ื่ นิสต
ิ หอพักหญิงราชาวดี ภาคต ้น 60 (ข ้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค.60)
รายชอ

ห้ อง เลขประจำตัว
5710301043
5910301942
102
5710300284
5911400944
5710200603
5910406582
103
5610300142
5711102087
5810701183
5910102109
104
5711150502
5910201395
5710202100
5811400403
105
5810102794
5710302180
5810900321
5910302519
106
5710301892

ชื่ อ
นางสาวรวิพร
นางสาวกฤษติภา
นางสาวกนกพร
นางสาวบุญทิตา
นางสาวสุ ฑามาศ
นางสาวฐิ ติภรณ์
นางสาวภัทรี ยา
นางสาวนภสร
นางสาวสุ ธาริ ณี
นางสาวเกษศิรินทร์
นางสาวธัญรดา
นางสาวกิตติญา
นางสาวปิ ยาภรณ์
นางสาวสวรรยา
นางสาวมณี นุช
นางสาวณาตยาพร
นางสาวมนัสชนก
นางสาวกัญญณัฐ
นางสาวสุ ธาสิ นี

นำมสกุล
ช่างเสนาะ
รอเสนา
ปิ่ นทอง
ศรี ปาน
สุ ขเลิศ
มารมณ์พนั ธุ์
คาวิไชย
จีระภา
บัวรอด
ศรี ภูธร
ศิรินพวงศากร
จีนเชื่ อม
มูลสา
คานวน
แสงน้ า
พงษ์ไพโรจน์
แดงนิ เวศน์
หมื่นโฮ้ง
แก้กอ้ น

คณะ
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
เทคนิ คการสัตวแพทย์
ประมง
วิทยาศาสตร์
วนศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เกษตร
มนุษยศาสตร์
ประมง
ประมง
เทคนิ คการสัตวแพทย์
เกษตร
วนศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์

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

เลขที่ใบเสร็จ

เบอร์ โทรศัพท์
086-0870063
099-2019300
092-5239841
091-1469675
084-8494238
095-7360695
094-8681279
090-0703157
080-5107410
098-0135848
094-7722442
090-8062427
096-7657552
099-3426828
094-8457420
080-1759625
094-9802031
0875699589
095-0506550

หมำยเหตุ

ื่ นิสต
ิ หอพักหญิงราชาวดี ภาคต ้น 60 (ข ้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค.60)
รายชอ

106

201
202

203

204

205

206

5710201731 นำงสำวธันย์ ชนก สันทัด
รศ.ดวงสมร
สินเจิมสิริ
5710300781 นางสาวบุษยา
เพ็ชร์ มา
5810503993 นางสาวธันยพร ดอนแก้ว
5910201182 นางสาวสุ ภาวดี
สุ ดศรี
5711450506 นางสาวสุ ทธิ ดา พรมบุตร
5810301266 นางสาวศิรประภา โคตรสขึง
5910601555 นางสาวกันต์ชนิ สร จงศรี วฒั นพร
5710300705 นางสาวนพมาศ โตสมบูรณ์
5911103028 นางสาวหทัยชนก สุ ขอ่อน
นางสาววริ ยา
อนุ เปโฐ
นางสาวรชา
เลิศศักดิ์วานิ ช
นางสาวมัลลิกา
ใจป้ อ
นางสาวรักสนาภรณ์ อื้อพูลผล
นางสาวอัจฉริ ยา โพป้ าน
นางสาวสุ ชาดา
เค้าโนนกอก
นางสาวขวัญฤดี แซ่ลู่
นางสาวฝนดาว
บุญเรื อง
นางสาวอารี ยา
เพชรก้อน
นางสาวณัฐธิ รา ศิวิไล
นางสาวสุ วลักษณ์ จ่าเหล่า

ประมง
ข้ ำรำชกำรบำนำญ
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ประมง
เทคนิ คการสัตวแพทย์
วนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วนศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
เกษตร
วิทยาศาสตร์
ประมง
ประมง

4
4
3
2
4
3
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ยกเว้นค่ ำธรรมเนียม

086-0690692
084-3262501
089-8207861
084-8086259
091-4064827
095-3129335
093-4890813
081-6086752
098-2757456
086-4099635

หัวหน้ ำหอพัก
อำจำรย์ ที่ปรึกษำ

ื่ นิสต
ิ หอพักหญิงราชาวดี ภาคต ้น 60 (ข ้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค.60)
รายชอ

206

207

นางสาวชญานิ ษฐ์
นางสาวดุสิตา
นางสาวสุ ธิดา
นางสาวปิ ยะธิ ดา
นางสาวกานต์มณี

คมขา
มีบุญ
คงถาวร
เพ็ชรสมบัติ
ภักดีบุรี

วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ประมง
เกษตร
เศรษฐศาสตร์

1
1
1
1
1

