
เอกสารแนบหมายเลข 12

ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 621410002-2 นาย จิระศักด์ิ ศรีคัตทนาม

2 621410003-3 นางสาว บัณพร โพธิข า

3 621410005-5 นางสาว กิติยาภรณ์ จันทร์ดาลุน

4 621410006-6 นางสาว ธิดารัตน์ ตอเสนา

5 621410007-7 นางสาว ปิยะพร ผาชะลา

6 621410008-8 นางสาว เพ็ญประภา กุดสร้อย

7 621410009-9 นางสาว ไพรินทร์ ไชยเพชร

8 621410010-1 นางสาว นุสรา บุรีมาศ

9 621410012-3 นางสาว ไพรินทร์ พรมช่วย

10 621410013-4 นางสาว มินทาดา จอดนอก

11 621410014-5 นางสาว มธุรดา รัตน์ไชยสง

12 621410015-6 นางสาว รวินันท์ จันทร์มา

13 621410016-7 นางสาว วนันตยา ฤทธิรั์กษา

14 621410017-8 นางสาว ศิริภาภรณ์  ค าแหงพล

15 621410018-9 นางสาว ศิริมา หอมค า

16 621410019-0 นาย พชิรา พรมสนธิ

17 621410020-4 นางสาว อนงค์พร โพธิสา

18 621410021-5 นางสาว อนุตรา นามวงษา

19 621410022-6 นางสาว อริสา จ ารัสบุญ

20 621410023-7 นางสาว อรุณรัตน์ ศรีลารักษ์

21 621410024-8 นางสาว อัญชุลี ยศมีบุญ

22 621410025-9 นางสาว นภารัตน์ ขันแข็ง

23 621410026-0 นางสาว สุตาภัทร โคตรตาแสง

24 621410027-1 นาย ชนินทร์ นาสมโคตร

25 621410028-2 นางสาว สุจารี หาญชนะ

26 621410029-3 นางสาว สกุลวดี  พรพันธุเ์จษฎา

สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที ่1  ปีการศึกษา 2562



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

27 621410030-9 นางสาว ณัฐธิชา ค าโสภา

28 621410031-0 นางสาว มาริสา  เลพล

29 621410032-1 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ปัก

30 621410033-2 นางสาว อินทิรา อันทะปัญญา

31 621410034-3 นางสาว ปวีณา ทัศศรี

32 621410036-5 นางสาว ชนัญญา โสดาศรี

33 621410037-6 นางสาว สุภาวดี รัตนขันแสง

34 621410038-7 นางสาว กาญจนา ธรรมวงค์

35 621410039-8 นางสาว ธนิศา สุริวงค์

36 621410040-6 นางสาว พิมพ์ใจ โคยะบุตร

37 621410041-7 นางสาว ธิราวรรณ ภูส าเภา

38 621410042-8 นางสาว ณัฐวรรณ ฟองรัตน์

39 621410043-9 นางสาว เนรัญชลา  โพธิศ์รี

40 621410044-0 นางสาว ปภาวดี  จันสีดา

41 621410045-1 นางสาว ศิวพร พลค้อ

42 621410046-2 นางสาว นิภาพร ดีกลาง

43 621410047-3 นางสาว ทอฝัน เชื้อเวียง

44 621410048-4 นางสาว จุฑามณี โฮมแพน

45 621410049-5 นาย เกียรติภูมิ นุวรรณรัมย์

46 621410050-5 นางสาว จริยา ภักแดงพันธุ์

47 621410051-6 นางสาว จิรภิญญา โพธิศ์รี

48 621410052-7 นางสาว จิราเจต ทาบทา

49 621410053-8 นางสาว ณัฐชนน จอมค าสิงห์

50 621410054-9 นางสาว ณัฐชา สายวิชัย

51 621410055-0 นางสาว ณัฐริกา กุภาพันธ์

52 621410056-1 นางสาว ธารารัตน์ สิมมา

53 621410057-2 นางสาว นริศรา สีน้ าใส

54 621410058-3 นางสาว นริศรา น้อยบัวทิพย์

55 621410059-4 นางสาว นุชจณีย์  วังสอน

56 621410060-6 นางสาว ประกายฟ้า สินทร

57 621410061-7 นางสาว ปิยภัสรา ศรีจันดา

58 621410062-8 นางสาว พัชริดา ชุมตระครุ

59 621410063-9 นางสาว วิภาวดี พันนาสุระ



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

60 621410064-0 นางสาว ศศิธร พลต้ือ

61 621410065-1 นางสาว สิรินภา ผาไลย์

62 621410067-3 นางสาว สุปรียา  อุ่นชัย

63 621410068-4 นางสาว อริสา แดงข า

64 621410069-5 นางสาว อาทิตยา  เดชสิมมา

65 621410070-9 นางสาว ศุภรัตน์ ค าเงิน

66 621410071-0 นางสาว ปรินดา วงศ์จันทร์

67 621410072-1 นาย ทัชธกรณ์  วงศ์ค าจันทร์

68 621410073-2 นางสาว อุบล สมภักดี

69 621410074-3 นางสาว สุภาวี บัวบาล

70 621410075-4 นางสาว อรจิรา ภูแล่นนา

71 621410076-5 นางสาว ธัญชนก มีพวงผล

72 621410078-7 นางสาว ศวรรยา ประโมทาติ

73 621410079-8 นางสาว ธัญลักษณ์ มาตสมบัติ

74 621410080-4 นางสาว กณิตา เปล่ียนสี

75 621410081-5 นางสาว ปาณิตา กากแก้ว

76 621410082-6 นางสาว ภัคจิรา หนองเส

77 621410083-7 นางสาว เยาวภา ไสยมล

78 621410084-8 นางสาว ศรีสุดา บุตรค า

79 621410085-9 นางสาว สไบทิพย์ เทศศรีเมือง

80 621410086-0 นางสาว อารียา โมฆรัตน์

81 621410087-1 นางสาว อารียา จันทร์เพ็ง

82 621410088-2 นางสาว พลอยไพลิน พานสุวรรณ

83 621410089-3 นางสาว รพีพรรณ ค ายะ

84 621410091-2 นางสาว จิรานิตย์ รัตนประภา

85 621410092-3 นางสาว เจนจิรา เมืองเก่า

86 621410093-4 นางสาว ศศิธร ดวงโนแสน

87 621410094-5 นางสาว พัชรภรณ์ มีผล

88 621410095-6 นางสาว พิมพ์ประพัตร ศรีโย

89 621410096-7 นางสาว ปิยธิดา เบ้าบัวเงิน

90 621410097-8 นางสาว ชามา สินพิทักษ์เขต ไปทุนฟิลิปปินส์

91 621410098-9 นางสาว วิภาดา สีหามาต

92 621410099-0 นางสาว ขนิษฐา มิตตะรัก



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

93 621410100-1 นางสาว รัชนก ปิตตาระโพธิ์

94 621410101-2 นางสาว ศิริลักษณ์  ภูแป้ง


