
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

1 615705003 นายสาคร สงสุรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

2 615705004 น.ส.ทิพวัลย์ เรืองหนู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3 615705006 น.ส.มัทนา สายท่ีเส้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4 615705007 นายนพพล แก้วช่ืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

5 615705008 น.ส.ภัทรสุดา พรหมอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

6 615705009 นายณัฏฐรัฐ ธรรมสะโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

7 615705010 นายธนัตถ์ ทวีผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

8 615705011 น.ส.ศิริรัตน์ เหมมาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

9 615705013 น.ส.ฐิติญา ชูทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

10 615705015 น.ส.รุ้งทอง เขียวโพธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

11 615705016 นายครรขิต ก าชู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

12 615705018 นายอโณทัย กล่ ามาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

13 615705020 นายมนัสวี แซ่ล้ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

14 615705021 นายวิทูร ตรีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

15 615705022 นายเจษฏารณ์ บุญประหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

16 615705023 น.ส.อนัญญา วรรณดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

17 615705025 น.ส.ธัญวรัตน์ เอียมอ่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

18 615705026 นายศรายุทธ โต๊ะสัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

19 615705027 นายยุทธนา จันทะสะโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20 615705030 นายมูฮัมหมัดอามีน หัดยุมสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

21 615705033 นายยศกร ต้ังเส้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

22 615705035 นายไซปูดีน บินบือราเฮง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

23 615705036 น.ส.ไอรดา นาวาทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

24 615705041 นายจักรภัทร จันทรรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคกศ.บป. 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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25 615705045 น.ส.นิณาณี นิเดหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

26 615705046 น.ส.มาลีวัลย์ นวลด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

27 615705054 นายวีรภัทร สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

28 615705055 น.ส.กัญญาพัชร คงชู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

29 615705056 น.ส.อรรถยา พิณวานิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

30 615705058 น.ส.วิริยา กาชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

31 615705065 น.ส.ชญานิศ สุขขี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

32 615705066 น.ส.ศรสิริ เทพสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

33 615705072 นายชัยวัฒน์ ศรีเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

34 615705074 นายปวริศร รัตนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

35 625705008 นายนิรันดร์ ไชยรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

36 625705061 นายเอกภพ อ่อนสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

37 625705069 น.ส.ฐานิตา เอียดบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

38 615702017 นายสราวุธ เส๊าะเด็น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

39 615702001 นายรัฐพล พันธ์ฤทธ์ิด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

40 615702002 นายอติชาต ทองประทีป เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

41 615702005 นายธีระ แหละหมัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

42 615702006 นายธนกฤต เอกเจริญกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

43 615702008 นายทวีทรัพย์ พันธชิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

44 615702009 นายกฤษณะ วุฒิจินดาศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

45 615702010 น.ส.วรางคณา สว่างภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

46 615702011 นายชัยชวัตร์ พงษ์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

47 615702012 นายสุรวิชญ์ ชูเสือหึง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

48 615702013 นายปฐวี เพ็งแพ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
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49 615702018 นายกฤษณะ ชุมโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

50 615702020 นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

51 615702021 นายกิตติ ขาเร็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

52 615702022 นายรัตนกรณ์ เปรมสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

53 615702024 นายศุภิทัศน์ สุดจิตต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

54 615702025 นายปิยะรักษ์ รังเสาร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

55 615702026 นายสารัช สอาะจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

56 615702027 นายอดิศักด์ิ ปาลิโภชน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

57 615702028 นายมนตรี พงศ์มานุรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

58 615702032 นายปัญญา งามสนิท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

59 615702034 นายธีระศักด์ิ ชนะแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

60 625702008 นายจิระศักด์ิ จันทร์นก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

61 625702016 นายปวิตร นวลออง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

62 625702019 นายอิมรอน หลังปูเต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

63 625702020 นายอาริส ยือเราะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

64 603906001 น.ส.กัญญารัตน์ เพ็ญมาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

65 603906002 น.ส.จิระพัชร์ ขาวกอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

66 603906007 น.ส.ทิพย์ตะวัน ชมภูเชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

67 603906008 น.ส.ธนพา ยวงแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

68 603906009 นายธนวัช จันมุณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

69 603906011 น.ส.แนน ทัยชะรัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

70 603906014 นายภาณุมาศ จันทราทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

71 603906016 น.ส.วรรนิภา หนูเส้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

72 603906018 น.ส.ศศิธร เจริญวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร ดังน้ี 

    1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง

    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

73 603906021 นายสุดแดน หรมจันทรื เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

74 603906022 น.ส.สุทธิดา ศรีเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

75 603906023 น.ส.สุภาภรณ์ ศรีพุทธทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

76 603906025 นายอดิศร สมานลักษณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

77 603906026 นายอุเชน ชัยสงคราม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

78 613305002 นายโชติรส คงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

79 613305003 น.ส.ขนิษฐา แก้วสลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

80 613305004 น.ส.ฮาบีบะฮ์ แก้วมณีโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

81 613305005 นายวรุตม์ ขุนชิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

82 613305006 น.ส.วราภรณ์ ทองแก้วบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

83 613305008 น.ส.เมวดี สุวรรณศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

84 613305009 น.ส.กานต์รวี สุวรรณจุณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

85 613305010 น.ส.ปิยมาภรณ์ แก้วบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

86 613305011 น.ส.ปภาวดี นะสุวรรณโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

87 613305013 น.ส.เกศินี สังข์สินชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

88 613305014 นายชลิน โกมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

89 613305015 น.ส.ชุติมา ทองเพณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

90 613305016 น.ส.สิริพร เส้งนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

91 613305020 น.ส.รุ่งทิวา แก้วปฏิมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

92 613305021 น.ส.อรพิมล อ่อนรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

93 613305023 นายสราวุฒิ เกษแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

94 613305024 นายณัฐวุฒิ แหส๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

95 613305026 นายพชพล กาญจนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

96 613305027 นายอามีซัน ซาและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
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รำยช่ือนักศึกษำ ภำคกศ.บป. ท่ียังไม่รับบัตรนักศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ให้รับบัตรในวันพุธท่ี 23 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อำคำรศูนย์รวมกิจกำรนักศึกษำ 
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97 613305029 นายสุเมธ อุดมสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

98 613305030 น.ส.รัตติญา ศรีชุมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

99 613305034 น.ส.อัจฉริยา สังเมียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

100 613305036 นายพงศ์นรินทร์ อินทร์ช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

101 613305042 นายอาทร เพชรมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

102 613305048 นายวริศ ชิดเช่ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

103 613305049 น.ส.มารีแย กือจิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

104 613305050 นายรอมาดอน วุ่นชูแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

105 613305053 น.ส.ภัสรา สังข์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

106 613305054 น.ส.ชนัญญา ช่วยพิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

107 613305055 นายชินภัทร ชูเก็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

108 613305060 น.ส.บัวบูชา หยดย้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

109 613305061 นายกันตภณ สังแดหวา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

110 623305006 น.ส.ศิรินาถ เส้งสุ้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

111 623305008 นายอดิศร คงสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

112 623305021 นายกัมปนาท สุวรรณรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

113 623305030 นายจตุรงค์ กุลกนก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

114 623305034 นายเทพอารักษ์ สุขเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

115 623305040 น.ส.อนัญลักษณ์ หอมพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

116 6231101026 นายอดิพงษ์ ชุมแสง ณ อยุธยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

117 6031101004 นายกิตติพันธ์ เหล่าสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

118 6031101008 นายจักรเพชร ปานมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

119 6031101014 นายเชาว์วัตน์ หวลกสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

120 6031101021 นายธนพล บัวฝ้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ
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121 6031101029 นายปฐวี ตติยานุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

122 6031101030 นายประเสริฐ จาริยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

123 6031101038 น.ส.ภัชรีญา บุญเริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

124 6031101040 นายมนัสพงศ์ สัมปะรัม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

125 6031101044 น.ส.รุสนี ซาและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

126 6031101047 นายวสันต์ ชูปู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

127 6031101064 นายอรรถนัย พันธ์ด้อหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

128 6031101073 นายเกียรติศักด์ิ ศรีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

129 6031101074 นายจตุรพร พันฤทธ์ิด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

130 6031101078 น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

131 6031101081 นายโชคชัย คงศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

132 6031101089 น.ส.ธัญจิรา ขันเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

133 6031101090 นายธีรภัทร อุภัยพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

134 6031101093 น.ส.นิตยาภรณ์ นามค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

135 6031101096 น.ส.ปริรญา พรหมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

136 6031101104 น.ส.แพรพรรณ ยกแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

137 6031101106 นายภูวเนตร ช่วยแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

138 6031101108 นายรวิพล ต้ังฐานวรวิทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

139 6031101109 น.ส.รัชกาล ก้ิมต้ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

140 6031101112 น.ส.วพาภรณ์ เฟ้ืองกลัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

141 6031101113 นายวรสิทธ์ิ คงปล้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

142 6031101115 นายวิชณัฏ พยัคฆพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

143 6031101119 น.ส.ศันสนีย์ หิรัญฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

144 6031101121 นายสรยุทธ์ บูยุโส๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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    3)  โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในกำรยืนยัน เลข OTP กำรเปิดบัญชี

145 6031101122 นายสิทธิโชค อดทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

146 6031101128 นายอนวัฒน์ สารวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

147 6031101129 นายอนุรักษ์ ซุ่นเห้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

148 6031101131 น.ส.อรวรรณ ทองบริบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

149 6031101132 นายอัฏฐพล รัตนเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

150 6031101135 น.ส.กมลฉัตร เขมากรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

151 6031101136 น.ส.กัญญาภัค อาดตันตรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

152 6031101137 นายกายสิทธ์ หอเกียรติศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

153 6031101140 น.ส.ขวัญนรา สิริภูวดล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

154 6031101142 น.ส.จินดาหรา ต้ิงสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

155 6031101143 น.ส.จิรัตฐิกาญจน์ แก้วหนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

156 6031101144 น.ส.จุฑามาศ ทัศนภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

157 6031101145 น.ส.จฑารัตน์ หล๊ะหมูด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

158 6031101147 นายชานนท์ อารมณ์ฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

159 6031101148 นายซาเร็ฟ ปิยะตู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

160 6031101150 น.ส.ณัฎฐวรรณ วุวรรณเดชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

161 6031101153 น.ส.ตวงทิพย์ จทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

162 6031101154 น.ส.ธนพร โกศัยกานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

163 6031101156 น.ส.ธัญญาภรณ์ จันทร์ช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

164 6031101157 นายธีรวัช อ่อนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

165 6031101158 น.ส.นรกมล รามสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

166 6031101162 นายปฏิภาณ หนูสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

167 6031101163 น.ส.ประภาพันธ์ พวงสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

168 6031101164 น.ส.ปาดีละห์ บินเจ๊ะดือราแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคกศ.บป. 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

169 6031101165 นายปิยพงษ์ เหมทานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

170 6031101166 นายพงศณัฐ แก้วมีๆ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

171 6031101167 น.ส.พรชนัน หัวคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

172 6031101168 น.ส.พรรัตน์ ฤทธิวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

173 6031101169 นายพิทญา สีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

174 6031101171 น.ส.ฟาตีเม๊าะ หมันหมาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

175 6031101172 น.ส.ภารดี ก าเหนิดแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

176 6031101173 นายมาราคม มังคลาทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

177 6031101175 นายรอฟิก หมัดสุเด็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

178 6031101176 นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

179 6031101180 นายวรัญชิต จินตนุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

180 6031101182 นายวิทวัช ปล้องใหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

181 6031101183 นายวิษณุ พันธ์ด้อหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

182 6031101184 นายวุฒิกร ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

183 6031101185 น.ส.ศรัญญา เก็มเด็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

184 6031101188 น.ส.สโรรัตน์ อักษรเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

185 6031101191 น.ส.สุภลักษณ์ สังข์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

186 6031101192 น.ส.สวรรณา ตะระเวลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

187 6031101194 นายอศักด์ิ หมันเตะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

188 6031101199 นายอัศชัย สุขสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

189 6031101202 น.ส.กัญณุตา วงแหวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

190 6031101205 น.ส.เกษศริน ฉ้ิมล่องด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

191 6031101207 นายจักรพันธ์ เนียมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

192 6031101212 น.ส.ชลกานต์ ศิริรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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    2)  บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง
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193 6031101213 น.ส.ชีวพร แซ่จิว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

194 6031101216 น.ส.ณัฏฐณิชา คงรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

195 6031101219 นายเตชินท์ โกกิฬา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

196 6031101230 นายปิติพงษ์ แก้วบุญส่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

197 6031101237 นายภวนนท์ บุญรัตน์เพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

198 6031101239 น.ส.มณิสรา แก้วทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

199 6031101240 นายยุทธพงศ์ บุญถึงจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

200 6031101247 น.ส.วันจันทร์ นิคมรัตนื มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

201 6031101249 นายวีรพงศ์ ธรรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

202 6031101251 นายศราวุธ ดิษฐปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

203 6031101252 นายศิวนันต์ ส่งแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

204 6031101258 นายเกสฎฐวุฒิ จันทร์สังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

205 6031101264 นายอรุณ เด็นเก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

206 6031101267 นายวราพล หาดสุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

207 6131101001 นายอัมมาน ย้ิมอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

208 6131101002 นายสุบิล เสรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

209 6131101005 นายชยพร แต้มศรีนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

210 6131101011 น.ส.เบญจพร พันธ์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

211 6131101012 นายณัฐภัทร ทองสีสัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

212 6131101013 นายปิยวัฒน์ สมัยอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

213 6131101024 นายภัคพล พุฒิวรางกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

214 6131101033 น.ส.สิริรัตน์ ธรรมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

215 6131101034 น.ส.เสาวลักษณ์ มณีโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

216 6131101037 น.ส.ศศิวิมล ขุนไชยรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

หน้า 9  ถึง  10



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ สำขำ

รำยช่ือนักศึกษำ ภำคกศ.บป. 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

217 6131101040 นายอภิวัฒน์ กรงนิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

218 6131101041 นายสุรเสกข์ บุญศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

219 6131101056 นายพนธ นมรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

220 6131101073 นายบรรพต พุฒแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

221 6131101078 นายธนวัฒน์ สรรเสริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

222 6131101079 น.ส.เสาภาคย์ ศรีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

223 6131101088 นายธนาวุฒิ นาคมนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

224 6131101094 นายเสกสรร รักหมัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

225 6131101111 นายกษิดิศวร์ ศรีเอียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

226 6131101112 นายพรเทพ หวานแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

227 6131101118 น.ส.ชนิตา เอกทัตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

228 6231101027 นายอนันตศักด์ิ เกิดเส้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

229 6231101058 น.ส.เลิศจริยา เพชรคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

230 6231101084 นายธนภัทร มะลิเผือก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

231 6231101093 นายพิชญุตม์ กร้ ามาตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

232 6231101095 นายอัธพัลภ์ จันทร์ฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

233 6231101098 น.ส.อังคณา ชุมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

234 6231101101 นายฟัยรุส สุเรรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

235 6032002019 น.ส.สุไรยา วานิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

236 6032002070 น.ส.ปัทมาวดี ศรเกษตริน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

237 6032002071 น.ส.ปิยรัตน์ ขจีจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

238 6032002083 น.ส.วิภาดา ยะมันยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

239 6232002054 น.ส.วิรัญชนา สวนิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน
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