รายชื่อนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 25-06-2563-14.30 น.)
รายชื่อนักศึกษาหอพุทธรักษา ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
201 น.ส.กวินนาถ ผาด่าน
202 น.ส.จันทร์จิราภรณ์ แก้วมี
203 น.ส.พรรณภัสษา อึ้งสวรรค์
น.ส.ธัญวลัย เหล่าประชา
204 น.ส.วนิดา แซ่หมี
น.ส.พิมพา แซ่หมี
205 น.ส.อาพัน ไพรแสงบุญ
น.ส.พรนภัส พนาเชิงเชี่ยว
206 น.ส.พิยาดา โสขา
น.ส.รีลาวรรณ อินทศร
207 น.ส.สุดารัตน์ สิงใส
น.ส.อิสิริญา จินาเขียว
208 น.ส.รัญชิดา แซ่หว้า
น.ส.บุปผา พันธกิจพานิช
209 นางสาวอรทัย อ่อนน้อย
นางสาวอนุภา แซ่ว้าน
2010 น.ส.สุภัชญา อนุสรณ์ประดิษฐ์
น.ส.วันวิสา ชื่นชอบค้า
2011 น.ส.สุมาลี แจ่มศรี
น.ส.ประนอม โคมลอย
2012 น.ส.ธมลวรรณ หาญวิชา
น.ส.มณิสรา มาเยอะกู่
2013 น.ส.อังคณา สิงขรขจรชีพ
น.ส.สาริณี ขวัญข้าวบรรพต
2014 น.ส.พัชรินทร์ แก้วเพชร

คณะ

โปรแกรมวิชา
ครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาจีน
ครุศาสตร์
ภาษาจีน
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
สังคมศึกษา
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
การประถมศึกษา
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
สังคมศึกษา
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณศาสตร์และสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ครุศาสตร์
ภาษาจีน
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ชั้นปี
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพุทธรักษา ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
301 น.ส.วริษา สิงหราช
302 น.ส.พรไพลิน กันเอื้อง
303 น.ส.สมหญิง รัตนพิพัฒน์บดี
น.ส.นิศากร ตรรกชนชูชัย
304 น.ส.วาสนา สีนากสุก
น.ส.กวินทรา อ้นเงิน
305 น.ส.พัชรพร ตรีรก
น.ส.ศศิธร แก้วประเสริฐ
306 น.ส.จินดา วนาพุทธรักษ์

คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
การประถมศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
เคมี
เคมี
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา

307 น.ส.โชษิตา ตรีเศียร
น.ส.ธัญลักษณ์ อารมย์เจริญ
308 น.ส.เนตรมณี ซ่อนกลิ่น
น.ส.ชูติมา วชิรมรกต
309 น.ส.อารีรัตน์ โพธาราม
น.ส.ศศิชา ศรีจินดาวนา
3010 น.ส.ธันยพร กอสัมพันธ์
น.ส.อลินดา แซ่ท่อ
3011 น.ส.สุภาวรรณ หล้าวงค์
น.ส.ชยุดา ขันทองดี
3012 น.ส.อรทัย วงศ์ธีรภาพ
น.ส.จีรชยา สุขอาภรณ์
3013 น.ส.อลิชา พิทักษ์คามเขต
น.ส.เกตน์นิภา แซ่วอื่
3014 น.ส.มยุรี ชัยเผชิญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
การตลาด
ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
การจัดการทัว่ ไป
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
รัฐประศาสนศาสตร์
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาจีน

ชั้นปี
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพุทธรักษา ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
401 น.ส.สิริรัตนา สุวอ
402 น.ส.มณีรัตน์ นามมณีวงษ์
403 น.ส.เพ็ญพรรณ ทายาทกวิน
น.ส.รินรดา เหล่าคา
404 น.ส.อาภาพร ภูผาขวัญแก้ว
น.ส.อารี รุ่งอรุณดอย
405 น.ส.ดาริน พงษ์พันธ์
น.ส.น้าทิพย์ รุ่งเรือง
406 น.ส.พรทิพพา รักษ์รังสีกุล
น.ส.นุชจรี แซ่ม้า
407 น.ส.เก็จมณี แซ่กือ
น.ส.ชุติมา ธรรมพฤฒินันท์
408 น.ส.กันนิกา เศิกกันยา
น.ส.พจณิชา แซ่ว้าง
409 น.ส.วรรณา ใจหาญ
น.ส.อารียา นาราภักดีกุล
4010 น.ส.กนกวรรณ จันมา
น.ส.ภัทราพร ธนทิพยเนตร
4011 น.ส.ณัฐนรี พาต่อ
น.ส.กวิสรา สายปาน
4012 น.ส.อัมพร วนาเวียงจันทร์
น.ส.พรศิริ ไพรวันรักษา
4013 น.ส.อภิญญา วนารังสี
น.ส.ทัศนีย์ เกียรติก้องไพร
4014 น.ส.ธัญลักษณ์ เหมือนทอง

คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภูมิสารสนเทศ
การบัญชี
การตลาด
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การท่องเทีย่ วและการโรงแรม
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เคมี
ภาษาไทย
การท่องเทีย่ วและการโรงแรม
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
นิติศาสตร์
พัฒนาสังคม
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาจีน

ชั้นปี
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพุทธรักษา ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
501 น.ส.ชญานิศ ห่านวิไล
502 น.ส.ปรารถนา ปาระท่า
503 น.ส.อรณี การุญบริรักษ์
น.ส.ทิพานัน เขม้นดี
504 น.ส.ปาลิตา ศรีภุมมา
น.ส.มณิสรา มาเยอะกู่
505 น.ส.ศรีวรรณ บุญสนองค้าชู

คณะ

โปรแกรมวิชา
ชั้นปี
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตร์
1
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจีน
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1
ครุศาสตร์
วิทย์ศาสตร์ทวั่ ไป
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
1
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
1

506
507
508
509

น.ส.ณัฐวรรณ์ ประพัตร

5014 น.ส.โสภิตา สอนคา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

2

ครุศาสตร์

ประถมศึกษา

1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักอัมวัน ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
201 น.ส.กุลิน กุลวรรณลภย์
น.ส.อรณิช ศิริยั่งยืน
น.ส.กชพร แซ่ม้า
น.ส.ธันย์ชนก บูรณายั่งยืน
202 น.ส.ชุติมา แซ่ว่าน
น.ส.พรทิพย์ แซ่ฟงุ้
น.สวาสนา แซ่จาง
น.สณิชากร ฉลองนุกุล
203 น.ส.ธันยพร บริรักษ์เดชา
น.ส.อมรลักษณ์ ปัญญาสาร
น.ส.พรรณนภา บริรักษ์เดชา
น.ส.นพเก้า ธารคุณธรรม
204 น.ส.วิลินดา ทองหล่อ
น.ส.สลิลทิพย์ ตุ่นเมือง
น.ส.สโรชา นาตุ่น
น.ส.สุดารัตน์ เอมอยู่
205 น.ส.อาไพ วิหคเหิรฟ้า
น.ส.อรัญญา รังษีพนาไพร
น.ส.สุนีย์ มานะเสมอ
น.ส.วรรณภา สิงห์อนุสรณ์
206 น.ส.พรปวีณ์ วงศ์ใหญ่
น.ส.พิมพ์วดี สัจจะคีรี
น.ส.ลักขณา ก้องคีรี
น.ส.พรสุดา วนาเฉลิมรักษ์

คณะ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
สาธารณสุขศาสตร์
นิติศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ภาษาไทย

ชั้นปี
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักอัมวัน ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
301 น.ส.สุนันทินีย์ กมลปราณี
น.ส.รดา แซ่ม้า
น.ส.พิมพ์ แซ่ม้า
น.ส.วิมล สิริอาไพ
302 น.ส.เกษมศรี ท้องฟ้าธารง
น.ส.สุภินันท์ วนาอาทิตย์
น.ส.กัลยากร แซ่เฮ่อ
น.ส.เฟือ่ งฟ้า พลราช
303 น.สศิโรรัตน์ งิ้วโสม
น.ส.สมฤทัย พิมพบุตร
น.ส.ศุจิกา เมฆชอุ้ม

คณะ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

304 น.ส.วิภารัตน์ ศรีตระกูลคีรี
น.ส.อารียา มรดกบรรพต
น.ส.สุธีนี โกสุมา
น.ส.กัณฐิกา แจ้งชาวนา
305 น.สนารีรัตน์ แสงบุญเรือง
น.สกมลวรรณ จักรแก้ว
น.ส.จุฑามาศ เครือบุญมา
น.ส.วรวรรลภ์ นิตยระวีวาร
306 น.ส.ลัดดาวัลย์ แซ่ท้าว
น.ส.กนกวรรณ แซ่ท้าว
น.ส.ทิพปภา ทวีทรัพย์ล้าเลิศ

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
การศึกษาปฐมวัย
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การประถมศึกษา

ชั้นปี
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักไตรตรึงษ์ ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
201 น.ส.วิภารัตน์ ศรีตระกูลคีรี
น.ส.เนตรชนก ระเริงแม่เมย
น.ส.พรศิริ ไพรวันรักษา
น.ส.อรัชพร กันธวัง
202 น.ส.นครินทร์ กระสานติ์คีรี
น.ส.โสภา ธาราแม่กลอง
น.ส.สุดา ศรีโสภาคีรี
น.ส.ธัญมน แซ่ม้า
203 น.ส.ฉันทิชา แซ่กือ
น.ส.พรประวีณ์ วัฒนวานิชย์กิจ
3.น.ส.สภาวินี พรมภา
4.น.ส.วรพิชชา ยิ้มเจริญ
204 1.น.ส.สโรชา ก้อนจันทร์เทศ

คณะ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร์ควบคู่
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
ชีววิทยา
ภาษาไทย

3.น.ส. นารี วนาเกษตรสม
4.น.ส.พัชรี พนาวิกัยพันธุ์
205 1.น.ส.ชลธิชา คีรีพิเชษฐ
2.น.ส.ปภาดา ด้วงยา
2.น.ส.สุชานุช วนาเฉลิมดง
3.น.ส.จันทร์ทวี วนาทวีทรัพย์
206 1.น.ส.น้าผึ้ง คีรีคุณากร
2.น.ส.พรสินี เชสว์ดุลพินิจ
3.น.ส.วันดี เสียงสู่สวรรค์
4.น.ส.ณิพาพร สงวนพนา

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
รัฐประศาสนสตร์

ชั้นปี
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักไตรตรึงษ์ ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
301 น.ส.จินดา วนาพุทธรักษ์
น.ส.อรนุช แซ่ม้า
น.ส.ศิริขวัญ แซ่ย่าง
น.ส.ปานเลขา ชัยเสนา
302 น.ส.เทียมหทัย สรรเสริญพรสุข
น.ส.ภัทรลภา แซ่ลี
น.ส.เสาวลักษณ์ อินทร์เดช
น.ส.ศิริกัลยา เอี่ยมสุภา
303 น.ส.อนุภา แซ่ว้าน

คณะ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โปรแกรมวิชา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
การบัญชี
การประถมศึกษา
พัฒนาสังคม

น.ส.เสาวนีย์ เกียรติพงศ์อรุณ
น.ส.วรพิชชา ยิ้มเจริญ
304 น.ส.รจนา เจตนาการกิจ
น.ส.จันทนีย์ จองความดี
น.ส.แอ้พอ ดิลกโรจน์
น.ส.ดวงกมล เกตุสาคร
305 น.ส.ไพลิน กาญจนเจริญชัย
น.ส.นรีพร กรึงไกร
น.ส.รัชนก ชมชอบวนาลี
น.ส.พรพรรณ ไพรวันไพศาล
306 น.ส.ปณิดา ฉลองคุณธรรม
น.ส.ภัทรภา สาราญเปรมปรี
น.ส.พิชญา ตนัยต่อกุล
น.ส.พอแอ้เจ่อ คีรีบุปผา

วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการทัว่ ไป
ชีววิทยา
เคมี
เคมี
สังคมศึกษา
การบัญชี
สังคมศึกษา
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เคมี
เคมี
สังคมศึกษา
เคมี

ชั้นปี
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักอินทนิล ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
102 นายนาชัย ขันอินทร์
นายอนุวัฒน์ โพธิป์ าน
103 นายณัฐชัย จอมนภา
นายปริญญา แก้วศรีทอง
104 นายยืนยง มูลเมือง
นายชัยธวัช ขัทมาร
105 นายชยพล โคโรจวง
นายก้านทอง ใจฮึก

คณะ
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
พยาบาล
พยาบาล
ครูรักษ์ถิ่น
ครูรักษ์ถิ่น
ครูรักษ์ถิ่น
ครูรักษ์ถิ่น
ครูรักษ์ถิ่น
ครูรักษ์ถิ่น

ชั้นปี
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักอินทนิล ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
202 นายธนบูรณ์ แซ่หาญ
นายพันธวัช เครือโป้
นายสุพัฒชัย โพธิเ์ งิน
นายเอกสิทธิ์ ษมาจิตรุ่งเรือง
203 นายกิตติศักดิ์ คุ้มเหม
นายเกรียงไกร ไพรสณฑ์
นายธวัชชัย ยอดหา
นายสุรเชษฐ เปีย้ หล้า
204 นายจักรกฤช เกิดศรี
นายจือย่างกุ๋ย วงศ์ธีรภาพ
นายบุญชู -

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
นิติศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
บัญชี
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

ปฐมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
ประถมศึกษา

1
1
1
1

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1

นายกฤษดา สุวรรณรัตน์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

1

นายวัชรพล อัฐนาค

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนไฟฟ้า

1

นายอาทิตย์ อินก๋า

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์

พลศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา

1

205 นายชวลิต พรมมา
นายกฤษฎา เอี่ยมแสวง
นายธีรทัตน์ ดอกไม้ช่อวิไล
นายสุริยา รัตน์พธร
206 นายหิรัญ แก้วกลม

207 นายนพดล มะยมหิน
นายมาณพ จุมจันทึก

คณะ

ชั้นปี
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2
2

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาหอพักอินทนิล ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ชื่อ-สกุล
302 นายวัฒนา สิงห์ท่องนที
นายชวิศ จรูญบรรพต
นายเต๊ะทู เชื้อสายวิบูลย์
นายสรศักดิ์ ทวีชัยไพศาล
303 นายประสิทธิ์ บงกชนิมิตชัย
นายเอกพร รุ้งแสนสวย
นายมนตรี วนาพาพบสุข

คณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์

โปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พลศึกษา

ชั้นปี
1
1
1
1
2
2
2

304 นายชูชีพ ไพรวันมั่นคง
นายกิตตินันท์ พงษ์เจริญ

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์

2
2

305 นายณัฐพล แซ่ม้า
นายกิติกรณ์ เวียงกุมภา
นายรัชชานนท์ พฤฒิโชต

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

ภาษาไทย
ประถมศึกษา

2
2
2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

306

307 นายลิขิต วันทา

หมายเหตุ

