
หมายเหตุ 1. นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศสามารถรับบัตรนักศึกษาได้ท่ี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหน้า มจธ. เท่าน้ัน
2. สามารถรับบัตรนักศึกษาได้วันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-15.00 น.
    (กรณีท่ีนักศึกษาไม่มารับบัตรในวันดังกล่าวต้องมารับวันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลาท่ีธนาคารเปิดท าการ)
3. หลักฐานในการรับบัตรนักศึกษาคือ บัตรประชาชนตัวจริง และส าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส าเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. นักศึกษาท่ีมารับบัตรให้ downlond บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ก่อนรับบัตรเพ่ือความรวดเร็วในการรับบัตรนักศึกษา

ประกาศ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563
ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

1 63130700305 นางสาว ณัชชศร จรดล
2 63130700306 นาย ณัฐพล ตันธนะสาร
3 63130700307 นางสาว ธนพร แสงอินทร์
4 63130700309 พ.จ.อ. นครพัทย์ จิตต์อนงค์
5 63130700310 นางสาว ปรมภรณ์ มาลัยทอง
6 63130700312 นาย ปิยพัทธ์ ศรีวัฒนาวานิช
7 63130700313 นาย พีร์ เราเจริญ
8 63130700314 นาง เพ็ชรรัตน์ อับดุลเลาะห์
9 63130700315 นางสาว ภาวิณี ทรัพย์ประเสริฐ
10 63130700316 นาย เมฆกิจ หนาแน่น
11 63130700317 นางสาว วริษา ซึงถาวร
12 63130700319 นาย สมเกียรติ เนตะวัน
13 63130700320 นาย สุวิทย์ ช่ืนมนัส
14 63130700322 นางสาว อัจฉรียา เลิศรุ่งวิเชียร
15 63130700324 นางสาว กัลยพร ภูตาสืบ
16 63130700325 นาย คมิก ภัครธวัลพร
17 63130700326 นางสาว ช่อองุ่น ประเสริฐวัฒนกุล
18 63130700327 นาย ณรงค์ ต้ังธรรมธิติ
19 63130700328 นาย พร้อมพงศ์ แขกเทศ
20 63130700331 นาย ราฟ เจริญ อาเรวาโล่
21 63130700333 นาย วรัญญู ปานท่ังทอง
22 63130700334 นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา
23 63130700335 นาย อาจินต์ กุลเนตุ
24 63130700336 นางสาว อารยา ล้ิมเลิศฤทธ์ิเจริญ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เร่ือง รายช่ือนักศึกษาใหม่ท่ีได้รับบัตรนักศึกษา 



ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล
25 63130700603 นางสาว โชษิตา บุญวัฒนะเมธา
26 63130700606 นางสาว ถนอมวรรณ เงินงาม
27 63130700607 นาย ธนวิช คนิวรานนท์
28 63130700608 นางสาว นัฐวรรณ คนิวรานนท์
29 63130700610 นางสาว นันทัชพร งามท้วม
30 63130700611 นาย ประพฤทธ์ิ ธรรมจ ารัส
31 63130700612 นางสาว ประภัสรา วรพันธ์ุ
32 63130700613 นางสาว พรชนก นราบุณยาพร
33 63130700614 นางสาว พัชริญา แจ้งเร่ือง
34 63130700616 นางสาว พิชามญช์ุ มะกรูดอินทร์
35 63130700617 นาย วีรวัฒน์ แก้วโสภา
36 63130700618 นางสาว ศิตาพร อินทโชติ
37 63130700620 นางสาว สวรส ออกลกิจ
38 63130700621 นางสาว สาวิณี เอ่ียมสอาด
39 63130700624 นางสาว กมลพรรณ ชมโฉม
40 63130700625 นางสาว ฉันท์ชนิต โรจนสิริวัฒน์
41 63130700626 นาง ตติยา สุขวัฑฒโก
42 63130700628 ว่าท่ีร้อยตรี พลวัฒน์ ดีมาก
43 63130700629 นาย พันธ์ศักด์ิ บุญคง
44 63130700630 นางสาว ยุวันดา ชัยวงศาไพบูลย์
45 63130700632 นางสาว วนาลี ดีมาก
46 63130700634 นางสาว อภิสรา พันธ์เพ็ง
47 63130700635 นางสาว อรกนก ลีลาศวัฒนกุล
48 63130701102 นาย ทินกร พรสนธิสกุล
49 63130701104 นาย วัชรพงษ์ สิงหกาญจนกุล
50 63130701105 นาย กิจจา ชาญธัญกรรม






