
ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท
PIMPAK PHUMAT 6537 นักศึกษา
SURUK UDOMSOM 5426 นักศึกษา
กนกพร คันธะ 6538 นักศึกษา
กนกวรรณ ตาแก้ว 5315 นักศึกษา
กนกวรรณ ใจวงศ์ผาบ 7818 นักศึกษา
กรกนก ดพีรมกุล 6540 นักศึกษา
กรกนก สุเมธพันธุ์ 6539 นักศึกษา
กรมิษฐ์ จึงกิจรุ่งโรจน์ 7196 นักศึกษา
กรมิษฐ์ จึงกิจรุ่งโรจน์ 7197 นักศึกษา
กรมิษฐ์ จึงกิจรุ่งโรจน์ 7198 นักศึกษา
กฤตภร ศรจิตตโิยธิน 6541 นักศึกษา
กฤตภาส กิตตปิภัสสร 7199 นักศึกษา
กฤศญา ชยัทัศวัฒนา 8195 นักศึกษา
กฤศญา ชยัทัศวัฒนา 8196 นักศึกษา
กฤษดา พิชยัศรทัต 7200 นักศึกษา
กฤษดา พิชยัศรทัต 7201 นักศึกษา
กฤษดา พิชยัศรทัต 7202 นักศึกษา
กวีวัฒน์ รอดครุฑา 5316 นักศึกษา
ก้อง ทักษิณสุข 5317 นักศึกษา
กัชกร ทวีศรี 8197 นักศึกษา
กัญชริญา พงศ์นภดล 6542 นักศึกษา

รับบตัร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปน็ตน้ไป
(ช าระเงินวันที่ 1 - 6 ตลุาคม 2561)

ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กัญญวรรณ จารุญ 6543 นักศึกษา
กัญญวรรณ จารุญ 6544 นักศึกษา
กัญญว์รา เศรฐศิลป์ 8198 นักศึกษา
กัญญาณัฐ ข าคม 8199 นักศึกษา
กัญญาณัฐ ข าคม 8200 นักศึกษา
กัญญาณัฐ น้อยดว้ง 7819 นักศึกษา
กัญญาณัฐ รุ่งเรือง 6547 นักศึกษา
กัญญาณัฐ สารมนู 6545 นักศึกษา
กัญญาณัฐ สารมนู 6546 นักศึกษา
กัญญาภัค เกาะสุวรรณ์ 6548 นักศึกษา
กัญญาภัค เกาะสุวรรณ์ 6549 นักศึกษา
กัญญาภัค ค าดา 5918 นักศึกษา
กัญญาภัทร บตุรปะสะ 6550 นักศึกษา
กัญญารัตน์ เดวิลลา 7203 นักศึกษา
กัญญารัตน์ ใจจินา 7820 นักศึกษา
กันยส์ินี กันทะ 5919 นักศึกษา
กันยส์ินี กันทะ 5920 นักศึกษา
กัมปนาท พรหมโลก 7204 นักศึกษา
กัลยกร ราชพรมมินทร์ 7822 นักศึกษา
กาญจนา ชยัเมืองชื่น 5921 นักศึกษา
กาญจนา บญุเรือง 7205 นักศึกษา
กาญจนา บญุเรือง 7206 นักศึกษา
กานต์ ปาพันธ์ 7823 นักศึกษา
กานต์ ปาพันธ์ 7824 นักศึกษา
กิตตนัินท์ เขื่อนพันธ์ 5922 นักศึกษา
กิตตนัินท์ เขื่อนพันธ์ 5923 นักศึกษา
กิตตพิงษ์ วงศ์สุภา 5924 นักศึกษา
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กิตตภิัส ตยีหิรัญวัฒนา 5318 นักศึกษา
กิตตภิัส ตยีหิรัญวัฒนา 5319 นักศึกษา
กิตภิา กองกิจ 5320 นักศึกษา
กิตภิา กองกิจ 5321 นักศึกษา
กิตภิา กองกิจ 5322 นักศึกษา
กีรฉตัร ตนัตราพล 8201 นักศึกษา
กีรตญิา สาระพงษ์ 8202 นักศึกษา
กุลนาถ เรือนปญัญา 7825 นักศึกษา
กุลยา แก้วแสงอินทร์ 6551 นักศึกษา
กุลวดี ชวีินจิตเจริญ 5323 นักศึกษา
กุศลิน เมฆบงัวัน 8203 นักศึกษา
เกริกวรรธน์ ศิริจันทร์ 5925 นักศึกษา
เกษราภรณ์ ทนันชยั 5926 นักศึกษา
เกียรตศัิกดิ์ สมเจริญ 7826 นักศึกษา
ขวัญชยั เครือวรรณากุล 5927 นักศึกษา
คณารัช ปฤชาบตุร 7827 นักศึกษา
คณิตา เบีย้วบรรจง 6552 นักศึกษา
คณุตม์ ชมภูไชย 6553 นักศึกษา
คณุตม์ ชมภูไชย 6554 นักศึกษา
คมนันท์ เจริญรัชต์ 6555 นักศึกษา
คมสรณ์ ไพฑูรย์ 7207 นักศึกษา
ครองยศ อุตอ่ินแก้ว 7208 นักศึกษา
คัทลียา ไชยวงษา 7828 นักศึกษา
คัทลียา ไชยวงษา 7829 นักศึกษา
คีตกานต์ ณ วิชยั 6556 นักศึกษา
จณิสตา วานิชพิพัฒน์ 7209 นักศึกษา
จนัสพร กาญจนาพิทักษ์ 6557 นักศึกษา
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จรวยพร ซาวขดั 5928 นักศึกษา
จริยาพร ฤทธีภมร 5929 นักศึกษา
จอมพล สังขนันท์ 7210 นักศึกษา
จักรพงศ์ หมื่นสุ 5930 นักศึกษา
จักรพันธ์ ธงทอง 5931 นักศึกษา
จักรินทร์ เมฆสุข 5324 นักศึกษา
จามิกร หิรัญรัตน์ 5932 นักศึกษา
จารุกิตติ์ เชยีงจันทร์ 6558 นักศึกษา
จิณห์ณิชา ไทภูวไพบลูย์ 6559 นักศึกษา
จิณัชญา กันธะอุดม 7211 นักศึกษา
จิณัชญา กันธะอุดม 7212 นักศึกษา
จิดาภา สังขะรมย์ 7830 นักศึกษา
จิรตระกูล ตุ่นแก้ว 6560 นักศึกษา
จิรภัทร ขนัคลาย 6561 นักศึกษา
จิรภาส ฉั่วตระกูล 5325 นักศึกษา
จิรภาส ฉั่วตระกูล 5326 นักศึกษา
จิรภาส ฉั่วตระกูล 5327 นักศึกษา
จิรวัฒน์ ดวีะรัตน์ 5328 นักศึกษา
จิรวัฒน์ รักชาติ 7831 นักศึกษา
จิราวรรณ นาคะปกัษิณ 5933 นักศึกษา
จุฑาทิพย์ พันธุ์วิชยั 8204 นักศึกษา
จุฑารัตน์ หวานเสียง 7213 นักศึกษา
จุฑารัตน์ เรือนสุข 7214 นักศึกษา
เจนจิรา สุมาลัย 5934 นักศึกษา
ฉลาดล ชาญพล 5935 นักศึกษา
ฉตัรชนก แสนศรี 8205 นักศึกษา
เฉลิมพันธุ์ นารัตฐา 5936 นักศึกษา
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ชนกนันท์ มหาวงศ์ 7215 นักศึกษา
ชนนหทัย กันค า 5937 นักศึกษา
ชนม์ชนก เม่งชว่ย 5938 นักศึกษา
ชนม์นิภา กันไชยค า 7216 นักศึกษา
ชนากานต์ วิเศษสรรค์ 7217 นักศึกษา
ชนิตา ค าแดงใหญ่ 5939 นักศึกษา
ชมพูนิกข์ ธนาวณิช 7218 นักศึกษา
ชยพัทธ์ สุทธากาญจน์ 6562 นักศึกษา
ชยภัทร ชยางศุ 5329 นักศึกษา
ชยภัทร ชยางศุ 5330 นักศึกษา
ชลลดา เทพอุด 7219 นักศึกษา
ชลลดา เสนาธรรม 8206 นักศึกษา
ชลันดา จิตรพร 6563 นักศึกษา
ชลิตา วิริยา 6564 นักศึกษา
ชญัญา ศรีสุวรรณภิพ 5331 นักศึกษา
ชญัญานุช พันธ์เดช 7832 นักศึกษา
ชญัญานุช วงษา 5332 นักศึกษา
ชญัญานุช วงษา 5333 นักศึกษา
ชญัญานุช วงษา 5334 นักศึกษา
ชาลิติ จันชะนะกิจ 7220 นักศึกษา
ชาลิสา ปิน่กุมภีร์ 6565 นักศึกษา
ชดิกมล ทูลค ารักษ์ 5940 นักศึกษา
ชษิณุพงศ์ ปญัญารักษา 5335 นักศึกษา
ชโิอ๊ะริ ทานาเบะ 5336 นักศึกษา
ชวีัน พัฒนคูหะ 6566 นักศึกษา
ชลุีพร อินปัน๋แก้ว 7221 นักศึกษา
ชพูงศ์ ผัดวงศ์ 7222 นักศึกษา
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ญาณิกา ยิ้มสาระ 6567 นักศึกษา
ญาณินท์ อภิชยานนท์ 5941 นักศึกษา
ญาณิศา ออนตะไคร้ 7223 นักศึกษา
ญาณิศา ออนตะไคร้ 7224 นักศึกษา
ญาดา วสุวัต 6568 นักศึกษา
ญาดา วสุวัต 6569 นักศึกษา
ฐาตนัินท์ พงษ์ตา 7833 นักศึกษา
ฐาตนัินท์ พงษ์ตา 7834 นักศึกษา
ฐานิตา โมลาดกุ 5337 นักศึกษา
ฐาปนี ค ามาเร็ว 6570 นักศึกษา
ฐาปนี ค ามาเร็ว 6571 นักศึกษา
ฐิตพิร นาใจ 5942 นักศึกษา
ฐิตพิร นาใจ 5943 นักศึกษา
ฐิตพิร นาใจ 5944 นักศึกษา
ฐิตริัตน์ วีระพันธ์ 5338 นักศึกษา
ฐิตวิรดา พุทธปวน 6572 นักศึกษา
ฐิตวิรดา พุทธปวน 6573 นักศึกษา
ณฐภัทร ผดงุวิทยากร 7225 นักศึกษา
ณฐภัทร ผดงุวิทยากร 7226 นักศึกษา
ณธีวัชร์ ตาค า 6574 นักศึกษา
ณธีวัชร์ ตาค า 6575 นักศึกษา
ณพวุฒิ พงศ์กีรติ 5945 นักศึกษา
ณภัทร ภูส่ิริอนุสรณ์ 7835 นักศึกษา
ณภัทร ภูส่ิริอนุสรณ์ 7836 นักศึกษา
ณภัทรธมนต์ แซ่ล้อ 6576 นักศึกษา
ณฤทธิ์ ฝ้ันสืบ 5946 นักศึกษา
ณฤทธิ์ ฝ้ันสืบ 5947 นักศึกษา
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ณัชชนม์ ค าจุมพล 5948 นักศึกษา
ณัชชา อินทร 5949 นักศึกษา
ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร 7837 นักศึกษา
ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร 7838 นักศึกษา
ณัฎฐา เบน็เน็กก้ี 8207 นักศึกษา
ณัฏฐกานต์ สุภาใจดี 7839 นักศึกษา
ณัฏฐธิดา พวงสายใจ 5339 นักศึกษา
ณัฏฐธิดา แก้วทอง 7227 นักศึกษา
ณัฏฐพร ยวงค า 7228 นักศึกษา
ณัฏฐพร ยวงค า 7229 นักศึกษา
ณัฏฐพร ยวงค า 7230 นักศึกษา
ณัฏฐพล อิทธิประทีป 5950 นักศึกษา
ณัฏฐพล อิทธิประทีป 5951 นักศึกษา
ณัฏฐพล อิทธิประทีป 5952 นักศึกษา
ณัฏฐภัทร์ ก่ิงเนตร 6577 นักศึกษา
ณัฏฐริณีย์ จ ารูญพันธุ์ 5953 นักศึกษา
ณัฏฐริณีย์ จ ารูญพันธุ์ 5954 นักศึกษา
ณัฐกานต์ นิรัตธราดร 6578 นักศึกษา
ณัฐกานต์ สายวงศ์ปญัญา 5955 นักศึกษา
ณัฐกานต์ สายวงศ์ปญัญา 5956 นักศึกษา
ณัฐชยั โปมิน 6579 นักศึกษา
ณัฐณิชา ยี่ลังกา 5957 นักศึกษา
ณัฐณิชา ยี่ลังกา 5958 นักศึกษา
ณัฐธัญ อยู่สบาย 5959 นักศึกษา
ณัฐธิดา ค าจา 7231 นักศึกษา
ณัฐธิดา ค าจา 7232 นักศึกษา
ณัฐธิดา ค าจา 7233 นักศึกษา
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ณัฐนภัทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ 7234 นักศึกษา
ณัฐนรี มณีจักร 6580 นักศึกษา
ณัฐนิชา พาจรทิศ 5960 นักศึกษา
ณัฐนิชา พาจรทิศ 5961 นักศึกษา
ณัฐพร คุปตะวินิจ 7235 นักศึกษา
ณัฐพร ฉายสกุล 8208 นักศึกษา
ณัฐพร ตั้งกิจจากุล 5962 นักศึกษา
ณัฐภัทร สถาผลสวัสดิ์ 7840 นักศึกษา
ณัฐมล ศุภกิจเจริญ 7841 นักศึกษา
ณัฐวรรณ โอฬารรักษ์ธรรม 7236 นักศึกษา
ณัฐวรรณ โอฬารรักษ์ธรรม 7237 นักศึกษา
ณัฐวราพร กองงาม 5340 นักศึกษา
ณัฐสุดา จิตกรม 7842 นักศึกษา
ณัฐาภรณ์ เพชรบรุีกุล 5341 นักศึกษา
ณัฐาภรณ์ เพชรบรุีกุล 5342 นักศึกษา
ณัฐาภรณ์ เพชรบรุีกุล 5343 นักศึกษา
ณัตวิัฒน์ พรหมจิตร 5344 นักศึกษา
ณิชกานต์ พรหมารัตน์ 7843 นักศึกษา
ณิชกานต์ พรหมารัตน์ 7844 นักศึกษา
ณิชารัตน์ เทพวงค์ 6581 นักศึกษา
ณิลณัฐ ตฤดยีะถาวร 5963 นักศึกษา
ดวงมน วิทยาภิมัณฑน์ 5964 นักศึกษา
ดารารัตน์ สารพยอม 8209 นักศึกษา
ตรีปรัชญ์ นามวงศา 7845 นักศึกษา
ตวงทิพย์ ศิริวรรณ 5965 นักศึกษา
เตม็ศิริ สุวรรณ 5345 นักศึกษา
ไตรรัตน์ เตง็ไตรรัตน์ 5966 นักศึกษา
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ไตรรัตน์ เตง็ไตรรัตน์ 5967 นักศึกษา
ทรงพล ใจกว้าง 7238 นักศึกษา
ทัตพิชา ลิมปป์ระเสริฐกุล 5968 นักศึกษา
ทัศวรรณ กันทาทอง 6582 นักศึกษา
ทิพวรรณ คุณยศยิ่ง 6583 นักศึกษา
ธณัฐดา วันทะมาศ 8210 นักศึกษา
ธนกร ค าเวียง 7239 นักศึกษา
ธนกฤต แสนธรรมจักร 7240 นักศึกษา
ธนกฤต แสนธรรมจักร 7241 นักศึกษา
ธนชยั เพ็ชรรัตน์ 6584 นักศึกษา
ธนโชติ มณีโชติ 8211 นักศึกษา
ธนธร เฉลียวศิริวงศ์ 7242 นักศึกษา
ธนพล กิจพจน์ 8192 นักศึกษา
ธนพล กิจพจน์ 8193 นักศึกษา
ธนพล ธุวานนท์ 5346 นักศึกษา
ธนพล ธุวานนท์ 5347 นักศึกษา
ธนภรณ์ อุ่ยตระกูล 6585 นักศึกษา
ธนัชพร ค าเขยีว 6586 นักศึกษา
ธนัชพร ค าเขยีว 6587 นักศึกษา
ธนากร คงสน 5969 นักศึกษา
ธนิตา จิตนารินทร์ 6588 นักศึกษา
ธมนวรรณ ศรีชะนา 6590 นักศึกษา
ธมนวรรณ ศรีชะนา 6591 นักศึกษา
ธมนวรรณ สิงห์แก้ว 6589 นักศึกษา
ธมลวรรณ สุวรรณทศ 5348 นักศึกษา
ธรรมรักษ์ โกมาร 6592 นักศึกษา
ธรรมรักษ์ โกมาร 6593 นักศึกษา
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ธฤษ เรือนค า 7243 นักศึกษา
ธฤษ เรือนค า 7244 นักศึกษา
ธฤษ เรือนค า 7245 นักศึกษา
ธวัลรัตน์ ศรีโพธิ์อุ่น 7846 นักศึกษา
ธัชพล เจริญกุศล 5349 นักศึกษา
ธัชพล เจริญกุศล 5350 นักศึกษา
ธัญชนก บญุมาถา 6594 นักศึกษา
ธัญชนก บญุมาถา 6595 นักศึกษา
ธัญชนก สังขป์อ้ม 7246 นักศึกษา
ธัญชนก สังขป์อ้ม 7247 นักศึกษา
ธัญญภัสร์ ทวีศักดิ์ทินโชติ 6596 นักศึกษา
ธัญญาลักษณ์ แสงพิงค์ 7847 นักศึกษา
ธัญธิตา พอใจ 8212 นักศึกษา
ธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ 5351 นักศึกษา
ธันยช์นก ก๋าใจ 5352 นักศึกษา
ธันยช์นก ศรีวงค์ 5970 นักศึกษา
ธารินี กล่าวปยิะภมรกุล 7248 นักศึกษา
ธิตพัิฒน์ สุขวิบลูย์ 7848 นักศึกษา
ธิรดา ศรประสิทธิ์ 5971 นักศึกษา
ธิรพงศ์ สุจริตธรรม 5972 นักศึกษา
ธีรภัทร โพทะยะ 5353 นักศึกษา
ธีรภัทร โพทะยะ 5354 นักศึกษา
ธีรภัทร ธุวะนุติ 5973 นักศึกษา
ธีรภัทร ธุวะนุติ 5974 นักศึกษา
ธีรภัทร ธุวะนุติ 5975 นักศึกษา
ธีรภัทร เววา 7249 นักศึกษา
ธีรวุฒิ สุทธิเยน็ 5976 นักศึกษา
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ธีระศักดิ์ เจริญนภารัตน์ 7849 นักศึกษา
ธีราพร บญุธง 5977 นักศึกษา
ธีราพร บญุธง 5978 นักศึกษา
ธีราพร บญุธง 5979 นักศึกษา
นชกร คุ้มสดวก 6597 นักศึกษา
นชกร คุ้มสดวก 6598 นักศึกษา
นนทวัฒน์ บวัใจ 5355 นักศึกษา
นนทวัฒน์ สายยาโน 8213 นักศึกษา
นพพร ชยัชาญ 6599 นักศึกษา
นภัสภร พรหมเทศ 6600 นักศึกษา
นภัสวรรณ ค ามะยอม 5356 นักศึกษา
นฤทธิ์ หล่อประดษิฐ์ 8214 นักศึกษา
นฤนาช แก้วมณี 5357 นักศึกษา
นฤภัทร สารวุฒิพันธ์ 6601 นักศึกษา
นฤภัทร สารวุฒิพันธ์ 6602 นักศึกษา
นฤมล สอนดี 7250 นักศึกษา
นฤมล สอนดี 7251 นักศึกษา
นฤมล สอนดี 7252 นักศึกษา
นวพรรณ ดว้งรักษ์ 5358 นักศึกษา
นัชชา ชยัค าหล้า 5359 นักศึกษา
นันท์นภัส ค๊าสตารี 7253 นักศึกษา
นันทิกานต์ ธรรมนูญ 7850 นักศึกษา
นัยนา สิทธิเจริญ 5980 นักศึกษา
นาตาชา คัลแบร์ร่า 6603 นักศึกษา
นาตาชา คัลแบร์ร่า 6604 นักศึกษา
นาตาชา คัลแบร์ร่า 6605 นักศึกษา
นารีรัตน์ นันตะ๊น้อย 7254 นักศึกษา

ประเภทนักศึกษา ช าระเงิน 1 - 6 ตุลาคม 2561 11 of 25



ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท

นิภาพร ทิโน 5981 นักศึกษา
นิรชา เงินดี 7851 นักศึกษา
นิรชา สังกะสินสู่ 5982 นักศึกษา
นิศาชล ชยัมงคล 5983 นักศึกษา
นุชรี ตนัตสิุวรรณโณ 7853 นักศึกษา
นุชรี นิยโมสถ 7852 นักศึกษา
นุวรินทร์ ชมุภูค า 7255 นักศึกษา
บงกชมาศ โกศัลยพิ์พัฒน์ 7256 นักศึกษา
บงกชมาศ โกศัลยพิ์พัฒน์ 7257 นักศึกษา
บงกชมาศ โกศัลยพิ์พัฒน์ 7258 นักศึกษา
บณัฑิตา ชยัศักดิ์ 5984 นักศึกษา
บญุธิดา ศิริเรืองกิตติ์ 7259 นักศึกษา
บณุฑริกา พวงค า 5360 นักศึกษา
บณุยานุช พงษ์มนตรี 5985 นักศึกษา
บศุมาส แดงปรก 5361 นักศึกษา
เบญจวรรณ จายโจง 5362 นักศึกษา
เบญญาภา นาโพนงาม 8215 นักศึกษา
เบญญาภา พรหมศิริเจริญ 5986 นักศึกษา
เบญญาภา สุยะไอ่ 7260 นักศึกษา
ใบตอง กมลาสิงห์ 6606 นักศึกษา
ใบตอง กมลาสิงห์ 6607 นักศึกษา
ปกปฐพี บวัสนธ์ 8216 นักศึกษา
ปฏิภาณ คีลาวัฒน์ 8217 นักศึกษา
ปฏิภาณ จินาวงค์ 7261 นักศึกษา
ปฐมพงศ์ วิมลภูษิต 5987 นักศึกษา
ปฐมพงศ์ วิมลภูษิต 5988 นักศึกษา
ปฐมพงศ์ วิมลภูษิต 5989 นักศึกษา
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ปณิษฐินาถ เสนรัตน์ 7854 นักศึกษา
ปตญิญา พลายพน 7262 นักศึกษา
ปตญิญา พลายพน 7263 นักศึกษา
ปตญิญา พลายพน 7264 นักศึกษา
ประกายดาว พวงสายใจ 5990 นักศึกษา
ประณิตา สุวรรณโน 6608 นักศึกษา
ประภัสสร ธนโชติ 6609 นักศึกษา
ประภาพรรณ ขนัค า 7855 นักศึกษา
ปรัชตภิัทร์ ยะมงคล 6610 นักศึกษา
ปรารถนา พลหาร 5991 นักศึกษา
ปริชญ์ หมายหมั้น 5363 นักศึกษา
ปริยากร ปยิะวราภรณ์ 7265 นักศึกษา
ปรียา มะโนรัตน์ 5992 นักศึกษา
ปรียานุช เมฆวิลัย 7856 นักศึกษา
ปวริศ นันทชมภู 5364 นักศึกษา
ปวันรัตน์ กันจินะ 8218 นักศึกษา
ปวีณ์นุช ภูวประภาชาติ 7266 นักศึกษา
ปวีณ์นุช ภูวประภาชาติ 7267 นักศึกษา
ปญัจพร เริงสนาม 7268 นักศึกษา
ปญัญากร ดเีรือน 7269 นักศึกษา
ปณัฑ์ชนิต ปา่แดง 6611 นักศึกษา
ปณัณวัฒน์ ปญัญากรสกุล 5993 นักศึกษา
ปณัณวัฒน์ ปญัญากรสกุล 5994 นักศึกษา
ปณัณวัฒน์ ปญัญากรสกุล 6612 นักศึกษา
ปานชวีา พันธุวงษ์ 8219 นักศึกษา
ปานวาด สารพัตร 6613 นักศึกษา
ปารณีย์ ศรีข า 7270 นักศึกษา
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ปารณีย์ ศรีข า 7271 นักศึกษา
ปารณีย์ ศรีข า 7272 นักศึกษา
ปาริจฉตัร วัฒนวิจารณ์ 6614 นักศึกษา
ปาริจฉตัร วัฒนวิจารณ์ 6615 นักศึกษา
ปาริฉตัร มูลเมือง 5365 นักศึกษา
ปิน่นารี ขรูีรัง 5366 นักศึกษา
ปยิฉตัร ปรางค์ศรีทอง 6616 นักศึกษา
ปยิธิดา บตุรมีชยั 7273 นักศึกษา
ปยินุช คุรุภากรณ์ 7274 นักศึกษา
ปยินุช คุรุภากรณ์ 7275 นักศึกษา
ปยินุช คุรุภากรณ์ 7276 นักศึกษา
ปยิวัช คุณทรงเกียรติ 5367 นักศึกษา
ปยิะวัฒน์ แปงพ๊ัวะ 5995 นักศึกษา
ปยิากร ทาแก้ว 7277 นักศึกษา
ปยิากร ทาแก้ว 7278 นักศึกษา
ปณุณชยั เชื้อด ารง 7857 นักศึกษา
ปณุณชยั เชื้อด ารง 7858 นักศึกษา
ปณุยนุช จงโชคดี 7279 นักศึกษา
ปณุยนุช จงโชคดี 7280 นักศึกษา
ปณุยนุช จงโชคดี 7281 นักศึกษา
เปรม เชดิโชตกิานต์ 7282 นักศึกษา
ฝนทิพย์ อุดชา 8220 นักศึกษา
พงษ์ประพันธ์ กันทะแก้ว 5368 นักศึกษา
พงษ์วสุ เนียมส าเภา 5369 นักศึกษา
พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร 5370 นักศึกษา
พจนีย์ ปนัสีทอง 8221 นักศึกษา
พชร จุลเจนวิทย์ 5996 นักศึกษา
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พชร จุลเจนวิทย์ 5997 นักศึกษา
พนัชกร ธัญลักษณากุล 8222 นักศึกษา
พรนารายณ์ จิรกุลศุภากรสิริ 5998 นักศึกษา
พรปวีณ์ หล้าอูป 8223 นักศึกษา
พรรณิกา ตอ้งใจ 7283 นักศึกษา
พรสุดา งามแสง 8224 นักศึกษา
พรหมมินทร์ ไชยจ าเริญ 5999 นักศึกษา
พร้อมพล ใจแสน 8225 นักศึกษา
พราวฝน ฐิตเิมธิยกุล 7284 นักศึกษา
พลอยไพลิน บญุชว่ย 7285 นักศึกษา
พลอยไพลิน บญุชว่ย 7286 นักศึกษา
พสุ สุทธิรักษ์ 7860 นักศึกษา
พสุธร เดชชยักุล 6000 นักศึกษา
พสุธร เดชชยักุล 6054 นักศึกษา
พสุธร เดชชยักุล 6055 นักศึกษา
พัชรวลี ปนติ๊บ 7287 นักศึกษา
พัชรา สมประเสริฐ 6617 นักศึกษา
พัชราภา วิริยะตานนท์ 5371 นักศึกษา
พัฒน์นรี ยงชยัตระกูล 6618 นักศึกษา
พัทธดนย์ เลิศตระการนนท์ 7861 นักศึกษา
พัทธ์ธิรา พันธ์น้อย 7288 นักศึกษา
พัทธ์ธีรา พันธ์สุขเลิศ 6619 นักศึกษา
พัสกร โตวตระกูล 5372 นักศึกษา
พัสกร โตวตระกูล 5373 นักศึกษา
พัสกร โตวตระกูล 5374 นักศึกษา
พัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล 6056 นักศึกษา
พิกุล อุทธิยา 5375 นักศึกษา
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พิชญาภัค แหลมคม 6057 นักศึกษา
พิชญาสินี กองดวง 5376 นักศึกษา
พิชญาสินี กองดวง 5377 นักศึกษา
พิเชษฐ์ ทานิล 7289 นักศึกษา
พินิจพงศ์ สริชยั 5378 นักศึกษา
พิมพ์ชฎาพร เดชาพิสูทธิ์ 5379 นักศึกษา
พิมพ์ชฎาพร เดชาพิสูทธิ์ 5380 นักศึกษา
พิมพ์ชนก ดวงอินทร์ 8226 นักศึกษา
พิมพ์ชนก ดวงอินทร์ 8227 นักศึกษา
พิมพ์ชนก ดวงอินทร์ 8228 นักศึกษา
พิมพ์ชนก พิณอุดม 7862 นักศึกษา
พิมพ์ชนก พิณอุดม 7863 นักศึกษา
พิมพราหมณ์ เศตะพราหมณ์ 6058 นักศึกษา
พิมพ์วิภา ขดังาม 7290 นักศึกษา
พิมพ์อัปสร รักนาค 7864 นักศึกษา
พิมมาดา ศิริรวิภาส 6620 นักศึกษา
พิมลณัฐ บญุมาปลูก 7291 นักศึกษา
พิมลสินี ศิริพิมลวัฒน์ 6621 นักศึกษา
พิมลสินี ศิริพิมลวัฒน์ 6622 นักศึกษา
พิมลสินี ศิริพิมลวัฒน์ 6623 นักศึกษา
พิเศษ เขื่อนทอง 8229 นักศึกษา
พิเศษ เขื่อนทอง 8230 นักศึกษา
พีร์ วานิชพิพัฒน์ 7865 นักศึกษา
พุทธพร คล้ายประเสริฐ 6624 นักศึกษา
แพรวมณี ศรีแสง 5381 นักศึกษา
แพรวา ตรีธารา 6625 นักศึกษา
ภควัตร ค าสุข 6626 นักศึกษา
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ภวิกา บรุินทร์รัตน์ 7292 นักศึกษา
ภัคจิรา จันทร์อินทร์ 7293 นักศึกษา
ภัคจิรา จันทร์อินทร์ 7294 นักศึกษา
ภัคจิรา จันทร์อินทร์ 7295 นักศึกษา
ภัคนุช บนัสิทธิ์ 5382 นักศึกษา
ภัคนุช บนัสิทธิ์ 5383 นักศึกษา
ภัทธนากร ใจตรุงค์ 7866 นักศึกษา
ภัทธนากร ใจตรุงค์ 7867 นักศึกษา
ภัทรพร พรหมเกาะ 7296 นักศึกษา
ภัทรพล เกียรตดิ ารงค์กุล 7297 นักศึกษา
ภาณุ ธราวรรณ 7868 นักศึกษา
ภาณุพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ 6059 นักศึกษา
ภาณุพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ 6060 นักศึกษา
ภาณุพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ 6061 นักศึกษา
ภาลินี ทองอินทร์ 6627 นักศึกษา
ภาวัต เปง็วันผูก 7298 นักศึกษา
ภาวินีย์ เขื่อนเพชร 6628 นักศึกษา
ภาสิณี พบฤกษ์ 7299 นักศึกษา
ภิรมณ ปอกกันทา 6629 นักศึกษา
ภูธฤท ไชยวุฒิ 5384 นักศึกษา
ภูธฤท ไชยวุฒิ 5385 นักศึกษา
ภูธฤท ไชยวุฒิ 5386 นักศึกษา
ภูริพงศ์ มุทุมล 7869 นักศึกษา
มณฑล จันทร์ศรี 7300 นักศึกษา
มณธิรา ศรีใย 6062 นักศึกษา
มัญชรี ล านวล 7301 นักศึกษา
มัทนิน ศรีจันทรา 7302 นักศึกษา
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เมธาวี โรจนเสาวภาคย์ 6630 นักศึกษา
ยลดา ปนัดวง 6631 นักศึกษา
ยศวดี กันทา 6632 นักศึกษา
ยหิวา เตยีงกูล 8231 นักศึกษา
ยพุาพร อุณหนันท์ 5387 นักศึกษา
เยาวลักษณ์ ตนัตวิิท 8232 นักศึกษา
รดาณัฐ จันทร์สม 7303 นักศึกษา
รตมิา บวัคง 8233 นักศึกษา
รตยิา สุขสอน 6063 นักศึกษา
รทัศราภรณ์ น่ิมพันธ์ 7304 นักศึกษา
รทัศราภรณ์ น่ิมพันธ์ 7305 นักศึกษา
รทัศราภรณ์ น่ิมพันธ์ 7306 นักศึกษา
รวิสรา สุภาษี 7870 นักศึกษา
รวี นพรัตน์ไกรลาศ 7871 นักศึกษา
รัชชยั ลุมมา 7307 นักศึกษา
รัชพร วรรณวิจิตร 5388 นักศึกษา
รัชพร วรรณวิจิตร 5389 นักศึกษา
รัชพร วรรณวิจิตร 5390 นักศึกษา
รัญชดิา กูรมะโรหิต 7872 นักศึกษา
รัฐธรรมนูญ นิวันติ 6064 นักศึกษา
รัตนวรรณ ราชภัณฑ์ 7873 นักศึกษา
รัตนวรรณ ราชภัณฑ์ 7874 นักศึกษา
รัตนวรรณ ราชภัณฑ์ 7875 นักศึกษา
รุจิภาส เมืองใจค า 6065 นักศึกษา
ลดา ใจชว่ง 5391 นักศึกษา
ลนค า เสียงใส 6066 นักศึกษา
ลักษณารีย์ ประยรูหาญ 6633 นักศึกษา
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ลักษมี พยตัตกุิล 6067 นักศึกษา
วชริญาณ์ แหลมหลวง 6068 นักศึกษา
วทัญญู ปานทอง 6069 นักศึกษา
วทัญญู ปานทอง 6070 นักศึกษา
วทัญญู ปานทอง 6071 นักศึกษา
วนิดา จันทรมา 6072 นักศึกษา
วรปรัชญ์ ตาสุยะ 6073 นักศึกษา
วรเมธ ชยัมงคล 6634 นักศึกษา
วรรณกานต์ ประมวลชยัสกุล 7308 นักศึกษา
วรรณวลี สืบค าเปยีง 6074 นักศึกษา
วรรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล 8234 นักศึกษา
วรวัฒน์ ทะนันไชย 6635 นักศึกษา
วรเศรษฐ์ ตนัสุรัตน์ 6636 นักศึกษา
วรัชยา คีรีวรรณ์ 6637 นักศึกษา
วรัญญา ตนานุภาคย์ 6638 นักศึกษา
วรัทยา สิทธิแปง 7309 นักศึกษา
วรากร อุดธรรมใจ 8235 นักศึกษา
วรินทร เดชอานันท์ภร 7310 นักศึกษา
วรินทร เดชอานันท์ภร 7311 นักศึกษา
วรินทร เดชอานันท์ภร 7312 นักศึกษา
วรินทรา รุจิรวรรณคีรี 7876 นักศึกษา
วริษฐา จันทรภัทร 7877 นักศึกษา
วริษฐา อุกฤษ 5392 นักศึกษา
วลัยพร เนตรกูล 7878 นักศึกษา
วลีพรรณ ตนัเจริญ 5393 นักศึกษา
วศิน สมบตุร 6639 นักศึกษา
วสันต์ ศิริจันทร์ชื่น 8236 นักศึกษา
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วัชรพงษ์ ณ เชยีงใหม่ 6075 นักศึกษา
วัชรพงษ์ ณ เชยีงใหม่ 6076 นักศึกษา
วัชรพงษ์ วงค์คม 8237 นักศึกษา
วัณณิตา มหาวรรณ์ 8238 นักศึกษา
วันทสวัสดิ์ กันทาค า 7313 นักศึกษา
วันวิสาข์ ไชยผล 6640 นักศึกษา
วาทการ จันทร์หล้า 7314 นักศึกษา
วาทินี กันธะใจปนิ 7315 นักศึกษา
วาทิศ เดชพงษ์ 7879 นักศึกษา
วิชญาพร อินถา 6077 นักศึกษา
วิชติ สันสี 7880 นักศึกษา
วิทวัส ขตัริัตน์ 5394 นักศึกษา
วิทวัส ขตัริัตน์ 5395 นักศึกษา
วิภาดา ขนัธรรม 5396 นักศึกษา
วิภาดา ขนัธรรม 5397 นักศึกษา
วิภาดา ขนัธรรม 5398 นักศึกษา
วิภาวินี ไชยวิโน 5399 นักศึกษา
วิรชชั เกษาพร 7882 นักศึกษา
วิศรุต หงษ์แก้ว 6643 นักศึกษา
วิศรุต อินพรหม 6641 นักศึกษา
วิศรุต อินพรหม 6642 นักศึกษา
วิศรุต อินพรหม 6644 นักศึกษา
วิศรุตา รัตนภักดี 6078 นักศึกษา
วิศวินท์ พรหมวิจิตร์ 7883 นักศึกษา
วิศวินท์ พรหมวิจิตร์ 7884 นักศึกษา
วิษณุพงษ์ ทารีราช 8239 นักศึกษา
วิษณุพงษ์ ทารีราช 8240 นักศึกษา

ประเภทนักศึกษา ช าระเงิน 1 - 6 ตุลาคม 2561 20 of 25



ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท

วีรภัทร ค าตั๋น 6645 นักศึกษา
วีระชาติ ชนิวัตร 6646 นักศึกษา
ศรัณยู พรหมรินทร์ 6079 นักศึกษา
ศศิธร ประพฤตนิอก 8242 นักศึกษา
ศศิธร พรหมเทพ 8241 นักศึกษา
ศศิธร พรหมเทพ 8243 นักศึกษา
ศศิภา ศิริขนัธ์ 5400 นักศึกษา
ศิรกาญจน์ ฉนัทเฉลิมพงศ์ 6647 นักศึกษา
ศิรดา เกิดศิริ 6080 นักศึกษา
ศิริขวัญ กวางกระโดด 5401 นักศึกษา
ศิริธยาน์ ล้อมวนวงศ์ 6081 นักศึกษา
ศิริธยาน์ ล้อมวนวงศ์ 6082 นักศึกษา
ศิริวรรณ ขนัพิจิตร 7885 นักศึกษา
ศุภกานต์ ถวิลประวัติ 6648 นักศึกษา
ศุภฤกษ์ โนสุ 8244 นักศึกษา
ศุภวัส สิทธิธนสกุล 7886 นักศึกษา
ศุภาพิชญ์ วงศ์การณ์ 6083 นักศึกษา
ศุภาพิชญ์ วงศ์การณ์ 6084 นักศึกษา
ศุภาพิชญ์ วงศ์การณ์ 6085 นักศึกษา
ศุภิกา กานตธ์ิรากูล 6086 นักศึกษา
ศุภิกา กานตธ์ิรากูล 6087 นักศึกษา
ศุภิกา กานตธ์ิรากูล 6088 นักศึกษา
ศุภิสรา จันทรจรัส 7887 นักศึกษา
ศุภิสรา น าชยัเจนกิจ 8245 นักศึกษา
สนธิรัตน์ เจริญรักษ์ 7888 นักศึกษา
สมรรถชยั รังษีสาคร 5402 นักศึกษา
สมรรถชยั รังษีสาคร 5403 นักศึกษา

ประเภทนักศึกษา ช าระเงิน 1 - 6 ตุลาคม 2561 21 of 25



ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัร ประเภท

สมา แก้วเวียงเดช 8246 นักศึกษา
สรัล กมลทิพยว์งศ์ 8247 นักศึกษา
สรัล กมลทิพยว์งศ์ 8248 นักศึกษา
สรัล กมลทิพยว์งศ์ 8249 นักศึกษา
สรายธุ มงคล 6649 นักศึกษา
สราวุธ สอนใจ 8190 นักศึกษา
สหรัฐ จันทร์ศิริ 7316 นักศึกษา
สัญญา อุทธโยธา 7889 นักศึกษา
สาธิตา จันตบตุร 6650 นักศึกษา
สาธิตา จันตบตุร 6651 นักศึกษา
สาริน เจริญกุล 7317 นักศึกษา
สาริน เจริญกุล 7318 นักศึกษา
สาริน เจริญกุล 7319 นักศึกษา
สิตานัน หน่อไชยวงค์ 5404 นักศึกษา
สิรภพ ภูน่พมาศ 7890 นักศึกษา
สิริกร โกวิทยานนท์ 7891 นักศึกษา
สิริกร โกวิทยานนท์ 7892 นักศึกษา
สิริกันยา ภิงคารวัฒน์ 6652 นักศึกษา
สิรินดา ผลบญุ 7893 นักศึกษา
สิรินทิพย์ รังษี 6653 นักศึกษา
สิริวรรณ ชิ้นไพบลูย์ 7894 นักศึกษา
สิรีนน่า โชโลส 7320 นักศึกษา
สิรีนน่า โชโลส 7321 นักศึกษา
สุกัลย์ บรัศไพบลูย์ 6089 นักศึกษา
สุขมุาภรณ์ แก้วแสงใส 7895 นักศึกษา
สุชาดา แซ่เตี๋ยว 8250 นักศึกษา
สุชาดา แซ่เตี๋ยว 8251 นักศึกษา
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สุชาดา แซ่เตี๋ยว 8252 นักศึกษา
สุดธิดา กันทะมา 7896 นักศึกษา
สุทามา ธัญญะชยั 6654 นักศึกษา
สุธาษิณีย์ มีฤกษ์ใหญ่ 7322 นักศึกษา
สุธีรา บบุผาชาติ 7897 นักศึกษา
สุธีรา บบุผาชาติ 7898 นักศึกษา
สุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง 8253 นักศึกษา
สุพิชญา ขาวเหลือง 7323 นักศึกษา
สุพิชญา เลิศวนวัฒนา 5405 นักศึกษา
สุพิชญา เลิศวนวัฒนา 5406 นักศึกษา
สุพิชญา เลิศวนวัฒนา 5407 นักศึกษา
สุภัทรา ธุพรรณ์ 7899 นักศึกษา
สุรพันธ์ กอนแก้ว 6090 นักศึกษา
สุรพันธ์ กอนแก้ว 6091 นักศึกษา
สุรภา ธิตนิรเศรษฐ 6655 นักศึกษา
สุรภา ธิตนิรเศรษฐ 6656 นักศึกษา
สุรภา ธิตนิรเศรษฐ 6657 นักศึกษา
สุรภา รุ่งพัฒนาชยักุล 7324 นักศึกษา
สุรสิทธิ์ เทีย่งจันตา 6092 นักศึกษา
สุริวิภา ไขโพธิ์ 6658 นักศึกษา
สุวัฒน์ บญุเคลือบ 8254 นักศึกษา
สุวิชาดา หอรัตนากรณ์ 7325 นักศึกษา
เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม 6093 นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ เมฆรา 6659 นักศึกษา
เสาวคนธ์ อลังการนันท์ 7326 นักศึกษา
เสาวลักษณ์ เถาสม 5408 นักศึกษา
แสงระวี จ าปามณี 7327 นักศึกษา
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โสภิต เพชรสังข์ 6660 นักศึกษา
หฤทชนัน มะหะสุ 6094 นักศึกษา
หฤทชนัน มะหะสุ 6095 นักศึกษา
หฤทชนัน มะหะสุ 8255 นักศึกษา
เหนือพล ดวงเบีย้ 6661 นักศึกษา
อดเิรก ชา่งเพียร 7900 นักศึกษา
อดศิร ถมยา 6662 นักศึกษา
อตณิัฐ จรดล 6663 นักศึกษา
อตพิร การะกัน 8256 นักศึกษา
อตวิิชญ์ เดน่ประวัติ 6664 นักศึกษา
อทิตยา ค าวินิจ 6665 นักศึกษา
อนันตชยั สัจจพงษ์ 6667 นักศึกษา
อภินัทธ์ นันทิยา 7901 นักศึกษา
อภิวิชญ์ ครัดทัพ 6668 นักศึกษา
อภิวิชญ์ ครัดทัพ 6669 นักศึกษา
อภิสิทธิ์ ทุมเกษร 6670 นักศึกษา
อรณิชา ชยัสุริยะ 7902 นักศึกษา
อรปรียา เพชรพิทักษ์ 6671 นักศึกษา
อรปรียา เพชรพิทักษ์ 6672 นักศึกษา
อรรคชยั ศรีใจวัง 6673 นักศึกษา
อรรถกฤษ จินะเทพ 5409 นักศึกษา
อรวรา ใสค า 8191 นักศึกษา
อลีนตา ธราวัฒนธรรม 6674 นักศึกษา
อัครณี เตชานุรักษ์ 6096 นักศึกษา
อัครณี เตชานุรักษ์ 6097 นักศึกษา
อัจฉบณุณ์ แสงโสม 7328 นักศึกษา
อาภากร ฉั่วสาครวิไล 5410 นักศึกษา
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อาภากร ฉั่วสาครวิไล 5411 นักศึกษา
อาภากร ฉั่วสาครวิไล 5412 นักศึกษา
อารียา คาวาคามิ 6098 นักศึกษา
อ านวย วรญาณกุล 7903 นักศึกษา
อิงครัต เตง็ไตรสรณ์ 6675 นักศึกษา
อิทธิพัทธ์ เดน่ศรีเสรีกุล 5413 นักศึกษา
อิทธิพัทธ์ เดน่ศรีเสรีกุล 5414 นักศึกษา
อิทธิพัทธ์ ไชยเชยีงของ 5415 นักศึกษา
อิสริยา กีรตคิณวัฒน์ 6099 นักศึกษา
เอกปฏิภาณ กลมมา 6676 นักศึกษา
เอกพล อินทะขนิ 8257 นักศึกษา
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