


ประกาศรายช่ือนักศึกษาได้รับคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

1 Aung Naing Lin 
2 DETHALOUN MEUNSENE 
3 Haocheng he
4 Pachari  thonhongsa 
5 Supanetr Intawan
6 Thin Prabhong
7 กนกวรรณ พรมเอ่ียม 
8 กนิษฐา วงศ์ษา
9 กมลชนก เครือเก้ียว
10 กมลภัทร ค าปัญญา
11 กมลรัตน์ อายุสุข
12 กรกมล เลียบส่ือตระกูล
13 กรรณิการ์ แก้วสงค์
14 กรวิชญ์ ปิงวงค์ 
15 กฤตภูมิ เผ่ากันทะ
16 กฤติยาภรณ์  ตาค า
17 กฤษฎา ตาค า
18 กวิสรา จารุนันทภาคย์
19 กษิดิศ เสารางทอย 
20 ก้องเกียรติ ลภัสจิรัชยาพร
21 กัญญพัชร รักนุกูล
22 กัญญาณัฐ วิชัยโน
23 กัญญาภัค  ไร้พวง
24 กัญญาภัค คะสะธรรม
25 กัญญารัตน์ โนนไธสง
26 กัญญารัตน์ ภาโสม
27 กันต์กมล ธารพรศรี
28 กัลยกร วิจิตรยืนยง
29 กัลย์สุดา พิมพ์ศรี
30 กัลยา ปล้ืมจิต
31 กาญจนา ปะดี 

กรณี นักศึกษาย่ืนค าขอคืนเงินในระหว่าง วันท่ี 10 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565
ทางธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในระหว่างวันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม 2565



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

32 ก่ิงแก้ว แสงแก้ว
33 กิตติกร รุนลา 
34 กิตติเดช แซ่เห้อ 
35 กิตติพล ราชสีห์
36 กิติกานต์ ฤทธิเพชร์ 
37 กุศล เรืองประเทืองสุข
38 เกตน์สิรี เอ่ียมมา
39 ขนิษฐา แสนเกียง
40 ขวัญจิรา เต็มสวัสด์ิ
41 ขวัญชนก วนะวนานนท์
42 คันธรส สุขจันทร์
43 ค าฟ้า กาสมสัน
44 คุณากร ปรัตถจริยาวงศ์
45 คุณานนต์ ร้ิวพงษ์กุล 
46 จักรวาล ยาบุญณะ
47 จันทร์ทิพย์ ด่ังดวงจันทร์
48 จันทิมา จิตนิยม
49 จัหรกริช เรืองตระกูล
50 จิดาภา ลังกาพินธ์
51 จิรกฤต วิธี 
52 จิรัชญา ด้วงนิล
53 จิราภัทร เมธาวัฒนา
54 จีรพรรณ นะสุ
55 จุฑารัตน์ ฉูดกระโทก
56 จุไรรัตน์ ฉูดกระโทก
57 ฉัตรกมล สวนพุฒ
58 เฉลิมวงศ์ โพเง 
59 ชญานุช อุตระ
60 ชนน วาสิการ
61 ชนสิษฎ์ วชิรพงษ์พันธ์ุ 
62 ชนัญชิดา ผกาแก้ว
63 ชนาธิป ธิอ้าย
64 ชนาพร  เราเท่า
65 ชนามาศ หรรษา



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

66 ชนิสรา มหาโพธิ
67 ชมพูนุท บวรเสนีย์
68 ชลฉัตร ใจท้าว
69 ชลธิดา อินต๊ะรักษา
70 ชลากร สีต๊ะ
71 ชัญญา โสภาวรการ
72 ชาลิสา อาเมาะ 
73 ชินาพา หิรัญวงษ์
74 ชิษณุพงศ์ ภาณุภาส
75 ชุติพงษ์ ใจ๋ยู้ 
76 โชติพัฒน์ ศิริธรรม 
77 โชติมา เย็นใจ
78 ไชยพงษ์ อัศวจิรธนาสิน 
79 เซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
80 ญาณินี ทองดี
81 ญาณิศา ยะมะโน 
82 ญาณิศา รัตนสุนทร
83 ฐากูร ครองธรรม
84 ฐานทัพ ทองสุกงาม
85 ฐิดากาญจน์ วัฒนะอมรพงศ์
86 ฐิติภูมิ กุลใย
87 ฑิตฐิพร สุตาค า 
88 ณฐฎา เหลืองช่วยโชค
89 ณัฎฐณิชา เวียงค า
90 ณัฐกรณ์ วรรณชัย
91 ณัฐกาญณ์ ทองใบ 
92 ณัฐพล แสนอุด
93 ณัฐภรณ์ พงษ์ปัน
94 ณัธนิชย์ จิรวรรณาวัชร์
95 ณันฑกาญ โปธิมอย
96 ณิชมน หวังใจ
97 ณิชาพัชร์ สุขศรี
98 ณิชารีย์ เดชปันเทียน
99 ณิพานันท์ มหาวัง



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

100 เณศรา ใจค า
101 ดารารัตน์ โยธินธนสมบัติ
102 ดารุณี กันทะเป็ง
103 ดาวนภา ภู่จีน
104 ตรีรัตน์ พุ่มพิลา
105 เตชพัฒน์ นีอ ามาตย์
106 ทัตเทพ สุขใจ 
107 ทัศน์พล สมบัติวงษ์
108 ทิพยนารี  ค าชุ่ม
109 ธนโชติ ค าอินบุตร
110 ธนพร ม่ันเหมาะ
111 ธนภรณ์ เอ่ียมสะอาด
112 ธนภัทร พิริยนัน
113 ธนภูมิ นิทรารัตน์
114 ธนัชชา พงษ์บ้านไร่
115 ธนัชพร ปัญญาค า 
116 ธเนศ  จ าปา
117 ธมนวรรณ จูแวน 
118 ธมลวรรณ เด่นกองพล
119 ธรรมญาณี แซ่หาง 
120 ธราเทพ ท้าวหน่อ
121 ธราเทพ รุ่งสอาด
122 ธริกา โพชสาลี
123 ธัญภา ล้ิมศรีสกุลวงศ์
124 ธัญย์ชนก ศรีเบญจมาศ
125 ธัญรัตน์ ธาตุสุวรรณ์
126 ธัญวรัตม์ โตธัญญะ
127 ธันย์ชนก โกฎสืบ
128 ธารารัตน์ จรเสนาะ
129 ธิญดา เกล้ียกล่อม
130 ธิดารัตน์ วงศ์พิทักษ์มัจฉา 
131 ธีธัช เสมอภาพ
132 ธีร์ธนิก ยาประเสริฐ
133 ธีร์ธวัช นภาคีรีรมย์



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

134 ธีรภัทร คะเชนทรภักด์ิ
135 นงนภัส ยุทธแสน
136 นนทพัทธ์ ศักด์ิชัย
137 นลินทิพย์ จันทร์พ้ืน
138 นวรัตน์ ขัดพะนัด
139 นศศิธร บุขุนทด
140 นัฐวุฒิ น้อยกรัด
141 นันทินี  หม่องเป็ง
142 นางสาวรินลณี มีเสรี
143 น้ าเพชร สุดอ่อน
144 นิตยา ปัญญา
145 นิติภูมิ มูลไชย
146 เนติพงษ์ พรหมโคตร
147 บุญสิตา แซ่เหอะ
148 บุตรณัชชา วัชรภัทร
149 เบญจมาภรณ์ ชัยฤทธ์ิ
150 เบญจรัตน์ ดอนเลย
151 เบญญาภา วิทยาศรัย 
152 ปณต กอรี
153 ปณวัตร วงศ์โสภา
154 ปณิตตรา ค ามีก้ า
155 ประการ เมืองมานิตย์
156 ประวิทย์ ลุงตุ้ย 
157 ปรีชญาภัทร์ ช่างค า
158 ปรียาภรณ์ ดัดดีสอง
159 ปัญจพล มูลพร้อม
160 ปุญชรัสม์ิ ห่อทอง
161 ปุระชัย เช่ือนรอบเขต
162 ผาแพงเมือง สุขเกษม
163 พงศ์ธร ดวงมาลา 
164 พงษ์ศักด์ิ แสวงเสริมศิริ
165 พงษ์สุพรรณ แจ้งเจน
166 พชร เฉลิมวชิรคุณ
167 พนัสบดี หะวัน 



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

168 พนิดา ธนาเรืองโรจน์
169 พรณิชา จันทร์สม
170 พรนภา ธิมายอม
171 พรพิเศษ กองสิน
172 พัชรพูล ต้ือแปง
173 พัชราวดี โนนทะน า 
174 พัทธ์จิรา โพธิสัตย์
175 พันทิวา ศรีอนันท์ 
176 พันธกานต์ ทาจินะ 
177 พาพร คงศรีทาน 
178 พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ
179 พิชามญช์ุ ไชยพิเนตร
180 พิเชษฐ์ ชวลิตอมรพงศ์
181 พิพัฒน์พงษ์ สมบัติใหม่ 
182 พิมพ์สุภา ต้องจิตต์
183 พีรพงษ์ เกตุแก้ว
184 พีระยุทธ สุขสบายเจริญ
185 พุฒินันท์ เลิศเจริญตระกูล
186 พุทธิพงษ์ และเลิศผล
187 เพ็ญนภา จันทิวงค์
188 ไพศาล  ปักษี
189 ภัทรพงษ์ เยอส่อ
190 ภัทราภรณ์ จาระณา
191 ภัทราภา บุญช่วย
192 ภัทรีภรณ์ ธิต๊ะยา 
193 ภาวินี เนียมเปรม
194 ภูคา แก้วแดง
195 ภูชิต แก้วสะอาด 
196 ภูมิภัทร บุญประเสริฐสิทธ์ิ
197 ภูริวรรษ จ่าโอฐ
198 มงคล บัวบาน
199 มนัญญา บุญกระโทก 
200 มนัสพร เอกชัยวีรกูล
201 มัสลินญา ดาดูเคล



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

202 มาริษา พุทธปวน 
203 ยุพาภรณ์ บุญราษฎร์
204 ยูรี ซอ
205 รพีพรรณ จันทรามูล
206 รมย์รวินท์ ก าแพงทิพย์
207 รมิดา วิศิษฏ์ฐากูร
208 รวิษฎา ศิริพงศ์กุล
209 รัชชา ทรัพย์ย่ิงวัฒนา 
210 รัชนูกร  เรียบเรียง
211 รัฐศาสตร์ วงเวียน
212 รัตน์สุดา เตชะวงศ์
213 รัตนา แซ่เฒ่า
214 รัตนาภรณ์ วิชัยโน 
215 รุจิรา ศิริมาส
216 ฤตธกร มหาวรรณ์
217 ลลิตา ปัจยะโคทา
218 ละไม อินป๋ัน
219 วนัชพร ทอโหย่มือ
220 วรกิจ สุรินทรุกานต์
221 วรจักร ขันค า 
222 วรพงษ์ นาคเมือง
223 วรวิช โอสถานนท์
224 วราภรณ์ บ าเหน็จงาม 
225 วราลี แซ่ย้าง 
226 วัชพล เจ็นใจ
227 วัชรพล ผดุงเกียรติสรร
228 วาทินี หนูชู
229 วาสนา  อนันต์บุญเขต
230 วาสนา ดาวร่ืน 
231 วิทาดา ชันเพ็ชร์
232 วิมพ์วิภา แซ่โก
233 วิลาสินี ค ามูล
234 วิศรุต เจริญศุภผล
235 วีรดา คุณเวช



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

236 ศตวรรณ ศรีสมบัติ
237 ศรุตานนท์ ปราบุตร
238 ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีรัตน์
239 ศิรประภา สูงพนาดอน
240 ศิรินทร์กร บัวว่อง
241 ศิริบุตร มุสิกะโปดก 
242 ศุภกร แซ่เฮียง 
243 ศุภกิตต์ิ ต๊ะนะสา
244 ศุภณัฐ ธนารักษ์
245 ศุภรเกียรติ ปะนามะทัง 
246 ศุภลักษณ์ มุสุลอย 
247 ศุภสิทธ์ิ จิตอารีย์ 
248 ศุภักษร ปัญญา
249 ศุภากร ภูมิพันธ์
250 ศุภิสรา วารีพิทักษ์ 
251 เศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์
252 สกุลทิพย์ จิตต์สุพร
253 สรศักด์ิ ทรายอินทร์
254 สลิลทิพย์  โพธิค า
255 สิทธิกร บดีรัฐ 
256 สินชัย ศรีคีรีราษฎร์
257 สิรวิชญ์ ค าถาเครือ 
258 สุกฤษฏ์  อาจวงษ์
259 สุกัญญา ไกรสังข์
260 สุดารัตน์ หมูค า
261 สุทธิดา แก้วชลคราม
262 สุนิกรณ์ ถาค าวงค์
263 สุพัตรา แซ่ว่าง 
264 สุพิชญา ศรีสว่าง
265 สุภาพงษ์ ดีวงศ์ 
266 สุภาพร หม่อโป๊ะกู่
267 สุรพัศ สุวรรณ ์
268 สุริยะ ประดับภูทอง 
269 หม่ีพอ แลเชอ



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

270 หฤทยา กันทาแจ่ม
271 อชิรญา บัวหลวง
272 อนงค์พร บุญประเสริฐ
273 อนุชา สมศรี
274 อนุพงศ์ คงบังคับ
275 อภิชญา อินสมพันธ์
276 อภิญญา ไชยศรีรินทร์
277 อภิวัฒน์ 
278 อรชนก บุญดาษา
279 อรณิชา กันทะวงค์
280 อรทัย สุรินทราบูรณ์
281 อริตสลา ปัญญาทา
282 อริสรา ยาสมุทร
283 อัญรัตน์ นันตาวงค์
284 อัษฎายุธ ดวงมาลา
285 อาชา สร้างการนอก
286 อาทิตยา งามจารุธารเกษม 
287 อาทิตยา แสนฝ้ัน
288 อาภากร เพชรสัมฤทธ์ิ
289 อารีย์  เสจาน
290 อิสริยา รัตนนุพงศ์
291 อุไรวรรณ อ่ินแก้ว
292 เอกรัตน์ บุญทา 
293 เอวลิน ศาลางาม


