
ล าดบั ชื่อ - สกุล รหัสประจ าตวันิสิต

1 นางสาวกมลวรรณ สายสุวรรณ 59020441

2 นางสาวกานต์ธิดา เพ็งสกุล 57100107

3 นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ 58020046

4 นางสาวจิตสุภา สุขศิริ 54040670

5 นางสาวจุฑามาศ ต๊ะต้องใจ 57430543

6 นางสาวชฎาพร ภูเ่งิน 58440247

7 นางสาวชนกนันท์ เทศเนาวนิตย์ 59350174

8 นางสาวณัชชา ช้างแก้ว 57050238

9 นางสาวณัฐฐาพร กลีบการะเกตุ 58020787

10 นางสาวธัญชนก บุญเต็ม 56520841

11 นางสาวธัญศญษ ภูวษาชัยกุล 56160393

12 นางสาวนฤมล ศิวิลัย 56130179

13 นางสาวนันทิชา อิ่มนาค 58050575

14 นางสาวเนตรกมล เหมือนสุทธิวงค์ 58520405

15 นางสาวปวีณรัตน์ ศรีสุนทรจรรยา 57020763

16 นางสาวปิน่จุฑา ชะนะภัย 56170278

17 นางสาวพรพิรุณ ยงพฤกษา 58050289

18 นางสาวพัดชา สิริศศิธร 56080179

19 นางสาวภัคจิรา ธนกุลไชยสิทธิ์ 59021348

20 นางสาวรติรัตน์ ทรัพย์เอนก 57180079

21 นางสาวรัชฎาภรณ์ จอมจันทร์ 58670372

22 นางสาววนิชา ละมุล 58540117

23 นางสาววาสนา พัฒด า 58080350

24 นางสาววิรากร ชนะพงษ์ 57020616

25 นางสาวศศิประภา ชูจิตร 57040566

26 นางสาวศิชลรัตน์ เสือกล่ิน 55050031

27 นางสาวศุภมาส อินทร์ประเสริฐ 56020048

นิสิตทีม่รีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี ให้ตดิตอ่ขอรับเงินค่าประกันอุบัตเิหตุ

ในวันท างานปกต ิเวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

โปรดแตง่กายชดุนิสิตแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนและบัตรประจ าตวันิสิต

ประกาศ ณ วันที ่25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
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28 นางสาวสรวีย์ ฉลองกุลวัฒน์ 58200077

29 นางสาวสาลีวิว มีศรี 57020618

30 นางสาวอรดา สินเมือง 55021518

31 นางสาวอรุณวรรณ ยุ่นประยงค์ 58440033

32 นางสาวอัจฉราภรณ์ แซ่อึ้ง 57090406

33 นางสาวไอรินลดา บูรณศักด์ิเสรี 56441046

34 นายกฤษฎา เราเจริญ 57100150

35 นายกิตติพัฒ ราญรอน 57021038

36 นายกิติพัฒน์  ภิรมย์ธัญเจริญ 58430485

37 นายจิรายุส  งามเสง่ียม 56441424

38 นายฐากฤช นฤมลสกุลชัย 56110213

39 นายถิรวัฒน์ ท้าวฮวด 55440139

40 นายทสพร พรวัฒนะกิจ 55550457

41 นายทักษ์ดนัย สุวรรณวาณิชกุล 59020616

42 นายธนกฤต อุยนันทพิทักษ์ 56160026

43 นายธิบดี  ทองอร่าม 56550358

44 นายธีรพงษ์  จันทหาร 57100278

45 นายนริศ มุ่งเติมกลาง 57040071

46 นายปฐวี ละอองพราว 56100172

47 นายปิยพัทธ์ วงศ์ประไพโรจน์ 58200058

48 นายพงศภัค สุวรรณเลิศ 58350089

49 นายพีรวุฒิ ปุยงาม 57130225

50 นายภานุพงษ์ ญาติเจริญ 58430508

51 นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา 56030177

52 นายรุ่งอานนท์ องอาจวศินกุล 58910278

53 นายวีระยศ บุษกรานุโต 58100338

54 นายเศรษฐา ข่ายแก้ว 57420329
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55 นายสุรพงศ์ วทานิยานนท์ 58710025

56 นายอนุรักษ์  จันทร์แก้ว 55810043

57 นายอุทัย พลขันธ์ 59050824


