ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ห้ อง

เลขประจำตัว

ชื่ อ

ตึกพักหญิงชวนชม

นำมสกุล

101

102

103

104

105

106

อุ่นขัวเรี ยง
พิมพิชยั
นางสาวนิ ลาวัลย์ เจริ ญสุ ข
นางสาวชมมณี
กองแก้ว
นางสาวสาริ น
อ่องสาคร
นางสาวปานตะวัน มณี เดชเกษม
5811200463 นางสาวกนกวรรณ ฉิ มมารักษ์
5810301720 นางสาวพลอยจิตรา ทองคงอ่วม
5710505137 นางสาวธนพร
พิมพ์พิสุทธิ กุล
5910405543 นางสาวพชรพรรษ สี ม่วง
5710200433 นางสาวรัญชนา
จันทขวัญ
5810803458 นางสาววรรณิ กา
เพชรสังข์
5710102954 นางสาวศศิมาภรณ์ พิมพกรรณ์
5810301941 นางสาววราภรณ์
คงเฉลิม
5911500132 นางสาวนราพร
โสมนัส
5710302520
5910600648
5710139998
5811400799
5910401301
5910403010

5710300144
5911303345
5610601878
5710202053
5810301177

นางสาวริ นรดา
นางสาวสุ ชาวดี

นางสาวนิ ภาพร
นางสาวจันทร์ จิรา
นางสาวจันจุฑา
นางสาวปวีณา
นางสาววรัญญา

ธานี
บุญมาก
ภูครองนาค
ทิอา้ ย
เกิดเพิ่ม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

คณะ

ปี

เลขทีใ่ บเสร็จ

เบอร์ มือถือ

ห้ องเก็บทีน่ อนหอพัก
วนศาสตร์
4
ศึกษาศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์
4
เทคนิคการสัตวแพทย์ 3
วิทยาศาสตร์
2
2
วิทยาศาสตร์

087-0747601
094-3760829
096-7157405
080-751-7970
087-3937053
085-0586725

สถาปั ตยกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประมง
สังคมศาสตร์
เกษตร
วนศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม

3
3
4
2
4
3
4
3
2

092-7107755
085-396-6410
080-545-4719
097-2595546
088-1694637
092-641-2424
087-3579372
092-7841081
086-5974537

วนศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
ศึกษาศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์

4
2
5
4
3

093-5495012
098-7504728
084-8960321
087-071-8636
085-207-1073

หมำยเหตุ

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

107

108

109

110

111

112

5810751822
5710101737
5810201318
5811401051
5910101129
5810200486
5910102885
5911102854
5811301006
5910300318
5910851578
5910103130
5610405483
5610202892
5710100650
5911000539
5910407520
5910900731
5611400647

นางสาวณัฐณิ ชา
นางสาวพิมลพรรณ
นางสาวกัลยาณี
นางสาวจิดาภา
นางสาวสุ มินตรา
นางสาวจุฑาภรณ์
นางสาววิภาวรรณ
นางสาวณัฏฐิ วรรณ
นางสาวพรพรหม
นางสาวสุ นิสา
นางสาวจิราพร
นางสาวญาณัจฉรา
นางสาวลักขณา
นางสาวอัญชลี
นางสาววิชชุลดา
นางสาวนลิน
นางสาวนัทชา
นางสาวเจณิ ตา
นางสาวโยสิ ตา

5910404008 นางสาวกาญจนี
5910406591 นางสาวณัฎนรี
5710302104 นางสาวเกศริ น

ตึกพักหญิงชวนชม

พิริยศาสน์
ลินนวล
เศลาอนันต์
จันเมือง
บินทะจร
แก่นภักดี
จาปาโท
อัทมา
ผดุงจิตต์
มากยอด
คลาเฉลยดี
คาชมพู
ฤทธิ มาลี
สุ ขใจ
กันทะ
สมิหลัง
เชี่ ยวเวชวงศ์วาน
พิทกั ษ์ศฤงคาร
เศวษจินดา
นิ ยม
ชุมสังข์
อินวันนา
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เศรษฐศาสตร์
เกษตร
ประมง
เทคนิคการสัตวแพทย์
เกษตร
ประมง
เกษตร
มนุษยศาสตร์
บริ หาร
วนศาสตร์
สังคมศาสตร์
เกษตร
วิทยาศาสตร์
ประมง
เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์

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

082-7959127
088-2339715
094-2612772
081-694-8738
088-4356739
090-016-7781
098-6289557
088-1592646
094-548-0261
098-9043743
ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม 092-9903072
093-1563637
083-663-9830
083-6305842
098-5545416
090-9542092
088-2193362
091-4100932
095-0086471

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วนศาสตร์

2
2
4

096-3609968
096-2029759
092-7802275

นิสิตทุนพระราชทานฯ

112

113

114

115

116

117

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

5910404067
5610300177
5710405591
5910200364
5811401311
5910700022
5710301337
5810202594
5710405205
5810601979
5911102609
5710100421
5910200461
5910300261
5910601024
5811400667
5910700464
5710554162
5810103642
5810406319
5910800639
5810854338

นางสาวชาลินี
นางสาวเมลิสา
นางสาวสุ ณฐั วดี
นางสาวกชกร
นางสาวศศิธร
นางสาวพัชรี
นางสาวศุวจณา
นางสาวพรสิ นี
นางสาวสุ ขมุ าล
นางสาวสมฤดี
นางสาวชญานิ ศ
นางสาวธัญวรัตน์
นางสาวคริ ษฐา
นางสาววริ ษา
นางสาวชุติมา
นางสาวพิชญธิ ดา
นางสาวณัฐกาญจ์
นางสาวรุ่ งเรื อง
นางสาวนิ รชา
นางสาวลักษมณ
นางสาวอุษณี
นางสาวพิมพ์ชนก

ตึกพักหญิงชวนชม

นิ นนานนท์
สว่างวงค์
โชติชม
อินทภาระ
ไกรแสงศรี
สิ นแก้ว
ศุภกิจโยธิ น
หน่อคาหล้า
นกแก้ว
เอี่ยมวิสูตร์
บุญยงยศ
สุ วรรโณ
สิ นสมบัติ
ขาวพันธ์
จาปาทอง
ศรี อินทายศ
ศาศวัตวาณิ ช
ยิง่ คาแหง
อิ่มอ้วน
สร้อยทอง
ปานโส๊ ะ
สมพงษ์

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

วิทยาศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประมง
เทคนิคการสัตวแพทย์
เศรษฐศาสตร์
วนศาสตร์
ประมง
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เกษตร
ประมง
วนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เทคนิคการสัตว์แพทย์
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตร
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

2
4
4
2
3
2
4
3
4
3
2
4
2
2
2
3
2
4
3
3
2
3

083-0034279
ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม 083-441-6791
088-1640119
094-9439672
092-9899679
092-8878993
086-9399750
089-623-7966
08-7891-2687
083-4237466
095-5951826
080-2281285
062-4530239
099-1079555
080-4735662
088-402-9065
094-5503912
093-6915157
088-345-4534
083-7207693
087-2853877
091-843-3037

ทุน ทีปังกรฯ

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

118

119

201

202

203

204

5911002027
5910101471
5910601474
59103026021
5810100104
5910200097
5810850324
5910302451
5710103021
5810406696
5910501071
5910301551
5810201661
5712020509
5910405314
5710101036
5810600328
5610800013
5810553087
5810302726
5810554075
5910801911

นางสาวภัทรวดี
นางสาวศิริพร
นางสาวรมิตา
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวอ้อมเดือน
นางสาวมุทิตา
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวศุภาวดี
นางสาวสิ ตานัน
นางสาววิจิตรา
นางสาววริ ศรา
นางสาวสิ รินยา
นางสาวชลิยา
นางสาวมณฑิรา
นางสาวนันทิกานต์
นางสาวชนาภา
นางสาวณัฐชนิ ตา
นางสาวญาสุ มินทร์
นางสาวภัสราภรณ์
นางสาวลลิตา
นางสาวสุ วิมล
นางสาวอโรชา

ตึกพักหญิงชวนชม

บุญแก้ว
สิ ทธิ รัตน์
คัมภิรานนท์
เจริ ญฤทธิ์
บุญมี
แซ่ เล่า
เครื อเจริ ญ
ผลทิพย์
วรรณเลิศ
แสนพันธุ์
ทองฝังพลอย
ศรี ประย่า
โสวภาค
คูณสิ งห์
แซ่ เติ๋น
เดละ
บุตรพรหม
อมรกิตติโรจน์
จรดล
จาดฤทธ์
กองสวัสดิ์
โสภา
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อุตสาหกรรมเกษตร
เกษตร
ศึกษาศาสตร์
วนศาสตร์
เกษตร
ประมง
สังคมศาสตร์
วนศาสตร์
เกษตร
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
ประมง
ประมง
วิทยาศาสตร์
เกษตร
ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์

2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
2
2
3
4
2
4
3

093-9971855
080-3491198
092-0819089
095-1693644
094-0506033
098-6796697
084-6846113
091-2126981
085-1063343
087-4559367
083-5009290
099-7207072
086-262-9578
081-9300546
099-0297091
088-225-6727
063-4195785

5
3
3
3
2

087-4118798
083-9750913
061-9059136
086-0807571
062-3954265

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

205

206

207

208

209

210

5910300661
5910801384
5710402541
5910802887
5710202118
5810302301
5810802923
5711102702
5810404332
5911500477
5710302902
5910402994
5710501468
5710405469
5811000049
5910103059
5710801917
5810302718
5910403460
5811101554
5710100561
5710202690

นางสาวโชติรส
นางสาววริ ศรา
นางสาวณัฐธิ ดา
นางสาวสุ พตั ตรา
นางสาวผุสดี
นางสาวชุติมาศ
นางสาวสมฤดี
นำงสำวพลอยไพลิน
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวธัณทิญาภรณ์
นางสาวมณฑิตา
นางสาวปฏิญญา
นางสาวศศิกานต์
นางสาวพรพนิ ต
นางสาวณิ ชกานต์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์
นางสาวอาทิมา
นางสาวรัตนาวลี
นางสาวพรรณิ ภา
นางสาวสุ นิตา
นางสาวภาวินี
นางสาววณิ ชชา

ตึกพักหญิงชวนชม

หาญสุ ริย ์
เอี่ยมเจริ ญสุ ข
อสุ ระพงษ์
แก้วกาหลง
หนูแก้ว
หนูแก้ว
ขาวล้ าเลิศ
นิยมพฤกษ์
กลมเกลียว
เข็มรุ กขา
วนามี
อรรถรัฐ
วาดอินทร์
ตั้งปิ ยะกุล
สมบูรณ์
อินาวัง
สมจันทร์
ศรี นารองค์
บารุ งนา
ธรรมรังษี
สักเล็บประดู่
วิชชุไตรภพ
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วนศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
ประมง
วนศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศำสตร์
วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เกษตร
สังคมศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เกษตร
ประมง

2
2
4
2
4
3
3
4
3
2
4
2
4
4
3
2
4
3
2
3
4
4

082-7434208
099-3257435
062-4508854
093-7712407
091-4294604
093-7457380
098-559-6883
ยกเว้ นค่ำธรรมเนียม 084-7812843
087-5062926
093-4689829
092-5319245
093-5847568
094-6341629
088-8392170
090-993-0034
096-1147379
084-5006898
098-781-6328
082-2324265
089-397-5370
090-6254542
080-5292257

หัวหน้ ำตึก

210

211

212

213

214

215

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

5610300185
5711450352
5810600336
5811301669
5710500151
5810202616
5910702653
5710101079
5811401175
5810103308
5910202880
5710301256
5810302394
5910101277
5717400489
5617500236
5710202380
5910405535
5710103781
5710850055
5710101451
5810300979

ตึกพักหญิงชวนชม

นางสาววิรัญดา
พลแก้ว
นางสาวภัทรานิ ษฐ์ เจริ ญสะอาด
นางสาวณัฐชลิยา บุตรพรหม
นางสาวนลิน
พานิ ชอัตรา
นางสาวรติรัตน์
ภู่เกิด
นางสาวพลอยไพลิน ทองทิพย์
บารุ งการ
นางสาวธนภรณ์
นางสาวศิริประภาภรณ์บุญประครอง
นางสาวพรชนก
วิชาชัย
นางสาวอัจฉราภรณ์ พันธ์ใย
นางสาวสุ ภานัน
แก้วปั ญญา
นางสาวศศิพรรณ จันศรี คง
นางสาวธนิษฐา
ที่ดี
นางสาวศุทธิ นี
คงแก้ว
นางลักษณาวดี
ทรายขาว
นางสาวศิริลกั ษณ์ พานโคกสู ง
นางสาวภัชราภรณ์ ศรี ทอน
นางสาวปณัติดา
วนารักษ์ไท
นางสาวฟ้ ารุ่ ง
สี แก้วน้ าใส
นางสาวบุพผา
จิตรภักดี
นางสาวศิริ
เรี่ ยวแรงบุญญา
นางสาวพิมลวรรณ แก้วกุล
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วนศาสตร์
5
เทคนิคการสัตวแพทย์ 4
3
ศึกษาศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
3
วิศวกรรมศาสตร์
4
ประมง
3
2
เศรษฐศาสตร์
เกษตร
4
เทคนิคการสัตว์แพทย์ 3
3
เกษตร
ประมง
2
วนศาสตร์
4
วนศาสตร์
3
เกษตร
2
วิทยาศาสตร์
ป.เอก
วิศวกรรมศาสตร์
ป.เอก
ประมง
4
วิทยาศาสตร์
2
เกษตร
4
สังคมศาสตร์
4
เกษตร
4
วนศาสตร์
3

086-018-9920
083-9547206
084-306-1640
095-904-7405
088-5928812
087-4631338
098-4755482
088-1099033
086-230-7548
090-596-9598
085-6690538
098-6439382
087-8709202
089-9753459
089-7115252
061-9390585
083-949-4685
098-6380415
094-4803259
063-1820600
090-1101504
090-774-7430

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

216

217

218

219

5910200534
5710701831
5810100112
5610103860
5711500368
5910403028
5910100211
5510600250
5811304951

302

303

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ต่ายจันทร์
จูชา้ ง
สุ ขเกษม
ศรี ภูมิ
โนนศรี
สุ ทธิ สวัสดิ์ กุล
ปานเปี ย
ดือเระ
ดาเดะ

ประมง
เศรษฐศาสตร์
เกษตร
เกษตร
สิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
เกษตร
ศึกษาศาสตร์
บริ หารธุรกิจ

5910402951 นางสาวนภาพร

พรายระหาญ

วิทยาศาสตร์

5710601900
5910100441
5710602281
5810103855
5910300300

โพธิ์ อ่อง
เกิดบัวทอง
จันทร์อมั พร
เมตตาวิหารี
ไทยเหียม
เอียดแก้ ว
จูชา้ ง
พลพวก
ภูจอมผา
ศรี ธญ
ั รัตน์
สมบูรณ์ธาดารักษ์
นิ โว๊ะ

301
5710403121
5810302149
5910802909
5710101257
5810702040
5410703774

นางสาวชุลีพร
นางสาวพรรณราย
นางสาวกัณจนัส
นางสาวศุภิสรา
นางสาวแพรพลอย
นางสาวปาริ ชาติ
นางสาวภาวิณี
นางสาวแวฮัสนี
นางสาวอาวาติฟ

ตึกพักหญิงชวนชม

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวสุ ภาวดี
นางสาวพิมพ์กาญจน์
นางสาวกานดา
นางสาวสาเรื อน
นำงสำวพูมิชำติ
นางสาวแพรวพรรณ
นางสาวกมลรัตน์
นางสาวอานาดา
นางสาวทัศนี ย ์
นางสาวสัณห์สิณี
นางสาวนิ มสั ตูรี

ศึกษาศาสตร์
เกษตร
ศึกษาศาสตร์
เกษตร
วนศาสตร์
กองกิจกำรนิสิต
วิทยาศาสตร์
วนศาสตร์
สังคมศาสตร์
เกษตร
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

2
4
3
5
4
2
2
6
3
2

098-8326507
089-0407514
080-470-5750
081-761-2566
083-1505297
093-5058597
097-0922587
084-964-4504
ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม 091-8471201
098-5578579

4
2
4
3
2

087-5213350
084-8518952
083-0502213
084-8005983
090-6133639
090-9546945
095-3212247
090-3593014
096-2244841
092-2860699
061-6366896
ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม 083-6528455

4
3
2
4
3
7

ทุน ศอบต.

อำจำรย์ ทปี่ รึกษำ

นิสิตทุน ชายแดนใต้

303

304

305

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

5810504248
5910301136
5710101184
5811002092
5910701746
5710339997
5911100223
5710203360

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

นางสาวธัมริ นทร์
นางสาวพัชรมัย
นางสาวญาณิ ศา
นางสาวสุ พรรษา
นางสาวนวพร
นางสาวมณี รัตน์
นางสาวชัญญา
นางสาวอมิตา

พิชญเวคิน
สมมะลวน
มินสุ วรรณ
บุญสุ ทธิ
ระลึกมูล
ศรี สอาด
ชาญธวัชชัย
อาดา

วิศวกรรมศาสตร์
วนศาสตร์
เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์
วนศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ประมง

3
2
4
3
2
4
2
4

นางสาวศริ นยา
นางสาวศรี กญั ญา
นางสาวศศิภรณ์
นางสาวศศิวิมล

เปล่งศรี เกิด
แก้ไข
กุลเถื่อน
มานะสิ นธุ์

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

1
1
1
1

306

307

308

082-7603517
082-4199669
090-3219191
090-1162511
089-8013053
092-8520203
091-7734498
083-9210994

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

309

310

311

312

313

314

นางสาวศิรินุช
นางสาวศิริพร
นางสาวศิริยาภรณ์
นางสาวศิริวรรณ์
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวศิรีรัตน์
นางสาวศิโรรัตน์
นางสาวศิวณัฐภรณ์
นางสาวศุทธหทัย
นางสาวณฐรัก
นางสาวศุภิสรา
นางสาวศุภิสรา
นางสาวสโรชา
นางสาวสโรชา
นางสาวสโรชา
นางสาวสลิลภร
นางสาวสาธิ นี
นางสาวสายน้ า
นางสาวสิ ดาพร
นางสาวสิ ริกาญจน์
นางสาวสิ รินาถ
นางสาวสิ ริประภา

ตึกพักหญิงชวนชม

เจริ ญศิริ
ศรี ศาสนา
สุ จริ ตวัฒนกุล
วชระพันธ์
รักกสิ วิทย์
สรรเพชุดาญาณ
คงเมฆ
ลักษวุธ
จุมพิศ
สิ งห์ชยั
แข็งขัน
อมรลักษณ์
พรมฤทธิ์
โตสุ วรรณ์
วิไลศรี
ลีวจั นกุล
ศรี วิชยั
ดวงจันทร์
จ่าชัยภูมิ
ฝูงใหญ่
วรโชติปวัตร
คาไข

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะศึกษาศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะประมง
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะเกษตร
1
คณะบริ หารธุรกิจ
1
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์1

314

315

316

317

318

319
401

402

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

นางสาวสิ ริมา
นางสาวสิ ริรัตน์
นางสาวสิ ริวิภา
นางสาวสิ ริวิมล
นางสาวสุ กญั ญา
นางสาวสุ คชา
นางสาวสุ จิตรา
นางสาวสุ ทินา
นางสาวสุ ธาพร
นางสาวสุ ธาศิน
นางสาวสุ ธาสิ นี
นางสาวสุ ธิดา
นางสาวสุ นิษา
นางสาวสุ ปรี ญา
นางสาวสุ ปรี ยา
นางสาวสุ ปรี ยา
นางสาวสุ พตั รา
นางสาวสุ ภาวิณี
นำงสำวลดำวัลย์
5717400489 นางลักษณาวดี
5617500236 นางสาวศิริลกั ษณ์
นางสาวบุษราคัม

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

วนรุ่ งเรื องงาม
คาแฝง
ตางาม
สิ งหนนท์
จาปานวน
วัฒนจิรกุล
สุ มะหิงพันธ์
หมื่นโฮ้ง
จงดี
กิจทวีลาภ
ศรี พยัคฆ์
ชูใหม่
สะอาด
ยวงผึ้ง
ทุมวงค์
พงษ์เจริ ญ
เมยประโคน
เลี้ยงรอด

คณะวนศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์1
คณะประมง
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะประมง
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์1
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์1
คณะบริ หารธุรกิจ
1
คณะประมง
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะเกษตร
1
คณะสังคมศาสตร์
1

วชิรเมฆำกุล
ทรายขาว
พานโคกสู ง
เดชครอบ

กองกิจกำรนิสิต
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ป.เอก
ป.เอก
1

064074
064253

086-065-9972
089-7115252
061-9390585

อำจำรย์ ทปี่ รึกษำ

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

402

403

404

405

406

407

ตึกพักหญิงชวนชม

นางสาวเบญจพร วัฒนวินิน
นางสาวเบญจมาศ เทพเสาร์
นางสาวเบญจรัตน์ เจียรอัญมณี กุล
นางสาวเบญจวรรณ ชัยปั ญญา
นางสาวปฏิมากร จอมทิพย์
นางสาวปนัดดา
แก้วเบ้า
นางสาวปภาวดี
ธรรมวัติ
นางสาวประภาพรรณ วงศ์สมบัติ
นางสาวปราณปรี ยา เศวตจินดา
นางสาวปวริ ศา
ศักดิ์ดี
นางสาวปารมี
เหมมา
นางสาวปาริ ฉตั ร
ขะนอก
นางสาวปาริ ชาด
แสงงาม
นางสาวปิ ยธิ ดา
ศรี อุดม
นางสาวปิ ยพร
จันพุดซา
นางสาวผุสดี
ปราบจะบก
นางสาวฝนดาว
บุญเรื อง
นางสาวพยานรัก ร่ วมทวี
นางสาวพรชิตา
พาเภา
นางสาวพรธนิ ดา ษรจันทร์
นางสาวพรพิรุณ
นิ มิตบงกช
นางสาวพรรรณวลัย คงจรัส

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะประมง
1
คณะเกษตร
1
คณะเศรษฐศาสตร์
1
คณะเศรษฐศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะเกษตร
1
คณะเกษตร
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะเกษตร
1
คณะเกษตร
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะเกษตร
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะประมง
1

407

408

409

410

411

412

413

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

นางสาวพอพันธุ์
นางสาวพัชณี ย ์
นางสาวพัณณิ ชา
นางสาวพัณณิ ตา
นางสาวพิชชาพร
นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญานันท์
นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพีรดา
นางสาวภรทิพย์
นางสาวภวิตรา
นางสาวภัณฑิรา
นางสาวภัทรวรรณ
นางสาวภานุมาศ
นางสาวภาษิตา
นางสาวภูษณิ ศา
นางสาวภูษณิ ศา
นางสาวมณิ ภา
นางสาวมณี ญา
นางสาวมนัสวี
นางสาวมาลินี

ตึกพักหญิงชวนชม

ชุ่ มวิจิตร์
นิ วาส
โกสุ ขวัฒนะ
บุญเสริ ม
จันทร์ประเสริ ฐ
มาใหญ่
ุุ บุญช่วย
พสุ นนท์
ทุมรี
มีพฒั น์
วงศ์หนายโกฎิ
วัฒนากลาง
จันสักรา
โถรัตน์
ทองขาว
เชื้ อสาวะถี
ศุภดิตถ์
สุ ขแก้ว
แฟ้ มครองขอม
เทียมมงคล
วชิรแพทย์
ตันธนะชัย

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

คณะเกษตร
1
คณะเกษตร
1
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์1
คณะเกษตร
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะประมง
1
คณะเกษตร
1
คณะวนศาสตร์
1
คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์1
คณะวนศาสตร์
1
คณะศึกษาศาสตร์
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
คณะวนศาสตร์
1
คณะสังคมศาสตร์
1
คณะบริ หารธุรกิจ
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะวนศาสตร์
1

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

413

414

415

416

417

418

นางสาวมิสรา
นางสาวเมทินี
นางสาวโยษิตา
นางสาวรักษ์นิรันดร์
นางสาวรัชฎา
นางสาวรัตนพร
นางสาวรัศมี
นางสาวริ นรดา
นางสาวลักขณา
นางสาวลักษมี
นางสาววชิรญาณ์
นางสาววรดา
นางสาววรรณวรี
นางสาววรรณวารี
นางสาววรามาศ
นางสาววราริ นทร์
นางสาววริ นทร
นางสาววริ ศรา
นางสาววริ ษฐา
นางสาววสุ ลกั ษณ์
นางสาววันวิสาข์
นางสาววิชชุตา

ตึกพักหญิงชวนชม

ปั ญญา
ขาวพลับ
ศกุนรักษ์
ประวันตา
จอมเดช
จันทกิจ
ทวีชยั
เพ็งบุญตรู
แก้วรัตน์
โสรกนิษฐ์
ทศกฎไพรี
ขันธศึกษา
มุ่งหมาย
ปะหนัน
ม่วงหิมพาน
กสิ กิจเมธา
รอดงามพริ้ ง
ลีลารุ่ งฤดี
บุตรดี
ธรรมาวุฒิกุล
สังระมาตร์
ตันติอมรชัยกุล

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสิ่ งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะประมง
คณะสังคมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

418

419

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

ื่ นิสต
ิ
รายชอ

ตึกพักหญิงชวนชม

ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 60)
ภาคต ้น ปี การศก

