
เอกสารแนบหมายเลข 12

ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 581410007-3 นางสาว กัลยาณี ปัน่กลาง

2 581410022-2 นางสาว ศิริลักษณ์  ภูวงศ์

3 581410064-6 นางสาว ณญาฎา       กงทิพย์

4 591410001-8 นางสาว ศศิธร  สุทุม

5 591410002-9 นางสาว จุฑามาศ  ขาวภา

6 591410003-0 นาย วิชยุตย์  ขันประมาณ

7 591410004-1 นางสาว หงษ์ทอง  แสนบุตร

8 591410005-2 นางสาว ปทิตตา  ค าภูแก้ว

9 591410006-3 นางสาว มุทิตา  โกสุม

10 591410007-4 นางสาว จันทร์สุดา  นาใจรีบ

11 591410008-5 นางสาว ณัฐชา  ศรีพุทธา

12 591410009-6 นางสาว ปิยวรรณ  ทองดี

13 591410010-8 นางสาว นัทธ์ชนัน  ศรีหนา

14 591410011-9 นางสาว อรยา  ภูจ าปา

15 591410012-0 นางสาว พรทิพา  ยะถีโล

16 591410013-1 นางสาว สุภาวดี  ค าปิน่

17 591410014-2 นางสาว สุพัฒตรา  ค าภาษี

18 591410015-3 นางสาว อิสริยาภรณ์  สกุลก้องกิดากร

19 591410016-4 นางสาว กัญญารักษ์  ผันผ่อน

20 591410017-5 นางสาว รวิพร  คนอาจ

21 591410018-6 นางสาว ลลิตา  ยงไธสง

22 591410019-7 นางสาว กนกวรรณ  วะชะโก

23 591410020-1 นางสาว ขวัญฤดี  ทบมาตร

สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ชั้นปีที ่4  ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

24 591410021-2 นางสาว อัจฉราภรณ์  ค างาม

25 591410022-3 นาย ณัฐพล  เขิมขันธ์

26 591410023-4 นางสาว รสสุคนธ์   ศาลารัตน์

27 591410024-5 นางสาว วรดา  พรมแพง

28 591410025-6 นาย พิริยะ  ภูลายยาว

29 591410026-7 นาย ศักดินัย  ทศโมลา

30 591410027-8 นางสาว พิมพัชชา  แดนละยม

31 591410028-9 นาย สุมิณช์ชา  ท าคันที

32 591410029-0 นางสาว ณัฐชา  มูลกัน

33 591410030-6 นางสาว จุภาพร  ข้อยุ่น

34 591410031-7 นางสาว จิรภา  โสนาแสง

35 591410032-8 นางสาว แคทรียา  พงษ์สวัสด์ิ

36 591410033-9 นางสาว วิรชา  ค าภูมี

37 591410034-0 นางสาว ศดานันท์  สีหะวงศ์

38 591410035-1 นางสาว ผกามาศ  พิมพะวงษ์

39 591410036-2 นางสาว ณัฐิยาภรณ์  พรมพิมพ์

40 591410037-3 นางสาว วชิรญาณ์  โลเกตุ

41 591410038-4 นางสาว แพรพรรณ  ครยก

42 591410039-5 นางสาว กฤษณา  เชิดโกทา

43 591410040-3 นางสาว จุฑามาศ  วรนาม

44 591410041-4 นางสาว ศิริพร  โนนทิง

45 591410042-5 นางสาว ปรางทิพย์  มายูร

46 591410043-6 นางสาว ภนิตา  พละสาร

47 591410044-7 นางสาว จรรยพัฒน์  อาภรณ์พงษ์

48 591410045-8 นางสาว มริศรา  มะลิสา

49 5914140046-9 นางสาว ศศิวิมล  ประชากุล

50 591410047-0 นางสาว นิตยา  ไชยนา

51 591410048-1 นางสาว เจนจิรา  กองค า

52 591410049-2 นางสาว กุลนันท์  พลเวียง

53 591410050-2 นางสาว ศุภลักษณ์  น้อยเอี้ยง



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

54 591410051-3 นางสาว มะลิวัลย์  อัศวภูมิ

55 591410052-4 นางสาว ภาวนา  พาบุ

56 591410053-5 นางสาว อารี  ร่ืนรมณ์

57 591410055-7 นางสาว พัชนิดา  เกื้อปัญญา

58 591410056-8 นางสาว ทัศวรรณ  ล้านจ๊ะ

59 591410057-9 นางสาว จิตสุภา  เกตุแก้ว

60 591410058-0 นาย กรกฎ ช่วยนา

61 591410059-1 นางสาว รัชภรณ์  ไชยค า

62 591410060-3 นางสาว เปรมวดี  อาบสุวรรณ

63 591410061-4 นางสาว ขนิษฐา  บุญจวง

64 591410062-5 นางสาว กัลย์สุดา  โพธิศ์รี

65 591410063-6 นางสาว กุสุมา  ชุมนุม

66 591410064-7 นางสาว วิลาสินี  รัตนปัญญา

67 591410065-8 นางสาว ประภาศิริ  โกมารภัฎเวช

68 591410066-9 นางสาว วรรณศิริ  นามเทพ

69 591410067-0 นางสาว ณัฐมน  สีหราช

70 591410068-1 นางสาว ยุพารัตน์  คงแสนค า

71 591410069-2 นางสาว เบญจวรรณ  บุหรัน

72 591410070-6 นางสาว ดลพร  วงนิคม

73 591410072-8 นางสาว จิตนิภา  เคร่ืองศรีพงษ์

74 591410073-9 นางสาว สุดารัตน์  เฮียงสอน

75 591410074-0 นางสาว นิภาพร  ค าจวนจันทร์

76 591410075-1 นางสาว ชลดา  ปะนะภูเต

77 591410076-2 นางสาว สกุณา  ป้อมผาลา

78 591410077-3 นางสาว น้ าฝน  พลยุทธ์

79 591410078-4 นางสาว อภิญญา  ช่วยรักษา

80 591410079-5 นางสาว จุฑามาศ  สุนีย์

81 591410081-2 นางสาว ณัฐริกา  มาศรี

82 591410082-3 นางสาว วิจิตรา  เชยโพธิ์

83 591410083-4 นางสาว ศิรินภา  กองทอง



ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ

84 591410084-5 นางสาว สิริยากร  กองสุข

85 591410085-6 นางสาว เจนจิรา  ศิริราช

86 591410086-7 นางสาว สุกัญญา  กลางเดช

87 591410087-8 นางสาว สุวรัตน์  เหล่าสุพรรณ

88 591410088-9 นางสาว ปฏิญญา  วัลภา

89 591410089-0 นางสาว ประภาสิริ  ใชโทนุย


