
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศูนย์รังสิต 

ล าดับ 
เลขทะเบียน
นักศึกษา 

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 6317492012  นางสาวกชามาส ทองมี อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย 
2 6317611017  นางสาวสุชานาฎ ไกรสมุทร อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย 

3 6317611025  นางสาวพิชญ์ญาภัค คงม ี อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วรรณรตัน์  รัตนวรางค ์

4 6317611033  นางสาวสุปราณี พรมมา อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วรรณรตัน์  รัตนวรางค ์
5 6317611041  นางสาวภัควดี มณีวงษ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 

6 6317611058  นางสาวสุพรรษา ปทุมยา อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
7 6317611066  นางสาวสุกัญญา บุญม ี อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ลักษณา  เหลา่เกียรต ิ

8 6317611074  นางสาวรินรดา เศรษฐมาตย ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ลักษณา  เหลา่เกียรต ิ

9 6317611082  นายประทีป คงมั่น อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 

10 6317611090  นางสาวธนพรพรรษ์ ชูช่ัง อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 

11 6317611108  นางสาววรินทร เชิดสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 

12 6317611116  นางสาววรกมล จนากร อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 

13 6317611124  นางสาวอาทิตยา บุญเจาะ อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สริิมา มงคลสัมฤทธ์ิ 
14 6317611132  นายภัทรพล ชิณโชต ิ อนามัยสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สริิมา มงคลสัมฤทธ์ิ 

15 6317611140  นางสาวปริชญา บรรจงเกลีย้ง อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.พีระพล  รัตนะ 

16 6317611157  นางสาวรวิสรา เถลิงศักดาเดช อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.พีระพล  รัตนะ 
17 6317611165  นายพันปีย์ เหล่าสุทธิวงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 

18 6317611173  นางสาวอรพรรณ ทับทอง อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 

19 6317611181  นางสาวสิรินทิพย์ มะลติ้น อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 

20 6317611199  นางสาวเหมือนฝัน ช่วยป ู อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 

21 6317611207  นางสาวพัชราภรณ์ ช่านาญรบ อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 

22 6317611215  นายชิษณุพงศ์ สมใจมาก อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อารญุ  เกตุสาคร 

23 6317611223  นายศราวุฒิ แดงโชต ิ อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อารญุ  เกตุสาคร 

24 6317681010  นางสาวณัฐสมิา นีละไพจิตร อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.รณภมูิ  สามัคคีคารมย ์

25 6317681028  นางสาวอรวรรณ ศรสีวัสดิ ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.รณภมูิ  สามัคคีคารมย ์
26 6317681036  นางสาวญาดา ทองรัตน ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 
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ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

27 6317681044  นางสาวณัฐวิภา สิทธ์ิทนง อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 
28 6317681051  นางสาวสิรริัตน์ สุขสารต์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 

29 6317681069  นางสาวเมธาวี เวทย์ศรุกฤต อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 

30 6317681077  นางสาวปวริศา วรเมธามาศ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
31 6317681085  นางสาวน้่าฟ้า คุณสนอง อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 

32 6317681093  นางสาวพิยดา จันตร ี อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
33 6317681101  นางสาวอรชพร ศิริวัฒนาศิลป ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 

34 6317681119  นางสาวเอมอุมา โลจนานันท์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 

35 6317681127  นางสาวพรวิไลวรรณ ประสานตร ี อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ธีรพันธ์  แก้วดอก 

36 6317681135  นางสาวเจนจิรา มารศร ี อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.สมโภค กิ่งแก้ว 

37 6317681143  นางสาวพัสชา หอมฉุน อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.สมโภค กิ่งแก้ว 

38 6317681150  นางสาวพัชฌา เหลืองอภิชาต ิ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์

39 6317681168  นางสาวศรัณย์พร ทองงามด ี อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์
40 6317681176  นางสาวเมลานี ศิริชัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 

41 6317681184  นางสาวเมขลา ทิมินกลุ อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 

42 6317681192  นางสาวมณฑริา สง่าโฉม อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช 
43 6317681200  นางสาวศิริวิมล นอขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.มนพร  วงศ์สุนทรชัย 

44 6317681218  นางสาวณหทัย ค่าตา อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.บุษราคัม  ฐิตานุวัฒน ์

45 6317681226  นายกานต์ ทองมิตร อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพันธุ ์

46 6317681234  นายก้องเดช วิลาวัลย ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดร.นนท์ธิยา หอมข่า 

47 6317681242  นายกิตติชัย โอฬาร์พฤกษ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี
 


