
หอพัก หมายเลขห้อง ช่ือ-นามสกุล ช้ันปี หลักสูตร
หอทับทิม 201 นายศิวะพัฒน์ โพธ์ิศรี 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 201 นายนนธวัช โตแย้ม 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)

หอทับทิมแอร์ 202 นายประณต โภครักษ์ 1
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอทับทิมแอร์ 202 นายอภิสิทธ์ิ ม่ันคง 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 203 นายณัฐพล เปล่งฉวี 3 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด(คณะวิทยาการจัดการ)
หอทับทิมแอร์ 203 นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)

หอทับทิม 204 นายณัฐวุฒิ ทัศคร 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอทับทิม 204 นายณัฐวุฒิ ท้าวพา 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอทับทิม 205 นายธนภูมิ  เทพวิเชียร 2 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 205 นายปัณณวัฒน์ ไชยมาตร์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 206 นายธนวัฒน์ แก้วกูล 1

การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)(วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ)

หอทับทิม 206 นายธรธรณ์ อุ่นเมือง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 207 นายรติพงษ์ มลสวัสด์ิ 2

การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

หอทับทิม 207 นายวริทธ์ินันท์ ขวัญมงคลชัย 2 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอทับทิม 208 นายพีรณัฐ เจริญเดช 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 208 นายจิรวัฒน์ โพนสิม 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)

หอทับทิมแอร์ 210 นายนิตินันท์ เฉลิมพลโยธิน 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 210 นายชัยนริศ อิสรากุล 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 211 นายวัชรพงษ์ ชาวนา 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 211 นายวราเทพ ต้นสวรรค์ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 212 นายทัตเทพ เดชด ารง 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 212 นายณัฐชนน กมลวิบูรณ์ 1 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 213 นายวทัญญู อินทวัณณศักด์ิ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 213 นายอภิวิชญ์ ขันทอง 1
หอทับทิมแอร์ 214 นายพลรัตน์ พงษ์เขียว 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิมแอร์ 214 นายภัคพล อรัญ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)

หอทับทิม 215 นายณัฐนน จันดี 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 215 นายณัชพล นาโพธ์ิตอง 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 216 นายธีรภาพ พามูลตรี 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 216 นายชลสิทธ์ิ อยู่สุข 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 217 นายศุภวิชญ์ ธนูรัตน์ 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 217 นายภัทรกร เจียงคง 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 218 นายชวิน โพธิหิรัญประเสริฐ 2 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ )(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
หอทับทิม 218 นายศรัณย์ภัทร ศรีมาดี 3 ธุรกิจดิจิทัล(คณะวิทยาการจัดการ)
หอทับทิม 301 นายวัชระ สายทอง 4 เทคโนโลยีชีวภาพ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอทับทิม 301 นายจิระพงศ์ ต่างสี 4

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

รายช่ือนักศึกษา  หอพักนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2563
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หอทับทิม 302 นายกรชนก เจริญฤทธ์ิ 1
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอทับทิม 302 นายกนกพล พุ่มน้อย 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอทับทิม 303 นายวิทยา สิงสม 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 303 นายภัทรโชค บุญผ่อง 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 304 นายอพิศักด์ิ สุโคตร 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 304 นายสิทธิพงศ์ พงษ์ชัยสิทธ์ิ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 305 นายพีรพัฒน์ มีกล่ิน 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอทับทิม 305 นายรักชาติ ผดุงไทย 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 306 นายเดชาวัต พัฒนสาร 2 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 306 นายศุภวัฒน์ หีตจันทร์ 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 308 นายวีรวิทย์ สีทาหนุน 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 308 นายเกรียงไกร ลามุงคุณ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 309 นายคชรัตน์ เบ้ืองบน 3 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 309 นายวศวรรธน์ วิชญสวัสด์ิ 4

ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอทับทิม 310 นายอิสระพงษ์ อุทุม 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 310 นายบัณฑิต  สวมขุนทด 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 311 นายณรัญธร วิบูลกิจ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 311 นายปรัชญา ทองน า 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 312 นายกษิด์เดช น้อยสกุล 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 312 นายรัฐพล ศรีจันทร์ 1

การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)(วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ)

หอทับทิม 313 นายปิยะพันธ์ ผ่านพินิจ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 313 นายกฤตยชญ์ พัวพันธ์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิม 314 นายธงไชย ดวงจันทร์ 2

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอทับทิม 314 นายธรรมนันท์ ศรีมาสอน 2 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 315 นายภีรายุศ วรรัตน์กุล 1 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 315 นายธนพงศ์ สร้อยนาค 1

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(คณะวิทยาการ
จัดการ)

หอทับทิมแอร์ 316 นายกิตติภพ บุญรัตน์ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอทับทิมแอร์ 316 นายชัชวาลย์ รอดจันทร์ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)

หอทับทิม 317 นายศักรินทร์ โตเช้ือ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 317 นายตราภูมิ โนนไทย 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอทับทิม 318 นายภัทรดนัย ท้าวสอาด 3 นิเทศศาสตร์(คณะวิทยาการจัดการ)
หอทับทิม 318 นายอดุลย์ อรุณศิริรักษ์ 3 นิเทศศาสตร์(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 101 นางสาวสิมายา สุขสุลาภ 2 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 101 นางสาววชิรญาณ์ ทารักษ์ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 102 นางสาวรักดวงชม เกสร 1
หอนิลรัตน์ 102 นางสาวสุนันทา เหมือนพร้อม 1
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หอนิลรัตน์ 103 นางสาวสุดธิดา อุดมผล 2
นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 103 นางสาวสิริยากร น้อยเทียม 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 104 นางสาวฐิติพร จันทร์ไพรินทร์ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 104 นางสาวศรินยาพร ช่ืนโกสุม 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 105 นางสาวสมัชยา จงใจงาม 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 105 นางสาวสิริลักษณ์ สีหามาตย์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 106 นางสาวบุณยานุช สมบูรณ์ 2

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอนิลรัตน์ 106 นางสาวพรพิมล หอมอินทร์ 2
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอนิลรัตน์ 107 นางสาวปณิดา ตุลาธร 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 107 นางสาวปัทมา รักษาพงษ์ 4 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 108 นางสาวปนัดดา รู้สมกาย 2

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 108 นางสาวธิดาภรณ์ อ่อนสี 2
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 109 นางสาวกรรณิกา ลาวะกุล 2
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 109 นางสาวเจรจา เจริญศิรินุกุล 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 110 นางสาวสุภาพร พลแก้ว 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 110 นางสาวปวีณา ปัญญากล้า 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 111 นางสาวพิทยาภรณ์ กิจสุขุม 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 111 นางสาวเยาว์ภา ศีลบุตร 4 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 201 นางสาวสไบทิพย์ ไมอินทร์ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 201 นางสาวพรรณิศา พูลเกิด 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 202 นางสาวดวงหทัย แก้วจอน 4 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 202 นางสาวอริษรา ประทาพันธ์ 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 203 นางสาวสุภาวิดา ปานม่ัน 5 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 203 นางสาวธิติมา ดาราตระกูล 5 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 204 นางสาววีระวรรณ อินวารี 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 204 นางสาวระวีวรรณ อินวารี 5 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 205 นางสาวสุรีรัตน์ ไพจิตร 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 205 นางสาวกอปรกานต์ จ าปางาม 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 206 นางสาวสรัลชนา มหิธิธรรมธร 2 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 206 นางสาวปาริชาติ มุงคุณ 3 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 207 นางสาวธัญวรัตม์ เกตุแก้ว 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 207 นางสาวสุกัญญา ไชยโคตร 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 208 นางสาวกนกวรรณ นาคเงิน 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 208 นางสาวสุภาวินี ภาคพรม 2 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 209 นางสาวกรรณิกา ค าพาพันธ์ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 209 นางสาวหทัยชนก เอ้ือพงษ์พันธ์ุ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
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หอนิลรัตน์ 210 นางสาวณัฐธิดา เย่ียมวงษ์ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 210 นางสาวชลธิชา เฟ่ืองนคร 2 อนามัยส่ิงแวดล้อม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 211 นางสาวพัชรินทร์ เอกสุวรรณกุล 4

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอนิลรัตน์ 211 นางสาวลินดา เดชพงษ์ 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 212 นางสาววิมลณัฐ เจโคกกรวด 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 212 นางสาววิมลมณี เจโคกกรวด 4 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 213 นางสาวสิรินาถ เฉลยพงษ์ 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 213 นางสาววิลาวัลย์ เงินทรัพย์ 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 215 นางสาวเกศรินทร์ ข าอุปถัมภ์ 4 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ )(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
หอนิลรัตน์ 215 นางสาวน.ส กุลสตรี ชูกล่ิน 4 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 216 นางสาวขวัญชนก พลแพงขวา 4 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 216 นางสาวกนกวรรณ ชมภพ 4 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 217 นางสาวจิรัชญา เจนดง 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 217 นางสาววราภรณ์ เพ็งอารีย์ 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 218 นางสาวปัทมาพร ชูจ าปา 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 218 นางสาวศศิธร บุญน่วม 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 301 นางสาว ศศิวิมล ตันสิริ 1 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
หอนิลรัตน์ 301 นางสาวผกาวดี คะเชน 1 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
หอนิลรัตน์ 302 นายอัญชุลีพร จินดาจารุภักดี 3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 302 นางสาวสุนีย์รัตน์ อุนโล 3
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(คณะวิทยาการ
จัดการ)

หอนิลรัตน์ 303 นางสาวเกวลิน ช่วงเปีย 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 303 นางสาวกนกวรรณ แก้วเดช 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 304 นางสาวนิภารัตน์ ทานข า 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 304 นางสาวโสภิตา ขาวสอาด 2 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 305 นางสาวกัลยา ภิญโญ 3

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอนิลรัตน์ 305 นางสาวภีรดา ภูเพ็ง 3 จิตวิทยา(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 306 นางสาวมนต์นภา เกตุพงษ์ 2 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 306 นางสาวพิมลกัลยา อ านักขันธ์ 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 307 นางสาว ปิยะมน วิไลเนตร 1 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
หอนิลรัตน์ 307 นางสาว ศุภานิช บุญม่วง 1 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
หอนิลรัตน์ 308 นางสาวนริศรา คงทิพย์ปัญญา 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 308 นางสาวพรทิพย์ อ่ิมกลับ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 309 นางสาวเกวลิน เดชี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 309 นางสาวมธุรส นึกอุ่นจิตร์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 310 นางสาวอนันญา พิบูลย์น าชัย 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 310 นางสาวพลอยวรีย์ ภูมิน 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
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หอนิลรัตน์ 311 นางสาววารุณี พุทธประจบ 2 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 311 นางสาวธนภัทร นารินทร์ 2 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 312 นางสาวอริสรา สมพรมทิพย์ 4 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 312 นางสาววรกมล นิยะมะ 4 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 313 นางสาวตรีเนตร โนโชติ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอนิลรัตน์ 313 นางสาวจุฑามาศ สีหนา 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 314 นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสุด 4

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอนิลรัตน์ 314 นางสาวอารีรัตน์ มีบุญ 4 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอนิลรัตน์ 315 นางสาวจุฑารัตน์ พรมทอง 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 315 นางสาวพันธิภา นามวิจิตร 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 316 นางสาวยลดา ทับพุ่ม 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 316 นางสาวญาณิศา ทัดทอง 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 317 นางสาวปวีณา สุขะพันธ์ุ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 317 นางสาวสุทธิดา พรมมา 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอนิลรัตน์ 318 นางสาวกนิฏฐิชุมน ก าปนาท 4 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอนิลรัตน์ 318 นางสาวอิฏฐวรรณ  นวลจันทร์ 4 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 101 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์สุวรรณ 1
หอบุษราคัม 101 นางสาวทัศสุวรรณ สว่างศรี 1
หอบุษราคัม 102 นางสาวพัชราภรณ์ ผ้ึงต้นกลาง 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 102 นางสาวพัชรวรรณ จิณารักษ์ 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 103 นางสาวกนกพร พรหมมา 2 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอบุษราคัม 103 นางสาวอิศริยาภรณ์ ประยงค์ข า 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 104 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเกษ 2

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 104 นางสาวศศิกานต์ ศรีประเสริฐ 2 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอบุษราคัม 105 นางสาวกิตติมา โดนโยธา 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 105 นางสาวเยาวเรศ อินล้วน 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 106 นายธัญภรณ์ มาทอง 2 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอบุษราคัม 106 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ชู 2 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอบุษราคัม 107 นางสาวรวีดา โตอ้ิม 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 107 นางสาวจารุวรรณ บานเย็น 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 108 นางสาวสัตตบงกช อิสสระเสรี 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 108 นางสาวสุกัญฐมาศ เกียรต์ิไพศาล 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 109 นางสาวศศิธร เกตุกสิกรณ์ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 109 นางสาวกิตติยา วงศ์แสนไชย 2

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอบุษราคัม 110 นางสาวเกตต์สิริ ตาไธสง 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 110 นางสาวภัทรกันย์ นาพะนัง 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
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หอบุษราคัม 111 นางสาวอริสรา สมน้อย 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 111 นางสาวภนิดา บุญเหมาะ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 201 นางสาวสุวิตา ขันทอง 3

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 201 นางสาวรินรดา พัฒนาวานิชย์ 3
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 202 นางสาวนพรัตน์ พันธ์ สิงห์ 4 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 202 นางสาวอาภากร พันกุลชะโร 4 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 203 นางสาวเพ็ญยุภา อ่อนไธสง 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 203 นางสาวบุหงา นาคศรี 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 204 นางสาวฐิตาพร พาตา 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 204 นางสาวสุกัญญา กล้าเมืองกลาง 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 205 นางสาวโชติวรรณ ช่ืนภิรมย์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 205 นางสาวบวรรัตน์ ก าลังเจริญ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 206 นางสาวสุนิตรา วีระวัฒน์พงศธร 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 206 นางสาวสิริยากร ดวงไสย 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 207 นางสาวจิราพร ดอกเทียน 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 207 นางสาวพรธิดา พะจุไทย 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 208 นางสาวศุภธิดา แก้วสนิท 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 208 นางสาวบงกช ผงสูงเนิน 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 209 นางสาวเกษนภา เรืองแจ่ม 2

ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 209 นางสาวเขมิกาพัชญ์ ยาจุน 2
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 210 นางสาวทิพย์สุดา เอ่ียมมา 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอบุษราคัม 210 นางสาวพัชรีวรรณ มีแสง 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอบุษราคัม 211 นางสาวพนิตา ด าเนิน 4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอบุษราคัม 211 นางสาวเบญจพร สกูลนิวัติ 4 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอบุษราคัม 212 นางสาววิภาดา สร้างการนอก 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 212 นางสาวมนัสวีร์ ภู่เหมา 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 213 นางสาววริศรา ทองระย้า 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 213 นางสาวหน่ึงฤทัย อินทรจันทร์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 214 นางสาวณัฐภัทร มีพร้อม 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 214 นางสาวสุพาพร แจ่มศรี 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 215 นางสาวชญานี บุญด้วยลาน 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 215 นางสาวอาริษา วรสาร 4 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 216 นางสาวสุพรรษา สมว่อง 3 การบริหารธุรกิจ(คณะวิทยาการจัดการ)
หอบุษราคัม 216 นางสาวอังคณา นามวรรณ 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 217 นางสาวรัตติกาล อินทแหยม 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 217 นางสาวจารุวรรณ โคตรจันทร์ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
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หอบุษราคัม 218 นางสาวขนิษฐา นาค า 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 218 นางสาวธิดารัตน์ ดาราตระกูล 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 301 นางสาวธนภรณ์ เตชะ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 301 นางสาวพันธ์ทิพย์ ดาบุตร 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 302 นางสาวดารารัตน์ แสนเทพ 4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 302 นางสาวกิตติ วรา  พานทอง 4 สารสนเทศศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอบุษราคัม 303 นางสาวนุชนารถ ยังแช่ม 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 303 นางสาวทักษอร นุ่มอุปถัมภ์ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 304 นางสาวเบญจมาภรณ์ พลพันธ์งาม 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 304 นางสาวสุชาดา สันทอง 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 305 นางสาวญาณิศา ภูธรฤทธ์ิ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 305 นางสาววันนิสา สร้อยสวาท 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 307 นางสาวปวรรณรัต จรุณศรี 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 307 นางสาวเบญจพร เอมประดิษฐ์ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 308 นางสาวภาวินี บาดกระโทก 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 308 นางสาวนิตยา เชียงหนู 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 309 นางสาวกมลชนก เน่ืองก าเนิด 5 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 309 นางสาวเบญจมาศ กองปาน 5 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 310 นางสาวมลฒาทิพย์ นวลน้อย 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 310 นางสาวเกษมณี งามเลิศ 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 311 นางสาวกุลจิรา กมลวงษ์ 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 311 นางสาวจุฬาลักษณ์ นวลศรี 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 312 นางสาวมณีรัตน์ ไกรสุข 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 312 นางสาวสุรินทร แสนสุภา 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 313 นางสาวพัชริดา สิงห์สมุทร 5 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 313 นางสาวสุมิตรา บุญเลิศ 5 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 314 นางสาวนันทวัน คงคาอินทร์ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 314 นางสาวกุลปริยา ศรีจันทร์เเดง 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอบุษราคัม 315 นางสาวณัฐกานต์ เช้ือจาด 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 315 นางสาวสุวนันท์ กุ่ยรักษา 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 316 นางสาวปรียานุช สีดามา 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอบุษราคัม 316 นางสาวปวีณา ชนะบุญ 4

ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอบุษราคัม 317 นางสาววิลาสินี สุวรรณรัตน์ 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 317 นางสาวนวลอนงค์ ภูต้ายผา 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอบุษราคัม 318 นางสาวรติรัตน์ มากมูล 3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอบุษราคัม 318 นางสาวพัชริน มะริเกตุ 3 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
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หอเพชร 101 นางสาวมาริสา หม่ันซ่อม 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 101 นางสาวกชกร หม่ันซ่อม 3 การบริหารธุรกิจ(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 102 นางสาวนภัสฑร ศรีระทัต 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 102 นางสาววิพาวี ผดุงกมล 1 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 102 นางสาวกัลยณัฐ ภุมมา 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 103 นางสาววรกมล อาจมังกร 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 103 นางสาวสุวรรณี แฟนพิมาย 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 103 นางสาวชมพูนุช อ่อนสะระ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 103 นางสาวมณีรัตน์ พันธ์พุฒ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 104 นางสาวณัฐธวิภา เข็มพันธ์ 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 104 นางสาวภัคจิรา แก้วกัณหา 1

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(คณะวิทยาการ
จัดการ)

หอเพชร 104 นางสาววลัยลักษณ์ หาบสา 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 104 นางสาวธีรพร เฉลิมเกตุ 2

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอเพชร 105 นางสาวอภิญญา ลินลา 1 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 105 นางสาวจุฑามาศ สระบัว 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 105 นางสาววีรดา แก้วจันทร์ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 105 นางสาวยุพิน เงินดี 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 106 นางสาวสุวรรณา แป้งทา 2 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ )(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
หอเพชร 106 นางสาวกชกร นันทะสิงห์ 2

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอเพชร 106 นางสาวรมิดา สินเกษมกุล 2
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)(วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ)

หอเพชร 106 นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มดีลัง 2
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอเพชร 107 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ มาตรทอง 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 107 นางสาวภัทรศยา สองขุนทด 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 108 นางสาวฐิติพร ค ามูล 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 108 นางสาวปวีณา แสงทอง 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 109 นางสาวพัชชา ม่วงทอง 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 109 นางสาวจุฑาทิพย์ โพธาราม 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 110 นางสาวนริศรา พูลพจน์ 2

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอเพชร 110 นางสาวทิราภรณ์ ศิริบรรพต 2 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 111 นายชนิตา เสาะพบดี 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 111 นางสาว1ภัทราวดี เสาะพบดี 5 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 112 นางสาวสุณิชชากาญจน์ เขียวลาย 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 112 นางสาวศศิภา รุ้งรุ่งเรือง 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 112 นางสาวรัตนา ทองแท่ง 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 113 นางสาวอภิชญา เพชรวารินทร์ 2 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 113 นางสาวพลอย กู่ค า 1

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(คณะวิทยาการ
จัดการ)
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หอเพชรแอร์ 114 นางสาวภัทรมน แก้วกระจ่าง 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 114 นางสาวปิยนาถ อ่อนน่วม 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 114 นางสาวช่ืนกมล นิลพรมมา 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 115 นางสาวรมิดา สายเนตร 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 115 นางสาวปัณฑารีย์ บุนจิตบรรจง 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 116 นางสาวชัชชญา โสจันทร์ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 116 นางสาวทิฆัมมพร จันทร์คล้อย 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 116 นางสาวอภิญญา แสงธรรมทวี 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 116 นางสาวปัณฑิตา แสงแก้ว 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 117 นางสาววัฒณิกา มโนรถพานิช 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 117 นางสาววิจิตรา วิไลพันธ์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 118 นางสาวชลธิชา วงษ์บ าหรุ 2 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 118 นางสาวพรลภัส โพธ์ิกลาง 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 118 นางสาวชุติมา นุ่มดี 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 118 นางสาวภทพร ดอนหัวรอ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 119 นางสาวทิพย์ลดา นวะศรี 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 120 นางสาวชลิตา สว่างเนตร 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 120 นางสาวดลหทัย รุ่งปุญญะสิทธิ 2 การบริหารธุรกิจ(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชรแอร์ 120 นางสาวเจนจิรา หงษ์เอ่ียม 4 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 120 นางสาวอภิญญา ภูมี 4 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 121 นางสาววิภาดา ศิลาเลิศ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 121 นางสาวรัตนวลี ไชยชมพู 1

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชรแอร์ 121 นางสาวศุภนิดา แจ่มใส 1 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 122 นางสาวศรารัตน์ มัทธิกันต์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 122 นางสาวพีรดา โพธ์ิพรต 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 122 นางสาวนันทพร ดีสี 2

การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

หอเพชรแอร์ 122 นางสาวนพรัตน์ จานชัย 2 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 123 นางสาวมุกสุดารัตน์ หวังสุดดี 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 123 นางสาวศศิวิมล แตงอ่อน 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 123 นางสาวพิฌามนต์ สีสุ่น 1 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชรแอร์ 123 นางสาวนภัทร ปรีชาศิลป์ 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 124 นางสาวปณิดา จ๊กท า 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 124 นางสาวพีรยา นาสิงห์ 1

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 124 นางสาวนริศรา เหมาเหมาะดี 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 124 นางสาววิลาวรรณ อินทวงค์ 1 อนามัยส่ิงแวดล้อม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)

หอเพชรแอร์ 125 นางสาวธนภรณ์ เขียวจันทร์ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชรแอร์ 125 นางสาวอลิษา สายกระสุน 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 125 นางสาวนรินทร์ จ่าพันดุง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 125 นางสาวภาวิดา ภู่แจ่ม 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)

หอเพชร 126 นางสาวศรุตยา ค าพราว 1 ดนตรี(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 126 นางสาวรัตติยากร มารักษา 1 ดุริยางคศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 126 นางสาวพรพรรณ ดีโท 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 126 นางสาวกวิสรา ฉายลักษณ์ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 127 นางสาวปุณยภา นวลงาม 1 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 127 นางสาวลักษมณ ไมตรี 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 127 นางสาววิรัลยุพา มานะกิจ 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 128 นางสาวชลธิชา พิลึก 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 128 นางสาวรัชนีกร ธงพานิชตระกูล 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 129 นางสาวกันต์ ฤทัย  ศรีแสง 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 129 นางสาวรวิวรรณ พุทธวงษ์ 3 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 129 นางสาวภัทร วดี จ านงค์หมู่ 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)

หอเพชรแอร์ 130 นางสาวณัฐพร แก้วผ้ึง 3 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 130 นางสาวโชติกา กาศพร้อม 3

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอเพชร 131 นางสาวเทพธิดา พิทักษา 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 131 นางสาวศศิตา พันธ์ส าโรง 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 132 นางสาวณัฐชยา ศิรินิยมผล 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 132 นางสาวณัฐณิชา ศิรินิยมผล 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 132 นางสาววรรณิษา ทรัพย์ข า 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 132 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุ่งไธสง 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)

หอเพชรแอร์ 133 นางสาวธนพร นิราช 5 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 133 นางสาวสุนิตรา รอสุขพูล 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 133 นายกิตติญา แจ่มสว่าง 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 133 นางสาวศิริลักษณ์ มหาพรหม 5 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 134 นางสาวทิพวรรณ ทวีกสิกรรม 1 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชรแอร์ 134 นางสาวจุฑามาศ  นรภาร  1 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชรแอร์ 134 นางสาวพิชญนัทธ์ รัตนคุณศาสตร์ 1 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชรแอร์ 134 นางสาวพราวนภา ทองจุน 1 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชรแอร์ 135 นางสาวปภาวรินทร์ สีตาลแก่ 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 135 นางสาวสุมิตรา ค าเชิด 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 135 นางสาวชนิภรณ์ ฟักเถา 1

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชรแอร์ 135 นางสาวอาทิตยา วิลัยวงษ์ 1
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชรแอร์ 136 นางสาวชลิดา หนุนก่ิง 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
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หอเพชรแอร์ 136 นางสาวกุลภรณ์ เพ็ชรใจศักด์ิ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 136 นางสาวไอราวัณ ผลข าทอง 1 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชรแอร์ 136 นางสาวภัทรลดา รัชอินทร์ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชรแอร์ 137 นางสาวมนทิราวรรณ ทันไชย 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 137 นางสาวณีรนุช ทองนาเมือง 1 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 137 นางสาวสิริกัญญา เนียมโงน 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 137 นางสาววนัสนันท์ ลิตตา 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 138 นางสาวชุติกาญจน์ คงทอง 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 138 นางสาวขวัญชนก สุนา 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 138 นายกัญญารัตน์ ใบนางแย้ม 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 138 นางสาวธัญญาภรณ์ สารีสุข 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 139 นางสาวกนกกร วงอาษา 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 139 นางสาวกัญญารัตน์ ริบมี 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 139 นางสาวนริศรา สีสัน 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชรแอร์ 139 นางสาวอาทิตย์ติยา ปราบรัตน์ 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)

หอเพชร 201 นางสาวสรัญญา นาคอ่อน 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 201 นางสาวจิรัฏฏ์ ทับทิม 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 201 นางสาวนันทวรรณ เปรมปรี 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 201 นางสาวจิราวรรณ ขาทิพย์ 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 202 นางสาวสุกัญญา หาสุข 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 202 นางสาวสุดารัตน์ ทับเพชร์ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 202 นางสาววิปัศยา อุดม 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 202 นายปัณฑิตา อู่แก้ว 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 203 นางสาววรรณลักษณ์ ยุทธนา 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 203 นางสาวอาทิตยา อินทรสงค์ 2 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 203 นางสาววรัญญา ยุทธนา 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 203 นางสาวกุลณัฐ เยาว์จัตุรัส 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 204 นางสาวพัฒนา ศักด์ิเจริญชัยกุล 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 204 นางสาวพิมพ์ชนก จับจิตร 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 204 นางสาวโชคบุญมา ทรงมะลิ 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 204 นางสาวนิภา แสนชัยรุ่งเรือง 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 205 นางสาวชุติกาญจน์ ประภัยภักด์ิ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 205 นางสาวพัชนิดา อินอุเทน 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 205 นางสาวปิญา ชมภูหอม 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 205 นางสาวภณิดา ขุนฤทธ์ิ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 206 นางสาวนันทิกานต์ พ่ึงเทียน 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 206 นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรศร 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 206 นางสาวจิรารัตน์ จรัสศรี 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 206 นางสาวศศิกาญน์ มณีเขียว 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 207 นางสาวณิชกานต์ เศษบุญ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 207 นางสาวขวัญชนก ศรีกุล 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 207 นางสาวรุจิเรข ภู่เณร 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 207 นางสาวพิมพาภรณ์ รุ่งพิทยานนท์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 208 นางสาวภัทราพร อดทน 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 208 นางสาวอริสรา ทองเรือง 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 208 นางสาวสุดารัตน์ เสมอชาติ 1 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 208 นางสาวชนัฎดา หมวกผัน 1 สุขภาพและความงาม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 209 นางสาวกัญญารัตน์ บุษบงค์ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 209 นางสาวณัฐริกา พัดเย็น 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 209 นางสาวเอมิกา เปรมปรีด์ิ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 210 นางสาวสีรัญญา ค าเบ้า 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 210 นางสาวมาลิณี เรืองศรี 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 210 นางสาวมะลิรรณ สามลา 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 210 นางสาวดวงมณี แจ่มศรี 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 211 นางสาวจุฑามาส พุ่มพะเนียง 3

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 211 นางสาววรรัตน์ ถ้วนญาติ 3
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 211 นางสาวอนงค์นาฏ จินาพุก 3
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 212 นางสาววิกานดา มะโนแสน 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 212 นางสาวประภัสสร บาตดี 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 212 นางสาวอารีรัตน์ โพธ์ิพรม 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 212 นางสาวชัญญานุช สิงห์ไพร 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 213 นางสาวคริษฐา มูลเช้ือ 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 213 นางสาวธัญภัค นุตจรัส 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 213 นางสาวพันธ์ุทิพย์ เเจ้งเนตต์ 2 ธุรกิจการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 213 นางสาวกันยารัตน์ หย่อนเถิง 2 อนามัยส่ิงแวดล้อม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 214 นางสาวเกศินี ภัทรารุ่งโรจน์ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 214 นางสาวปวันรัตน์ บุญเรือง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 214 นางสาววาสนา บุญโพธ์ิ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 214 นางสาววิไลวรรณ เหลือสิงห์กุล 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 215 นางสาวกฎชลันพร พรมงาม 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 215 นางสาวจีรดา ทองอุดม 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 215 นางสาวณัฏฐิดา ขุมทอง 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 215 นางสาววิภาดา ส าเภานนท์ 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 216 นางสาวสุกัญญา ชัยชาญ 2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 216 นางสาววรัญญารักษ์ ธนพรนิธิวงษ์ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 216 นางสาวนาตยา วรรณสังข์ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 217 นางสาวศิริมณี ทองค าพันธุกุล 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 217 นางสาวสุชาดา ศรีศักด์ิดา 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 217 นางสาวนิตยา ดีบุกค า 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 217 นางสาวศุภกานต์ ปิยดารามาศ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 218 นางสาวปรียาภรณ์ คุณสมบัติ 2 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 218 นางสาวธัญพร คะมะ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 218 นางสาวธัญชนก เหล็กผา 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 219 นางสาวพจนีย์ พุทธา 2 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 219 นายณิชกานต์ วงศ์ภาค า 2 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 219 นางสาวเยาวลักษณ์ รักษ์ทอง 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 219 นางสาวสิรินทร์ สุวรรนาวุธ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 220 นางสาววรกานต์ เตะเส่งซ้าย 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 220 นางสาวชลธิชา สวัสดี 3

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 220 นางสาวอังค์วรา พ่ึงตระกูล 4 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 220 นางสาวศิริกัญญา หวังเล้ียงกลาง 4 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 221 นางสาวมีนา บุญเย็น 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 221 นางสาวสุกานดา พรมมา 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 221 นางสาวจณิสตา สร้างวัด 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 221 นางสาวเมลดา เลิศภัคกุล 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 222 นางสาวศิริภรณ์ ต้องประสงค์ 3

เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

หอเพชร 222 นางสาวจารุวรรณ เรียนดารา 3 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 222 นางสาวปาริฉัตร ข าประยูร 3 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 222 นางสาวภควดี เจริญใจ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 223 นางสาวศุภิสรา วาราช 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 223 นางสาวณัฐวรรณ ตวนกู 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 223 นางสาวขวัญกมล พรหมศรี 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 223 นางสาวพัชราพรรณ สุขีรัตน์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 224 นางสาวปิยะฉัตร หนูขุนทด 3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 224 นางสาวปิยาภรณ์ เช้ือค าสอน 3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 224 นางสาวนันทกานต์ งามข า 3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 224 นางสาวเกศมณี ทรงนิโครธ 3 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 225 นางสาวชฎาพร หม่ืนสุนทร 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
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หอเพชร 225 นางสาวรจนา บรรดาสุข 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 225 นางสาวสุนิษา ชมช่ืน 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 225 นางสาวนุชษรากรณ์ กันพ่วง 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 226 นายวันดี พานสีหามาต 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 226 นางสาวปภัสรา ฉ่ าช่ืนวงค์ 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 226 นางสาวกนกวรรณ มณฑา 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 226 นางสาวนวรัตน์ ไพรสาลี 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 227 นางสาววรรณนิสา นิลสงค์ 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 227 นางสาวพิมพิศา เดชกัลยา 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 227 นางสาวชยานันท์ ทองแสง 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 227 นางสาววัลยา บุญเรือง 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 228 นางสาวเกตุศิริ ทองอุทัย 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 228 นางสาวพีราพร พ่ึงแย้ม 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 228 นางสาวรุศณีนา มูซอ 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 228 นางสาวโซเฟีย ซูหลง 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 229 นางสาวจุฑามาศ เถาะรอด 3 สารสนเทศศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 229 นางสาวปิยฉัตร ขวัญกุล 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 229 นางสาวพินทุอร เรียงทอง 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 229 นางสาวสิรินภา สินไชย 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 230 นางสาวสิริกานต์ อบรมชอบ 2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 230 นางสาวโสภิดา นุ่มอยู่ 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

หอเพชร 230 นางสาวนลินนิภา อัตถผล 3 เทคโนโลยีการอาหาร(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
หอเพชร 230 นางสาวป่ินทิพย์ พรหมชาตรี 3

การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 231 นางสาวศิริพร สาโรจน์ 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 231 นางสาวลดาวัลย์ ด าสิงห์ 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 231 นางสาวมณีนุช ยะถาเทศ 3 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 231 นางสาวกัญญารัตน์ เมฆสงค์ 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 232 นางสาววรรณภา ดัชถุยาวัตร 2 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 232 นางสาวสุนิสา ช้างงา 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 232 นางสาวรัชดา ทองแพง 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 232 นางสาวภาคิณี เครือบุญ 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 233 นางสาวนฤมล หงษ์จันทร์ 1

การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 233 นางสาวปาริสา จงเจริญ 1
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 233 นางสาวอาทิตยา แถลงศรี 1
การจัดการท่ัวไปแขนงวิชาการเงินการธนาคาร(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 233 นางสาววไลลักษณ์ สาริยา 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 234 นางสาวรัชนีกร พานค า 4

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )
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หอเพชร 234 นางสาวอุทุมพร ศาสตร์ศิลป์ 4
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 234 นางสาวรัชดาภรณ์ มงคลเจริญ 4
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 234 นางสาวพิมลพรรณ ธารีศรี 4
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 235 นางสาวช่อทิพย์ วิชชากูล 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 235 นางสาวพชรกมล วรรณชนะ 2 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 235 นางสาวบุษราคัม ยงย่ิงยืน 2 อนามัยส่ิงแวดล้อม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 235 นางสาวสวรรยา เตาะไธสง 2 อนามัยส่ิงแวดล้อม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 236 นางสาวนพเก้า แก้วทับ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 236 นางสาวสุวนันท์ ทรัพย์ทึก 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 236 นางสาวอภิชชญา รักษาสุข 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 236 นางสาวกัลยานันท์ เฉิดฉาย 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 237 นางสาวเพชรรัตน์ หว่างค าภา 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 237 นางสาวธมนวรรณ นันทะยา 3

การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 237 นางสาวณัฏฐธิดา นวนกระแส 3 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 237 นางสาวดวงหทัย แสงชมภู 3 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 238 นางสาวประภัสสร เข้าครอง 3 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หอเพชร 238 นางสาวกนกวรรณ แปลงกาย 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 238 นางสาวชุติมา ปราณีชาติ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 238 นางสาวภัทร์ชรี อาสาเสนา 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 239 นางสาวพรรณวษา นาจ าปา 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 239 นางสาวอภิญญา สีทาทุม 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 239 นางสาวจุรีรัตน์ เพชรจิตต์ 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 239 นางสาวทิพย์สุดา ดวนสันเทียะ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 240 นางสาวปณิตา ยาชัยยะ 2

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอเพชร 240 นางสาวอารียา แก้วโส 2 การปกครองท้องถ่ิน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 240 นางสาววราภรณ์ ส่งสมบูรณ์ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 240 นางสาวศศินา ดิษฐวิบูลย์ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 301 นางสาวดรุนี ล้ีกุล 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 301 นางสาวนภาวรรณ โหยหวล 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 301 นางสาวนุชจรี แดงสี 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 301 นางสาวธิดารัตน์ ราชวงศ์ 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 302 นางสาวน้ าฝน สุขแก้ว 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 302 นางสาวฉัตรธิดา พัฒนา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 302 นางสาวพรรวิษา การรัตน์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 302 นายอาทิตยา ทวีแสง 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 303 นางสาวสุธีธิดา เกษร 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
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หอเพชร 303 นางสาวพรชนก เฮ็งผิว 2 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 303 นางสาวกนกวรรณ สุพรรณโพธ์ิทอง 2 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 304 นางสาวประกายวรรณ สุนา 5 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 304 นางสาวกิตติยา สีกระแจะ 5 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 304 นางสาวขวัญชนก พานตะสี 5 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 304 นางสาวศศิธร แก้วเมฆ 5 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 305 นางสาวกัลยาณี กองชนะ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 305 นางสาวกัญญารัตน์ ทองบุญมา 1

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 305 นางสาววรัญญา กัลยายุติ 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 305 นางสาวศิรินันท์ หาญโกรธา 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 306 นางสาวพิชชาพร ทรัพย์เอนก 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 307 นางสาวสุทธิดา ดนุพงค์ลิขิต 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 307 นางสาวนภัสสร ค าสีทา 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 307 นางสาวนภา เคนซุ่ย 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 307 นางสาวกรรณิกา แจ่มจันทร์ 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 308 นางสาวเบญจมาศ พรมนิเลศ 4 เคมี(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 308 นางสาวปวารณา ใจจันทึก 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 308 นางสาวอรุณกมล เสนาะสลุง 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 308 นางสาวขวัญชนก เกิดสลุง 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 309 นางสาวญาณี อุ่นกุดเชือก 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 309 นางสาวพลอยพิมล ศรีหาวัตร 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 309 นางสาวปิยฉัตร ร่องแซง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 309 นางสาวกัญญารัตน์ เตชะดี 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 310 นางสาวมานิตา ภู่วิเศษ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 310 นางสาวปพิชญา ตานี 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 310 นางสาวจารุวรรณ ไพรัตน์ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 310 นางสาวจุฑามาศ กลัดหว่าง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 311 นางสาวนภัสกร เกษดี 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 311 นางสาวธิติมา ปลาสุวรรณ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 311 นางสาววรรณภา ทวดอาจ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 311 นางสาวธราทิพย์ บุญภักดี 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 312 นางสาวณัฐวรา จันทร์กลาง 1

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 312
นางสาวพิมลพรรณ พิมขัน พิมล
พรรณ พิมขัน 1

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การบริหารภาครัฐและท้องถ่ิน)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 312 นางสาวรัชนีกร ภู่ศรี 1
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 312 นางสาวรติยา กองไธสง 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 313 นางสาวบุศรา วิเศษการ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 313 นางสาวพาตีเมาะ นินาแว 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 313 นางสาวอรปรียา ภูสมตา 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 313 นางสาวอิสราภรณ์ โทลา 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 314 นางสาวพรนัชชา  ืเฉลาภักด์ิ 1 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 314 นางสาวไอริณ ปันจันทึก 4 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 314 นางสาวจิตตวรรณ จันเงิน 4 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 314 นางสาววิภาวดี โพธ์ิพันธ์ 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 315 นางสาวชุติมา น่วมโต 4 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 315 นางสาวขนิษฐา นพไชย 4 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 315 นางสาวพรพิมล เสนดอน 4 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 315 นางสาวประคอง บางกระบือ 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 316 นางสาวณัฐชา เสมอวงค์ 4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

หอเพชร 316 นางสาวสุภางค์ กิจทิพย์ 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 316 นางสาววรรยา ศรีนวล 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 316 นางสาวทักษพร เกิดแจ้ง 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 317 นางสาวพรพิมล บุญจันทร์ 2 จิตวิทยา(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 317 นางสาวกานดา เรียนรังษี 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 317 นางสาวปิยฉัตร ก าลังมาก 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 317 นางสาวสาริศา เบ็ญจาธิกุล 4 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 318 นางสาวกฤษดาพร ชัญถาวร 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 318 นางสาววาสนา เหล่าคุณ 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 318 นางสาวศรัณยรัตน์ ตู้ทองค า 1

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอเพชร 318 นางสาวณีรนุช จาดสุวรรณ์ 1
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอเพชร 319 นางสาวมนัสวี เอ่ียมมี 1
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอเพชร 319 นางสาวจันทรา พลอยศรี 1
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 319 นางสาวสุดารัตน์ อินทนิล 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 319 นางสาวสุภาพร บุญบ ารุง 1

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 320 นางสาวเพ็ญนภา ทับทิมเพชร 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 320 นางสาวกัญญาณัฐ เด่นดวง 1 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 320 นางสาวพิยะดา นิธิประภาพันธ์ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 321 นางสาวหทัยชนก ภูมิไสล 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 321 นางสาวณัฐภัทร ปลอดภัย 1

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 321 นางสาวรวิภา เกษสังข์ 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 321 นางสาวทัศพร ธรรมจันทึก 1 นิเทศศาสตร์(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 322 นางสาวอุษณีย์ คงเสือ 3 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 322 นางสาวนัชมียา พิณประดิษฐ์ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 322 นางสาวซัสวานี ดอเลาะ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 322 นางสาวฟาระห์ หะ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 323 นางสาววราภรณ์ บึงใส 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 323 นางสาวสุกัญญา ศรมณี 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 323 นางสาวจิราพร ไพรสันเทียะ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 323 นางสาวกาญจนา อินสว่าง 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 324 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีดี 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 324 นางสาวสุรนาถ หว่างแสง 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 324 นางสาวสุภัสสร ชินนะหง 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 324 นางสาวศรัณยา ใยระย้า 3 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 325 นางสาวทัศนีย์ บุตรสี 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 325 นางสาวอรวรรณ ยาจิตร 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 325 นางสาวรัตนากร ทรัพย์มีชัย 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 325 นางสาวเมทณี มีภิปราย 1 สุขภาพและความงาม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 326 นางสาวภัทราพร ทรัพย์วัฒน์ 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 326 นางสาวณัชฐิดา ตรีสุทธิตรา 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 326 นางสาวชุติมน นาขันที 1 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 326 นางสาวทัศนีย์วรรณ เงินเนตร 1 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 329 นางสาวณัฐกานต์ รักพะนา 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 329 นางสาวณัฐณิชา อินทร์น้อย 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 329 นางสาวอรกมล ทองเย็น 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 330 นางสาวอลิสา ฉอ้อนครบุรี 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 330 นางสาวธนพร สว่างศรี 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 330 นางสาววิจิตรา กาฬภักดี 1 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 332 นางสาวกนกพร พุ่มเพ็ชร 3

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 332 นางสาววรินทรา แซ่ว่าง 3 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 332 นางสาวอภิษฎา ม่ันพัฒนาการ 3 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 333 นางสาวภานุมาส ทวีฤทธ์ิ  1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 333 นางสาวลลิษา คร้ามไพบูลย์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 333 นางสาวภานุชนารถ นามบุตร 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 336 นางสาวสุดารัตน์ หร่ังนรินทร์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 336 นางสาวสุพัชรีย์ ไหวติง 3 บรรณารักษศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 336 นางสาวธณาพร จันทร์ไทย 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 336 นางสาวสุกัญญา หอมทอง 4 สารสนเทศศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 337 นางสาววิลาสินี พรสุรินทร์ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 337 นางสาวกฤติยาณี พลายคง 1 การปกครองท้องถ่ิน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
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หอเพชร 337 นางสาวสมัชญา กองสุจิตร์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 338 นางสาวพิมพ์ชนก พงศาสตร์ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 338 นางสาววิภวานี ค าศรี 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 338 นางสาวอนัญญา โสวาปี 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 339 นางสาวกุลนิษฐ์ เจจือ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 339 นางสาวชลดา ฆ้องเล็ก 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 339 นางสาวชฎาพร ชัยวงศ์ 1

การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

หอเพชร 339 นางสาวกมลวรรณ ขวัญอยู่ 1
การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

หอเพชร 340 นางสาวปริยาภัทร จันทะกรณ์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 340 นางสาวจิราภรณ์ ปัญญา 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 340 นางสาวจินดาพร น้ าสด 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 340 นางสาวสีวิกา เปาป่า 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 401 นางสาวเยาวลักษณ์ จันเดช 2

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(คณะวิทยาการ
จัดการ)

หอเพชร 401 นางสาวลดาภรณ์ นพภ 2
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(คณะวิทยาการ
จัดการ)

หอเพชร 401 นางสาวทิพกาวรรณ์ ก้ิงการจร 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 402 นางสาวขนิษตา แสนท้าว 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 402 นางสาวมนพร แช่เล่า 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 402 นางสาวอริศรา เสือคนอง 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า
หอเพชร 403 นางสาวสุกัญญา ศรีภูธร 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 403 นางสาวปิยะธิดา  เลาเลิศ  3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 404 นางสาวชลธิชา ทองพู 2 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 404 นางสาวพรประวี แก้วกาญจน์ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 404 นางสาวจิรวรรณ แพทย์กิจ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 405 นางสาวอุมาพร ค าเสียง 3 เคมี(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 405 นายพรชิตา ประสพเพ็ชร 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 405 นางสาวอรุณรัตน์ โพระนก 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 406 นางสาวทิพรัตน์ ภู่ไกรคุ้ม 2

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 406 นางสาววณิชยา บุญรอด 2
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 406 นางสาวณัฏฐณิชา จุฑาวรรณธนะ 2
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอเพชร 407 นางสาวจิราพร แจ้งสนอง 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 407 นางสาวสุจิตรา ชอบบุญ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 407 นางสาว กรรณิการ์ จันทะพิม 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 408 นางสาวใบเฟิร์น กัตพงษ์ 3 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 408 นางสาวอรทัย ช้างนุ่ม 3 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 408 นางสาวโยษิตา เล้ารัตนานุรักษ์ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 409 นางสาวรัชนี เลิศปัญญา 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 409 นางสาวอรอินท์ุ ทองไพร วรรณ  3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 409 นางสาวสุภาพร พ่ึงอุดม 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 410 นางสาวสุกัลยา แย้มปราศัย 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 410 นางสาววิจิตรา ส าราญ 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 411 นางสาวประภารัตน์ กันแม้น 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 412 นางสาวโสรยา ค าพลึก 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 412 นางสาวดารณี หลวงประทุม 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 412 นางสาวปวีณา กลมเหลา 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 413 นางสาวสุนิตา ศึกษาศิลป์ 2 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 413 นางสาวศรุตยา อดุลยธรรม 2 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 413 นางสาวอมรรัตน์ นิลสุวรรณ 2 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 414 นางสาววิภาวดี วิชาธร 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 414 นางสาวสุวิชาดา ผินกลาง 2

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 414 นางสาวนุชิตา วิชาสิทธ์ิ 2 ภาษาไทย(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 415 นางสาวอรพรรณ บุญเรือง 2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 415 นางสาวอรพรรณ ถึกวงศ์ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 415 นางสาวอัจฉรา หุ่นประกอบกิจ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 416 นางสาวณัฏฐากร อาจทวี 2 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 416 นางสาวชลลดา สิงห์บูรณ์ 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 417 นางสาวชฎารัตน์ คงเกษม 4

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 417 นางสาววนิดา จันทะกล 4
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 417 นางสาวสุธิตา ศรีคร้าม 4
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 418 นางสาวกัลยกร เนียมศรี 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 418 นางสาวกฤตพร เดชพุ่ม 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 418 นางสาวมนัสวี วรปัญญา 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 419 นางสาวนุชนาฎ กุลมาตย์ 3

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอเพชร 419 นางสาวพัชรี อยู่สมบัติ 3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หอเพชร 419 นางสาวกานต์พิชชา บุญพ่ึง 4 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หอเพชร 421 นางสาวนฤมินต์ วรรณชนะ 4 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 421 นางสาววาทินี ซิกว้าง 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 421 นางสาวสุนทราภรณ์ อันทะบาล 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 422 นางสาวเกวลิน กลัดทอง 4

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 422 นางสาวสิริวรรณ ศิริวงศ์ 4
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 423 นางสาวกิตติวรรณ เกตุศิริ 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 423 นางสาวกฤษณีนาฏ มาภา 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 423 นางสาวพิชญาดา ไกรษร 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 424 นางสาวสลิลดา สุขเสน่ห์ 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 424 นางสาวฐิตาภรณ์ กระฐินหอม 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 424 นางสาวจิราวรรณ ไสยกิจ 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 425 นางสาวโซเฟีย กูโน 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 425 นางสาวซารอ สร้อยทับทิม 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 425 นางสาวเฟรดาว หะยีลาเต๊ะ 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 426 นางสาวลักษมีกานต์ มองพิมาย 2 ศิลปะการแสดง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 426 นางสาวพิชญาภัค เพียจันทร์ 2 ศิลปะการแสดง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 426 นางสาวชนิสรา ถนอมศรี 2 ศิลปะการแสดง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 427 นางสาวนภาพร อาจเก่ง 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 427 นางสาวอมิตา สามเพชรเจริญ 4 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 427 นางสาวกมลลักษณ์ ณรงค์นอก 4 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 428 นางสาวบัวชมพู พุ่มศิริ 3 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 428 นางสาววิภวานี โขนภูเขียว 3 การจัดการสถานพยาบาล(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 428 นางสาวกมลชนก เชียงอืนทร์ 4 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 429 นางสาวสุธาสินี ประสงค์เพ็ชร 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 429 นางสาววไลลักษณ์ หม่ินเดช 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 429 นางสาวเขมิกา อุปฮาต 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 430 นางสาวชนัญชิดา กาโกน 2 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 430 นางสาวธัญญารัตน์ รอดป่อง 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 430 นางสาวนริศรา หินกลาง 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 431 นางสาวเพียงหทัย ตันจิตติวัฒน์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 431 นางสาวประภาวี ฝาไธสง 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 431 นางสาวกัญชรส อาสินรัมย์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 432 นางสาวอรอนงค์ ปานทอง 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 432 นางสาวณัฐกานต์ แก้วพูล 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 432 นางสาวญาณิกา งามวงศ์ 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 433 นางสาวสุพิศรา นวนทอง 1
หอเพชร 433 นางสาวใบเฟิร์น สุขแสง 1
หอเพชร 433 นางสาวศศินา จันทร์สะอาด 1
หอเพชร 434 นางสาวหทัยรัตน์ สว่างสาย 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 434 นางสาวกนกวรรณ ภาคสินธ์ุ 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 434 นางสาวศิริพร แจ่มสี 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 435 นางสาววนิดา วัฒนะ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 435 นางสาวรุจิราภรณ์ จ าลอง 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 435 นางสาวพัฒนพร วีระชาติ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 437 นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธ์ิ 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 437 นางสาวธัญสิริ โสรส 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 437 นางสาววิลาวัณย์ ดิษกุล 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 438 นางสาวธัญภรณ์ โคนาบาล 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 438 นายพิมพ์ลภัส กุลมา 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 439 นางสาวสุวรรณา เตียนจันทึก 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 439 นางสาวพรธิรา การุณวงค์ 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 439 นางสาวบุษบง นามเข็ม 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 501 นางสาวอรณิชา ค าสุข 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 501 นางสาวรักษ์สิกาล ประสพพรรังสี 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 501 นางสาวนริศรา เรืองศักด์ิ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 502 นางสาวมาลิสา ทุมพิศาล 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 502 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์ 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 502 นางสาวขนิษฐา สารี 2 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 503 นางสาววรันธร เอกปัญญานุวัฒน์ 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 503 นางสาวประพัฒน์ ชูวงษ์ 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 503 นางสาวพิยดา โพธ์ิใหญ่ 4 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 504 นางสาวอัญชลีพร วงสาโท 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 504 นางสาวฟิตเราะห์ สาแมบากอ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 504 นางสาวอาภัสสรา ทองภู 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 505 นางสาวนริศรา  ไม้ตะเภา  2 นิเทศศาสตร์(คณะวิทยาการจัดการ)
หอเพชร 505 นางสาวเบญญาภา ซาตะนัย 4

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอเพชร 506 นางสาวจิราภรณ์ ทวีลาภ 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 506 นางสาวธนัชชา พุ่มทอง 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 506 นางสาวเจนจิรา ช่างประดิษฐ 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 507 นางสาวจิดาภา บุญมานันท์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 507 นางสาวพัชชา พรหมทา 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 507 นางสาววันวิสา ศรีวิเชียร 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 508 นางสาวจุฑารัตน์ มีถม 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 508 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธ์ิอ่อง 1 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 508 นางสาวกนกวรรณ พุทธวัน 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 510 นางสาวทิพย์อรุณ ฐานะ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 510 นางสาวกัญญาณัฐ พลรักษา 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 510 นางสาวปฐมาวดี พรหมชิต 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 511 นางสาวอนุสสรา ประจันทร์คีรี 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 511 นางสาวรัตนากร จารย์หม่ืน 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 511 นางสาวสุพัฒตรา โสดาวงค์ 1 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 512 นางสาวแหวนพลอย ส าราญสุข 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 512 นางสาวปภาวี แม่นปืน 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 512 นางสาวนราขวัญ ด้วงรักษา 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 513 นางสาวศุทธหทัย ขวัญกุล 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 513 นางสาวณัฐวดี จอกทิพย์ 1 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 513 นางสาวประวีณา กองก่ า 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 514 นางสาวขนิษฐา ชนะ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 514 นางสาวกฤษณา ผิวบาง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 514 นางสาวทิพย์นภา ถนอมทรัพย์ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 515 นางสาวพัณณิตา หมายงาม 2

การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 515 นางสาวทิพานัน ชะเอมไทย 2
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 515 นางสาวศศิวิมล เรืองเกษวิทย์ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 516 นางสาวศรีอุทัย คเชนทรพรรค 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 516 นางสาวปาณิศา หาญสาริกิจ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 516 นางสาวปริชาต โคตะมะ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

หอเพชร 517 นางสาวกิติยาภรณ์ โสมีชัย 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 517 นางสาวณหทัย โพธ์ิศรี 4 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 517 นางสาวอธิติยา ชัยยะ 4 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 518 นางสาววรรณวิสา ผลสุข 2

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอเพชร 518 นางสาวศุภลักษณ์ กองกวี 2 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 518 นางสาวเบญญทิพย์ ชูช่ืน 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 519 นางสาววรรณภา คณะนา 3 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 519 นางสาวสุกฤตา เกรัมย์ 3 การพัฒนาชุมชน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 520 นางสาวณัฐมล ไตรถาวร 3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 520 นางสาวตรีวิภา รังคะวงษ์ 3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 520 นางสาวชณานัน ชนสุภาพ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 521 นางสาวกฤษสิญากานต์ พ้ัวระย้า 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 521 นางสาวนวลณภา สุ่มมาตร์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 521 นางสาวลลิลทิพย์ โพธิสาร 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 522 นางสาวณัฐริกา กิจประสงค์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 522 นางสาวสุนันท์ เนียมหอม 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 522 นางสาวสุริสา การวิชชา 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 524 นางสาวจันทนิภา จ่ันฤทธ์ิ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 524 นางสาวปิยะเนตร สุวรรณศรี 1 ศิลปะการแสดง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 524 นางสาวอภิญญา ผานามอญ 1 ศิลปะการแสดง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
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หอเพชร 525 นางสาวกีรติ แรงมูลพฤกษ์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 525 นางสาวพรรณธิภา สอนดี 4 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 525 นางสาวอสมา ชาเวียง 4 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 526 นางสาวนภัทสร ไวยสุรา 2 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 526 นางสาวจันทกานต์ิ งามสวย 2 คหกรรมศาสตร์ท่ัวไป(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 526 นางสาววรรณพร พยัคฆิน 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 527 นางสาวณัฐวดี สุดวิจิตร 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 527 นางสาวอรัญญา ยะฟู 2 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 527 นางสาวเอมิกา สุขใส 2

เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

หอเพชร 528 นางสาววีรยา สุขโข 2
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอเพชร 528 นายศิริประภา พอบขุนทด 2 อนามัยส่ิงแวดล้อม(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอเพชร 528 นางสาวจันทร์จิรา เหมือนนรุธ 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 529 นางสาวชวันรัตน์ กุลประชา 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 529 นางสาวกนกวรรณ มีเผือก 2 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 529 นางสาวเน้ือน้อง ทรัพย์วัฒน์ 2 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 530 นางสาววรัญญา คลังนุช 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 530 นางสาวจันทราทิพย์ สุขสม 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 530 นางสาวทวินันท์ จงราช 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 532 นางสาววราภรณ์ อ่างแก้ว 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 532 นางสาวกุลธิดา ทองดี 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 532 นางสาวกันยารัตน์ อ่างแก้ว 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 533 นางสาวพินิจนันท์ บัวศรี 3

การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 533 นางสาวชัญญานุช บุตรแก้ว 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 533 นางสาวสิรา วรรณ  มงคล 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 534 นางสาวกันติชา บุญจิตร 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 534 นางสาวอชิราภรณ์ สุขส าราญ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอเพชร 534 นางสาวศิริวิมล อุดมทรัพย์ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 535 นางสาวนัฏติกา สิมลี 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 535 นางสาวทิชากร กะเต็บหมัด 1

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 535 นางสาวศรุตา พรมเมืองขวา 1 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอเพชร 536 นางสาวขวัญชนก ศรีนาท 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 536 นางสาวนพเกล้า เพ็งทอง 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 536 นางสาวปิยพร กันภัย 1

การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร(คณะ
วิทยาการจัดการ)

หอเพชร 537 นางสาววาณิชา ประสานแสง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 537 นางสาวน้ าฝน โพธ์ิงาม 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 537 นางสาวรุ่งนภา ขยันวิจิตร 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
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หอเพชร 538 นางสาวปิยบุตร จงธนวดี 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 538 นางสาวณัฐกานต์ ทองย้อย 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 538 นางสาวมาริสา กลับทวี 1 การประถมศึกษา(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 539

นางสาวธมลวรรณ เสนีย์วงษ์ ณ 
อยุธยา 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)

หอเพชร 539 นางสาวธิติมากร พระประทุม 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 539 นางสาวเพชรรัตน์ เตชะธนกังวาล 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอเพชร 540 นางสาวยุพเรศ พ่วงพงษ์ 1

โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 540 นางสาววิมลสิริ ศรีรักษา 1
โภชนาการและการก าหนดอาหาร(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอเพชร 540 นางสาวปิยวรรณ เครืออาษา 1 การบัญชี(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมรกต 101 นายศิริชัย จุ้ยประชา 2
หอมรกต 101 นายอินทัช เส็งพานิช 2
หอมรกต 102 นายสุทธิพงศ์ คณาธรรม 2
หอมรกต 102 นายอารักษ์ ภู่เสือ 2
หอมรกต 103 นายเดวิทย์ โชคขวัญยืน 2
หอมรกต 104 นายสมเกียรติ ถนอมวงศ์ศรี 2
หอมรกต 104 นายตะวัน วิสุทธิกุลชัย 2
หอมรกต 105 นายพุฒิพงษ์ วงศ์ป่ิน 2
หอมรกต 105 นายศุภชัย อัศวเจริญโชติกุล 2
หอมรกต 106 นายชาญยุทธ มณีวงษ์ 1
หอมรกต 106 นายภาคภูมิ เอ้ือเฟ้ือ 1
หอมรกต 107 นายวีรยุทธ รัตนา 1
หอมรกต 107 นายพัศพนธ์ ธิติวนพันธ์ุ 1
หอมรกต 108 นายสรวิศ อัศววิเศษสกุล 1
หอมรกต 108 นายพีรภัทร์ จอมดวง 1
หอมรกต 109 นายธนากร ไชยมงคล 1
หอมรกต 109 นายธฤต มีบุญล้ า 1
หอมรกต 110 นายชนะชัย สุมังเกษตร 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 110 นายวริศ มณีโชติ 1 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมรกต 111 นายณัฎฐาพันธ์ สร้อยสูงเนิน 1 ดุริยางคศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 111 นายพุทธิพงศ์ วงษ์ภูเย็น 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 201 นายณัฐวุฒิ เชิงเขา 2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอมรกต 201 นายปองภพ พนจะโป๊ะ 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอมรกต 202 นายณัฐวุฒิ เทียนขาว 1
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 202 นายพงษ์พัฒน์ สิงหรา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมรกต 203 นายบุญฤทธ์ิ จันทวาท 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 203 นายอัสนัน บาวสหัด 4 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์)
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หอมรกต 204 นายนิติพงษ์ วงษ์ทับทิม 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 204 นายญาณพัฒน์ ชาแจ้ง 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 205 นายระพีพัฒน์ เหรียญทอง 1

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

หอมรกต 205 นายอธิกสุรทิน ต้นบุญ 1
การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

หอมรกต 206 นายศราวุุุฒิ ศรีพรหม 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 206 นายธนพงษ์ ซ้อนพิมาย 2

ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอมรกต 207 นายชยานุพนธ์ บุญสวัสด์ิ 2 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 207 นายสุฐิพร โพธิสมภาพวงษ์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 208 นายลิปปกร เน่ืองก าเหนิด 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 208 นายคณากรณ์ ค าอ้ายด้วง 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 209 นายอิทธิพล มุ่งมงคล 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 209 นายปัณณทัต ปุ่มสันเทียะ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 210 นายสิทธิพร แสงสวย 2

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 210 นายพงศ์พิสุทธ์ิ อยู่ดี 3
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 211 นายธีรภัทร รักษาประโยชน์ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 211 นายวรท รุจิเรข 4 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 212 นายสามิต  สิทธิ เดช  2

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 212 นายวิจารณ์ เน่ืองจากอวน 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 213 นายปิยวัฒน์ คชศักด์ิ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 213 นายเสฎฐวุฒิ สนสุขชาติ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 214 นายอนุวัฒน์ ลอค า 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 214 นาย อชิตพล ย้ิมจันทร์ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมรกต 215 นายรุ่งระวิน เรืองรัมย์ 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 215 นายปฏิพัทธ์ิ ย้ิมเเย้ม 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 216 นายวิศัลย์ แก้วเก็บ 4 อิเล็กทรอนิคส์ (คอมพิวเตอร์)(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หอมรกต 216 นายนัทธพงศ์ กรองใจ 4 ภาษาไทย(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 217 นายเดชาวัต สุนทรสุขกิจ 1

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอมรกต 217 นายปารมี บุญถนอม 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 218 นายวีรภัสส์ ศรีธ ารงสิน 2

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 218 นายศตพร ต้ันเหลียง 2
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 301 นายสหรัฐ ทับธานี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 301 นายปิยะบุตร วุฒิธาดา 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 302 นายอัครพงษ์ โยลัย 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 302 นายโชคทวี ทองสาม 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 303 นายกิตติ ศักด์ิ ชัย รัตน์พูลเดช  1

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )

หอมรกต 303 นายทศวรรษ แซ่ม้า 1
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี )
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หอมรกต 304 นายเตโชดม จันทร์คลาย 3 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 304 นายพงศกร สมใจเรา 3 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 305 นายธันยกร นาคสกุล 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 305 นายชานนท์ มณีฤทธ์ิ 1 การจัดการท่ัวไป(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมรกต 306 นายภควัตร วรรณศิริ 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 306 นายธวัชชัย ศรีหะ 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 307 นายอริย์ธัช ธนวัตเธียรสิน 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 307 นายวุฒิภัทร สีนวล 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 308 นายศุภมิตร คลังทรัพย์ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 308 นายอินทัช จันทร์พวง 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมรกต 309 นายพิสิษฐ์ เศษสูงเนิน 2 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 309 นายยุทธพงศ์ ขันแสง 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 310 นายอานนท์ อินทปัญญา 3

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอมรกต 310 นายชมกานต์ อมรศิริโชค 3
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอมรกต 311 นายอนุรักษ์ บุญรัตน์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 311 นายณรงค์ศักด์ิ ธระปราบ ธระปราบ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 312 นายนายธีระภัทร์ เสาวะดี 1 สารสนเทศศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 312 นายภานุวิชญ์ ค าแพทย์ 1

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอมรกต 313 นายธนพงษ์ สอนกระโจม 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 313 นายปฏิญญา จันทร์เพ็ญ 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 314 นายทักษิณ แก้วประเสริฐ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 314 นายธรรมสรณ์ ประจิต 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 315 นายอธิบดี เสนสาย 4 วิชาชีพครู(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 315 นายธราดล รัตนวงศ์แข 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 316 นายพิชชากร เนรกัณฐี 2 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 316 นายเจตณัฐ ทักขิณา 2 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 317 นายชัยวัฒน์ พ่ึงถ่ิน 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 317 นายพิพัฒน์ จันทรเมฑา 1 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมรกต 318 นายนรบดี โตโล 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมรกต 318 นายชินวัตร ฉ่ าเฉลิม 1 สารสนเทศศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 201 นางสาวศรสวรรค์ ทองค า 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 201 นางสาวขนิษฐา สีกาแก้ว 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 203 นางสาวเนตรชนก สุวรรณศรี 4 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 203 นางสาวกรวรรณ เอนรัมย์ 4 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 204 นางสาวณัฎฐณิชา จ าเรียง 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 204 นางสาวศิวพร จาดสกุล 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
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หอมุกดา 205 นางสาวหัทยา ศรีธร 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 205 นางสาวธีรดา เดชป้ัน 2 ภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 206 นางสาวพรชนก ข าวงษ์ 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 206 นางสาวเกวลิน คงแก้ว 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 207 นางสาวจารุวรรณ สมานมิตร 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 207 นางสาวณัฐพร ค าขจร 3 ธุรกิจดิจิทัล(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมุกดา 208 นางสาวสุมิตตา ระวังกิจ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 208 นางสาวพัชรามญช์ุ อินทร์นุ่มพันธ์ 2 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 209 นางสาวชนิดา สุตะวงษ์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 209 นางสาวชุติสรา มณีวงษ์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 210 นางสาวสุภาวดี น้ าแข็ง 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 210 นางสาวอัญจิดา มนตรีวงษ์ 4 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 211 นางสาวภัทราภรณ์ สิมพา 2 นิติศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 211 นางสาวอชิรญา จันทร์ทิพย์ 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 212 นางสาวณัฐพร กาฬภักดี 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 212 นางสาวณฐภรณ์ ศรีจันทร์ 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 213 นางสาวสกุลรัตน์ สีแป้ 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 213 นางสาวธนาภรณ์ มีใจซ่ือ 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 214 นางสาวนุจรี แก้วลอย 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 214 นางสาวกรกนก พูลละมูล 2 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 215 นางสาวชนาพร ปรึกษา 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 215 นางสาวจารุวรรณ นรสิงห์ 3 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 216 นางสาวเอริน สุทธิบาก 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 216 นางสาวรัตนาภรณ์ สุขนางรอง 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 217 นางสาวสิริมา ลุนส าโรง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 217 นางสาวณัชชา เขียวมาก 2 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 218 นางสาวสุชัญญา จันทร์แก้ว 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมุกดา 218 นางสาวสุพิชญา จันทร์แก้ว 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 301 นางสาวริษฎา ทัดดอกแก้ว 4

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การบริหารภาครัฐและท้องถ่ิน)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอมุกดา 301 นางสาวดาราวลี ค าสัตย์ 4
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(การบริหารภาครัฐและท้องถ่ิน)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

หอมุกดา 302 นางสาวเมธาวลัย ไวชะโยดม 3 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 302 นางสาวนิศารัตน์ สันธินาค 4 นิเทศศาสตร์(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมุกดา 303 นางสาววิลาวัณย์ ม่ิงมิตร์ 2 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 303 นางสาวมัทนา บู่ค า 2

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอมุกดา 304 นางสาวดาวเรือง หมายสี 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอมุกดา 304 นางสาวพลอยนลิน พันธะไชย 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
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หอมุกดา 305 นางสาวมุนินทร์ รอดทั 4
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ )

หอมุกดา 305 นางสาวกัญญารัตน์ พันเจาะ 4 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 306 นางสาวดวงสุดา สุดาวรรณ์ 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 306 นางสาวดวงฤทัย สกุลโพน 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 307 นางสาวศศิประภา พุกแก้ว 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 307 นางสาวสุดารัตน์ ทับไทร 2 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 308 นางสาวณัฐชา พันธ์ศรี 4 นิเทศศาสตร์(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมุกดา 308 นางสาวภัทรวรรณ ป่ินเกตุ 4

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ )

หอมุกดา 309 นางสาวสุภาพร นวนพิจิตร 2
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

หอมุกดา 309 นางสาวสุกัญญา แก้วเจริญ 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 310 นางสาวณีรนุช ทรัพย์ประเสริฐ 1 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมุกดา 310 นางสาวกัญญพัชร การชนะ 4 สาธารณสุขศาสตร์(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หอมุกดา 311 นางสาวเนตรนภา อยู่เย็น 3 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 311 นางสาวชัญญานุช เกยนนไชย 4 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 312 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วพูน 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 312 นางสาวกุสุมา ปลอดสกุล 3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 313 นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 313 นางสาวฐิตินันท์  รอดไพร 3 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
หอมุกดา 314 นางสาวศิริเทพ สืบเทพ 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 314 นางสาวศวรรยา ต่อมกระโทก 2 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 315 นางสาวณัฐตรา สังวันดี 3 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมุกดา 315 นางสาวภัทรา อารีย์ 3 การจัดการท่องเท่ียว(คณะวิทยาการจัดการ)
หอมุกดา 316 นางสาวศุภรัตน์ ศรีมาเกิด 4 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมุกดา 316 นางสาวภณิตา มะลิลัย 4 คหกรรมศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
หอมุกดา 317 นางสาวมารียะห์ ไกรรมณ์ 3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )

หอมุกดา 317 นางสาวปนัดดา  ดอนทอง 3 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 318 นางสาวสุภาวดี ค าเสนาะ 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)
หอมุกดา 318 นางสาวสุกัญญา กล่ินศรีสุข 4 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์)


