
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนค่าประกันของเสียหาย 
รอบการช าระเงินผ่าน Counter Service วันที่ 7-21 กมุภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบพร้อมเพย์เลขที่ประจ าตัวประชาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ล าดับที่     ชื่อ-นามสกุล รอบท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

1 นางสาวกนกวรรณ ชัยพิมูล รอบท่ี 23/2563 
2 นางสาวนิรชา มีหล้า รอบท่ี 23/2563 
3 นายอีริค มูลเลอร์ รอบท่ี 23/2563 
4 นางสาวธันยาภรณ์ โตทอง รอบท่ี 23/2563 
5 นายกฤติน กลมเกลียว รอบท่ี 23/2563 
6 นายสธนกรณ์ ฮะวังจู รอบท่ี 24/2563 
7 นายพศวัต จ าปานิล รอบท่ี 2/2564 
8 นางสาวจันจิรา ยิ้มแย้ม รอบท่ี 2/2564 
9 นายภาณุวัฒน์ สุขกิตติโย รอบท่ี 4/2564 
10 สิบโท อรุณ   ทองทา รอบท่ี 4/2564 
11 นางสาวปณิตา เลิศอุดมโชค รอบท่ี 4/2564 
12 นางสาวนันท์นภัส เนียมเตียง รอบท่ี 4/2564 
13 นางสาวฐิติกา เพ็งเจริญ รอบท่ี 4/2564 
14 นางสาวพิมพ์ชนก ยอดแก้ว รอบที่ 4/2564 
15 นางสาวณัฐริกา ยานุวงษ์ รอบท่ี 4/2564 
16 นางสาวชลิตา พรมแย้ม รอบท่ี 4/2564 
17 นางสาวกฤติกา ปัญญาชัยรักษา รอบท่ี 4/2564 
18 สิบเอก รชต   ราษฎร์เจริญสุข รอบท่ี 4/2564 
19 นายปรเมศร์ สุรวิชัยนันท์ รอบท่ี 4/2564 
20 นางสาวกิตติญา จิตกุล รอบท่ี 4/2564 
21 นางสาวสุนิดา แผ่นทอง รอบท่ี 4/2564 
22 นางสาวณัฐธิณี นันบุญ รอบท่ี 4/2564 
23 นางสาวปาริชาติ ตันกุลรัตน์ รอบท่ี 4/2564 
24 นายฐิตกร แสงฉาย รอบท่ี 4/2564 
25 นางสาวกชกร ไพรนรินทร์ รอบท่ี 4/2564 
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26 นายฐิตินันท์ พรเลิศวิวัฒน์ รอบท่ี 4/2564 
27 นางสาวประภาภรณ์ แฟงเอม รอบท่ี 4/2564 
28 นายภัทรพิสิษฐ์ พิพัฒน์รุ่งเจริญ รอบท่ี 4/2564 
29 นางสาวณริศรา ศิริมงคล รอบท่ี 4/2564 
30 นายคณิศร ธรรมาจารุศิล รอบท่ี 4/2564 
31 นายมูฮ าหมัด โต๊ะอ๊ิ รอบท่ี 4/2564 
32 นายณัฐพงษ์ รอดประชา รอบท่ี 4/2564 
33 นางสาววรรณวิสา เหลืองพานิช รอบท่ี 4/2564 
34 นายพงษ์พัฒน์ บ ารุงสวน รอบท่ี 4/2564 
35 นางสาวนลิน ทองแก้ว รอบท่ี 4/2564 
36 นายธนากร ยิ่งสบาย รอบท่ี 4/2564 
37 นางสาวกัลญา หาญเพชร รอบท่ี 4/2564 
38 นางสาวกมลฉัตร สุขเอมโอช รอบท่ี 4/2564 
39 นางสาวพาขวัญ อุดม รอบท่ี 4/2564 
40 นางสาวอัจฉรา จันทร์พุฒ รอบท่ี 4/2564 
41 นางสาวญาณิศา ส าลี รอบท่ี 4/2564 
42 นางสาวนิภาพร สุปวา รอบท่ี 4/2564 
43 นางสาวนิธินันท์ ทันสมัย รอบท่ี 4/2564 
44 นางสาวธันย์ชนก ไชยลอด รอบท่ี 4/2564 
45 นางสาวพิมผกา นาทะค า รอบท่ี 4/2564 
46 นางสาวถาวรีย์ ศรีปฐมสวัสดิ์ รอบท่ี 4/2564 
47 นางสาวภัทรา คงสกุล รอบท่ี 4/2564 
48 นางสาวจิราวรรณ อินเมฆ รอบท่ี 4/2564 
49 นางสาวฐิติมา ยอดไสว รอบท่ี 4/2564 
50 นายสันติภาพ เพชรหีด รอบท่ี 4/2564 
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51 นางสาวรสกร นะวะเศียร รอบท่ี 6/2564 
52 นายวรปรัชญ์ วิสาสะ รอบท่ี 6/2564 
53 นายธีระพงษ์ พันธ์เกียรติ รอบท่ี 6/2564 
54 นายธนพงษ์ ประยูรสุข รอบท่ี 6/2564 
55 นายไกรยูรเสน บดนอก รอบท่ี 6/2564 
56 นางสาวกันยารัตน์ รันจัตุรัส รอบท่ี 6/2564 
57 นายไกรวิทย์ เนียมเปรม รอบท่ี 6/2564 
58 นางสาวกนกวรรณ เนตรลือชา รอบท่ี 6/2564 
59 นางสาวกาญจนา ธรรมกิจ รอบท่ี 6/2564 
60 นางสาวจิตหทัยรัตน์ พัฒนโชติ รอบท่ี 6/2564 
61 นายสัชฌุกร วรนาม รอบท่ี 6/2564 
62 นางสาวเข็มทอง เพ็ชรแก้ว รอบท่ี 6/2564 
63 นางสาวจุฑามาศ ผสมทรัพย์ รอบท่ี 6/2564 
64 นางสาวพิสุทธิพร คอหล้า รอบท่ี 6/2564 
65 นายวุฒิกรณ์ จันส่ง รอบท่ี 6/2564 
66 นายกัณฑ์เอนก ประกอบสุข รอบท่ี 6/2564 
67 นางสาวดวงฤดี จงภู่ รอบท่ี 6/2564 
68 นายธนกฤต แก้วเรือง รอบท่ี 6/2564 
69 นางสาวกนกอร ห้องหาย รอบท่ี 6/2564 
70 นายธนภัทร บัวโรย รอบท่ี 6/2564 
71 นางสาวพรอุมา ลิขิตพงศธร รอบท่ี 6/2564 
72 นายสุวัจน์ชัย  บุพลับ รอบท่ี 6/2564 
73 นางสาวสิรภัทร ชื่นร ี รอบท่ี 6/2564 
74 นางสาวปัณทารีย์ สุชนวนิช รอบท่ี 6/2564 
75 นายจิรายุ แก้วมาต รอบท่ี 6/2564 
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76 นางสาวพรทิพย์ โศภิษฐ์โฆษิต รอบท่ี 6/2564 
77 นายธวัชชัย ฤทธิพงษ์ รอบท่ี 6/2564 
78 นายวิศรุต เเซ่โค้ว รอบท่ี 6/2564 
79 สิบโท จักรพันธ์   ทัพชัย รอบท่ี 6/2564 
80 นายคามิน แสงศรี รอบท่ี 6/2564 
81 นางสาวนริศรา ออมกิจพิชิต รอบท่ี 6/2564 
82 นายธิติพัฒน์ ไชยโพธิ์ รอบท่ี 6/2564 
83 นางสาวอติพร หมั่นการไร่ รอบท่ี 6/2564 
84 นายทิทยุ ฤกษ์พุฒ รอบท่ี 6/2564 
85 นายธนโชติ ชูกิตติพรศักดิ์ รอบท่ี 6/2564 
86 นายมัฆวาน เกตุสุวรรณ รอบท่ี 6/2564 
87 นายชัยพล นาคเมือง รอบท่ี 6/2564 
88 นายวารุภัศ เดชเจริญสี รอบท่ี 6/2564 
89 นางสาวสมิตา เฟิร์ส รอบท่ี 6/2564 
90 นางสาวธนาพร ชวีวัฒน ์ รอบท่ี 6/2564 
91 นายทิวธวัช บุญยงค์ รอบท่ี 6/2564 
92 นางสาวสุธิตา หรุ่นรักญาต ิ รอบท่ี 6/2564 
93 นางสาวศิครินทร์ ถิรวิทย์กิตติ รอบท่ี 6/2564 
94 นางสาวกัญญาณัฐ หนูเมือง รอบท่ี 6/2564 
95 จ่าเอก ยศกร   ราชภูติ รอบท่ี 6/2564 
96 นางสาวกิระติ รัมพณีนิล รอบท่ี 6/2564 
97 นางสาววรรณประภา สีหาสุข รอบท่ี 6/2564 
98 นางสาวสุวราพร ค าบาง รอบท่ี 6/2564 
99 นางสาวอารียา ยอดหอม รอบท่ี 6/2564 
100 นางสาวขนิษฐา สุวรรณวงษ ์ รอบท่ี 6/2564 
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101 นายธนภัทร รอดแสง รอบท่ี 6/2564 
102 นางสาวกฤติยา สังคตา รอบท่ี 6/2564 
103 นางสาวดาปนีย์ กลิ่นพงษ์ รอบท่ี 6/2564 
104 สิบต ารวจตรี จาตุรนต์   กิตตินนทิกร รอบท่ี 6/2564 
105 นายพากร กุดวงค์แก้ว รอบท่ี 6/2564 
106 นางสาวฟ้า ค ายวง รอบท่ี 6/2564 
107 นางสาวดวงตะวัน จิตติกรโยธิน รอบท่ี 6/2564 
108 นางสาวพรรษชล บุญยะนิวาศ รอบท่ี 6/2564 
109 พันจ่าอากาศเอก ณัฐพล   แสงสว่าง รอบท่ี 6/2564 
110 พระมหา กุณฑรินทร์   ยางธิสาร รอบท่ี 6/2564 
111 นางสาวกัณฑมาศ ลิ่มเงิน รอบท่ี 6/2564 
112 จ่าสิบเอก ฉัตรชัย   เฉียบแหลม รอบท่ี 6/2564 
113 นายวิศรุต สิทธิกูล รอบท่ี 6/2564 
114 นางสาวชุติมา ลุนบุดดา รอบท่ี 6/2564 
115 นางสาวสิโรธร สมุทวานิช รอบที่ 6/2564 
116 นางสาวดลฤทัย วงศ์ทวีป รอบท่ี 6/2564 
117 นายภูเบศร์  แหไธสง รอบท่ี 6/2564 
118 นายปัญญาเทพ เจริญสุข รอบท่ี 6/2564 
119 นางสาวอัลมาส เลาะเมาะ รอบท่ี 6/2564 
120 นายธีรภัทร์ ศิริวงค์ตระกูล รอบท่ี 6/2564 
121 นางสาวจรรนจิรา เกาะน้อย รอบท่ี 6/2564 
122 นางสาวพรประภา พิพัฒน์ รอบท่ี 6/2564 
123 นางสาวนริศรา วงษ์ศรี รอบท่ี 6/2564 
124 นางสาวชมพูนุช ฉัตรพุก รอบท่ี 6/2564 
125 นายวิศรุต โกสุม รอบท่ี 6/2564 
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126 นายจักรกฤษณ์ เฟ่ืองฟู รอบท่ี 6/2564 
127 นางสาวหนึ่งฤทัย จัมปานันท์ รอบท่ี 6/2564 
128 สิบเอก กิตติพงษ์   โพธิ์สุวรรณ์ รอบท่ี 6/2564 
129 นางสาวตวงพร เพชรกันหา รอบท่ี 6/2564 
130 สิบโทหญิง จุฑารัตน์   โพธิ์สุวรรณ์ รอบท่ี 6/2564 
131 นายพงศภัค ลิขิตภาณุรักษ์ รอบท่ี 6/2564 
132 นางสาวทิพากร บุญแก้ว รอบท่ี 6/2564 
133 นางสาวอารยา มณีปรุ รอบท่ี 6/2564 
134 นางสาวสุดารัตน์ ราชบุญศึก รอบท่ี 6/2564 
135 นางสาวณัฐวดี พูลสุวรรณ รอบท่ี 6/2564 
136 นายภควัต ผดุงนานนท์ รอบท่ี 6/2564 
137 นายณัทพงศ์ อ่ าบุญ รอบท่ี 6/2564 
138 นางสาวมธุรดา บุญประเสริฐสิทธิ์ รอบท่ี 6/2564 
139 นางสาวภัทราวดี ปิลอง รอบท่ี 6/2564 
140 นางสาวจารุวรรณ ศรีเทพ รอบท่ี 6/2564 
141 นายปุณณวิช เที่ยงธรรม รอบท่ี 6/2564 
142 นางสาวสุวนัน สังข์สุวรรณ รอบท่ี 6/2564 
143 นางสาวจุฬาลักษณ์ เงินบ ารุง รอบท่ี 6/2564 
144 นายชยณัฐ มิตรเอม รอบท่ี 6/2564 
145 นางสาวชลทิชา ศรีสมวงค ์ รอบท่ี 6/2564 
146 นางสาวพิมพ์ปภัส ตันพุก รอบท่ี 6/2564 
147 นางสาววราภรณ์ กลมเกลียว รอบท่ี 6/2564 
148 นางสาวพิมพ์ประภา ใจเย็น รอบที่ 6/2564 
149 นายธัญพิสิษฐ์ ตติยวารวงศ์ รอบท่ี 6/2564 
150 นางสาวจิราวรรณ เหล็กลอย รอบท่ี 6/2564 
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151 นางสาววิภารัตน์ สรสาร รอบท่ี 6/2564 
152 สิบเอก ศิริ   จินดารัตน์ รอบท่ี 6/2564 
153 นายไพศาล อินอ่ า รอบท่ี 6/2564 
154 นายพิมาย เจิดพิมาย รอบท่ี 6/2564 
155 นายธนรัตน์ เขียวลายเลิศ รอบท่ี 6/2564 
156 นางสาวอารีย์จิต สีหนาทธัญญ รอบท่ี 6/2564 
157 นายปริญญา การุณ รอบท่ี 6/2564 
158 สิบโท อภิรัช   แสงศร ี รอบท่ี 6/2564 
159 นายรุจิกร ตุ้งประโคน รอบท่ี 6/2564 
160 นางสาวชนัญธิดา โมงขุนทด รอบท่ี 6/2564 
161 นายวีรวุธ โชติพันธ์รุจิวงศ์ รอบท่ี 6/2564 
162 นางสาวอาทิตยา ปรังฤทธิ์ รอบท่ี 6/2564 
163 นางสาวสกาวเดือน ธนะโชติ รอบท่ี 6/2564 
164 นายกิตติพงษ์ วรพุฒิ รอบท่ี 6/2564 
165 นางสาวพัชรี บัวบาน รอบท่ี 6/2564 
166 นางสาวสุชาดา บัวบาน รอบท่ี 6/2564 
167 นายคทาธร ตั้งกิตติพัศ รอบท่ี 6/2564 
168 นายพสิษฐ์ แสงอาวุธ รอบท่ี 6/2564 
169 นางสาวกุลธิรัตน์ ปรานต์เสกสิทธิ์ รอบท่ี 6/2564 
170 นางสาวศรีจันทร์ อนันต์ชัยไพศาล รอบท่ี 6/2564 
171 นายอลงกรณ์ สุดสาลี รอบท่ี 6/2564 
172 นางสาวณภัค ธนธีรประภา รอบท่ี 6/2564 
173 นายชัยพัทธ์ สกุณาไพบูลย์ รอบท่ี 6/2564 
174 นางสาววรชา ศิลชาต ิ รอบท่ี 6/2564 
175 นางสาวทิพยาภรณ์ ย าสัน รอบท่ี 6/2564 
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176 นายนรานันท์ ก้อนอินทร์ รอบท่ี 6/2564 
177 นายธนากร ชูศักดิ์บวร รอบท่ี 6/2564 
178 นางสาววัชราภรณ์ ค ามะณี รอบท่ี 6/2564 
179 นายแสงตะวัน เรืองไชยศรี รอบท่ี 6/2564 
180 นางสาวอภิญญา โพธิบุตร รอบท่ี 6/2564 
181 นางสาวยลดา ยอดมงคล รอบท่ี 6/2564 
182 นายณัฐชนน บุญรอด รอบท่ี 6/2564 
183 นางสาวกาญจนี โกเม็น รอบท่ี 6/2564 
184 นางสาวหทัยรัตน์ ลิขิตวรรณวงศ์ รอบท่ี 6/2564 
185 นางสาวนวพรรษ พ่ึงสัมฤทธิ์ รอบท่ี 6/2564 
186 นายปริญญา ยินดี รอบท่ี 6/2564 
187 นางสาวศิริยาภรณ์ ดอกป่าน รอบท่ี 6/2564 
188 สิบตรี ธนากร   ปิ่นเกต ุ รอบท่ี 6/2564 
189 นายอับดุสลาม หมูดเส็ม รอบท่ี 6/2564 
190 นางสาววาริศา หมีป่า รอบท่ี 6/2564 
191 นายณัฐศิษฏ์ ภูรีพลวัต รอบท่ี 6/2564 
192 นางสาวสิริวิมล ลัมพาภิวัฒน ์ รอบท่ี 6/2564 
193 นางสาวสุภัทรา หิริโอตัปปะ รอบท่ี 6/2564 
194 นายวรชัย ไพบูลย์เจริญลาภ รอบท่ี 6/2564 
195 นางสาวทิตยา อ าพรพงษ์ รอบท่ี 6/2564 
196 นางสาวชลธิชา ใจซื่อ รอบท่ี 6/2564 
197 นายมงคล อิ่มโอชา รอบท่ี 6/2564 
198 นางสาวสุทธิกานต์ พวงเงิน รอบท่ี 6/2564 
199 นางสาวสุจิตรา ณุวงษ์ศรี รอบท่ี 6/2564 
200 นางสาวปวรรณรัตน์ ข้ามสมุทร รอบท่ี 6/2564 
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201 นายพชร มามาตร รอบท่ี 6/2564 
202 นางสาวกัญญาณัฐ ราชเมืองฝาง รอบท่ี 6/2564 
203 นายอภิวันท์ หนูแหยม รอบท่ี 7/2564 
204 นายทิยะ ปานะดิษฐ รอบท่ี 7/2564 
205 นายภูมิรักษ์ พิรักษ์ รอบท่ี 7/2564 
206 นางสาวจันทร์ทิรา รักษานาค รอบท่ี 7/2564 
207 นางสาวยลดา งามวิวัฒน์อนันต์ รอบท่ี 7/2564 
208 นางสาวสิริภาภรณ์  แสงแดง รอบท่ี 7/2564 
209 นางสาวโยฐิตา  จันทรส รอบท่ี 7/2564 
210 นางสาวขนิษฐา แก้วปลั่ง รอบท่ี 23/2563 
211 นางสาวรัตนา พงษ์สังข์ รอบท่ี 23/2563 
212 นายธีระพงศ์ ศรนรินทร์ รอบท่ี 23/2563 
213 นางสาวศิริวรรณ กระจาย รอบท่ี 23/2563 
214 นางสาวปรัชญานัน ไชยนา รอบท่ี 23/2563 
215 นางสาวภัททิรา ทาจินะ รอบท่ี 23/2563 
216 นางสาวพรลภัส แย้มเกตุหอม รอบท่ี 4/2564 
217 นายณัฐพล สวัสดิ์นาที รอบท่ี 4/2564 
218 นางสาวฐิติมา เผือกทอง รอบท่ี 4/2564 
219 นางสาวชุติมา ท่องคง รอบท่ี 4/2564 
220 นางสาวศิรินญา สมรส รอบท่ี 4/2564 
221 สิบโท สิทธิชัย   จันทเพ็ชร์ รอบท่ี 6/2564 
222 นายชัชวาลย์ ใจแข็งด ี รอบท่ี 6/2564 
223 นายเจษฎากร อยู่จันนา รอบท่ี 6/2564 
224 นายณัฐวุฒิ ชิณภักดิ์ รอบท่ี 6/2564 
225 นายศิวัตม ์รัตนาพรประดิษฐ์ รอบท่ี 6/2564 
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 226 นายชินกฤต ข าสิงห์ รอบท่ี 6/2564 
227 นายศิริโรจน์ รุจนสกุล รอบท่ี 6/2564 
228 นางสาวณัฐิณี เจ๊ะดิ รอบท่ี 6/2564 
229 นายณัฐพงษ์ ท้วมจุ้ย รอบท่ี 6/2564 
230 นางสาวบุตรศิลา บุตรลพ รอบท่ี 6/2564 
231 นางสาวรัตนาวดี นรารัตน์วันชัย รอบท่ี 6/2564 
232 นางสาวสิริพร ศิริพิพัฒน์ รอบท่ี 6/2564 
233 นางสาวธัญยรัชต์ เก็บทรัพย์ รอบท่ี 6/2564 
234 นางสาวณิชารีย์ สุวัฒนประดิษฐ์ รอบท่ี 6/2564 
235 นางสาววาสิณี ประดู่ รอบท่ี 6/2564 
236 นางสาวอรจิรา ปาระคะ รอบท่ี 6/2564 
237 นางสาวเจนจิรา ผิวอ่อน รอบท่ี 6/2564 
238 นางสาววรรณวิศา รอดนาค รอบท่ี 6/2564 
239 นายกิตติกวินทร์ มีข า รอบท่ี 6/2564 
240 นายวิรัตน์ ถนอมพล รอบท่ี 6/2564 
241 นางสาวแองเจิล วินซ์ รอบท่ี 6/2564 
242 นายจิโรต สังข์ทอง รอบท่ี 6/2564 
243 นายณปภัช วรรณสุทธิ์ รอบท่ี 6/2564 
244 นายธนากร แป้นหลง รอบท่ี 6/2564 
245 นายภูวเนตร ฉันทานุมัติอาภรณ์ รอบท่ี 7/2564 
246 สิบเอก บัญญวัต แจ่มเมธีกุล รอบท่ี 7/2564 
247 นายชยากร สงวนยวง รอบท่ี 7/2564 


