(ค.ช. 1)
บัญชีรายชื่อนักศึกษาโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน
(เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 นายณัฐพล

สินสุพรรณ

เลขประจําตัว
ประชาชน
1199900235191

2 น.ส.พัชรา
3 น.ส.อมรทิพย์

กาญจนกูล
แซ่น้า

1909900216903
1949900123689

4 น.ส.สุณิสา

หลวงแก้ว

1720200084552

5 น.ส.เพ็ญสุภา

คนึงสุขเกษม

1100900436104

6 นายณัฐ

คนึงสุขเกษม

110330048190

7 น.ส.ชรินทร์รัตน์ งามพจนวงศ์

1100500275162

8 นายธนา
จรูญสมาธิศักดิ์
9 นายพงษ์พัฒน์ คนคล่อง

1929900177487
1909800295836

10 นายสัมพันธ์

1929900164768

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ชุมนวน

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

51-3616-911-6 260 ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
51-3836-105-9 61 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
51-1106-332-6 93/3 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู
อ.เมือง จ.ปัตตานี
51-1106-329-2 35/1 ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
51-4106-340-3 122/9 ถ.เซนต์แมรี่ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
53-3836-815-1 122/9 ถ.เซนต์แมรี่ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
52-2034-001-1 4 ม.1 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000
52-2034-020-1 61/14 ถ.ควนขนุน อ.เมือง จ.ตรัง
52-2034-012-8 11/2 ม.2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92190
52-2344-020-6 151 ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

085-1771886

ประชาสัมพันธ์แนะแนว

วทอ.

085-0791558
080-5421227

งานวินัยและพัฒนา
งานวินัยและพัฒนา

วทอ.
วิศวะ

087-5676905

ประชาสัมพันธ์แนะแนว

วิศวะ

085-0248513

km แนะแนว

วิทยาฯ

080-3674353

km แนะแนว

วทอ.

083-16929282

งานสารบรรภาควิชาฯ

ครุฯ

083-5907259
080-1441687

ผู้ช่วยวิจัยของภาควิชาฯ
ผู้ช่วยวิจัยของภาควิชาฯ

ครุฯ
ครุฯ

082-8151848

ผู้ช่วยวิจัยของภาควิชาฯ

ครุฯ

11 นายอนุสรณ์

ขวัญนิมิตร

1929900206355

12 น.ส.วรุณศิริ

ฉิมนวน

เลขประจําตัว
ประชาชน
1909800535179

13 น.ส.ฐินารมณ์

หริตา

1840100343059

14 นายณัฐวัฒน์

นาคทอง

1849900107846

15 นายภาณุพงศ์

แสงสว่าง

1349900471429

16 นายอรรณพ

จูสูงเนิน

1479900153302

ที่

ชื่อ – นามสกุล

17 น.ส.สุนทราภรณ์ คงที่

1840100367713

18 นายพิษณุ

แสงประกาย

1860200076508

19 นายติณย์

ดีรักษา

1869900154160

จ.ตรัง 92210
53-2344-006-4 35/1 ม.7 ต.โคกหล่อ อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

53-2036-002-6 1 ม.9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่านอน
จ.พัทลุง
53-2036-005-9 96/23 ซ.การุณราษฏร์ 27
ถ.การุณราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฏร์ธานี
53-2036-007-5 40 ม.2 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี
53-2036-008-3 นาทุ่งมั่งมี 134 ม.14 ถ.แจ้งสนิท
ต.หนองขอน อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
53-2036-010-9 297/95 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
53-2036-017-4 18/13 ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
53-2036-117-2 240 ม.5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
53-2036-118-0 563 ม.5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นาโพธิ์
อ.สวี จ.ชุมพร

083-6355919

ผู้ช่วยวิจัยของภาควิชาฯ

ครุฯ

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

085-6743896

งานสารบรรภาควิชาฯ

ครุฯ

083-1744814

งานสารบรรภาควิชาฯ

ครุฯ

081-8912771

ผู้ช่วยนักวิชาการ
ภาควิชาฯ
ผู้ช่วยนักวิชาการ
ภาควิชาฯ

ครุฯ

ผู้ช่วยนักวิชาการ
ภาควิชาฯ
งานสารบรรภาควิชาฯ

ครุฯ

ช่วยงานทดสอบวัสดุ
โครงสร้าง
ช่วยงานทดสอบวัสดุ
โครงสร้าง

ครุฯ

082-4540314

082-5374788
081-5697689
084-4463472
084-0643294

ครุฯ

ครุฯ

ครุฯ

20 นายภรินทร์

ขุนอักษร

2800100029883

21 นายกฤษติกร

สระมุณี

1100701390520

22 น.ส.กุสุมา

เหมรักษี

1801300168812

23 นายสุพรชัย

ทองอุบล

เลขประจําตัว
ประชาชน
1939900184076

24 นายทศพล

ช้างแก้ว

1809900386818

ที่

ชื่อ – นามสกุล

25 นายเกรียงศักดิ์ คงมา

1800600125930

26 น.ส.อรวิภา

1349900501115

เอี้ยงทอง

27 นายอาทิตย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1349900434248

28 น.ส.จรรรักษ์

พวงแก้ว

1349900437743

53-2036-119-8 141/2 ม.2 ซ.ทุ่งข่า ถ.กะโรม
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
53-2036-126-3 โคกนายมี 8/4 ม.3 ถ.ยนตรการ
กําธร ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
53-2036-125-5 148/1 ม.3 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

53-2036-101-6 80 ม.7 ต.นาโหนด อ.เมือง
จ.พัทลุง
53-2036-102-4 พิกุลแก้ว 216/59 ม.2
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
53-2036-105-7 19/3 ม.3 ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี
53-2036-107-3 252 ม.18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
53-2036-108-1 21/1 ซ.บางนา ถ.เทศบาล 17
ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
53-2036-109-9 นาคํา 38 ม.15 ซ.ศิริราช ถ.แม่ชี
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

080-3817414

ช่วยงานทดสอบวัสดุ
โครงสร้าง

ครุฯ

085-5812505

ช่วยงานทดสอบวัสดุ
โครงสร้าง

ครุฯ

089-8748784

ทํ า ค วาม สะอาดห้ อ ง
Lab.

ครุฯ

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

080-0363778
084-9942208

085-691214
080-1632535

ช่วยงานทดสอบวัสดุ
โครงสร้าง
ช่วยงานทดสอบวัสดุ
งานดิน

ครุฯ

ทําความสะอาดห้อง
Lab.
งานสารบรรภาควิชาฯ

ครุฯ

ครุฯ

ครุฯ

086-9073393

ผู้ช่วยนักวิชาการ
ภาควิชา ฯ

ครุฯ

083-7434213

ทําความสะอาดห้อง
Lab.

ครุฯ

29 นายธีระวุฒิ

สมวงศ์

1800400182956

30 นายนิติภูมิ

สุภศร

1349900477591

31 นายบัณฑิต

พัฒนจันทร์

1849900108605

32 นายธีรศักดิ์

สําแดง

1939900187385

33 นายธนพล

ตันสกุล

1102200088164

34 นายนพรัตน์

จันทร์เคน

เลขประจําตัว
ประชาชน
1189900126383

35 น.ส.โบว์

ศรีละพันธ์

1129900075100

36 นายหัสนัย

พาขุนทด

1300800163147

37 น.ส.ไอรดา

จั่นเพ็ชร

1100200723216

38 นายจีรวัฒน์

คงเคว็จ

1939900159071

ที่

ชื่อ – นามสกุล

53-2036-111-5 53 ม.12 ต.เปลี่ยน อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
53-2036-113-1 591 ม.18 ซ.เสรี 5 ถ.ชยางกูร
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
53-2036-115-6 121 ม.1 ซ.วัดคูหา ถ.สุราษฎร์นคร ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
53-2036-116-4 108 ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง
53-2036-131-3 221 ม.15 ซ.เพชรเกษม
ถ.เพชรเกษม 39 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

52-2026-168-8 30 ม.4 ต.เสือโฮก อ.เมือง
จ.ชัยนาท
52-2026-114-2 24 ม.7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
52-2026-117-5 15 ม.2 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
53-2026-063-0 24/1 ม.5 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา
53-2026-072-1 232 ม.15 ต.ตํานาน อ.เมือง
จ.พัทลุง

087-4679809
080-3344475
081-6172378

084-8625586
089-7024990

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ช่วยนักวิชาการ
ภาควิชาฯ
ช่วยงานทดสอบวัสดุ
งานดิน
ช่วยงานทดสอบวัสดุ
งานดิน
ช่วยงานทดสอบวัสดุ
งานดิน
ช่วยงานทดสอบวัสดุ
งานดิน
งานที่จัดให้ทํา

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

ครุฯ
ครุฯ

หมายเหตุ

083-4865079

สารบรรณ กองกลาง

ครุฯ

086-0558305

สารบรรณ กองกลาง

ครุฯ

082-3707169

สารบรรณ กองกลาง

ครุฯ

080-0208513

งานห้องสมุดอาชีพ

ครุฯ

080-0379469

งานศูนย์บริการนักศึกษา

ครุฯ

39 นายจีระศักดิ์

ทองมีบัว

1920600122727

40 นายพรพิเชษฐ์ ใจเกลี้ยง

1819900073176

41
42
43
44

สกุลหอม
สุขแสง
ภากรถิรคุณ
ปรีชาติวงศ์

1160700037028
1930500111294
1939900125363
1909800304606

45 นายคเณศ

เครือยศ

1820200035801

46
47
48
49

เนียมหะ
จันเอียด
แก้วชฎารัตน์
ศักดิ์หวาน

1939900147031
2900200007694
1901100103821
1909800424211

นายสุรัตน์
นายกบิล
นายวัชระ
นายชาญเวช

นายเสรี
นายวิโรจน์
นายสมศักดิ์
นายปฏิญญา

50 นายพงษ์พัฒน์ ปรางทับทิม

เลขประจําตัว
ประชาชน
1609990054072

51 นายธีรภัทร์

โยมศิลป์

1909800324356

52 นายอรรถพล

นาดี

1320400067574

ที่

ชื่อ – นามสกุล

52-2025-113-5 42/1 ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
52-2025-104-4 23 ม.7 ต.ปราศรัย อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
50-2026-018-7 ต.หัวลํา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
50-2026-101-1 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
50-2026-121-9 ต.แมรรี่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
50-2026-106-0 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
50-2026-104-5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
จ.พังงา
51-2026-169-7 พัทลุง
51-2026-160-6 สงขลา
51-2026-164-8 นครศรีธรรมราช
51-2026-115-0 พัทลุง

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

52-2025-123-4 53/4 ม.11 ต.หนองกรด อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
52-2025-129-1 35/1 ม.3 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม
จ.สงขลา
52-2025-109-3 45 ม.5 ต.ลุม่ ระวี อ.จอมพระ

082-3579906

งานศูนย์บริการนักศึกษา

ครุฯ

083-6455006

งานศูนย์บริการนักศึกษา

ครุฯ

085-6495875
084-4500192
085-3500489
085-5124865

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

089-1503309
084-3976504
085-9484147
089-8692695

km งานแนะแนว
km งานแนะแนว
พัสดุ งานแนะแนว
งานพัสดุ วินัยและ
พัฒนา น.ศ.
งาน IT วินัยและพัฒนา
น.ศ.
ห้องแล็ปภาควิชา
ห้องแล็ปภาควิชา
ห้องแล็ปภาควิชา
ห้องแล็ปภาควิชา

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

086-9468488

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

085-7313823

ผู้ช่วยงายวิจัย

ครุฯ

087-2996388

ผู้ช่วยงายวิจัย

ครุฯ

089-6898110

ผู้ช่วยงายวิจัย

ครุฯ

53 นายอาฮาหมัด ลูโบะ

1940700045279

52-2025-114-3

54 นายสรายุทธ

บุญรัตน์

1900500050139

52-2025-115-0

55 นายมานะชัย

เพ็ชรรัตน์

1909800349502

52-2025-116-8

56 นายพลวัฒน์

หนูแก้ว

1101401476276

52-2025-128-3

57 นายจอมพล

ทองเบ็ญญ์

1180600067634

52-2025-125-9

58 นายนรุตม์

โตวิจิตร

1800100120394

52-2025-132-5

59 นายกิตติคุณ

กุศลกิตติวงศ์

1101401744220

52-2025-106-9

60 นายปักเพชร

เพชรย้อย

1907900183321

52-2025-119-2

61 นายสุวิทย์

งานว่อง

1820700039342

52-2025-117-6

ที่

ชื่อ – นามสกุล

62 นายนุตพงษ์

อินทร์สังข์

เลขประจําตัว
ประชาชน
1939900124162

รหัสนักศึกษา

จ.สุรินทร์ 32180
16 ถ.ผังเมือง 2 ซ.ประสานมิตร
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
111/1 ม.1 ต.เทพา อ.เทพา
จ.สงขลา 90160
69/4 ม.7 ต.โคกม่วง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
25 ม.2 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช
31/6 ซ.ตาชูปี
ถ.พัฒนาการคูขลาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9/1 หมู่ 3 ต.จําปาหล่อ อ.เมือง
จ.อ่างทอง
10/17 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
212 ม.4 ต.สมหวัง อ.กงหรา
จ.พัทลุง 93000
37/1 ม.6 ต. มะรุ่ย อ.ทับปูด
จ.พังงา

ที่อยู่

52-2025-118-4 71 ม.6 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง

085-4313823

ผู้ช่วยงายวิจัย

ครุฯ

084-8588130

ผู้ช่วยงายวิจัย

ครุฯ

083-7036907

ผู้ช่วยงายวิจัย

ครุฯ

084-1909603

ผู้ช่วยนักวิชาการ

ครุฯ

082-5189190

ผู้ช่วยนักวิชาการ

ครุฯ

089-1521693

ผู้ช่วยนักวิชาการ

ครุฯ

086-9767626

ผู้ช่วยนักวิชาการ

ครุฯ

081-0956398

ผู้ช่วยนักวิชาการ

ครุฯ

080-1419708

งานสารบรรณ

ครุฯ

หมายเลขโทรศัพท์
083-3989787

งานที่จัดให้ทํา
งานสารบรรณ

หมายเหตุ
ครุฯ

63 นายปราโมทย์ หลงมาศ

1101400764871

52-2025-127-5

64 นายวันชัย

บุญทอง

1810400070953

52-2025-103-6

65 น.ส.ทิพวัลย์

สุธา

1179900128858

51-9926-026-5

66 น.ส.ณีนา

จินดาศักดิ์

1840400044669

51-9926-025-7

67 น.ส.มัทรี

การค้า

1840100245839

51-9926-013-3

68 นายดาณุพงศ์

วงษ์แหวน

1160100282536

51-9926-012-5

69 นายนคเรศ

ชาญจิตร

1301500151729

51-9926-008-3

70 นายวิชยุตม์

เอี่ยมชาลี

1170600083303

51-9926-016-6

71 น.ส.กิติยา

สุวรรณคํา

1149900169678

51-9926-301-2

72 นายเจริญ

ถุงทอง

1840100297367

52-9916-028-2

73 นายชัยศิริ

สุรโฆษิต

1259700108224

52-9916-007-6

จ.พัทลุง
47 ม.9 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
58/1 ม.10 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง
จ.ชุมพร
335/69 ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
59/820 ต.ดงพระราม อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
431 ม.1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
35/4 ม.4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
243 ม.1 ต.เกาะสูง อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
38/1 ม.5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี
11 ม.6 ต.เกาะเรียน
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
38/2 ม.4 ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
371 ม.4 ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

085-8400867

งานสารบรรณ

ครุฯ

082-8087172

งานสารบรรณ

ครุฯ

084-8996765

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

087-9910779

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

083-1250709

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

085-1468200

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

081-3628038

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

085-1760463

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

087-0210512

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

089-5897329

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

087-7843047

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

74 นายพงษ์นริทร์ ศิริเทศ

เลขประจําตัว
ประชาชน
1103100112684

75 นายอดิศร

ทักษิณากร

1250400213555

76 น.ส.ปัทมพร

จันทนิยม

1219900327191

77 น.ส.พรรณิภา

เตรียมตั้ง

1101500568357

78 นายนฤดล

เกตุสอน

1251000059878

79 น.ส.วิชุดา

พ่ํารุ่ง

1709900607904

80 น.ส.ศุจิรัตน์

กฤดานรากรณ์

1369900178233

81 น.ส.อนุสรา

ปลอดแก้ว

1801400130019

82 น.ส.อมราพร

บุญพิศิษฐ์สกุล

1100500490489

83 นายวีระชัย

แซ่ลิ่ม

2901101019504

52-9916-309-6 56 ม.1 ต.โจดหนองแก อ.พล
จ.ขอนแก่น
52-9916-026-6 3 ม.10 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว
53-9916-042-2 50/1 ม.1 ต.ทุง่ ควายกิน อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
53-9916-303-8 56 ม.1 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
53-9916-011-7 67 ม.5 ต.คลองน้ําใส
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
52-9926-309-4 46/2 ม.1 ต.เขาแร้ง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
52-9926-311-0 55/6 ต.คอนสาร อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ
52-9926-315-1 127 ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
52-9926-316-9 203 ม.4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
53-2126-324-1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

84 นายภัทรวุธ

ม้าทอง

1199600078499

53-2126-310-0 อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี

ที่

ชื่อ – นามสกุล

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

086-2378351

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

081-2511819

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

086-1044349

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

089-7483442

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

087-9236440

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

082-2452625

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

086-0212708

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

080-6484409

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

085-3278658

ช่วยงานสํานักงานคณบดี

อก.

086-6955922

งานเอกสารระบบ
พาหนะ กองอาคารฯ
งานเอกสารระบบ

ครุฯ

080-4300787

ครุฯ

85 นายนวพล
86 นายวชิรา
87 นายณัฐพล

เสือคํา
เพ็ชรบูรณ์
ซุ่นกิจ

1120600178487
1800100191861
1909800367080

88 นายณัฐพล

โอชา

เลขประจําตัว
ประชาชน
1103700346350

89 นายบรรหาร

ศรีขวาญ

1340400051428

90 นายฐาปนพงษ์ พุ่มพฤกษ์

1149900224768

91 น.ส.ณัฐิดา

ที่

ชื่อ – นามสกุล

53-2126-007-6 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
53-2126-012-6 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
51-2126-028-4 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

087-1183968
089-4765839
084-9630562

พาหนะ กองอาคารฯ
งาน km. งานแนะแนว
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

1909800392939

53-2016-004-6 65 ม.3 ต.ควนกลาง อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช
53-2016-007-9 72 ม.3 ต.แม่นา้ํ อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
53-2016-003-8 1/3 ม.5 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
53-2074-036-7 หอดุษฎีมาศหญิง

92 น.ส.ทรายขาว เสาแก่น

1101401326061

53-2074-011-0 39/289 ต.บางแม่นาง จ.นนทุบรี

084-9705805

93 น.ส.ศุภญา

ใจแก้ว

110370073833

085-0743655

94 น.ส.สุนิศา

รุ่งกลิ่น

1170600085071

95 นายนราธิป
96 น.ส.นุศรา

ชูปาน
ศิริ

1930500130159
1149900243274

53-2074-022-7 7/2 ม.6 ต.บางเลน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี
53-2074-014-4 194 ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
51-2126-041-7 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
53-2016-006-1 57 ม.1 ต.หันตรา

หมัดหมาน

083-2638817

งานห้องสมุดอาชีพ

ครุฯ

084-3039547

งานห้องสมุดอาชีพ

ครุฯ

084-3415187

งานห้องสมุดอาชีพ

ครุฯ

089-4628046

งาน IT งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา
งานบริการสารสนเทศ
แนะแนว
งานบริการสารสนเทศ
แนะแนว
งาน IT งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการสุขภาพ

ครุฯ

089-8398457
084-9679917
085-8040466

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

97 นายกษิดิศ

วิจิตทาดา

1149900245773

98 นายอุดมศักดิ์

สมภักดี

1140600100585

ที่

ชื่อ – นามสกุล

99 นายทศกร

สิทธิมงคล

100 นายพงศา

กะลําภากร

101 นายกิติศักดิ์
102 นายสุรเชษฐ์

หวังวีระ
ขันธเขตร์

103 นายพงศ์ภัทร

สุวรรณพิพัฒน

104 นายอดิศักดิ์

ขจีวรกุล

105 นายธิติวัฒน์

แก้วดวงดี

เลขประจําตัว
ประชาชน
1579900352304

อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
53-2016-001-2 85/16 ม.4 ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
53-2136-012-4 21 ม.2 ต.คลองตะเคียน
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

53-2016-005-3 375 ม.8 ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
1103700629475 53-2016-009-5 45/5 ม.4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
1179900113265 52-2016-024-5 83 ม.5 ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง
11031700397426 52-2016-023-7 91/1 ม.4 ต.โคกคราม
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
1600100389701 52-2016-016-1 2/57 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
8430188000641 52-2016-019-5 84 ม.4 ต.มีชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย
1199900214703 52-2016-006-2 103 ม.10 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

089-4113375

งานบริการสุขภาพ

ครุฯ

080-2535013

งานบริการสุขภาพ

ครุฯ

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

082-4807697

งานสวัสดิการนักศึกษา

ครุฯ

082-6856102

งานสวัสดิการนักศึกษา

ครุฯ

081-7938475
083-6936657

ช่วยงานกองงานพัสดุ
ช่วยงานกองงานพัสดุ

ครุฯ
ครุฯ

089-4997004

ช่วยงานกองงานพัสดุ

ครุฯ

085-0051884

ช่วยงานกองงานพัสดุ

ครุฯ

082-7193144

ช่วยงานกองงานพัสดุ

ครุฯ

106 นายพิทักษ์ชัย เปลื้องผล

1100500461667

107 นายอนุชา

สุกัญญี

1103000008397

108 นายนันทพงษ์ พืชผล

1840100303479

109 นายประกาศิต ศืริสัณฐิติ

1909800383034

110 นายพีระพงษ์

ปทะวานิช

1840100318267

111 นายภูวนัตถ์

มุสิกพงศ์

1900700122621

112 นายชัยณรงค์

แซ่จ้อง

เลขประจําตัว
ประชาชน
1840700048384

113 นายวศิน

โตประดับ

1199900234950

114 นายวสะพงษ์

ประสพวงศ์

1179900197418

115 นายลิขิต

เริงสมุทร

116 นายณัฐพล

รอทอง

ที่

ชื่อ – นามสกุล

1609900124068

52-2016-003-9 57/1 ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
52-2016-029-4 35 ม.6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
52-2016-001-3 65 ม.4 ต.น้ําหัก อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี
52-2016-025-2 137 ม.16 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ํา
จ.สงขลา
52-2016-002-1 52/2 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
52-2126-031-7 44/9 หมู่ 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

รหัสนักศึกษา

ที่อยู่

52-2126-017-6 174 ม.22 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
52-2126-005-1 46 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
52-2126-028-3 45 ม.2 ต.เสาธง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
50-2136-015-0 63 ม.3 ต.เกาะยาว อ.เกาะยาว
จ.พังงา
51-2136-002-7 7/110 ม.4 ต.นครสวรรค์ออก

085-1620596
087-7678867
088-2294993
084-1933456
089-6477094
080-7782249

หมายเลขโทรศัพท์
081-2721902

งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง
ช่วยงานสํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา

งานที่จัดให้ทํา

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

หมายเหตุ
ครุฯ

081-5528747

ช่วยงานสํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
ช่วยงานสํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
ช่วยงานสํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
เป็นผู้ช่วยสอน

087-2033326

ช่วยพิมพ์งาน

ครุฯ

082-4208870
084-3379826

ครุฯ
ครุฯ
ครุฯ

117 นายวรรณศิลป์ เพียรจัด

1719900191350

51-2136-010-0

118 นายอธิวัฒธ์

สังข์ทอง

1801400121524

51-2136-014-2

119 นายสุทธิเดช

ชุมพงศ์

120 นายภัทรพงษ์

พิมพ์โคตร

1300200101957

50-2136-029-1

121 นายณัฐวุฒิ

ศรีเรือง

1160100219681

50-2136-026-7

122 น.ส.อรวรรณ
123 นายอุเทน

ศรีรัตน์
เพ็ชรทอง

1800800103719

52-2136-009-1
50-2136-036-6

1801000042384

51-2136-015-9

124 นายอรรถกรณ์ อุปมา

51-2136-012-6

125 นายณฐพล

โพชากรณ์

เลขประจําตัว
ประชาชน
1909800482270

126 นายกิตติพงศ์

เมืองกุล

1801500048055

ที่

ชื่อ – นามสกุล

รหัสนักศึกษา

อ.เมือง จ.นครสวรรค์
11 ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
33 ม.7 ต.สีขีด อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
95/1 ม.5 ต.เสาเภา อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
61/6 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
104 ม.1 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง
จ.ลพบุรี
85/1 อ.ควนเนียง จ.สงขลา
32/1 ม.13 ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
86/9 ม.1 ต.นาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ที่อยู่

52-2136-013-3 54 ม.1 ต.ลําไพล อ.เทพา
จ.สงขลา
52-2136-018-2 60 ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช

087-0508042

ช่วยพิมพ์งาน

ครุฯ

085-6006950

ช่วยพิมพ์งาน

ครุฯ

087-8959118

ช่วยพิมพ์งาน

ครุฯ

087-2414255

เตรียม Lab

ครุฯ

086-1235069

เตรียม Lab

ครุฯ

0815430945
081-0914550

เตรียม Lab
เตรียม Lab

ครุฯ
ครุฯ

081-0866320

เตรียม Lab

ครุฯ

หมายเลขโทรศัพท์

งานที่จัดให้ทํา

หมายเหตุ

085-0772731

เตรียม Lab

ครุฯ

082-2617642

เตรียม Lab

ครุฯ

127 นายวรพงษ์

มารจรูญ

1801500046214

128 นายนันทวุฒิ

คงขํา

1929900250630

129 นายเกรียงไกร ปัตโต

1341100155789

130 นายนนทนันท์ แจ้งใจ

1529900463033

52-2136-019-0 33/21 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
52-2136-016-6 132/1 ม.3 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
52-2136-017-4 37/9 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
52-2026-154-8 อ.เมือง จ.นนทบุรี

087-6295633

เตรียม Lab

ครุฯ

083-544276

เตรียม Lab

ครุฯ

080-6923663

เตรียม Lab

ครุฯ

085-5271548

สถิติงานแนะแนว

ครุฯ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเขารวม โครงการสนับสนุนคาครองชีพ
จากการทํางาน (เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย)
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ทางงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษาขอประกาศ
รายชื่อนักศึกษาทีผ่ ่านการคัดเลือก โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน
(เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย)
ที่ได้รับการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 130 คน
ดังมีรายชื่อพร้อมแนบ และขอให้นกั ศึกษาติดต่อกับหน่วยงานที่จัดให้นักศึกษาทํางาน
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร. 02-587-4339
หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถทํางาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกําหนดระยะเลาทํางานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 40 บาท
เดือนละไม่เกิน 2,400 บาท งบประมาณคนละ 4 เดือน

