วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เอกสารรายชื่ออาจารย์ และนักศึกษาในการให้คาปรึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
รายชื่อนักศึกษา
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘
ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
๑ นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
นางสาวกมลชนก ยางธิสาร
นางสาวกมลรัตน์ รัตนมงคล
นางสาวศศิประภา สร้อยพรม
นางสาวเกศสุดา กุลพา
นางสาวศศิภรณ์ ศรีภูธร
นางสาวอารญา อัตสาร
๒ นางยุภาภรณ์ ติรไพรวงศ์
น.ส.อรพินณ์ สกุนนั
นางสาวนุชจิพร จันทะคุณ
นางสาวชฎาภรณ์ อุบลแสน
(แทน อ.พรพรรณ มนสัจกุล)
(รับทุนพระเมตตาสมเด็จย่า)
นางสาวปานวาส มูลสิงห์
นางสาวชนัญญา พงษ์พาน
โควตาสถาบันพระบรมราชชนก
นางสาวอรอนงค์ แพงสา
๓ นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
นายจักรรินทร์ วิชัยวงษ์
นางสาวภัทราวดี จิตใส
นายสิทธิพล อุทัยมา
นางสาวภูริชนาฎ พรมคุณ
นางสาว เมทินี ศรีลาห้อย
๔

นางสาวปิยะนุช
พรหมสาขา ณ สกลนคร

นางสาวชาลินี สุริวรรณ์
นางสาวญารินดา ตาปนานนท์
นางสาวกรรณิการ์ เกิดสบาย

นางสาวจิตติยาพร ชานุชิต
นางสาวสิรินดา คาบุญ

นายภราดา ประดับเขต
นางสาวมัสยา วิลาวัน
นางสาวธันยชนก พิมพิสาร

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวกรกนก วิเชียรเครือ
นางสาวกรรณิการ์ เชี่ยวชาญ
นางสาวกรรวี สุขนวล
นางสาวขวัญธิดา นันทะ
นางสาวเสาวนีย์ ต้นกันยา
นางสาวเสาวลักษณ์ ไขแสง
นางสาวชรินรัตน์ อินทรกง
นางสาวชลธิชา คุรนันท์
นางสาวชลธิชา พินิจมนตรี
นางสาวถิรดา เตโช
นางสาวชลธิชา เพลิดพราว
นางสาวชวนฝัน จันทาฟ้าเลี่ยม
นางสาวชวพรรณ โคตรชุม

๕

นางวัจนา สุคนธวัฒน์

นางสาวนริศรา อ๊อดผล
นางสาวนฤมล คาอินทร์

นางสาวจณิศตา วรรณปะเข
นางสาวสาวิตรี นาโสก

๖

นายวิจิตร แผ่นทอง
(แทนอาจารย์ศิรินทิพย์
คามีอ่อน)

นางสาวณหทัย คามะโนชาติ
นางสาวทรรศนีย์ ทุมกิจจะ

นางสาวธัญญารัตน์ โม้หิน

นางสาวมุทติ า ศรีดารา
นางสาวยุภา หลวงโคตร
นางสาวสุทธิดา เหลาลาพระ
นางสาวณัฐชา หลานวงค์
นางสาวณัฐพร แวงคา
นางสาวอรนิดา กาแก้ว

นางสาวชนาพร วรรณวิจิตร
นางสาวชนิสรา วารีย์
นางสาวชมภูนชุ นามอาษา
นางสาวศิริรัตน์ หลักคา
นางสาวศิริอาภรณ์ องอาจ
นางสาวอัจฉราพร ดากาวงค์

1

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘

ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
มิตรมาน
นางสาวเบญจมาศ ปราบศัตรู
นางสาวเบญจลักษณ์
จันทะนิตย์
นางสาวสุนิสา แฝงเมืองคุก
นายพูลศักดิ์ ดวนดี
นางสาวปราริชาติ แสนหนองจอก
นางสาวปาริชาติ จันทร์ด่านาย

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นายทินวัฒน์ พิมพ์จนั ทร์
นางสาวพิมพิศา เนตรแสงศรี
นางสาวภัคจิรา โถดาสา

๗

นางวิระกาญจน์
สุเมธานุรักขกูล

นางสาวนฤมล ดวงตา
นางสาวนฤมล บุญเขื่อง

นางสาวชนิดา สารพันลา
นางสาวอุรารัตน์ บุญเจริญ

๘

นางธิดารัตน์ ห้วยทราย

นางสาวฉมาพันธ์ ร่องจิก
นางสาวอาทิตยา ประเสริฐพงษ์

๙

นางสาวฐิตวิ รรณ โยธาทัย

นางสาวปฏิมาพร วงศ์เดิม
นางสาวปิยะมาศ ใจใหญ่
นางสาวพรนิภา จวงทอง
นางสาวพัชรินทร์ อุนาพรม
นางสาวพิชญวดี ปิตะฝ้าย
นางสาวพิมพกานต์ หารลายอง

นางสาวแก้วกัลยา โสภาคา

นางสาวรุ่งทิวา คาภาษี
นางสาวลลิตา ศรีขา
นางสาวสุชาดา พิชิตชัย

นางสาวผกามาศ ลาพองพวง
นางสาวพรนิตรา สิงห์สีทา
นางสาวพรพิมล บุญครอง
นางสาวจิตห์วรา ไชยเชษฐ
นางสาวจิราพร ผ่านจันศรี
นางสาวจิรารัตน์ พรมสมบัติ

๑๐

นางพณาวรรณ พาณิชย์

นางสาวชนวีร์ อินทะราช

๑๑

นางวาสนา ขอนยาง

นางสาวรัชฎาพร กาจัดภัย
นางสาววชิรญาณ์ ศรีสุข
นางสาววนิสรา อัปการัตน์
นางสาวไอริณ อุตโม
นางสาววิภาดา อาจทวีกุล
-ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
(ม.ท.ศ) ทั้ง 2 คน

นางสาวปณิฏฐา วรรณภา
นางสาวปณิตตา พละแสน
นางสาวสุธีราพร พิณธุวนั
นางสาวปิยะดา ธรรมขันธ์
นางสาวปิยะดา สุนาคา
นางสาวนาขวัญ แก้วกัญหา

นางสาวพรลดา อินทะบุญศรี
นางสาวพัชรา สาวรีย์
นางสาวพิชญานิน แพงพา
นางสาวบุษบา ราชชมพู
นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสูงเนิน
นางสาวเบญจวรรณ นาพิลา

๑๒

นายสันติ ยุทธยง

นางสาววรรณวรี อุปชิต
นางสาววิลาณี ไชยราช

นางสาวนัทธาวดี กันภัย

นางสาวชลลดา กาไร
นางสาวชัญญา สบายใจ

นางสาวสุดา โสภาคา
นางสาวสุติภรณ์ อุ่นแสนสุข

นางสาวอริสรา สิมมา
นางสาวจุฑามาศ สอนสุภาพ

2

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
นางสาวสใบทิพย์ อินภูมิ
นางสาวอรรถภาวดี ปักเหนือ
นางสาวภควดี โสธรรมมงคล

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘

๑๓

นางสาวศิริวรรณ
วงศ์ประกรณ์กุล

นางสาวสุดารัตน์ บุญศรี
นางสาวสุธิดา แสนใจวุฒิ

๑๔

นางเพชรา ทองเผ้า

นางสาวเสาวลักษณ์ โชนอนุ
นางสาวโสภาวรรณ จันทเมธิ
นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์

นางสาวกนกวรรณ เรืองสุข
นางสาวศิรประภา ไชยอินสุข

๑๕

นางดาราพร รักหน้าที่

นางสาวชลดา โสพรม

๑๖

นางภัณฑิรชา เฟื่องทอง

๑๗

นางสาวสกาวเดือน
มงคลสุคนธรัก

นางสาวจิราภรณ์ สอนจันทร์
นางสาวจุลเกศ จันทะโคตร
นางสาวฉัตรสุดา สวารักษ์
นางสาวกัญญารัตน์ โททอง
นางสาวกัณฐมณี กิจไพศาลศิลป์
นางสาวกิริยา โสประดิษฐ
นางสาวกัลยกร สัตนาโค
นางสาวเกศรินทร์ สุทธสอน

๑๘

นางสาวเนตรนภา กาบมณี

นางกรุณา ชรินทร์

๑๙

นางพรพิมล โคตรรณรงค์

นางสาวอรวาตี สีพั้วฮาม
นางสาวอรอุมา เปาวะนา
นางสาวอรัญญา จันทรา
นางสาวเมทินี สุทธิ
นางสาววรีรัตน์ ศรีคา

นายทักษ์ดนัย ชัยดี
นางสาวสุรัสวดี มะลิวรรณ์
นางสาวชยุดา สกัดกลาง
นางสาวอุไรวรรณ มิ่งบุญ

นางสาวจิตรา บุราณสี
นางสาวสุชัญญา สารสุข
3

ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวศศิธร ไชยภูธร
นายพิชิตชัย ไสโสก
นางสาวพุทธรักษ์ พอนกลิ่น
นางสาวสุทัญญา ยาตุนุเคราะห์
นางสาวศิริญากร สอนสุภาพ
นางสาวศิรินภา สิทธิพันธ์
นางสาวธันยนันท์ นาคโคตร

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวสุธิญา คะพันธ์
นางสาวณัฐชญา มโนมัย
นางสาวณัฐฐาพร ทัศนพงษ์
นางสาวณัฐริกา ข่วงทิพย์
นางสาวกนกวรรณ วงษ์จิตตะ
นางสาวกมลชนก สีมพี ันธ์

นางสาวนิลาวัลย์ แวงคา
นางสาวเบญจมาศ แก้วจันดา
นางสาวกนิษฐา ธานี
นางสาวธรรมาธิกร โสภาไฮ
นางสาวธวัชชัย ช่วยค้าชู
นางสาวปภาวรินท์ ศิริภักดิ์
นางสาวนุชรี คุยสี
นายบดินทร์เดช ภ้านขุนทด
นางสาวสุภัสตรา วิตารัตน์
นางสาววิลาวรรณ ศรีจันทะเนต
นางสาวศศิตรา นาดี
นางสาวจิดาภา พ่อค้าช้าง
นายพิชัย นามวิเศษ
นางสาวเพ็ญศิริ แสงนาค
นางสาวสิริมนต์ กงซุย

นางสาวภิรมย์ญา สัตตะโส
นางสาวมนัสวี พงษ์ไพบูลย์
นางสาวมลฤดี คาไหล
นางสาววิภาดา วรรณราช
นางสาววิภาดา ศักดิ์อุดมกุล
นางสาววิมลศิริ ลันโคตร
นางสาวภัทชราพรณ์ บุญสม
นางสาวภัทรา เป็นมงคล
นางสาวภัสรา ศรีสุโคตร
นางสาวกุลณัฐ วงค์ไกรษร
นางสาวเกศินี บาลจบ
นางสาวขนิษฐา ราชคา
นางสาวชาลิดา บ่อคาเกิด
นางสาวชุติพร มาตย์วงค์
นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีสร้างคอม

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
๒๐ นางชลการ ทรงศรี
นางสาวอาทิตยา เชียงไต้
นางสาวอาริสรา ก้านเหลือง
นางสาวอารีรัตน์ วิเศษดี
๒๑ นางสาวจิระพรรณ สุปัญญา
นางสาววัชราภรณ์ บรรณบดี
นางสาววิภาดา คาเกิด
นางสาวสุวิสา แก้วสรภูมิ
๒๒ นางวีรติ พงษ์ทิพย์พฒ
ั น์
นางสาววดีรัตน์ ใจเอื้อ
นางสาวกนกนก จันทร์หนู
นางสาวกมลวรรณ ศรีหาวงษ์
๒๓

นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐ
สกุล

๒๔

นางสาวอรวรรยา ภูมิศรีแก้ว

๒๕

นางสิริอร ข้อยุ่น

๒๖

นางเบญจวรรณ กิจควรดี

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘
นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์
นายจิรายุ สรรพอาษา
นางสาวจิรนันท์ ชาวหมู่
นางสาวสุนิสา ถิ่นระนอง
นางสาวดวงพร ศรีบุรินทร์

ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวพรธิดา โพธิง์ าม
นางสาวพรพรรณ วรรณพราหมณ์
นางสาวสุธางทิพ สุวอ
นางสาวมุกดารัตน์ นูนวล
นางสาวเพชรลดา จันทร์นาม
นางสาววารุณี สิงขรอาจ
นางสาวธิวาภรณ์ พุทพันธ์
นางสาวนภาพร แสนอุบล
น.ส.ธัญญลักษณ์ จันดาดา

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวนัธมาภรณ์ ถิ่นตองโขบ
นายนันทัชพร แหนส่วย
นางสาวนันทิยา บุดดีหัส
นางสาวณิชากร โพธิ์ศรี
นางสาวตะวัน พายเนาว์
นางสาวทิพย์สุดา แก่นท้าว
นายวันเฉลิม ผายทอง
นางสาววันวิสาข์ ชัยมูล
นางสาวศิริพร ทองสะอาด
นางสาวนรมน พิลาวัลย์
นางธณมน บุญพงษ์
น.ส.ธัญญาลักษณ์ พรหมรักษา
นางสาวนพวรรณ ชานาญวงศ์

นายวิศวะ อิ่มระรื่น
นางสาวศรุตา พรหมศิริ
นางสาวศิริญาภรณ์ หล้ากันหา
นายสุธี คัฒมารศรี
นางสาวจุฑามาศ อุปเสน
นางสาวรัตนาภรณ์ นามไธสง

นางสาวจิราภรณ์ โม้หิน
นางสาวอทิตยา สีมนุ ทา

นางสาวพัชรินทร์ ชาลีกลุ
นางสาวพิกุล ไชยราช

นางสาวณัฐกมล อุตรพรม
นางสาวปนัดดา นามหิงษ์

นางสาวรัตน์ติกาล
จันทร์นุภักดี
นางสาวลักษมี น้อยดี
นางสาวศุภมาตรา สร้อยที
นางสาวสาวภา ศรีภูมี
นางสาวสุดารัตน์ ป่งกวาน

นางสาวอะโนชา ศรีบุรินทร์
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสวัสดิ์

นางสาวนฤมล พานคา
นางสาวนลินทิพย์ สิงห์เพ็ญ
นางสาวเสริมชัย ชาวดอน
นางสาวปาริชาติ หอมนาน
นางสาวปิยฉัตร ยอดเทพ
นางสาวณัฐวรรณ สิมรีย์

นางสาววรวลักษณ์ สุระพันธ์
นางสาววรางคณางค์ วงค์สา
นางสาววรินทร จันสุทธะ
นางสาวปนัดดา บุญยอด
นางสาวปนัดดา บุญสาลี
นางสาวปนัดดา พิมใจ

นางสาวฐิติมา บาบุญ
นายณภัทร มงคลพันธุ์

นางสาวสิรินทรา ราศี
นางสาวสิริบังอร ปิ่นคา

นางสาวนรินทร์ทิพย์ การส
นางสาววลัยลักษณ์ คาตา
4

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
นางสาวสุภาวดี กอแก้ว
นางสาวพนิดา ตันตุลา
นางสาวพรรณวษา สีจางวาง
นางสาวพิจารินทร์ ทาด้วง
นางสาวภาวรินทร์ ส้านสิงห์
นางสาวอังสุมาลี ไชยคา
นางสาวสุนิษา ซุยเสนา
นางสาวฐิตพิ ร แน่นอุดร
นางสาวอริญาพร ทิพชาติ

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘

๒๗

นางสาวกุสุมาลี โพธิปสั สา

นางสาวเกศินี ปลัดศรีช่วย

๒๘

นายภาณุ อดกลั้น

๒๙

นางสาวปานเพชร สกุลคู
(รับกลุ่มอ.ธวัชชัย ปี 4 เพิ่ม)

๓๐

นางรจนา วรวิทย์ศรางกูร

นางสาวธิติมา ดาราษี
นายธีรวุฒิ ยกย่อง
นางสาวประภัสสร นครขวาง
นางสาวประภาพร พระนมทิง

นางสาวเกวลิน เทพบุปผา

๓๑

นางรุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์

นางสาวนันทัชกร บุตะภักดิ์
นางสุภาภรณ์ ป้องศรี
นายภาณุมาศ อักโข
นางสาวนัฏยา ฉัตรสุวรรณ

นางสาวณฐพร ราชมุลตรี

ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวอรพรรณ จันสด
นางสาววรรณพร โพธิส์ ว่าง
นางสาววรรณิศา ไชยจันหอม
นางสาวสุชาดา ธนะสูตร

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวสิริพร คล่องตา
นางสาวจารุวรรณ คนฉลาด
นางสาวจารุวรรณ เถิงเพ็งพัน
นางสาวจิตราพร โคตรมหา

นางสาวชฎาพร บุญป้องนางสาว นางสาวประวีณา ศรีแสงเมือง
อานิสา ไตรยนา
นายปัญจพล คาพิมูล
นางสาวนุชธิดา แก้วสารี
นางสาวเขมรินทร์ ศรีอินทร์
นางสาวรัตนาพร วงหงษา
นางสาวศุภสิทธิ์ คล่องดี
นางสาวรัตนามณี ธนะสูตร
นางสาวสุชานันท์ แก้วประชุม
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นางสาวพรไพลิน วะนาไชย
นางสาวพรรณนิภา รักษากุล
นางสาวพรรณพร อินทราภา
นางสาวจิราวรรณ สุทธิอาจ
นางสาวจุฑามาศ ศรีหริ่ง
นางสาวเจนจิรา บัวผัน
นางสาวสายธาร พิชพันธ์
นายเอกกวี บุตรด้วง
นางสาววริศรา ฤทธิ์มนตรี
นางสาวจันทมณี โคตพัฒ
นางสาววริศรา อาจแก้ว
นางสาวจันทร์วิลัย โคตพัฒ
นางสาวสุชาดา เทพบุตรทาธรรม นางสาวจามจุรี เหล่าผา

นางสาวนวลอนงค์ ตุ้มอ่อน
นางสาวนัศริน อามะพะ
นางสาวสุรีรัตน์ คนมีศิล

นายวงศกร กะนะหาวงค์
นางสาววชิราภรณ์ อัคลา
นางสาววรรวลี ชินบาล

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
๓๒ นางรัตติกร เหมือนนาดอน
นางสาวณัฐทวดี ลุง้ ใหญ่
นางสาวดวงฤทัย กุลเกียว
นางสาวฉันท์ชนก ธัญญารักษ์
๓๓ นางสิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ
นางสาวรัตนากร บังกิโล
นางเปรมปิยะ บุญพา
นางสาวจามจุรี คล่องดี
๓๔ นางอัจฉรา คามะทิตย์
(รับกลุ่มอ.พิมพ์วลัญช์ปี 4 เพิ่ม) นางสาวญาโนบล นันทะนา

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘
นางสาวกัญญา คันธี
นางสาวศุภลักษณ์ พลซา
นางสาวอุไรรัตน์ ศิริคา
นางสาวฐิตนิ ันท์ โคตรวรรณะ

นางสาวกานดามณี ดีรักษา

ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาววิยะดา จันทาศรี
นางสาววิราวรรณ สุจาจริง
นางสาวน้าบุษย์ สาอาง
นางสาวน้าฟ้า ไกรธิราช
นางสาวสุมิตรา ขุนโย
นางสาววันวิสาข์ ภูพานทอง
นางสาววาสนา โวหาลา
นางสาวสกาวเดือน พิมพ์คา

(รับทุนพระเมตตาสมเด็จย่า)
โควตาสถาบันพระบรมราชชนก
๓๕

นางกฤษณา ทรัพย์สิริโสภา

นางสาวสุภัชชา แสงฤทธิ์
นางสาวอภัสรา ย่องยี

นางสาวจิราภรณ์ แวงคา
นางสาวอมรรัตน์ ประเสริฐสังข์

นางสาวพัชราภรณ์ ทองแก้ว
นางสาวพัชราภา ท่าน้า

๓๖

นางมัลลิกา มากรัตน์

นางสาวอริศษา ผาสุราช
นางสาวจุฑาทิพย์ นามวงษา

๓๗

นางศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร

นางสาวกฤตยานี ทันโส
นางสาวจุฬารัตน์ พิมพุฒ
นางสาวธิดารัตน์ พินโย
นางสาวกุลธิดา ฮวดหลี
นางสาวจริยาภรณ์ โคตรสมบัติ

นางสาวปิยะธิดา เหล่าสิทธิ์
นางสาวพรชุดา ไชยศร
นางสาวกรรณิการ์ ทองจบ
นางสาวธนิดา จิตผล
นางสาวอมราวดี แสนรัตน์

นายทัสมา สิทธิโห
นางสาวธนารักษ์ มาลาสิงห์
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ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวขวัญจิรา จันทรผล
นางสาวขวัญชนก คาลิ้ม
นางสาวขวัญวลัย อุ่นใจ
นางสาวรัญญ์พชั ชา
นันทิวฒ
ั น์วาทิน
นางสาวรุ่งรวี บุญสา
นางสาวขวัญศา โฮมวงค์
นายคุณาวุธ ขันธวิชัย
นางสาวจริยา วงษา
นางสาวกรรณิการ์ กายสี
นายจักราชัย บัวศรี
นายนนธวัฒน์ สุทธิ
นางสาวนภัสกร เอี่ยมทอง
นางสาวนฤมล ไชยฮัง
นางสาวนฤมล พิมพาแสง
นางสาวอัญทวรรณ นาดี
นางสาวจิราวรรณ ธุรพล
นายณัฐพงศ์ มงคล
นางสาวนิตติยา มีพรหม
นางสาวนิธิรัตน์ ข่วงทิพย์
นางสาววิไลพร ผาบชมพู
นางสาววิไลลักษณ์ ลือหาญ

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป

๓๘

นางวิยะดา เปาวนา

๓๙

นางอรอนงค์ นิลพัฒน์

๔๐

นางจุฑารัตน์ ลมอ่อน

๔๑

นางสาวจิตตานันท์ ศรีสุวรรณ

๔๒

นางเกศกัญญา ไชยวงศา

๔๓

นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐสังข์
นางสาวภุมรินทร์ ฐานะ
นางสาวเพ็ญพักตร์ ชินบุตร
นางสาววราพร ซ้อนกลิ่น

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘

นายนฤดล สมศรี
นางสาววริศรา พรสวัสดิ์
นางสาวดารุณี อ่างมัจฉา
นายเอกชัย น้อยอุบล
นางสาวศิราภรณ์ แก้วยิ้ม

นางสาวชุลีพร บุดดาซุย
นางสาวณัฐกานต์ นามขันธ์
นางสาววราภรณ์ แก้วกาหลง
นางสาวนภาวรรณ แสนหมื่น
นางสาวพิรญาณ์ ดอกจันทร์รี

นายจตุพร เหมาะทอง

นางสาวบัณฑิตา มะโนขันธ์
นางสาวปาริชาต เชิดชู
นางสาวปิยะธิดา ไชยจันทร์
นางสาวช่อลัดดา สุระทิพย์
นางสาวพรรณิภา ติยะบุตร
นางสาวภัทรภร ยอดพันธ์

นางสาวทิพวรรณ สุขรมย์

นางสาวคัทลียา จันบุตราช
นางสาวสริดา โสมาศรี

นางสาวธนพร รัตนภิญโญวงศ์
นางสาวอริสา สิมสีพิมพ์
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ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗

นางสาวชัญญานุช ทรัพย์มูล
นางสาวญาณิศา อินสุ
นางสาวอรวรรณ ดิษฐประสพ
นางสาววัชรีพร โสมแพง
นางสาววันทณาพร คาปินะ
นางสาววรดา สุวรรณภักดี

นางสาวทิพากร ศรีพรม
นางสาวธนพร กันหาชิน
นางสาวอภัตรา นันทะศรี
นางสาวยุวดี ศาลาคา
นางสาวรัชนีกร โพธิ์ทิพย์
นางสาวชฎาพร พิมพา
นางสาวนิศาชล มีดี
นางสาวทิพยรัตน์ พารหัด
นางสาวทิพวรรณ โคตะบิน
นางสาวอรกานต์ ยศปัญญา
นางสาวดรุณี สิริหลวง
นางสาวทัศวรรณ ชัยคา

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาววิไลวรรณ จันทะคาแพง
นางสาววิภาวรรณ ไชโย
นางสาวสิริรัก ปิยะโสวรรณ
นางสาวสุชานันท์ อุตรมาตย์
นางสาววารุณี พัฒนา
นางสาววิชชุดา อาแพงพันธ์
นางสาววิภาดา ไชยงค์
นางสาวจริยานันท์ ไชยยศ
นางสาวจรีย์พร พิมใจ
นายวีรพล พรมโคตร
นางสาวศตพร ชมพูวัฒนา
นางสาวศศิธร แก่นท้าว
นายฉัตรมงคล ฉลวยแสง
นางสาวชฎาพร วรรณกาล
นางสาวชนภัทร คาผาลา
นายวีระชัย สมอหมอบ
นางสาวศศิธร พุทธแก้ว
นางสาวศศิวิมล อ่อนทาดี
นางสาวศิรประภา มูลสูตร
นางสาวศิรภัคร รัฐไสย

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป
๔๔

นางวริดา นิลธราช

๔๕

นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์

๔๖

นายนิรุธ มะโนมัย

๔๗

๔๘

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
นางสาวภัทรวรรณ ครองยุทธ
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วมุงคุณ

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘
นางสาวปนัดดา พลดี
นางสาวยลดา ศรีสุข

นางสาวศิริวรรณา วันดี
นางสาวศุภิสรา กิจไพศาลศิลป์
นางสาวสุดารัตน์ แก้วสาธร
นางสาวโสภิดา พวงมาลา
นางสาวอนุสรา มณีรัตน์

นางสาวธมลวรรณ กาญจนสาร
นางสาวอารียา มงคลทรง

นางสาวเปรมฤดี บริบาล
(แทน ปี 4 กลุ่มอ.ธวัชชัย)

นางสาวเกศริน ศรีสด

นางสาวทิพาวรรณ สมจิตร

นางสาวณัฐสุดา ศรีสร้อย
นางสาวนุสบา วงค์ธรรม
นางสาวปุณยนุช เกิดมี
นางสาวมินตรา วะชุม

นายพงศธร เรไร
นางสาวพัชนิดา ก้านแก้ว
นางสาวพัชราพร กุมลา
นางสาวพัชราภรณ์ พรมกุล
นางสาวพัทธนันท์ พูนวัฒนานุกูล
นายวณัฐพงศ์ บริบูรณ์
นางสาววราภรณ์ ศรีชมษร
นางสาวชลิตา พรมประเทศ

นางสาวนิตยา บุตรอินทร์
นางสาวปวีณา วงค์ฝา่ ยแดง
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ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวอรญา เหล่าที
นางสาวจิราพร เสนาลา
นางสาวจินดา ยาลัย
นางสาวจิราภรณ์ สินทร

นางสาวณัฐมล สอนใจ
นางสาวณัฐลียา ชะโน
นางสาวอรทัย บุดดาวาปี
นางสาวชนาพร พรมภักดิ์
นางสาวชนาภา นามบุตร
นางสาวอรอุมา พรศรี
นางสาวจิตติญา บางพรมบาง

นางสาวนิตยา กันหาอาจ
นางสาวนิตยา คุตะโค
นายสุปัญญา ทองจันทร์

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ทาระขันธ์
นางสาวสุพรรษา หัตถีชาติ
นางสาวสุพัตตรา จันทะเกษ
นางสาวสุพัตรา ศิลาราช
นางสาวอาณดา แก้วระเวีย
นางสาวณัฐวดี มาละอินทร์
นางสาวสรวงสุดา
สองห้องนอก
นางสาวอังชนิตา บุญบุตตะ
นางสาวสุภาวดี สุคงเจริญ
นางสาวสุรัตน์ สายสิงห์
นางสาวสุวนันท์ ลิพลทา
นางสาวศิรินทิพย์ บุญร่วม
นางสาวศิรินภา อินทรภูมิ

นางสาวมะลิวัลย์ อะโคตรมี
นางสาวมัสลิกา โคตรทา
นางสาวมาริษา ชนพอง

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป
๔๙

นางสาวมัทนา พรมรักษา

๕๐

นางสาวศรีไชย โพธิศรี

๕๑

นางวิไลพร พลสูงเนิน

๕๒

นางกรรณิการ์ หงษ์ศิริ

๕๓

นางสาวอรนิด นิคม

๕๔

นางสุปราณี โรจน์สุพร

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙
นางสาวสาวิตรี ชัยสิริ
นางสาวณัฐนรี แก้วสอน
นางสาวรัชนีกร น้อยคาลี
นางสาวสายชล อนุเล
นางสาวพชรพร ระดาเขต
นางสาวธัญจิรา ชัยปัญหา
นางสาวอารียา บุญแสง

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘
นางสาวนุชนิภา วันนา

นางสาวเบญจมาศ อ่ามา
นางสาวภัคจิรา ละภูเขียว

ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวเจนจิรา หัสเดชะ
นางสาวชญานิษฐ์ ภูบุญปลูก
นางสาวพัณณิดา ถาวาปี
นางสาวจุฑามาศ คงสงคราม
นางสาวเจนจิรา แพงวิเศษ

นางสาวยาสุมนิ กรานพรมมา
นางสาวปพิชญา สุภักดี

นางสาวจินตนา ผลานิสงค์
นางสาวอริศรา หลักมั่น
นางสาวอรัญญา อุปสุ

นางสาวปรียา ลับไผ่
นางสาวปวีณา ธัญญารักษ์

นางสาวจริญญา จาปานิล
นางสาวจันทร์จิรา ขุนทุม
นางสาวจารุภา จันทะคุณ
นางสาวจารุศิริ จันโทวิเศษ

นางสาววรรณพร แน่นอุดร
นางสาวเจษฎาพร มนตรีภักดิ์
นางสาวอริษา เสวตวงษ์

นางสาวมณีรัตน์ แตงโยธา

นางสาวสวรรยา ถาวาปี

นายรัชชานนท์ โสดาตา

นางสาวขนิษฐา จันทะนุเคราะห์
นางสาวเข็มทอง ผลเจริญ
นางสาวจรัสดาว รังสรรค์
นางสาวสุภาดา กุนชนบท
นางสาวกชามาศ เมยประโคน
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ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวหนึง่ ฤทัย อุตคะวาปี
นายอดิศร กองธรรม
นางสาวอนงค์ทิพย์ ประเสริฐสังข์
นางสาวอภัติญา โชคดี
นางสาวอภิญญา ไชยวาน
นางสาวอภิญญา พรหมณี
นายศุภชัย ปรางค์ทอง
นางสาวสุพรรณษา สินสวัสดิ์
นางอรปรียา บุตรสาระ
นายกรกนก ทองสี
นางสาวช่อผกา เบ้าพงษ์
นางสาวอภิรดี ชัยศิริ
นางสาวอมรรัตน์ ผาใต้
นางสาวอารียา ทับธานี
นางสาวอรยา วังหล้า
นางสาวอินธิรา ยิ่งสวัสดิ์
นางสาวประวีณา ปัดเสนา
นางสาวปานชีวา ชัยมูล
นางสาวปิยธิดา แก้วดอนหัน
นางสาวศุภสุตา งามชัย

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙

๕๕

นางวาสนา หน่อสีดา

นายปรัชญา โสภณสา

๕๖

นางสาวทัศนีย์วรรณ
นางสาวสิริวัณณ์ แก้วศิริ
กรุงแสนเมือง
นางสาวศศิกานต์ วรรัตน์
(รับปี 2 เพิ่มจากกลุ่ม อ.ธวัชชัย)

๕๗

นางสาวนวภรณ์ ดอกชบา

นางสาวพลอย ป้ายจัตุรัส
นางสาวปฏิมา มะณีนพ

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘

นางสาวปิญากรณ์ สายคาเกตุ

นางสาวปัทมา ชัยชนะทน
นางสาวมลธิดา โสประดิษฐ
นางสาวรจนา เนื่องชมภู
นางสาวเฟื่องลัดดา น้อยนิล
นางสาวรุจนิ ันท์ เชียงขวาง
นางสาวปิยธิดา พิมเขตร
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ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวกนิษฐา ศีลา
นางสาวกมลพร เทือกโฮม
นางสาวกมลพรรณ ปัทวงค์
นางสาวกรรณิกา วงศ์กิติ
นางสาวสุนิษา ทิจาปา
นางสาวอรษา สอนดี
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์วชิ ัย
นางสาวกวินทิพย์ คาฤาชัย
นางสาวกวินทิพย์ ผาเรืองนางสาว
กัณทิมา นามราชานางสาวกันต์
ฤทัย ธรรมรังษีนางสาวกัลยาณี
คาเห็น นางสาวเมทินี ภักดีรักษ์
นางสาวสุพรรษา สัตย์ธรรม
นางสาวแก้วมณี นาเจิมทอง
นางสาวโกมลชนก พรหมรักษา

นางสาวกัลยา ฝัง่ วาปี
นางสาวกาญจนา แสงตะปัน
นางสาวกานต์ธิดา บุญสม
นางสาวกิตติยา บูรณะขจร
นางสาวกุลธิตา โพธินะ

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖
นางสาวกิจสุกาญจน์ ศรีวิเศษ

นางสาวโสภิดา ทิพฤาตรี

นางสาวกัญญาภัค กิจเกตุ
นางสาวกันตณา สาวิสัย
นายกิตติชาติ อินทพรม

ลาดับ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ที่ วิชาการ และการใช้ชีวิตทั่วไป

๕๘

นางสาวสุมัทณา แก้วมา
(แทน อ. ปรานศศิ )

๕๙

นางสาวกมลทิพย์ ตั้งหลัก
มั่นคง(แทน อ.จารุพร
กลุ่ม อ.ฤทัยรัตน์ )

๖๐

นางอรพนิต ภูวงษ์ไกร
(แทน อ.สุภัสสรม อ.ธวัชชัยม
อ.ทัศนีวรรณ
นางสาวศิริวรรณ บุตรหิน
(แทน อ.พิมพ์วลัญจ์ อายุวัฒน์)

๖๑

รายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๒๙

นายสหรัก แซ่จิว
นางสาวไพรินทร์ กึกก้อง
(รับทุนพระเมตตาสมเด็จย่า)
โควตาสถาบันพระบรมราชชนก
นายวุฒิชัย บ่อคาเกิด

นางสาวเสาวนีย์ สิงห์พุ้ย
นางสาวนภาพร พานิชย์
นางสาวสุชานัน พรมสุ่ย
นายเจษฎาภรณ์ พลัดภูมิ
นางสาวกนิษฐา ธุระพร
นางสาวจันทราทิพย์ ดัชถุยาวัตร

ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘

นางสาวมัลลิกา เป็งกันทา
นางสาวปณิตา วังคีรี
นางสาวนันทิยา เมฆวรรณ
นายพนมรักษ์ จิตรซ้าย
นางสาวภัสสร สอนสุภาพ
นางสาวรวิสรา ศรีบุรินทร์
นางสาวกชนันท์ น้อยอาสา
นางสาวพรรณราย พัฒใหม่
นางสาวพิมพ์สุรางค์ สิทธิศักดิ์
นางสาวรัตมนี บุตรศรี
นางสาวกุลณัฐ คานวณ
นางสาวภัทรกาญจน์ แตงนา

หมายเหตุอาจารย์ ๑ ท่าน : นักศึกษา ๑๐-๑๑ คน
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ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๗
นางสาวกุลสตรี วิเศษศรี
นางสาววรรณิศา แสนคา

ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๖

นางสาวจิราภา ดุลบดี
นางสาวอรัญญา สอนศรี
นางสาวชมพูนชุ พ่อชมภู
นางสาวชลธิชา ไพภิบาล
นางสาวศิริยาภรณ์ ประวันนา
นางสาวศิลามล พลซา
นางสาวอาภัสรา ภูนพทอง

นางสาวเอื้อการย์ สีพาพันธ์
นางสาวอารียา มัตตะราช

นางสาวอัญมณี จันทรเสนา
นางสาวไพลิน ภูนาสูง

นางสาวสุนิตา ดวงดี
นางสาวอรวรรณ หอมตา

นางสาวมุทติ า ศรีดารา
นางสาวยุภา หลวงโคตร

นายศรุต แสงขาว

นางสาวกชกร ภูคากอง
นางสาวกนกกานต์ วุฒิสาร
นางสาวกนกพร เจริญชัย

