
 
 

นกัศึกษาท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีใหด้าํเนินการผกูบญัชีธนาคารพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น 
เพื่อรับเงินส่วนลดตามมาตรการลดภาระค่าใช่จ่ายดา้นการศึกษาฯ ภายในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

การเงินจะทาํการโอนเงินดว้ยพร้อมเพยบ์ตัรประชาชน ใหน้กัศึกษาในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 
 เงินจะเขา้บญัชีนกัศึกษาท่ีผูกพร้อมเพยด์ว้ยบตัรประชาชนในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
 

1. นางสาวธิดาพรรณ   บุญกอง 
2. นางสาวขนิษฐา  อินทรเจริญ 
3. นางสาวศศิภา  วเิศษชาต 
4. นางสาวเกษวรินทร์  แกว้พรม 
5. นายกฤษณะ  ขุริลงั 
6. นายชยันนัท์  กลบัดี 
7. นางสาวอาทิตยา  บวัพืช 
8. นายธวชัชยั   เปลี่ยมกระโทก 
9. นางสาวดูรกา  จนัดรา 
10. นางสาววชัรินทร์  ปัสสายะ 
11. นายศกัดิ์ ดา  นอนชา 
12. นางสาวนนัท์นภสั  เผ่าเสน 
13. นางสาวมธุรดา  บ่อชน 
14. นางสาวนฤมล  หงษอ์ินทร์ 
15. นางสาวญาณิษา  ปทุมทอง 
16. นายธีรไนย  สมดวงสี 
17. นางสาวกลัยรัตน ์ ลว้นลอย 
18. นางสาวสร้อยเพชร  หลกังาม 
19. นางสาวสุนนัทา  เเซ่ลิ้ม 
20. นางสาวธญัธร  นนตรี 
21. นางสาวเรนุกา  เขียวเเกว้ 
22. นางสาวนนัทิชา  แผ่ดิลกกุล 
23. นายกติติพงศ ์  บุญอ ํ่า 
24. นางสาวเสาวภา  มาตุเวช 
25. นางสาวชญัญา  กองแกว้มา 
26. นางสาวศศิฉาย  ทาํพนัธ์ 
27. นางสาวสุปราณี   บวัสกุล 



28. นางสาววลิยัพร  จงพลสิทธ์ิ 
29. นายพลเอก   ทุมบาล 
30. นางสาวนุชวรา  โนกนั 
31. นางสาวอจัฉริยา  วสุนนัต ์
32. นางสาวชลิตา  มิตรดอน 
33. นางสาวจิตรลดา  ศรีสวสัดิ์  
34. นายอซัวา  อาแวกอืจิ 
35. นางสาวเจนจิรา   มูซอ 
36. นางสาววราภรณ์  บุญทอง 
37. นางสาวจริยา  แช่มช่ืน 
38. นางสาวปาลิตา  ชุลวงศ์ 
39. นางสาวกฤษณา  วาปี 
40. นางสาวอิสรีย ์ ทรัพยชู์งาม 
41. นายอจลวชิญ ์ ศรีอินทร์ 
42. นางสาวปาริฉตัร  ศรีนรคุตร 
43. นางสาวมณีกร  จ๋ิวอยู ่
44. นางสาวเยาวลกัษณ์  รักสุข 
45. นางสาวสุกญัญา  จนัผกา 
46. นายธนกร  ชยัสนาม 
47. นายกฤษฎา  เขียวเลก็ 
48. นายอชิตพล  คาํไพ 
49. นายนนทศกัดิ์   เทียนทอง 
50. นายกฤษณะ  ศรีเพชร 
51. นายศจัธร  ใบเต ้
52. นายชญานินทร์   ศรีปัดถา 
53. นางสาวอารีญา  ยิ่งกวา่ชาติ 
54. นายพสักร  นาคนก 
55. นายอภินนัท ์ เที่ยงตรง 
56. นายรชต  เพชรพนัธ์ 
57. นางสาวญามีหลา  เงดฉูนุย้ 
58. นางสาวณฐัณิชา  มาสูงเนิน 
59. นางสาวจุฑามาศ  มิ่งเหลก็ 
60. นางสาวณชัชาพณัณ์  พนัสีทาอุย้ 



61. นางสาวธิดารัตน ์ ลีทอง 
62. นางสาวณฐัริกา  คาํพนัธ์ 
63. นางสาวนิติลดา  คาํพนัธ์ 
64. นางสาวอริสา  ร่มธรรมเจริญ 
65. นายอนุศิษฏ ์ ปุณณกานนท์ 
66. นายณฐัพนัธ์ุ   เทพพิทกัษ ์
67. นางสาวนิชากร  สร้อยมาตร 
68. นายศุภณฐั  เนียมศรี 
69. นางสาวเมธาว ี ใจคาํแหง 
70. นางสาวเมธาว ี จิตรคํ้าคูณ 
71. นายพงศ์ศุล ี  รุ่งโรจนว์ฒุิกุล 
72. นายกนัตก์ว ี  ไมลโ์พธ์ิ 
73. นายจิราเจตน ์ วงิสกุล 
74. นางสาวแกว้ตาสถิต  มีบุญ 
75. นายวฒุธิพงศ์  ประเคนแสง 
76. นางสาวกริณา  จาํปาทอง 
77. นายกติติพงษ ์ ไพรศรี 
78. นางสาวสุวรรณพร  กลิ่นพุก 
79. นายชยานนท ์ ศกัดิ์สงวน 
80. นายอิสรพงษ ์ เขตตเ์ขื่อน 
81. นายอนุชิต  พลอยไธสง 
82. นายธนชัชยั   เวยีงหิรัณย ์
83. นางสาวนิชา   อยู่เยน็ 
84. นายธนะวฒัน ์ ทบัช่วยขวา 
85. นางสาวชลลดา  - 
86. นางสาวกนิษฐา  นอ้ยเจริญ 
87. นายเจษฎา  มณีโรจน ์
88. นายมินทร์ธาดา  นามโยธา 
89. นางสาววลิาวรรณ  ไม่มีนามสกุล 
90. นางสาวกญัญารัตน ์  พรมด ี
91. นายเชาวลินทร์  เลื่อมศิริ 
92. นายกฤษฎากร   สาล ี
93. นายธนภทัร  สืบสวน 



94. นายอรรถพล  แซ่ซือ 
95. นางสาวฐานิดา  นามพระหตัถ ์
96. นายเอกชยั  สมใจ 
97. นางสาวดานิช  สะอ ิ
98. นางสาวสิริยากร  โคง้นอก 
99. นายสุรวรรตน ์  กุมขุนทด 
100. นางสาวจิราพรรณ  สีมาอิง้ 
101. นายศุภกร  ชยัยะ 
102. นายไพฑูรย ์ อนนัติโย 
103. นางสาวศิริลกัษณ์  จินดาพนัธ์ 
104. นางสาววาสนา  หลา้อ่อน 
105. นางสาวปิยะฉตัร  จินดาพนัธ์ 
106. นายสุชาครีส์   วฒันไชย 
107. นายจตุรพล  ชุ่มมาก 
108. นายชชัวาล  วนัทาพงษ ์
109. นายอิทธิพล  บุญปก 
110. นางสาวปรียาพร  กล่อมอินทร์ 
111. นางสาวอรยา  บุญเทียน 
112. นายวรีภทัร  กาญจนอุดม 
113. นางสาวชุติกาญจน ์ แตงดี 
114. นางสาวนารีศรี  ดีเอี่ยม 
115. นายพีรพล  ป่ินศิริ 
116. นายชนะภยั  อนนัเดช 
117. นางสาวกญัญาณี  สํานกัวชิา 
118. นางสาวกญัญารัตน ์ คอยสุวรรณ 
119. นายสรกร  เลิศปัญญาโยธิน 
120. นางสาวจิรารัตน ์ ศรีชนะ 
121. นางสาวปรางฟ้า   พลสอน 
122. นายศรัณย ์ ถาวรชีพ 
123. นายธีรพงศ์  เหลอืงวรวฒันา 
124. นายนรินทร์คุณ  ปอสี 
125. นายจิตตินนัท ์ ทศราช 
126. นายณฐันนัท ์ เทพพิทกัษ ์



127. นางสาวภทัรดา  ครุฑโต 
128. นางสาวธญัจิรา  บุญยืน 
129. นางสาวณฐัสุดา  เกื้อแกว้ 
130. นางสาววนีา  นารถชะอุม้ 
131. นางสาวสิริพร   คงกระพนัธ์ุ 
132. นางสาวเยาวลกัษณ์  ชาชุมวงศ ์
133. นางสาวชานรี  สุกเสน 
134. นางสาวนภสัสร  เทือกขนัต ี
135. นางสาวพิมลดา  อ่อนสมบรูณ์ 
136. นายสกลวฒัน ์ พุดตาน 
137. นางสาวอรวรรณ  บงัอร 
138. นางสาวธีรกานต ์ อุดมทว ี
139. นางสาวสญามล  กจิคา้ 
140. นางสาวสุพชัรี  อินคชสาร 
141. นางสาวมาลินี  ศรีไชยแสง 
142. นางสาวกมลวรรณ  เที่ยงตรง 
143. นางสาวถมทอง  ภู่มาล ี
144. นายเจษฎาพงษ ์ วริิยะพนัธ์ 
145. นางสาวจารุวรรณ  สุขเจริญ 
146. นายชนะชยั   ชินสมบูรณ์ 
147. นางสาวอริณชฎา  ศรีพิทกัษ ์
148. นางสาวประติภา  ธิราธรรม 
149. นางสาวศยามล   ทองด ี
150. นางสาวณฐัชานนัท ์ พลบัเจริญสุข 
151. นายปริญญา   บุญสวสัดิ์  
 


