ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

ห้อง

เลขประจำตัว

101

102

ชื่ อ - สกุล

คณะ

ปี

เลขที่ใบเสร็ จ

เบอร์ โทรศัพท์

หมำยเหตุ

098-9199240

อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

นำยพงษ์ทร ติสันเทียะ

กองกิจกำรนิ สิต

5710550566

นำยเดชณรงค์ อินทร์สุทธิ

วิศวกรรมศำสตร์

4

088-7536398

5710300942

นำยพีรวิชญ์ ถิระพงษ์

วนศำสตร์

4

5910551329

นำยดิษฐ์ ปรี ชำกำญจนดิษฐ์

วิศวกรรมศำสตร์

2

080-4353948
085-8822756

5710600385

นำยชัชสุ พฒั น์ วงษ์ไวเนตร

ศึกษำศำสตร์

4

080-4392715

5417150088

Mr.Amphonephet Sisouvong

เกษตร

ป.เอก

095-6092743

5810100074
5810301835

นำยจีระศักดิ์ สมคิด
นำยชัชชัย สวัสดิ์ มงคล

เกษตร
วนศำสตร์

3
3

097-1698292
096-4846413

5710100340

เกษตร

4

091-8423608

5910400843

นำยณัฐกำนต์ สุ ขแช่ม
นำยณัฐพล ประจำแถว

วิทยำศำสตร์

2

061-0500352

5618000199

Mr.Zahoor Uddin

Agro-industry

ป.โท

092-4522058

นิสิตปำกีสถำน

5518000162

Mr.Muhammad Rafiullah Khan

Agro-industry

ป.โท

062-5193779

นิสิตปำกีสถำน

5910600699

นำยอดิศกั ดิ์ สิ ทธิ ยศ

ศึกษำศำสตร์

2

096-2248097

5710302562

นำยวัชรพล อินทร์ แป้ น

วนศำสตร์

4

094-5301620

นิสิตลำว

103

104

105

106

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

106

107

108

109

110

111

5910300881

วนศำสตร์

2

092-9423901

5910504371

นำยธี รวุฒิ สี พิรำม
นำยพรกมล โง้วรุ่ งเรื อง

วิศวกรรมศำสตร์

2

084-8027935

5710504025

นำยทัตเทพ พงษ์ฤทธิ์ ศักดำ

วิศวกรรมศำสตร์

4

089-7292189

5710501051

นำยสหวัช จองพำณิ ชย์เจริ ญ

วิศวกรรมศำสตร์

4

084-6094442

5910801112

นำยภูมยั ผูกจิต

สังคมศำสตร์

2

088-2610753

5911100797

นำยสุ ดปิ ติ ลือชัย

มนุษยศำสตร์

2

092-4792081

5710300331

นำยกษิดิศ กันอินทร์

วนศำสตร์

4

087-3578364

5710300373

นำยไกรสิ งห์ ทวนทอง

วนศำสตร์

4

092-502-0262

5810103847

นำยกฤษณพงษ์ พลำยละหำร

เกษตร

3

083-3154481

5910301039

นำยปฐมพร คุณำโรจน์รัตน์

วนศำสตร์

2

091-0792551

5710301175

นำยวิศวกร สุ ระโยธี

วนศำสตร์

4

082-8606074

5710504904

นำยชยำพล เรื องสุ พนั ธุ์

วิศวกรรมศำสตร์

4

087-4374759

5910500040

นำยกษิด์ ิเดช แก่นแก้ว

วิศวกรรมศำสตร์

2

5910300857

นำยธำรำ พรหมประสงค์

วนศำสตร์

2

093-7196162
095-6833551

5711300512

นำยณัฐพงษ์ พิงโคกกรวด

บริ หำรธุรกิจ

4

091-4046143

5710301060

นำยวงศกร ครุ ฑธกะ

วนศำสตร์

4

090-7738487

5911302641

นำยโรจนัสถ์ ทองแผ่น

บริ หำรธุรกิจ

2

099-0499622

5910300377

นำยอนุชำ ผลเจริ ญ

วนศำสตร์

2

090-9179304

5710502162

นำยสิ ทธันต์ ว่องเจริ ญ

วิศวกรรมศำสตร์

4

083-6379558

5810551068

นำยณภัทร กิตติรัตนชัย

วิศวกรรมศำสตร์

3

092-6256255

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

111

112

113

114

115

116

5810803083

นำยแทนตะวัน ก้ำนจักร

สังคมศำสตร์

3

098-4144622

5610202728

นำยกวิสรำ ชัยฤทธิ์

ประมง

5

084-4777671

5710405019

นำยวนัส ขันน้อย

วิทยำศำสตร์

4

089-5750593

5910301446

วนศำสตร์

2

5910300431

นำยศศิพงศ์ ขันมณี
นำยกฤตภัทร์ สวำสดิ์ นำ

วนศำสตร์

2

095-9508065
088-9165171

5710401757

นำยเทพทัต สันตำนนท์

วิทยำศำสตร์

4

090-1686354

5710400696

นำยฉลองรัฐ ขำวฤกษ์

วิทยำศำสตร์

4

087-3350856

5810201407

นำยจรู ญวิทย์ เจริ ญสุ ข

ประมง

3

085-0926703

5810404871

นำยกัมปนำถ เรื องบำรุ ง

วิทยำศำสตร์

3

085-3948854

5710300446

นำยจุลเดช ทองคำชุม

วนศำสตร์

4

089-8193009

5710302686

นำยอนุวตั สำดท่ำช้ำง

วนศำสตร์

4

088-2261558

5810504639

นำยโอฬำร สงวนประสิ ทธิ์

วิศวกรรมศำสตร์

3

087-5619327

5910600109

นำยทัศน์สรัญ อัครบวรวงศ์

ศึกษำศำสตร์

2

063-2461541

5910103954

นำยพูนทรัพย์ ชัยสุ รัตน์

เกษตร

2

084-3781241

5910601041

นำยอำภำกร ศรี งำม

ศึกษำศำสตร์

2

090-2893913

5810600875

นำยคณิ สร สำรเสวก

ศึกษำศำสตร์

3

096-0545729

5910600079

นำยชวลิต ช้ำงสำร

ศึกษำศำสตร์

2

5910601121

นำยณัฐพลธ์ หงษ์ศรี

ศึกษำศำสตร์

2

082-4024124
083-6864548

5811301588

นำยธนธัส ปิ่ นนพฉัตร

5711100700

นำยชยณัฐ พริ กบุญจันทร์

3
มนุษยศำสตร์

4

088-2591436

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

116

117

118

5910301811
5910300237

นำยปลื้ มปี ติ งึ้ มนันใจ
นำยภูรินทร์ มำแก้ว

5710402184

นำยธวัชชัย บุญญำพิทกั ษ์

5910301411

นำยวุฒิไกร กันทะมำ

5710600351

นำยจตุรงค์ บัวทวน

ศึกษำศำสตร์

4

061-5501204

5711103199

นำยกริ น จิรัตนำนนท์

มนุษยศำสตร์

4

080-8046932

5810552919

นำยชิติพทั ธ์ อนวัชตระกูล

วิศวกรรมศำสตร์

3

084-9901857

5810500129

นำยนิ ติ สันติกุล

วิศวกรรมศำสตร์

3

090-6803200

5711200801

นำยทศพล สุ คนธมำน

สถำปั ตยกรรมศำสตร์

4

099-285-1141

5910404083

นำยณัฐวัชร งำมบรรจง

วิทยำศำสตร์

2

099-0266631

202

2

061-3183343

วนศำสตร์

2

091-2472898

วิทยำศำสตร์

4

088-9456524

วนศำสตร์

2

087-739-3288

ห้องผูช้ ่วยหน่วยรักษำควำมปลอดภัย

119

201

วนศำสตร์

5814650109

นำยณัฐวุฒิ คิดควร

ศึกษำศำสตร์

ป.โท

5814650125

นำยภูมิฉตั ร คนฟู

ศึกษำศำสตร์

ป.โท

5814100354

นำยธนกร วังสว่ำง

เกษตร

ป.โท

086-0005933

5910754777

นำยกิตติภพ สุ ขะวัลลิ

เศรษฐศำสตร์

2

097-9896170

5710545350

นำยชัชพงศ์ ปริ ปุรณะ

วิศวกรรมศำสตร์

4

085-3761603

5710801895

นำยสุ ทธิ ศกั ดิ์ เอี้ยวเจริ ญลำภ

สังคมศำสตร์

4

087-5667828

5811301227

นำยวิศวะ โกมลวิวฒั น์

บริ หำรธุรกิจ

3

095-0874814

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

203

204

205

206

207

5910500694

นำยนครำ แสงศรี จนั ทร์

วิศวกรรมศำสตร์

2

080-4362568

5710400840

นำยวัฒนำ เส็ น

วิทยำศำสตร์

4

093-7621621

5910500074

นำยปิ ยังกูร ปั ญโญใหญ่

วิศวกรรมศำสตร์

2

099-2383335

5810500196

นำยกฤษณะ ฉำยแก้ว

วิศวกรรมศำสตร์

3

097-3139849

5910302281

นำยปั ณณธร ทองหลิม

วนศำสตร์

2

062-0450032

5710302384

นำยพันธมิตร วงศ์อุดมศิลป์

วนศำสตร์

4

097-0103323

5710601021

นำยอัฏฐพร ชูประดิษฐ์

ศึกษำศำสตร์

4

087-8981709

5710400424

นำยพิสุทธิ์ สุ ขพูล

วิทยำศำสตร์

4

084-8339223

5710502731

นำยวุฒิภูมิ กำญจนำ

วิศวกรรมศำสตร์

4

080-4469947

5910201239

นำยอเนก ทองลำด

ประมง

2

080-1971035

5710504394

นำยอลงกรณ์ แก้วตุย้

วิศวกรรมศำสตร์

4

088-2368213

5710401439

นำยประสิ ทธิ์ โฆษิตพำณิ ชย์

วิทยำศำสตร์

4

082-7277569

5810103201

นำยสุ รนำถ พวังสุ ข

เกษตร

3

092-7366895

5910404491

นำยณพกิตติ์ สอนเกตุ

วิทยำศำสตร์

2

086-7886126

5710600598

นำยพลำย กะภูทิน

ศึกษำศำสตร์

4

094-7650877

5810500056

นำยสถำนนท์ เพชรชู

วิศวกรรมศำสตร์

3

092-3535670

5910600664

นำยสุ รพงษ์ นครพัฒน์

ศึกษำศำสตร์

2

089-992-7767

5910600061

นำยเจษฎำพงษ์ พูนทรัพย์

ศึกษำศำสตร์

2

095-0598941

5810400655

นำยธัญพิสิษฐ์ อำจเชื้ อ

วิทยำศำสตร์

3

098-3843023

5810802547

นำยณภัทร จำรุ ทศั น์

วิศวกรรมศำสตร์

3

090-7049486

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

208

209

210

211

212

5910404369

นำยกฤติพงษ์ พงศ์อมั พรขจี

วิทยำศำสตร์

2

084-8906026

5710300390

นำยจำตุรนต์ ปั นวณิ ชกุล

วนศำสตร์

4

087-5445895

5710600059

นำยชยุตย์ ผำแสง

ศึกษำศำสตร์

4

095-5916980

5910301241

นำยภัทรภณ พงษ์กำสอ

วนศำสตร์

2

092-1818007

5810552676

นำยอดิศร ทวีโยค

วิศวกรรมศำสตร์

3

080-6267959

5810600174

นำยรัฐพงศ์ โสจะยะพันธ์

ศึกษำศำสตร์

3

097-1711293

5910600125

นำยนฤดล คุดฉำ

ศึกษำศำสตร์

2

080-0917727

5710402303

นำยศิวพงศ์ ทองคำ

วิทยำศำสตร์

4

098-4794570

5810503306

นำยปวิศ ประดงจงเนตร

วิศวกรรมศำสตร์

3

095-0375267

5811400349

นำยนำโชค อำยุยนื

เทคนิคกำรสัตวแพทย์

3

082-6208508

5710301957

นำยทำนธรรม คำใหญ่

วนศำสตร์

4

093-2749674

5710601055

นำยธนพล มณี โชติ

ศึกษำศำสตร์

4

094-4970700

5910301420

นำยศรำวุธ สุ ขกำย

วนศำสตร์

2

096-3510703

5710302414

นำยพิศำล อินทรำวุธ

วนศำสตร์

4

095-6754523

5910404784

นำยกรวิชญ์ บัวศรี

วิทยำศำสตร์

2

093-7851084

5910701142

นำยรักษ์ อนรรฆมณี

เศรษฐศำสตร์

2

088-2538363

5610302218

นำยรวินวัฒน์ อวะศรี

วนศำสตร์

5

084-9363493

5910301373

นำยวรุ ฒ ศรี ดำว

วนศำสตร์

2

098-1532058

5710301540

นำยอำนุภำพ จันทร์ลอย

วนศำสตร์

4

083-0567852

5710302066

นำยทรงพล ชัยมงคล

วนศำสตร์

4

080-2528934

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

213

214

215

216

217

218

5714700708

นำยณวรรธน์ พรหมบุญแก้ว

เศรษฐศำสตร์

ป.โท

089-8783510

5814501201

นำยวรรณรัตน์ รักภักดี

วิศวกรรมศำสตร์

ป.โท

086-9684979

5814500387

นำยติม ศศิธร

วิศวกรรมศำสตร์

ป.โท

093-7321155

5810501120

นำยศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรมสำร

วิศวกรรมศำสตร์

ป.โท

094-4955005

5714401557

นำยอภิศกั ดิ์ สุ ขประเสริ ฐ

วิทยำศำสตร์

ป.โท

087-8148336

5814500751

นำยจิรวุฒิ แสนเมือง

วิศวกรรมศำสตร์

ป.โท

085-6102795

5814500034

นำยจตุพล แย้มสกุล

วิศวกรรมศำสตร์

ป.โท

097-0245995

5614300325

นำยปฐมพงษ์ วงษ์อำภำ

วนศำสตร์

ป.โท

087-8990263

5810302041

นำยเจษฎำ จันทร์รอด

วนศำสตร์

3

090-7893323

5710504271

นำยนริ นทร์ โฉมเจริ ญ

วิศวกรรมศำสตร์

4

087-7051747

5810202756

นำยภัทรชัย แสงเส้น

ประมง

3

098-3061215

5710550591

นำยธนกฤต เตชะเดชวรพันธ์

วิศวกรรมศำสตร์

4

081-4402092

5710600687

นำยณัฐพงศ์ พึ่งสวัสดิ์

ศึกษำศำสตร์

4

094-5687776

5710600369

นำยจีรำวุธ กุลชำติ

ศึกษำศำสตร์

4

095-6633850

5710600121

นำยพงศธร มณี บริ รักษ์

ศึกษำศำสตร์

4

087-6251887

5710302244

นายธนวุฒิ ขุนเอียด
นำยศรำยุทธ เลื่ อนลอย
นำยพงษ์ภทั ร ปำนธนนันท์
นำยธนำกร พงศ์ดี
นำยจักรภัทร มุมกลำง
คุณำนนท์ เดชะกุล

วนศาสตร์
ศึกษำศำสตร์
บริ หำรธุรกิจ
วนศำสตร์
ศึกษำศำสตร์
วนศำสตร์

4
1
1
1
1
1

094-2183173

หัวหน้ าตึก

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

218

219
301

302

303

304

305

ธนำพงศ์ พงษ์พิพฒั น์
พิชบุตม์ กระแสสัตย์
ขวัญ ศิริเวชพงศ์กุล
ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร
นายวิชาญ ยัง่ ยืน
นำยกชเหม วิริยะปั ณ

ศึกษำศำสตร์
ศึกษำศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์
ร.ร.สาธิตฯ
คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศำสตร์

1
1
1

นำยกรกช แก้วคำ

คณะวนศำสตร์

1

นำยกรวิชญ์ จันใด
นำยกฤติน ศรี รุ่งเรื อง

คณะเกษตร

1

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยกฤษฎิ์ แก้ววิมล

คณะวนศำสตร์

1

นำยกฤษดำ ผำจันดำ

คณะวนศำสตร์

1

นำยกษิดิศ จันทร์ บูรณะพินิจ

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยกันย์ เอกศรี สมบูรณ์

คณะบริ หำรธุรกิจ

1

นำยกำนต์ สู บเกศ

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยกำชัย คำเขียว

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยกิตติคุณ ฆ้องชัย
นำยกิตติภพ ชุ่มใจ

คณะเกษตร

1

คณะบริ หำรธุรกิจ

1

นำยไกรวำศน์ พันธนู

คณะวนศำสตร์

1

นำยขัตติยะ ซำผู

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยคงกฤช เครื ออินทร์

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยคมชำญ หนูนวล

คณะวนศำสตร์

1

081-4577720
094-8574004
1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

306

307

308

309

310

นำยคัณฉัตร กุหลำบแก้ว

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยคุณำกร แจ่มจำรัส

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยคุณำนนต์ จำรัตน์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยจรัสพงศ์ เรื องเอกวิทย์

คณะประมง

1

นำยจิรกมล เชื้ อเมืองพำน

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยจิรำธิ วฒั น์ นิ ลสนธิ

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยเจตริ น พรมโน

คณะวนศำสตร์

1

นำยชนะพล มหำรำช

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยชยกร แจ้งสกุล

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยชยำนันต์ โคตะนนท์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยชวัลวิทย์ ใจทอง

คณะวนศำสตร์

1

นำยชวิน นิยะพัฒน์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยชัยสิ ทธิ์ ตี้ฮอ้

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 1

นำยชำนน พนมรัตนรักษ์
นำยชำนน ใยสุ่ น

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยชุติพนธ์ เงินเส็ ง

คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ 1

นำยโชคอนันต์ ทิพย์จนั ทร์

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยณัชพล นิ พทั ธสัจถ์

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยณัฐกิตติ์ ศรัณยุตำนนท์

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยณัฐนันท์ พิชพันธ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

311

312

313

314

315

นำยณัฐพงษ์ รุ่ งเรื อง

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยณัฐพล พริ้ งเพรำะ

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยณัฐภำส จักษุดุลย์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยณัฐวุฒิ วงศ์วิโรจน์รักษ์

คณะสัตวแพทยศำสตร์

1

นำยณับพงศ์ พรมมี

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยตะวัน ซ้ำยสุ ข

คณะวนศำสตร์

1

นำยทรงกำพล เจริ ญธรรม

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยทศพล ครองเกียรติเลิศ

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยเทพประสิ ทธิ์ ชำยเกตุ

คณะสังคมศำสตร์

1

นำยเทวฤทธิ์ แถวอุทุม

คณะวนศำสตร์

1

นำยธนดล ตัน๊ ตระกูล

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยธนภัทร นนทะชัย

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยธนัชชำ สุ ขสันติกำล
นำยธนำคม แนมพุม่

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

คณะวนศำสตร์

1

นำยธนำชัย ฮอมณี

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยธนำธิ ป ทรัพย์เจริ ญกุล

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยธนำวุธ เขียวรอด

คณะวนศำสตร์

1

นำยธัญยธรณ์ แจ้งชัยภูมิ

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยธิ ติพล ฟักสวัสดิ์

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยธิ ติวฒั น์ เทียนคุณ

คณะเศรษฐศำสตร์

1

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

316

317

318

319
401

402

403

นำยธิ ปก นำคพงษ์
นำยธี รพล ดำหยู่

คณะวิทยำศำสตร์

1

คณะวนศำสตร์

1

นำยธี รภัทร์ กมลวัฒน์

คณะมนุษยศำสตร์

1

นำยนคริ นทร์ เสนำมำตย์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยนคริ นทร์ กิจดี

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยนิ ติธร ศิริมำสกุล

คณะศึกษำศำสตร์

1

นำยบรรพต ไฝขำว

คณะประมง

1

นำยบัญญวัตร์ จันต๊ะโมกข์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยเบิกฟ้ ำ นวลนิ่ม

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยปกรณ์ เสำร์ สิงห์

คณะสิ่ งแวดล้อม

1

นำยปฏิพทั ธ์ พลศักดิ์ ซ้ำย
นำยปฐมพงศ์ แซ่วอ่ ง

คณะมนุษยศำสตร์

1

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นายอรรถสิ ทธิ์ งามภักดิ์
นายเมธี ศิลา
นำยปฐวิกำนต์ เขียวสอำด

กองกิจการนิสิต
ร.รสาธิตฯ
คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยปณิ ธำน จวงครุ ฑ

คณะมนุษยศำสตร์

1

นำยปธำนิ น อุดมผล

คณะเกษตร

1

นำยปภำวิทย์ จิตพยัค

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยปรัชญำวิด วิมำนทอง

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยปริ วชั ร จันทำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

089-8010326
087-5168855

บุคลากรงานหอพัก
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

403

404

405

406

407

408

นำยปิ ติกร คำดี

คณะวนศำสตร์

1

นำยปิ ยพล ปธำนรำษฎร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยปิ ยะวัฒน์ กลมวง

คณะมนุษยศำสตร์

1

นำยพงค์พิพฒั น์ เลี่ยมแก้ว

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยพงศกร สุ วรรณนำบูรณ์

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยพชร คีรีรักษ์

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยศิวกร ตันติศกั ดิ์ชัยชำญ
นำยภำณุวฒั น์ อุ่ยเจริ ญศักดิ์

คณะวนศำสตร์

1

คณะวนศำสตร์

1

นำยฐำปกรณ์ พรมมำ

คณะเกษตร

1

นำยไชยศิริ ไชยขันธ์

คณะเกษตร

1

นำยไชยำ พวงพันธ์

คณะวนศำสตร์

1

นำยอรรคพล บุญใบ

คณะวนศำสตร์

1

กิตติพฒั น์ หนูชู
นำยพชรพล ประชุมชื่ น

คณะประมง
คณะเกษตร

1

นำยพชร ขังสุ นทร

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยพลวัต สิ งขรณ์

คณะสังคมศำสตร์

1

นำยพอพล บำรุ งจิตร์

คณะมนุษยศำสตร์

1

นำยพัฒน์รพี ริ้ วอินทร์

คณะบริ หำรธุรกิจ

1

นำยวำทยุทธ กันหำ

คณะวนศำสตร์

1

นำยอนุสรณ์ ใจซื่ อ

คณะเกษตร

1

1

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

408

409

410

411

412

413

นำยชัยภักดิ์ สวนมำ

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยธี รัตม์ มหโชค

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยกิตติพงศ์ จิตรตรง

คณะวนศำสตร์

1

นำยเรื องวิทย์ เชิมชัยภูมิ

คณะวนศำสตร์

1

นำยยุทธนำกร ผลทิพย์

คณะวนศำสตร์

1

นำยฐำปนำ ฉำบไธสง

คณะวนศำสตร์

นำยพัฒนะ ศรี ทอง

คณะศึกษำศำสตร์

1
1

นำยพิชยำกรณ์ สุ ขคำ

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยพิชิตชัย ไชยบุตร

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยพีรพันธ์ นวลกลำง

คณะเกษตร

1

นำยพีรภำส นุชนำงศรี

คณะบริ หำรธุรกิจ

1

นำยพีรศิลป์ ช่วยบำรุ ง

คณะวนศำสตร์

1

นำยภำณุพงษ์ สันคม

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยภำนุวฒั น์ แพงภูงำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยภำนุวฒั น์ เนำว์สุวรรณ

คณะวนศำสตร์

1

นำยภำวัต เมืองวัจนะ

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยภูมิ ศักดิ์ แสง

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยภูรินท์ พงศ์วิเชียร

คณะประมง

1

นำยเมธี มีสำ

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยรวี สุ ระวฒโนทัย

คณะเกษตร

1

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

413

414

415

416

417

418

นำยรัชนนท์ กุลดำรัมย์

คณะวนศำสตร์

1

นำยรัตนพงศ์ มะณี แสง

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยวงศพัทธ์ ขำศิริ

คณะวนศำสตร์

1

นำยวรวิช ลิ้มวัชรำกูล

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 1

นำยวริ ศ แก้วบ้ำนเหล่ำ

คณะวนศำสตร์

1

นำยวสวัตติ์ ชุณหปรำณ

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

นำยวัชรวีร์ ศรี ประเสริ ฐศิลป์

คณะวนศำสตร์

1

นำยวันพืช มำหะมุ

คณะสังคมศำสตร์

1

นำยวิชชำกร ทับทัน

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยวีรภัทร พลำยมี

คณะวนศำสตร์

1

นำยศักดำ ผิวงำม

คณะประมง

1

นำยศิริโชค แก้วมณี

คณะมนุษยศำสตร์

1

นำยศุภชัย รัตนรำตรี

คณะมนุษยศำสตร์

1

นำยศุภณัฐ อ่วมเผือก

คณะวนศำสตร์

1

นำยศุภณัฐ ลิ้มพำนิ ชย์

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยศุภวิชช์ เซ่ งเซี่ยง

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 1

นำยสมทรัพย์ กินูน

คณะเทคนิ คกำรสัตวแพทย์1

นำยสรวิชญ์ อ่อนพั้ว

คณะวนศำสตร์

1

นำยสัคคบดี สรรพโส

คณะเศรษฐศำสตร์

1

นำยสำริ ศ จำรุ ทศั น์

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 1

ื่ นิสต
ิ ตึกพักชายที่ 13 ภาคต ้น ปี การศก
ึ ษา 2560 (ข ้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2560)
รายชอ

418

419

นำยสิ ร เอี่ยมศิริ

คณะวิทยำศำสตร์

1

นำยสุ ทธิ ภทั ร ปั ญญำวงศ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

อ.ลัทธพล คาภิระปาวงศ์

ร.ร.สาธิต ฯ

083-7668125

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

