ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ อาจารย์ประจาชั้น
อ.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ อ.นันทาวดี ศิริจันทรา และ อ.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว
ชื่อ - สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุ
รหัสนักศึกษา
อ. ดร. สุกัญญา ฆารสินธุ์
UDA6380001 นายพลกฤษ สีดาห้าว
อ. ดร. สุกัญญา ฆารสินธุ์
UDA6380002 นายอรรคเดช เพชรมีศรี
อ. ดร. สุกัญญา ฆารสินธุ์
UDA6380003 นางสาวอรัญญา ลิบหลี่
UDA6380005 นางสาวปานชนก รักษาภายใน อ.พรพิมล ศรีสุวรรณ
อ.พรพิมล ศรีสุวรรณ
UDA6380006 นางสาวเมฆขลา สุริยะ
อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า
UDA6380007 นางสาวพรทิพย์ เหล่ามา
อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า
UDA6380008 นางสาวนาตาลี ลาภูเขียว
อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า
UDA6380009 นายวีระพล อินทะชัย
อ. วิยะดา ทิพม่อม
UDA6380010 นางสาวพรทิพย์ วิมลจิตร์
อ. วิยะดา ทิพม่อม
UDA6380011 นางสาวณัฐกาญน์ ทั่งพรม
อ. วิยะดา ทิพม่อม
UDA6380012 นางสาวนริศรา วงษ์ศรี
อ. นภารินทร์ นวลไธสง
UDA6380013 นางสาวพิมพ์วิไล ไชยยงค์
UDA6380015 นางสาวจิราวรรณ แสงโสดา อ. นภารินทร์ นวลไธสง
อ.อัญชลี อ้วนแก้ว
UDA6380016 นางสาวอริสรา อุโคตร
อ.อัญชลี อ้วนแก้ว
UDA6380017 นางสาวทิพยาภรณ์ โคตรดี
อ.อัญชลี อ้วนแก้ว
UDA6380018 นางสาวธีมาพร สอใบ
UDA6380019 นางสาวสุดารัตน์ ป้องคาสิงห์ อ.นงนุช บุญมาลา
UDA6380020 นางสาวสิริวิมล แก่งจาปา
อ.นงนุช บุญมาลา
UDA6380021 นางสาวชลธิชา สาเดช
อ.นงนุช บุญมาลา

20
21
22
23
24
25

UDA6380022
UDA6380024
UDA6380025
UDA6380026
UDA6380027
UDA6380028

26

UDA6380029

นางสาววริพร ทรัพย์เติม
อ.วรนุช ไชยวาน
นายณรงค์กร พักใส
อ.วรนุช ไชยวาน
นางสาวศรุตา รัตนพิมาตร
อ.นงนุช บุญมาลา
นางสาวกัลยารัตน์ พงศ์ทวีพัฒน์ อ.นงนุช บุญมาลา
นางสาวกันยารัตน์ คาใต้
อ.นงนุช บุญมาลา
นางสาวอภิชญา วงศ์ศักดิ์ดี อ.ปิติณัช ราชภักดี
อ.ปิติณัช ราชภักดี
นางสาวนฤมล ใจภักดี

27

UDA6380030

นางสาวนันท์นภัส ชัยทองคา

อ.ปิติณัช ราชภักดี

28

UDA6380031

นางสาวรุ่งนภา สุวรรณมาโจ

อ.ธันยาพร โครตชุม

29

UDA6380032

นางสาวอริสรา สิงห์แม

อ.ธันยาพร โครตชุม

30

UDA6380033

นางสาวกมลรัชดา หาชัย

อ.ธันยาพร โครตชุม

ที่ รหัสนักศึกษา
31 UDA6380034
32 UDA6380035
33 UDA6380037
34 UDA6380038
35 UDA6380039
36 UDA6380040
37 UDA6380042
38 UDA6380043
39 UDA6380045
40 UDA6380046
41 UDA6380047
42 UDA6380048
43 UDA6380049
44 UDA6380050
45 UDA6380051
46 UDA6380052

ชื่อ - สกุล
นายสิทธิพล ฮุงหวล
นางสาววริญทร ผิวดี
นางสาวนลินี โม้ภักดี
นางสาวนพมาศ แสนทวีสุข
นายศศิธร ศรีโสภา
นางสาวยุวธิดา สีสัน
นางสาววิลาวรรณ แก่นคา
นางสาวธัญญลักษณ์ ปิ่นคา
นางสาวภัทรวดี ฤทธินะหาร
นางสาวชดารักษ์ บุตรแสน
นางสาวสุดารัตน์ สุขหร่อง
นางสาวพรรณภัสษา ม่วงสนิท
นางสาววริศรา ร่มพุทธศาสนา
นางสาวกนกวรรณ ศรีแก่บ้าน
นางสาวณัฐรัตน์ วรรณภา
นางสาวเนตรอัปสร แก้วโสดา

47

UDA6380053

นางสาวจารุวรรณ สายโพธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.วรนุช ไชยวาน
อ.วรนุช ไชยวาน
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
อ. ณัฏฐากุล บึงมุม
อ. กาญจนา ปัญญาธร
อ. กาญจนา ปัญญาธร
อ. พรรณวรดา สุวัน
อ. พรรณวรดา สุวัน
อ.นันทาวดี ศิริจันทรา
อ.นันทาวดี ศิริจันทรา
อ.นันทาวดี ศิริจันทรา
อ. รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
อ. รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
อ. รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
อ.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว
อ.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว

48

UDA6380054

นางสาวศิริลักษณ์ มะลิทอง

อ.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว

49

UDA6380055 นางสาวศศิประภา ช่วยรักษา

อ.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

50

UDA6380056

นางสาวนันทริกา ศรีรักษา

อ.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

51

UDA6380057

นางสาวรุจิเรศ อุดมเลิศ

อ.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

52

UDA6380058

นางสาวศศิวิมล จอมทิพย์

อ.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

53

UDA6380059

นางสาวอวัศดา ลีเอาะ

อ.ดร. ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล

54

UDA6380060

55
56
57
58
59

UDA6380062
UDA6380063
UDA6380064
UDA6380065
UDA6380066

60

UDA6380067

นางสาวอารีลักษณา ลองทอง อ.ดร. ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
นางสาวปาริชาต ทองยัง
นางสาววรรณภา แหลมกีก่า อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
อ. เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
นางสาววราพร ชินบุตร
อ.กชนิภา ขวาวงค์
นางสาวภัชนิดา สูงรันต์
นางสาวปาริชาติ ไตรยสุทธิ์ อ.กชนิภา ขวาวงค์
อ.กชนิภา ขวาวงค์
นางสาวแพรวโพยม วิวัฒน์

หมายเหตุ

ที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

61

UDA6380068

นางสาวอนุชญา สุขจันทร์

อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์

62

UDA6380069

นางสาวกรกนก ดวงกุลสา

อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์

63

UDA6380070

นางสาวนวลวิภา ผลกระกอบ อ.สุปรีดา อินทรสงเคราะห์

64

UDA6380071

นางสาวเยาวลักษณ์ นุประทุม อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา

65

UDA6380072

นางสาวเกศกนก อุรากุล

อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา

66

UDA6380073

นางสาวปัตร์ติมา กลิ่นศรีสุข

อ.ศิริลักษณ์ ปัญญา

67

UDA6380074

นางสาวกาญจนา ขาลเกตุ

อ.วิยดา ทิพม่อม

68

UDA6380075

นายอนุชา มาจันทร์

อ.วิยดา ทิพม่อม

69

UDA6380076

นางสาวภารดี สอนลา

70

UDA6380077

นางสาวมัลลิกา วงษา

อ.วิยดา ทิพม่อม
อ.นันทาวดี ศิริจันทรา

71

UDA6380078

นางสาวมัติกา ปุนริบูรณ์

อ.นันทาวดี ศิริจันทรา

72

UDA6380079

นางสาวอรุโณทัย บาดาล

อ.นันทาวดี ศิริจันทรา

73

UDA6380081 นางสาวบุษบา ปิกะตัง

อ.นันทาวดี ศิริจันทรา

หมายเหตุ

อ.พวงผกา อินทร์เอี่ยม
อ.พวงผกา อินทร์เอี่ยม
อ.พวงผกา อินทร์เอี่ยม

อ. ฉวีวรรณ อุปมานะ
อ. ฉวีวรรณ อุปมานะ
อ. ฉวีวรรณ อุปมานะ

