
รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

ไมพ่บรหัสนศ. น.ส. กลุธดิา ญาณจรญู 278

B6200091 น.ส. ปาลดิา สง่พุม่ 262

B6200206 น.ส. วภิาวด ีด ารงคศ์ักดิ์ 147

B6200213 นาย เจษฎา ชมูี 318

B6200268 น.ส. สนุสิา ออ่นศรี 280

B6200404 น.ส. ชตุกิาญจน ์มธรัุญญานนท์ 139

B6200459 น.ส. ภัทรสดุา แซต่ั๊น 225

B6200480 นาย นติภิมู ิคานจันทกึ 73

B6200534 น.ส. อารรัีตน ์เศยีรกระโทก 291

B6200831 น.ส. ปิยะฉัตร งานยางหวาย 294

B6200855 น.ส. อารยีา เตมิสขุ 72

B6201043 นาย ดรณุาทร กาญจโนภาส 172

B6201142 นาย ธรีนัย ตงุใย 77

B6201173 นาย นวพล วงคอ์ดุดี 65

B6201180 นาย พงศพ์รีะ แสงทับทมิ 240

B6201210 นาย ณัฐดนัย ปาลี 8

B6201364 น.ส. สนุฌิา ยิม้อยู่ 155

B6201418 นาย สทุธพิงษ์ พฤทธไิพฑรูย์ 272

B6201487 น.ส. จริาวรรณ ดชีืน่ 192

B6201838 นาย ฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ 374

B6201845 น.ส. เจนจริา บญุแจง้ 120

B6201852 นาย วษิณุ บญุเชดิ 347

B6201883 นาย วรีะยทุธ สนัทาลนัุย 137

B6201951 นาย อดศิร เจรญิศรี 232

B6202002 น.ส. ปิยฉัตร สงิขรณ์ 115

B6202071 น.ส. ศภุนดิา ใฝ่จติร 281

B6202088 น.ส. กติตมิา ธรรมวัติ 364

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6202132 น.ส. สริพิรเจรญิรุง่ โลห่ส์กลุ 46

B6202231 นาย วงศกร สทุธวิงศ์ 264

B6202255 นาย อสิเรศ อดุมวรรณภา 81

B6202309 นาย ภัทรพงศ ์ชาหลอ่น 124

B6202330 น.ส. หัตยา ชัยหานติย์ 53

B6202347 นาย ศกล จันทรส์นทิ 246

B6202361 นาย ค าภรี ์อนินอก 175

B6202378 น.ส. ศลิามณี สกจิขวา 261

B6202569 นาย ชฎาธาร ทมุสวัสดิ์ 67

B6202675 นาย ณัชพล กาบทมุ 205

B6202866 น.ส. อภชิญา พมิพพั์นธ์ 114

B6202880 น.ส. ปัทมพร สงิหส์าย 346

B6203061 น.ส. กญัญารัตน ์แซย่า่ง 372

B6203078 นาย ธนพล จติจักร 61

B6203092 น.ส. พรประภา รักปรางค์ 190

B6203245 นาย วชิัย เสนเดช 47

B6203276 นาย คเนศวร จันทรแ์สงกลุ 6

B6203306 นาย เกรยีงไกร บญุเชนทร์ 109

B6203399 นาย ศริะโยธนิ จันละบตุร 233

B6203429 นาย ธรรมธัช อว่มโอฬาร 253

B6203467 นาย ชนกานต ์พมิพส์วย 89

B6203504 นาย จติวสิทุธ ์หมวกเอีย่ม 25

B6203641 นาย มงคล พลิาภ 151

B6203764 นาย กฤษฎา นอ้ยมา 283

B6203801 นาย จักรกร ีพันธรุะ 387

B6203825 น.ส. ณัฐพร แสงเดอืน 134

B6204068 น.ส. รุง่รว ีป่ินรัมย์ 144



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6204150 น.ส. กนัยารัตน ์ดวนสงู 167

B6204211 น.ส. พรชติา สดุใจ 357

B6204334 น.ส. มธุติรา กลุนอก 302

B6204358 น.ส. รักษา ประดษิฐแ์ทน่ 221

B6204419 น.ส. จรีารัตน ์หนิเธาว์ 391

B6204501 นาย ชาตชิาย ทนพดุซา 103

B6204518 นาย อานนท ์แกว้สนทิ 393

B6204655 น.ส. ณัฐวด ีรักษาสตัย์ 362

B6204754 น.ส. ณชิาพัชร ์ทัศนา 1

B6204983 นาย จักรพรรรดิ ์วรรณวงค์ 193

B6205140 น.ส. ชัญญพัชร ์มนตรี 110

B6205188 น.ส. ธดิารัตน ์ผางดี 208

B6205232 นาย พรีพัฒน ์เกา้ซุน่ 403

B6205362 น.ส. อาทติยา วโิรจนว์ัฒน์ 300

B6205379 น.ส. ดวงรัตน ์พันธแ์ตง 327

B6205386 น.ส. วภิารัตน ์ธัญญารักษ์ 203

B6205461 น.ส. ภาวณีิ ธงกิง่ 333

B6205614 นาย ธนัช อรรถชัยนุกลู 348

B6205751 น.ส. พมิรัชดา เรอืงจุย้ 299

B6205775 น.ส. กมลพรรณ เอบิกิง่ 324

B6205799 น.ส. จฑุาทพิย ์ทรายทอง 354

B6205928 น.ส. องัคณา ศรสีรา้งคอม 191

B6205942 น.ส. วรรณษา เทนิทองหลาง 209

B6206000 นาย สหัสวรรษ สรอ้ยพมิาย 285

B6206086 น.ส. สดุาพร การฟุ้ง 358

B6206130 น.ส. วลิาวัณย ์ผอ่งอนิทรยี์ 31

B6206192 น.ส. ธดิารัตน ์ไกรตรวจพล 79



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6206291 น.ส. เพชรรัตน ์ทรัพยท์วบีรูณ์ 379

B6206475 นาย พัฒนวทิย ์หมั่นการ 375

B6206574 น.ส. อรพมิพ ์สนิปรุ 344

B6206598 นาย บญุรักษา จตินาธรรม 26

B6206673 น.ส. บษุรารัตน ์ทองนอก 260

B6206680 น.ส. สชุานันท ์พทุธเจรญิผล 129

B6206772 น.ส. บษุยมาศ ซยัสมคัร 119

B6206789 น.ส. อารยีา สตัยากมุภ์ 313

B6206796 น.ส. ปรญีาพร พว่งทองหลาง 130

B6206857 น.ส. จริาวรรณ ลนิไธสง 315

B6206888 น.ส. นพวรรณ ทพินงค์ 380

B6206895 น.ส. กญัณัฏฐ ์ยอ้มสี 377

B6206901 น.ส. นรศิรา เหมิขนุทด 185

B6206918 น.ส. บณุยรั์ตน ์มนตรี 298

B6206932 น.ส. เกตมุณี ลวกไธสง 353

B6207007 น.ส. มาลนิ ีลักขษร 18

B6207090 นาย จักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ 138

B6207106 น.ส. นนทชิา โชสระนอ้ย 19

B6207168 นาย รุง่โรจน ์เชดิโกทา 330

B6207304 น.ส. กสุมุา พนาจันทร์ 135

B6207335 น.ส. เบญจาภา ศภุพันธุม์ณี 288

B6207519 นาย อ าพล เสมยีนชัย 102

B6207588 น.ส. กรรณกิาร ์ไชยสทีา 11

B6207632 น.ส. รัตนาภรณ์ คะดนุ 293

B6207687 น.ส. กญัญาพัชร เต็มสงัข์ 331

B6207694 น.ส. สทัุตตา วงษ์สมนั 17

B6207724 น.ส. ชลธชิา พัจนา 64



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6207755 น.ส. ปารฉัิตร กิง่วงษา 27

B6207779 น.ส. องัศณา รัตนา 251

B6207816 น.ส. สดุารัตน ์กายแกว้ 174

B6207830 น.ส. อาภาสริ ิบัวสอน 220

B6207922 นาย วศิรตุ ตว่นดอน 132

B6207953 น.ส. ศภุาพชิญ ์แดงประเสรฐิ 189

B6208035 น.ส. ลักษิกา สขุสมกาย 231

B6208066 น.ส. จันทริา เมนิกระโทก 200

B6208202 น.ส. มนัสว ีแกว้เวหา 154

B6208219 น.ส. ผกามาศ อทุรัง 159

B6208271 น.ส. กลุธดิา อุน่ทะยา 305

B6208325 น.ส. วรรณพร จันทหาร 145

B6208370 น.ส. อรณุรัตน ์อรุพัินธ์ 140

B6208394 น.ส. ปารชิาต ิเหลา่สกัสาม 148

B6208462 น.ส. ชลธชิา ออ่นฉมิพลี 106

B6208479 น.ส. พนดิา พุม่ค า 105

B6208493 น.ส. อทุมุพร มาสงิห์ 207

B6208530 น.ส. นันทวัน ประทมุถิน่ 337

B6208561 น.ส. วรรณสิา จนิสดีา 382

B6208677 น.ส. กลัยาวรรณ เพชรดี 181

B6208875 น.ส. ศศธิร รุง่เรอืง 127

B6208882 น.ส. ศริพิร อุน่เคน 367

B6208943 นาย วัชรพงษ์ ดมุภใ์หม่ 316

B6208950 นาย ภรูวิัฒน ์สภยูศ 290

B6209315 นาย ธนากรณ์ เจรญิรปู 108

B6209551 น.ส. กชนุช บษุราคัม 44

B6209575 นาย สทิธนัินท ์จันทมล 92



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6209933 น.ส. นลีภา หอมพันนา 365

B6209940 น.ส. เบญจวรรณ จันทรท์พิย์ 269

B6209995 นาย เกยีรตศิักดิ ์งวงชา้ง 76

B6210014 น.ส. ปารดิา ชาภักดี 405

B6210069 นาย สหัสวรรษ หวลศรไีทย 237

B6210076 นาย วรพล ดว้งชา้ง 118

B6210106 นาย วฒุพิงศ ์ซือ่สตัย์ 292

B6210182 นาย สหัสวรรษ ศรโีพนทอง 360

B6210861 นาย ธรีพล ระวังภัย 82

B6211424 น.ส. อรณชิา สตัรัตน์ 371

B6211455 น.ส. ศรินิาถ บญุเนา 217

B6211479 น.ส. ธดิารัตน ์สใีจสุ 307

B6211608 น.ส. ขวัญเรอืน ถอ่นสนัเทยีะ 238

B6211615 นาย พงศภัค ชืน่จันทนแ์ดง 247

B6211691 นาย พงศกร อิม่อว้น 210

B6211714 น.ส. จรีารัตน ์เสาศริิ 91

B6211899 นาย นูรคอยร ีเจะเตะ 218

B6211936 นาย วรเมธ เนตรวลิา 60

B6212094 น.ส. วารณีุ ธรรมโหร 9

B6212308 น.ส. ประภัสสร กาค า 206

B6212421 นาย อลงกต สพีลัง 15

B6212506 น.ส. จรัิชญา ปัญญาทพิย์ 317

B6212889 นาย องอาจ เพชรอนิทรา 142

B6213046 นาย ธนาวฒุ ิอยูอ่าจนิ 385

B6213251 น.ส. ชมพนุูท ดอนมอญ 407

B6213275 น.ส. ลลติา พรหมการ 42

B6213336 น.ส. พชิญานนิ ปิตาระเต 14



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6213350 น.ส. รวนิทน์ภิา โสดสงค์ 170

B6213381 นาย ปรชีาวทิย ์ศรลีาศักดิ์ 153

B6213411 นาย กติตศิักดิ ์ขาวลี 325

B6213497 นาย กฤษณะ ชรัูตน์ 255

B6213732 นาย วทิวัส ภาษี 70

B6213794 น.ส. อชัฎาภรณ์ คงเมอืง 3

B6213862 น.ส. สดุารัตน ์ภมูโิคกรักษ์ 149

B6213916 นาย ปิยะ สงิหาชัย 263

B6214043 น.ส. ณัฐนชิา นาราษฎร์ 86

B6214197 นาย วรเชษฐ ์เปไธสง 323

B6214227 นาย ธนกฤต เอีย่มด ารงค์ 68

B6214425 น.ส. กมลชนก ผาใหญ่ 270

B6214449 น.ส. สวุนันท ์ธรรมซยุ 228

B6214500 น.ส. มาลณีิ ยพุดี 274

B6214531 นาย สทิธพิงศ ์ใจแกว้ 94

B6214586 น.ส. นันทนา จ ารองเพ็ง 51

B6214630 น.ส. ศนติา เปรยีบจันทกึ 406

B6214661 น.ส. ธัญรัตน ์ทว่มตะคุ 338

B6214678 น.ส. สริมิา อตุสา่ห์ 158

B6214814 นาย พัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ 164

B6214869 น.ส. ปิยะธดิา แหยมเกดิ 340

B6214937 นาย ณัฐพล หรัิญอดลุวทิย์ 259

B6215088 น.ส. จันทมิานันทน ์ยาวศริิ 150

B6215095 น.ส. ชวกิา กลา้หาญ 198

B6215132 นาย สวุจัิกขณ์ บญุเหลอื 125

B6215255 น.ส. ฐฆิัมพร บญุค ้า 24

B6215316 น.ส. ชยดุา วงษ์สขุ 224



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6215354 น.ส. องัคณา ยวกไธสง 57

B6215453 นาย ธนพล นาคแกว้ 413

B6215552 น.ส. นันธมน เหลาเมอืงเพยี 301

B6215576 น.ส. บษุกร คารมย์ 62

B6215590 นาย กฤษณะวัฒน ์แกว้มณี 93

B6215767 น.ส. ขตัตยิา แกว้ศรสีขุ 201

B6215781 นาย วันเฉลมิ ถิน่กอ้ง 160

B6215842 น.ส. สชุัญญา ส าราญใจ 202

B6216030 น.ส. ปัตถกร เตรยีมตัง้ 21

B6216092 น.ส. จันทรจ์ริา พมิพว์รรณ์ 239

B6216160 น.ส. วารณีิ วรสาร 162

B6216351 น.ส. เกตวุด ีเหลอืงขมิน้ 143

B6216375 น.ส. ชนัญชดิา แหลมทอง 326

B6216429 นาย อคัรพนธ ์หาผล 271

B6216573 น.ส. สมฤทัย ทรายงาม 411

B6216689 น.ส. ภัทราภรณ์ สม้สาย 83

B6216788 นาย กฤตวทิย ์แซเ่ฮยี 152

B6217037 นาย ปรศิกร เทพอทัุย 216

B6217167 นาย พชิานนท ์ศรทีรงเมอืง 398

B6217174 น.ส. ปาลดิา สวุรรณรัตน์ 399

B6217204 น.ส. ศศปิระภา จันทะศรี 58

B6217242 น.ส. ชลทชิา แหยมประสงค์ 273

B6217280 น.ส. ฐาปน ีโตนดดง 265

B6217358 น.ส. ชฎาภรณ์ ค าสขุดี 417

B6217433 นาย ปรญิญา หมดัอะดัม 43

B6217464 นาย วรฒุ วงษ์วาท 252

B6217594 น.ส. ฐติาพร อตัตวริยิะสวุร 157



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6217662 น.ส. ณฐพร ธรรมวชิัย 310

B6217891 นาย พงศกร อรยิมนตรี 343

B6217945 นาย ธรีดนย ์ค าอาบ 20

B6217969 นาย กติศิักดิ ์แดงทอง 378

B6217983 น.ส. กานตธ์ดิา เบบิชัยภมูิ 213

B6218027 นาย รังสมินัต ์ออ่นขาว 176

B6218058 น.ส. กลุวรรณ เกษมวรีกลุ 418

B6218140 นาย ณัฐวรศิ มะโรงมดื 309

B6218171 น.ส. อจัฉราพร ลีส้กลุ 54

B6218294 นาย ยศพล จันทะนาม 408

B6218362 นาย อนัส เซเมาะ 226

B6218447 นาย เทวฤทธิ ์เจรญิฤทธิ์ 80

B6218669 น.ส. วราภรณ์ สวุารยี์ 415

B6218713 นาย มงคล สขุเสมอ 351

B6218751 น.ส. ศภุาพชิญ ์ศรสีงคราม 254

B6218775 นาย พรีพล เหลอืงวไิล 45

B6218782 นาย เจษฏากร สแีดง 34

B6218805 นาย ศรัญย ูเทยีวประสงค์ 100

B6218980 น.ส. ภนติา พนูมะเรงิ 214

B6219017 น.ส. วภิาดา รักษาสขุ 242

B6219222 น.ส. อชริญา สาชติ 13

B6219499 น.ส. พงศธร อดกลัน้ 84

B6219628 นาย นฤพล บญุเหมาะ 243

B6219642 นาย สมรรถวัฒน ์กาญจนนพวงศ์ 66

B6219710 นาย ปัณณวชิญ ์สลีวานชิ 248

B6219772 น.ส. กลุธดิา ดดีวงพันธ์ 199

B6219789 น.ส. ณัฐฑชิา เกือ้ทาน 329



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6219796 น.ส. สรุทนิ ภฆูัง 117

B6220075 น.ส. สดุารัตน ์พจนา 166

B6220129 น.ส. เกวรนิทร ์ส ารทิธิ์ 2

B6220167 น.ส. จฬุาลักษ์ ประทมุแบน 234

B6220174 น.ส. เขมมกิา วรรณกจิ 35

B6220211 นาย มงคลชัย นลิพฤกษ์ 306

B6220228 น.ส. จฑุามาศ สภีู 131

B6220242 น.ส. สพัุตรา ศรสีอน 55

B6220297 นาย นคร ศรสีรรณ์ 99

B6220334 น.ส. ผกาทพิย ์เพชรชะนะ 410

B6220518 น.ส. ปารฉัิตร วังดง 23

B6220563 น.ส. รัตตกิาล สดุยอด 90

B6220853 น.ส. ณชินันทน์ วันใหม่ 111

B6221096 น.ส. ขนษิฐา สขุอยู่ 71

B6221164 นาย พทิวัส เพ็ชรพรรณ 258

B6221201 น.ส. ปารชิาต ิเจรญิราษฎร์ 373

B6221232 น.ส. ปัณฑติา เนานะมะบัติ 171

B6221256 นาย นัทธพงศ ์กลัว้กระโทก 321

B6221317 น.ส. มนัสนันส ์ยอดสรุนิทร์ 335

B6221355 น.ส. พมิพส์ริยี ์โยคณติย์ 163

B6221492 นาย ศษิฐกะ วไิล 402

B6221539 นาย ณัฐกติติ ์สมศรี 396

B6221553 นาย ฐติวิัฒน ์นลิวรรณ 257

B6221614 น.ส. ชยางคท์พิย ์เทีย่งบาง 41

B6221775 น.ส. ชโลทร แสนทวสีขุ 350

B6221805 น.ส. ชดิกมล เชือ้หาญ 5

B6221935 น.ส. ศศปิระภา ทองสขุ 98



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6221959 น.ส. ณัฐชา ลาชัย 112

B6222208 นาย ภมูพัิฒน ์รยิะบตุร 370

B6222345 น.ส. ศศกิานต ์ภศูริติ 161

B6222352 นาย ธรีะพงษ์ แกว้หยาด 366

B6222369 น.ส. นรศิรา แสนตรี 222

B6222482 น.ส. วณษิา พันธุพ์ฒุ 39

B6222529 น.ส. มณฑา ศรแีกว้ 59

B6222574 น.ส. กญัญารัตน ์บรุะวงค์ 96

B6222581 น.ส. มนิตรา ฝางแกว้ 195

B6222598 น.ส. ศริวิภิา สรุะมณี 279

B6222765 น.ส. ปนัดดา เหลา่เขตกจิ 245

B6222840 น.ส. อนิทริา ทฆีายพุรรค 204

B6222857 น.ส. ผกามาศ บญุสทิธิ์ 356

B6222932 นาย ธนภัทร ศริภิมู ิ 388

B6222949 นาย ณธิกิร งวดชัย 414

B6223007 น.ส. วรัญญา ทัศมี 128

B6223083 น.ส. อภสิรา นันทะวงค์ 416

B6223212 น.ส. ศริภัิสสร ขวัญสกลุ 390

B6223281 นาย ปฐมพร วงคภั์กดี 397

B6223427 น.ส. ณัฐธดิา แซเ่ลา้ 33

B6223533 นาย กรวชิญ ์ผดงุกาย 49

B6223588 น.ส. บษุยา โคตรพรม 156

B6223724 น.ส. อรสิา สนุทรโรจน์ 268

B6223823 น.ส. จรยิา ศรสีวุัฒ 287

B6223984 น.ส. พลอยไพลนิ ขโุนรัมย์ 328

B6224073 น.ส. สริยิากร ซาตัน 250

B6224080 น.ส. ชตุมิา ชอบสวา่ง 334



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6224110 น.ส. กวสิรา ชมบญุ 169

B6224127 นาย ธรีดนย ์ดอนบัญหา 320

B6224264 น.ส. ธมิาภรณ์ มปีระโลม 10

B6224424 นาย อภวิัช พันธต์น้ 4

B6224547 นาย พรีพล พว่งชาวนา 266

B6224684 น.ส. กญัญารัตน ์ทมุทอง 282

B6224769 น.ส. สดุารัตน ์อนัชืน่ 219

B6224882 นาย คณุานนต ์วันทิ 95

B6224929 น.ส. มะปราง แสงอรณุ 389

B6225025 น.ส. เมรศิรา งามจ ารัส 32

B6225063 น.ส. ขนษิฐา ธรรมวงศ์ 304

B6225261 นาย ดนัยพัชร ์ประสานรัตน์ 376

B6225520 นาย คณนิ วงษ์พพัิฒน์ 180

B6225698 น.ส. ชตุกิาญจน ์สขุนอก 311

B6225735 น.ส. อพัชชตุา สดมสขุ 212

B6225858 นาย จรีพันธ ์ยนืยงค์ 381

B6225933 น.ส. ฐติมิา หมั่นจ ารญู 284

B6226022 นาย อมัรนิทร ์จนิดา 400

B6226169 นาย ภัคพงค ์เครอืผอื 322

B6226183 นาย ธนดล จ าเรญิดี 227

B6226312 น.ส. นันทพร ผวิผอ่ง 113

B6226466 นาย ธรีนาถ สวุรรณแสง 196

B6226640 น.ส. วภิาว ีวมิลกลาง 289

B6227050 น.ส. ณัฐธรกิา ทมุชะ 297

B6227081 นาย อลงกรณ์ สดศรปีระเวศ 395

B6227364 น.ส. ชตูรัิตน ์วงษ์นามน 355

B6227500 น.ส. ฐติกิานต ์กฤตยาเวทย์ 12



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6227524 น.ส. จลุเกศ งามเหมาะ 241

B6227579 น.ส. ผกาภรณ์ ดลุสนัเทยีะ 188

B6227791 นาย ศภุกร ขนุทอง 345

B6227968 น.ส. สโรชา มาตันบญุ 314

B6227999 น.ส. กิง่กาญจน ์นามศริิ 404

B6228040 น.ส. โศจรัิตน ์แกว้เทีย่ง 183

B6228064 น.ส. พชิามญชุ ์หทัยโชติ 230

B6228262 น.ส. พริญาณ์ สขุส าราญ 342

B6228354 น.ส. ลัดดาวัลย ์นาคนาคา 215

B6228378 นาย พงศธร ชาลอลุัย 359

B6228705 นาย สรุศักดิ ์มะลทิอง 40

B6228798 น.ส. ณัฐนชิา ขนุเพชรวรรณ 56

B6228873 น.ส. ณัทธดิา รุง่โรจน์ 48

B6228897 น.ส. ชวพร จันทรป์ระภาสกลุ 361

B6228934 น.ส. สวุภัทร เกดิทอง 182

B6228958 น.ส. ปิยวรรณ สงิหเ์ดช 177

B6228965 น.ส. สกุญัญา นุกจิรัมย์ 28

B6229016 น.ส. วัลลภา ปรนิรัมย์ 349

B6229023 น.ส. ทัศนยีว์รรณ พงสะพัง 336

B6229085 น.ส. วาสนา สทิธโิกษี 244

B6229092 น.ส. อรษา สงิหส์น่ัน 211

B6229115 น.ส. เมสยิา  สรุยิกานนท์ 165

B6229924 นาย ฌานวัฒน ์แคนคันรัมย์ 50

B6229948 น.ส. เจษฎาภรณ์ แกว้แดง 29

B6230173 น.ส. นฤมล ธนูวงษ์ 235

B6230234 น.ส. ขนษิฐา ชนะภัย 412

B6230319 น.ส. กอปรพร พานจ าปี 16



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6230401 นาย ธรีวฒุ ิสงัขท์อง 101

B6230449 นาย เทพพรชัย หอมใจมั่น 249

B6230678 น.ส. ปรัชญา ทพิยส์ าเหนยีก 97

B6230760 น.ส. ภัทนรนิทร ์เอีย่วเฉย 168

B6230777 น.ส. กญัญารัตน ์จฑุาธนาศลิป์ 383

B6230838 น.ส. สรนรรจ ์สมพลวัฒนา 122

B6230913 น.ส. สรัญชนา พัฒนจันทร์ 133

B6231019 น.ส. กลัยานมิติร แฟนพมิาย 308

B6231125 น.ส. พัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี 197

B6231408 น.ส. สมติานัน กาญจนโชตดิ ารง 136

B6231514 น.ส. อธศิรา มองตะคุ 256

B6231576 น.ส. ธนัชพร ท าประโยชน์ 126

B6231606 น.ส. ปรยีาพร ฟักออ่น 296

B6231750 น.ส. ปตมิาพร คณุเศษ 392

B6231941 นาย สณัฐติ ิกอบกระโทก 52

B6232269 น.ส. ปนัดดา บรบิรูมงัษา 295

B6232375 น.ส. ทัศนยี ์คุม้ครอง 286

B6232399 น.ส. ปฐมาวด ีใจสบาย 178

B6232405 น.ส. ศริขิวัญ ศรนีอก 319

B6232467 น.ส. ชลติา เกตะวันดี 146

B6232580 น.ส. เนตรนภา โคมารัมย์ 173

B6232627 น.ส. วรางคณา ขมุพลกรัง 187

B6232658 น.ส. โสภดิา แซเ่ตยีว 104

B6232689 น.ส. ณริฌา ทพิดง 75

B6232702 น.ส. ภัทรจ์ารนิ อนิทโส 386

B6232764 น.ส. นารรัีตน ์สาตยิะ 384

B6232801 น.ส. สพุารัตน ์ดวงจติต์ 303



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6232856 นาย อเุทน ภาคสนัเทยีะ 107

B6232863 น.ส. กญัธมิา ยศพล 36

B6233013 น.ส. เปมกิา จันทรช์ืน่ 312

B6233099 น.ส. สภุาพร ธงไชย 363

B6233235 นาย สทิธนินท ์ยศอาลัย 394

B6233358 น.ส. จนิดามณี ยนิขนุทด 369

B6233389 น.ส. ณชิากร งามฉลาด 339

B6233396 น.ส. ทัศวรรณ ลายเมฆ 30

B6233402 น.ส. คัทลยีา สตัตะโส 341

B6233723 น.ส. วลัยลักษณ์ โพธิค์า 409

B6233815 น.ส. ธรีาพร เวยีงนาค 116

B6233877 นาย วรโชต ิศรบีรรเทา 186

B6233921 น.ส. กญัญารัตน ์ปิดสายะสงั 332

B6234034 น.ส. วรวรรณ ก ามาแสน 277

B6234041 นาย กฤษฎา จรรยา 179

B6234119 น.ส. นวพรรษ สมานทอง 88

B6234157 น.ส. จริา โพพยคัฆ์ 236

B6234188 นาย สริดิล เคน้ชัยภมูิ 401

B6234300 นาย หฤษฏ ์พันธศ์รี 267

B6234638 น.ส. ฐติรัิตน ์ออกสขุ 37

B6234652 น.ส. ณชิชารยี ์อนิทรสขุศรี 38

B6234782 น.ส. อรอมุา จันโสม 352

B6234881 น.ส. ปิยาใจ สลีาทอง 184

B6234928 น.ส. ศภุสิรา พัดเกาะ 69

B6234973 นาย กชพัทธ ์สงิหส์วุรรณ 223

B6235130 น.ส. นันทกานต ์อรอนิทร์ 229

B6235468 น.ส. ธนติา ปัตตาละคะ 78



รหัสนักศกึษา ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) ล าดับที่

นกัศกึษา กยศ.ทีเ่ปิดบญัชกีบัธนาคาร วนัที ่10 ก.ค.2562 (รอบแรก) จ านวน 418 ราย

ใหต้รวจสอบล าดบัที ่และ น าบตัรประชาชนตวัจรงิ ไปรบัสมดุได ้ที ่ธนาคารกรงุไทย สาขา มทส.

ต ัง้แต ่วนัที ่31 ก.ค.2562 เป็นตน้ไป

B6235512 นาย ศักดา เพ็งจันทร์ 123

B6235550 น.ส. กลัยรัตน ์ทสิมดา 74

B6235611 น.ส. เพ็ญนภา อนิทะสงิห์ 63

B6235659 น.ส. จริารัตน ์ทมิงักรู 275

B6235666 นาย บญุญศักดิ ์ทมิงักรู 276

B6235703 นาย ธรรมรัฐ เพ็ชรอนิทร์ 121

B6235758 นาย ปลุนิ บญุมาพบ 7

B6235970 นาย จักรพงษ์ ทองวเิศษ 22

B6235987 น.ส. สนธยา มาตรแสง 368

B6236106 นาย อคัรพล ตะ๊มา่น 141

B6236151 น.ส. บษุบา ศรบีัวบาน 87

B6236212 น.ส. จลิมกิา นาคนลิทอง 85

B6236250 นาย ชัยมงคล มะอาจเลศิ 194


