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1 หอเพชร 106 นางสาว กมลพร บูระพา 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง M
2 หอเพชร 111 นางสาว เยาวยอด อรรถยุติ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีชมพู M
3 หอเพชร 126 นางสาว พรพนา สังข์พวว 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเหลือง L
4 หอเพชร 126 นางสาว เสาวณีย์ สืบบุตร์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง L
5 หอเพชร 128 นางสาว ฐิติกาญน์ มะกรูดอินทร์ 1 ธุรกิจดิจิทัล(คณะวิทยาการ สีเขียว XL
6 หอเพชร 129 นางสาว ธัญญารัตน์ ข้าวสามรวง 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีฟ้า M
7 หอเพชร 130 นางสาว ปวีณา ศรีแก้ว 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง L
8 หอเพชร 130 นางสาว ธนภรณ์ หินจีน 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีชมพู L
9 หอเพชร 133 นางสาว พัทธนันท์ พุ่มทอง 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง L
10 หอเพชร 133 นางสาว สุนิสา คุ้มกัน 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง XL
11 หอเพชร 133 นางสาว จิราพัชร ไชยนอก 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว L
12 หอเพชร 133 นางสาว ณัฐธิตา เดชคง 1 ดุริยางคศิลป์(คณะ สีฟ้า L
13 หอเพชร 135 นางสาว บุญญรินทร์ พิลัยจิตต์ 1 คหกรรมศาสตร์(คณะ สีแดง M
14 หอเพชร 135 นางสาว ณัฐฐนิต แดงโชติ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีชมพู L
15 หอเพชร 135 นางสาว พัชริดา สีลาดเลา 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีเหลือง L
16 หอเพชร 135 นางสาว บุญญวรรณ์ พิลัยจตต์ 1 ธุรกิจการโรงแรม(คณะ สีม่วง M
17 หอเพชร 136 นางสาว กัญญภัส จิตรแข็ง 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีเขียว L
19 หอเพชร 202 นางสาว เเสงเดือน การพงษ์ศรี 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง L
20 หอเพชร 202 นางสาว ไปรยา อยู่พุ่มพฤกษ์ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการ สีชมพู M
21 หอเพชร 202 นางสาว ภาวิดา ตานี 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเหลือง L
22 หอเพชร 202 นางสาว ศุภวรรณ ยืนยง 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง XL
23 หอเพชร 203 นางสาว วริศรา เมืองช้าง 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีเขียว M
24 หอเพชร 203 นางสาว หงส์สุดา วีระวานิชกุล 1 การจัดการนวัตกรรมการค้า สีฟ้า M CP
25 หอเพชร 203 นางสาว อารยา ทาสันเทียะ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง M
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26 หอเพชร 203 นางสาว กัลยาณี วังไธสง 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีชมพู L
27 หอเพชร 204 นางสาว จิตราภรณ์ ศรีวรรณา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง XL
28 หอเพชร 204 นางสาว น ้าทิพย์ แช่มช้อย 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง L
29 หอเพชร 204 นางสาว พรชิตา สุเมร 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว L
30 หอเพชร 204 นางสาว อริสา ก้าแพงจันทร์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีฟ้า S
31 หอเพชร 207 นางสาว กมลวรรณ ส้าราญสุข 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีชมพู M
32 หอเพชร 208 นางสาว กัลยกร อ่อนศรี 1 นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม สีเหลือง L
33 หอเพชร 208 นางสาว พิมรภัทร เสลวาปีนุสรณ์ 1 นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม สีม่วง XL
34 หอเพชร 208 นางสาว รุ่งทิวา ภาคแสวง 1 นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม สีเขียว L
35 หอเพชร 208 นางสาว ชนากานต์ ป้ันทรงนาม 1 นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม สีฟ้า XL
36 หอเพชร 209 นางสาว นภัทรพร คงทองสังข์ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีแดง M
37 หอเพชร 211 นางสาว วิลาสินี ทองหล่อ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีชมพู L
38 หอเพชร 211 นางสาว กัญญารัตน์ ติวิพันธ์ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเหลือง L
39 หอเพชร 211 นางสาว โญธณัฐ หย่ังกระโทก 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีม่วง S
40 หอเพชร 211 นางสาว พรรณภัสสา อ่อนภูเวียง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีเขียว L
41 หอเพชร 212 นางสาว ปภาวี โชตนา 1 คณิตศาสตร์ (หลักสูตร สีฟ้า M
42 หอเพชร 214 นางสาว จันจิรา ฉน้ากลาง 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีแดง L
43 หอเพชร 216 นางสาว สุจิตตา อ่อนศิริ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีชมพู M
44 หอเพชร 218 นางสาว ทิวา ดวงจินดา 1 การจัดการสถานพยาบาล สีเหลือง L
45 หอเพชร 224 นางสาว สุทธาธินี แตงอ่อน 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีม่วง XL
46 หอเพชร 226 นางสาว กัญณิกา แสวงดี 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเขียว M
47 หอเพชร 226 นางสาว มิรันตี แสวงมี 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า M
48 หอเพชร 233 นางสาว ญาดา บุญมา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง M
49 หอเพชร 234 นางสาว อมรทิพย์ ศรีฐาน 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง M
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50 หอเพชร 234 นางสาว จิราวรรณ จันประทัดร์ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีชมพู L
51 หอเพชร 234 นางสาว ศศิธร ลีตานา 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเหลือง M
52 หอเพชร 234 นางสาว ฮานีอะห์ นอรอเอ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง 2XL
53 หอเพชร 235 นางสาว ตราดขวัญ ศรีมาศ 1 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์) สีเขียว M
54 หอเพชร 235 นางสาว พรชนก ด้ารงจิตติ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า M
55 หอเพชร 235 นางสาว ศุนิสา ประเสริฐสุข 1 เทคโนโลยีออกแบบ สีแดง L
56 หอเพชร 235 นางสาว จันทนิภา สุทธิทรัพย์ 1 จิตวิทยา(คณะมนุษยศาสตร์ สีชมพู L
57 หอเพชร 236 นางสาว มนัสยา อาจหาญ 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีเหลือง L
58 หอเพชร 301 นางสาว กมลฉัตร ไชยแสง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีม่วง L
59 หอเพชร 301 นางสาว เบญญาพร พริ งเพราะ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเขียว L
60 หอเพชร 301 นางสาว ยุพารัตน์ จันทร์ศรี 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า M
61 หอเพชร 301 นางสาว ฟิรฮาน ดอเลาะ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีแดง L
62 หอเพชร 302 นางสาว ฉันทพิชญา ศรีฤดี 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีชมพู L
63 หอเพชร 302 นางสาว อรสา ก่ิงนอก 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเหลือง L
64 หอเพชร 302 นางสาว ชิดชนกชามา จันทรสูต 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง L
65 หอเพชร 302 นางสาว อริสา แก้วมหิงส์ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเขียว M
66 หอเพชร 304 นางสาว ปิยธิดา จันทะคุปต์ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีแดง M
67 หอเพชร 304 นางสาว สุพรรณี สินสุพรรณ์ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีชมพู M
68 หอเพชร 304 นางสาว พัชชนาวรรณ ผาใต้ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีเหลือง M
69 หอเพชร 304 นางสาว สุจิตรา จังสันเทียะ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
70 หอเพชร 306 นางสาว นริศรา เพ่ิมสกุล 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเขียว M
71 หอเพชร 306 นางสาว วรรณิภา ช่างปลูก 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีฟ้า L
72 หอเพชร 306 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีแดง L จ่ายวันเข้าหอ
73 หอเพชร 306 นางสาว นฤมล รักอยู่ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีชมพู M
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74 หอเพชร 307 นางสาว พัสตราภรณ์ ทะเสนฮด 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีม่วง 2XL
75 หอเพชร 308 นางสาว อุดมพร สมบัติหอม 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
76 หอเพชร 308 นางสาว พุทธิดา โอภาส 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเขียว M
77 หอเพชร 308 นางสาว ชนัญชิดา การะเกต 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า XL
78 หอเพชร 308 นางสาว กนกวรรณ ง้าวนาเสียว 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีแดง M
79 หอเพชร 312 นางสาว ณัฐณิการ์  สุธรรมา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง XL
80 หอเพชร 312 นางสาว สุภาวดี ริดเต็ม 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีเขียว XL
81 หอเพชร 312 นางสาว นิเกต ยศเชาวคุณ 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีฟ้า L
82 หอเพชร 312 นางสาว ณัฏฐณิชา  เล็งไธสง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเหลือง M
83 หอเพชร 314 นางสาว ธันญาภรณ์  บูรณะ 1 สีแดง L
84 หอเพชร 314 นางสาว กมลชนก ฉายเนตร 1 สีชมพู 3XL
85 หอเพชร 316 นางสาว สิริยาพร จันทร์ชู 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว XL
86 หอเพชร 316 นางสาว กนิษฐา บุญสิบ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีฟ้า M
87 หอเพชร 316 นางสาว จีรารัตน์ อุ่นเพ็ญ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง L
88 หอเพชร 316 นางสาว ธัญญารัตน์ อยู่เย็น 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีชมพู M
89 หอเพชร 319 นางสาว พรนภา สีดาว 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง L
90 หอเพชร 319 นางสาว ยลรดี ขุนประสุข 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีม่วง L
91 หอเพชร 319 นางสาว วาสนา หุ่นพระกาฬ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเขียว L
92 หอเพชร 319 นางสาว ฟรองค์ ทองธรรม 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีฟ้า XL
93 หอเพชร 327 นางสาว อรุณรัตน์ บัวบาน 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีฟ้า XL
95 หอเพชร 327 นางสาว เมธารัตน์ เมืองนุช 1 จิตวิทยา(คณะมนุษยศาสตร์ สีฟ้า L
96 หอเพชร 327 นางสาว ธ้ญญารัตน์ ปัตถาวะโร 1 จิตวิทยา(คณะมนุษยศาสตร์ สีแดง M
97 หอเพชร 328 นางสาว เบญจมาศ ทองสุริวงศ์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง M
98 หอเพชร 328 นางสาว กาญจนาภรณ์ ข้ามาลัย 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
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99 หอเพชร 328 นางสาว ปรารถนา พันตัญ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว M
100 หอเพชร 328 นางสาว เสาวรส บุบผา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีฟ้า M
101 หอเพชร 333 นางสาว วริสา สง่าพาโชค 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง 3XL
102 หอเพชร 333 นางสาว อาทิตยา เหลืองประเสริฐ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีชมพู M
103 หอเพชร 333 นางสาว วิรัลพัชร สมสุทธ์ิ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง L
104 หอเพชร 333 นางสาว ณัฐสุดา ชุ่มเจริญ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง L
105 หอเพชร 335 นางสาว พรสวรรค์ ผ่องจิตร 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีเหลือง M
106 หอเพชร 335 นางสาว อาริสา ภู่ดี 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีม่วง M
107 หอเพชร 335 นางสาว สุนิสา ปาเตี ย 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีเขียว M
108 หอเพชร 335 นางสาว ศศิธร เพ็ชรสิน 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีฟ้า L
109 หอเพชร 336 นางสาว ลลิตา สุนทรโฆษิตกุล 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง XL
111 หอเพชร 339 นางสาว พิมพ์วิภา พลรีทอง 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเขียว L
112 หอเพชร 339 นางสาว นรีรัตน์ ผิวลออ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีฟ้า L
113 หอเพชร 339 นางสาว พรฟ้า ถัดพิมาย 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีแดง L
114 หอเพชร 340 นางสาว ชฎาธาร  จันดา 1 การจัดการท่องเท่ียว(คณะ สีชมพู 3XL
115 หอเพชร 340 นางสาว กัญญ์วรา คงเมือง 1 การจัดการท่องเท่ียว(คณะ สีเหลือง S
117 หอเพชร 340 นางสาว บัญฑิตา เสือสุภาพ 1 การบัญชี(คณะวิทยาการ สีเขียว XL
118 หอเพชร 401 นางสาว พิมพ์พร สุคงเจริญ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีฟ้า M
119 หอเพชร 405 นางสาว กันยารัตน์ มีแก้ว 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีแดง M
120 หอเพชร 405 นางสาว พรีมวิตา หอมกรุ่น 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีชมพู L
121 หอเพชร 405 นางสาว ปิยดา สงวนสินธ์ 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีเหลือง L
122 หอเพชร 406 นางสาว วีณัฐ ทรงขจร 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีม่วง M
123 หอเพชร 406 นางสาว ปริญญา วันดี 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเขียว M
124 หอเพชร 406 นางสาว วนิษฐา รักอักษร 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีฟ้า L
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125 หอเพชร 408 นางสาว จิราวรรณ วงษ์สอน 1 โภชนาการและการก้าหนด สีแดง L
126 หอเพชร 408 นางสาว สุรัตนา รังขัด 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีชมพู L
127 หอเพชร 408 นางสาว สายสุดา อ้ายนกเขา 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง M จ่ายวันเข้าหอ
128 หอเพชร 410 นางสาว อัมรา ทานัน 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง 2XL
129 หอเพชร 410 นางสาว สุธิดา เดชขจร 1 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์ สีฟ้า 2XL
130 หอเพชร 410 นางสาว รัตนากร นาคีสังข์ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเขียว L
131 หอเพชร 411 นางสาว ธัมมิกา คุณาวิริยะสิริ 1 การพัฒนาชุมชน(คณะ สีแดง L
132 หอเพชร 411 นางสาว ธวัลรัตน์ พรหมมา 1 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์ สีชมพู L
133 หอเพชร 411 นางสาว วรรณิดา ภาชนะ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง XL
134 หอเพชร 412 นางสาว อมรรัตน์ นงเยาว์ 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง M
135 หอเพชร 412 นางสาว นัฐธริณี ม่วงอินทร์ 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีเขียว M
136 หอเพชร 412 นางสาว พรธีรา เหนือเกาะหวาย 1 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร สีฟ้า L
137 หอเพชร 421 นางสาว ดนิตา อยู่พุ่ม 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีแดง L
138 หอเพชร 421 นางสาว สิริกรานต์ คนงาม 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีชมพู XL
139 หอเพชร 421 นางสาว ชญานันท์ ทองค้า 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะ สีเหลือง L
140 หอเพชร 422 นางสาว อชิรญา นึกรักษ์ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง L
141 หอเพชร 438 นางสาว วรรณนิสา ศรีเทพ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า L
142 หอเพชร 439 นางสาว นิษฐ์นิภา ธนาวัฒน์กิติชัย 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีแดง 2XL
143 หอเพชร 439 นางสาว วรรณดี ลาวิลาศ 1 ศิลปะการแสดง(คณะ สีชมพู XL
144 หอเพชร 439 นางสาว นวมินทร์ ใหม่บ้ารุง 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีเหลือง 2XL
145 หอเพชร 501 นางสาว วราภรณ์ สมฤทธ์ิ 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีม่วง L
146 หอเพชร 501 นางสาว กรรณิการ์ กุลสีดา 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเขียว M
147 หอเพชร 501 นางสาว กมลชนก ภักดีผล 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีฟ้า L
148 หอเพชร 503 นางสาว พรพรรณ ธาดาบุษบง 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีแดง M
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149 หอเพชร 503 นางสาว ศิริประภา บัวทองแก้ว 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีชมพู 3XL
150 หอเพชร 503 นางสาว อุษณีย์ เวียงค้า 1 การปกครองท้องถ่ิน(คณะ สีเหลือง M
151 หอเพชร 504 นางสาว ธนัญธร บุตรจันทร์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
152 หอเพชร 504 นางสาว อารียา อ้วนศิลา 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเขียว L
153 หอเพชร 504 นางสาว สุดารัตน์ มิระสิงห์ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า XL
154 หอเพชร 505 นางสาว พรรณนภา รุ่งเรือง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีแดง L
155 หอเพชร 505 นางสาว อลิษา วรรณนา 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีชมพู M
156 หอเพชร 505 นางสาว วิชญาดา กสิประกอบ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง L
157 หอเพชร 508 นางสาว เจนาพร แสงหิรัญ 1 คณิตศาสตร์ (หลักสูตร สีม่วง M
158 หอเพชร 508 นางสาว นันธิญา สุขทอง 1 ภาษาอังกฤษ(คณะ สีเขียว XL
159 หอเพชร 510 นางสาว มัลลิกา สีแก้ว 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง M
160 หอเพชร 510 นางสาว สีนวล ร่ืนฤทัย 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีชมพู M
161 หอเพชร 510 นางสาว ชิดชนก แก้วทอน 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะ สีเหลือง M
162 หอเพชร 512 นางสาว ณัฐชา ประมวลสุก 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีม่วง L
163 หอเพชร 512 นางสาว สุภาพร นวลพิจิตร 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีเขียว XL
164 หอเพชร 512 นางสาว เกวลี หาญประโคน 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า 2XL
165 หอเพชร 517 นางสาว อัศนี ข้าย่ิงเกิด 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง 2XL
166 หอเพชร 517 นางสาว อาทิตยา ว่องประเสริฐ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีชมพู 3XL
167 หอเพชร 517 นางสาว ปัญญาพร ดอกดวง 1 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร สีเหลือง M
168 หอเพชร 519 นางสาว อุมาพร ป้ันมี 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง M
169 หอเพชร 519 นางสาว คริมา ทองใบใหญ่ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว M
170 หอเพชร 519 นางสาว ทิญาดา สุนารถ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า M
171 หอเพชร 521 นางสาว นริสสรา รางแดง 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง XL
172 หอเพชร 521 นางสาว ณรัญญา พรหมศร 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีชมพู M
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173 หอเพชร 521 นางสาว นชภรณ์ ผิวทอง 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง M
174 หอเพชร 522 นางสาว สุมิตรา มหุวัน 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีม่วง M
175 หอเพชร 522 นางสาว สุภาวดี ใจห้าว 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเขียว L
176 หอเพชร 522 นางสาว อัยลดา แทนพรหมมา 1 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการ สีฟ้า L
177 หอเพชร 523 นางสาว รูฟียา อามิง 1 ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) สีเขียว M
178 หอเพชร 523 นางสาว วันฟาตีมัฮ กาซอ 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะ สีเหลือง L
179 หอเพชร 524 นางสาว ฐิติชยา งามสวย 1 คหกรรมศาสตร์(คณะ สีม่วง 3XL
180 หอเพชร 524 นางสาว กันธิชา มะธิมะนัง 1 อาชีวอนามัยและความ สีเขียว 2XL
181 หอเพชร 524 นางสาว สุธาทิพย์ เจริญวงศ์ 1 โภชนาการและการก้าหนด สีฟ้า M
182 หอเพชร 525 นางสาว กุลจิรา ไตรสังข์ 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีแดง M
183 หอเพชร 525 นางสาว สายธารา ลาไธสง 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีชมพู M
184 หอเพชร 525 นางสาว ดวงกมล เขียวหวาน 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีเหลือง M
185 หอเพชร 527 นางสาว ดารินทร์ สิงเคน 1 เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง L
186 หอเพชร 530 นางสาว จิรวดี ทวีสิงห์ 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเขียว L
187 หอเพชร 531 นางสาว ศศิประภา หาญจงโก 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีฟ้า L
188 หอเพชร 531 นางสาว พิยดา เมยขุนทด 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง M
189 หอเพชร 531 นางสาว พรพิมล คชสาร 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีชมพู L
190 หอเพชร 534 นางสาว นิรินธนา ม่ันสุทธิ 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง M
191 หอเพชร 534 นางสาว รุ้งไพลิน โอภาสสันติสุข 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีม่วง XL
192 หอเพชร 534 นางสาว สุวรรณา ทรงปัญญา 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเขียว 3XL
193 หอเพชร 536 นางสาว ชุลีพร กากุรุก 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีฟ้า L
194 หอเพชร 537 นางสาว ณัฐริณีย์ ก้อนตาล 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง L
195 หอเพชร 537 นางสาว วรรณพร เนื อนวล 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีชมพู L
196 หอเพชร 537 นางสาว วันฟาตีมัฮ กาซอ 1 จิตวิทยาชุมชน (คณะ สีเหลือง L
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197 หอมุกดา 201 นางสาว กัลยา ศรีหมอก 1 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์) สีม่วง M
198 หอมุกดา 201 นางสาว ชลิตา จองโพธ์ิ 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีเขียว M
199 หอมุกดา 210 นางสาว ณัฐกานต์ กันภัย 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีฟ้า L
200 หอมุกดา 210 นางสาว ชุติกาญจน์ ฝาเฟ้ียม 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีแดง L
201 หอมุกดา 212 นางสาว รัตนาวลี ศรีบุรินทร์ 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีชมพู L
202 หอมุกดา 212 นางสาว พรชนก สิทธิกุล 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีเหลือง L
203 หอมุกดา 213 นางสาว ชนิกานต์ เจนไพร 1 การจัดการสถานพยาบาล สีม่วง L
204 หอมุกดา 213 นางสาว ธนัชชา ประดิษฐกุล 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเขียว L
205 หอมุกดา 215 นางสาว สุธาสินี อยู่บ้านเเพ้ว 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีฟ้า XL
206 หอมุกดา 301 นางสาว อมรรัตน์ จักรแก้ว 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง M
207 หอมุกดา 301 นางสาว วรรณนิสา นามศรีชาติ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีชมพู 4XL
208 หอมุกดา 302 นางสาว ระพีพร มะโรง 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง M
209 หอมุกดา 302 นางสาว ณัฐริกา ป่ินแก้ว 1 วิศวกรรมการจัดการ สีม่วง M
210 หอมุกดา 303 นางสาว ธันย์ชนก อินวกูล 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีเขียว L
211 หอมุกดา 305 นางสาว สุภาพร เจ็กจันทึก 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีฟ้า M
212 หอมุกดา 305 นางสาว อรอนงค์ ประมูลสุข 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีแดง M
213 หอมุกดา 307 นางสาว กนกกร คล่องวิถี 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีชมพู 2XL
214 หอมุกดา 307 นางสาว อัญจิรา อินตบุตร 1 คณิตศาสตร์ (หลักสูตร สีเหลือง L
215 หอมุกดา 309 นางสาว เกวลิน ทัศนพันธ์ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
216 หอมุกดา 309 นางสาว อัญธิกา คิดหมาย 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีเขียว 2XL
217 หอมุกดา 310 นางสาว สโรชา สันทอง 1 คณิตศาสตร์ (หลักสูตร สีฟ้า XL
218 หอมุกดา 311 นางสาว ปิยพร แสงศิริ 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีแดง XL
219 หอมุกดา 311 นางสาว ธนัชชา บัวแก้ว 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีชมพู XL
220 หอมุกดา 316 นางสาว นันทวัน นิลพยัคฆ์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง M
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221 หอมุกดา 316 นางสาว พิชชาภา สุขแก้ว 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง 3XL
222 หอมุกดา 317 นางสาว ศศิวิมล ยอดแก้ว 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว M
223 หอมุกดา 317 นางสาว สุนิสา ท้าประดิษฐ์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีฟ้า L
224 หอบุษราคัม 204 นางสาว พัชรี ถนอมจิต 1 การศึกษาปฐมวัย(คณะครุ สีเหลือง M
225 หอบุษราคัม 204 นางสาว ชลนิภา บุญหาญ 1 การประถมศึกษา(คณะครุ สีม่วง M
226 หอนิลรัตน์ 202 นางสาว อารยา บุตรดี 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีฟ้า L
227 หอนิลรัตน์ 215 นางสาว ธัญพัชร พิมพิมูล 1 อาชีวอนามัยและความ สีแดง M
228 หอนิลรัตน์ 301 นางสาว อรสุภา พันธ์ทา 1 ภาษาจีน(คณะครุศาสตร์) สีชมพู L
229 หอนิลรัตน์ 301 นางสาว นีรานันต์ ข้าต้นวงษ์ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะ สีเหลือง 2XL
230 หอนิลรัตน์ 306 นางสาว จีรวรรณ ก้อนค้า 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีม่วง XL
231 หอนิลรัตน์ 306 นางสาว นภัสสร กุมุท 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีเขียว XL
232 หอนิลรัตน์ 307 นางสาว จุฑาขวัญ วงษ์แวง 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีฟ้า XL
233 หอนิลรัตน์ 307 นางสาว สุภัสสรา ช่อไม้ 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีแดง 2XL
234 หอนิลรัตน์ 312 นางสาว พรพรรณ ผลโต 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีชมพู 2XL
235 หอนิลรัตน์ 315 นางสาว ภัทรมณ ลาสุดี 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเหลือง 2XL
236 หอนิลรัตน์ 315 นางสาว พรอุมา ยาโด 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีม่วง M
237 หอทับทิม 201 นาย มนัสชัย บุญพรม 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง M
238 หอทับทิม 201 นาย วรพัทธ์ จิตต์สวัสด์ิ 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีชมพู L
239 หอทับทิม 206 นาย สิทธิชัย โชติวงศ์ษา 1 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์ สีเหลือง L
240 หอทับทิม 218 นาย นฤดล ดอกกุหลาบ 1 เทคโนโลยีการอาหาร(คณะ สีม่วง 3XL
241 หอทับทิม 301 นาย ชิษณุพงศ์ พงษืแสงศรี 1 ดุริยางคศิลป์(คณะ สีเขียว XL
242 หอทับทิม 301 นาย สรอรรถ วิกัยนภากุล 1 ดุริยางคศิลป์(คณะ สีฟ้า XL
243 หอทับทิม 302 นาย สมหวัง สกุลเสนาณรงค์ 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง L
244 หอทับทิม 302 นาย พงษ์ศักด์ิดา ประสงค์สอน 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีชมพู XL
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245 หอทับทิม 303 นาย วิทวัส ศรีอ้าพัน 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง XL
246 หอทับทิม 303 นาย ณัฐพล ชาวนา 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง L
247 หอทับทิม 305 นาย ธนากรณ์ ศรีเรือง 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเขียว L
248 หอทับทิม 310 นาย เจนภพ ทองย้อย 1 รัฐประศาสนศาสตร์(คณะ สีฟ้า L
249 หอทับทิม 310 นาย ปารณัท กะดามัน 1 ชีววิทยา(คณะครุศาสตร์) สีแดง 3XL
250 หอทับทิม 314 นาย รัฐพล โสถิระสินธร 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีชมพู XL
251 หอทับทิม 316 นาย ภูตะวัน ยิ มกล่ิน 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีเหลือง L
252 หอทับทิม 316 นาย ธนกร อินวกูล 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
253 หอมรกต 107 นาย อนุชา อินทรทัศน์ 1 การจัดการสถานพยาบาล สีเขียว 3XL
254 หอมรกต 110 นาย นาถวิช สาระจันทร์ 1 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร สีฟ้า L จ่ายวันเข้าหอ
255 หอมรกต 110 นาย พงศกร ธูปบูชากร 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีแดง S
256 หอมรกต 201 นาย กฤตัชญ์ สุขถนอม 1 ภาษาอังกฤษ(คณะครุศาสตร์) สีชมพู M
257 หอมรกต 201 นาย กฤษฎา รอดสุข 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีเหลือง M
258 หอมรกต 202 นาย sokpreyna Ly 1 สีม่วง XL
259 หอมรกต 204 นาย กิตติวัฒน์ จันทรเอียด 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีเขียว M
260 หอมรกต 204 นาย ศรัณญ์ น่วมศิริ 1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ สีฟ้า L
261 หอมรกต 205 นาย ณัฐวุฒิ ตรีพัฒน์ 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีแดง L
262 หอมรกต 205 นาย ณภัทร ศรีสุพรรณ 1 จิตวิทยาการปรึกษาและการ สีชมพู L
263 หอมรกต 211 นาย สิทธิพงษ์ ยังมี 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเหลือง L
264 หอมรกต 211 นาย ศิวพงษ์ ทบแก้ว 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีม่วง L
265 หอมรกต 215 นาย ชุติพันธ์ิ มีสอง 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก(คณะ สีเขียว XL
266 หอมรกต 215 นาย ปฐมพงษ์ เบ้าทอง 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก(คณะ สีฟ้า L
267 หอมรกต 216 นาย ขวัญชัย อุตรศรี 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก สีแดง L
268 หอมรกต 216 นาย แทนไท โภคินนันท์กุล 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก สีชมพู L
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269 หอมรกต 217 นาย ชนะโชติ ทรวดทรง 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีเหลือง L
270 หอมรกต 217 นาย ฉัตรฆริณ มาลัย 1 สาธารณสุขศาสตร์(คณะ สีม่วง L
275 หอมรกต 306 นาย ธนธรณ์ ป่าขจร 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ สีเหลือง L
276 หอมรกต 306 นาย วาทยุทธ ศรีเกษม 1 ทัศนศิลป์(คณะมนุษยศาสตร์ สีม่วง L
277 หอมรกต 307 นาย กฤษฎา มีทอง 1 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สีแดง L จ่ายวันเข้าหอ
279 หอมรกต 311 นาย พรเทพ มณีดวง 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีเขียว M
280 หอมรกต 311 นาย จิรยุทธ์ ร่มเย็น 1 ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) สีฟ้า L
281 หอมรกต 315 นาย ธนธรณ์ หินจีน 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีแดง L
282 หอมรกต 315 นาย ณัฐวิญญ์ อติวัฒน์อังกูร 1 คณิตศาสตร์(คณะครุศาสตร์) สีชมพู L


