ห้ อง
101
102

103

104

105

106

107

108

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
นำงสำวรัตติยำ
สำระโท
เศรษฐศำสตร์
5910701835 นางสาวปั ณณพัฒน์ ปูรภาค
เศรษฐศาสตร์
เพชรขา
ศึกษาศาสตร์
5810600247 นางสาวกนกภรณ์
5810600549 นางสาวเพชรา
ป้ องเขต
ศึกษาศาสตร์
ศรี เกษ
5910850229 นางสาววรัญญา
คณะสังคมศาสตร์
6010300070 นางสาวนภัสสร
กาศรี วิชยั
คณะวนศาสตร์
6010302820 นางสาวนรากานต์
ไชยเซ่ง
คณะวนศาสตร์
6010200687 นางสาวนราพร
สุ ดสระ
คณะประมง
6010300983 นางสาวนลินี
อินทิม
คณะวนศาสตร์
จันทร์สมุทร
คณะวิทยาศาสตร์
6010404321 นางสาวนิ ลาวัลย์
แสงจันทร์
คณะสังคมศาสตร์
6010800722 นางสาวคุณิตา
6010301068 นางสาวบุญญาธิ พร แก้วดี
คณะวนศาสตร์
6010301076 นางสาวบุษกร
สอาดนวม
คณะวนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
5810402399 นางสาวจันทร์เพ็ญ พิณทอง
5810202896 นางสาวรัตนมณี
เทียงปา
ประมง
5911151367 นางสาวกัณฐิ กา
นราวิศิษฏ์
คณะมนุษยศาสตร์
5910300725 นางสาวดวงทิพย์
อโณทัยไพบูลย์
คณะวนศาสตร์
5810201539 นางสาวจุฑามาศ
ถิ่ นทองหลาง
ประมง
5710602396 นางสาวอัญญรัตน์
ม่วงประเสริ ฐ
ศึกษาศาสตร์
6011400434 นางสาวนารี รัตน์
ใจดี
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
6010601185 นางสาวนิ ชกุล
เขื่องสถุ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
6010401569 นางสาวนสมน
แพงพงา
คณะวิทยาศาสตร์
6010403472 นางสาวนัฐภัสสร
สุ พรรณพจน์
คณะวิทยาศาสตร์
เผ่าผม
คณะศึกษาศาสตร์
6010601711 นางสาวธิ ดารัตน์
6010101361 นางสาวธี รนาฎ
เพาะไธสง
คณะเกษตร
5810403492 นางสาวกนกวัสส์
วันสกุล
วิทยาศาสตร์
5910601032 นางสาวเบญจวรรณ สัตตบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
5711104420 นางสาวอิลยานี
เจะดอเลาะ
มนุษยศาสตร์
5810300430 นางสาวจารุ วรรณ
ถุนนอก
วนศาสตร์

ปี
3
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
4
5
2
2
2
2
2
2
4
3
5
4

ห้ อง
109

110

111

112

113

114

115

116

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6011151566 นางสาวธันย์นิชา
พิสิทธิ์ ไกรกุล
คณะมนุษยศาสตร์
6011303404 นางสาวธาริ ณี
ดีประสิ ทธิ์
คณะบริ หารธุรกิจ
6011450211 นางสาวธาริ ณี
สมโภชน์
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
6010403758 นางสาวกนกวรรณ อัมภาวัน
5810852904 นางสาวมินตรา
ชานาญเวช
สังคมศาสตร์
5810201113 นางสาวศศินา
วงษ์สุวรรณ
ประมง
5910601253 นางสาวธันวา
สุ ริยะมณี
ศึกษาศาสตร์
5910702823 นางสาวผกาวรรณ
โพธิ์ จันทร์
เศรษฐศาสตร์
ภูมิแสนโคตร
คณะวิทยาศาสตร์
6010406293 นางสาวธัญชนก
601101178 นางสาวธัญญานี
เฮงประเสริ ฐ
คณะมนุษยศาสตร์
6010601304 นางสาวธัญวรัตน์
เพ็ชรขา
คณะศึกษาศาสตร์
6010302803 นางสาวธิ ตยา
ศรี มารัตน์
คณะวนศาสตร์
5910302256 นางสาวปณิ ตา
ผูกจิตต์
คณะวนศาสตร์
5910702424 นางสาวกัญญารัตน์ งามวงษ์
เศรษฐศาสตร์
5810405827 นางสาวเกศชนก
พิมพ์เพราะ
วิทยาศาสตร์
5911500337 นางสาวชามาวีร์
มโนเอี่ยม
คณะสิ่ งแวดล้อม
6011401091 นางสาวธนัชพร
พุดดี
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
6010300860 นางสาวธนาภา
จิรมงคลการ
คณะวนศาสตร์
6010301955 นางสาวอรอนงค์
หนูปลอด
คณะวนศาสตร์
6010100763 นางสาววิภาภรณ์
กลิ่นหอม
เกษตร
5910302141 นางสาวธัญญศิริ
นนทะวงษ์
วนศาสตร์
5710601012 นางสาวอัญชีรา
ศิริมหา
ศึกษาศาสตร์
5810601456 นางสาวเบญญา
เศรษฐธนารักษ์
ศึกษาศาสตร์
5910405551 นางสาวเพ็ญพิชชา คงทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
แจ่มกมล
คณะวิทยาศาสตร์
6010401836 นางสาวทิพาศรี
6010404258 นางสาวธนพร
นาวาเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
6011103324 นางสาวธนภรณ์
ทองซ้อนกลีบ
คณะมนุษยศาสตร์
6010200598 นางสาวธนัชชา
หวังเทวีวรกุล
คณะประมง
นาคสมบูรณ์
คณะวนศาสตร์
6010300762 นางสาวดลฤดี
6010300789 นางสาวดวงฤทัย
หอมทอง
คณะวนศาสตร์
6011102174 นางสาวทัศนียา
ทองเกลี้ ยง
คณะมนุษยศาสตร์

ปี
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
2
2
3
3
4
3
2
2
2
2
3
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2

116
ห้ อง

117

118
119
201

202

203

204

205

206

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
โพธิ์ น้ าเที่ยง
คณะวนศาสตร์
6010301041 นางสาวนิ รัชพร
5710102784 นางสาวยศยา
ฉวีกนั
เกษตร
5810801641 นางสาวนันทวรรณ โพธิ บลั ลังค์
สังคมศาสตร์
5811001215 นางสาวชฎาพร
คะเชนทร
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
6010101891 นางสาวกนกวรรณ วรรณสงคราม
ผาลี
คณะมนุษยศาสตร์
6011101666 นางสาวณัฐวิภา
6010702356 นางสาวณิ ชนันทน์ กอนแก้ว
คณะเศรษฐศาสตร์
6010500524 นางสาวเขมอัปสร
ศรี พฒ
ุ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6010802563 นางสาวกนกวรรณ วิสูญ
คณะสังคมศาสตร์
นำงสำววรัญญำ
ศรีสังวำลย์
กองกิจกำรนิสิต
5710403199 นางสาววันโรสมาณี ดอเลาะ
วิทยาศาสตร์
บัวพันธ์
คณะวนศาสตร์
5910301284 นางสาวมณี นุช
5910300938 นางสาวนิ ติยาภรณ์ ภูมินา
คณะวนศาสตร์
5710601713
5810801170
5910302388
5810801064
60101000143
6010201713
6011001904
6010303397
6011351379
6010754224
6010104190
6010200377
5910702297
5910703161
5810101381
5910300890
6010300673
6010302668
6010552991

นางสาวเจตสุ ภา
นางสาวฤทธิ พร
นางสาวลินจง
นางสาวติยาภรณ์
นางสาวญานิ ศา
นางสาวฐาปนี
นางสาวฐาภัคมณี
นางสาวฐิตาภรณ์
นางสาวศุภาพิชย์
นางสาวณภัทร
นางสาววชิราภรณ์
นางสาวทวีติยา
นางสาวอรณิ ชา
นางสาวสิ รินยากร
นางสาวนิ ภาพร
นางสาวนริ ชา
นางสาวฐิตาภรณ์
นางสาวฐิติวรรณ
นางสาวฑิฆมั พร

ชัยธานี
อิติปิโช
ชัยวงค์สถาน
ปรี ชา
ฮุงหวล
สังข์นุช
โพธิ์ ทองสุ รกูล
เอี่ยมสอาด
เพ็ชรเกิด
จิตรสิ ริบูรณ์
บุตรตัง
ป้ อมภา
แก้วสังข์
ตาพาลี
โพดพันธุ์
หาญคาจันทร์
เพชรอา
จันเสนา
จิตภักดี

ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
สังคมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวนศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเกษตร
ประมง
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
เกษตร
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี
2
5
4
4
2
2
2
2
2
5
3
3
5
4
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
2
2
2

206
ห้ อง

207

208

209

210

211

212

213

214

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6010300274 นางสาวกนิษฐา
ปทุมยา
คณะวนศาสตร์
6010402336 นางสาวณัฎฐา
ธรรมเนียมจัด
คณะวิทยาศาสตร์
ลาปอง
คณะวนศาสตร์
6010302692 นางสาวณัฏฐณิ ชา
6010300720 นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน
คณะวนศาสตร์
6011002854 นางสาวณัฐกานต์
คงทองเอียด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5910302311 นางสาวปิ ยะธิ ดา
แสงแก้ว
คณะวนศาสตร์
5910101412 นางสาวปภาวี
อินทร์สุวรรณ์
คณะเกษตร
5810703500 นางสาวสิ ริวิภา
เพ็งแจ่ม
เศรษฐศาสตร์
5810800033 นางสาววราพรรณ
สมก้ าพี้
สังคมศาสตร์
สุ ขเกษม
คณะเศรษฐศาสตร์
6010701538 นางสาวณัฐกานต์
6010600324 นางสาวณัฐณิ ชา
วงษ์เทียน
คณะศึกษาศาสตร์
6010201799 นางสาวณัฐธนนันทร์ พันธุ์ศรี
คณะประมง
6010200113 นางสาวณัฐธยาน์
สายน้ า
คณะประมง
5810302386 นางสาวธนิ ดา
จันทยุทธ
วนศาสตร์
5810802796 นางสาวพรชนก
กิตติพจน์พงศ์
สังคมศาสตร์
5910302213 นางสาวนุชจรี
เครื อจันต๊ะ
คณะวนศาสตร์
5810303196 นางสาวสมิตานัน
ลาขุมเหล็ก
วนศาสตร์
5811000090 นางสาวกรรณิ การ์
สิ งแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
5811400021 นางสาวอังคณา
บุญครอง
เทคนิคการสัตวแพทย์
5910100190 นางสาวปริ ญดา
คงคา
คณะเกษตร
6010300053 นางสาวจันทร์จิรา
มงคลชัย
คณะวนศาสตร์
6010802202 นางสาวณัฐธิ ดา
ฤกษ์ดี
คณะสังคมศาสตร์
6010302714 นางสาวณัฐพร
แก้วภิรมย์
คณะวนศาสตร์
6010300746 นางสาวณัฐพร
ปละใจ
คณะวนศาสตร์
6010302919 นางสาวปภาวิน
พุทธวรรณะ
คณะวนศาสตร์
เนื้อแก้ว
วนศาสตร์
5810301657 นางสาวประดิษฐา
5910701215 นางสาวศุภรัตน์
สนธิ สุข
คณะเศรษฐศาสตร์
5810601537 นางสาวศศิธร
ถึกไทย
ศึกษาศาสตร์
5910601229 นางสาวกมลนัทธ์
เกิดสมบูรณ์
ศึกษาศาสตร์
6010504724 นางสาวณัฐพัชร์
วัฒนชาญสิ ทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6010201853 นางสาวณัฐมน
คล้ายอุดม
คณะประมง
6010302722 นางสาวณัฐมล
ยศยิง่ ยงค์
คณะวนศาสตร์
6010101069 นางสาวณัฐรดี
ผลวงษ์
คณะเกษตร

ปี
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
4
4
3
4
4
4
3
2
2
2
2
2
4
3
4
3
2
2
2
2

ห้ อง
215

216

217

218

219

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
5810202128 นางสาวธัญลักษณ์
แซ่ จึง
5710200794 นางสาวกันยารัตน์ อุปลี
5810502717 นางสาวปทิตตา
เศรษฐกิจ
5910302582 นางสาวอาทิยา
ชานุชิต
6010100381 นางสาวชุติกาญจน์ ง้าวสุ วรรณ
6010101409 นางสาวเบญญาภา
ศรี นวล
6010300924 นางสาวธัญรัตน์
ศรี ราม
6011500307 นางสาวโชติกา
จันทรสุ วรรณ
5710100846 นางสาวอรัญญา
บุตรฤทธิ์
5810404588 นางสาวกวิสรา
ทองเฟื้ อง
5810802893 นางสาวศุทธิ นี
อนุมตั ิ
6010303362 นางสาวคณิ ชา
หาญพิทกั ษ์

คณะ
ประมง
ประมง
วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
คณะเกษตร
เกษตร
คณะวนศาสตร์
คณะสิ่ งแวดล้อม
เกษตร
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ปี
4
3
4
3
2
2
2
2
5
4
4
2

5711304810
5810300464
5910602063
5811400144
5810800882
5910601695
5910302540
5710203394

นางสาวฟาติน
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวซู ลีฟะห์
นางสาวธิ ดา
นางสาวริ นรดา
นางสาวพิชญาลักษณ์
นางสาวหัสมีนค์
นางสาวอรัญญิกา

เจะแว
คงคืน
นิสาแย
เนื่องจานงค์
ธรรมปรี ชา
อานวย
สุ ริยากานต์ยนิ ดี
จังหวะ

บริ หารธุรกิจ
วนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
สังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
ประมง

5
4
3
4
4
3
3
5

5910100033
5910100718
5910100785
6010100526
6011150152

นางสาวพลอยไพลิน
นางสาวนนทิรา
นางสาวปดิวรดา
นางสาวกาญจนาภรณ์
นางสาวกัญญารัตน์

พลเยีย่ ม
กล้าวิกย์กรรม
อนันตศิริ
เจียรอัญมณี กุล
พรมปราการ

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์

3
3
3
2
2

301

302

303

ห้ อง
303

304

305

306

307

308

309

310

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
่ าติมาก
6010601118 นางสาวจารุ ริน
อยูญ
คณะศึกษาศาสตร์
โกมลวิวฒั น์
คณะสังคมศาสตร์
6010803071 นางสาวกุลณิ ช
6010101271 นางสาวกุลธิ ดา
แก้วภู
คณะเกษตร
บุญญานันท์
คณะวิทยาศาสตร์
6010406528 นางสาวกนกพร
6010802555 นางสาวกนกภรณ์
วังเวงจิต
คณะสังคมศาสตร์
6011302467 นางสาวขิม
เชียร์ศิริกุล
คณะบริ หารธุรกิจ
ภายไธสง
คณะสังคมศาสตร์
6010802571 นางสาวกัญญาณัฐ
5910802437 นางสาวประภาพร
ชูช่วยสุ วรรณ
คณะสังคมศาสตร์
5910600273 นางสาวกลวรรณ
แน่นอุดร
ศึกษาศาสตร์
5910601156 นางสาวภัทรวดี
คูหา
คณะศึกษาศาสตร์
5910302272 นางสาวประไพภัสสร์ รัศมี
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
6010300240 นางสาวกมลลักษณ์ สบเหมาะ
6010100496 นางสาวกรรณิ การ์
ล้ าเมธี
คณะเกษตร
6010101921 นางสาวกวินทรา
พินทิสืบ
คณะเกษตร
6010302421 นางสาวกมลพรรณ ศรี กนั
คณะวนศาสตร์
พุทธสิ งห์
คณะบริ หารธุรกิจ
6011302530 นางสาวชาลิสา
6010401461 นางสาวขวัญปนิดา จันทร์ตรี
คณะวิทยาศาสตร์
6010300631 นางสาวชุติกาญจน์ นนท์แข็ง
คณะวนศาสตร์
6010302129 นางสาวปิ ยะชนก
ต.เจริ ญ
คณะวนศาสตร์
5910701177 นางสาววรางคณา
จิตจักร
คณะเศรษฐศาสตร์
5910601334 นางสาวศิริลกั ษณ์
พิศงาม
ศึกษาศาสตร์
5910102389 นางสาวดวงนฤมล วงศ์จินดา
เกษตร
5910300997 นางสาวเบญจมาศ
เพ็ชรแก้ว
คณะวนศาสตร์
6010401488 นางสาวชลดา
จันทร์ชื่น
คณะวิทยาศาสตร์
ปุญสิ ริ
คณะวนศาสตร์
6010302609 นางสาวชลลดา
กิตติธนาชัย
คณะประมง
6010200512 นางสาวชลิดา
6010300592 นางสาวชลิตา
เทศถนอม
คณะวนศาสตร์
5910406485 นางสาวอรยา
จ่ายเพ็ง
คณะวิทยาศาสตร์
5911400758 นางสาวกฤติยาวดี
เหลาแก้ว
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
5911450470 นางสาวยุพรัตน์
ขาเอนก
เทคนิคการสัตวแพทย์

ปี
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3

310
ห้ อง

311

312

313

314

315

316

317

318

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
5911450020 นางสาวเก็จพิรุณ
ธนดิตถ์อาภา
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
ดาวหน
คณะสังคมศาสตร์
6010801893 นางสาวชนิ กานต์
6010801907 นางสาวชมพูนุช
ตั้งกิจเกียรติกุล
คณะสังคมศาสตร์
เปลี่ ยนนอก
คณะมนุษยศาสตร์
6011100180 นางสาวชไมพร
6011400353 นางสาวชลกร
ระลึก
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
6010302579 นางสาวชนม์นิภา
สนิทมัตโร
คณะวนศาสตร์
6010300533 นางสาวชนากานต์ แซ่ แต้
คณะวนศาสตร์
6011350615 นางสาวชนากานต์ ศรี พรม
คณะบริ หารธุรกิจ
6010300550 นางสาวชนาธิ ป
รุ นกระโทก
คณะวนศาสตร์
6010404762 นางสาวฉันทนา
วงหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
วรพงศ์พินิจ
คณะมนุษยศาสตร์
6011102638 นางสาวชญาณี
6011101097 นางสาวชฎากร
อู่ทรัพยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
6010505151 นางสาวชนนิกานต์ อุสาหะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5910403915 นางสาวฤชากร
อักษร
คณะวิทยาศาสตร์
กุศลรัตน์
คณะสังคมศาสตร์
6010801532 นางสาวเกศกนก
5910100904 นางสาวพรรณนิ ภา นาบุตร
คณะเกษตร

ปี
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

6010801371
6010406587
6010302552
6010701341
6010852234
6010502781
6010103363
6010405661
6010100658
6011003109
6010850819
5810145060
6010103606
6010401747
5911104431

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวฉันท์ทิพา
นางสาวกมลชนก
นางสาวจันทมณี
นางสาวจิตรภา
นางสาวจิรัชญาน์
นางสาวจุฑามณี
นางสาวนิ อฟั ณาน
นางสาวชีรีน
นางสาวจิตนภา
นางสาวทาริ ดา
นางสาวนัซมีย ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวนูรฮ์อาร์ ณี

ด้วงเกิด
วงค์จนั ทร์
ศรี ดาวงษ์
ศรี พนั ธบุตร
คงเพ็ชร
ศรี รัตนา
คงสุ วรรณ
มุกธวัตร
ฮะยีอาซัน
อับดุลลา
อดุลฮีม
ดาหลาย
เจ๊ะอูมา
เซ็นหลวง
เจ๊ะโซ๊ะ

คณะสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสังคมศาสตร์
เกษตร
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์

318
ห้ อง

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล

319
5614402543

คณะ

ปี

ป.โท

นำงสำวซู ไฮนี
Ms.Kamkeo

สะแม
Nadvongphachanh

กองกิจกำรนิสิต
วิทยาศาสตร์

นางสาววรรณิศา

ท้ าวประสิทธิ์

กองกิจการนิสิต

401

419

ื่ นิสต
ิ หญิงตึกชวนชม ภาคต ้น 2561
รายชอ

ห้ อง

เลขประจาตัว

ชื่ อ

101

102

103

104

105

106

นามสกุล

คณะ

ปี

ศึกษาศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์

3
3
3

เทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
วนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์
ประมง
สังคมศาสตร์
วนศาสตร์

4
3
4
3
4
4
3
4
5
3
4
4
5
4
3

ห้ องเก็บอุปกรณ์ หอพัก
5910600648
5910900731
5910405543

นางสาวสุ ชาวดี
นางสาวเจณิ ตา
นางสาวพชรพรรษ

พิมพิชยั
พิทกั ษ์ศฤงคาร
สี ม่วง

5811400799
5910401301
5811200463
5910402994
5810601979
5810301720
5910403010
5811401311
5710339997
5910701746
5811002092
5810751822
5710200433
5810803458
59103026021

นางสาวชมมณี
นางสาวสาริ น
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวปฏิญญา
นางสาวสมฤดี
นางสาวพลอยจิตรา
นางสาวปานตะวัน
นางสาวศศิธร
นางสาวมณี รัตน์
นางสาวนวพร
นางสาวสุ พรรษา
นางสาวณัฐณิ ชา
นางสาวรัญชนา
นางสาววรรณิ กา
นางสาวจุฬาลักษณ์

กองแก้ว
อ่องสาคร
ฉิ มมารักษ์
อรรถรัฐ
เอี่ยมวิสูตร์
ทองคงอ่วม
มณี เดชเกษม
ไกรแสงศรี
ศรี สอาด
ระลึกมูล
บุญสุ ทธิ
พิริยศาสน์
จันทขวัญ
เพชรสังข์
เจริ ญฤทธิ์

106
ห้ อง

107

108

109

110

111

112

113

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล

คณะ

ปี

5710102954
5810301941
5911500132
5810404332
5710300144
5710202053
5810301177
5911303345
5811301006
5910300318
5910851578
5810852718
5810201318
5910101129
5811401051
5710101737
5810200486
5910102885
5911102854
5911102609
5710405591
5910200364
5910700022

นางสาวศศิมาภรณ์
นางสาววราภรณ์
นางสาวนราพร
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวนิ ภาพร
นางสาวปวีณา
นางสาววรัญญา
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวพรพรหม
นางสาวสุ นิสา
นางสาวจิราพร
นางสาวสุ ภารัตน์
นางสาวกัลยาณี
นางสาวสุ มินตรา
นางสาวจิดาภา
นางสาวพิมลพรรณ
นางสาวจุฑาภรณ์
นางสาววิภาวรรณ
นางสาวณัฏฐิวรรณ
นางสาวชญานิศ
นางสาวสุ ณฐั วดี
นางสาวกชกร
นางสาวพัชรี

พิมพกรรณ์
คงเฉลิม
โสมนัส
กลมเกลียว
ธานี
ทิอา้ ย
เกิดเพิ่ม
บุญมาก
ผดุงจิตต์
มากยอด
คลาเฉลยดี
จันดี
เศลาอนันต์
บินทะจร
จันเมือง
ลินนวล
แก่นภักดี
จาปาโท
อัทมา
บุญยงยศ
โชติชม
อินทภาระ
สิ นแก้ว

เกษตร
วนศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
วนศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
บริ หาร
วนศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
ประมง
เกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
เกษตร
ประมง
เกษตร
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประมง
เศรษฐศาสตร์

5
4
3
4
5
5
4
3
4
3
3
4
4
3
4
5
4
3
3
3
5
3
3

5710554162
5910200461
5910300261
5910200534

นางสาวรุ่ งเรื อง
นางสาวคริ ษฐา
นางสาววริ ษา
นางสาวชุลีพร

ยิง่ คาแหง
สิ นสมบัติ
ขาวพันธ์
ต่ายจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์
ประมง

5
3
3
3

ห้ อง
114

115

116

117

118

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
5810100104 นางสาวอ้อมเดือน
บุญมี
เกษตร
5910800639 นางสาวอุษณี
ปานโส๊ ะ
สังคมศาสตร์
5910101471 นางสาวศิริพร
สิ ทธิ รัตน์
เกษตร
5910200097 นางสาวมุทิตา
แซ่ เล่า
ประมง
5810103642 นางสาวนิ รชา
อิ่มอ้วน
เกษตร
5810854338 นางสาวพิมพ์ชนก
สมพงษ์
สังคมศาสตร์
5810852475 นางสาวณัฐชา
เอ็นดู
สังคมศาสตร์
5810100112 นางสาวกัณจนัส
สุ ขเกษม
เกษตร
5911002027 นางสาวภัทรวดี
บุญแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
5910601474 นางสาวรมิตา
คัมภิรานนท์
ศึกษาศาสตร์
5911100223 นางสาวชัญญา
ชาญธวัชชัย
มนุษยศาสตร์
5910407520 นางสาวนัทชา
เชี่ ยวเวชวงศ์วาน
วิทยาศาสตร์
5810600328 นางสาวณัฐชนิตา
บุตรพรหม
ศึกษาศาสตร์
5910302451 นางสาวศุภาวดี
ผลทิพย์
วนศาสตร์
5710301337 นางสาวศุวจณา
ศุภกิจโยธิ น
วนศาสตร์

ปี
4
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
5

5910405314
5911500477
5810201661

นางสาวนันทิกานต์ แซ่ เติ๋น
นางสาวธัณทิญาภรณ์ เข็มรุ กขา
นางสาวชลิยา
โสวภาค

วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
ประมง

3
3
4

5910801384
5910802887
5910300661

นางสาววริ ศรา
นางสาวสุ พตั ตรา
นางสาวโชติรส

เอี่ยมเจริ ญสุ ข
แก้วกาหลง
หาญสุ ริย ์

สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
วนศาสตร์

3
3
3

5810302718

นางสาวรัตนาวลี

ศรี นารองค์

วนศาสตร์

4

119
201
202

203

ห้ อง
203

204

205

206

207

208

209

210

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
5810802923 นางสาวสมฤดี
ขาวล้ าเลิศ
สังคมศาสตร์
5910403460 นางสาวพรรณิ ภา
บารุ งนา
วิทยาศาสตร์
5810202594 นางสาวพรสิ นี
หน่อคาหล้า
ประมง
5910601024 นางสาวชุติมา
จาปาทอง
ศึกษาศาสตร์
5910700464 นางสาวณัฐกาญจ์
ศาศวัตวาณิ ช
เศรษฐศาสตร์
5811400667 นางสาวพิชญธิ ดา
ศรี อินทายศ
เทคนิคการสัตว์แพทย์
5810302726 นางสาวลลิตา
จาดฤทธ์
วนศาสตร์
5710103021 นางสาวสิ ตานัน
วรรณเลิศ
เกษตร
5810406696 นางสาววิจิตรา
แสนพันธุ์
วิทยาศาสตร์
5910501071 นางสาววริ ศรา
ทองฝังพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
5910301551 นางสาวสิ รินยา
ศรี ประย่า
วนศาสตร์
5910801911 นางสาวอโรชา
โสภา
สังคมศาสตร์
5810553087 นางสาวภัสราภรณ์ จรดล
วิศวกรรมศาสตร์
5910405535 นางสาวปณัติดา
วนารักษ์ไท
วิทยาศาสตร์
5910300580 นางสาวจุฬารัตน์
อามาตย์ทศั น์
วนศาสตร์
5810302301 นางสาวชุติมาศ
หนูแก้ว
วนศาสตร์
5810302394 นางสาวธนิ ษฐา
ที่ดี
วนศาสตร์
5811401175 นางสาวพรชนก
วิชาชัย
เทคนิคการสัตว์แพทย์
5810700667 นางสาวเทียนสว่าง ห่อทอง
เศรษฐศาสตร์
5710501468 นางสาวศศิกานต์
วาดอินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
5811000049 นางสาวณิ ชกานต์
สมบูรณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
5910103059 นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ อินาวัง
เกษตร
5810103308 นางสาวอัจฉราภรณ์ พันธ์ใย
เกษตร
5811101554 นางสาวสุ นิตา
ธรรมรังษี
มนุษยศาสตร์
5810103855 นางสาวกานดา
เมตตาวิหารี
เกษตร
5910300300 นางสาวสาเรื อน
ไทยเหียม
วนศาสตร์
5810554075 นางสาวสุ วิมล
กองสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
5610300185 นางสาววิรัญดา
พลแก้ว
วนศาสตร์
5711450352 นางสาวภัทรานิษฐ์ เจริ ญสะอาด
เทคนิคการสัตวแพทย์

ปี
4
3
4
3
3
4
4
5
4
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
3
4
6
5

ห้ อง
210

211

212

213

214

215

216

217

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
5810600336 นางสาวณัฐชลิยา
บุตรพรหม
5910302400 นางสาววลีพร
ฤกษ์ลว้ น
5810406319 นางสาวลักษมณ
สร้อยทอง
5811301669 นางสาวนลิน
พานิ ชอัตรา
5810202616 นางสาวพลอยไพลิน ทองทิพย์
5710103781
5910403028
5910100211
5910702653
5910402951
5910100441
5910202880
5910101277
5810302149
5910802909
5811304951

นางสาวฟ้ารุ่ ง
นางสาวปาริ ชาติ
นางสาวภาวิณี
นางสาวธนภรณ์
นางสาวนภาพร
นางสาวสุ ภาวดี
นางสาวสุ ภานัน
นางสาวศุทธิ นี
นางสาวกมลรัตน์
นางสาวอานาดา
นางสาวอาวาติฟ

สี แก้วน้ าใส
สุ ทธิ สวัสดิ์ กุล
ปานเปี ย
บารุ งการ
พรายระหาญ
เกิดบัวทอง
แก้วปั ญญา
คงแก้ว
พลพวก
ภูจอมผา
ดาเดะ

5810702040
5810300979
5810504248
5910301136
6010202248
6010201756
6011103162
6010101191
6010404053
6010302676
5710602281

นางสาวสัณห์สิณี
นางสาวพิมลวรรณ
นางสาวธัมริ นทร์
นางสาวพัชรมัย
นางสาวนิ ธิกานต์
นางสาวณัฐกานต์
นางสาววนิดา
นางสาวศริ นยา
นางสาวศุทธหทัย
นางสาวณฐรัก
นางสาวพิมพ์กาญจน์

สมบูรณ์ธาดารักษ์
แก้วกุล
พิชญเวคิน
สมมะลวน
สุ เมธยาจารย์
ปรังพันธ์
ทาเงิน
เปล่งศรี เกิด
จุมพิศ
สิ งห์ชยั
จันทร์อมั พร

คณะ
ศึกษาศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
ประมง

ปี
4
3
4
4
4

เกษตร
วิทยาศาสตร์
เกษตร
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เกษตร
ประมง
เกษตร
วนศาสตร์
สังคมศาสตร์
บริ หารธุรกิจ

5
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

เศรษฐศาสตร์
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
คณะประมง
คณะประมง
มนุษยศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
5

217
ห้ อง

218

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6010301670 นางสาวศศิวิมล
มานะสิ นธุ์
คณะวนศาสตร์
5910406591 นางสาวณัฎนรี
ชุมสังข์
วิทยาศาสตร์
5910404008 นางสาวกาญจนี
นิยม
วิทยาศาสตร์
6010802032 นางสาววริ นทร
รอดงามพริ้ ง
คณะสังคมศาสตร์

ปี
2
3
3
2

219

301
302

303

304

305

306

6010406765
6010303460
6010503485
6010600260
601404975
6010800617
6010203091
6010101301
6010403651
6010551650
6010502021

นางสาวพูมิชาติ
นางสาวศิรินุช
นางสาวศิริพร
นางสาวศิริยาภรณ์
นางสาวศิริวรรณ์
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวศิโรรัตน์
นางสาวศิวณัฐภรณ์
นางสาวโซเฟี ย
นางสาวสโรชา
นางสาวสโรชา
นางสาวสลิลภร

เอียดแก้ ว
เจริ ญศิริ
ศรี ศาสนา
สุ จริ ตวัฒนกุล
วชระพันธ์
รักกสิ วิทย์
คงเมฆ
ลักษวุธ
ดอเลาะ
พรมฤทธิ์
โตสุ วรรณ์
ลีวจั นกุล

กองกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะประมง
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6010901383
6010104211
6010104203

นางสาวสาธิ นี
นางสาวสิ ริกาญจน์
นางสาววราภรณ์

ศรี วิชยั
ฝูงใหญ่
บุญทิพย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเกษตร
คณะเกษตร

2
2
2

6011351395
6010301793
6010302358

นางสาวสิ รินาถ
นางสาวสิ ริมา
นางสาวสิ ริรัตน์

วรโชติปวัตร
วนรุ่ งเรื องงาม
คาแฝง

คณะบริ หารธุรกิจ
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

2
2
2

306
ห้ อง

307

308

309

310

311

312

313

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล

คณะ

ปี

6011450687
6010203244
6010301831
6010201021
6010402182
6010803047
6010301840
6011400621
6011400931
6011350330
6010203295

นางสาวสิ ริวิภา
นางสาวสิ ริวิมล
นางสาวสุ กญั ญา
นางสาวสุ คชา
นางสาวสุ จิตรา
นางสาวสุ ทินา
นางสาวสุ ธาพร
นางสาวสุ ธาศิน
นางสาวสุ ธาสิ นี
นางสาวสุ ธิดา
นางสาวสุ นิษา

ตางาม
สิ งหนนท์
จาปานวน
วัฒนจิรกุล
สุ มะหิงพันธ์
หมื่นโฮ้ง
จงดี
กิจทวีลาภ
ศรี พยัคฆ์
ชูใหม่
สอาด

คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะประมง

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6010851289
6010404690
6010103738
6010803144
6010503825
6010202281
6010100674

นางสาวสุ ปรี ยา
นางสาวสุ ปรี ยา
นางสาวสุ พตั รา
นางสาวสุ ภาวิณี
นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวเบญจรัตน์

ทุมวงค์
พงษ์เจริ ญ
เมยประโคน
เลี้ยงรอด
วัฒนวินิน
เทพเสาร์
เจียรอัญมณี กุล

คณะสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะประมง
คณะเกษตร

2
2
2
2
2
2
2

6010701724
6010302901
6010753767

นางสาวปฏิมากร
นางสาวปนัดดา
นางสาวเบญจวรรณ

จอมทิพย์
แก้วเบ้า
ชัยปั ญญา

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

2
2
2

6010202493
6010100194
6010101999

นางสาวพรรรณวลัย คงจรัส
นางสาวพอพันธุ์
ชุ่มวิจิตร์
นางสาวจันทิมาภรณ์ แห้วดี

คณะประมง
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

2
2
2

ห้ อง
314

315

316

317

318

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6010102472 นางสาวปาริ ฉตั ร
ขะนอก
คณะเกษตร
6010301157 นางสาวปาริ ชาด
แสงงาม
คณะวนศาสตร์
6011201229 นางสาวปิ ยธิ ดา
ศรี อุดม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
6010406340 นางสาวปิ ยพร
จันพุดซา
คณะวิทยาศาสตร์
6010101697 นางสาวผุสดี
ปราบจะบก
คณะเกษตร
6010104131 นางสาวฝนดาว
บุญเรื อง
คณะเกษตร
6010301220 นางสาวพยานรัก
ร่ วมทวี
คณะวนศาสตร์
6010104114 นางสาวน้ าฝน
โยธี เสวต
คณะเกษตร
6010801940 นางสาวปราณปรี ยา เศวตจินดา
คณะสังคมศาสตร์
6010851131 นางสาวปวริ ศา
ศักดิ์ดี
คณะสังคมศาสตร์
6010101212 นางสาวปารมี
เหมมา
คณะเกษตร

ปี
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6010102634
6010506093
6010201152
6010200423
6011101755
6010302137
6010200334

นางสาวพัชณี ย ์
นางสาวพิชชาพร
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกานติมา
นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญานันท์
นางสาวพิมพ์ชนก

นิวาส
จันทร์ประเสริ ฐ
จันทร์เจริ ญ
เพ็ญมาลี
บุญช่วย
พสุ นนท์
ทุมรี

คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะประมง
ประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะประมง

2
2
2
2
2
2
2

5717400489

นางสาวลดาวัลย์
นางลักษณาวดี

วชิรเมฆากุล
ทรายขาว

กองกิจการนิสิต
วิทยาศาสตร์

6010101468
6010303028
6011450407

นางสาวพีรดา
นางสาวภรทิพย์
นางสาวภวิตรา

มีพฒั น์
วงศ์หนายโกฎิ
วัฒนากลาง

คณะเกษตร
2
คณะวนศาสตร์
2
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์ 2

319

ป.เอก

401

402

ห้ อง
403

404

405

406

407

408

409

410

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6010601541 นางสาวภัทรวรรณ โถรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
6010801427 นางสาวภานุมาศ
ทองขาว
คณะสังคมศาสตร์
6011100112 นางสาวภาษิตา
เชื้ อสาวะถี
คณะมนุษยศาสตร์
6011001777 นางสาวภูษณิ ศา
ศุภดิตถ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6010300118 นางสาวภูษณิ ศา
สุ ขแก้ว
คณะวนศาสตร์
6010802776 นางสาวมณิ ภา
แฟ้มครองขอม
คณะสังคมศาสตร์
6011303838 นางสาวมณี ญา
เทียมมงคล
คณะบริ หารธุรกิจ
6010403600 นางสาวมนัสวี
วชิรแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
6010300126 นางสาวมาลินี
ตันธนะชัย
คณะวนศาสตร์
6010600421 นางสาวมิสรา
ปั ญญา
คณะศึกษาศาสตร์
6010852544 นางสาวเมทินี
ขาวพลับ
คณะสังคมศาสตร์
6010553679 นางสาวโยษิตา
ศกุนรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6010303109 นางสาวรักษ์นิรันดร์ ประวันตา
คณะวนศาสตร์
6010301491 นางสาวรัชฎา
จอมเดช
คณะวนศาสตร์
6010402107 นางสาวรัตนพร
จันทกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
6010104181 นางสาวรัศมี
ทวีชยั
คณะเกษตร
6010102839 นางสาวริ นรดา
เพ็งบุญตรู
คณะเกษตร
6010202906 นางสาวลักขณา
แก้วรัตน์
คณะประมง
6010450888 นางสาวลักษมี
โสรกนิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
6011500625 นางสาววชิรญาณ์
ทศกฎไพรี
คณะสิ่ งแวดล้อม
6011103456 นางสาววราริ นทร์
กสิ กิจเมธา
คณะมนุษยศาสตร์
6010601223 นางสาววริ ศรา
ลีลารุ่ งฤดี
คณะศึกษาศาสตร์
6010301572 นางสาววริ ษฐา
บุตรดี
คณะวนศาสตร์
6010403944 นางสาวพิชญา
มาใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์
6010401631 นางสาววรดา
ขันธศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
6010802431 นางสาววรรณวารี
ปะหนัน
คณะสังคมศาสตร์
6010505194 นางสาววิชชุตา
ตันติอมรชัยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6010505178 นางสาวพรพิรุณ
นิมิตบงกช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5910406591 นางสาวณัฎนรี
ชุมสังข์
วิทยาศาสตร์

ปี
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

ห้ อง
410

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
5910404008 นางสาวกาญจนี
นิยม
วิทยาศาสตร์
6010802032 นางสาววริ นทร
รอดงามพริ้ ง
คณะสังคมศาสตร์
นางสาวสุ ภาพร

419

ห้ อง
101

102

103

104

105

106

แสนแอ

ปี
3
2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่ อนิสิตหญิงหอพักบุษกร ภาคต้ น 2561 (ชั้ นปี ที่ 2)
ชื่ อ
นามสกุล
คณะ
เลขประจาตัว
ยอดวิชา
วนศาสตร์
6010302056 นางสาวจิตติญา
วนศาสตร์
6010300908 นางสาวธัญญารัตน์ สุ ดดีพงษ์
6010201420 นางสาวจารุ วรรณ
จันทร์สด
ประมง
วงค์วิเศษ
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
6011400574 นางสาววิราภรณ์
บริ หารธุรกิจ
6011301118 นางสาวธัญญารัตน์ พวงสุ วรรณ
วนศาสตร์
6010303095 นางสาวระพีพรรณ คาไสย์
6010404550 นางสาวนิ รมล
ทองดี
วิทยาศาสตร์

ปี
2
2
2
2
2
2
2

5910403702
5911302004
5910854186
5910800876
5810404031
5810700098
5811000707
5711104411
5910200810
5810203515
5810404766
5810201971
5710600270
5810402283
5910100076

3
3
3
3
4
4
4
5
3
4
4
4
5
4
3

นางสาวกาญจนาภา
นางสาวปาลิตา
นางสาวขวัญสุ ขมุ
นางสาวเกษณี
นางสาวกฤษกร
นางสาวหทัยชนก
นางสาวนัฏกมล
นางสาวสุ ภาพร
นางสาวพชิรญาณ์
นางสาวอภิญญา
นางสาวภัศรา
นางสาวณิ ชารัศม์
นางสาวรัชพร
นางสาวกันติชา
นางสาวจารุ กญั ญ์

คงสามสี
เศษลือ
ศรี ยะวงษ์
ปลิดดอก
ศรี พรม
พันธเสน
คาแหง
สุ พร
พระยาลอ
ทวีชาติ
เจริ ญศรี
เสรี โฆษิตรัตน์
ว่องไว
แจ่มจันทร์
เอี่ยมสุ วรรณ

วิทยาศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
มนุษยศาสตร์
ประมง
ประมง
วิทยาศาสตร์
ประมง
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เกษตร

106
ห้ อง
107
108

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
5910200259 นางสาวปวีณนุช
จันทรมณี
อาจารย์ ณฐั ณิชา
รื่นบุญ
ศรี ปราชวิทยา
5610300045 นางสาวกาญจนา
มาจันทร์
5910302353 นางสาวรสสุ คนธ์
ประพรหม
5810301525 นางสาวกนกนิ ภา

คณะ
ประมง
ร.ร.สาธิต
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์

ปี
3

เกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
ศึกษาศาสตร์
วนศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
เกษตร
วนศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์

3
3
3
3
4
4
4
5
4
4
4

6
3
4

5910100220
5911400685
5910601822
5910302078
5811400888
5810102999
5810302891
5711001591
5810701892
5810554202
5810801871

นางสาวจนัสธา
นางสาวหัทยา
นางสาวณัฐวดี
นางสาวชัชชนก
นางสาวธิ ดารัตน์
นางสาวศศิตา
นางสาวสุ พรรณิ กา
นางสาวภรณ์พชร
นางสาวราชาวดี
นางสาวพนัฏดา
นางสาวสุ ตราภัทร

สกุลวงษ์
นามบรรดา
ลี้ เกษร
ขามาก
บุญรอด
เมฆสุ ข
สุ ทธคุณ
ภักดีรัตน์
เลิศปั ญญาธี ระกุล
พันธ์ภกั ดี
จิตสุ วรรณ

112

5710101699
5810801382
5910300679

นางสาวพรทิพา
นางสาวอัจฉราภรณ์
นางสาวฏิมาพร

พุทธสอน
เพ็ชรคล้ า
จันทร์ชู

เกษตร
สังคมศาสตร์
วนศาสตร์

5
4
3

201

6010101182
6010203015
6011003001
6010561561

นางสาววิไลลักษณ์
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวศจีพตั
นางสาววิยดา

แซ่ ล้ ี
สามทอง
นาคาโอก้า
แสวงหา

คณะเกษตร
คณะประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2
2
2
2

คณะ

ปี

109

110

111

ตึกขจรรัตน์ ภาคต ้น 2561

ห้ อง
102

เลขประจาตัว

ชื่ อ

นามสกุล

ห้ อง
102

103

104

105

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
5810601651 นางสาวตรี รัตน์
แซ่ อ้ ึง
ศึกษาศาสตร์
5910103563 นางสาวจุฑามาศ
เกิดสว่าง
คณะเกษตร
5810300626 นางสาวดาริ นี
สาราญรื่ น
วนศาสตร์
5810203302 นางสาวสุ ขมุ าล
กลิ่นประหลาด
ประมง
5811101457 นางสาวนภัสกร
แสงกล้า
มนุษยศาสตร์
5910300504 นางสาวจริ ยาวดี
ทวยชน
คณะวนศาสตร์

ปี
4
3
4
4
4
3

6010103142
6010504961
6011100414
6010103223

นางสาวอทิตยา
นางสาวอทิตยา
นางสาวอรวรา
นางสาวอรวี

สุ นทรารักษ์
เหมหงษา
บุญล้อม
ผลสอน

คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเกษตร

2
2
2
2

5810200800
5911103842
5910303796

สังข์ทอง
ปรัชญาธรรม
ไมตรี
ก้ วยไข่มุข
พวงทอง
กลัดสุ วรรณ
หาริ ตะวัน

ประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กองกิจการินิสิต
คณะวนศาสตร์
คณะประมง
คณะเกษตร

4
3
3

6010303508
6010203422
6010103207

นางสาวเบญจมาภรณ์
นางสาวปิ ยะมาศ
นางสาวฐิติรัตน์
นางสาววารุณี
นางสาวอภิสิรี
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอรทัย

5810203019
5911300168
5910200836

นางสาววริ ศรา
นางสาวปั ญจพัฒน์
นางสาวพิชญ์สินี

อุทยั ธรรม
สรณะพิบูลย์
นิยมสมิต

ประมง
คณะบริ หารธุ รกิจ
คณะประมง

4
3
3

5810504817
5910300547
5910600435

นางสาววรพินิต
นางสาวจินต์จุทา
นางสาวนัฐฐากมล

ติยะธะ
โสภา
ศุกรกาญจน์

วิศวกรรมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

4
3
3

5811351071

นางสาววริ ษา

สังฆกุล

บริ หารธุรกิจ

4

201
202

203

204

205

2
2
2

ห้ อง
205

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
5810700080 นางสาวสุ ปรี ยา
มิตพะมา
เศรษฐศาสตร์
5911401151 นางสาวอรณิ ชา
พัฒนาฐิติ
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
5910445154 นางสาวอัญชลี
กิจพาณิ ชย์
วิทยาศาสตร์

ปี
4
3
3

ื่ ตึกคัทลียา ภาคต ้น 2561
รายชอ

ห้ อง
102

103

104

105

เลขประจาตัว
5810300871
5910601563
6010551862
6010302285
5710301345
5810202900
5910101374
6010301092
5910102249
5911500710
6010302188
6010300916
5910751565
5911100410
6010102197

ชื่ อ
นางสาวบุณยาพร
นางสาวกันธิ มา
นางสาวจารุ วรรณ
นางสาววรทัตตา
นางสาวโศภนิศ
นางสาวรุ่ งอรุ ณ
นางสาวชนาพร
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวชาลินี
นางสาวสาธิ ตา
นางสาวอินทพร
นางสาวธัญพิชชา
นางสาวชนาภา
นางสาวสาริ ศา
นางสาวทักษพร

นามสกุล
แก้วถึง
เจริ ญปาละ
แจ่มดอน
สุ ทธิ ภาค
พองผักแว่น
พุ่มพวงดี
พระสนชุ่ ม
บุญยืน
สิ ทธิ สุรินทร์
ชื่ นอารมย์
ศิริวฒั น์
กาทอง
ช้างน้อย
พัชรไกรเวท
ปิ่ นปั่น

คณะ
วนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
วนศาสตร์
ประมง
เกษตร
คณะวนศาสตร์
เกษตร
สิ่ งแวดล้อม
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์
คณะเกษตร

ปี
4
3
2
2
5
4
3
2
3
3
2
2
3
3
2

5811401256
5911304325
6010301866

นางสาวอาทิณี
นางสาววทันยา
นางสาวสาวิตรี
นางสาวสุ ภาวดี

ปานคลัง
พลชนะ
ร่ วมพล
ท้าวบุปผา

กองกิจการนิสิต
เทคนิคการสัตวแพทย์
บริ หารธุรกิจ
คณะวนศาสตร์

4
3
2

5810301819
5910202324
6010302641

นางสาวกาญจนา
นางสาวพีรยา
นางสาวญานิ กา

โปร่ งปรี ชา
โยทะทัย
รักเลิศ

วนศาสตร์
ประมง
คณะวนศาสตร์

4
3
2

201
202

203

203
ห้ อง

204

205

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
5810404235
6010302561
6010302943
6010303079
5910300563
6010302757
6010300975

นางสาวโสภิดาวรรณ
นางสาวชญานี
นางสาวพรหมพร
นางสาวมณี รัตน์
นางสาวจิราพร
นางสาวทรงอัปสร
นางสาวนพรัตน์

ชูจิตร์
สายแวว
อุ่นวงค์
พันธุยา
ทองเปรม
บุญค้า
แสนมะโน

คณะ

ปี

วิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
วนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

4
2
2
2
3
2
2

ื่ นิสต
ิ หอพักหญิงพุทธรักษา ภาคต ้น-61
รายชอ

ห้ อง
102

103

104

105

106

เลขประจาตัว
5811450176
5910300393
6010554136

ชื่ อ
นางสาวชัชนันท์พร
นางสาวกนกพร
นางสาวอารี ยา

นามสกุล
วิเชียรไชย
เก่งสาริ การ
บิลหยา

คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ปี
4
3
2

5810300855
5910407139
6010703441

นางสาวนิ ภาพร
นางสาวชนาภา
นางสาวอุษณี ย ์

แข็งแรง
โชควิริยะจิตต์
สว่างศรี

วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

4
3
2

5810401546
5910202189
6010302871
5710300241
5810102832
5910802305

นางสาวฐิตาภา
นางสาวปวีณา
นางสาวนิ รุชา
นางสาววนิดา
นางสาวยุภาพร
นางสาวกาญจนมาศ

สิ งห์ชูวงศ์
มาพุฒ
ใจวงศ์
แก่นเฟื่ อง
สุ วรรณพงค์
เอกชยวัศ

วิทยาศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์
วนศาสตร์
เกษตร
สังคมศาสตร์

4
3
2
5
4
3

5810552358
5910300440

นางสาวอังคณา
นางสาวกฤษฎาพร

พุ่มพวง
ศรี เสน

วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์

4
3

ห้ อง
106

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
พื้นชัยภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
6010546583 นางสาวอาทิตยา

201
202

203

204

205

206

207

5811103930
6010403740

นางสาวดวงพร
นางสาวณัฐชยา
นางสาวอินทิรา

ทองจ่ าง
กองวิภาค
ผาสุ ข

5811400420
6010400155

นางสาวอาชัญญา
จันทร์ขอนแก่น
นางสาวอัจฉราพรรณ เเสงบัวเผื่อน

5811104251
5910145134
6010301971

นางสาวณัชชา
นางสาวกชกร
นางสาวอรี ศรา

แก้วทอง
วุฒิสถิตถาวร
แยนา

5810301070
6010302048

นางสาวมินตรา
นางสาวอาริ ยา

ลาดี
ดานิตย์

5811101210
5910202871
6010303303

นางสาวจิดาภา
นางสาวสุ ภสั รา
นางสาวอาริ ยา

บัวขาว
สุ วรรณชาติ
บุญตาโลก

6010303150
6010203597

นางสาววีรการต์
นางสาวฮามีด๊ะ

ขอร้อง
โต๊ะหลี

ปี
2

กองกิจการนิสิต
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์

4
2

เทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์

4
2

มนุษยศาสตร์
เกษตร
วนศาสตร์

4
3
2

วนศาสตร์
วนศาสตร์

4
2

มนุษยศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์

4
3
2

วนศาสตร์
ประมง

2
2

คณะ

ปี

ื่ นิสต
ิ หอพักหญิงมหาหงส ์ ภาคต ้น-61
รายชอ

ห้ อง

เลขประจาตัว

ชื่ อ

นามสกุล

ห้ อง
102

103

104

105

106
201
202

203

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
5810851193 นางสาวกชกร
วงศาโรจน์
5910801708 นางสาวณิ ชา
ศิวพรพิทกั ษ์
5911301971 นางสาวนวพร
ภูมี

คณะ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
บริ หารธุรกิจ

ปี
4
3
3

5811150075
5910502816
5910101391

นางสาวจินซื อ
นางสาวพีรดา
นางสาวธนัชพร

สิ ง
พันงาม
จิตต์กลับ

มนุษยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตร

4
3
3

5810100686
5810201831
5910601458

นาสาวปณิ ตตา
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวพิชชาภา

ทองเพ็ชร์
กลิ่นโลกัย
ทองมณี

เกษตร
ประมง
ศึกษาศาสตร์

4
4
3

คงประเสริ ฐ
วานิช
เบ็ญวานิ ช
ประพิณ
หนูพลัด
พวงแก้ว
วิชาเรื อง
พิมพ์ศรี
ศรีเกษเพ็ชร์
มานะ
ภิงคะสาร
ลังกา
ทองนิ ล
วิละแสง
สุ ดาพวง

คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กองกิจการนิสิต
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะประมง

2
2
2
2
2
2
2
2

6010301700
6010405670
6010103827
6010702500
6010303265
6010103100
6010403715
6010403260

นางสาวศิริพร
นางสาวชลดา
นางสาวนาเดีย
นางสาวปภาวริ นทร์
นางสาวสุ มาตรา
นางสาวสุ มาพร
นางสาวสุ มินตรา
นางสาวอัจฉราพรรณ
นางสาวสุ จินต์
6011400809 นางสาวนัฎจิรา
6011100406 นางสาวหทัยกาญจน์
6010100615 นางสาวธัญธิ ดา
6010506425 นางสาวอุม้ บุญ
60104055581 นางสาวเหมือนขวัญ
6010201659 นางสาวชุติมา

2
2
2
2
2
2

ห้ อง
204

205

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6010101603 นางสาวชนิ ตา
นาสมโภชน์
คณะเกษตร
6010104149 นางสาวพัชรพร
อิ่นอ้อย
คณะเกษตร
6010500192 นางสาวกนกวรรณ อธิ มุตติกุล
คณะวิศวกรรมศาตร์

ปี
2
2
2

6010300207
6010100348

2
2

นางสาวสวรส
นางสาวหทัยภัทธ

วิชาวิริยะกุล
ทองถึง

คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร

ื่ นิสต
ิ หอพักหญิงราชาวดี ภาคต ้น-61
รายชอ

ห้ อง

102

103

104

105

106

เลขประจาตัว
5810503993
5910301942
6010701376
6010703280
5711450506
5910302591
6010406790
6010506166
5910406582
5910201395
6010303087
6010505143
5910102109
5911400944
6010451655
6010201811
5810701183
5910201182
6010200032

ชื่ อ
นางสาวธันยพร
นางสาวกฤษติภา
นางสาวกานต์มณี
นางสาวมัลลิกา
นางสาวสุ ทธิ ดา
นางสาวกัญญณัฐ
นางสาวอัจฉริ ยา
นางสาวรชา
นางสาวฐิติภรณ์
นางสาวกิตติญา
นางสาวเมริ ยา
นางสาวชญานิษฐ์
นางสาวเกษศิรินทร์
นางสาวบุญทิตา
นางสาวอารี ยา
นางสาวณัฐธิ รา
นางสาวสุ ธาริ ณี
นางสาวสุ ภาวดี
นางสาวสุ วลักษณ์

นามสกุล
ดอนแก้ว
รอเสนา
ภักดีบุรี
ใจป้ อ
พรมบุตร
หมื่นโฮ้ง
โพป้ าน
เลิศศักดิ์วานิช
มารมณ์พนั ธุ์
จีนเชื่ อม
เศิกศิริ
คมขา
ศรี ภูธร
ศรี ปาน
เพชรก้อน
ศิวิไล
บัวรอด
สุ ดศรี
จ่าเหล่า

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์
ประมง
เศรษฐศาสตร์
ประมง
ประมง

ปี
4
3
2
2
5
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
4
3
2

106
ห้ อง
201
202

203

204

รายชื่ อนิสิตหญิงตึกชงโค ภาคต้ น (ชั้ นปี ที่ 2 ขึน้ ไป)
เลขประจำตัว
ชื่ อ
นำมสกุล
คณะ
6011302025 นางสาวจันทร์ทิพย์ จองทุน
คณะบริ หารธุรกิจ
รศ.ดวงสมร
สินเจิมสิริ
ข้ าราชการบานาญ
5811400403 นางสาวสวรรยา
คานวน
เทคนิคการสัตวแพทย์
6010102502 นางสาวปิ ยะธิ ดา
เพ็ชรสมบัติ
เกษตร
6010302498 นางสาวเกษรา
กองสิ งห์
วนศาสตร์
5710202100 นางสาวปิ ยาภรณ์
มูลสา
ประมง
5810102794 นางสาวมณี นุช
แสงน้ า
เกษตร
5910601555 นางสาวกันต์ชนิสร จงศรี วฒั นพร
ศึกษาศาสตร์
6010203287 นางสาวสุ ธิดา
คงถาวร
ประมง
6010601266 นางสาวดุสิตา
มีบุญ
ศึกษาศาสตร์
5911103028 นางสาวหทัยชนก
สุ ขอ่อน
มนุษยศาสตร์
6010102898 นางสาววริ ยา
อนุเปโฐ
เกษตร
6011301240 นางสาวรักสนาภรณ์ อื้อพูลผล
บริ หารธุรกิจ

ปี
2
4
2
2
4
4
3
2
2
3
2
2

