ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัส
UDA6080001
UDA6080002
UDA6080003
UDA6080005
UDA6080006
UDA6080007
UDA6080008
UDA6080009
UDA6080011
UDA6080012
UDA6080015
UDA6080018
UDA6080020
UDA6080021
UDA6080022
UDA6080025
UDA6080027
UDA6080029
UDA6080032
UDA6080035
UDA6080036
UDA6080038
UDA6080039
UDA6080040
UDA6080041
UDA6080042
UDA6080043
UDA6080044
UDA6080045
UDA6080047

รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และ อาจารย์ประจาชั้น
อ.พรรณวรดา สุวัน และ อ.เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
ชื่อ - สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุ
รตอ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร
นางสาว กนกพร ชัยสาด
รตอ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร
นางสาว กรรณิการ์ ชานาญ
รตอ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร
นางสาว กัญชพร หอมโสภา
อ. พวงผกา อินทร์เอี่ยม
นางสาว กัญรยา ดีเลิศ
อ. พวงผกา อินทร์เอี่ยม
นาย กิตติธร นามวิเศษ
อ. นภารินทร์ นวลไธสง
นางสาว กุลณัฐ วงษาเทียม
อ. นภารินทร์ นวลไธสง
นางสาว กุลธิกา พรมไชยะ
อ. นภารินทร์ นวลไธสง
นางสาว กุลนารี แก่นหมั่น
อ. นภารินทร์ นวลไธสง
นางสาว ขวัญชนก โพสาวัง
นางสาว ขวัญประภา ผาสารคา อ. นภารินทร์ นวลไธสง
อ. นภารินทร์ นวลไธสง
นางสาว จินตนา บุญเรือง
อ. พรพิมล ศรีสุวรรณ
นางสาว จุฑามาศ ศรีมุกดา
อ. พรพิมล ศรีสุวรรณ
นางสาว ชฎาพร พิมพา
อ. พรพิมล ศรีสุวรรณ
นางสาว ชฎาภรณ์ ชินวงษ์
อ. ชรินทร์พร มะชะรา
นางสาว ชณิกา กิจสวน
นางสาว ญาดาภรณ์ กวนหลวง อ. ชรินทร์พร มะชะรา
อ. ชรินทร์พร มะชะรา
นางสาว ฐิติมา ขัติวงค์
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว ณัฐรียา ศรีชูยงค์
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว ดลฤทัย แพงจันทร์
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว ทัศนียา ตะรินันท์
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว ทิชากร นามเสาร์
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นาย ธนกฤต วงค์อนุ
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว ธนัชพร สุขศรี
อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
นางสาว ธนาภรณ์ ศรีนาเวช
นางสาว ธัญญลักษณ์ จันดาดา อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
นางสาว ธัญญาลักษณ์ สาลากัน อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
นางสาว ธัญวลัย สายสิน
อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
นางสาว ธิราทิพย์ เสวตวงษ์
อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
นางสาว ธิดารัตน์ มาตราช
อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา
นาย ธีระภัทร์ สิมลิราช

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

UDA6080049
UDA6080050
UDA6080051
UDA6080052
UDA6080053
UDA6080056
UDA6080057
UDA6080067
UDA6080068
UDA6080071
UDA6080072
UDA6080073
UDA6080074
UDA6080076
UDA6080078
UDA6080079
UDA6080081
UDA6080083
UDA6080084
UDA6080085
UDA6080086
UDA6080088
UDA6080089
UDA6080090
UDA6080091
UDA6080092
UDA6080094
UDA6080095
UDA6080096
UDA6080098
UDA6080099
UDA6080100
UDA6080102

อ. นิตยากร ลุนพรหม
นางสาว นภา นวนแสง
อ. นิตยากร ลุนพรหม
นางสาว นรากร บรรดาศักดิ์
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
นาย นเรนทร์ฤทธิ์ มาสู่
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
นางสาว นฤมล พินิจมนตรี
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
นางสาว นฤมล ศรีงาม
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
นางสาว นาราภัทร มูลเพชร
อ. กาญจนา ปัญญาธร
นางสาว นาทิพย์ กลมเกลียว
อ. กาญจนา ปัญญาธร
นางสาว ปัทมา สุวรรณ
อ. กาญจนา ปัญญาธร
นางสาว ปาริชาติ ธนารีย์กุล
อ. กาญจนา ปัญญาธร
นางสาว ปิยะธิดา สีลา
อ. พรรณวรดา สุวัน
นางสาว ปุณยนุช พานวงศ์
อ. พรรณวรดา สุวัน
นางสาว พรชิตา ทะบรรหาร
อ. ฉวีวรรณ อุปมานะ
นางสาว พรทิพย์ กกฝ้าย
อ. ฉวีวรรณ อุปมานะ
นางสาว พรรณนภา รุ่งศรี
อ. นันทาวดี ศิริจันทรา
นางสาว พัชรินทร์ ไชยนา
อ. นันทาวดี ศิริจันทรา
นางสาว พิกุลทอง ภูขาว
อ. สุมิษา
นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีโสดา
อ. สุมิษา
นางสาว ไพลิน โพธิ์ชัยย้อย
อ. สุมิษา
นางสาว ไพลิน ภูนาสูง
อ. สุมิษา
นางสาว ภัทรียา เจินยุหะ
อ. สุมิษา
นางสาว มนัสนันท์ พรมวัง
อ. ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว มาลินี ลุนพิลา
อ. ปิติณัช ราชภักดี
นางสาว มุธิตา บรรลือทรัพย์
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
นางสาว ยลธิดา ไชยสัตย์
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
นาย ยศกร สุระดนัย
อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
นางสาว ยุพรัตน์ เจริญมี
อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
นางสาว เยาวภา วงษ์ดวง
นางสาว เยาวลักษณ์ หาญสารจอด อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
นางสาว รัตนาภรณ์ กองเกิด
อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
นางสาว ลลิตา ทรายก่า
อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
นางสาว ลลิตา วีระศักดิ์
อ. วรนุช ไชยวาน
นางสาว ลลินา เหลาสุวรรณ
อ. วรนุช ไชยวาน
นาย วรรณกร ภูยืด

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

UDA6080103
UDA6080104
UDA6080112
UDA6080117
UDA6080119
UDA6080120
UDA6080121
UDA6080123
UDA6080125
UDA6080128
UDA6080134
UDA6080137
UDA6080138
UDA6080141
UDA6080142
UDA6080143
UDA6080145
UDA6080150
UDA6080164
UDA6080166

นางสาว วรรณริษา เทพภูมี
นางสาว วรรณิษา คงประพัฒน์
นางสาว ศิริรัตน์ แก้วคาสอน
นางสาว สิรินทรา ศิรินามพิมพ์
นางสาว สุจิตตรา วงษ์กระโซ่
นางสาว สุจิตรา ดาโสม
นางสาว สุชาดา มงคล
นางสาว สุชาดา ศรีกงพาน
นางสาว สุดารัตน์ มานะเสน
นางสาว สุพัตรา บุญก้อน
นางสาว อทิตญา จันผาย
นางสาว อรดา หอมทรัพย์
นางสาว อรนุช สัตบุตร
นางสาว อรอนงค์ ประทุมชาติ
นางสาว อริยา คาทะเนตร
นางสาว อักษรสวรรค์ คาหล้า
นางสาว อัญชณีย์ หงษาคา
นางสาว อินทร์ทิรา สารศิริ
นางสาว จันจิรา พ่อบุญจันทร์
นางสาว อทิติยา บุญทาป

อ. วรนุช ไชยวาน
อ. วรนุช ไชยวาน
อ. ชนิดาภา ขอสุข
อ. สุภาพักตร์ หาญกล้า
อ. สุภาพักตร์ หาญกล้า
อ. สุภาพักตร์ หาญกล้า
อ. สุภาพักตร์ หาญกล้า
อ. สุภาพักตร์ หาญกล้า
อ. สุภาพักตร์ หาญกล้า
อ. รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
อ. ศิริลักษณ์ ปัญญา
อ. ศิริลักษณ์ ปัญญา
อ. ศิริลักษณ์ ปัญญา
อ. นันทาวดี ศิริจันทรา
อ. นันทาวดี ศิริจันทรา
อ. นันทาวดี ศิริจันทรา
อ. นันทาวดี ศิริจันทรา
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง

