


ประกาศรายช่ือนักศึกษาได้รับคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

1 Koyyuki Hasagawa
2 NUTTHAPON MALEESEN
3 Thanyalak Kawinrattanawat
4 เกศกนก แก้วกาศ
5 กชกร สุชัยบุญศิริ
6 กชนิกา จีนา
7 กชวรรณ  บุญชุ่มใจ
8 กชาอร หาญพานิชนา
9 กณิกนันต์ โวหารคล่อง
10 กนกพร ธิกันทา
11 กนกพร น้อยสาย
12 กนกวรรณ เช้ือวง
13 กนกวรรณ เร่ือศรีจันทร์
14 กนกวรรณ สมวงค์
15 กมลชนก เทียนเจริญ
16 กมลรัตน์ สุวรรณชะนะ
17 กมลวรรณ ขาเหล็ก
18 กรกนกวรรณ ศรีภารักษ์
19 กรนภา อุตตะมะ
20 กรรณิกา บัวศรี
21 กรรณิการ์ แก้วสงค์
22 กฤชภร เพ็ชรทอน
23 กฤตธินันท์ ทวีบุญ
24 กฤตศรัน เปล่งรัศมี
25 กฤติมา ค าสุข
26 กฤติมา จิตรงาม
27 กฤษฎา ตาค า
28 กฤษณรัตน์ สุขศรี
29 กษิด์ิญาดา นิรัติศัยวรกุล 
30 กัญชภรณ์ บุญเรือง
31 กัญญาพัชร บุญสิงห์
32 กัญญารัตน์ เข่ือนค า
33 กัณฐิกา จีนเพชร
34 กันต์กนิษฐ์ เหล่ียววิริยกิจ

กรณี นักศึกษาย่ืนค าขอคืนเงินในระหว่าง วันท่ี 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565
ทางธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2565



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

35 กัลยกร พัวศรีพันธ์ุ
36 กัลยรัตน์ ฝนท่ัง
37 กัลยรัตน์ พุทธัง
38 กัลยา เวียงค าฟ้า
39 กาญจนี ค าอินทร์
40 กานต์ชนา โพธ์ิเต็ม
41 กิตติธัช ทวีผลสมเกียรติ
42 ขนิษฐา รุ่งโรจน์
43 ขวัญชนก ฮวบนวม
44 ขวัญธิดา ฟุ้งนิมิตรทอง
45 ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว
46 เขมิกา คุณานุทรัพย์
47 คณิศร ค าแดง
48 คมสัน จันทร์หลวง
49 คัทรินทร์ มะโนวงค์
50 ค ามงคล อินทะโย
51 คีตพัช ธรรมปัญญา
52 คีตภัทร ทนันชัย
53 คุณกร นาวีเสถียร
54 แคทลียา ท้าวค า
55 จณิสตา แสงสว่างวัฒนะ
56 จักรี สมณา
57 จารวี สรสิทธ์ิสุขสกุล
58 จิดาภา เพ็งสุข
59 จิดาภา ฝันวงศ์
60 จิรชยา ใจโชติ
61 จิรปรียา ล้อพิสิษฐ์
62 จิรภิญญา คันทา
63 จิรัชยา แซ่จัง
64 จิรัชยา พัฒนวงศ์วิไล
65 จิรัฏฐ์ มอยติละ
66 จิราภรณ์ หลงผาสุข
67 จิราวรรณ กิจบ ารุง
68 จีรภิญญา ทรัพย์ประชา
69 จีรศักด์ิ งามเขียว
70 จุฑามณี ธรรมสุข
71 จุฑาวลี แซ่ต้ัง
72 เจษฎา สุขเสาร์



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

73 ฉวีวรรณ ธิปา
74 ฉัตรกนก สวนพุฒ
75 ฉัตรชนก วิริยาทรพันธ์ุ
76 ฉัตรชัย ศรีติสาร
77 ฉัตรทิพย์สุดา ไตรสิริกุล
78 ชญาณี จันทะ
79 ชญานิศ โกสุโท
80 ชญามินทร์ ผดุงกิจ
81 ชณัฎฐพล แก้วมณี
82 ชนน วาสิการ
83 ชนัญชิดา ใจทาวงศ์
84 ชนันธร สมัครสมาน
85 ชนารัญช์ แก้วค ามา
86 ชนิตสิรี อูปขาว
87 ชนิตา มงคล
88 ชนิษฐา กลางนาค
89 ชนิสรา หมอเก่ง
90 ชมภูนุช จิตอารีย์
91 ชยากร สุริยะ
92 ชลธิชา ทองดุลย์
93 ชลธิรา อินปาต๊ะ
94 ชลธิศ บุนนาค บุนนาค
95 ชลนิภา เรืองสมปัญญา
96 ชลันภรณ์ ถากว้าง
97 ช่อทิพ แก่นสา
98 ชัชฎาภรณ์ ฟองเขียว
99 ชัชนันท์ ชาวไร่เงิน
100 ชัญญา เลิศเชวงกุล
101 ชัญญานุช วรรณฉวี
102 ชัยวัฒน์ พินิจศักด์ิกุล
103 ชาญชัยศิลป์ สง่าลี
104 ชาตรี ลุงกอ
105 ชาสินา ม่วงรัตน์
106 ชินพัฒน์ นามเจิง
107 ชุติกาญจน์ มหาวัน
108 ซอลลา ประธานกุล
109 โชคชัย มังตา
110 ญาณพัทธ์ พงศ์ชูวงศ์สกุล



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

111 ญาณวุฒิ ยันต์วิเศษ
112 ญาดา บัวบาน
113 ฐานิตา อุสาห์ใจ
114 ฐาปภา แสนภูวา
115 ฐิดากาญจน์ เจริญมีสุขโภคัย
116 ฐิติกร สุริยะมล
117 ฐิติตา บุญฤทธ์ิ
118 ฐิติพร สายเดชะ
119 ฐิติพันธ์ุ วิมลพันธ์ุ
120 ฐิติวัลค์ สิงห์งอย
121 ณภัสปภณ สืบวงษ์
122 ณภาดา พุทธเสน
123 ณัชชา เกตุอินทร์
124 ณัชชา ชัยประหลาด
125 ณัฏฐณิชา เดยังรัมย์
126 ณัฏฐธิดา ขัดนันตา
127 ณัฐกฤตา จีรอัศวพงศ์
128 ณัฐกันย์ บุณยปรรณานนท์
129 ณัฐชยา ไวยครุทธา
130 ณัฐณิชา มินทระ
131 ณัฐนนท์ พามา
132 ณัฐพร รักษาทรัพย์
133 ณัฐริกา เมทา
134 ณัฐวุฒิ จันดก
135 ณิชกุล ผดุงศรีสวัสด์ิ
136 ณิชนันทน์ ศรีพิเศษ
137 ณิชานันท์ ภู่นาค
138 ณิชารีย์ นาถึง
139 เณศรา ศิริโยธา
140 ดวงกมล วงค์ตัน
141 ดวงทิพย์ ลุงกอ
142 ดวงมณี เดชปรารมย์
143 ด่ังฤทัย อินมณี
144 ดารารัตน์ ปานคง
145 ดารุณี ศรีชนะ
146 เดโชชัย ทองสีด า
147 ต้นหนาว วงศ์ค าปัน
148 ตนุสรณ์ อินทรภู่



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

149 ตระการ อินทุวรรณรัตน์
150 ต่อตระกูล อินทะวงค์
151 ตัซณีมย์ หวันละเบ๊ะ
152 ทชภณ เท่ียงทางธรรม
153 ทรงพล โยสิทธ์ิ
154 ทศวรรณ สินธุชัย
155 ทักษิณา เทียนเทศ เทียนเทศ
156 ทัณฑิกา ประภาพรหม
157 ทัษพร โปธิ
158 ทานตะวัน กันใจ
159 ธงชัย นาพิมพ์
160 ธงชัย อภิสกุล
161 ธนกร ไชยชนะ
162 ธนฉัตร พิมมะทา
163 ธนพล วชิรศักดาเดช
164 ธนภรณ์ จ าปาวัน
165 ธนภัทร สมศรี
166 ธนรรถยา สระภูธร
167 ธนวรรณ พิบูลย์
168 ธนัชญา อกนิษฐาภิชาติ
169 ธนัชพร โลกค าลือ
170 ธนัชพร นิรันดรพฤกษ์
171 ธนัญญา นามพุฒ
172 ธนัยชนก ไชยทะเศรษฐ์
173 ธนาธิป ไชยวงศ์คต
174 ธนาพร มาสูตร
175 ธนินวัฒน์ ศรีบุณยาภิรัต
176 ธวัชชัย ต๊ะวิชัย
177 ธัญญาพร คงสวัสด์ิ
178 ธัญลักษณ์ ป้ันเหน่งเพ็ชร
179 ธันย์ชนก จันทร
180 ธันยพร ชุมจันทร์
181 ธารินี ปันประสพ
182 ธิญาดา อาษากุล
183 ธิดารัตน์ ฮอมฟาน
184 ธีรนันท์ ลือโฮ้ง
185 ธีรนาฏ สุขศรี
186 ธีรภัทร ปันต่า



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

187 ธีราภรณ์ วงค์สถาน
188 ธีริทธ์ิ เช่ือมแก้ว
189 นนทนาถ ใยชิด
190 นนทพัทธ์ อินเทียน
191 นพณัฐ อ้นม่ัน
192 นพรัตน์ สน่ันนาม
193 นพวิทย์ ช านาญเอ้ือ
194 นภสร แก้วสุกัลยา
195 นภัสนันท์ ทะนันชัย
196 นลินญา บุญทอง
197 นลินรัตน์ บุตรนัย
198 นวชาต์ เหล็กกล้า
199 นัฐธิดา สุดใจ
200 นัทธ์ชนัน กันดอก
201 นันท์นภัส เกกินะ
202 นันท์นภัส ใยเมือง
203 นันท์นภัส ไชยพูน
204 นันท์นภัส กันดอก
205 นันท์นภัส วงษ์ภักด์ิ
206 นันทพร ณ ล าปาง
207 นัสริน ใสยิด
208 นาตาลี ลีกรอส
209 นาราวินท์ ปันถลา
210 น้ าริน ชมภูจันทร์
211 นิจจารีย์ นันตา
212 นิจชยา มังกร
213 นิชดา ชัยแก้ว
214 นิธิวดี อ่อนเกล้ียง
215 นิธิศ์พงษ์ โห้วงศ์
216 นิพัทธ์ ภาสุรกาญจน์
217 นิพิฐพนธ์ จาสุข
218 นิยานันท์ รัตนภาสุร
219 นีรพรรณ สีสด
220 บวรพล ดาวรุ่งโรจน์
221 บัณฑิตา เมทา
222 บุษราพร สมบัติใหม่
223 เบญจมาศ หน่อปา
224 เบญญาภา เดชาไพร



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

225 เบญญาภา ชินวงศ์
226 เบญญาภา สิริพลายเล็ก
227 ปฏิญญา ขาวงาม
228 ปฏิมา นามวงศ์
229 ปฏิมากรณ์ หล้าเลิง
230 ประกายแก้ว มะโนค า
231 ประการ เมืองมานิตย์
232 ประกิต บัวทอง
233 ประภาวรินท์  วงเตียมใจ
234 ปรัชญา พรมมี
235 ปรินทร ทรัพย์ภู่
236 ปริยากร ตรีธาสุข
237 ปวินยา หมู่หม่ืนศรี
238 ปวีณนุช เพราะสุนทร
239 ปัจฉิมาพร  ค าสาร
240 ปัณณทัต แก้วโสภา
241 ปัณณพร ชัยอักษร
242 ปาณิศา ศรีทิพย์
243 ปานปราณ ไชยวงค์
244 ป่ิน เครือค าปิว
245 ป่ินมนัส ปัญญานะ
246 ปิยธิดา วงค์วาล
247 ปิยะธิดา จันทร์อ่ิม
248 ปิยาภรณ์ ปิหย่า
249 ปุญมณี เว่ย
250 ปุณณภพ สมศักด
251 ปุณณิศา แพงพัก
252 ปุณยภัทร วงษ์มูล
253 เปรมกมล เป็งบังวัน
254 ผกาทิพย์ ค าจา
255 ผดุงศักด์ิ ลันไธสง
256 พชร สมศักด์ิ
257 พชรภรณ์ ไสยวงศ์
258 พบธรรม หมีเทศ
259 พร ค าแสง
260 พรนภัส พรหมสุข
261 พรนภัส วงค์คม
262 พรรณธร วุฒิไกรธนโชติ



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

263 พรสุดา ติวรรณะ
264 พลอยชมภู ฮ่มป่า
265 พลอยวรีย์ บุญมี
266 พลิน สายปาระ
267 พัชรพร วงค์ค า
268 พัชรินทร์ ชูเนตร
269 พัณณกร ใจซาว
270 พาณิภัค ยศถามี
271 พิชชาพร พรรณรายน์
272 พิชญะ สอนสุภี
273 พิชญา ใจชุ่มใจ
274 พิชญาภา กิตติวรารัตน์
275 พิชญาภา นาระคล
276 พิมพ์ชนก เหล่ียมพันธ์ุ
277 พิมพ์ชนก อุ่ยสันติศักด์ิ
278 พิมพ์ชล แสงนวล
279 พิมพ์ประภา บุญช้างเผือก
280 พิมพิดา ไชยเสนา
281 พีรพัฒน์ เจนดี
282 พีรพัฒน์ ใจทิม
283 พีรภาว์ อารักษ์
284 พีรวิชญ์ สมัย
285 พุทธิพงษ์ และเลิศผล
286 พุธิตา ถาโน
287 พู่ชมพู ประภัสสร
288 เพียงดาว ฉลาดธัญญกิจ
289 แพรไพลิน ศุภกิจวณิชกุล
290 แพรพร แสงจรัส
291 แพรวา คมวิศวศาสตร์
292 ฟารีดา เรืองรัตน์
293 ภคนันท์ ต๊ิบปาละ
294 ภควัต บุญสิงมา
295 ภคิณ เลาหชีวิน
296 ภรภัทร เหมือนประสาท
297 ภริตา  สุวรรณศรี
298 ภัครกร สุคิม
299 ภัณฑิรา ทองประเทศ 
300 ภัทรมน เอ้ืออิฐผล



ล าดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

301 ภัทรวดี งามสนอง
302 ภัทรสุดา หนูทอง
303 ภัทรินทร์ รุ่งทองค ากุล
304 ภัทรีดา ชินสีฉิมพลี
305 ภาณุพงศ์ ขาวแจ่ม
306 ภาณุพงศ์ ปันโน
307 ภาวิตา เขียวประดับ
308 ภีร์ จันทรพรรัตน์
309 ภีรดา จุฑาประทีป
310 ภูเบศวร์ บูรณทอง
311 ภูคา แก้วแดง
312 ภูบดินทร์ เทพสุภา
313 ภูมิ ลาดใจ
314 ภูมิพัฒน์ แสงเดือน
315 ภูมิรัฐ ธนะภาษี
316 ภูวิศ หาญณรงค์
317 มโนทยา แก้วเตชะ
318 มธุรดา ดาวัลย์
319 มนทาทิพย์ แสนสอน
320 มัสริน ศรีจันทร์
321 มาริสา บัวป้อม
322 มิจิโก คาวานาเบะ
323 เมธัส เต๋จ๊ะธรรม
324 โมลีมาศ เกล้ียงทิพย์
325 ยศกร ค าแจง
326 ยุทธิศักด์ิ บุญจันทร์
327 ยุ่น อ่ิง
328 เยาวลักษณ์ ดวงพิทักษ์
329 รมิตา ภัทราชยานันต์
330 รวยรุ่ง โตกมลธรรม
331 รวินท์นิภา วงศ์ใหญ่
332 รวิพร คัมภีรพงศ์
333 รวิวรรณ เล็กงามเอก
334 รวิสรา สมูลดี
335 รัชชานนท์ วัฒนาฤดี
336 รัฐนันท์ รักษาทอง
337 รัตนาภรณ์ บุญโยบาย
338 รัตนาภรณ์ วงศ์สวย



ล าดับท่ี/
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339 ราชา วงศ์วรพชร
340 รินรดา ทิศหล้า
341 รุ่งรัตน์ ชูนวน
342 รุจิรา จิตรเกตุ
343 เรณู สุทธกูล
344 ลดาวัลย์ ค าพุฒ
345 ลภัสรดา อานนท์
346 ลักษิกา สารพันธ์
347 ลัดดาวรรณ สิงห์ดี
348 ลีลาวดี ค าฟู
349 วรพงษ์ นาคเมือง
350 วรพันธ์ุ กิตติพงศ์เดช
351 วรรณพร ภู่กันงาม
352 วรรัตน์ วงค์ละคร
353 วรฤทัย ชมภูเพชร
354 วรัชยา ค าเรือง
355 วรัญญู มาตรวิจิตร
356 วรันธร ทิวงษา
357 วรารัตน์ เขียวอ่อน
358 วริทธ์ิธรณ์ ค าวรรณ
359 วริศรา เพียศรีวิชัย
360 วริศรา กล่ินสุคนธ์
361 วริศรา ปัญญาหาร
362 วริษา หะวัน
363 วรีพร น่ิมแพร
364 วัชชกร แสงอรุณ
365 วัชรี ภักดี
366 วัชรียา วชิรินทราวัฒน์
367 วาทินี หนูชู
368 วาสนา มิตรไพจิตร
369 วิไลลักษณ์ แก้ววิเศษ
370 วิชญาดา ใจอินทร์
371 วิชญาพร วรรณเลิศ
372 วิถีธาร ธรรมโรจนกุล
373 วิภาวรรณ ค าเมืองสา
374 วิมลศิริ อัมพวัน
375 วิสิทธิศักด์ิ ค าพีระวงศ์
376 วุฒิชัย คุณนา
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377 วุฒิทรัพย์ พัฒนกิจจารักษ์
378 แวนด้า สงค์คด
379 ศจีพรรณ ศรีจันทร์มาก
380 ศรัณยภัทร เรือนเงิน
381 ศรินญารัตน์ วงษ์พันธรรม
382 ศวรรยา อรุณพันธ์ุ
383 ศศิธร ย่ีตันศรี
384 ศศิธร วงค์งาม
385 ศศิภา ฝาจะโป๊ะ
386 ศศิวิภา ยินดีฉัตร
387 ศศิวิมล บุญมาก
388 ศสิมาพร ไชยสิทธ์ิ
389 ศักด์ิเพชร นิติสุข
390 ศิรประภา ชัยยา
391 ศิริรัตน์ นวลมะ
392 ศิริลดา จงกล
393 ศิวกร เสริมชาติเจริญกาล
394 ศุทธิสรา ยะอนันต์
395 ศุธิดา ศรีกันธา
396 ศุภกิตต์ิ รินทร์แก้วงาม
397 ศุภณัฐ วงค์อัญญา
398 ศุภนันท์ โพธ์ิทอง
399 ศุภวิชญ์ วิภููสุวรรณ์
400 ศุภสิทธ์ิ ผิรังคะเปาระ
401 ศุภสิน ศรีไกรสิทธ์ิ
402 สกุลทิพย์ ช่างฆ้อง
403 สรธัญ ปัญญาเพ็ชร
404 สรวิชญ์ สาร์อินทร์
405 สรวิชญ์ อินต๊ะประเสริฐ
406 สรศักด์ิ เชียงปุ๋ย
407 สลามณี ด าดี
408 สลิลทิพย์ ทาเกิด
409 สัณห์ฤทัย กาพัฒน์
410 สันต์ภพ จันทวี
411 สาธิตา ธรรมประพันธ์
412 สารินทร์ กันดี
413 สิรวิชญ์ ธนสุนทรสุทธ์ิ
414 สิรวิชญ์ ศาสนมิติ
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415 สิริโสภา สุนทรส
416 สิรินรี วงศ์ไชย
417 สิริรัญญา วิน
418 สิริลักษณ์ นิยมไทย
419 สุจิรา ชมภูงาม
420 สุชาดา จันทร์มา
421 สุชานันท์ เวียงนนท์
422 สุดารัตน์ งามจรัส
423 สุทธดา วิจินวัฒนะ
424 สุทธิชา จันค า
425 สุทธิณี แซ่ล้ี
426 สุทธิดา ค าละ
427 สุธางค์ ชาตรีวิศิษฏ์
428 สุธาทิพย์ วงศ์ครองศักด์ิ
429 สุธิรา ท้วมเทศ
430 สุนิสา กันทาธรรม
431 สุนิสา พอเณร
432 สุพิชญา กล่ินเกษร
433 สุภจิรา วรรณารักษ์
434 สุภัค บุญพามา
435 สุภาพร หม่อโป๊ะกู่
436 สุภาวดี ไชยบัญดิษฐ
437 สุรพัศ ปัญญาตา
438 สุรัชต์ชเบช ทะลอมค า
439 สุวนันท์ธิชา อินทร์สอาด
440 สุวรา วรรณชัย
441 เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ
442 เสาวนีย์ สันแก้ว
443 หริรักษ์ บัวผัดสอน
444 หฤทชนัน ปะวันโต
445 อทิตยา ดีการ
446 อนัญญา กล่ินหอม
447 อภิเดช ต่อวิเศษ
448 อภิชญา ด้วงสา
449 อภิชญา อินสมพันธ์
450 อภิพร ชลศิริ
451 อภิรัตน์ เปรมบุญ
452 อภิวิชญ์ วิริยะทรัพย์
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453 อมรรัตน์ ดุลยไพรี
454 อยุทธ์ ไชยา
455 อรชพร รักษาแสง
456 อรณี เอ็นโดะ
457 อรษา ยังม่ัง
458 อริสา อนุสรณ์
459 อรุชิดา แก้วตาล
460 อวยพร ยอดหงษ์
461 อวิสรา โคเบนท์
462 อังคณา อินฝ้ัน
463 อังศุมาลิน เหม่ถ่า
464 อัจฉริยาพร สมทรัพย์
465 อัศวิน อุปจักร์
466 อาทิตยา สาแก้ว
467 อานุชฎา พันธ์ุมาลี
468 อาภาศิริ สว่างอารมย์
469 อามานี ศรีขวัญ
470 อารีรัตน์ สินทะรมย์
471 อารีรัตน์ หาญพรหม
472 อินทุภา ชันแสง
473 อิศวรา คงศรีเจริญ
474 อิสริยา พอเหมาะ
475 อิสรีย์ คงสว่าง
476 อุษมา พิกุลหอม
477 เอ้ือมพร จีนขจร


