
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ศูนย์รังสิต 

ล าดับ 
เลข

ทะเบียน
นักศึกษา 

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 6317491014  นางสาวสุภาพร อชิลลี ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย 

2 6317511019  นางสาวสุรียานี อาแวกือจิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย 
3 6317521018  นางสาวฐานิฏฐ์ พิทักษ์หงษ์สา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
4 6317610019  นางสาวสิริกลุ เมืองฟ้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.วรรณรตัน์  รัตนวรางค ์
5 6317610027  นางสาวสิตางศุ์ ยังศรสีุรยิะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.วรรณรตัน์  รัตนวรางค ์
6 6317610035  นางสาวสโรชา จันทร์คู ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
7 6317610043  นางสาวมนทกานติ ทิมรอด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 
8 6317610050  นายเจษฎาภรณ์ เพียโคตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.เสาวนีย์ หน่อแก้ว 

9 6317610068  นางสาวณัฐรตัน์ รักษ์บุญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อารญุ เกตสุาคร 
10 6317610076  นายรัชพล โพธ์ินะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.ลักษณา  เหลา่เกียรต ิ

11 6317610084  นางสาวชลิตา สว่างศร ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.ลักษณา  เหลา่เกียรต ิ
12 6317610092  นางสาวทิพย์อาภา เกิดกญุชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 
13 6317610100  นางสาววรนิษฐา ไทยกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 
14 6317610118  นางสาวเกวริณญ์ ก้องคณาวัฒน ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 
15 6317610126  นางสาวอภิสรา เจรญิวัฒนสริิกุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 
16 6317610134  นางสาวกุลณชา บุญเจรญิพานิช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 
17 6317610142  นางสาวขวัญชนก นามศร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.ณภิัทรา  หรติวร 

18 6317610159  นายธนาธิป ศรีสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.สริิมา มงคลสัมฤทธ์ิ 
19 6317610167  นายวาฑิตย์ เหมือนถนอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.สริิมา มงคลสัมฤทธ์ิ 

20 6317610175  นางสาวภัครพี บัวโรย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.พีระพล  รัตนะ 
21 6317610183  นางสาวสิริปญัญาภรณ์ สมมโนนยั อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.พีระพล  รัตนะ 
22 6317610191  นางสาวภัทราวดี สีแสด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.พีระพล  รัตนะ 
23 6317610209  นางสาวณัฐนิชา สุขศิร ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 

24 6317610217  นางสาวพิมพกานต์ บานแย้ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัตยิา อีวาโนวิช 
25 6317610225  นางสาววณิษตา แสงพิจิตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 
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ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

26 6317610233  นางสาวจิราวรรณ เพ็งประภัศร ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 

27 6317610241  นายนาราธิป ม่วงสิงห ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.เสาวนีย์  หน่อแก้ว 
28 6317610258  นางสาวภัทรวดี อ่ิมวิโรจน ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อารญุ  เกตุสาคร 
29 6317610266  นางสาวธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อารญุ  เกตุสาคร 
30 6317610274  นายนัฐนันท์ สูพร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.รณภมูิ  สามัคคีคารมย ์
31 6317610282  นางสาวหทัยภัทร ขัติยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 
32 6317610290  นางสาวนัฐษมนต์ ชูนุกูลวงศ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 
33 6317610308  นายธนพงศ์ โพธ์ิแก้วกีรติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.พรทิพย์  จอมพุก 

34 6317610316  นางสาวพินมนต์ สุขสมกรณ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 
35 6317610324  นางสาวกัญญาณี ปิ่นเมือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 

36 6317610332  นายธนดล ช่างท่าร่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง 
37 6317610340  นางสาวสุธีรา หล่องบุตรส ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
38 6317610357  นางสาวปิยาพัชร มีพจนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
39 6317610365  นางสาวปราณปรียา เสรมิอิทธิวงศ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว 
40 6317610373  นางสาวมนัสชนก อินต๊ะใหล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 
41 6317621016  นางสาวกัญญาณัฐ เสวตวงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 
42 6317621024  นางสาวอัสมา รัศมีนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.น้่าฝน  เอกตาแสง 

43 6317680012  นางสาวพัสวี ปฐมสวสัดิ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.ธีรพันธ์  แก้วดอก 
44 6317680020  นางสาวรติมา มีมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สมโภค กิ่งแก้ว 

45 6317680038  นางสาวจิณต์นภิา ภริมยร์ักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สมโภค กิ่งแก้ว 
46 6317680046  นางสาวจิณณพัต เกิดคล้าย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สมโภค กิ่งแก้ว 
47 6317680053  นางสาวธนัชพร มลิวัลย ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
48 6317680061  นางสาวอินทุมาศ คลายโศก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์

49 6317680079  นางสาวรัชนิดา ไพโรจน์นันทชัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์
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50 6317680087  นางสาวนภัสสร ท่วมพุดซา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์

51 6317680095  นางสาวปอรพัชร์ วุฒิสินธุ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สรรพัชญ์  ศิรสิวัสดิ ์
52 6317680103  นางสาวปพัชญา คล้ายเครือญาต ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
53 6317680111  นางสาวจิดาภา เมษสกลุรุ่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 
54 6317680129  นางสาวสุวกิตต์ สุวรรณพิวัฒน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 
55 6317680137  นางสาวแพรวนภา หอกค่า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 
56 6317680145  นางสาวฟ้าลดา โกศลานนท์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.ภริมย์ น้อยส่าแดง 
57 6317680152  นางสาวทยิดา ลิอั้ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช 

58 6317680160  นางสาวนภัสสร วงศ์ธานุวัฒน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.บุษราคัม  ฐิตานุวัฒน ์
59 6317680178  นางสาวหัทยา ภัณฑ์กิจนิรันดร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพันธุ ์

60 6317680186  นางสาวเมษา แสงจันทร ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพันธุ ์
61 6317680194  นางสาวสุชานันท์ คงสุขไทย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพันธุ ์
62 6317680202  นางสาวฐานมาส รอดอ่อน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.นนท์ธิยา หอมข่า 
63 6317680210  นางสาวรวิสรา ใหม่สุวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.นนท์ธิยา หอมข่า 
64 6317680228  นางสาวกานต์ฐิตา อินทร์ประสิทธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ดร.นนท์ธิยา หอมข่า 
65 6317680236  นางสาวปิยมาลย์ เรือนไทย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี
66 6317680244  นางสาวกาญจนา พุกวาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี

67 6317680251  นางสาวญาณศิา เรืองประดิษฐ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อุมา ลางคลุเสน 
68 6317680269  นางสาวพิชญา อรุณโชต ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี

69 6317680277  นางสาวศศินิภา เพชรพรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี
70 6317680285  นางสาวผกาวรรณ พูลเจรญิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี
71 6317680293  นายกษิดิศ สงวนศักดิ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี
72 6317680301  นายภัทรพงษ์ วัฒนกูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ชวินทร  มัยยะภักด ี

73 6317680319  นายธนภูมิ ทิณพัฒน ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์
74 6317680327  นายกฤษกร ประสมทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์
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75 6317680335  นายกีรติพงศ์ สินขจรภิรมย ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์

76 6317680343  นายอธิราช กันทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์
77 6317680350  นายศุทธิพัฒน์ สถิรพันธ์ุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์
78 6317680368  นายณัฐนนท์ ทองนิมิตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์
79 6317680376  นายวายุ บุญสว่าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์
80 6317680384  นายสาริน เพ็ชรฉว ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.อดิศักดิ์  ภูมิรตัน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


