
 

 

รายช่ือนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยชุมชนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ 
 เลขทะเบียน

นักศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล สขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 6317616016 นางสาววิจิตรา สุทธิศรีวรากร อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สรุางค์รัตน์  พ้องพาน 

2 6317616024 นางสาวอรุณี แสนลี ้ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สรุางค์รัตน์  พ้องพาน 

3 6317616032 นางสาวพรรณทสา ยิ่งงาม อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

4 6317616040 นางสาวชุติมา จันทรอินทร ์ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

5 6317616057 นายชนะชล กุมขุนทด อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

6 6317616065 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ ปราบเสรจ็ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

7 6317616073 นางสาวบงกช วิเศษสุด อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

8 6317616081 นางสาวลลิตา ทองติง อนามัยชุมชน อาจารย์ศภุางค ์วัฒนเสย 

9 6317616099 นางสาววิสารตัน์ พุฒทอง อนามัยชุมชน อาจารย์ศภุางค ์วัฒนเสย 

10 6317616107 นางสาวอาบีดะห์ หะแว อนามัยชุมชน อาจารย์ศภุางค ์วัฒนเสย 

11 6317616115 นายนเรศ ไชยากุล อนามัยชุมชน อาจารย์ศภุางค ์วัฒนเสย 

12 6317616123 นางสาวสุทธิดา ผกากลิ่น อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

13 6317616131 นางสาวประภัสสร ทองโคตร อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

14 6317616149 นางสาวจุฑารตัน์ ขวัญแก้ว อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

15 6317616156 นางสาวบุษรา ชัยมงกุฎ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

16 6317616164 นางสาววิไลวรรณ สามทอง อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

17 6317616172 นางสาวมุสลีมะห์ มอลอ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.ณิชมน  รักกะเปา 

18 6317616180 นายสุทธิพงศ์ ด้ายรินรัมย ์ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.ณิชมน  รักกะเปา 

19 6317616198 นางสาวไลลา มะดะเรส อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.ณิชมน  รักกะเปา 

20 6317703012 นางสาวขนิษฐา ใจทิม อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.ณิชมน  รักกะเปา 

21 6317703020 นางสาวประภาสริิ ประสาททอง อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.ณิชมน  รักกะเปา 

22 6317703038 นางสาววาสนา เตยา อนามัยชุมชน อาจารย์ กษมา  ภสูีสด 

23 6317703046 นางสาวพุธิตา แสนแทน อนามัยชุมชน อาจารย์ กษมา  ภสูีสด 

24 6317703053 นางสาวแพรพลอย แสงบุญเรือง อนามัยชุมชน อาจารย์ กษมา  ภสูีสด 



 

 

รายช่ือนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยชุมชนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ 
 เลขทะเบียน

นักศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล สขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

25 6317703061 นางสาวลภสัรดา เขียวกลุ อนามัยชุมชน อาจารย์ กษมา  ภสูีสด 

26 6317703079 นางสาวลดาวลัย์ จติรปราณ ี อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

27 6317703087 นางสาววิจิตรา เข็มขัด อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

28 6317703095 นางสาวอัจฉรา จิตราวุธ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

29 6317703103 นางสาวแพรทอง ค าแก้ว อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

30 6317703111 นางสาวบุณฑริกา ใจสุทธ ิ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

31 6317703129 นางสาวปุณยาพร สาตร์โสภา อนามัยชุมชน อ.ดร.สภุา วิตตาภรณ ์

32 6317703137 นางสาวกฤติยาพร แก้วแมน อนามัยชุมชน อ.ดร.สภุา วิตตาภรณ ์

33 6317703145 นางสาวสุทธิดา ช้างสาร อนามัยชุมชน อ.ดร.สภุา วิตตาภรณ ์

34 6317703152 นางสาววรรณกานต์ ปองดอง อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

35 6317703160 นางสาวกานต์ธิดา อุ่นตลิีกุล อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

36 6317703178 นางสาววรพนิต งามประหยดั อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

37 6317703186 นางสาวณัฐวดี ไกรสมจติร ์ อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 

38 6317703194 นายณัฐวัตร อินทรมณ ี อนามัยชุมชน อาจารย์ ดร.สยมัภู  ใสทา 
 

 

 

 

 

 

 

 


