
ประกาศรายชื่อนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ช่วงพัฒนาโครงการและแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ๓) 

สาขา จ านวน
นักศึกษาแต่

ละกลุ่ม 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการฯ 
กลุ่มสังคม

สงเคราะห์ใน
กระบวนการ

ยุติธรรม 

3 5905620083 
5905520028 
5905610563 

นายณัฐพงศ์ สุวรรณชาตรี 
นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ 
นางสาวศุภิสรา เรืองเดชา 

ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 

6 5905681044 
5905610712 
5905680087 
5905610670 
5905680145 
5905680301 

นางสาววรัญญา งามสันติสุข 
นางสาวปาณิศา ทิมโพธิ ์
นางสาวกานต์สิรี สมบุญศิริ 
นางสาวกัญญารัตน์ ภู่ไชยานุสรณ์ 
นางสาวฐิติรัตน์ ชูภู่ 
นางสาวกัญญารัตน์ เพกเกาะ 

รศ.ดร.พเยาว์ ศรีแสงทอง 
และ อ.ชลธิชา พันธุ์พานชิ 

7 5905680772 
5905681218 
5905680178 
5905680160 
5905680616 
5905680624 
5905680756 

นางสาวนฤภร โพธ์ิผ่อง 
นางสาววศินี ชูมี 
นายอนวัช แซ่เก๋า 
นางสาวสุทินา อาษาสิงห์ 
นางสาวสิริภัทร มั่งนุ้ย 
นายธีรติ พิมพ์อ่่า 
นางสาวทิฆัมพร เจริญวัฒนมณีชัย 

ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  
กาญจนกุญชร 

กลุ่มสังคม
สงเคราะห์ทาง

การแพทย์ 

4 5905610316 
5905610183 
5905680509 
5905610175 

นางสาวจุฑาพร ลาสา 
นายอานนท์ จันทร์ธิติสกุล 
นางสาวพิมพ์ชนก โพชะคุ้ม 
นายธนัญชัย ศิริชัยวัฒนา 

ศ.ดร.กิติพัฒน์ 
นนทปัทมะดุลย ์

5 5905610068 
5905610159 
5905681226 
5905680475 
5905610688 

นางสาวปรารถนา แสงทอง 
นางสาวเพชรพริ้ง ไตรโสภณ 
นางสาวสาวิตรี ประทานพรเลิศ 
นายเนวิน แสวงสุข 
นายณัฐวัตร์ เลิศธนพิชญ์ 

ศ.ดร.กิติพัฒน์ 
นนทปัทมะดุลย ์

4 5905680442 
5905680608 
5905680921 
5905610753 

นางสาวฬุฎี เตชะเทพประวิทย์ 
นายฤทธิ์สกี้ เจะนะ 
นางสาวอภิชญา ศาสนจรรยา 
นางสาวบุศราภรณ์ วัชโรสินธุ์ 

รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

4 5905680293 
5905680632 
5905681242 
5905680640 

นางสาวธัญธนา ศรีโกศักดิ์  
นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย 
นางสาวทิชากร เอื้อศักดิ์อารี   
 นางสาวนันท์สินี ประเสริฐพันธ์ 

รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

4 5905520044 
5905610050 
5905610431 
5905680020 

นางสาวณัฐกานต์ ปิ่นเกตุ 
นางสาวนฤมล แสงเดือนฉาย 
นางสาวตวงเงิน โหมดชัง 
นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ 

ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย 

4 5905680947 
5905681325 
5905680541 
5905680905 

นางสาวกนกวรรณ ออมสิน 
นางสาวสุธาวี รักกุศล 
นางสาววชิรินทรา แก้วอินชัย 
นางสาวกาญจนา บรรเทา 

ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย 



2 
 

สาขา จ านวน
นักศึกษาแต่

ละกลุ่ม 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการฯ 
7 5905680814 

5905681259 
5905680566 
5905611090 
5905680749 
5905680236 
5905620091 

นางสาวประภาภรณ์ แก้วเชาว์ 
นายนิพิฐ ศุภรรัตน์ 
นางสาวกนกนภัส วัชรมณีกุล 
นายธนกฤต กาฬภักดี 
นางสาวจารุวดี กาฬโอฆะ* 
นางสาวกัญญา เสือสังข์ 
นางสาวอารยา สิริยะเสถียร* 

ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย 

5 5905510011 
5905680376 
 5905530035 
5905610407 
5905681382 

นางสาววิลดา เจ๊ะเย็ง 
นายรุ่งกิจ วิจิตรจันทร์ 
นางสาวศุภิสรา วรรณบวร 
นางสาวเบญจมาศ บุญเชื้อ 
นางสาวยามีล๊ะห์ มูหามัด 

ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 

5 5905680277 
5905680525 
5905680665 
5905680657 
5905610522 

นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ 
นางสาวเบญจรัตน์ ประคอง 
นางสาวเปมิกา มีศรีสุข 
นางสาวจุฑารัตน์ อาบสุวรรณ 
นางสาวสุนันธิดา เรืองจันทร์ 

ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 

3 5905610506 
5905681275 
5905611033 

นางสาวปุณยนุช วิรัตจริยาพร 
นางสาวสินา เปลี่ยนเปรม 
นางสาวมาริษา เฮย์เวิร์ด 

ผศ.ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร 

3 5905611124 
5905610597 
5905680889 

นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทะขันธ์ 
นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ์ 
นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ 

ผศ.ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร 

กลุ่มการพัฒนา
เด็ก เยาวชน
และครอบครัว 

3 5905681309 
5905680517 
5905680152 

นางสาวสิริกร ประเสริฐสิทธิกุล 
นางสาวสุภาพิชญ์  ไชยดิษฐ*์ 
นายจิรานุวัฒน์ ชาญกาญ 

อาจารย์กลุ่มการพัฒนาเด็ก  
เยาวชนและครอบครัว 

4 5905680699 
5905610423 
5905681192 
5905681408 

นางสาวรุ่งนภา อาษาไทย 
นางสาววนิสา กิจรักษ์ 
นางสาวพิมพ์พาอร ชัยพัฒนภินันท์ 
นางสาวณัฏฐ์ธิดา พุฒตาล 

ผศ.ดร. มาดี ลิ่มสกุล 

3 5905680269 
5905680319 
5905680970 

นางสาวนัทวรรณ พิชัยกาล 
นางสาวจุติพร ภักดีนรินทร์ 
นางสาวจิดาภา เชียงอินทร์ 

ผศ.ดร. ธันยา  
รุจิเสถียรทรัพย์ 

4 5905680079 
5905610217 
5905610357 
5905610944 

นางสาววิรากาณต์ กาวิชัย 
นางสาวลออรัตน์ ดวงเนตรงาม 
นางสาวชนาภัค สิงหะพล 
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มา 

ผศ.ดร. ธันยา  
รุจิเสถียรทรัพย์ 

6 5905681374 
5905681010 
5905681077 
5905681093 
5905681184 

นางสาวแจ่มใส บัวเปีย 
นายสรวิชญ์ สุวรรณพรหม 
นางสาวกฤติกา ฮวดศรี 
นายธนวินท์ สุริวงศ์ 
นางสาวธนิกานต์ นามกิ่ง 

อ.ดร. มาลี จิรวัฒนานนท์ 



3 
 

สาขา จ านวน
นักศึกษาแต่

ละกลุ่ม 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการฯ 
5905681127 นางสาวปวรรัตน์ อุไรโรจน์ 

4 5905610571 
5905610738 
5905681333 
5905680913 

นางสาวกมลชนก ศิริเลิศ 
นางสาวกนกพรรณ สุขปาน 
นางสาวรังสินี ธนจารุพัฒน์ 
นายชยพล ฉัตรพัฒนเดช 

ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล 

3 5905610019 
5905680459 
5905680798 

นางสาวมณีวา ทวีวงษ ์
นางสาววิลาสินี อัดดม 
นางสาวกมลชนก ชีวะเวช 

อ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณ ี

4 5905610274 
5905680400 
5905680418 
5905681358 

นางสาวสิริพร วิเศษศรี 
นางสาวณัฐนรี ช่วยวัฒนะ 
นางสาวชุติกาญจน์ อินทอง 
นางสาวอภิชญา สุขสี 

อ.วิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ 

3 5905610746 
5905610936 
5905680434 

นายวริศ ช่ืนจิตร์ 
นายศิรวุฒิ อินทร์พิมพ์ 
นายต้นสกุล ไชยโย 

อ.เคท คร้ังพิบูลย์ 

3 5905680558 
5905681002 
5905680285 

นายปราการ มัชมี 
นายไอดิน วระศาสตร์ 
นายกชพันธุ์ สังขนิยม 

อ.เคท คร้ังพิบูลย์ 

กลุ่มการ
บริหารแรงงาน
และสวัสดิการ 

3 5905680194 
5905680962 
5905680251 

นางสาวณัฐณิชา อุดมพร 
นางสาวจุติมา ฮงเจริญ 
นางสาวกนกอร กาญจนสุธา 

รศ.ดร.นฤมล นิราทร 

3 5905610811 
5905610852 
5905610209 

นางสาวชญาณี ศรีวัฒนวรัญญู 
นางสาววราพร กุลทัศนศิลป์ 
นายยศพล สวัสดี 

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์  
วีระสมบัต ิ

6 5905610704 
5905610803 
5905680467 
5905610118 
5905680426 
5905680855 

นางสาวสุนิตา กรดมณี 
นางสาวนุชสรา ศรีวิชา 
นายนนทกร ประสมทอง 
นายณัฐพล พฤกษาโรจนกุล 
นายอเนกพงศ์ สุวลักษณ์ 
นางสาวกนกวรรณ ค่าสีลา 

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์  
วีระสมบัต ิ

3 5905680533 
5905610282 
5905681085 

นางสาวภัสวรินทร์ ไพฑูรย์ 
นางสาวนุสบา แก้วดวงใหญ่ 
นางสาวกฤตยา กล่่านคร 

รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 

3 5905610399 
5905681119 
5905610324 

นางสาวภัทราทิพย์ รัตตัญญู 
นายพงศ์ภัค สาระมณี 
นายปวงปรีดี ฝั่งชลจิตร 

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 

6 5905490016 
5905610456 
5905680137 
5905610902 
5905611058 

นายอภิวัฒน์ เขียนขาบ 
นางสาวพัชรินทร์ แสงเงินอ่อน 
นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ 
นางสาวกรัสวันต์ พุฒตาล 
นางสาวรัชนีพร ทองสุข 

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 



4 
 

สาขา จ านวน
นักศึกษาแต่

ละกลุ่ม 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการฯ 
5905680244 นางสาวทัศนีย์ คุ้มชาติ 

4 5905681283 
5905681135 
5905610100 
5905680335 

นางสาวกัลยกร รัตนรัตน์ 
นายศุภวิชญ์ ยาอินทร์ 
นางสาวจุติพร พลังเอก 
นางสาวนิภาภัทร แก้วอนันต์ 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจนัทร์ 

3 5905681028 
5905680384 
5905680764 

นางสาวบัณฑารีย์ พุ่มกุมาร 
นายสวิช เยาวะนิจ 
นายศุภวิชญ์ โสตทิพย์ 
 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจนัทร์ 

กลุ่มสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

8 5905680095 
5905620059 
5905680103 
5905610530 
5905680723 
5905680681 
5905540018 
5905610092 

นายธัญ สดุดีประเสิรฐสุด 
นางสาวชลาธร พรบังเกิด 
นางสาวจิดาภา แก่นค่าหล่อ 
 นางสาวพรนภา ทาค่าห่อ 
 นางสาวณัฐริกา บุญครอง 
 นางสาวมัสธิดา อยู่เย็น 
 นางสาวณิชกานต์ ระดมกิจ 
นางสาวนันทพร สุวรรณฉวี 

อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 

6 5905520036 
5905610241 
5905620018 
5905680038 
5905680186 
 5905620026 

นางสาวมินตรา วิละขันค่า 
นางสาวศศิวิมล ธรรมภิบาลอุดม 
นางสาวนัชชา บุญสว่าง* 
นางสาวอัญชิสา ภูคะฮาต 
นางสาวพัณณิน ชาญมนูญ 
 นายณัฐชนน แจ่มขุนเทียน* 

รศ.ดร.วรรณลักษณ์  
เมียนเกิด 

7 5905611041 
5905611066 
5905610225 
5905610381 
5905610787 
5905680483 
5905681341 

นายมนุเชษฐ์ คลอดกลาง 
นางสาวณัฐณิชา รามสูต 
นายอรรคพล วินัยโรจน์ 
นางสาวจิรภิญญา ปัญญารัตนชัย 
นายภูมิ์นริศ เหมือนโพธิ์ 
นางสาวกฐินา รื่นอายุ 
นายจักรกฤษณ์ พลสวัสดิ์ 

ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 

กลุ่มการพัฒนา
ชุมชน 

4 5905610084 
5905610134 
5905680053 
 5905680954 

นางสาวพรลภัส เขื่อนแปด 
นายสหรัฐ จันตาสิงห์ 
นางสาวสวิชญา อุดมพีรกานต์ 
นางสาวสรวงสินี ชีระภากร 

ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 

7 5905610464 
5905620042 
5905680848 
5905681200 
5905610035 
5905610027 
5905680780 

นายคุณานนต์ บัวสระ 
นายนภัทร พานิชเจริญ 
นายธาราธร นิลจรัสวณิช* 
นายชยุต รังสีวรรธนะ 
นายวิทวัส น้อยคง 
นางสาวธนัชชา ดาวศรประศาสน์ 
นายวสุ ส่าราญ 
 

ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 



5 
 

สาขา จ านวน
นักศึกษาแต่

ละกลุ่ม 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการฯ 
5 5905610993 

5905680707 
5905681143 
5905610365 
5905680806 

นางสาวปภาวิน นนท์ธราธร 
นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์ศิริ 
นางสาวณัฐวรรณ สุขโหตุ 
นางสาวกัญชพร ศรสินชัย 
นายเกียรติศักดิ์ บุญปั๋น 

ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

4 5905680368 
5905680673 
5905680574 
5905681291 

นางสาวจรัสศรี ใหม่เทวินทร์ 
นางสาวมิ่งกมล ท่ีพัก 
นางสาวรัณยรัศมิ์ ช่ืนเกตุ 
นางสาวเหมือนฝัน วงษ์สุนทร 

ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

4 5905680343 
5905680061 
5905610472 
5905681069 

นางสาวนัทธมน พิมสอน 
นางสาวนฤภร อารีย์ชน 
นางสาวรัฐนันท์ พรตระกูลเสรี 
นางสาวณัฐวรรณ สมัตถพันธุ์ 

ผศ.รณรงค์ จันใด 

8 5905520010 
5905610639 
5905680939 
5905610043 
5905680590 
5905490024 
5905680202 
5905680210 

นางสาววริศรา ไชยสุวรรณ 
นางสาวทิพวรรณ เดชชนะ 
นางสาวกรกนก มากบุญ 
นางสาวปัณฑิตา นาฬิเกร์ 
นางสาวอารยา เครือษา 
นางสาวจุฑามาศ สกุลไทย 
นางสาวพิชญานิน เสวตวิหารี 
นางสาวศรัณย์ ตี๊กิ๊ม 

ผศ.รณรงค์ จันใด 

3 5905610886 
5905680996 
5905681234 

นางสาวพิมพ์ธีรา แสงล้่า 
นางสาวน้่าฝน เซาะวิเศษ 
นางสาวพรรณชนก พวงเพชร์ 

อ.ดร.สิริยา รัตนช่วย 

3 5905680350 
5905680830 
5905681150 

นางสาวนภสร เหลืองอร่ามวิฑูร 
นางสาวนิศากร ใจเย็น 
นายนิธิ เชื่อมสุข 

อ.ดร.สิริยา รัตนช่วย 

4 5905680012 
5905610860 
5905530027 
5905530019 

นางสาวรวิพร สวัสดิสวนีย์ 
นางสาวจินดารัตน์ ตะลาศิริ 
นางสาววารี กัญญาทอง* 
นางสาวมีนา แสงทอง  

อ.ดร.สิริยา รัตนช่วย 

3 5905620034 
5905610613 
5905620067 

นางสาวอาทิตยา สายสิญจน์ 
นายจิตรภณ ศรีอนุชิต 
นางสาวอริศรา ดารารัตน์ 

อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว 

3 5905610167 
5905680863 
5905681176 

นางสาวจารุภา เดชอุดม 
นายผดุงวิทย์ ทับสี 
นายทศพร ขุมทอง 

อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว 

5 5905610332 
5905610340 
5905680228 
5905681317 
5905681051 

นางสาวสิริภัทร นพนิตย์ 
นางสาวนฤมล จินดามณีศรี 
นางสาวตรึงตา ภาคีทร 
นางสาวชญานิน ไชยรักษ ์
นางสาวมุขสุดา ตึ้งมูล 

อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว 
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