


ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
1 กชกร เอ่ิยมสุวรรณ
2 กชพรรณ ครองสมบัติ
3 กนกนภัส  ผลบุญ
4 กนกนุช ทิพย์โชค
5 กนกรัตน์ สังขสัญญา
6 กมนนัทธ์ สุขพัฒน์สกุล
7 กมลชนก เทพประการ
8 กมลชนก แก้วม่ัน
9 กมลชนก ทิตยกุล
10 กรณ์ธนัตถ์ รามณรงค์
11 กรรณิการ์ จอมแปง
12 กรวิชญ์ คงเล่ง
13 กฤตยพรรณ สุใจยา
14 กฤตยา ใหม่พุ่มวา
15 กฤติยาณี สิงคมณี
16 กฤษฎา เจ๊ียะทา
17 กฤษฎา วังวอน
18 กฤษณพงศ์ มังคละ
19 กฤษณะ ลิมป์พิศุทธ์
20 กษิดิศ ธิป้อ
21 กัญจนพร แก้วเขียว
22 กัญญณัช ค ารังษี
23 กัญญ์วรา เตวิชัย
24 กัญญ์วรา อยู่นัด
25 กัญญาภัค คะสะธรรม
26 กัญญารัตน์ ประทีปรังวรรค์
27 กัณฐิกา จันทร์เหนือ
28 กันยารัตน์ คลังภักดี
29 กัลยรัตน์ ฝนท่ัง
30 กานต์ธีรา ดวงทอง
31 ก่ิงกาญจน์ ศรีปัตเนตร
32 กิตติธร น าบุญเรือง
33 กิตติธัช ฉ่ัวศรีวงษ์
34 กิตติยาพร เพ่ิมพูล 
35 กิติศักด์ิ ทองมีทิพย์ 

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำได้รับเงินประกันควำมเสียหำย ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564
กรณี นักศึกษำย่ืนค ำขอคืนเงินในระหว่ำงวันท่ี 6 กันยำยน - 20 ตุลำคม 2564

ทำงธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ในระหว่ำงวันท่ี 26-30 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
36 กุลจิรา กุยมา
37 กุลณัฐ แดงปุ่ม
38 กุลนันทน์ กาวิชัย
39 กุลปรียา วรรณชัยสม
40 เกวลิน ค าดวงดี
41 เกศกนก ทัศเกตุ
42 เกศรินทร์ เดินฉาย
43 เกษราภรณ์ ศรีบุญเรือง
44 ขวัญจิรา ค าวงค์ษา
45 คมสรร สายเทพ
46 ควีนนภา ค าสี
47 จณิสตา เอ้ินทะไชย
48 จิโรจน์ แซ่ย่ิง
49 จิดาภา จันทรดิลกกุล
50 จิดาภา ชัยสวัสด์ิ
51 จิดาภา ปาละคเชนทร์
52 จินต์จุฑา แสงสว่าง
53 จิรโชติ สุขสังข์
54 จิรกานต์ เย็นอุรา
55 จิรกิตต์ิ รักไทย
56 จิราพร จันทรักษ์
57 จิราภรณ์ จิตบรรจง
58 จิราภรณ์ พลม่ัน
59 จิรายุ ปานสุข
60 จิราวรรณ วงเวียน
61 จีรประภา จองแดง
62 จุติมน ดีแก้ว
63 จุฬาเทพ กานต์ชีวานนท์
64 จุฬามณี อ านาจศาล
65 จุฬาลักษณ์ ด้วงประสิทธ์ิ
66 เจษฎา โจมขัน
67 เจษฎาภรณ์ ถาวร
68 ฉัตรกมล อินต๊ะนัย
69 ฉันชนก ต๋าค าดี
70 เฉลิมขวัญ สมใจ
71 ชญาณิศา อมรถกลสุเวช
72 ชญานิษฐ์ แย้มย้ิม
73 ชญานิษฐ์ สูงศักด์ิ
74 ชฎาภรณ์ ท้าวกันทา



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
75 ชฎาภรณ์ นิลคง
76 ชนกนันท์ ทองเล่ียมนาค
77 ชนากานต์ ขวัญดี
78 ชนากานต์ ค าสอน
79 ชนาธิป ไชยวงค์
80 ชนิกานต์ ยะรินทร์
81 ชมพูณิชย์ มณีวรรณ
82 ชมพูนุช ศรีบาง
83 ชยิสรา คงยืน
84 ชลณภัทร นะงอลา
85 ชลธิชา เขมาวุฒิ
86 ชลธิชา เสนนันต๊ะ
87 ชลธิชา บุญยืน
88 ชลธิดา อินต๊ะรักษา
89 ชลิตรา ชีวเกรียงไกร
90 ช่อผกา อ้ายสุข
91 ชัยวัฒน์ แขกเมือง
92 ชาริสา หวานเสียง
93 ชิดดนัย ชาห์
94 ช่ืนนภา สุทวีวุฒิพงศ์
95 ชุติกาญจน์ ชูชาติ
96 ชุติกาญจน์ นพบุรี
97 ชุติภา เมฆสันต์
98 โชตินัน เมฆสันต์
99 ญาณวี ประชากูล
100 ฐิตาภรณ์ เนตรทิพย์
101 ณนนท์ สุทธหลวง
102 ณภัทร ชัยประทุม
103 ณภัทร บุรณศิริ
104 ณัชกฤช จารึกศิลป์
105 ณัชลียา เกษะโกมล
106 ณัฎฐ์ อุจะรัตน
107 ณัฎฐณิชา ภู่จ๋ิว
108 ณัฎฐณิชา สิงห์ชัย
109 ณัฎฐนิช บุญสถิตย์
110 ณัฏฐณิชา ทองพิจิตร
111 ณัฏฐณิชา ปัญญา
112 ณัฏฐธิดา ปาลาศ
113 ณัฏฐนิดา ปันตะทา



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
114 ณัฏฐภรณ์ ทิพย์มณี
115 ณัฏฐ์ริชญา วงศ์อินทร์
116 ณัฐกมล แสวงงาม
117 ณัฐกานต์ กาวินค า
118 ณัฐกานต์ รัตนมณี
119 ณัฐชยา ป๊ิกต๊ะตอง
120 ณัฐชา ชูชมงาม
121 ณัฐฑินี เรือนค า
122 ณัฐณิชา คุณยศย่ิง
123 ณัฐณิชา พิมพ์ถนอม
124 ณัฐธนศรณ์ กุลท้วม
125 ณัฐธิดา นามโสภา
126 ณัฐธิดา ศรีด้วง
127 ณัฐนิชา วุฐิวงศ์
128 ณัฐพงษ์ เทพพิทักษ์
129 ณัฐพล ดีประสิทธ์ิ
130 ณัฐภัทร คนสิน
131 ณัฐมน บุญมาคาร
132 ณัฐริกา ติง
133 ณัฐริกา ทะสุยะ
134 ณัฐริกา อุตสาใจ
135 ณัฐริดา สีหะวงษ์
136 ณัฐรุจา จันทบุบผา
137 ณัฐวดี หมีน่ิม
138 ณัฐวดี ออมทรัพย์
139 ณัฐวรา ถาวะโร
140 ณัฐวิภา ค าปัญโย
141 ณัฐวีร์ จรวุฒิพันธ์
142 ณิชากร แก้วค ายก
143 ดวงใจ ค าต่อม
144 ดวงชนก สิริสุระกานนท์
145 ดาราภร ซู
146 ตะวันรัศม์ิ สุริยะรัศมสวัสด์ิ
147 ทวีพร สุวรรณเวียง
148 ทัตธน ค านาสัก
149 ทานตะวัน  ลีลาศีลธรรม
150 ทิพย์นารี ค าชุ่ม
151 ทิพวรรณ โคคล่อง
152 ทิพาลัคน์ ยอดเมือง



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
153 ทิวาพร ชัยมา
154 ทิวาพร ชัยมา
155 ไทยรินทร์ ย่ีน้อย
156 ธนกร เตชะกัมพลสารกิจ
157 ธนกฤต เจนใจ
158 ธนกฤต พรหมวิจิตร์
159 ธนพร ปัญญาจันทร์
160 ธนพร วงธัญกรณ์
161 ธนภรณ์ ประไพ
162 ธนภรณ์ มาเทียน
163 ธนภัทร์ ขันศรี
164 ธนภัทร สุธรรมปัน
165 ธนวรรณ  มงคลจีระอุทัย
166 ธนวินท์ กะแก้ว
167 ธนะชัย ถึงคุณ
168 ธนัทชา ไชยนุรักษ์
169 ธนิษฐา ลาวจันทร์
170 ธมลวรรณ ปุ๊ดปา
171 ธัญชนก คนเท่ียง
172 ธัญชนก ทองบุญ
173 ธัญชนก อุทัง
174 ธัญญารัตน์ หินพรม
175 ธัญทิพย์ วงค์จันทร์ต๊ิบ
176 ธัญพร แก้วประทุม
177 ธัญมน พิทักษ์ศิขเรศ
178 ธัญวรัตม์ วิสุทธิเกษม
179 ธัญสร พุทธหน่อแก้ว
180 ธันญ์วริน สารสิริโรจน์
181 ธันยธร สุริยา
182 ธันยธรณ์ เสาทอง
183 ธารณา ม่ิงมิตรมี
184 ธีรภัทร ทองดี
185 ธีรภัทร บัวเพชร
186 ธีรัช เเกล้วกล้า
187 เธียรธรรม โลเกศนวคุณ
188 นงนภัส ค าผล
189 นนทกร หน่อโอย
190 นภสร อินทรแก้ว
191 นภัสสร วงค์รจิต 



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
192 นรินทร์ จ้าวเจริญ
193 นริศรา เช้ือมาศ
194 นริศรา ครุฑธานุวัฒน์
195 นฤชล จันทรู
196 นฤนารถ โยกทรัพย์
197 นฤมล จิรจรัสตระกูล
198 นลินทิพย์ ล่ิวกลาง
199 นลินรัตน์ ธรรมปริพัตรา
200 นวพล พรมอินทร์
201 นัดดาวรรณ สนโต
202 นัทศนันท์ สิงห์ทอง
203 นันท์ชญาน์ กีรติพรพัตร์
204 นันทรัตน์ ไชยสุริยงค์
205 นาตาซา เฮอร์เบอร์
206 นิตยา ม่ิงเมือง
207 นิติภูมิ เทพสุรินทร์
208 นิสากร ท านุ
209 เนตรสกาว จอยวงษ์
210 เนติพงษ์ คุณยศย่ิง 
211 บงกฏ ระดาพันธ์
212 บงทด จิตรละมัย
213 บุญสิตา ตันเกียง
214 บุรพร แซ่ลู่
215 บุษบา ลีรพันธ์ุ
216 เบญจพรรณ สุวรรณโน
217 เบญจมาศ อุบลพันธ์
218 ปณทรรศน์ สุขเก้ือ
219 ปณิธาน สวัสดิโกมล
220 ปภัสนานันทน์ รักษ์นุกูล
221 ปภาสินี  เต็งทอง
222 ประนิดดา นามวิจิตร
223 ประภัสสร ประชุมรักษ์
224 ประภัสสร อุ่นจันทร์
225 ปรัญชัย เวศยพิรุฬห์
226 ปรางฉาย สินวโรสิน
227 ปรางศิริ ไชยเมืองช่ืน
228 ปราณปรียา มังกรณ์
229 ปริชาติ สุขล้น
230 ปริญ สกุลวรางค์



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
231 ปรียา จริตชอบ
232 ปรียาภรณ์ สังข์เปรม
233 ปวริศา ป้อมพิมพ์
234 ปวิชญา ค ามี 
235 ปวีณ์กร สายสุวรรณ์
236 ปวีณา อินทราพงษ์
237 ปองคุณ อุตสาหะ
238 ปัญญพัฒน์ วงษ์ดี
239 ปัญญาพร จันฉิม
240 ปัณญพัฒน์ เมืองอินทร์
241 ปารมี มากล่ิน
242 ปาริชาติ เรือนสิทธ์ิ
243 ปิยธิดา ชัยสีหา
244 ปิยธิดา ติณศรี
245 ปิยะดา อ๊อดบ ารุง
246 ปิยะนาถ หมุดปิน
247 ปุณยวีร์ แก้วคง
248 ปุณยาพร อ่อนตระกูล
249 เปมิกา ชัยเรืองฤทธ์ิ
250 พงศกร เมฆสกุล
251 พงศกร สมจิตต์
252 พงศกร สุริยา
253 พนิดา บุญเลิศ
254 พรเทพ รอดวิลัย 
255 พรกนก ศรีแก้ว
256 พรทิพย์ เตชะอัศวกุล
257 พรทิพย์ จันดาชาติ
258 พรธีรา ศรีไพร
259 พรนภา อุ่นเครือ
260 พรนับพัน แสนค า
261 พรปวีณ์ จางวางคง
262 พรพิมล  ต่ายอินทร์
263 พรรณธิวา ธรรมโลกา
264 พรรณวดี นาริยะ
265 พรสินี รัตนโรม
266 พฤกษา แสนยาเกีบรติคุณ
267 พฤกษาวลี แย้มจะบก
268 พลอยสวย ชัยสงคราม
269 พศิกา เทศศรีเมือง
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270 พอใจ สิทธิโลก
271 พอดี พู่เจริญ
272 พัชราพร ตุ้มเพชรรัตน์
273 พิชชาพร อินทรประดิษฐ์
274 พิชญ์ มณีวรรณ์
275 พิชญธิดา ช้อนทอง
276 พิชญา เเก้วกะชีวิต
277 พิชญุตม์ นันตา
278 พิชามญช์ุ เผือกยอด
279 พิทวัส เมฆะ
280 พินิจนาถ อานุภาพบุญ
281 พิมตะวัน โกศิลป์สุข
282 พิมผกา สุวรรณ์ 
283 พิมพกานต์ ดวงดู 
284 พิมพ์ปวีณ์ คันธวิธูร
285 พิมพ์ภาพรรณ อิวาง
286 พิมพ์ลภัส เวียงลอ
287 พิมพ์ลภัส วังสมบัติ
288 พิมพิชญา อินทรทอง
289 พิมลพรรณ อภิวงค์งาม
290 พิราชรักษ์ ไม้กร่าง
291 พิสิษฐ์ แจ้งสันเทียะ
292 พีรพงษ์ ใจนันตา
293 พีรพัฒน์ ศรีบุญ
294 พีระพงษ์ โพธิสง่า
295 พุทธิชา ผลเจริญนนท์
296 เพชรดี จันทร์ธิมา
297 เพชรศรินทร์ ใจแปง
298 แผ่นดิน ขัดสุรินทร์
299 ฟัดลียะห์ สาแม
300 ฟาลลิน สุวรรณกิจ
301 ภคชนก ทองประทุม
302 ภรณพัช แจ่มแจ้ง
303 ภัชธีรา ทาระนัด
304 ภัณทิรา โพธิสว่าง
305 ภัทธิรา เสาร์ชัย
306 ภัทรวดี อ านาจ
307 ภัทรวรรณ ณวรรณ์
308 ภัทราวดี กันเนตร
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309 ภัทร์ชรินทร์ หอสุวรรณ์
310 ภัทริกา โนแก้ว
311 ภากร  ไชยสุกุมาร
312 ภาณุพันธ์ มะมา 
313 ภาณุวิชญ์ ผอสูงเนิน
314 ภานุชนาถ ปันทอย
315 ภานุวัฒน์ เงินท๊อก
316 ภาวินี ศรีสุวรรณ์
317 ภาษินี ค าแสน
318 ภิรัญญาพร ใจจันทร
319 ภูณลิตช์ สัมมามิตร
320 ภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์
321 ภูมินันท์ เชียงลา
322 ภูวภัทร นาบุญมี 
323 มนัสพงษ์ พ่ึงตระกูล
324 มนัสวี ทองเหล็ง
325 มนัสศิการ กวางบ้าน
326 มุทิตา วงศ์ษา
327 เมขลา พนรัญชน์
328 ยชุรเวทรอดประยูร
329 ยุพาภรณ์ บุญราษฎร์
330 รชฏ วรสิริธาดา
331 รติรัตน์ ภควิวัฒน์
332 รมย์ธีรา ลักษณามี
333 รัชนีกร บุญสารวัง
334 รัชพล ด่ันคุ้ม
335 รัชมา เสาร์สิงห์
336 รัฐพันธ์ศิริ เข่ือนแก้ว
337 รามนรินทร์ ต๋ันค า
338 รินลณี มีเสรี
339 รุจิรัตน์ ชัยภูธร
340 รุจิลาภา กล่ินมาลา
341 ฤทัยทิพย์ ตรีอุทก
342 ลลิตา ช่ืนขาว
343 ลัลน์ลลิต สัมพันธ์อ านวย
344 วนิดา พะกาวัลย์
345 วรพร บุษบาวไล
346 วรภัทร สุตะพรม
347 วรรณกร เทพเสน



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
348 วรรณชนะ จิตตรีเหิม
349 วรรณพร อภัยภักด์ิ
350 วรรณวลี พรมพูล
351 วรสา ษมาชัยเรืองฤทธ์ิ
352 วราภรณ์ แสนโข
353 วริษา จูงวงษ์สุข
354 วริษา พลพระ
355 วลัยทิพย์ ทัตธนแสงเย็น
356 วสุธิดา โชคอุดมทรัพย์
357 วัชราภรณ์ ผิวผุด
358 วัลย์วิสา สุขสมศักด์ิ
359 วิชญา อัมพรประทาน
360 วิชญาพร มากมี
361 วิสสุตา เฉพาะธรรม
362 วีรภัทร์ ปัญญา
363 วีร์สุดา แก้วใจกัน
364 วุฒิชัย อินทร์ชู
365 ศรสวรรค์ ทองพุ่ม
366 ศรัญย์พร ชัยปัญญา
367 ศรีประภา สิริประกายกุล
368 ศวรรยา ฤทธ์ิแก้ว
369 ศศิกานต์ เข่ือนแก้ว
370 ศศิกานต์ พรหมสิทธ์ิ
371 ศศิฌา สาดีน
372 ศศิประภา ใจกิตติคุณ
373 ศศิพร ศรียาบ
374 ศิราณี แสนโน
375 ศิริวรรณ ปันใจ
376 ศิลป์ศุภา สักวรรณ์
377 ศิลาวรรณ เขียวแก้ว
378 ศุภกิจ ยาวยวน
379 ศุภอักษร ภูริทัตสวัสด์ิ
380 ศุภัชฌา โชคชัยวุฒิกุล
381 ศุภารัตน์ ยอดมณีกาญจน์
382 ศุภิสรา ค าใส
383 ศุภิสรา ม่วงจีบ
384 ศุลิพร สิทธิวงศ์
385 สโรชา สมบูรณ์โสด
386 สตรีรัตน์ ปิงจอม



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
387 สรวิศ บัวคล่ี
388 สรัลชนา สุปินะ
389 สรัลชนา สุรินทร์
390 สหรัฐ อินทร์แป้น
391 สิรภพ รัชฎาวงษ์
392 สิริภัสสร ธนานุวงษ์
393 สิริมณี แสนเสมอ
394 สิริยากร ชมช่ืน
395 สิรีธร อูปแก้ว
396 สุกัญญา วอมขุนทด
397 สุจิตรา จีนดอน
398 สุจิตรา นวลมา
399 สุชาดา จันทร์มา
400 สุชานาถ กล่ินบัว
401 สุตาภัทร ไชยสงคราม
402 สุพิชชา แจ่มแสง
403 สุภรัตน์  โพธิบัลลังค์
404 สุภัชชา เข่ือนแก้ว
405 สุภัสสรา จันต๊ะ
406 สุภาพร เกียรติโอฬารกุล
407 สุภาพร นวลอนงค์
408 สุภารดี ค าซาว
409 สุรัญชนา แก่หล้า
410 สุริยัน วรรณบวร
411 สุวิมล สูตรเลข
412 โสภิดา กิติ
413 โสภิตา สุขมีชัย
414 หทัยธร แรงทอง
415 หน่ึงฤทัย ส่าเหล่วา
416 หรรษมน อารยะชุตินันท์
417 หรรษลักษณ์ จอมฟอง
418 หฤทัย มารอด
419 อชิรญา ต้ือยศ
420 อชิรญา พาใจธรรม
421 อณิมา นิลพันธ์ุ
422 อธิชา วงษ์ถาวรเรือง
423 อธิฐาน ทิศวงค์
424 อนัญพร เดชบุญ
425 อนิรุต หนูแดง



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
426 อนุพงศ์ คงบังคับ
427 อภิชญา เตวี
428 อภิชญา ไทยประสิทธ์ิ
429 อภิญญา สัตตบุศย์
430 อภิญญาลักษณ์ วงศ์กันทิยะ
431 อภิสิทธ์ิ ใจค าลือ
432 อรไพลิน พิมพาภรณ์
433 อรกานต์ ประดิษฐพันธ์
434 อรณิชา ปาลี
435 อรนลิน อุปโยคิน
436 อรวรรณ เศรษฐอัครเบญจา
437 อรอัญชัญ ทายา
438 อัครพล หม่ืนราช
439 อัจฉรา ป่ินทอง
440 อัญชดาภา ทารินทร์
441 อัญมณี ขันสุธรรม
442 อัฐภิญญา เทียนงาม
443 อาทิตยา ถมมา
444 อานนท์ วิสุทธิเกษมศักด์ิ
445 อาภาภัทร เจียมวิจักษณ์
446 อารียา ดาทอง
447 อินทัช บงกชมาศ
448 อุบลฉาย แก่นวงค์
449 เอเชีย ธิพึง
450 เอกปวีณ วิทามงคล
451 เอ้ือมพร จีนขจร


