
เอกสารแนบหมายเลข 12

ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 611410001-0 นางสาว พชิญาภา   แสงรุ่ง

2 611410002-1 นางสาว บณัฑิตา   ไชยภเูขียว

3 611410003-2 นางสาว เจนอักษร  ภชูมชื่น

4 611410004-3 นางสาว นาราภทัร  บญุสุวรรณ์

5 611410005-4 นางสาว กัณญารัตน์  ถาโงกโป้ รอเรียนกับรหสั 62 เนื่องจากตก 3 วชิา

6 611410006-5 นาย พงศกร   ภแูล่นกี่

7 611410007-6 นาย สุภทตั    ถิตย์เจริญ

8 611410008-7 นางสาว กรรณิการ์  โลมราช

9 611410009-8 นางสาว ศิญาพร  เถาวลัย์ราช

10 611410010-0 นางสาว วลิาสินี   ภดูงน้อย

11 611410011-1 นางสาว กุสุมา   บญุโฉลม

12 611410012-2 นางสาว ปรางวลัิย  ดีโสพามาตร

13 611410013-3 นางสาว สุนิสา   บญุญานุสนธิ์

14 611410014-4 นางสาว ชลดา  ธรรมกุล

15 611410015-5 นางสาว เพญ็พรรณ   แซ่เต๋ิน

16 611410016-6 นางสาว ชลิตา   คณานิต

17 611410017-7 นางสาว พชัราภา  จันทร์ทวี

18 611410018-8 นางสาว นันติกา  ศรีมา

19 611410019-9 นางสาว ศิริพรรณ   ขันบรีุ

20 611410020-3 นางสาว ปนัดดา  ดีรักษา

21 611410021-4 นางสาว จินดามณี  พนันาเคน

22 611410022-5 นางสาว กัญชลิการ์  พงษสี์มา

23 611410023-6 นางสาว ธนัยารัตน์   ตันประเสริฐ

สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที ่2  ปีการศึกษา 2562



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

24 611410024-7 นางสาว ฐาปณีย  ตรีเดช

25 611410026-9 นาย นิพฐิพนธ ์ มีฐาน

26 611410027-0 นางสาว กัลยา  สุวรรณไตรย์

27 611410028-1 นางสาว ปรินณภชัฬ์   ประมวลปรีชา

28 611410029-2 นางสาว ปนัดดา  เชิดหนองผือ

29 611410030-8 นางสาว บรัุสกร   กรมไทสงค์

30 611410031-9 นางสาว ปนัดดา  แสงขาว

31 611410032-0 นางสาว ปทัมา  บรุพนัธ์

32 611410033-1 นางสาว พชันิดา   ประสิทธแิสง

33 611410034-2 นางสาว พชิชากานต์   ชิณเกตุ

34 611410035-3 นางสาว พพิฒัน์พร  กุลชนก

35 611410036-4 นางสาว แพรวรุ่ง  เวชการ

36 611410037-5 นางสาว มีนลาวลัย์   อัคฮาด

37 611410038-6 นางสาว ศศิวมิล   มูลพมิพ์

38 611410039-7 นางสาว ศุภาพร   กั้วเสถียร

39 611410040-5 นางสาว ศิริยา  ระวพินัธ์

40 611410041-6 นาย สรวยี์   อุ่นทลัุย

41 611410042-7 นางสาว สิริลักษณ์  ใจภกัดี

42 611410043-8 นางสาว ยศสุนทร  อินปะคํา

43 611410044-9 นางสาว เกวริน ทอดโอภาส

44 611410045-0 นางสาว วภิาดา   โครตสุวรรณ

45 611410046-1 นางสาว ศศินา  มีด้วง

46 611410048-3 นางสาว วรรณกานต์  สนอุป

47 611410049-4 นางสาว จุฑามาศ  โพนกองเส็ง

48 611410050-4 นางสาว สุนันทต์า  ญานอาสา

49 611410051-5 นางสาว สุพรรณิการ์  บตุรจันทร์

50 611410052-6 นางสาว สุพชิชา   พนัธะสา

51 611410053-7 นางสาว สุพตัรา  ทองแสน

52 611410054-8 นางสาว อทติญา สมคํา

53 611410055-9 นางสาว อภญิญา  ร้ัวไธสง



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

54 611410056-0 นางสาว สุดารัตน์  ยนต์ชัย

55 611410060-5 นางสาว อาทติยา   สุขขี

56 611410061-6 นางสาว อาธติิญาพร  ไสวดี

57 611410062-7 นางสาว อัมภาพร  ปะกินังเต

58 611410063-8 นางสาว อันนิกา   จันทร์โท

59 6114100650 นางสาว จิรัตน์ฌาพร  คาตา

60 611410066-1 นางสาว จุฑาภรณ์ นครไพร

61 611410067-2 นางสาว ภสุูดา  สุดสน

62 611410068-3 นางสาว ศศิภา  แก้วอาษา

63 611410069-4 นางสาว พรชิตา ชนะสีมา

64 611410070-8 นางสาว จารุวรรณ  มิตรจันทร์

65 611410071-9 นางสาว มัสสิกาญจน์  น้อยนาง

66 611410072-0 นาย ฐาปกรณ์  พรมภกัดี

67 611410073-1 นางสาว อินทร์ธริา จันทะลอย

68 611410074-2 นางสาว อภญิญา  ศรีหาบตุร

69 611410075-3 นางสาว เบญจวรรณ ชารินทร์

70 611410077-5 นางสาว สุมิตรา  วงศ์ศรีเทพ

71 611410078-6 นาย ธรีวฒิุ อินทร์มา

72 611410079-7 นางสาว ณัฐริกา จําปาแก้ว

73 611410080-3 นางสาว วรรษมน ธธิรรม

74 611410081-4 นางสาว กมลวรรณ  หล้าวงศา

75 611410083-6 นางสาว ปติิยาภรณ์ คําสอนสุวรรณ

76 611410084-7 นางสาว รักษสุ์ดา สัพโส

77 611410085-8 นางสาว เฟื่องฤทยั มุขอาษา

78 611410086-9 นางสาว นุชนารถ นุชชํานาญ

79 611410087-0 นางสาว เจษรินทร์  หาญคํา

80 611410088-1 นาย ปรัชญา  พุ่มศรี 

81 611410089-2 นางสาว พรพรรณ ประทมุชุมภู

82 611410090-0 นางสาว อาภาพชิญ์  คําแก้ว

83 611410091-1 นางสาว เบญจมาศ  แทนคํา



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

84 611410092-2 นางสาว ธร์ีวรา สุทธโิยธา เปล่ียนชื่อชื่อเดิม กรณิการ์

85 611410093-3 นางสาว ภทัรพร  พชันีย์

86 611410094-4 นางสาว ณิชาพชัร์ อัดโดดดร

87 611410095-5 นางสาว กนกวรรณ วชิาธรรม

88 611410096-6 นาย พสิิทธิ ์  อุปโคตร

89 611410097-7 นางสาว มยุรา พราวศรี

90 611410098-8 นางสาว นฤมล ภดิูนทราย










