รายชื่อนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา 2565
(อัพเดท วันที่ 2 มิ.ย. 2565 | 15.30 น.)
ห้อง
202
203
204
205
302

303

304

305

หอพักอินทนิล (ชาย)
ชื่อ-สกุล
คณะ
นายทลเดช นิลพัด
พยาบาลศาสตร์
นายธนวัฒน์ พันธ์เกตุกิจ
พยาบาลศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ วงค์ยา
พยาบาลศาสตร์
นายสุเมธ ปัญญากอง
พยาบาลศาสตร์
นายภาณุพงศ์ ยืนยงเจริญดี
พยาบาลศาสตร์
นายศราวุฒิ บุญมี
พยาบาลศาสตร์
นายทศพล ใบพะออม
พยาบาลศาสตร์
นายวุฒิชัย ย่างคารามกึกก้อง
พยาบาลศาสตร์
นายณัฐเดช ดวงแก้ว
พยาบาลศาสตร์
นายณัฐชัย จอมนภา
ครุศาสตร์
นายก้านทอง ใจฮึก
ครุศาสตร์
นายธงชัย วนาเฉลิมดง
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
นายนราวิชญ์ สีจาง
สังคมศาสตร์
นายสันติภาพ ดอนจันทร์ไพร
คณะครุศาสตร์
นายสิริศิลป์ มงคลทิพย์
คณะครุศาสตร์
นายกาพล จาริกคีรี
คณะครุศาสตร์
นายพิยุทธ วานสงบสุข
คณะครุศาสตร์
นายอนุชา วนาเจือธรรม
คณะครุศาสตร์
นายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
นายปิยะวัฒน์ จงรักไทย
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
นายณัฐิวุฒิ หิรัญโกย
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
นายธนภัทร บุญชู
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
นายพัฒนา โกมา
สังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
นายนิพิฐพนธ์ วนาวงศกร
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
นายประโยชน์ มาพบสาละวิน
อุตสาหกรรม

โปรแกรมวิชา

ภาษาจีน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สาขาการประถมศึกษา
การประถมศึกษา
พลศึกษา
คณิตศาสตร์
วท.บ. เคมี
สาขาวิชาเคมี
สาธารณสุขศาสตร์
ศิลปะศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
อุตสาศิลป์

หน้าที่ 2

ห้อง
306

307

ชื่อ-สกุล
นายจักรภัทร จันทร์แก้ว
นายนาวิน บุญศรี
สุรเชษฐ เปี้ยหล้า
นาย ฐานทับ อภิสิทธิ์วารี
นายนพรัตน์ เวียงวนาบุญ
ว่าง
นายฟิลิป แซ่กือ
นายศรัณย์ สมกาลัง
นาย เกรียงไกร ไพรสณฑ์
ว่าง

หอพักอินทนิล (ชาย)
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หอพุทธรักษา (หญิง)
ห้อง
ชื่อ-สกุล
คณะ
201 น.ส.พรปวีณ์ วัฒนวาณิชย์กิจ
ครุศาสตร์
202 น.ส.นีรชา แซ่ท้าว
ครุศาสตร์
203 น.ส.สุดารัตน์ สามงามเหล็ก
คณะครุศาสตร์
น.ส.สิริภาภรณ์ สังวร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
204 น.ส.ปรางฉาย รักใจ
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุภาวดี บัวตูม
คณะครุศาสตร์
205 น.ส.สุภารัตน์ ชังชั่ว
คณะครุศาสตร์
น.ส.จันทิมา บัวผัน
คณะครุศาสตร์
206 น.ส.รัตนาวรรณ ลึกถาวร
คณะครุศาสตร์
น.ส.กัญญาวีร์ แสงอัมพร
คณะครุศาสตร์
207 น.ส.ดวงกมล พนาก่อเงิน
คณะครุศาสตร์
น.ส.กรองทอง คงคาทองผากา
คณะครุศาสตร์
208 น.ส.ดรุณี อาชาวินัย
คณะครุศาสตร์
น.ส.วริน ราไพ
คณะครุศาสตร์
209 น.ส.ธิดาชัย ชุ่มมั่น
คณะครุศาสตร์
น.ส.อภิสรา ธูปหอม
คณะครุศาสตร์
2010 น.ส.กันทิมา สุขศรีพนา
คณะครุศาสตร์
น.ส.กันยา บรรพตอนุรักษ์
คณะครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
การตลาด
บัญชี
การบัญชี
การปฐมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
นิติศาสตร์

โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาธารณสุขศาสตร์
เคมี
ภาษาจีน
ภาาาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
การประถมศึกษา

หน้าที่ 3

ห้อง
2011
2012
2013

2014
301
302
303

304
305
306
307
308

309
3010

หอพุทธรักษา (หญิง)
ชื่อ-สกุล
คณะ
น.ส.นิตยา ไพรพิริยา
คณะครุศาสตร์
น.ส.ศศิพิมพ์ ชัยยโคจร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
น.ส.รามาวดี ทนุเดชคีรี
คณะครุศาสตร์
น.ส.จินตพร ธรรมสภาวกุล
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
น.ส.สุวนันท์ นุชทรัพย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
น.ส.อทิตยา ไม่นามสกุล
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
น.ส.ปาริชาติ แก้วบวร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
น.ส.หนึ่งฤทัย บูชาคุณธรรม
คณะครุศาสตร์
น.ส.กุลปริยา เครืออยู่
คณะครุศาสตร์
น.ส.ธิติมา สกลรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
น.ส.อัญชลี จีนถึก
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
น.ส.เปรมฤทัย ชานวาทิกตระกูล คณะครุศาสตร์
น.ส.จิดาภา สมจิตชมไพร
คณะครุศาสตร์
น.ส.อาทิตยา หลวงแสง
คณะครุศาสตร์
น.ส.นุชจรินทร์ จันทร์แก้ว
คณะครุศาสตร์
น.ส.ปวีณา สุขวิพัฒน์
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.เสาวณีย์ บัวบูชากุล
คณะครุศาสตร์
น.ส.เกษรินทร์ มโนมัย
คณะครุศาสตร์
น.ส.นุษบา ธวัชชัยพันธ์
คณะครุศาสตร์
น.ส.นันทนัช อักษรกิ่ง
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
น.ส.ชัชฎาภา หม่องสา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
น.ส.มัณฑนา มหสถาพร
คณะครุศาสตร์
น.ส.จินตภา ฉิมพลี
คณะครุศาสตร์
น.ส.ณัฐลินีย์ บุญเยาะ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
น.ส.ฐานิตา พึ่งม่วง
คณะครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมศึกษา
นวตกรรมและธุรกิจอาหาร
ภาษาจีน
ภาษาจีน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
โลจิสติกส์
คณิตศาสตร์

หน้าที่ 4

ห้อง
ชื่อ-สกุล
3011 น.ส.เก็จแก้ว สิงห์จาตุรนต์
น.ส.ธัญย์ชนก ไชยธงรัตน์
3012 น.ส.เพียงขวัญ ศรีกีรติการ
น.ส.พรชนิตว์ ไชยเลิศ
3013 น.ส.นราพร ฤทธิ์กระจาย
น.ส.อินถวา พุดซ้อน
3014 น.ส.ญาตาวี บุตรพรมธิราช
401 น.ส.ธัญชนก พูนใจสม
402
403

น.ส.กัญญาณัฐ ทับผึ้ง
น.ส.สุรัตน์สินี ยี่ตัน

หอพุทธรักษา (หญิง)
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์เคมี
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์

404
405

1.น.ส.สุชาสินี ขันทองดี
2.น.ส.เพชราภรณ์ ยุพาพิน
1.น.ส.ธนพรรณ จาประโคน
2.น.ส.รุ้งนภา โพธิ์ไข่
1.น.ส.เนาะปอ 2.น.ส.ฐิติรัตน์ 1.น.ส.อาทิตยา สีมาวงษ์
2.น.ส.ชฎาพร วนาสุวรรณกิจ

วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์
ครุศาสตร์

เคมี
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณิตศาสตร์
พัฒนาสังคม
ภาษาไทย

1. น.ส.นงนุช อาภากมล
2.น.ส.นารี วนาเกษตรสม
4010 1.น.ส.ศิริกัลยา เอี่ยมสุภา
2.น.ส.อลิชา พิทักษ์คามเขต
4011 1.น.ส.ภานุมาศ ฉิมพลี
2.น.ส.วาปี นิลสนธิ
4012 1.น.ส.ขวัญชนก ฉายเนตร
2.น.ส.ธนวรรณ อุ่นแก้ว

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ

การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
เคมี

406
407
408
409

หน้าที่ 5

ห้อง
ชื่อ-สกุล
4013 1.น.ส.กุลจิรา เพื่อปฐพี
2.น.ส.แอนนา ทองหล่อ
4014 น.ส.สุดารัตน์ พาลี
501 น.ส.วรวรรณ แซ่หมี
502 น.ส.อรุณกมล อินทนู
503 1.น.ส.ศิริลักษณ์ จันทรดวง
2.น.ส.พิมพ์ สุขเจริญ
504
505
506
507
508
509
5010
5011
5012
5013
ห้องคู่
ชั้น3
ห้องคู่
ชั้น 4
5014

หอพุทธรักษา (หญิง)
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
เทคโนฯ

1.น.ส.นภสร วังสงฆ์
2.น.ส.สุรีย์นิภา ปั้นปลือ
1. น.ส.เสาวลักษณ์ ตรีอินทอง
2.น.ส.กิตติมา ธนทรัพย์วารี
1.น.ส.ดรุณี คีรีชนากุล
2.น.ส.นวลพรรณ ตระกูลพนาดร
1.น.ส.ฐิตาภา วาทา
2.น.ส.ชญานิศ โยทะยาน
1.น.ส.ธิดานุช ทิน้อย
2.น.ส.บุษริน เมืองใจ
1.น.ส.เกษกัญญา ผิวบาง
2.น.ส.ซอ 1.น.ส.ปทุมพร พุฒิชัยคีรี
2.น.ส.มนัสนันท์ มีระหาญ
1.น.ส.ธีรภรณ์ ครองวิลาศ
2.น.ส. พลอย พนวาสากุล
1.น.ส.นฤมล เสือลออ
2.น.ส.อาภัสรา วนาเฉลิมดง
1.น.ส.มลินี วนานลินี
2.น.ส.มาลี แซ่ย้าง
1.น.ส.วิภาวรรณ อินตา
2.น.ส.วิไลพร พันธ์ศรี
1.น.ส.สุภาภรณ์ ดรรชนีหิรัณ
2.น.ส.เสาวภา เฉลิมเจริญกุล
น.ส.ศศิวรรณ คงหาสุข

มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาไทย
นิติศาสตร์
ออกเเบบผลิตภัณฑ์เเเละ
กราฟิก
รปศ.
รปศ.
วิทย์ทั่วไป
รปศ.
รปศ.
รปศ.
ภาษาไทย
รปศ.
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อังกฤษ
อังกฤษ
วิทย์ทั่วไป
วิทย์ทั่วไป
สังคมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปฐมวัย
ปฐมวัย
บัญชี

