
เอกสารแนบหมายเลข 12

ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 601410001-9 นางสาว ปวริศา  เทาดี

2 601410002-0 นางสาว ลิปิการ์ ร่ืนภาคเดช

3 601410003-1 นางสาว ภัทรวดี มุงคุณค าชาว

4 601410004-2 นางสาว นฤมล  พรมสา

5 601410005-3 นางสาว ขนิษฐา  วงค์ค า

6 601410006-4 นางสาว ดาวพระศุกร์  เฉลิมศรี

7 601410007-5 นางสาว กุลธิดา  สีหามาตย์

8 601410008-6 นางสาว พัชรี  ตรีเดช

9 601410009-7 นางสาว สุภาพร  ชัยสิทธิ์

10 601410010-9 นางสาว สุวนันท์  นะวะพิษ

11 601410011-0 นางสาว วิลาวัลย์  เวทชสิทธิ์

12 601410012-1 นางสาว กัลยกร ธรรมวัตร

13 601410013-2 นางสาว ชนนิกานต์  ทองวันดี

14 601410014-3 นางสาว ศศิธร  ธุรารัตน์

15 601410015-4 นางสาว พรสุดา  พันธุรัตน์

16 601410016-5 นาย ภูมิดนัย  เทพบุรี

17 601410017-6 นางสาว วิลาวรรณ  รสสระ

18 601410018-7 นางสาว ธัญญากร  หาญณรงค์

19 601410019-8 นางสาว พรรณธิวา  ส่ิวส าแดง

20 601410020-2 นางสาว เนตรสกาว  นามไธสง

21 601410021-3 นางสาว วราภรณ์  ดีบุตรสี

22 601410022-4 นางสาว วนิดา  พิจารโชติ

23 601410023-5 นางสาว ศิริวรรณ ภูขีด

สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที ่3 ปีการศึกษา 2562



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

24 601410024-6 นางสาว รัตนกุล  อุปพงษ์

25 601410025-7 นางสาว ดวงหทัย  บุญมาก

26 601410026-8 นางสาว เบญจมาศ  แจ่มสุวรรณ

27 601410027-9 นางสาว จุฑามาศ  พิมพระลับ

28 601410028-0 นางสาว มินตรา  อเนกะเวียง

29 601410029-1 นางสาว อภิสรา  วงษ์จ าลอง

30 601410030-7 นางสาว วรดา  ภูสีดวง

31 601410031-8 นางสาว สุภาวดี  ดรมุ่ง

32 601410032-9 นางสาว โสรยา  สุทธิประภา

33 601410033-0 นางสาว นลินนิภา  ประโคทานัง

34 601410034-1 นางสาว วนารินทร์  เพ็งวงษา

35 601410035-2 นางสาว จิธิชาพรรณ  ชอบธรรม

36 601410036-3 นางสาว กัลยา สุวขา

37 601410037-4 นาย ศรณศักย์  แสงโคตร

38 601410038-5 นางสาว พนัชพร  ศรีตัมภวา

39 601410039-6 นางสาว ภัทราภรณ์  แหล่ป้อง

40 601410040-4 นางสาว ขวัญใจ  เกียงขวา

41 601410041-5 นางสาว สิริยากร  ลิพลทา

42 601410042-6 นางสาว สุทธิดา  รถน้อย

43 601410043-7 นางสาว ใกล้รุ่ง  ยมนวกุล

44 601410044-8 นางสาว จันทรัสม์ บุญลอด

45 601410046-0 นางสาว ธัญพิชชา ก่ าบุญมา

46 601410047-1 นางสาว ธันยชนก  ศิลา

47 601410048-2 นางสาว จิรพัฒน์ คึมยะราช

48 601410049-3 นาย รังสรรค์  มัคคะรม

49 601410050-3 นางสาว ปิยธิดา ยวงแก้ว

50 601410051-4 นางสาว นภารัตน์  เสนาธง

51 601410052-5 นางสาว กรรณิกา  อุนทะพา

52 601410053-6 นางสาว สุพัตรา ปุริจันทร์

53 601410054-7 นางสาว กานต์ฐพิชชา  สุขขี



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

54 601410055-8 นางสาว อภิญญา ศรีเชียงสา

55 601410056-9 นางสาว สุกันย์นรี  ลีชัยภูมิ

56 601410057-0 นางสาว รัตติยา  ชินเพ็ง

57 601410058-1 นางสาว พัทธ์ธีรา  พระสุนิล

58 601410059-2 นางสาว กนกภรณ์ ข้อยุ่น

59 601410060-4 นางสาว อภิชญา  พงอุดทา

60 601410061-5 นางสาว เศรษฐรักษ์  ฆารกุล

61 601410062-6 นางสาว พิรญาณ์  จันทร์แป๊ะ

62 601410063-7 นางสาว ธัญยธรณ์  บัวลาด

63 601410064-8 นาย อภิวัฒน์ สิงห์ธานี

64 601410065-9 นางสาว สุภาวตี พาจันทร์ดี

65 601410066-0 นางสาว จุฑารัตน์  สีบูพิมพา

66 601410067-1 นางสาว ทิพย์สุดา  สนิทพจน์

67 601410069-3 นางสาว อุบลวรรณ แสงแก้ว

68 601410070-7 นางสาว วรฤทัย ณ พล

69 601410071-8 นางสาว ประทุมทิพย์  ศรีเมือง

70 601410072-9 นางสาว ทัตติยา  หล้าภูเขียว

71 601410073-0 นางสาว ทิพากร  กาญจนพัฒน์

72 601410074-1 นางสาว ปิยธิดา  ขันทองค า

73 601410075-2 นางสาว กรรณิการ์  หาสอดส่อง

74 601410076-3 นางสาว อัญชลี  ทิพยรัตน์

75 601410077-4 นางสาว ปีลันธนา  สัสดีไกรสร

76 601410078-5 นางสาว ศรัญญา โมระพัฒน์

77 601410079-6 นางสาว อินทิรา โนนกลาง

78 601410080-2 นางสาว ปณิชา  วรโภชน์

79 601410081-3 นางสาว อันชญา สีกล่อม

80 601410082-4 นางสาว นัยนา  ค าผอง

81 601410083-5 นางสาว จินดารัตน์  แสงมี

82 601410084-6 นางสาว พีรชยา  สุขันธ์

83 601410085-7 นางสาว จตุรพร  ภูสีดวง



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

84 601410086-8 นางสาว พิมพ์ชนก เชตะโพธิ์

85 601410088-0 นางสาว กัญญาพัชร ชนะการี

86 601410089-1 นาย นราธิป ค าพิทูล

87 601410090-9 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าผาง

88 601410091-0 นางสาว อรยา จวงเจิม

89 601410092-1 นางสาว จิรวรรณ์ ทวยศิริ

90 601410093-2 นางสาว เกศศิริ ศรีทุมมา 

91 601410094-3 นางสาว รสลิน จันทับ

92 601410095-4 นางสาว ประภัสสร  สมมะวัง

93 601410096-5 นางสาว พันธิวา ภูผิว

94 601410097-6 นางสาว สุดารัตน์  ยศรุ่งเรือง

95 601410098-7 นางสาว ณิสรา ชนะการี

96 601410099-8 นาย อัษฎาวุธ  แซงผุย

97 601410100-9 นางสาว พรทิพย์ สุดงูเหลือม

98 591410080-1 นางสาว สุทธิกานต์ แสงโชติ


