
 

 

รายช่ือนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ 
 เลขทะเบียน

นักศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล สขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 6317526017 นางสาวณัฐริกา ชินพงษ์กิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

2 6317615018 นางสาวสิรริัตน์ ชัยนะค าฟ ู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

3 6317615026 นางสาวสโรชา แจ้งจิตร ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

4 6317615034 นางสาวน้องนวล วีระสมวงศ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

5 6317615042 นางสาวกัญญารัตน์ มลูทองย้อย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

6 6317615059 นางสาวนัฏฐธิดา ทองดีนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

7 6317615067 นางสาวชลธิชา ฉะพรรณรังษ ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

8 6317615075 นางสาวขวัญจิรา ด่วนแสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

9 6317615083 นางสาวตัสนมี ชายละ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

10 6317615091 นางสาวกรกนก แย้มเจรญิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

11 6317615109 นางสาวอารียา บญุเป็ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์พัชร์สริิ  ศรีเวยีง 

12 6317615117 นางสาวมัลลิกา ขันทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ธนิกา  ส่องหลา้ 

13 6317615125 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูมาส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ธนิกา  ส่องหลา้ 

14 6317615133 นางสาวสิริกร เศรษฐกร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ธนิกา  ส่องหลา้ 

15 6317615141 นางสาวถิรนันท ์บุญเพิ่ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

16 6317615158 นางสาวศรณิญา ถมยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

17 6317615166 นางสาวพรวิไล สพสิงห ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

18 6317615174 นางสาววิชุดา วัชเรนทร์โยธิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

19 6317615182 นางสาวสุธาสิณี จันทร์นวล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

20 6317615190 นายรัฐพล พลเพชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

21 6317615208 นางสาวปนาลี เหลืองสริิวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

22 6317615216 นายญาณสริิ เดชด ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

23 6317615224 นางสาวดารารัตน์ หอมเนียม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

24 6317615232 นางสาวนภัสนันท์ วงค์ศิริวรากุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 
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25 6317615240 นางสาวลักษิณา ปิ่นทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ธนิกา  ส่องหลา้ 

26 6317615257 นางสาวอิสริยา ทันเต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ธนิกา  ส่องหลา้ 

27 6317615265 นางสาวณัฐณิชา อุปมะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

28 6317701016 นางสาวสุพิชญา จ าปาไพร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

29 6317701024 นางสาวธมนวรรณ บุญทาค า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

30 6317701032 นางสาวปัทมพร รักยงค ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

31 6317701040 นางสาวปิยวรรณ สาธุพันธ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

32 6317701057 นางสาวกัญญาณัฐ ศรศีักดิ์วรชัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

33 6317701065 นางสาวจิดาภา บัวจันทร ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

34 6317701073 นางสาวโสภิดา เย็นตั้ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เผดมิรอด 

35 6317701081 นางสาวชนัญญา ตรีรณปรญิญา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

36 6317701099 นางสาวเจนจริา เกตุฉาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

37 6317701107 นายจิระพงศ์ พลประถม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

38 6317701115 นายธุวชิต ฤกษ์เกษี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

39 6317701123 นายวิฆเนศ โพธิ์เมือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์  ชูช่วย 

40 6317701131 นายวีรภัทร มูลแพร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.จิรภัทร  หลงกลุ  
 

 

 

 

 

 

 

 


