
ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

1   นางสาวกมลลักษณ์   สุขสมาน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

2   นางสาวกานดา   บุญลับ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

3   นางสาวจุฑาทิพย์   ชุมพลวงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

4   นางสาวเฉลิมขวัญ   ปะวะเค การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

5   นางสาวณัฐณิชา   มาวิเศษ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

6   นางสาวนฤพร   สอนแสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

7   นางสาวบูรพานครินทร์   เฉล่ียกลาง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

8   นางสาวพิมพ์พิศา   ยงคง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

9   นางสาววรรณพร   เดชซัง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

10   นางสาววิมลภรณ์   พรมจรรย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

11   นางสาวสัจจพร   ฤทธ์ิณรงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

12   นางสาวสุวัฒนเกษ   บุตะเคียน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

13   นางสาวอัจฉริยาภรณ์   ใจดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

14   นายรัฐธรรมนูญ   กะสันรัมย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

15   นางสาวขวัญจิตร   สิทธิศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

16   นางสาวณัฐกนก   ตรีพงศ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

17   นางสาวณิชกานต์   ขาวปะค า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

18   นางสาวดวงดาว   นาชัยราญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

19   นางสาวทิพรัตน์   สิทธินาม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

20   นางสาวปรางวรา   ราชสุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

21   นางสาวปิยกานต์   ดีสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

22   นางสาวพนิดา   หล่อแท้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

23   นางสาวภัสรา   หินกล้า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

24   นางสาวเมษยา   พลรักษา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

25   นางสาววิชินีย์   ดีเร็ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

26   นางสาววิวณภา   อินจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ส ำหรับนักศึกษำเดิม)

ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ส ำหรับนักศึกษำเดิม)

ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

27   นางสาวศิริลักษณ์   สุวรรณหงษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

28   นางสาวศุภดา   บุญลับ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

29   นางสาวสิตานัน   บุญแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

30   นางสาวสุภาพร   สุขพิมาย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

31   นางสาวอฐิติยา   ลอดสุโข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

32   นายกมนภู   สวาทรัมย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

33   นายกิตติภัฎ   ป่ินแก้ว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

34   นางสาวกัญกานต์   ภักด์ิสูงเนิน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

35   นางสาวจารุภา   มีอิสระ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

36   นางสาวชยาพร   โตคีรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

37   นางสาวณิชาภัทร   ห่วงประโคน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

38   นางสาวทิพวรรณ   ใจหาญ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

39   นางสาวนลัทพร   บุญมาก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

40   นางสาวปรารถนา   คุ้มถนอม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

41   นางสาวภัทราภรณ์   สิริสุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

42   นางสาววันนิภา   กาดรัมย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

43   นางสาวสิริยาภรณ์   พินิจงาม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

44   นางสาวสุภาพร   แสงละออ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

45   นางสาวอัจฉริยาภรณ์   แสงอ่อนตา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

46   นายจักรา   กระดานลาด คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

47   นายธัญเทพ   เจริญศรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

48   นายพัชระ    ปะกัง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

49   นายศราวุฒิ   ช่อมะลิ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

50   นายอภิวัตร์   พันธ์วงษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

51   นายอัตชัย   ทองพูน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

52   นางสาวกัญญารัตน์   สวัสดี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ส ำหรับนักศึกษำเดิม)

ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

53   นางสาวจันทร์สุจิตรา   รุ่งเรือง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

54   นางสาวณัฎฐณิชา   โพธ์ิทอน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

55   นางสาวณัฐนิชา   พรหมนุช คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

56   นางสาวดวงฤทัย   ทองใบ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

57   นางสาวธัญรดา   จันทร์ทอง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

58   นางสาวนิชาภัทร   ล้อประโคน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

59   นางสาวเนตรนภา   หมวกไธสง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

60   นางสาวปภาดา   สังข์ศรีฤทธิไกร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

61   นางสาวปุณยาพร   บังทัด คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

62   นางสาวพันพสา   มีลาป คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

63   นางสาวพีรดา   สมบูรณ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

64   นางสาวอนุศรา   รัตนแสง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

65   นายกฤตย์   หงษาแก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

66   นายชญานิน   สงวนเช้ือ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

67   นายณัฐพงษ์   แก้วค า ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

68   นายทิตติพงษ์   หอมหวาน ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

69   นายภูมิผไท   แสงสว่าง ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

70   นายวชิระ   ค ากองแก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

71   นายวิทวัส   สุวรรณโท ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

72   นายสิทธิพล   สุขจิต ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

73   นางสาวจิราพร   สีกาขาว ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

74   นางสาวบัณฑิตา   การิยา ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

75   นางสาวสุธิมนต์   พันธ์วิลัย ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

76   นายดิษกุล   พรหมยะกลาง ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

77   นายดิสกร   พรหมยะกลาง ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

78   นายธราธร   พูนอนันต์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
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ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

79   นายบัลลังก์   ค าสีทา ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

80   นายเมธี   ศรีวิชัย ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

81   นายสรจักร   ศรีประโคน ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

82   นายอภิสิทธ์ิ   เจียมผักแว่น ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

83   นางสาวปิยธิดา   สุขประสพ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

84   นางสาวเพ็ชร์ลดา   คนตรง ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

85   นายธิติพงศ์   เสาวพันธ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

86   นายเอกภพ   ฤกษ์ชัย ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

87   นางสาวจิรารัตน์   ยาทา ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

88   นางสาวนริสรา   บุตรลักษณ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

89   นางสาววาสนา   โต๊ะงาม ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

90   นางสาวสุภาวดี   มนตรีปฐม ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

91   นายวิชาญ   อ่อนหนองหว้า เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

92   นายศุภชัย   ศรีระพันธ์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

93   นางสาวกมลวรรณ   ภูมิชัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

94   นางสาวขวัญฤดี   ขติฌานัง เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

95   นางสาวจันทร์นิภา   แข็งขัน เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

96   นางสาวชลธิชา   สมสอาด เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

97   นางสาวณัฐธิดา   หอมดวง เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

98   นางสาวปนัดดา   คุ้มเล่ายุง เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

99   นางสาวปวีณา   เนียมเกตุ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

100   นางสาวภรณ์สุดา   แนวราษฎร เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

101   นางสาวรักอรุณ   หม่ันกิจ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

102   นางสาววริศรา   ปะนาสุจะ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์
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103   นางสาวสุกัญญา   แสนเลิศ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

104   นายขจรศักด์ิ   ผิวข า เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

105   นายชนาธิป   บุญเจริญ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

106   นายชโลธร   แสนคนึง เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

107   นายนราธร   นะราศรี เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

108   นายพีรพัฒน์   ก าแก้ว เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

109   นายศุภชัย   เชิญรัมย์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

110   นายสหชัย   สวามิชัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

111   นายอภิวัฒน์   เพ็ชรเลิศ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

112   นางสาวกฤษฎาภา   ค าผา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

113   นางสาวจรัญญา   บ ารุงแคว้น เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

114   นางสาวชลธิชา   ศรีตะวัน เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

115   นางสาวณัฎฐิกา   หามาลา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

116   นางสาวนฤมล   หัดประโคน เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

117   นางสาวนันท์นภัส   คงพลปาน เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

118   นางสาวสุภาพร   สว่างวงค์ไชย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาครุศาสตร์

119   นายคเชนทร์   อัคพิน นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

120   นายทวีทรัพย์   บุญครัน นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

121   นายธีรภัทร   นามวงศ์ศรี นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

122   นายสุริโย   มังศรี นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

123   นางสาวกนกกร   เป็งทอง นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

124   นางสาวกนกวรรณ   เข็มช่อ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

125   นางสาวกาญจนา   ธุระท า นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

126   นางสาวชฎาพร   ท าดี นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

127   นางสาวปราณี   ละมัยนิล นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

128   นางสาวภัทราภรณ์   นาแซง นาฏศิลป์ ครุศาสตร์
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ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

129   นางสาวมัลลิกา   ธิธรรมมา นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

130   นางสาวรมย์ธีรา   ผาก่ า นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

131   นางสาวสมฤทัย   กล่อมพระทัย นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

132   นายณรงค์ฤทธ์ิ   พันธุชาติ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

133   นายนราม   ราชนิยม นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

134   นายยุทธพงษ์   บ าเพ็ญศิลป์ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

135   นายสุทัชชัย   ศรีสะวัน นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

136   นางสาวณัฏฐกานต์   เกียรติเจริญศิริ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

137   นางสาวนวมินทร์   ปาสาทัง นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

138   นางสาวมัลลิกา   หาญพิทักษ์ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

139   นางสาวยุวดี   นามโคตร นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

140   นางสาวรัชดาภรณ์   มารศรี นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

141   นางสาวศุภกร   เช้ือสมบุญ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

142   นางสาวสาวิตรี   สีน้ าเงิน นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

143   นางสาวสุทธิดา   วงณรงค์ นาฏศิลป์ ครุศาสตร์

144   นางสาวสุพรรษา   สุขแสง นาฏศิลป์ ครุศาสตร์
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ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

145   นายกฤษณะ   สะที พลศึกษา ครุศาสตร์

146   นายจักราวุธ   เจริญ พลศึกษา ครุศาสตร์

147   นายชนม์ชนก   พะนิรัมย์ พลศึกษา ครุศาสตร์

148   นายณภัทร   นามวงษา พลศึกษา ครุศาสตร์

149   นายณรงค์วิชิต   ดัชถุยาวัตร พลศึกษา ครุศาสตร์

150   นายดุสิต   วิชัยกูล พลศึกษา ครุศาสตร์

151   นายถิรนันทร์   ตรีวิเศษ พลศึกษา ครุศาสตร์

152   นายธีระเดช   อ่ิมใจ พลศึกษา ครุศาสตร์

153   นายปกรศักด์ิ   หล่อแท้ พลศึกษา ครุศาสตร์

154   นายวิชชากร   ไกรสน พลศึกษา ครุศาสตร์

155   นางสาวจันธิรา   เดิมท ารัมย์ พลศึกษา ครุศาสตร์

156   นางสาวทอฝัน   เรียวไธสง พลศึกษา ครุศาสตร์

157   นางสาวบุษราคัม   แนบสุข พลศึกษา ครุศาสตร์

158   นางสาวพรรณธิษา   สิงห์ทอง พลศึกษา ครุศาสตร์

159   นางสาวรัตนาพร   แสนไทย พลศึกษา ครุศาสตร์

160   นางสาววรลักษณ์   ตุ้มเมืองโดน พลศึกษา ครุศาสตร์

161   นางสาวอุบลวรรณ   ใยสูบ พลศึกษา ครุศาสตร์

162   นายจักรทิพย์   เฉลิมรัมย์ พลศึกษา ครุศาสตร์

163   นายชนาธิป   เพชรเสนา พลศึกษา ครุศาสตร์

164   นายณรงค์ฤทธ์ิ   ทิพย์กลาง พลศึกษา ครุศาสตร์

165   นายตะวัน   ศรีจันทร์ พลศึกษา ครุศาสตร์

166   นายทักษิณ   เติมใจ พลศึกษา ครุศาสตร์

167   นายไทรัฐ   หงษ์ทอง พลศึกษา ครุศาสตร์

168   นายปุญญพัฒน์   ยอดเจริญ พลศึกษา ครุศาสตร์

169   นายยุทธศาสตร์   สังเกตกิจ พลศึกษา ครุศาสตร์

170   นายวุฒินันท์   เสริมช่ือ พลศึกษา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ
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ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

171   นายอนุสิทธ์ิ   พนาจันทร์ พลศึกษา ครุศาสตร์

172   นายอาทิตย์   ศาลางาม พลศึกษา ครุศาสตร์

173   นางสาวธีรฎา   สร้อยสูงเนิน พลศึกษา ครุศาสตร์

174   นางสาวนารีรัตน์   พันธ์พระ พลศึกษา ครุศาสตร์

175   นางสาวบุษรินทร์   ศรีแพน พลศึกษา ครุศาสตร์

176   นางสาวพรรณวิภา   เสนาพันธ์ พลศึกษา ครุศาสตร์

177   นางสาวลลิตตา   พรมด้วง พลศึกษา ครุศาสตร์

178   นางสาวสุดารัตน์   ภูมินา พลศึกษา ครุศาสตร์

179   นายเขมชาติ   แสวงการ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

180   นายพีระพัฒ   ชาญส าโรง ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

181   นายศักด์ิดา   อรรถการุณพันธ์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

182   นางสาวกมลวรรณ   โทนสุวรรณ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

183   นางสาวจิตสุภา   จารัตน์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

184   นางสาวชโรธร   ช านาญกิจ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

185   นางสาวชลธิชา   มัจฉาชาติ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

186   นางสาวชลิตา   ทุรารัมย์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

187   นางสาวณัฐริกา   สีหราช ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

188   นางสาวธนิษฐา   หอมจันทร์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

189   นางสาวธัญญารักษ์   นันทะโชติ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

190   นางสาวนวพร   นามเพ็ง ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

191   นางสาวปาริฉัตร   นิวาสรัมย์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

192   นางสาวพินิจจันทร์   แสงประโคน ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

193   นางสาวภัทรจิฬา   วรรณโสภา ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

194   นางสาวมุกรินทร์   กะรัมย์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

195   นางสาววราภรณ์   แอมไธสง ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

196   นางสาวศรีไพร   เจริญรัมย์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์
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ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

197   นางสาวสวเนตร   ช่างท า ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

198   นางสาวอนันตญา   สุวรรณเขตร์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

199   นางสาวอัสราภา   ดีพันธ์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

200   นายปฏิภาณ   พาวัน ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

201   นางสาวกัญญารัตน์   จันทร์ประโคน ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

202   นางสาวนภาพร   ฤทธิแผลง ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

203   นางสาวนันทิยา   ช่ืนรส ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

204   นางสาวพราวพิมล   ศิลากุล ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

205   นางสาวไพลิน   สุนทรวัตร์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

206   นางสาวมุกริน   เอการัมย์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

207   นางสาวเยาวเรศ   ยอดชรูด ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

208   นางสาวศิริรัตน์   ศรีค า ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

209   นางสาวสุนันทรา   ค าหวัน ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

210   นางสาวอรอนงค์   อนันตรัมย์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

211   นายกายสิทธ์ิ   หินชัน ภาษาไทย ครุศาสตร์

212   นายรติพงษ์   ศรีสังข์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

213   นางสาวกัญญารัตน์   สอาดเอ่ียม ภาษาไทย ครุศาสตร์

214   นางสาวกัณสุดา   บุญสุข ภาษาไทย ครุศาสตร์

215   นางสาวจิตรลัดดา   ทองฝอย ภาษาไทย ครุศาสตร์

216   นางสาวจุฑาทิพย์   ลุนนู ภาษาไทย ครุศาสตร์

217   นางสาวชนิดาภา   โพธ์ิแสง ภาษาไทย ครุศาสตร์

218   นางสาวชลลดา   ไขอ่อน ภาษาไทย ครุศาสตร์

219   นางสาวนพธีรา   แสวงรัมย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

220   นางสาวนวพรรษ   คนชุม ภาษาไทย ครุศาสตร์

221   นางสาวปทิตตา   อินทร์แก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์

222   นางสาวพนมพร   ชินชนะ ภาษาไทย ครุศาสตร์
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ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

223   นางสาวพิชญาวี   ดีมาก ภาษาไทย ครุศาสตร์

224   นางสาวพิยดา   ยอดพวง ภาษาไทย ครุศาสตร์

225   นางสาววรรณพร   แก้ววิเชียร ภาษาไทย ครุศาสตร์

226   นางสาววรรณศา   ไชยรินทร์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

227   นางสาวศิริยากร   ก ามะนาด ภาษาไทย ครุศาสตร์

228   นางสาวศุภรัตน์   ชะรุมรัมย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

229   นางสาวสุกัญญา   แก้วสุข ภาษาไทย ครุศาสตร์

230   นางสาวสุตาภัทร   ร่ืนรัมย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์

231   นางสาวเสาวลักษณ์   เพียรเสมอ ภาษาไทย ครุศาสตร์

232   นางสาวอทิตติญา   หิงประโคน ภาษาไทย ครุศาสตร์

233   นายวรรณเพ็ญ   เตียงแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์

234   นางสาวกฤษณา   ย่ิงเชิดดี ภาษาไทย ครุศาสตร์

235   นางสาวกัณฐ์ทอง   ม่านทอง ภาษาไทย ครุศาสตร์

236   นางสาวขวัญสุดา   ศรีวะสุทธ์ิ ภาษาไทย ครุศาสตร์

237   นางสาวจิรัชญา   บุญคล้อย ภาษาไทย ครุศาสตร์

238   นางสาวชนม์นิดา   สมุหเสนีโต ภาษาไทย ครุศาสตร์

239   นางสาวชลยาดา   ผลเจริญ ภาษาไทย ครุศาสตร์

240   นางสาวดุสิดา   ดวงศรี ภาษาไทย ครุศาสตร์

241   นางสาวนันทพรรณ   เฉยกลาง ภาษาไทย ครุศาสตร์

242   นางสาวปณิธาน   สุขส าราญ ภาษาไทย ครุศาสตร์

243   นางสาวพรรณพษา   แก้วกูล ภาษาไทย ครุศาสตร์

244   นางสาวพินดารัตน์   ร่มเย็น ภาษาไทย ครุศาสตร์

245   นางสาวมยุริณ   ชมจันทึก ภาษาไทย ครุศาสตร์

246   นางสาววรรณนิศา   คุ้มเล่ายุง ภาษาไทย ครุศาสตร์

247   นางสาววรรณพร   ฉิมพลีพันธ์ุ ภาษาไทย ครุศาสตร์

248   นางสาวศิริลักษณ์   สีทิศ ภาษาไทย ครุศาสตร์
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249   นางสาวศุภวัลย์   งามฉลาด ภาษาไทย ครุศาสตร์

250   นางสาวสุชานาถ   ศรีพรม ภาษาไทย ครุศาสตร์

251   นางสาวสุวารี   แก้วพิมพรม ภาษาไทย ครุศาสตร์

252   นางสาวโสภา   พิมพ์โคตร ภาษาไทย ครุศาสตร์

253   นางสาวอารีรัตน์   ค าสอน ภาษาไทย ครุศาสตร์

254   นายต่อพงษ์   เจริญใจ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

255   นายวุฒิพงศ์   ผดุงแดน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

256   นางสาวกมลชนก   อ่อนน้ าค า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

257   นางสาวกัญญาวีร์   ภูมิกระจ่าง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

258   นางสาวจิรัฏฐ์   พิลาล้ า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

259   นางสาวจิลลาภัทร   ดมประโคน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

260   นางสาวชลธิชา   สยามประโคน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

261   นางสาวณัฐนิช   แก้วสน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

262   นางสาวใบบุญ   เหมันตา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

263   นางสาวปัทมา   ปุริสังข์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

264   นางสาวเปมิกา   วิสูงเร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

265   นางสาวพรไพลิน   บ่อไทย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

266   นางสาวพิชชาพร   วงษลาด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

267   นางสาวภัทรนิษฐ์   ธรรมม่วงไทย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

268   นางสาวมัณฑิรา   สร้อยมุกดา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

269   นางสาวเรณุกา   สกุลเดียว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

270   นางสาวลมัญญา   เจียมผักแว่น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

271   นางสาววรรณวิภา   สุดาบัน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

272   นางสาววิชชุลดา   สอนศิลป์พงศ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

273   นางสาวอรธิดา   ผลาเลิศ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

274   นายภูธิป   พลอาษา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
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275   นางสาวตวงรัตน์   โสชาติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

276   นางสาวนิชดา   ศิริสุวรรณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

277   นางสาวปติมา   สุขประโคน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

278   นางสาวปิยพร   เฉลิมรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

279   นางสาวพรชิตา   พัฒนะแสง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

280   นางสาวภัทรลดา   วาประโคน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

281   นางสาวเมทินี   งามแฉล้ม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

282   นางสาวรวิสรา   สมศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

283   นางสาวเรืองนภา   แซ่เทียน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

284   นางสาววัลย์ลดา   โปรดประโคน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

285   นางสาวศศิกานต์   แววโคกสูง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

286   นางสาวอภิรดี   ระวังช่ือ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

287   นายณัฐกร   จิมานัง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

288   นายทนงศักด์ิ   ธิรอดรัมย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

289   นายธนชัย   ละประโคน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

290   นายภานุเดช   กันทะมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

291   นายอภิชาติ   สุขปีรดา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

292   นางสาวกุลณัฐ   ทุมนอก วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

293   นางสาวเกศวรินทร์   แจ้งประจักษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

294   นางสาวดรุณี   เชียงรัมย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

295   นางสาวบุญรักษา   เรียงไธสง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

296   นางสาวเพชรดา   อะโรคา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

297   นางสาววิภาพร   ส าราญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

298   นางสาวสุนิสา   ม่วงส าเภา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

299   นางสาวอริสา   เย่ียมรัมย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

300   นางสาวอารีญา   เป็นนวล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ส ำหรับนักศึกษำเดิม)

ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

301   นายณัฐนันท์   วินทะไชย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

302   นายทักษิณ   ประทาสี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

303   นายบัญญวัต   คงพินิจ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

304   นายภูมิไทย   หฤทัยถาวร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

305   นางสาวกัลยรัตน์   พลทิพย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

306   นางสาวกุลธิดา   เหลาคม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

307   นางสาวขนิษฐา   วรรณา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

308   นางสาวธัญชนก   กรีครบุรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

309   นางสาวนฤมล   อินสุวรรณ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

310   นางสาวนิภาพร   บุญทันเสน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

311   นางสาววิราวรรณ   วิยาสิงห์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

312   นางสาวสุธาทิพย์   นะรินทร์รัมย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

313   นางสาวสุนิสา   ใสกระจ่าง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

314   นางสาวหัทยา   ผสมมี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

315   นางสาวอัญธิกา   พันธ์ศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

316   นางสาวอารีญา   วารินกุฎ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์

317   นายกวินพรรษ   นิธิหิรัญวงษ์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

318   นายกิตติภพ   ศรีสมศักด์ิ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

319   นายชนินธร   บุตรนอก ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

320   นายชาคริต   งานไธสง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

321   นายธวัชชัย   สุดดี ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

322   นายธวัฒน์ชัย   สีสด ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

323   นายวิศิษฎ์   หอมค า ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

324   นางสาวกชกร   รุ่งแสง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

325   นางสาวกานต์ธิดา   ค ากลอง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

326   นางสาวก าไลทอง   เกษสร ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
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327   นางสาวธนิษฐา   ศรีจันทร์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

328   นางสาวธัญเรศ   จ าปาโพธ์ิ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

329   นางสาวนัดดา   บรรโล ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

330   นางสาวเปลววะดี   อยู่ย่ังยืน ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

331   นางสาวมนฑิตา   จ านงมี ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

332   นางสาวมานี   ดีพิจารณ์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

333   นางสาววริษา   แสนนอก ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

334   นางสาววัชรี   ไกรยา ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

335   นางสาวอรนุช   ทุริดไธสง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์

336   นายชนมวัต   ก้อนทอง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

337   นายธนาวุฒิ   พันนอก สังคมศึกษา ครุศาสตร์

338   นายพงศธร   ดวงดี สังคมศึกษา ครุศาสตร์

339   นายยศวริศ   กิเลน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

340   นายวราเทพ   ปุลันรัมย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

341   นายสุทธิภรณ์   เพชรสังหาร สังคมศึกษา ครุศาสตร์

342   นางสาวกานต์ธีรา   ทองค า สังคมศึกษา ครุศาสตร์

343   นางสาวจิราลักษณ์   สีสุมา สังคมศึกษา ครุศาสตร์

344   นางสาวญาณิศา    หงษ์ทอง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

345   นางสาวธนัชชา   มิมหาร สังคมศึกษา ครุศาสตร์

346   นางสาวบุญสิตา   ยืนยง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

347   นางสาวปณิตา   ทวีศรี สังคมศึกษา ครุศาสตร์

348   นางสาวพัชรีกร   คลายโศก สังคมศึกษา ครุศาสตร์

349   นางสาวภัทราพร   สุขประโคน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

350   นางสาวรัตติยาภรณ์   รัตนสมบัติ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

351   นางสาวศิริพร   กุสิรัมย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

352   นางสาวศุราภรณ์   พูนเฉลียว สังคมศึกษา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ส ำหรับนักศึกษำเดิม)

ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

353   นางสาวอภิญญา   ทรงสีสด สังคมศึกษา ครุศาสตร์

354   นางสาวอัจฉรา   ศรีอาราม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

355   นางสาวอาภาศิริ   โอช ารัมย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

356   นางสาวอิสราภา   ครองไกรเวช สังคมศึกษา ครุศาสตร์

357   นายดนุพล   บุญจันทร์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

358   นายธนาวุฒิ   แหลมหลัก สังคมศึกษา ครุศาสตร์

359   นายพันธวัฒน์   สายรัตน์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

360   นายศรุต   เหมาะประโคน สังคมศึกษา ครุศาสตร์

361   นางสาวกนกพร   พระนารายณ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

362   นางสาวกาญจนธัช   สุมาลุย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

363   นางสาวกิตติมา   ดีล้อม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

364   นางสาวจิราภรณ์   อ่ึงสีคราม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

365   นางสาวฐิติมา   บัวพันธ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

366   นางสาวณัฐทิตา   โคตรหาซาว สังคมศึกษา ครุศาสตร์

367   นางสาวธรรมษา    มุมทอง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

368   นางสาวเบญฑิยาพร   เอ้ือไธสง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

369   นางสาวประภัสสร   เอ่ียมนางรอง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

370   นางสาวพิริยา   นามสว่าง สังคมศึกษา ครุศาสตร์

371   นางสาวยมาภรณ์   เอมโอช สังคมศึกษา ครุศาสตร์

372   นางสาวรุ่งฤดี   ระเมียดดี สังคมศึกษา ครุศาสตร์

373   นางสาววิภาภรณ์   ขาวงาม สังคมศึกษา ครุศาสตร์

374   นางสาวศิริญากร   ตองติดรัมย์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

375   นางสาวศุภลักษณ์   พรมรักษ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

376   นางสาวสิริญญา   ต้นเขียว สังคมศึกษา ครุศาสตร์

377   นางสาวสุไพรินทร์   ประเสริฐสุด สังคมศึกษา ครุศาสตร์

378   นางสาวอมรรัตน์   เสาวพันธ์ สังคมศึกษา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ส ำหรับนักศึกษำเดิม)

ประเภท นักศึกษำคณะครุศำสตร์ (รหัส 63)

379   นางสาวอาทิตยา   จาระบับ สังคมศึกษา ครุศาสตร์

380 นายไชยกานต์  จันศิลา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

381 นายพีรภัทร รังพงษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

382 นางสาวพรรณิภา  ขุนรักษ์พะเนาว์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

383 นายชยุตพงษ์  บ ารุงนาม ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

384 นางสาวบุญสิตา พรหมบุตร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์


