
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

1 60E186005 น.ส.ชนิดา เพ็งเซ่ง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

2 60E186015 น.ส.ปนัดดา เศรษสุข ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

3 59E193011 น.ส.นริสา รัตนค า ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษภาษาไทย

4 59E143035 น.ส.สุภาวดี สุขทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

5 60E143007 นายธนพงศ์ ทองแก้ว ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

6 624143001 นายรุซด่ีย์ เคลลอฟ่ี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

7 59E189001 นายกมลชาติ สังข์แก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

8 59E189003 นายคชาวิทย์ กาญจนพร ครุศาสตร์ พลศึกษา

9 59E189008 นายไตรภพ หาญแจ้ ครุศาสตร์ พลศึกษา

10 59E189009 นายทรงสิทธ์ิ เรณุมาศ ครุศาสตร์ พลศึกษา

11 59E189010 นายธนวัฒน์ เลิศบุรุษ ครุศาสตร์ พลศึกษา

12 59E189012 น.ส.ธีรดา ปานแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

13 59E189013 นายธีรภาพ ชูเช่ง ครุศาสตร์ พลศึกษา

14 59E189014 นายธีระพงษ์ แสงแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

15 59E189015 นายนพดล หมานดาโอะ ครุศาสตร์ พลศึกษา

16 59E189016 นายปุริม แก้วพิทักษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

17 59E189017 นายพุฒิพงศ์  บัวแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

18 59E189018 นายไฟซอล เบ็ญหมาน ครุศาสตร์ พลศึกษา

19 59E189019 นายภัทรกร ชาญน  า ครุศาสตร์ พลศึกษา

20 59E189021 นายฤทธิพร ลาพา ครุศาสตร์ พลศึกษา

21 59E189022 น.ส.วรัมพร ละหมิด ครุศาสตร์ พลศึกษา

22 59E189024 นายสัจจธรรม แทนบุญ ครุศาสตร์ พลศึกษา

23 59E189025 นายสุทธินันท์ หมายพรหม ครุศาสตร์ พลศึกษา

24 59E189026 นายสุริยวุธ สุริยวงศ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

25 59E189027 นายอนุรักษ์ สีงาม ครุศาสตร์ พลศึกษา

26 59E189029 นายอภิรักษ์ เจริญสุข ครุศาสตร์ พลศึกษา

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี
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27 59E189030 นายอภิสิทธ์ิ กาญจนารักษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

28 59E189031 นายอภิสิทธ์ิ หวันสู ครุศาสตร์ พลศึกษา

29 59E189032 นายอภิสิทธ์ิ อาด า ครุศาสตร์ พลศึกษา

30 60E189014 นายทัตพงศ์ แดงส่องศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา

31 60E189022 นายรุจิกร พลมา ครุศาสตร์ พลศึกษา

32 61E189008 นายบูรฮัน มานะ ครุศาสตร์ พลศึกษา

33 61E189024 นายรอฟีฟี อาบู ครุศาสตร์ พลศึกษา

34 624189001 นายภาวัต ทองเนื อขาว ครุศาสตร์ พลศึกษา

35 59E101023 นายภูมิพิชญ์ คงสุกแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

36 61E101021 นายรองอเดช แก้วมา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

37 60E102028 น.ส.อาทิตยา ศรีนาค ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

38 61E102002 น.ส.ทอแสง จันทบุรี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

39 60E148004 น.ส.ก่ิงกาญจน์ ช่วยพันธ์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

40 60E148048 นายธนพนธ์ ทองไชย ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

41 59E110008 นายธนภัทร ชิตชลธาร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

42 59E110011 น.ส.นราวัลย์ จันสุข ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

43 59E110014 น.ส.ประภัสษร พรมสวรรค์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

44 59E110025 น.ส.ศศิธร ชูสงค์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

45 59E110026 น.ส.ศรินาถ สุวลักษณื ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

46 59E110027 น.ส.สรัลชนก มัคอาน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

47 59E110030 น.ส.สุวภัทร ธีระกุลพิศุทธ์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

48 59E110032 นายอภิวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

49 59E110034 นายออธา ศรีพิทักษ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

50 604707018 นายปฏิวัติ เมืองแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช

51 614707048 นายณัฐกิตต์ิ โสภณ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช

52 614707054 นายจิรเมธ กังแฮ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช
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53 614707055 นายวริทธิ คงสิน เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช

54 614707057 นายศักรินทร์ นวลพงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช

55 624707058 นายกิตติพงศ์ สิงหะพล เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช

56 614712004 นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

57 614712009 นายนิธิภัทร อนุสาย เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

58 614712013 นายพงศกร แก้วสด เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

59 614712027 นายรัตนชาติ นาศรี เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

60 604708007 นายซุลฮาน สาแม เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

61 604708014 นายธาม แก้วทิพรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

62 604708045 นายสิรวิชญ์ ทองนพคุณ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

63 604708048 นายสุรารักษ์ เวชประสิทธ์ิ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

64 604708051 นายอนันยช บัวขวัญ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

65 604708054 นายโอฤทธ์ิ ยายมาก เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

66 614708015 นายธัญวัฒน์ สิงห์สุ้น เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

67 614708035 นายนราธิป หยูอินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

68 614708050 นายปฐวี ชูรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

69 624708002 นายกิตติธัช นวลเต็ม เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

70 624708039 นายชาญณรงค์ ย่ีหาญ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสัตว์

71 604257008 น.ส.พรรวิสา มีชู เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี ยงสัตว์น  า

72 604710003 น.ส.เกวลิน ไพจิตรจินดา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

73 604710007 น.ส.ฉัตรชบา นวลออง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

74 604710009 น.ส.ฐิติรัตน์ โรจน์นครินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

75 604710013 นายตอเฮด หมัดศิริ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

76 604710022 น.ส.พรพิมล อุ่ยยก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

77 604710028 น.ส.ศศิมา ชัยนิกูล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

78 604710031 นายสินธนา วินฉ้วนๆ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
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79 604710032 นายสิรภพ สุขสวัสด์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

80 604710033 น.ส.สิรินทิพย์ ชูชนะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

81 604710034 น.ส.สิริพร เวชสิทธ์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

82 604710035 น.ส.สุชารัตน์ กล่อมเกลี ยง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

83 604710039 น.ส.อทิตยา อนันต์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

84 604710042 น.ส.อัสมา สายชนะพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

85 604710045 น.ส.ฮานาน หวันเต๊ะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนฯการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

86 604705036 นายอภิวัฒน์ ทองสังข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

87 614705003 นายเพชรนาธาน พุฒฑิตวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

88 614705004 นายกรฤทธ์ิ คีรีคช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

89 614705005 น.ส.วิยดา รัตนบุรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

90 614705009 นายนัฐพงศ์ ดวงภักดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

91 614705010 นายยศพล แทนโป เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

92 614705012 นายภาณุพงศ์ จุนคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

93 614705014 นายปรินทร อินด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

94 614705018 นายบรรหาร อิสระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

95 614705019 น.ส.น  าพร ขักกะโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

96 614705020 น.ส.อัสมา เหมหีม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

97 614705021 น.ส.นรีนารถ จันทรงสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

98 614705022 นายบุญญศิกด์ิ วรรณพฤกษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

99 614705023 นายพัฒนพงศ์ ชูศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

100 614705027 นายณัฐวุฒิ อร่าม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

101 614705028 น.ส.สุดารัตน์ อุบลจินดา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

102 614705029 นายวรุธ สานุสรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

103 614705030 นายศุภณัฐ แสงนิล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

104 614705031 นายสหัสวรรษ ก๊กใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน้า 4  ถึง  22



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 
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    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

105 614705035 นายภคพล ก าภู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

106 616705024 นายณัฐพล จรูญโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

107 616705049 นายธีรศักด์ิ ทองนวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

108 616705056 น.ส.ทิพวัลย์ อ่อนแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

109 616705057 นายณัฐภัทร ช่วยนุกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

110 616705059 นายวุฒิชัย จันทภาโส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

111 616705061 น.ส.อุษณีย์ สตอปา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

112 616705072 .ส.อาซูรา มามะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

113 616705073 นายภุชงศ์ ทองโอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

114 616705077 นายธนภัทร ถนอมศรีมงคล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

115 616705087 น.ส.โนร์ฮาดายู มะอูเซ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

116 614704005 นายผดุงเกียรติ ศรีคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

117 614704007 นายถภควัต นวลหมาด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

118 614704008 นายนิติธรณ์ ชัยศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

119 614704009 นายเจษฎา ขวัญเพ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

120 614704016 นายสิริวัฒน์ คุ้นเคย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

121 614704017 นายณัฐวุฒิ แก้วบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

122 614704025 นายจักรรินทร์ หวัดเพ็ชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

123 614704027 นายชัยประสิทธ์ิ แก้วนุกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

124 614704029 นายคณาธิป เหล็กเกิดผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

125 614704030 นายซัยญิด ละเบ็ญหรูน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต

126 604703001 นายก่อฤกษ์ เรืองหิรัญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

127 604703005 นายจิรารุวัฒน์ เรืองเรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

128 604703008 นายชูชาติ พงศ์สุชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

129 604703011 นายณัฐพนธ์ อินทองสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

130 604703019 นายบาซิล โบบทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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131 604703038 นายอดินันท์ สาดีน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

132 614703009 นายธีรภัทร บุญช่วย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

133 614703010 นายอิทธิกร วิจารณบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

134 614703011 นายณฐวัฒน์ หนูประพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

135 614703013 นายชนัตร กาญจนะแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

136 614703014 น.ส.รุสมี เขร็มกา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

137 614703018 นายวีรวัฒน์ เสาวคนธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

138 614703022 นายวัสพล ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

139 614703024 นายภควัฒน์ ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

140 614703025 นายพนธกร ปานจรูญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

141 614703026 นายปิยะณัฐ ช่วยม่ัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

142 604702004 นายไกรวิชญ์ ไหมสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

143 604702006 นายเดชด ารงค์ ขอนแก่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

144 604702007 นายทิวากร จิงจวบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

145 604702009 นายธนาวุฒิ เสียมไหม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

146 604702012 นายนรเศรษฐ์ ศรีสงคราม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

147 604702017 นายภัทรภูมิ ทองชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

148 604702021 น.ส.ลาตีฟา หะยีมัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

149 614702003 นายธนวัตร หนูเริก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

150 614702016 นายนัฐวุฒิ กะเส็ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

151 616702007 นายพชร เศรษฐวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

152 616702008 นายเกียรติศักด์ิ เศรษฐณรงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

153 616702010 นายถิรวิทย์ อุปถัมป์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

154 616702011 นายพีรวัศ บุญรอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

155 616702012 นายอดิเทพ ศรีรุจี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

156 616702014 นายอาซิซ อาแวสือนิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
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157 616702016 นายอามีน เจะเต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

158 616702021 นายศราวุธ เส็นธนู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

159 616702024 นายคณิศร จิตจ านงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

160 616702027 นายณฐกมล สุขแก้วมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

161 616702028 นายธนทัต กลีบแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

162 616702029 นายเอกชลิต รัตนรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

163 616702030 นายมนพิชัย เกษกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

164 616702031 นายชนวัฒน์ เขียมพ้อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

165 616702032 นายชลธร อุไรกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

166 616702033 นายธวัชชัย มาดาโต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

167 616702034 นายสิทธิโชค สมแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

168 616702035 นายวัชรินทร์ ทองทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

169 616702037 นายซุฟเฟียน เจะมิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

170 616702038 นายธวัชชัย เต่าจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

171 616702039 นายสิทธิพงศ์ เฮ่าหนู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

172 616702040 น.ส.สาลินี ชูเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

173 616702041 นายพัสวัชร์ อินทร์ด้วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

174 616702042 นายณัฐวุฒิ ธรรมสโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

175 616702043 นายกนกพล สีแก้วเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

176 616702044 นายจารึก บุตรคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

177 616702047 นายกษิด์ิเดช บุญเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

178 616702048 นายอานนท์ ยานารมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

179 616702050 นายจักรกฤต พุ่มนุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

180 616702051 นายปฏิพัท หวานอม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

181 616702052 นายฟาตะฮ์ เจ๊ะอาลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

182 616702053 นายมูฮัมมัดซอฟวัน เจะแห เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
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รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

183 616702054 นายอัสมัน มาปะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

184 616702056 นายมูฮัมหมัดซอฟี ยูโซะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

185 616702057 นายจักรกฤษณ์ สุธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

186 616702058 นายสุรเกียรติ อิสลาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

187 616702059 นายพชรพล แสงอร่าม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

188 616702060 นายาอนุชา ขวัญเกิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

189 616702061 นายซูพียัน อาบูบากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

190 626715052 นายศุภวิชญ์ ด ารงศิลป์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

191 624713007 นายธนายุต เกื อตุ้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ

192 624713010 นายพลวัฒน์ ชุมเสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ

193 624713020 นายชลสิทธ์ิ ชลยุทธโคธิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ

194 624713027 นายชัยณรงค์ สุวรรณกันทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ

195 624713044 น.ส.กนกกร มากวิจิตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ

196 604907001 นายจักรพรรณ์ ลอยสิบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

197 604907012 น.ส.พัชรี บุญรอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

198 604907014 นายภูบดี ดวงขวัญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

199 604907016 น.ส.รวิวรรณ สังข์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

200 614907003 นายอภิสิทธ์ิ ชูสีนุ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

201 614907006 นายสักรี ยาเมาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

202 614907007 นายสุทธินันท์ จันทร์นวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

203 624807006 นายศรันย์ เพชรแดง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

204 624907014 นายซากีรัน สาอิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

205 604906002 น.ส.กนกวรรณ ชะวิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

206 604906016 น.ส.นุจรีย์ อาด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

207 604906026 นายภูวดล แก้วเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

208 614906027 นายสหัสวรรษ คุ้มครอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
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209 624906044 น.ส.ณัฐกัญญา คงปลอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

210 624906066 นายนิอาดัม อีปง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

211 624906067 นายฮาบิล มะลิหมัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

212 604305023 นายธนัยพร ฉ้วนกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

213 604305058 น.ส.สุวรรณี หนูเกลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

214 604305061 นายอภิสิทธ์ ช่วยชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

215 614305023 น.ส.เบญจพรรณ สายล่ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

216 614305027 น.ส.เมลดา เพชรภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

217 624305110 น.ส.ฐิติยา คงมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

218 624305128 น.ส.ทัศวรรณ เช่ือชะเอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

219 624305132 นายนฤทธ์ิ หมัดหมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

220 604301003 น.ส.จันทกานต์ิ เพชรเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

221 604301018 นายธนวัฒน์ เพชรนุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

222 604301030 น.ส.พุธิตา พูลสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

223 604301038 น.ส.ศิรประภา เพ็งศุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

224 614301025 นายธีระดิษฐ์ิ ใบหมุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

225 604302003 นายชยณัฐ จุลนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

226 604302010 นายณัฐวีร์ พลายด้วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

227 604302016 น.ส.ธัญวรัจน์ ลาภทวีวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

228 604302018 น.ส.นาเดีย หัสสะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

229 604302021 นายปรกรณ์ คงจินดามณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

230 604302025 น.ส.ปวีณา เซ่งเล่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

231 604302026 นายพัชรพล แซ่ตั ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

232 604302037 น.ส.ลีลาวดี แก้วชุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

233 604302045 นายสหรัฐ ไซมอนส์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

234 604302046 นายสิทธิโชค ด าเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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235 604302054 น.ส.อารีรัตน์ หมัดอะดัม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

236 604302057 น.ส.อาทิตยา แก้วมีจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

237 614339017 น.ส.ณัฐซิตา เพชรโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

238 614339033 น.ส.รรรรรร อังสุภานิส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

239 614339045 น.ส.กรรณิษา โอฬาริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

240 614211011 น.ส.อมรทิพย์ สีสมอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

241 614211015 น.ส.สุนิษา จันทร์หงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

242 614211025 น.ส.วีณา เจ๊ะแว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

243 6041101011 นายชาญวิทย์ เหมือนจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

244 6041101020 นายธงชัย ปานงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

245 6041101048 นายสุชานนท์ วิชัยดิษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

246 6041101049 น.ส.สุดารัตน์ วรรณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

247 6041101051 น.ส.สุวนันท์ อุยสุย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

248 6041101062 น.ส.กันยารัตน์ สุระคค าแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

249 6041101112 นายอรรถวุฒิ พรมขาวทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

250 6041101131 น.ส.ณัฐณิชา ไมตรีจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

251 6041101132 นายณัฐพงศ์ สงนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

252 6041101135 น.ส.ทิวาวรรณ์ รักช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

253 6041101141 น.ส.นิชดา วีระพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

254 6041101142 น.ส.เสาวรัตน์ ชูสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

255 6041101151 น.ส.ภิญญดา กล้าณรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

256 6041101152 นายยศกร เพชรกาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

257 6041101157 น.ส.วาทินี ชิณละวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

258 6141101002 น.ส.ธนัชชา ศรีประสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

259 6141101009 นายอรัญ บุญยอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

260 6141101013 น.ส.สุระจิตร์ เอียดแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

261 6141101015 นายนันทวัฒน์ สุริยจันทรื มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

262 6141101016 น.ส.ปิยธิดา หนูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

263 6141101018 น.ส.วารีดา เจ๊ะนิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

264 6141101020 น.ส.สุภัสสร ขาวน่ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

265 6141101025 น.ส.มาริษา อ านักมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

266 6141101034 น.ส.ชลธิชา สุขม่ิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

267 6141101045 นายสุธา ทองลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

268 6141101090 นายวรินทร คงสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

269 6141101117 น.ส.จิตสุภา สัตย์พันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

270 6141101121 นายมานิต กังวลงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

271 6141101123 น.ส.รัตนา อินธิแสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

272 6141101134 นายวรพจน์ ลอยแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

273 6141101135 นายปรินทร ขุนพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

274 6141101145 น.ส.ฐณัฐพร ประทานชวโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

275 6141101159 น.ส.นิศารัตน์ แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

276 6141101162 น.ส.จุรีย์พร เส้งสีแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

277 6141101165 นายจารุกิตต์ิ ชาติเป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

278 6141101169 น.ส.การต์ธิดา สินไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

279 6141101171 นายพีรพัฒน์ ราชแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

280 6141101177 น.ส.กุลสตรี บุญเศียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

281 6241101120 นายคฑากานต์ ศรีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

282 604338004 น.ส.กันตา สุวรรณชาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

283 604338007 น.ส.จินตนา ไทรศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

284 604338044 นายสุทธิพงศ์ ตุลยนิษก์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

285 604338048 น.ส.สุไรณี ดือราแมหะยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

286 604338052 น.ส.อัสมา ลิงาลาห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

287 604338062 นายชัชนันท์ ไชยยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

288 604338081 นายพีระวัฒน์ วุวรรณมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

289 604338089 นายวันชัย แสละวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

290 604338096 นายสุทธวีร์ แก้วจรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

291 614338017 นายอาลี ดนยาเส๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

292 614338022 นายศักย์ศรณ์ นวลทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

293 614338032 น.ส.ปลายฝน ทองอารัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

294 614338047 นายพชร ตรงนิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

295 614338062 นายหัสชัย เกื อสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

296 614338063 นายปิยทัต ไฝทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

297 614338065 นายนพวินท์ สุวรรณกันทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

298 614338077 นายณัฐพล ราชสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

299 614338102 นายฤทธิชัย ชัยศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

300 614338105 นายภูมิรัตน์ บิลคาเดอร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

301 614338113 นายวิศรุต หมาดอี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

302 614338118 นายปาธาน เลรักมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

303 624338009 น.ส.ธัญชนก สอดส่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

304 624338028 นายเกียรติยศ สุวรรณฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

305 624338029 น.ส.ณัฐกานต์ มาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

306 624338030 น.ส.มัญชุพร ชีวะสาโร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

307 624338060 นายภูริวัตร มลิวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

308 624338063 น.ส.นภชนก หมุดเส็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดิการสังคม

309 604332003 น.ส.กาญจนาพร ภู่แป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

310 604332005 น.ส.กุลณัฐ ถาวรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

311 604332009 น.ส.คันธารัตน์ สุขโร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

312 604332010 น.ส.จิดาภา หอมเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

313 604332018 น.ส.ไซนะ ดาอีดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

314 604332020 น.ส.นลินี ฤทธิอักษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

315 604332023 น.ส.เนตรทราย หมัดแกแรต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

316 604332032 นายภูริพัฒน์ บรรพโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

317 604332033 นายมารูวัน เจะนิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

318 604332042 นายลิขิต วังเอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

319 604332043 น.ส.วรดา สันเด็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

320 604332044 น.ส.วัชราภรณ์ นาเหนือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

321 604332057 นายเอกภพ แซ่ย่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศน์

322 604413002 น.ส.กรกนก แก้วเมือง วิทยาการจัดการ การจัดการ

323 614413008 นายพีรวิชญ์ คงถ่ิน วิทยาการจัดการ การจัดการ

324 614413016 น.ส.ดาเนียล ดาแม วิทยาการจัดการ การจัดการ

325 614413018 นายอิสมาแอล เจะมะ วิทยาการจัดการ การจัดการ

326 614413029 นายนภพล ตันนิกุล วิทยาการจัดการ การจัดการ

327 614413091 นายค๊อฟฟาร์ หนูหนุด วิทยาการจัดการ การจัดการ

328 614413094 น.ส.ธัญรัตน์ ขุนณรงค์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

329 614413115 นายมุสตอฟา เวชสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ

330 624413007 น.ส.ญานิศา สุวรรณวงศ์มาลี วิทยาการจัดการ การจัดการ

331 624413045 น.ส.กาญจนาสุดา ลักษณาวงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

332 604414004 นายกีรติ แสงเหลา วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

333 604414075 นายพีรดนย์ บุญเกิด วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

334 604414088 น.ส.สาธิมา สุวรรณทอง วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

335 604414113 นายชาญณรงค์ จรเปล่ียว วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

336 604414120 น.ส.ธนัญญา ชูหนู วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

337 604414126 น.ส.พรวิมล ตั นเส้ง วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

338 604414141 น.ส.สิรินทร์ทิพย์ ส่องแดง วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

339 604414145 น.ส.สุภาพร ประชา วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

340 614414004 น.ส.วิกาวี รักจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

341 614414005 น.ส.อันวา หนูหนุด วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

342 614414008 นายอาดัม มณีหิยา วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

343 614414011 น.ส.นุตซี บุตรนุช วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

344 614414013 น.ส.สุกัญญา ภักดีสงคราม วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

345 614414015 น.ส.เศรณี วุฒิกระพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

346 614414023 น.ส.ศาทิยา ไชยประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

347 614414025 น.ส.วรัญญา คิดรอบ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

348 614414027 น.ส.กชพรรณ พัฒโน วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

349 614414029 น.ส.จุฑาทิพย์ สวัสดี วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

350 614414033 น.ส.อุรวี อนันตสาคร วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

351 614414040 นายรอมาดอล มรรคาเขต วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

352 614414047 น.ส.กุลธดา เกื อก่ออ่อน วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

353 614414049 น.ส.จันทร์เพ็ญ นันฝ้ัน วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

354 614414056 นายนฤนารถ กระไรภูมิ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

355 614414074 น.ส.นันทิมา จินดามณี วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

356 614414086 น.ส.สุธิดา แซ่ฟุ้ง วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

357 614414087 นายสุริยา แซ่ฟุ้ง วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

358 614414098 นายธนเนตร แซ่ซือ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

359 614414108 น.ส.จุฑาทิพย์ คงมัยลิก วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

360 614414111 น.ส.พัชราภรณ์ เชษฐเผ่าพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

361 614414117 นายนิซุกรอน ดะแม็ง วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

362 614414128 นายจิรายุส สุภาภา วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

363 614414137 น.ส.อถภิสรา เพชรกาฬ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

364 624414053 น.ส.เนตรชนก ศรีสัสด์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 
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    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

365 624414054 น.ส.เพชรลดา บุญร่วมแก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

366 624414055 นายอานนท์ ปาลาวัล วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

367 624414064 น.ส.นูรอัยณี เต๊ะ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

368 624414102 น.ส.ธัญรดา สุดเอียด วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

369 624414128 น.ส.ฐิตาภรณ์ โทประพัฒน์ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

370 624414133 นายธนัตถ์ ภู่สันติสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเท่ียว

371 624415003 นายธีระศักด์ิ แทนเมือง วิทยาการจัดการ การจัดการนวัตกรรมการค้า

372 604410002 นายกษิดิศ ศรีรุจี วิทยาการจัดการ การตลาด

373 604410024 น.ส.ปัทมาวดี มันฑะติ วิทยาการจัดการ การตลาด

374 604410030 น.ส.มีนา เจะมะ วิทยาการจัดการ การตลาด

375 604410043 น.ส.สวนีย์ แก้วมโน วิทยาการจัดการ การตลาด

376 604410085 น.ส.มาริษา อมแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด

377 614410005 นายยุสรี ดอมะ วิทยาการจัดการ การตลาด

378 614410018 นายโฟอัส เข่ือนสุวรรณ วิทยาการจัดการ การตลาด

379 614410052 นายจักรพรรณ์ บิลหมัด วิทยาการจัดการ การตลาด

380 614410070 นายณัฐกิตต์ิ อินพรม วิทยาการจัดการ การตลาด

381 614410076 น.ส.นภัสวรรณ เอียดสกุล วิทยาการจัดการ การตลาด

382 614410079 นายธนโชติ กันตังกุล วิทยาการจัดการ การตลาด

383 624410036 นายกฤตนัย จิตประสงค์ วิทยาการจัดการ การตลาด

384 624410045 นายทิวากร กุลมาด วิทยาการจัดการ การตลาด

385 624410051 นายจิตวัต ชูนุ่น วิทยาการจัดการ การตลาด

386 624410061 นายปิยวัฒน์ ชูทอง วิทยาการจัดการ การตลาด

387 604407031 น.ส.รัชยา เทพวาริน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

388 604407041 น.ส.อัสมะ วาฮะ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

389 604407047 น.ส.คุณัชญา ชูสงด า วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

390 604407048 น.ส.จันทร์ธิดา สุขส าราญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

391 604407064 นายประเสริฐ พุดตาล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

392 614407030 นายอัมบัส หะยีแวนอร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

393 614407031 นายอัครพันธ์ รายอดาโอะ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

394 614407036 นายฟัรฮาน ยูโซ๊ธ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

395 614407054 น.ส.ภัทรวิจิตรา เพชรสุวรรณ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

396 614407062 นายนฤสรณ์ หนูเริก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

397 614407075 นายณัฐกานต์ เพิงแก้ว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

398 614407078 นายศรายุ ชิตชลธาร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

399 614407083 นายอัครเดช สาชะโรจน์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

400 614407093 น.ส.พัชรินทร์ดา บุตรจีนยิ ว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

401 614407102 นายชัยพงศ์ คงส าราญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

402 614407104 น.ส.อธิชา บินล่าเต๊ะ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

403 614407107 นายปัณณพัฒน์ พุธสุข วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

404 604408003 น.ส.กฤตพร เบ้งฮ้อ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

405 604408028 นายบรรหยัด โหดสุข วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

406 604408058 น.ส.กนกวรรณ เบญจางคประเสริฐ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

407 604408061 น.ส.กัณฐิกา ประสงค์แสนสุข วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

408 614408049 น.ส.ปนิดา ชูแก้ว วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

409 614408054 น.ส.อาทิตา ถ่ัวสัสด์ิ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

410 614408055 น.ส.นวพร มณีรัตน์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

411 614408069 น.ส.อถิญญา ทองธรรมชาติ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

412 614408071 น.ส.ดวงฤทัย พลจรัส วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

413 614408078 น.ส.อรษา แก้วสุวรรณ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

414 614408083 นายอาณัชษ์สพล ผลสมบูรณ์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

415 614408085 น.ส.ณัฎรุจา สาโรจน์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

416 614408086 น.ส.สมสมัย ทองจันทร์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

417 614408091 น.ส.อัญชิสา นนทแก้ว วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

418 614408099 น.ส.ทัศณีย์ ขาวสนิท วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

419 614408111 น.ส.นุชนาถ นวลจันทร์ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

420 624408015 นายเจริญชัย เส้งอั น วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

421 624408022 น.ส.วิภาวี คงทน วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

422 624408057 น.ส.ลลิตวรรณ ใชสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

423 624408062 น.ส.กมลชนก หว่ันเส้ง วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

424 624408072 น.ส.นริศรา ยอดเมฆ วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

425 624408107 นายธีรภัทร โกศล วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

426 6041001009 น.ส.ฐนิชา ประชากุล วิทยาการจัดการ บัญชี

427 6041001032 น.ส.ศรสวรรค์ ทันศรี วิทยาการจัดการ บัญชี

428 6041001078 น.ส.ศรัณย์หทัย สาด า วิทยาการจัดการ บัญชี

429 6241001137 น.ส.ธัญยเรศ พระคง วิทยาการจัดการ บัญชี

430 604601017 น.ส.นูรซาฟีรา เบ็ญโส๊ะ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

431 604601076 น.ส.เรณุมาศ ขาวหมอก วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

432 604601086 น.ส.สุมลธา ทองนวล วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

433 604601097 น.ส.สุธิมา จุ้ยชุม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

434 614601035 นายรังสิมันต์ุ ทันตะการ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

435 624601003 น.ส.อิลฮาม บินดาวุด วิทยาการจัดการ เศรษศษสตร์

436 604504039 นายพลกฤษณ์ ยาชะรัด วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

437 604504053 น.ส.วรางคณา ศรีอรุณพรรณรา วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

438 614504002 นายจตุรงค์ บุญเย็น วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

439 614504014 น.ส.สุมลวรรณ สุวรรณ์เกษม วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

440 614504015 นายอนุสิทธ์ิ ขันติ วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

441 614504022 นายอนัศ เหสามี วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

442 614504029 นายฉัตรจักร อ่ิมนวล วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

443 614504030 นายหัสดินทร์ ลาเต๊ะ วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

444 614504047 นายธนกฤษณ์ ชนะสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

445 614504049 น.ส.อธิชา โมราบุตร วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

446 614504051 นายชนะพล ชะนะกิจ วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

447 614504060 นายอลงกรณ์ ชูสง วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

448 624504040 นายมนตรี พรหมอักษร วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

449 624504064 นายกรธวัช สงยอด วิทยาการจัดการ ส่ือสารมวลชน

450 604259004 นายจักรี ปานช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการส่ิงแวดล้อม

451 614259018 น.ส.ศศิวิมล นาสนิท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการส่ิงแวดล้อม

452 604254009 น.ส.ชนาพร นิลสุพรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

453 604254015 นายเทพพัฒนา ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

454 614254029 นายอัรฮาม ละสุสะมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

455 604251037 น.ส.สุวรา มีมุสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

456 614251006 นายแวอัฟฟาน แวอารง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

457 614251007 น.ส.วรรณิศา โยธาตี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

458 614251020 นายณัฐชนน ศรีพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

459 614251021 นายอาณาเขต สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

460 614251031 นายพุฒิพงศ์ ฉุยโรจน์ธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

461 604236005 นายปกรณ์ จันทร์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

462 614236004 น.ส.รัตติยากร ผุดดวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

463 604235002 นายกิตติศักด์ิ สุวรรณมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

464 604235003 นายครองรัฐ บุญสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

465 604235004 นายจักรกฤษณ์ ตันเฉลิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

466 614235001 นายวงศพัทธ์ ชุ่มช่ืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

467 614235002 นายธีรัช ไฝนุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

468 614235006 นายฟัรฮัน ดอรอแมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

469 614235011 นายคุณากร เวชโกสินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

470 614235018 นายนนทกร เกินเหลือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

471 614235019 น.ส.อริสา นิลตีบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

472 614235025 นายจตุพร นัยเนตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

473 614235027 นายกฤษดา สอสาหมาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

474 614235029 นายศิวัช ทิพย์จันทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

475 604234050 น.ส.รุ่งณภา ชัยเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

476 604234052 น.ส.วรลักษณ์ พานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

477 604234055 น.ส.สารีน่า น้อยนาลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

478 624234019 นายวีรยุทธ์ เพชรมุณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

479 6142002050 น.ส.วนิดา หน่อแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

480 6142002065 น.ส.ตอฮีเราะห์ สูหลง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

481 6142002071 นายยุทธนา สุริยวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

482 6142002076 น.ส.อารียา แก้วคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

483 604806001 นายกฤตยภัทร ทองเสน่ห์ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

484 604806004 น.ส.จุรีรัตน์ เพ็ชรสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

485 604806006 น.ส.โชติกา ชูมณี ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

486 604806009 น.ส.ธันย์ชนก สุดใจ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

487 604806012 น.ส.นินูรอ หะยีนิมะ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

488 604806015 นายภาคิน ศรีทอง ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

489 604806017 น.ส.รัชดาภรณ์ ทองนวล ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

490 604806028 น.ส.กูนุรอาสือม๊ะ กูจินามิง ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

491 604806034 นายณัฐวุฒิ เรืองมาก ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

492 604806037 นายนิติพงศ์ ทับทิม ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

493 604806041 นายมโนรม ศุภศรี ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

494 604806042 นายรฐนนท์ คุมจันทร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

495 604806045 นายวีระพงศ์ ธรรมโชโต ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

496 604806046 นายศราวุธ คนคล่อง ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

497 604806047 น.ส.ศุภัชญา แสงอรุณ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

498 604806050 นายอธิศร ดาราโชติ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

499 604806052 นายอ านาจ หวังเอียด ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

500 604806054 นายธนกร แซ่อ่ึง ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

501 604806055 นายก่อพงศ์ ชูแสง ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

502 614806016 นายนิอัสโร นิฆามะ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

503 614806027 นายศักด์ิดา สังข์ทอง ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

504 614806037 นายจารุวิทย์ พรมจันทร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

505 614806043 นายนพฤทธ์ิ ชายะพันธ์ุ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

506 624806004 น.ส.ฮาซาน๊ะห์ หะยีตาเยะ ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ

507 6041303013 นายเดชดนัย ชูสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

508 6041303015 นายทนงศักด์ิ พลขันธ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

509 6041303019 นายปกรณ์ บุญศิริ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

510 6041303020 นายปุริม จ านงค์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

511 6041303021 นายพลวัต บุญเกิดรัมย์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

512 6041303031 น.ส.สุวิชาดา แก้วสุวรรณ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

513 6041303034 นายอิมมานูเอล โนวัฒน์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสแจ๊ส

514 6041302007 น.ส.ฟิรดาวส์ ดาแม ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีคลาสสิก

515 604802004 นายศราวุฒิ รักบางบูรณ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย

516 6141304004 นายอดุลวิทย์ กายแก้ว ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

517 6141304015 นายรัตนชัย รักษ์ทอง ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

518 6141304018 นายเดโช โดะโอย ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

519 6141304023 นายภูผา กะตากูล ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

520 6141304024 น.ส.ธันยพร เซ่งหนู ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

521 6141304026 นายธนดล สุขศรีแก้ว ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

522 6141304027 นายณัฐวุฒิ ประณิธิพงศ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

523 6141304031 นายพิทักษ์ สุวรรณโณ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

524 6141304033 นายเสาหฤทธ์ิ เจะจาโรจน์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

525 6141304034 นายกิติศักด์ิ แก้วมาก ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

526 6141304035 นายอภิสฤษฏ์ ศุภสิริภวิศกุล ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

527 6141304038 นายณัฐบวร ธนพัฒน์ศิริ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

528 6141304042 นายนันทวุฒิ พงศ์เวช ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

529 6141304043 นายธีรพงศ์ ราชวัลลภ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

530 6141304044 นายชญานัท ชูหวาน ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

531 6141304048 นายพงศ์พิพัฒน์ ประสิทธ์ินุ้ย ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

532 6141304050 นายพงศธร ตรีรัตน์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

533 6141304051 นายศิริพงษ์ สุมงคล ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

534 6141304053 นายภาคภูมิ ศนีศิริ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

535 6141304055 นายธรรมรัตน์ ชูปลื ม ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

536 6141304057 นายสิรภพ ศิลปวิสุทธ์ิ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

537 6141304061 นายกฤษฎิน มะลิสา ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

538 6141304062 นายธนากร ฉาวเกียรติ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

539 6241304016 นายชยางกูล ด าโอ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

540 6241304030 นายธนภูมิ สงเล็ก ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

541 6241304040 นายเจคอบ เป สไนเดอร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

542 6241304044 นายณฐพงศ์ จันทร์ชู ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

543 604805024 นายสัณหณัฐ เจริญวงศ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

544 604805039 นายตรีธวัช ษัฏเสน ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

545 614805001 นายเมธัส ราชสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

546 614805014 นายสุรพงศื มาศพิทักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคปกติ ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

547 614805020 นายสุริยา อานาโกดา ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

548 614805027 นายตรีเศศ จิตต์ณรงค์ ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

549 614805029 นายอังศุชวาล พรหมทอง ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

550 604804001 น.ส.กชพร พันธ์นาค ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏยรังสรรค์

551 604804002 น.ส.กมลชนก ทองมา ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏยรังสรรค์

552 604804016 นายชนาธิป ปานทน ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏยรังสรรค์

553 604804023 น.ส.ณิชาภัทร สงสว่าง ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏยรังสรรค์

554 604804028 นายธีรภัทร มณีสุรัตน์ ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏยรังสรรค์

555 604804050 น.ส.สุธิรักษ์ ผ่องอ าไพ ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏยรังสรรค์

556 614807017 น.ส.ชนาพร แก้วชูช่วย ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

557 614807034 น.ส.วิมลสิริ คงชาติ ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

558 614807041 น.ส.นฤมล ทองสุข ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

559 614807047 น.ส.ศุภมน เขาทอง ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

560 614807055 น.ส.สิริพร คุณากรเสถียร ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

561 624807044 นายธีรพ สุวรรณศรี ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
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