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สายที่ 1  ผศ.ดร.สุภารัตน์  จันทรเหลือง สายรหัส   01, 72, 105, 124 
  อาจารย์ภูเบศร์  นิลาทะวงศ ์ สายรหัส   01, 72, 105, 124 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
63150040018 นางสาวกนกพร ศิลาทิพย์ 
63150040720 นางสาวอภิสรา ศรีพรหมษา 
63150041053 นางสาวปิยาภรณ์ สุคะตะ 
63150041248 นางสาวพรรณพิสุทธิ์ ภู่แดง 
62150040013 นายก้อง ศาสตราวาหะ 
62150040725 นางสาวอภิญญา แสงเดือน 
62150041058 นางสาวสุภานัน นันทวงษ์ 
62150041243 นางสาวสร้อยฟ้า ศรีพิทักษ์ 
61150040010 นายกันตภณ เกียรติมงคล 
61150040722 นางสาวธีรนาฎ วังศรีแก้ว 
61150041055 นางสาวชนากานต์  ด าริห์ 
61150041240 นายรัฐวิทย์  วงศ์สิม 
60150040019 นางสาวกรชนก เด่นพงศ์พันธุ์ 
60150040721 นายกิตติคุณ วัฒนราษฎร์ 
60150041054 นางสาววัชราภรณ์ ไชยมงคล 
60150041249 นางสาวโสภิษฐ์  สันติวงศ์ 
59150040019 นายกฤตนัย ทรงศิลป์ 
59150040721 นางสาวสิริพร เถิงฝั้น 
59150041054 นางสาววาธิญา มอไธสงค์ 
5815400012 นางสาวกนกกร  เก่งกว่าสิงห์ 
5815400724 นางสาวสิตานันท์  บุญนาค 
5815401242 นางสาวพัชราพรรณ  บุตรภักดีธรรม 
5615400726 นายพงษ์พันธ์ ไข่แก้ว 
5515400026 นางสาวกมลชนก ขันทะ 

 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 2 
 

 

สายที่ 2 ผศ.ดร.น้องเล็ก   คุณวราดิศยั  สายรหัส   05, 48, 74, 140, 160    
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

63150040052 นางสาวกัญญ์วราภรณ์ เชื้อจันอัด 
63150040742 นายอรรฆพล เอกพงษ์ 
63150041404 นางสาวลัทธวรรณ สกุลพงษ์ 
62150040057 นางสาวเกศราภรณ์ กรณ์งูเหลือม 
62150040482 นางสาววรนิษฐา บุษบงค์ 
62150040747 นางสาวอรชพร มิตรตระกูล 
61150040054 นางสาวจิรัญญา  แสนสุข 
61150040489 นางสาววิมลลักษ์  ยอดสิงห์ 
61150040744 นางสาวปิยวดี  กองเกิด 
60150040053 นางสาวกุลสินี เสียนขุนทด 
60150040488 นางสาวรดา จันทรมนตรี 
60150040743 นางสาวฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ 
59150040053 นางสาวกุลปริยา ปัณวรรธน์ 
59150040488 นางสาวพรรณรัฐ รัฐมนตรี 
59150040743 นางสาวสุนิสา มาชอบ 
5815400056 นางสาวกอปรกาญจน์  โนนพิลา 
5815400481 นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์ 
5815400746 นางสาวสุธาสินี   มั่นยืน 
5715400741 นางสาวสุรนี  หายทุกข์ 
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สายที่ 3  ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง    สายรหัส   02, 65, 83, 141 
  ดร.เพียงเพ็ญ  ธิโสดา    สายรหัส   02, 65, 83, 141 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
63150040021 นางสาวกฤติมา จึงวัฒนานนท์ 
63150040658 นางสาวศศิภา กรองกาญจนสิริ 
63150040830 นายธนพนธ์ สุนันท์ 
63150041415 นายวันปิยะ ฝากดี 
62150040026 นายก้องเกียรติ พ่อทอง 
62150040653 นางสาวสิริลภัส หวังชอบ 
62150040835 นางสาวขวัญเนตร แก้วรอด 
61150040023 นายกันตวิชญ์  เมืองแสน 
60150040022 นางสาวกษมา ศรีหาคลัง 
60150040831 นางสาวประภัสรา ตันเจริญ 
59150040022 นายกฤตภัทร์ วรรณจู 
59150040659 นายศุภเดช วิสุทธิ 
59150040831 นางสาวเอกอนงค์ ทีบุญมา 
5815400025 นางสาวกนกวรรณ   คุณาคุณ 
5815400652 นายวิวัฒน์  โคตรยอด 
5815400834 นายอภิสิทธิ์   สีลาพัฒน์ 
5715400657 นางสาวศุภนิดา  มุ่งหมาย 
5515400031 นางสาวกรรณิการ์ ตรวจนอก 
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สายที่ 4  ดร.สุทธาสินี  สวุรรณกุล  สายรหัส   12, 49, 111, 161 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040122 นางสาวชาคริยา ทาระบุตร 
63150040494 นางสาวภทรพรรณ เกษมราษฎร์ 
63150041110 นางสาวภัทราพร สุทธิพงศ์ 
62150040127 นายชาญชัย ทรัพย์จรูญ 
62150040499 นางสาววรรณกานต์ ยมกวาง 
62150041115 นายชิษณุพงษ์ ไชสง 
61150040124 นายณัฐกฤช  โสภารักษ์ 
61150041112 นางสาวภัทรา  ทองชูศักดิ์ 
60150040123 นางสาวจิราพร ไปนา 
60150040495 นางสาวรติมา รุธิรกนก 
60150041111 นางสาวกนกวรรณ พันธุ์ดี 
59150040123 นางสาวชลธิชา เทียมทัศน์ 
5815400498 นายพัชระ  แสนอุบล 
5715400121 นางสาวกชกร  ค าพุทธ 
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สายที่ 5 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา   สายรหัส   03, 50, 77, 142 
ผศ.ดร.นิธิมา  สุทธิพันธุ ์   สายรหัส   03, 50, 77, 142 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040036 นายกฤษฎา นาคีรักษ์ 
63150040502 นางสาวภทรพรรณ บุญเอนก 
63150040775 นางสาวอัจฉรียา จะโรจร 
63150041428 นางสาวรัชดาวรรณ นามวงศ์ 
62150040031 นางสาวกิตติสุดา มีดี 
62150040507 นางสาววราภรณ์ ศรีสร้อย 
62150040770 นายอานุภาพ พงษ์อุดทา 
61150040038 นางสาวกานดาวศรี  วัดสูงเนิน 
61150040504 นายศิวดล  ทองสี 
61150040777 นางสาวพิมลวรรณ  สารชาติ 
60150040037 นางสาวกัญชพร ศรฬสวรรณ 
60150040503 นางสาวรติยา ตรีพจนา 
60150040776 นายณภนต์ กาละดี 
59150040037 นายกวสิน แก้วอุ่นเรือน 
59150040503 นางสาวพิมพ์ชนก มนตรีโพธิ์ 
59150040776 นายสุรัตน์ สมสอน 
5815400030 นางสาวกนกวรรณ  วัฒนตฤณากุล 
5815400506 นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ์ 
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สายที่ 6 ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย  สายรหัส    38, 68, 112, 128, 162 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040380 นางสาวปิยธิดา ศรีอนุตร 
63150040687 นางสาวสิริกัญญา ประชากุล 
63150041123 นางสาวเยาวลักษณ์ โพธิตะนัง 
63150041286 นางสาวกวินนาฎ ลิขิตธนทรัพย์ 
62150040385 นางสาวไพลิน อาจแก้ว 
62150040682 นางสาวโสรยา กุลบุญญา 
62150041128 นางสาวชุตินันท์ เกษรบัว 
62150041281 นางสาวฐิติรัตน์ ไทยสรวง 
61150040382 นางสาวมิ่งกมล  รินทะราช 
61150040689 นางสาวณิชารีย์  ปรอยกระโทก 
61150041125 นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์พิบูลย์ 
61150041288 นางสาวอชิราญาณ ์ ชื่นฤทัย 
60150040381 นางสาวปิยธิดา ชารีแก้ว 
60150040688 นางสาวอรอนงค์ วงศ์มั่น 
60150041124 นายนครินทร์ มหาวงษ์ 
59150040381 นางสาวปณิธาน สมิตะสิริ 
59150040688 นายสิรภพ นนทะมาตย์ 
59150041124 นายณัชปพนสรรค์  พรมสีดา 
5815400384 นางสาวเบญจรัตน์  นามโคตร 
5815400681 นายศิวะพร   อรไทวรรณ 
5815401127 นายสิทธิกร    วิชัยรัมย์ 
5815401280 นายชินวัตร  จ าลองเพ็ง 
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สายที่ 7 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา   สายรหัส    04, 76, 113, 129, 163 
  ดร.สุรชัย จูมพระบุตร  สายรหัส    04, 76, 113, 129, 163 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040043 นางสาวกัญจน์ชญา เหล่าออง 
63150040762 นางสาวอังศนา พิมพ์บุญมา 
63150041138 นางสาวรัชนีกร พรหมประเสริฐ 
63150041293 นางสาวธินินันท์ แก้วคูณ 
62150040048 นายเกรียงศักดิ์ อักษร 
62150040767 นางสาวอัฐภิญญา แกลงกระโทก 
62150041133 นางสาวธัญชนก ผงทวี 

62150041298 นางสาวเธียรธีรา ธรรมสัตย์ 

61150040045 นางสาวจิรภิญญา  อ่อนธรรมา 
61150041130 นางสาวสุพรรณิการ์  ศุภโกศล 
61150041295 นายอภิสรา  เมืองทอง 
60150040044 นางสาวกิตติธรา ขลังวิชา 
59150040044 นางสาวกิ่งฟ้า วิเชียรศรี 
59150040763 นางสาวสุภิญญา พูลเพิ่ม 
59150041139 นางสาวจารุวรรณ  ศรีสมบัติ 
5815400047 นายกรกต   ชัยยนต์ 
5815400766 นางสาวสุมณฑกาญจน์  ผาละพรม 
5815401132 นางสาวสุนทรี  ดงรุ่ง 
5815401297 นางสาวฐานิดา  เนื่องชมภู 
5715400042 นายนฤวิชญ์ วรวิทย์ศรางกูร 
5615400768 นางสาวพิชญา พิมรินทร์ 
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สายที่ 8 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล  สายรหัส    08, 20, 57, 143 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040081 นางสาวจิตรา หอมหวล 
63150040201 นางสาวทิปต์ธีรนันท์ ศิริวุฒิ 
63150040571 นางสาววชิรัตน์ ชัยบุญมา 
63150041433 นายกิตติพิชญ์ วรรณศิลป์ 
62150040086 นายฉัฐนันท์ พยุงวิวัฒนกูล 
62150040206 นายธณยศ สงวนตระกูล 
62150040576 นางสาวศุทธินี สิมณี 

61150040083 นาสาวชุติณัชชา  พรสี่ 
60150040572 นางสาวศิริยากร หนองภักดี 
59150040082 นางสาวฉัตรวรา แก้วถาวร 
59150040202 นางสาวตรีลดา คมใส 
5815400085 นายกิตติกร   ชินศรี 
5815400205 นายชินกฤต   เกียรติสยมภู 
5815400575 นายภูมิวิชญ์  โคตรแก้ว 
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สายที่ 9 ผศ.ดร.บัญชา  ยิ่งงาม    สายรหัส   06, 51, 103, 144  
  ผศ.ดร.อุไรวรรณ  อกนิตย์  สายรหัส   06, 51, 103, 144 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040063 นางสาวกัญญาณัฐ วงษ์ตาผา 

63150040513 นายภัทรดนัย หล่าโยม 

63150041037 นายปารินทร์ ชัยธิสาร 
62150040068 นายคนดี ขุนวิเศษ 
62150040518 นางสาววราศิณี สพันญู 
62150041032 นางสาวสิญาพร อริยะเดช 

61150040065 นางสาวชัญญานุช  ภูสีน้ า 
61150040515 นายสรวิศ  มีอ่วม 
61150041039 นางสาวสุชาลิตา  คงชาญแพทย์ 
60150040064 นางสาวขัตติยา สมศรี 
60150040514 นายวชิรวิทย์ ยังจันอินทร์ 
60150041038 นางสาวภัทรสุดา ภักดี 
59150040064 นางสาวจิดาภา มงคลสวัสดิ์ 
59150040514 นางสาวเพ็ญพิชญา พรมแม้น 
59150041038 นางสาววราภรณ์ เทพศรี 
5815400067 นางสาวกัญญภัส   อุ่นค า 
5815400517 นางสาวพิมพ์พนิต   พุทธาผา 
5815401031 นางสาวรัตนาวดี   เข็มทอง 
5715400512 นางสาวมินตรา  สุขอ้วน 
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สายที่ 10  ผศ.ดร.นิภาพร  เมืองจันทร์   สายรหัส  16, 99, 109, 139, 164 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040164 นางสาวณัฐฐิญา จักรวุฒิตรีสิน 
63150040999 นางสาวณภัทร ตั้งสกุล 
63150041099 นางสาวเฟ่ืองรดา ทองกูล 
63150041398 นางสาวภัทรณิชา ดงอนนท์ 
62150040169 นางสาวฐิติมา วังทะพันธ์ 
62150040994 นางสาวภาวิณี นาหัวนิล 
62150041094 นางสาวเก็จมณี ศรีดาโคตร 
61150040991 นางสาววสุพบ  มานะพิมพ์ 
61150041091 นายปฏิภาณ   ต่อนี 
60150040165 นายชนาธิป ดาลาศ 
60150040990 นางสาวทักษพร กล้ากสิกิจ 
60150041090 นางสาวอัจจิมา คงมะกล่ า 
59150040165 นางสาวณัฐชนน นาคานุสนธิ์ 
59150040990 นายพงศธร แก้วบุบผา 
59150041090 นางสาวอัจฉริยา ขอขจายเกียรติ 
5815400168 นางสาวชลลดา   มาขุมเหล็ก 
5815400993 นายพีชาญ   อมรภูวดล 
5815401093 นางสาวศศิวิมล  ครุฑปราการ 
5615400995 นายณัฐพล ข าอิง 
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สายที่ 11  ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง  สายรหัส   07, 52, 108, 132, 165 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040076 นางสาวกัญญาพัชร ฉายวิไชย 
63150040526 นายภูรีพัฒน์ นาคนาคา 
63150041082 นางสาวเพ็ญณัฐกานต์ สายเคน 
63150041321 นายศุภนิมิตร แก้ววงษา 
62150040071 นางสาวคีตะภัทร์ ตั้งสูงเนิน 
62150040521 นายวันชาติ จันทร์ศรี 
62150041087 นางสาวกนิษฐา ทองผิว 
62150041326 นางสาวลักษิกา แม้นรักษา 
61150040078 นางสาวชัญญาภัค  อังศธรรมรัตน์ 
61150040528 นางสาวสรัลชนา  สรรเพ็ชร์ 
61150041084 นางสาวณัฎฐธิดา  เวชกามา 
60150040077 นายจักรพงษ์ จิตทวี 
60150040527 นางสาววรกมล จิ๋วอยู่ 
60150041083 นางสาวสิริพันธ์ุ คัมภีระ 
59150040527 นางสาวภาณุมาศ คะปัญญา 
59150041083 นางสาวหทัยพรร อินทะกนก 
5815400070 นางสาวกัญญาพร   งามจิตต ์
5815401086 นายศราวุฒิ   ศรีสง่า 
5715401081 นายอดิศักดิ์  เรืองงาม 
5315400525 นายชัชพงศ์ ชูโต 
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สายที่ 12 อาจารย์วันนิศา  ดงใต้  สายรหัส   30, 89, 114, 145 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040306 นางสาวนันทนาพร ปราบณรงค์ 
63150040892 นางสาวศศิกานต์ ทองเหลือ 
63150041145 นายรัตติกร สาชิต 
62150040301 นายปภังกร ดวนใหญ ่
62150040897 นางสาวธิติสุดา ข าสมุทร 
62150041140 นางสาวนิรินธร หิรัญสถิต 
61150040308 นางสาวพรรวินท์  อินทรพงษ์สกุล 
61150040894 นางสาวกัญญารัตน์  สืบสา 
61150041147 นายอภิสิทธิ์  จิรัมย์ 
60150040307 นางสาวธัญสิริ จันทบาล 
60150040893 นางสาวภัทรพร อุดมชัย 
59150040307 นางสาวธัญญ์ศิริ จันทัน 
59150040893 นางสาวชวิศา ดลรวีธนากิจ 
59150041146 นางสาวชนาภา  กองมูล 
5815400300 นายธราธิป    จันทร์โสภณพงศ์ 
5815400896 นายณัฐพล     ย่ังยืน 
5815401149 นางสาวไอลดา   ขุนจิตใจ 
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สายที่ 13 ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ  สายรหัส   09, 53, 96, 146  
  ดร.รุจาภัค  สุทธิวิเศษศักดิ์  สายรหัส   09, 53, 96, 146 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040098 นายจิรัฏฐ์ เลิศฤทธิ์ 
63150040531 นางสาวภูษิตา ขวัญเมือง 
63150040964 นายเฉลิมวุฒิ พลนามอินทร์ 
62150040093 นางสาวชนิกานต์ สาลียงพวย 
62150040536 นางสาววารุณี รัตนสกุลวงศ์ 
62150040969 นางสาวปิยะพร ยอดเพชร 
61150040090 นายชุติพัฒน์  อรรถกานต์รัตน์ 
61150040533 นางสาวสุนัสดา  ขันตี 
61150040966 นางสาวภัทรพล  สาค าภีร์ 
60150040099 นายจิรวัฒน์ ค านึก 
60150040532 นางสาววิริยา แวงวรรณ 
60150040965 นางสาวชนิตา ลาดกระโทก 
59150040099 นายชญานนท์ แก้วพรหม 
59150040532 นางสาวมินตรา มนฑาทิพย์ 
59150040965 นายบุศย์ รักวงษ์ 
5815400535 นางสาวพุทธิชาติ   ทับทิมไสย์ 
5815400968 นางสาวปริญญ์   วัฒนศิลป์ 
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สายที่ 14 ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล  สายรหัส   36, 90, 115, 133, 166 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040362 นางสาวปานรดา ชาลีนิวัตร์ 
63150040908 นางสาวศิริขวัญ ถามะพันธ์ 
63150041154 นางสาววริศรา พลศรี 
63150041336 นางสาวณิชาพัชร์ นาคีรักษ์ 
62150040367 นางสาวพัทธ์ธีรา สระทองหลาง 
62150040903 นางสาวธิติสุดา ธิติเชษฐ์ตระกูล 
62150041159 นายปรมินทร์ แสนนาม 
62150041331 นายวิศวะ รักนา 
61150040364 นางสาวภัสพร  เส้ียวทอง 
61150040900 นางสาวฐิติรัตน์  เทพพิทักษ์ 
61150041156 นางสาวกนิษฐา  บุญเอื้อ 
61150041338 นางสาวสุภาพร  ภูฆ้อง 
60150040363 นางสาวปณิธาน เวโรจน์ 
60150040909 นางสาวภัทราภรณ์ สุขเสริม 
60150041155 นางสาวสรัลนุช จันแดง 
59150040909 นางสาวณัฐธิดา แสนสุภา 
59150041155 นางสาวเนตรชนก  แก้วมาลา 
5815400366 นายนรุตม์   ส าราญวานิช 
5815400902 นายเดชวิชญ์   ชูชาติ 
5815401158 นางสาวจิราวรรณ  ค ามั่น 
5615400904 นายอัครสุชาติ โคตรสีหา 
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สายที่ 15 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   สายรหัส     10, 54, 86, 147    
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040108 นางสาวจุฑารัตน์ ใจเมตตา 
63150040548 นางสาวเมธาวี สกุลรักษ์ 
62150040103 นางสาวชนิดาภา ผู้นิมิตต์ 
62150040543 นางสาววิลาวัณย์ อัมภรัตน์ 
62150040862 นายฉัตรชัย จูมพระบุตร 
61150040100 นางสาวญาณิศา บุตรมาศ 
61150040540 นางสาวสุรภา  จันโทริ 
61150040869 นางสาวอักษราภัค  สุขมอญ 
60150040549 นางสาววิลาสินี คูณทรัพย์ 
59150040109 นายชญานิน พัฒนไพศาลชัย 
59150040549 นางสาวรัตติยา ดอกไม้แก้ว 
59150040868 นางสาวกนกพร ถุงเงิน 
5815400102 นางสาวจรัสดาว   สีสัจจา 
5815400542 นายภรัณยู  เหล่ือมสิงขร 
5815400861 นางสาวกาญจนา  ซึ้งพุทธศาสน์ 
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สายที่ 16 ดร.วรนันท์  รังสิมาวงศ ์  สายรหัส    18, 85, 116, 130, 167 
  ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล   สายรหัส    18, 85, 116, 130, 167 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040182 นางสาวณิชกานต์ ราชประโคน 
63150040856 นางสาวพิชชานันท์ สายโสภา 
63150041165 นางสาววริศรา อภิชาตวาณิช 
63150041307 นางสาวปาลิตา เศรษฐมาตย์ 
62150040187 นางสาวณิชนันทน์ ศรีเหล่า 
62150040851 นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาศ 
62150041160 นางสาวปวีณา นาบกระโทก 
62150041302 นางสาวปณาลี แก้วจรัส 
61150040184 นางสาวทัตพิชา  สิงคเสลิต 
61150040858 นางสาวสุพิชญา  ฟักแดง 
61150041167 นางสาวกฤตยารัตน์  ทองสุข 
61150041309 นางสาวกัญญ์วรา ปาระเขียว 
60150040183 นางสาวชาคริยา วานิชสุจิต 
60150040857 นายพลพันธ์ ศิลปพิบูลย์ 
60150041166 นางสาวอาทิตยา ภักดีศรี 
59150040183 นางสาวณัฐนันท์ นนทภา 
59150040857 นางสาวกชกร ค าอาจ 
59150041166 นางสาวพิมพ์ชนก  เหลาทอง 
5815400186 นายชัยวัฒน์   ตังสกุล 
5815400850 นางสาวอาภานันท์  เอี่ยมส าราญ 
5815401169 นางสาวชนนิกานต์  สรรพสอน 
5815401301 นางสาวธนภรณ์  ภัทรวรเมธ 
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สายที่ 17 ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก     สายรหัส    11, 55, 75, 91, 168    
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040119 นางสาวชญานิศ นิตรักษ์ 
63150040557 นายรติบดี การกลจักร 
63150040751 นายอัครพล เพ็ญจันทร์ 
63150040919 นายศุภชัย เบ้าทอง 
62150040114 นางสาวชลธิชา ธัญญเจริญ 
62150040552 นางสาวศตนันท์ จันทรจิตร 
62150040756 นางสาวอรอนงค์ เหล่าแค 
62150040914 นายธีรพงศ์ สิทธิ์เสือ 
61150040559 นายสุริยา  สอนสุวรรณ์ 
61150040753 นางสาวพัชราภรณ์  เหมหงษ์ 
61150040911 นายธฤติ  ศรีอุบล 
60150040110 นางสาวจิรัชยา แก้วกาญจน์ 
60150040558 นางสาวศศินา แก้วแดง 
60150040752 นางสาวชญานิศ ดวงดี 
60150040910 นางสาววิศรุตา เบ้าวรรณ 
59150040110 นางสาวชนกานต์ แผนสมบูรณ์ 
59150040558 นางสาวรุ่งรัฐสภา สีนาพันธ์ 
59150040752 นางสาวสุภัคสินี เอื้อเฟ้ือ 
59150040910 นางสาวณัฐพร ดีกล่อม 
5815400113 นางสาวจารุเนตร  สิงห์เห 
5815400551 นายภัทรพล  วิชญพงศ์ 
5815400755 นางสาวสุภัทรา   ลามี 

       5615400915 นายอานนท์  บุญยิ้ม 
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สายที่ 18 ดร.จินตนา นภาพร     สายรหัส    34, 69, 88, 148   
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040342 นางสาวประภาภรณ์ พงหันษา 
63150040694 นางสาวสิริมนต์ ตรีโรจน์พร 
63150040885 นางสาววรินธร พันธมาศ 
62150040347 นางสาวปัฐมาวดี ตาทิพย์ 
62150040699 นางสาวหนึ่งธิดา นามสิงห์ 
62150040880 นายณรงค์ชัย จันทรา 
61150040344 นางสาวภรัณยา  ญาณะพันธ์ 
61150040696 นางสาวธัญวรัตน์  ฮามวงศ์ 
61150040887 นางสาวกษมา  วิทยาประโคน 
60150040343 นางสาวนลพรรณ อุดมการเกษตร 
60150040695 นางสาวอาทิตยา ดารุณ 
60150040886 นางสาวภัทธินันท์ ปทุมข า 
59150040343 นายนวชน พุทธรังษี 
59150040695 นางสาวสิริกร ประยงค์ 
59150040886 นายจตุพร ยังแสนภู 
5815400346 นายธีรภัทร  โพธิ์เกษม 
5815400698 นายศุภกิจ   สีรับสี 
5815400889 นายชัยวัฒน์   ไม้เกตุ 
5715400341 นางสาวธัญรดี  อินสุวรรณ 
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 สายที่ 19   อาจารย์ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์     สายรหัส  13, 56, 107, 149 
  อาจารย์พัชรากร เพียงงาม  สายรหัส  13, 56, 107, 149 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040137 นายชินดนัย แสนทวีสุข 
63150040568 นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญเริ่ม 
63150041077 นายพีรวิชญ์ สิทธิไชย 
62150040132 นางสาวชื่นชนก ปุยะติ 
62150040563 นางสาวศิริลักษณ์ ปุริศรี 
62150041072 นางสาวกนกกร ช านาญภูมิ 
61150040139 นางสาวณัฐณิชา  แฝงสีด า 
61150040560 นางสาวหทัยชนก  กาญจนะกัณโห 
61150041079 นางสาวฐิติญาภรณ์  บุญเทพ 
60150040138 นางสาวชญานิศ บุญช่วย 
60150040569 นางสาวศิรินุช ลีนะธรรม 
60150041078 นางสาวสมหฤทัย วัฒนกิตติศักดิ ์
59150040138 นางสาวชัญญาภา สาแก้ว 
59150040569 นายวรากร วงษ์ขันธ์ 
59150041078 นางสาวสาธิดา พานิชสุข 
5815400131 นางสาวจุฬาทิพ   อมรเพชรสถาพร 
5815400562 นายภาณุพงศ์   ชมพูพื้น 
5815401071 นางสาวไวทยา   ทองพิทักษ์ 
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สายที่ 20 ผศ.ทวนธน  บุญลือ  สายรหัส   19, 95, 117, 169  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040199 นางสาวณิชาภา ชาวระนอง 
63150040953 นายจอมพล พงษ์เกษ 
63150041178 นางสาวสุดารัตน์ สียา 
62150040194 นางสาวตรีรัก หลักค า 
62150040958 นายปัณณวัฒน์ ชาก านัน 
62150041173 นายภูวนาถ แสงพิมพ์ 
61150040191 นางสาวธนพร  จันทะคุณ 
61150040955 นางสาวพลอยลดา  พณิชเศรษฐพล 
61150041170 นางสาวขนิษฐา  ไขแสง 
60150040190 นางสาวชาลิสา เกียรติกวินพงศ์ 
60150040954 นายชญานนท์ แก้วเหลา 
60150041179 นายอาเล็กซ์แซนเดอร์ จุฑาวรรณ์ธะนะ 
59150040190 นางสาวณัฐสินี ทวีสุข 
59150040954 นางสาวบุญญรัตน์ ทาปศรี 
59150041179 นายภัทรพล  เนียรภาค 
5815400193 นางสาวชาลิสา   เชี่ยวชาญศิลป์ 
5815400957 นางสาวปพิชญา  วรรณดี 
5815401172 นายชุติวัต  กุศลคุ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 21 
 

 

สายที่ 21 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล สายรหัส   14, 66, 79, 150 
  อาจารย์ฑิภาดา  สามสีทอง สายรหัส   14, 66, 79, 150 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040144 นางสาวญาณิศา แก้วมูล 
63150040669 นางสาวศิรดา ชินสอน 
63150040797 นางสาวฉัตรธิดา ศิริล าดวน 
62150040149 นายญาณวรุตม์ กุลวงค์ 
62150040664 นางสาวสุนทรา ชัยศรี 
62150040792 นางสาวเอมิกา สิงหร 
61150040146 นางสาวณัฐวดี  บุตรชัย 
61150040661 นางสาวชัญญาพร  ตะวันแสงรุ่งโรจน์ 
61150040799 นางสาวเพ็ญนภา  นุ้ยกลั่น 
60150040145 นางสาวชนกนันท์ พิมพ์ทอง 
60150040660 นายอภิศักดิ์ ใจธรรม 
60150040798 นางสาวณัฐริกา รัตนกุล 
59150040145 นางสาวชุติมา อุดมธนะทรัพย์ 
59150040660 นายศุภศักดิ์ บุญประเชิญ 
59150040798 นายอภิวิชญ์ ศรีบุษย์ 
5815400148 นายฉัตรชัย  วราฤทธิ์ 
5815400663 นายศักดิ์ประสงค์  วงศ์วันดี 
5815400791 นายอนุชา   นิติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 22 
 

 

สายที่ 22  ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง     สายรหัส   37, 67, 97, 100, 170  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040375 นางสาวปิยธิดา พิมราช 
63150040672 นางสาวสรวงสุดา คาดหมาย 
63150040977 นายชนกันต์ พิบูลย์ 
63150041008 นางสาวธัชพรรณ ที่พัก 
62150040370 นางสาวพีรยา ควรนิเฮียะ 
62150040677 นางสาวสุปรียาภรณ์ แฝงสะโด 
62150040972 นายพีรณัฐ มูลหลวง 
62150041003 นางสาวมนัณญา จันทร์สิงห์ 
61150040377 นางสาวมนสิชา  จันทะพันธ์ 
61150040674 นางสาวชุติมณฑน์  สอนตะคุ 
61150040979 นางสาวลลิตา  โรจนวิจิตรกุล 
61150041000 นายวันอามาน  แวสะแลแม 
60150040376 นางสาวปริชญา ทองนา 
60150040673 นางสาวอรพินทร์ ผสมสี 
60150040978 นายณภัทร ศรีบุศยด ี
60150041009 นายนิติรุจน์ กังวาลธีรโรจน์ 
59150040673 นางสาวสจี สุขรัตน์ 
59150040978 นางสาวปรัชญาภรณ์ นามบุตร 
59150041009 นายพัชรพงศ์ แสงเลข 
5815400379 นางสาวนฤมลภรณ์   สนทอง 
5815400676 นายศิริพงศ์   พจนา 
5815400971 นางสาวปาริฉัตร  แจ่มใส 
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สายที่ 23 รศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์  สายรหัส   15, 42, 73, 127, 137 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040153 นางสาวณัชชา ไชยะโอชะ 
63150040427 นางสาวพัชริสา เขมวุฒิพงษ์ 
63150040735 นางสาวอมลรดา เวียงสมุทร 
63150041271 นางสาวประวิชญา บุญเท่ียง 
63150041376 นางสาวเปรมิกา ศิริรังสรรค์กุล 
62150040158 นายฐานันดร ชนะบูรณาศักดิ์ 
62150040422 นายรักศักดิ์ รักงาม 
62150040730 นางสาวอมรรัตน์ ภูมิแสนโคตร 
62150041276 นางสาวชลดา ดัชถุยาวัตร 
62150041371 นางสาวอมรรัตน์ สัจจวาณิชย์ 
61150040155 นางสาวณัฐวรา  ประเสริฐธิติพงษ์ 
61150040429 นางสาววรรณกร  ชัยสุวรรณ 
61150040737 นางสาวประถมาภรณ์ ยุพาศ 
61150041273 นายสุภนัย  กฤตินัย 
60150040154 นายชนันนัทธ์ กิจสินธพชัย 
60150040428 นางสาวเพชรไพลิน ถนอมมิตร 
60150040736 นางสาวจุฑารัตน์ บุญยนต์ 
59150040154 นางสาวณฐพร เนตรทิพย์ 
59150040428 นางสาวพนัชกร บุญพุฒ 
59150040736 นางสาวสุธินันท์ ปุราชะกา 
5815400421 นางสาวปาณิสรา   หาญธรรม 
5815400739 นางสาวสิริเพ็ญ   เจติยานนท์ 
5815401275 นายรัฏฎากร  ลูกรัตน์ 
5715400426 นางสาวปัณฑารีย์  ทินราช 
5715401375 นายชุนพล  ปัดส าราญ 
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สายที่ 24  ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ สายรหัส   17, 63, 104, 151, 171 
  ผศ.ดร.สุรีวัลย์  ดวงจิตต์  สายรหัส   17, 63, 104, 151, 171  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040177 นางสาวณัฐวดี หอมหวล 
63150040632 นางสาวศรัณยาพร เถาว์โท 
63150041044 นางสาวปิดากาญจน์ หมั่นนอก 
62150040172 นางสาวณัชชา เสนานุฤทธิ์ 
62150040637 นายสรวิชญ์ อึ่งวะระ 
62150041049 นางสาวสุดารัตน์ ปรางสร 
61150040634 นางสาวกมลลักษณ์  ทองท่ัว 
61150041046 นางสาวเอ้ือใจ  ทรวงทองหลาง 
60150040178 นายชนาวัฒน์ ค้าแก้ว 
60150041045 นางสาวมัณฑนา ลีสีสุข 
59150040178 นายณัฐชนน สุขะปรเมษฐ 
59150040633 นางสาวศิวพร เพณี 
59150041045 นางสาววัชราภรณ์ ท าพะพันนะ 
5815400171 นายชวนากร  พิลากุล 
5815400636 นางสาววริศรา  ทับทิมโกมลกุล 
5815401048 นายวรปรัชญ์   เล็กกระจ่าง 
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สายที่ 25 อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว  สายรหัส   21, 62, 106, 152  
  อาจารย์กมลชนก  จิตอารี สายรหัส   21, 62, 106, 152  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040212 นายธนธัญ เรียวอารีย์ 
63150040627 นายวิริทธิ์พล ศรีระบุตร 
63150041064 นางสาวพรพิชชา เคนมาตร์ 
62150040217 นางสาวธนัญญา พิมพกรรณ 
62150040622 นางสาวศุภีพิชญ์ ชายสวัสดิ์ 
62150041069 นางสาวสุภาภร จันด า 
61150040214 นางสาวนันท์นลิน  ช ากรม 
61150040629 นางสาวอาทิมา  จริงสูงเนิน 
61150041066 นางสาวโชติรส  ญาณอุบล 
60150040213 นางสาวณัฐกมล จันทร์ล่ิม 
60150040628 นายสิทธิโชค ไชยงค ์
60150041065 นางสาวศิริสุดา ยมรัตน์ 
59150040213 นายทยาวัต หารธงชัย 
59150040628 นางสาวศกลวรรณ ทองมี 
59150041065 นางสาวศศิวิมล สีแสด 
5815400621 นางสาวลิปิการ์   กุลดา 
5815401068 นางสาววิชุดา   จันทุมา 
5615401060 นางสาวภัทรวรินทร์ ชินภักดี 
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สายที่ 26 ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล  สายรหัส    22, 80, 118, 172  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040225 นางสาวธนพร อนุเดชากุล 
63150040801 นายชยพัทธ์ ชลประคอง 
63150041183 นางสาวสุธิดา สมกิจศิริ 
62150040220 นายธนากร ผดุงเกียรติโสภณ 
62150040806 นางสาวไอน้ า อาจวิชัย 
62150041188 นางสาวรวิวรรณ นามหินกอง 
61150040227 นางสาวบุญสิตา  ใจมั่น 
61150041185 นางสาวขวัญกมล  คูสกุลวัฒน 
60150040226 นางสาวณัฐธยาน์ มีสารพันธ์ 
60150040802 นางสาวทรงอัปสร กาแก้ว 
60150041184  นางสาวพรรณพัชร คุณมาศ 
59150040226 นางสาวทรงพร ยอนรัมย์ 
59150040802 นางสาวอาทิคยา โสวพรรณ 
5815400229 นางสาวฐาวรา   แจ่มจ ารัส 
5815400805 นายอนุวัฒน์    กุลไธสง 
5815401187 นางสาวณัฐณิชา  แก้วขาว 
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สายที่ 27 ผศ.ดร.สุวรรรณา  ภัทรเบญจพล           สายรหัส   23, 60, 93, 153  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040230 นางสาวธรรมพร แฮดเมย 
63150040603 นางสาววันวิสา เพชรกอง 
63150040937 นางสาวอาทิติยา สุดชาดา 
62150040235 นางสาวธนิฏฐาภรณ์ ทองเเสง 
62150040608 นายศุภวิชญ์ ดวงใจ 
62150040932 นางสาวนภัสสร กีรติตระกูล 
61150040232 นางสาวบุษประภา พงษ์บุตร 
61150040605 นางสาวอรุณี  น้อยศรี 
60150040231 นางสาวณัฐพร ปริสุทธิวุฒิพร 
61150040939 นางสาวปภาวิชญ์  ภักดีสมัย 
60150040604 นายเศรษฐวัฒน์ นิลทะราช 
60150040938 นางสาวอัจฉรา นาทัน 
59150040231 นางสาวทิชากร สุนารี 
59150040604 นางสาววาสนา มาทอง 
59150040938 นางสาวทิพย์นภา ทองยิ่ง 
5815400234 นางสาวณัฏฐา    มงคล 
5815400607 นางสาวรัฐวรรณ    สีหะประเสริฐ 
5815400931 นายธรรดร   สาระคร 
5715400936 นางสาวเบญจมาศ  พร้อมแก้ว 
5615400236 นางสาววนิดา เพชรประโคน 
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สายที่ 28 ดร.อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล           สายรหัส   35, 78, 119, 131, 173 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040351 นางสาวปรีญาลักษณ์ สารรัตน์ 
63150040780 นางสาวกนกอร อุดมศรี 
63150041190 นางสาวอัญชิสา นาไชย 
63150041318 นางสาวอริสรา ภักดีพงษ์ 
62150040356 นางสาวปุญญิสา ภูกาบิน 
62150040785 นางสาวอุษณีย์ อังคุระษี 
62150041195 นางสาวรุจีรัตน์ พิมมะรัตน์ 
62150041313 นายภคพล พละกุล 
61150040353 นายภัทรพล  งามประเสริฐสิทธิ์ 
61150040782 นางสาวพิไลวรรณ  บัวใหญ่ 
61150041192 นางสาวจารุมน  กลีบกลาง 
61150041310 นางสาวปลายเดือน  หลอดศรีสงฆ์ 
60150040352 นางสาวนิลุบล ดอนโคตรจันทร์ 
60150040781 นางสาวณัฐกฤตา รักพรม 
60150041191  นางสาวพรรษชล ศรีช านาญ 
59150040352 นางสาวนัฐกานต์ เกียรติขวัญบุตร 
59150040781 นายสุวพิชญ์ เผ่าผม 
5815400355 นายธีรศักดิ์   มั่งมี 
5815400784 นายเหมวัต    แสงวิโรจนากุล 
5815401194 นางสาวณัฐนันท์  แสงอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 29 
 

 

สายที่ 29 รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ สายรหัส   24, 44, 61, 154   
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040247 นายธัชชัย ขันทีท้าว 
63150040449 นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริวงศ์ไพศาล 
63150040614 นางสาววินันทยา โสดาจันทร์ 
62150040242 นางสาวธัญญลักษณ์ โชติกุลพัฒน์ 
62150040444 นางสาวรัสนันท์ สุทธิคีรี 
62150040619 นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์ 
61150040249 นางสาวเบญญทิพย์  กุจะพันธ์ 
61150040441 นางสาววริศรา  ผุดผ่อง 
61150040616 นายอัคคภาคย์  พัฒน์ธนกิตติโชค 
60150040248 นายณัฐวัฒน์ คูณค าตา 
60150040440 นางสาวเพ็ญพิชชา วีระพันธุ์ 
60150040615 นายสรวิศ วัดเข้าหลาม 
59150040248 นางสาวทิตยาพร ครองยุทธ 
59150040440 นางสาวพรนภา ญาติดอน 
59150040615 นางสาววิจิตตรา ฆารไสว 
5815400241 นางสาวณัฐชา   จันทรศิริ 
5815400618 นางสาวรัศมีประภา   ภูมิโคกรักษ์ 
5715400613 นางสาวศรัณย์รัตน์  เผือดจันทึก 
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สายที่ 30 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง  สายรหัส   29, 45, 81, 125, 174 
  อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  พูลผล สายรหัส   29, 45, 81, 125, 174 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040292 นางสาวนันท์นภัส จิระปัญจพัฒน์ 
63150040458 นางสาวพิชฌวดี ปีนะสา 
63150041257 นางสาวพิชญาภัค สุทัศน์ ณ อยุธยา 
62150040297 นางสาวเบญญา สู่สุข 
62150040453 นางสาวลลิตา เมฆวิไล 
62150040817 นางสาวกัญญารัตน์ นกงาม 
62150041252 นางสาวสรัลยา อุ่นทรพันธ์ 
61150040294 นางสาวพรชนก  บุญรอด 
61150040450 นายวัศพล  รัตนสิงห์ 
61150040814 นายยศศรัล  สามารถ 
61150041259 นางสาววรลักษณ์  จ าปาสาร 
60150040293 นางสาวธมนวรรณ โสมาบุตร 
60150040459 นางสาวภัสรัชต์ ค าอาจ 
60150040813 นางสาวธนัชพร ศรีพันธ์ุ 
59150040293 นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาร 
59150040459 นางสาวพรนิภา นามทอง 
59150040813 นางสาวอาทิตยา ค าสิงห์นอก 
5815400296 นายธนาวัฒน์  วงค์ดวงผา 
5815400452 นายพงศ์ภัค   คงโพธิ์ 
5815400816 นายอภินันท์   ด าริห์ 
5815401251 นางสาวพิทยารัตน์  ใจอุ่น 
5615400454 นางสาวจินต์จุฑา เก้าศักดา 

 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 31 
 

 

สายที่ 31   อาจารย์ไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์ สายรหัส 25, 58, 102, 155, 175 
  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภ์ูริปรีชา   สายรหัส 25, 58, 102, 155, 175 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040256 นางสาวธัญภา โคตรเมือง 
63150040586 นางสาววรรณกานต์ สาระบัว 
63150041022 นางสาวปริยาภัทร จันทร์เพ็ง 
62150040251 นางสาวธัญวรัตม์ ลี้พงศ์ภัคธนโชต ิ
62150040581 นายศุภณัฐ คูสกุลวัฒน 
62150041027 นางสาวสไบทิพย์ กิจพงษ์วิริยะ 
61150040258 นางสาวปริชาติ  แสงสุกวาว 
61150040588 นางสาวอภิชา  ปิ่นสกุล 
61150041024 นางสาวศิราพร  ทองประเสริฐ 
60150040257 นางสาวณิชากร หวะสุวรรณ์ 
60150040587 นางสาวศิรีรัตน์ สรรเพชุดาญาณ 
60150041023 นางสาวปุณยาพร พนมแก่น 
59150040257 นางสาวทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม 
59150040587 นายวโรดม วงศ์ค า 
59150041023 นางสาวภรภัทร นาคตระกูล 
5815400250 นางสาวณัฐมน   หวังดี 
5815400580 นางสาวมณฑกานติ์   สว่าง 
5815401026 นางสาวรภัสนีย์   เขตสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 32 
 

 

สายที่ 32 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา  สายรหัส   33, 82, 120, 135, 138   
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040335 นางสาวปณาลี ท้าวเพชร 
63150040825 นายธนโชติ ถาแปง 
63150041202 นางสาวอิชยา อุตระศรี 
63150041352 นางสาวธีรนาฏ มณีกานนท์ 
63150041381 นางสาวพิรญาณ์ นาทองค า 
62150040330 นายปวริศร์ มุงคุณ 
62150040820 นางสาวกานต์พิชชา ชุณหปราณ 
62150041207 นายวชิรวิทย์ เมืองนาม 
62150041357 นายอรรถพล ป่ันสันเทียะ 
62150041386 นางสาวคัทรียา อุตมังค์ 
61150040337 นายพีรพัฒน์  แก้วกัลยา 
61150040827 นางสาววิภวานี  ตัณฑ์สุระ 
61150041204 นางสาวธญัวรัตน์  ถิระโคตร 
60150040336 นางสาวนฤมล ทองแพรว 
60150041203  นายกฤษณะ พรหมรักษ์ 
59150040336 นายนครินทร์ เนื่องสิทธิ์ 
59150040826 นายอานนท์ วิจารย์ชัยศรี 
5815400339 นายธีรโชติ   ปรึกไธสง 
5815400829 นายอภิมุข    ปิตรัมย์ 
5815401206 นางสาวณิชกานต์  แสบงบาล 
5715400824 นางสาวจิตต์ลดา  จิตต์เท่ียง 
5715401351 นางสาวศุทธิตา  น้อยมิ่ง 
5415400821 นายสุทธิพจน ์บ้านกลาง 

 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 33 
 

 

สายที่ 33  ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  สายรหัส   26, 64, 110, 136, 176  
  ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย  สายรหัส   26, 64, 110, 136, 176 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040267 นางสาวธัญวรัตน์ อภิวัฒน์พงศ์พร 
63150041109 นางสาวภัทรวดี ลีกระจ่าง 
63150041363 นายนราธิป บรรณาลัย 
62150040262 นางสาวนันท์นภัส วิทยาขาว 
62150040644 นายสิปปกร นาครินทร์ 
62150041104 นายชัชพิมุข ชาววัง 
62150041368 นางสาวจุฑามณี บุญฤทธิ์ 
61150040269 นายปรีดี  จงนิรักษ์ 
61150040641 นางสาวกันยารัตน์  ศุภานุสนธิ์ 
61150041101 นางสาวปพิชญา ชูรัตน์ 
60150040268 นางสาวดวงฤมล ทรงสวรรณ 
60150040640 นายแสนสิน ศรีชาทุม 
60150041100 นางสาวเอธินา ไชยฉัตรเชาวกุล 
59150040268 นางสาวธนาภรณ์ ภาคมฤค 
59150040640 นางสาวศุทธหทัย แพงปัสสา 
59150041100 นายอิสรภาพ คลาดโรค 
5815400643 นางสาววริศรา   พลวิลัย 
5715400266 นางสาวณิชาภัทร  สุทธิวารี 
5615400645 นางสาวนุจรินทร์ ฉินตระกูลประดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 34 
 

 

สายที่ 34 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ   สายรหัส   31, 84, 121, 156 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040317 นายนิธินนท์ ค่อนแจ้ง 
63150040847 นางสาวพัชราภา สินธุประสิทธิ์ 
63150041213 นายอิศรานุวัฒน์ บุญทานัง 
62150040312 นางสาวปภาวรินทร์ ภูริปิติโชตนโ์ภคิน 
62150040842 นางสาวจิตรวรรณ อินทร์หอม 
62150041218 นางสาววณิชชาพร ถาบรรแก้ว 
61150040849 นางสาวสมาพร  ไชยชนะ 
61150041215 นางสาวนุจรินทร์  เหล่าสมบัติ 
60150040318 นายธีรภัทร โกมลพันธ์ 
60150040848 นางสาวพรชิตา อังคานุกูลวิทย์ 
60150041214 นางสาวสโรชิณ  โอษคลัง 
59150040318 นางสาวธัญพิชชา พันธ์นิกุล 
59150040848 นางสาวเอมวิกา กรวยสูงเนิน 
5815400311 นายธวัชชัย   วงศ์สกุลวิวัฒน์ 
5815400841 นางสาวอัจฉราพรรณ   พรมตา 
5815401217 นางสาวนันทิกาญจน์  จันทร์ทวิชัย 
5715400316 นางสาวทิพากร  ยาสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 35 
 

 

สายที่ 35 รศ.ดร.ธีราพร  สุภาพันธุ์ สายรหัส    27, 46, 101, 157, 177   
  ผศ.ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ   สายรหัส    27, 46, 101, 157, 177   

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
63150040270 นายธีรดนย์ เรือนแก้ว 
63150040469 นางสาวพิชญาดา โพธิ์ทอง 
63150041019 นายนิธิรัตน์ ประจันบาล 
62150040275 นายน่านฟ้า ชัยพิพัฒนมงคล 
62150040464 นางสาววชิรญาณ์ เกษศิลป์ 
62150041014 นางสาววรุตา แวงวรรณ 
61150040272 นางสาวปัญณพร  พรหมสมบูรณ์ 
61150040461 นายวิชรุต  ประเคน 
61150041011 นางสาวศรมณีย์  มาลาเวช 
60150040271 นายดิศานุวัฒน์ เดชทนาธร 
60150040460 นางสาวภูษณิศา สมานสารกิจ 
60150041010 นางสาวเบญจมาภรณ์ คหสุวรรณ 
59150040271 นางสาวธนารี วิสุวรรณ 
59150040460 นางสาวพรพิมล พุฒศรี 
59150041010 นางสาวภณิดา อรุณสิงครัตน์ 
5815400274 นางสาวติณธนา    ทองจันทร์ 
5815400463 นางสาวพรนัชชา    ศาลาแก้ว 
5815401013 นางสาวมัฐกา    จันทร์เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 36 
 

 

สายที่ 36 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   สายรหัส   41, 59, 122, 134 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040414 นางสาวพรชนก ทองอันตัง 
63150040593 นางสาววรินธร สีรอด 
63150041226 นางสาวแอนฟิลด์ ภาคพรม 
63150041343 นางสาวธนภรณ์ สูนานนท์ 
62150040419 นางสาวมาริสา กุยราพเนาว์ 
62150040598 นางสาวศุภธิดา คุริรัง 
62150041221 นางสาวศีลมัย ดาศรี 
62150041348 นายสิทธิพัฒน์ พยุงธรรม 
61150040416 นางสาวลลิตวดี  พิมสร 
61150040595 นายอภิสิทธิ์  กัณทวงษ์ 
61150041228 นายพัทธพล  พรมเกตุ 
60150040415 นายพุทธิพงศ์ แพงแสง 
60150040594 นางสาวศิวัชญา เช้ือจันทร์ 
60150041227 นางสาววรัชยา  บูรณพานิช 
59150040415 นายปีย์ พิสุทธิ์เศรณีย์ 
59150040594 นางสาววศินี โพธิ์ศรี 
5815400418 นางสาวปวีณ์กร    พงศ์ทิพากร 
5815400597 นายรณกฤต    บุญศักดิ์ 
5815401220 นางสาวนิธิกานต์  กิติเจริญศักดิ ์
5715401342 นางสาววิภาวี  กันอุไร 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 37 
 

 

สายที่ 37 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน        สายรหัส   28, 40, 87, 158 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040285 นางสาวนริศรา ไชยปัญญา 
63150040403 นางสาวเปรมสุดา แก้วร่องค า 
63150040870 นางสาวภัทราพร พลเย่ียม 
62150040280 นางสาวนิตินันท์ บุตรวงศ์ 
62150040408 นางสาวภัทราวดี ขอสินกลาง 
62150040875 นางสาวชลธิฌา อรอินทร์ 
61150040287 นายพงศ์ดนัย  วินิจฉัย 
61150040405 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วกาหลง 
61150040872 นางสาวกวิสรา  ถึงไชย 
60150040286 นายธนากร จึงสุวดี 
60150040404 นางสาวพัฒนาวดี ทวีพัฒน์ 
60150040871 นางสาวพิสุทธิตา เรืองฤทธิ์ 
59150040286 นางสาวธมนวรรณ ลาภาพันธ์ 
59150040404 นางสาวปาณิสรา ลาตวงษ์ 
59150040871 นายกฤติน ปิยวาจานุสรณ์ 
5815400289 นายทรงพล    งาหอม 
5815400407 นายปรเมศวร์   มากดี 
5815400874 นายจิรวิทย์   ยอดวันดี 
5615400281 นางสาวศิริวดี ศรีกงพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 38 
 

 

สายที่ 38 ผศ.ดร.ธนวดี  ปรีเปรม   สายรหัส   39, 71, 92, 123 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040397 นางสาวปุญญิศา พัฒนะสุภาภรณ์ 
63150040717 นางสาวหฤทัย ไชยสา 
63150041231 นางสาวณภาวรรณ์ ตระกูลมัยผล 
62150040392 นางสาวภัทรสุดา วงษ์กาฬสินธุ์ 
62150040712 นางสาวอชิรญา เวฬุวนาธร 
62150040927 นางสาวธีราพร พิศพันธุ์ 
62150041236 นายศุภฤกษ์ ไพรพฤกษา 
61150040399 นางสาวมิวดา  ยงดี 
61150040719 นางสาวธารารัตน์  หอมบุญเรือง 
61150040924 นางสาวนภัสวรรณ  ลีลา 
61150041233 นางสาวรติธร  ป้ันมณี 
60150040398 นางสาวพรรษมน อินต๊ะนัย 
60150040718 นางสาวกมลชนก ค้ากระบือ 
60150040923 นางสาวศรัญญา มั่นสติ 
60150041232 นางสาวหทัยภัทร  สุตาวงศ์ 
59150040398 นางสาวปพิชญา สิทธิ์เสือ 
59150040718 นางสาวสิริชนม์ ขนันไพร 
59150040923 นางสาวตรียาพร ไชยกาล 
5815400391 นางสาวเบญญา   ศิริปรุ 
5815400926 นางสาวทิตยา   ดวงสุดา 
5815401235 นายพงศธร  จันท า 
5715400716 นางสาวสิริพร  เกษร 

 
 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารยท์ี่ปรกึษา คณะเภสชัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2563 39 
 

 

สายที่ 39 อาจารย์อัญมณี  ลาภมาก   สายรหัส   32, 47, 94, 159    
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

63150040320 นางสาวบุญนิสา แสงวงศ์ 
63150040472 นางสาวเพชรลดา สวนแก้ว 
63150040944 นายกัลยศักดิ์ ก่อสินวัฒนา 
62150040325 นางสาวปรายฟ้า ชัยวิฑูอนุกูล 
62150040477 นางสาววรกมล วรรณวงษ์ 
62150040949 นางสาวนันท์นภัส ปทุมข า 
61150040322 นายพีรณัฐ  ถิ่นทวี 
61150040474 นางสาววิภาวี  ร่วมสุข 
61150040946 นายพลพันธ์ุ  จันทร์ผ่อง 
60150040473 นางสาวมานิดา แก้วพวง 
59150040321 นางสาวธันย์ชนก ปริสุทธิวุฒิพร 
59150040473 นางสาวพรรณปพร พัตรภักดิ์ 
59150040945 นายธฤต นพศิริ 
5815400324 นางสาวธันยภร   บุรีพันธ์ 
5815400476 นางสาวพรปวีณ์    พงษ์ศรี 
5815400948 นางสาวธินัดดา    รอดภัย 
5715400329 นายธนวัฒน์   สุริยนต์ 
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สายที่ 40 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน  สายรหัส   43, 70, 98, 126 
  อาจารย์เกียรติศักดิ์  ภาดี  สายรหัส   43, 70, 98, 126 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
63150040432 นางสาวพัฒน์นรี สังข์เงิน 
63150040706 นางสาวสุพัชฌา มาสง่า 
63150040982 นางสาวชนากานต์ ภูธรฤทธิ์ 
63150041268 นายวัยวัฒน์ จูสี 
62150040437 นางสาวรัญพร นวลศิริ 
62150040701 นางสาวหฤทัย ศรีพลาย 
62150040987 นายพีระภาส สายสุ้ย 
62150041263 นางสาวกุลวรางค์ เอกอุเวชกุล 
61150040434 นางสาววราภรณ์  สะอาดเอี่ยม 
61150040708 นางสาวธัณยชนก  ด าน้อย 
61150040984 นางสาววรัชยา  จันทร์อุป 
60150040433 นางสาวเพชรมีนา อยู่เจริญ 
60150040983 นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม 
60150041269 นางสาวพัษราภรณ์  แทวกระโทก 
59150040433 นางสาวพนิดา ครุล าภู 
59150040707 นางสาวสิริกาญจนา กล่ินสุคนธ์ 
59150040983 นางสาวปาลีรัตน์ พันธุ์ดี 
5815400700 นางสาวศุภาพิชญ์   จันทร์เพ็ง 
5815400986 นางสาวปิยธิดา   อ่ าทอง 
5815401262 นางสาวมธุรดา  คุณวงศ์วิวัฒน์ 
5715400705 นายสิรวิชญ์  เผ่าผา 
5615400988 นางสาวณัฎฐภรณ์ บุญหนุน 
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