
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนค่าประกันของเสียหาย 
รอบการช าระเงินผ่าน Counter Service วันที่ 17 -30 มกราคม 2565 

ผ่านระบบพร้อมเพย์เลขที่ประจ าตัวประชาชน ในวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2565 
 

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล 
1 นายประกาศิต สีหา 
2 นางสาวสาวิตรี สมบุญ 
3 นายจิรศักดิ์ ศรีรัมย์ 
4 นาย จิรเมธ   บุญรักษ ์
5 นางสาวนริสรา ปิยะพันธ์ 
6 นายธนบดี คะเชนทร 
7 นายโฆษิต โพธิ์ทอง 
8 นางสาวเมวียา แก้วกัน 
9 นางสาวสริตา จุลทองไสย 
10 สิบต ารวจตรี ฉัตรพระยา   ทองปา 
11 นางสาวมาริสา สอนสระคู 
12 สิบต ารวจโท โชคดี   มูลเดช 
13 นางสาว ชนาภา   ทุมเกษม 
14 นาย นภัสกร   ทรายทอง 
15 นางสาว เบญจมาศ   ชัยศรี 
16 นางสาว ณัฏฐกานต์   บุญเกิด 
17 นางสาวจริณญา   ทองประเทือง 
18 นางสาว ชลธิชา   แสงเพ็ง 
19 นางสาว กนกพร   หมั่นตลุง 
20 นาย ฮาฟิศ   เปาะวี 
21 นางสาว วราลักษณ์   ประชามอญ 
22 นางสาว แทมรีน   สีดอกไม้ 
23 นางสาว ณัฐธิกา   ธรรมวงศ์ 
24 นางสาว กษมล   กิมสร้าง 
25 นาย กรรชัย   สมพร 
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ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล 
26 จ่าสิบโท เจษฎาพล   เสาทอง 
27 นางสาว อรัญญา   ฤาชา 
28 นาย รวีโรจน์   ตลาดทรัพย์ 
29 นายธีรภัทร กลั่นกสิกรณ์ 
30 นายอภิชาติ แยงเพชร 
31 นางสาวจุฑามาศ แต้พานิช 
32 สิบเอก พิเชษฐ์   กะหะกะสิทธิ์ 
33 นางสาวอาทิตยา เป็นกลาง 
34 นางสาวสุพรรษา ทองมาก 
35 นางสาววริศรา ธัญญะภู 
36 นายณัฐพล มนตรี 
37 นายฤทธิกร อมศิริ 
38 นางสาวปิยะวรรณ เนมิ 
39 นายจักรกฤษณ์ เห้งสีป้อง 
40 นางสาวนิชาภา วินิตนพคุณ 
41 นางสาวธนพร เวียงนนท์ 
42 นางสาวณัฏฐธิดา ปรีเปรม 
43 นายธนัชบูรณ์ อ่อนเบา 
44 นางสาวสาลินี เทียนนาค 
45 นางสาวกชกร สุขมหา 
46 นางสาวสุพัตรา เสริมเสนาบุญ 
47 นางสาวชลัญธร สืบกลัด 
48 นางสาวภารดี อินสุวรรณ์ 
49 นางสาวนิธิพร ลุงลกตาแก้ว 
50 นางสาวกฤตชญานันท์ เจริญสุข 
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ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล 
51 นางสาวณภัสสร โตสม 
52 สิบตรี ชานนทร์   จริโยทัย 
53 นายธนพล แก้วปลอด 
54 นางสาวสุชญา วรสิงห ์
55 นางสาวอรันย์ชญาวีร์ หิรัญปรียารักษ์ 
56 นายธนทัต หาญประจันทร์ 
57 นางสาวศศิมา เทียนชัย 
58 นางสาวประภาพร สุขแต้ม 
59 นางสาวชิดชนก ปวพจน์ 
60 นางสาวอารีรัตน์ แนมผักแว่น 
61 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์ประเสริฐ 
62 นายดุลยรัช ธรรมวสิน 
63 นางสาวพิชญา จิตตรัตน์ 
64 นางสาวนัยนา เต็มรัตน์ 
65 นายกฤษกร ประกอบพรเจริญ 
66 นางสาววิภาวินี เกิดป้าน 
67 นายฐิติวัฒน์ สุกใส 
68 นางสาวกัณฐิกา ปิ่นแก้ว 
69 นางสาวนิสากร เหลาทอง 
70 สิบเอก ณัฐพงษ์   โปสูงเนิน 
71 จ่าสิบตรี สถาพร   บัญชรบวรชัย 
72 นางสาวจันจิรา พุ่มทอง 
73 นางสาวกันต์กมล สมภูเวช 
74 นางสาววิกานดา สุกใส 
75 นายวรากร อ่องธรรมกุล 
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ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล 
76 นายสุวิทย์ ค าหมื่นกุล 
77 นายคุณาสิน โชคสิรินันท์ 
78 นางสาวสุพรรษา ปิตะวิเศษวงศ์ 
79 นางสาวมาลิตา จึงตระกูล 
80 สิบเอก อลงกรณ์   สุขัมศรี 
81 นายสุกนต์ธี กลิ่นสุด 
82 นางสาวชนกพร ทองชุม 
83 สิบเอก วศิน   ยอดนิล 
84 นางสาวอินทิรา จงจิตร 
85 นางสาวสุภาพร ขุนตา 
86 นายอิสรา เจ๊ะบือราเฮง 
87 นางสาวชิดชนก มณีวงษ์ 
88 นายสุวิจักขณ์ ลี้พันธ์ 
89 นางสาววรรณกร ป้องล่องค า 
90 นางสาวอาภัสรา มาพา 
91 นางสาวพรรณภรณ์ ยาตา 
92 นางสาวธีวรา สะมะทอง 
93 นางสาวขนิษฐา ฤทธิชัย 
94 นางสาวณัฐริกา โสนอ่อน 
95 นายเมธีลักษณ์ บัวทอง 
96 นางสาวลักขณา มาตรวิจิตร 
97 นางสาวญาณีรัตน์ สินธุวาปี 
98 นางสาววิภาดา ปานทอง 
99 นายจอมทัพ รสภิรมย์ 
100 นายชญานิน ปั่นยวง 
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 ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล 
101 นางสาวศิริวรรณ เพ็งอารีย์ 
102 นางสาวนิษฐารัตน์ แซ่พ่าน 
103 นายคชรัตน์ ดีที่สุด 
104 นางสาวศิรินภา มานะ 


