
ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นายอิทธิพล อายุสม 056150407041-9

2 นางสาวชนิกานต์ แตงอุดม 056150407017-9

3 นางสาวอริศรา แสงชัย 056250407024-3

4 นายนนท์ปกรณ์ ไชยม่ิง 056250407050-8

5 นายปัญจพล อุบลน้อย 056250407004-5

6 นายพิสิษฐ์ ช้ันอินทร์งาม 056250407043-3

7 นายอนุศักด์ิ ย้ิมสาระ 056250407013-6

8 นางสาววรินทร ศักสุนทร 056250407044-1

9 นายอรรถวิทย์ เขมา 056250407007-8

10 นางสาวชฎาทิพย์ ผุยพรม 056250407019-3

11 นายอรรถพล จ าปา 056250407039-1

12 นายวัฒนชัย ใจเร่ง 056250407048-2

13 นายปราโมทย์ ภูนนท์ 056250407040-9

14 นายเฟาซัน แหละหมัน 056250407049-0

15 นายวราเมธ โนนเดช 056250407023-5

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำโยธำ

หมำยเหตุ วันท่ี 10 ก.ค. 2562  ทำง ธ.กรุงไทยได้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกจัดต้ังบูธ เพ่ือท ำกำรเปิดบัญชีให้แก่นักศึกษำผู้
กู้ยืมรำยใหม่ท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรเปิดบัญชี ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร .พระนคร ใต้ตึกอำคำรกิจกำรนักศึกษำ ช้ัน 1 
เวลำ 9.00 - 15.30 น.

งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม             
              ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2562                                 
        เร่ิมท ำสัญญำวันท่ี 10 - 22 กรกฎำคม 2562

ส่ิงท่ีต้องเตรียมในกำรเปิดบัญชี  1. บัตรประชำชน และส ำเนำบัตรประชำชน อย่ำงละ 1 ฉบับ                                   
                               2. หนังสืออนุมัติขอเปิดบัญชี (ขอรับได้ท่ีงำนกองทุนฯ ช้ัน 4 ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ)

ส ำหรับผู้กู้รำยใหม่และรำยเก่ำย้ำยสถำนศึกษำ ท่ีท ำกำรเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ด ำเนินกำรติดต่องำนกองทุนฯ            
เพ่ือท ำสัญญำกำรกู้ยืม



ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นายสมเกียรติ มีทรัพย์ 056250406026-9

2 นายดุลยวัต เสนาะกรรณ์ 056250406006-1

3 นางสาวปิยวดี นาคคง 056250406019-4

4 นายศรัทธาเทพ เถ่ือนกวา 056250406027-7

5 นายณัฐพงศ์ เส็งเจริญสุข 056150406005-6

ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นางสาวคณากร รองทรัพย์ 056150405008-0

2 นางสาวประภัสสร เม่ียงบัว 056150405060-1

3 นายธันยบูรณ์ อุดมเดช 056150405055-1

4 นางสาวแพรสไพรินธ์ อ่อนบุรี 056150405009-8

5 นายอภิเศรษฐ์ จ่ันจ ารูญ 056150405062-7

6 นายจิระเดช ภาคสันเทียะ 056250405074-0

7 นายมังกร จันทร์ไสว 056250405027-8

8 นายพงศธร บัวตัน 056250405070-8

9 นายพจวัฒน์ ผาพองยุน 056250405063-3

10 นายปรารภ วัฎฎวนิชย์กุล 056250405058-3

11 นางสาวศุภาพิชญ์ พันธ์ุพุ่ม 056250405075-7

12 นายกิตติศักด์ิ งามพร้อม 056250405023-7

13 นายธีรศักด์ิ ไทยถานันดร์ 056250405021-1

14 นายรัฐนนท์ ญัตติสิทธิวณิชย์ 056250405051-8

15 นางสาววิลาวัลย์ หมึกแดง 056250405055-9

16 นายชนิิสร รัตนภิญโญกุล 056250405062-5

17 นายวสุ อภิธนะเมธา 056250405019-5

18 นายชิตณรงค์ เพ่ิมข้ึน 056250405064-1

19 นายเตณคุณ บุญศรี 056250405010-4

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำเมคคำทรอนิกส์และระบบกำรผลิตอัตโนมัติ

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำคอมพิวเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นางสาวนภัสวรรณ ชมสอาด 056250409055-5

2 นายภูวนาท เรืองศรี 056250409006-8

3 นายวีราพัชร์ พวงสอนใช้สกุล 056250409007-6

4 นายชินภัทร แสงโชติ 056250409002-7

5 นายวิทวัฒน์ พุดพันธ์ 056250409001-9

6 นายธนกร วงษ์ไทย 056250409063-9

ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ
1 นายปฏิภาณ ศรีเมือง 056050402044-0

2 นายสรวุธ จงรักษา 056060402049-8

3 นางสาวยุพา แวมประชา 056050402049-9

4 นางสาวพักตร์พิมณฑ์ เหมภิมล 056150402029-9

5 นายอานนท์ ดีอุดม 056260402707-7

6 นางสาวธิตินันท์ อัศวพิศาลบูลย์ 056250402063-3

7 นางสาวสุพิชฌาย์ น่ิมละมัย 056250402058-6

8 นางสาวศศิวรรณ ผลพืช 056250402052-9

9 นายกระสุน จุลพันธ์ 056250402003-2

10 นางสาวห้าม้ีน๊ะ เพียรการ 056250402015-6

11 นางสาวอัญชิสา ศรีจันทร์ 056250402064-4

12 นางสาวธนภรณ์ ทองอินทร์ 056250402055-2

13 นางสาวเหมือนฝัน บุญมีเล้ียง 056260402709-3

14 นายธนากร ยางสวย 056260402711-9

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำเคร่ืองมือและแม่พิมพ์

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำอุตสำหกำร



ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นางสาวเจนนิสา ชูคงคุณ 05615040026-3

2 นายเจริญทรัพย์ คงทรัพย์เจริญ 056260404710-9

3 นางสาวรุ่งนภ ใจจริง 056260404705-9

4 นายธรรมฌ์ภิสิษฐ์ หัสดิพันธ์ 056260404706-7

ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นายสรนันท์ เผ่าจินดา 056260455031-8

2 นายราเชนทร์ ล้ิมสกุล 056260455006-0

3 นายชนัตย์พล สุทัศษา 056260455005-2

4 นายสรวิชญ์ เสือประดิษฐ์ 056260455015-1

5 นายณัฐนันท์ พูลผล 056260455013-6

6
นายพีรพล หวังกุ่ม ส่งเอกสารยังไม่ครบ ทางกองทุนฯ   
                   ยังไม่อนุมัติให้ท าสัญญา

056160455009-6

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือควำมย่ังยืน

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม

สัมภำษณ์กับ อ.สรสุธี บัวพูล



ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นางสาวกฤษฎาภรณ์ มาตรเลียม 056250403018-9

2 นางสาวจุฑาวรรณ กุลพันธ์ 056250403076-7

3 นายณัฐภัทร มโนธรรม 056250403015-5

4 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีอ่อน 056250403053-6

5 นายกฤตพณ กิตติกร 056250403510-5

6 นายพลากูล ช่ืนส าโรง 056260403704-3

7 นายสิทธิพร ถีระแก้ว 056260403726-6

8 นายธารา นกไพบูลย์ 056160403718-5

9 นายอิทธิ บุบผา 056250403512-1

10 นางสาวจิดาภา เผ่าตัน 056250403085-8

11 นายกฤษฎา เพ็ชรด้วง 056250403505-5

12 นายอิทธิวัฒน์ บุญมาน า 056260403729-0

13 นายธนาคม สิงห์พา 056260403712-6

14 นายอภิลักษณ์ พามูล 056250403027-0

15 นายณรงค์ฤทธ์ิ ประเสริฐสังข์ 056050403075-3

ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

2 นายธชย รัตนา 056250401035-5

3 นายสัจจพร ป่ินกาญจนไพบูลย์ 056250401002-5

4 นายรณชัย รอดพันธ์ 056260401740-9

5 นายภูวดล วิจิตรวงษ์ 056250401123-9

6 นางสาวศิราภรณ์ ผงผานอก 056250401038-9

8 นายกิตต์ิพิพัชร์ แสงสาคร 056250401127-0

9 นายพีรพล เจียมสุดจิตร 056250401117-1

10 นายจิรายุส ศักด์ิบรรพต 056250401131-2

11 นายเทพวรินทร์ เอ้ียวสุวรรณ 056260401706-0

12 นายกิรรณสูติ บุมี 056250401027-2

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำเคร่ืองกล

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำไฟฟ้ำ



ล ำดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ

1 นางสาวจารุวรรณ แดงอุบล 056050451010-7

วิศวกรรมศำสำตร์ สำขำกำรผลิตเคร่ืองประดับ


