
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศูนย์รังสิต 

ล าดับ 
เลขทะเบียน
นักศึกษา 

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 6317490016 นางสาวอรสา บญุพงษ ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย 
2 6317510011 นางสาวซูบัยดา นาอีแต การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย 

3 6317540018 นางสาวพิมลพรรณ จันโอภา การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.วรรณรตัน์  รัตนวรางค ์
4 6317540026 นางสาวพิมพ์พิศา มะโนกติติกลุ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.วรรณรตัน์  รัตนวรางค ์

5 6317613013 นางสาวธนภร ปี่น้อย การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
6 6317613021 นางสาวมนัสชนก นาโสม การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.สรรพัชญ์ สิรสิวัสดิ ์
7 6317613039 นางสาวหิรณัยา ครฑุบิน การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.ลักษณา  เหลา่เกียรต ิ
8 6317613047 นางสาวณิชกานต์ สุกุมลจันทร ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.ลักษณา  เหลา่เกียรต ิ
9 6317613054 นางสาวอาฑิติญา มณีฤทธิ ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 

10 6317613062 นางสาวชลธิชา สัมฤทธ์ิ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 
11 6317613070 นางสาวรัชวรรณ พิมานแมน การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 

12 6317613088 นางสาวจิราภรณ์ ดวงประทีป การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 
13 6317613096 นางสาวณัฐสุดา เหมือนแตง การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 
14 6317613104 นางสาวธันยมัย กองแสง การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 
15 6317613112 นายชนะพันธ์ุ ใสเนตร การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รศ.ดร.สริิมา มงคลสัมฤทธ์ิ 
16 6317613120 นางสาวไพลิน เฉลิมโรจน ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
17 6317613138 นายชนัยชนม์ นาราษฎร ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.พีระพล  รัตนะ 
18 6317613146 นางสาวอุ้มศิริ เอี่ยมสีใส การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
19 6317613153 นางสาวณิชาภัทร รูปเหมาะ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 
20 6317613161 นางสาวปาจรีย์ เทียนงาม การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 

21 6317613179 นางสาวณัฐธิชา แซ่นิ่ม การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 
22 6317613187 นางสาวโยษิตา ท้อทอง การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 

23 6317613195 นางสาววนิดา อยู่ยังเกต ุ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 
24 6317613203 นางสาวเพ็ญพิชชา นิพขันธ ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 
25 6317620018 นางสาวภัทรญีา กสิพล การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.อารญุ  เกตุสาคร 
26 6317683016 นางสาวณิษิฏา ถนอมพวก การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.อารญุ  เกตุสาคร 
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นักศึกษา 

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

27 6317683024 นางสาวชมพูนุช ชมบุญ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.รณภมูิ  สามัคคีคารมย ์
28 6317683032 นางสาวธัชชา ฉ่่าเฉลิม การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.รณภมูิ  สามัคคีคารมย ์

29 6317683040 นางสาวจิรัฐตภิรณ์ ส่าแดงเดช การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 
30 6317683057 นางสาวกรองหทัย ลดาสวรรค ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 

31 6317683065 นางสาวปภัสวรรณ นาวาน้อย การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 
32 6317683073 นางสาวสุกฤตา เกดิผาสุข การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 
33 6317683081 นางสาวพรหมพร มากเกลี้ยง การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 
34 6317683099 นางสาวปรางค์กมล ศรสีุข การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
35 6317683107 นางสาวณิชา บุญหน ู การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 

36 6317683115 นางสาวแพรพลอย ทวีพงศ์ปิติชาติ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 
37 6317683123 นางสาวเกศรา ขนอม การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 

38 6317683131 นางสาวพัชรพร กลิ่นสุวรรณ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 
39 6317683149 นางสาวศิรดา แก้วทอง การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.ธีรพันธ์  แก้วดอก 
40 6317683156 นางสาวลักษณา จ่านงค์สุทธ์ิ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.สมโภค กิ่งแก้ว 
41 6317683164 นางสาวนงณภสั วงศ์วิวัฒน์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.สมโภค กิ่งแก้ว 
42 6317683172 นางสาวบาลีมีนย์ จบศร ี การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์
43 6317683180 นางสาวชุติมา แก้วศร ี การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์
44 6317683198 นางสาวฐิติมา จันทรค์รุฑ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 
45 6317683206 นางสาวธัญรดา ไมสันเทียะ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 
46 6317683214 นางสาวธัญภัค ชูโตศร ี การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.มนพร  วงศ์สุนทรชัย 

47 6317683222 นายพัฒนกิจ แก้วอุดร การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพันธุ ์
48 6317683230 นายวัชระพงษ์ พลศักดิ ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ดร.นนท์ธิยา หอมข่า 

49 6317683248 นายกิตติพศ สกลุเรืองศร ี การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี
 

 


