร่ืองจะบอก  
             โดย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 

 14. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 
14.1 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย สภานักศึกษา องค์การ

นักศึกษา 
 15. ด้านส่งเสริมความเป็นสากล ได้แก่ 
        15.1 โครงการ The 8th ASEAN Focus & International Food โดย องค์การบริหาร องค์การ
นักศึกษา 
 16. ด้านกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองโลก ได้แก่ 
        16.1 โครงการศิลป์สัมพันธ์ E2LM 2021 ตอน ก้าวใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลก  
                                     โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 

 


