
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา
1 6221154049 นางสาวสกาวเดือน แต้มทอง ครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว
2 6281107044 นางสาวฐานิดา รัตนกาย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
3 6281107054 นางสาวนาซีฟะห์ บินมูดอ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
4 6221207028 นายพลวัฒน์ ตาลอัมพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 6221207030 นายจิรัสย์ ธนาสินทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 6221211019 นางสาวชนากานต์ สมีราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 6221232049 นายเอกณัฏฐ์ วัฒนาอาภรณ์ชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
8 6221232050 นายเทพกร ระวิงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
9 6221292023 นางสาวรัตนนาค นรังศิยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
10 6221292024 นายกนกพล ศรีสมพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
11 6221292025 นายธีรวัฒน์ ลาภสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
12 6221240001 นายกิตติพงษ์ ล้ิมศรีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม
13 6221240002 นางสาวอรวรรณ หรดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม
14 6221240003 นางสาวเขมจิรา พุ่มพวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม
15 6221240004 นางสาวจัสมิน สังเกตุกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม
16 6221240005 นางสาวภาวิณี ทัพเดิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม
17 6221240006 นางสาวอัญตา ชูแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม
18 6221256033 นายธนภัทร เฉลิมแสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
19 6221281009 นายชายชาญ จันทร์นอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
20 6221281010 นายกิตติศักดิ์ ศรีปิตาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
21 6221281011 นายณัฐวุฒิ พุฒผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
22 6221283028 นายสหัสวรรษ สุดดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
23 6221283029 นางสาวภิวิษย์พร เกษมอัศวชานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24 6221284005 นางสาวสุภาวรรณ ม่ันยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
25 6221291017 นายลัญฉกร แนบเนียด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
26 6221291018 นางสาวภารฎี สุธงษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
27 6221802052 นางสาวณัชชา ผลมะตาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
28 6221802053 นางสาวดิศรินทร์ นาซาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
29 6281118013 นางสาวอริสรา วินิจบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(ค.บ.)
30 6281113027 นางสาวชลดา จิตรนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา(ค.บ.)
31 6221307095 นางสาวลลิตา สุวรรณบุตรวิภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
32 6221307096 นางสาวอรยา บุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
33 6221307097 นางสาวฐิติยา ใหม่มา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
34 6221307098 นางสาวอิฟตีซอล แมะเราะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
35 6221307099 นางสาวซูไรยา อาแซ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
36 6221307100 นางสาวกมลวรรณ แก้วพิมพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
37 6221307101 นางสาวจณิสตา นงนุช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)  ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
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38 6221307102 นางสาวชลิตา คําตอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
39 6221307103 นางสาวภาชินี รักษ์ศรีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
40 6221307104 นางสาวพิชญา แสงเอ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
41 6221307105 นายวริทธ์ินันท์ ไกลถิ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
42 6221355020 MR.KAZUHIRO SAKURAI มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
43 6221355021 นายไพบูลย์ สุดลาภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
44 6221340092 นางสาวญานิกา มาตสงคราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
45 6221340093 นางสาวปยุดา เสียงเสนาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
46 6221340094 นางสาวจิรภัทร์ แสนสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
47 6221340095 นายภาคีนัย ข่องเเรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
48 6221358071 นางสาวเสาวรส นกดํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
49 6221358072 นางสาวกวินดา ชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
50 6221358073 นางสาวหยาดทิพย์ ศรีบุษย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
51 6221358074 นายศุภกฤต จําปาเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
52 6221358075 นางสาวณัฐนิชา กําหัวเรือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
53 6221358076 นางสาวสุภัสรา ภมร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
54 6221358077 นางสาวนัยนา ศรีเหรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
55 6221358078 นางสาวประไพพรรณ ชาญสมุท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
56 6221358079 นางสาวภัณฑิกา ถนอมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57 6221903038 นางสาวทิตย์เกสร ชูแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
58 6221903039 นางสาวอลิสา ล่ิมวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
59 6221903098 นายกิตติชัย ปลาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
60 6221393018 นางสาวมินตรา พุ่มคนสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
61 6221310050 นางสาวสลิลทิพย์ อ่อนจุติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
62 6221310146 นายกาญจนพงศ์ วงศ์เรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63 6221310147 นายกฤษดา พรมช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
64 6221310148 นายธนพัฒน์ ผลจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
65 6221310149 นางสาวนันทพร ชัยชาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
66 6221310150 นางสาวธนวรรณ เบ็ญพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
67 6221310151 นางสาวณัฐณิชา ฤทธ์ิบรรจง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
68 6221304013 นางสาวเปมิกา อินสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
69 6221394007 นางสาวจันทิมา ม่วงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
70 6221373045 นายสาริน ศักดิ์ศรีทรงภพ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
71 6221373072 นายชุติพันธ์ุ เกษรศุกร์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
72 6221373073 นายสรวิศิษฏ์ หล่ันเจริญ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
73 6221374058 นางสาวณัฐริกา พ่วงสายกิ่ม วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
74 6221374059 นายทัตธน สบู่หอม วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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75 6221374060 นายธนาดุล เอมทิพย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
76 6221374061 นายธนูชัย เอกบุตร วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
77 6221374062 นางสาววิสุตา หิรัญรุจิพงศ์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
78 6221381030 นางสาวสุภาณี ลีแวง วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
79 6221390081 นางสาวสิริมา คําสม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
80 6221390094 นางสาวพิกุล คําศรี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
81 6221390095 นางสาวหทัย จริยาเกียรติธํารง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
82 6221412037 นางสาวกิตติยา ทําศรี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
83 6221412047 นายณรงค์ฤทธ์ิ เช้ือโชติ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
84 6221412048 นายกฤษพงษ์ รัตนรังสิกุล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
85 6221412049 นายธนบดินทร์ ธัญบุญญาภา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
86 6221413083 นายอัมรินทร์ จิตรนารินทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
87 6221413084 นางสาวศุภธิดา สุดละมัย วิทยาการจัดการ การตลาด
88 6221413085 นายณัฐกิตติ์ ยาเสน วิทยาการจัดการ การตลาด
89 6221413086 นายธีรเจต ทรัพย์เจิญ วิทยาการจัดการ การตลาด
90 6221413087 นายจิระเดช นาคกล่อม วิทยาการจัดการ การตลาด
91 6221413088 นางสาวนันทิชา อินทะโส วิทยาการจัดการ การตลาด
92 6221414049 นางสาวฐิตาภรณ์ กองช่าง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
93 6221414050 นายธนัท วณิชชัยกิจ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
94 6221414051 นายเจริญรัชต์ อัศวม่ันสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
95 6221414052 นายจักรพันธ์ สลับใหม่ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
96 6221419041 นางสาวมาลีสา ชาลีวงษ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
97 6221419042 นายโรจบดินทร์ บํารุงสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
98 6221419043 นางสาวจิดาภา ประหยัดใช้ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
99 6221419044 นายยศพล พูนจําเนิน วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
100 6221418138 นางสาวธัญญารัตน์ พลเย่ียม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
101 6221501107 นางสาวญาณิศา อาสาประชา วิทยาการจัดการ การบัญชี
102 6221501109 นางสาวภัทรมน เกิดคํา วิทยาการจัดการ การบัญชี
103 6221501110 นางสาวธนพร แป้งทา วิทยาการจัดการ การบัญชี
104 6221501111 นางสาวแตงกวา ม่ันเหมาะ วิทยาการจัดการ การบัญชี
105 6221501112 นายอัครวัฒน์ พินิจวรกุล วิทยาการจัดการ การบัญชี
106 6221501113 นางสาวสุพิชญา แก้วคง วิทยาการจัดการ การบัญชี
107 6221392077 นายฐปนวงศ์ วงศ์คําจันทร์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
108 6221368012 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิแสงชัย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
109 6221375045 นายฐาปณิตย์ ตร๊สินธ์ุไชย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
110 6221375046 นายชนะชัย แก้วทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
111 6221375047 นายสุรศักดิ์ บุญชู วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)  ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

112 6281165047 นางสาวปาริฉัตร เภาวะนะ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
113 6281165075 นายอภิวัฒน์ เขาบาง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
114 6281165077 นายกิติศักดิ์ เสือเงิน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
115 6281165078 นายณันทวัฒน์ จันพลโท วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
116 6221225018 นายวัชรพล นิตยศร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
117 6221225019 นางสาวพรพิมล สะเทิงรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118 6221225020 นายสัตยา ยุทธนานุกุล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119 6221225021 นายเกียรติอมร จุ้ยสุข วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120 6221226026 นางสาวฉันท์สินี ผานิล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
121 6221226066 นายอภิศักดิ์ บัวเอี่ยม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
122 6221226067 นายวุฒินันท์ ม่วงศิริ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
123 6221226068 นายกวินทร์ จรินทร์ทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
124 6221226070 นายกิตติธัช พุฒิธีระโชติ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
125 6221290058 นายสิทธิชัย ใหม่ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
126 6221290059 นายธนวัฒน์ ตราชู วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
127 6221290060 นายพัชรพล ฮวบลอยฟ้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
128 6221290061 นายนนทวัฒน์ จันทรสูตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
129 6221290062 นายนพรัตน์ ช่ืนโพธ์ิ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
130 6221290063 นายธนากร เกษมไชยศิริ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
131 6221290064 นายภควัฒน์ สังข์สีเหลือบ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
132 6221290065 นายพิพัฒน์ แจ่มคล้าย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
133 6221602034 นายภูวดล ช่ืนสําอางค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
134 6221602035 นายสุภวัฒน์ มูลกันทะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
135 6221297025 นายณัฏฐ์ ครุฑน่วม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136 6221297026 นายประพนธ์ ผู้เทียมใจ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
137 6221297027 นายวิสิฏฐ์ องค์เอี่ยม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
138 6221297028 นายณรงค์ศักดิ์ ม่ันสิน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
139 6221605011 นายวงศกร จันทร์เจริญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
140 6221266007 นางสาวเบญญา ปราศอาพาธ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
141 6221266008 นายวัชพล สมบุญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
142 6221266009 นางสาวธนัชพร ดีชูศร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
143 6221310152 นายรัชพล ชลิงสุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
144 6221390096 นายปิยวัฒน์ เชาวน์ฐายี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
145 6221225022 นายพงศธร รินแก้ว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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