


เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

5926109 น.ส. พิศุทธิดา เชิงฉลาด 6226109 น.ส. กมลชนก ศรีนาเมือง 
5926110 น.ส. อิสรยี์ เกิดโภคา 6226203 น.ส. ณฏัฐ์ธนัน ยืนยงค ์

ส่วนงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
5927017 น.ส. ธัญจริา ทองดี 5927117 น.ส. ปวีณา อาษาบาล 

ส่วนงาน : โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ 
5837523 น.ส. ชนิกานต์ บุญสุภาพ 6136794 น.ส. อรอนงค์ พรมวงษ์ 

ส่วนงาน : โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

5937384 นาย วรกวี ชุมวรฐาย ี 6136297 น.ส. นนทยา ทางเรือ 
5937933 น.ส. จริยา แสงทอง 6236605 พ.ต.ต. นพ. นเรศ สาวะจันทร ์

ส่วนงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5988055 นางสาว กัลยกร ศศบิุตร 6188125 นางสาว ขนิษฐา เช่ียวชาญศิลป ์
5988089 นางสาว ณัฐนิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม 6288034 นางสาว ประหนึ่งฝัน ประเพณ ี
5988098 นางสาว ทัตติยา สกุลนิวัฒน์ 6288132 นางสาว อารยา ศรีแก้ว 
5988125 นาย ณัฐพัชร กาญจนาภรณ ์ 6388062 นางสาว อรอนงค์ สุขประเสริฐ 
6088004 นางสาว ฉญารตัน์ บุญธรรม 6388093 นาย นิธิศ งามโภชนมงคล 
6088139 นาย รักชาติ รักตะบุตร   

ส่วนงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ 
5906060 น.ส. จารวี บุญทองศรี 6007010 นาย กิตตินนท์ สมยา 
5936247 น.ส. ใจรัก ทองบุศย ์ 6106047 น.ส. เขมจริา จิรบรุานันท์ 
6006016 น.ส. กรกนก เถาสันเทียะ 6136141 น.ส. พัชรพรรณ สุวรรณนิล 
6006053 น.ส. นันทพร สาคณุ 6206006 น.ส. กรนภา เม้าทุ่ง 
6006103 น.ส. อริยาณัฏฐ์ เครือวัลย ์ 6236191 น.ส. ญาณัจฉรา อังธนดิลก 

ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 

5703100 น.ส. ภิรญา ธันยเอกเดชา 6103009 น.ส. จิรฐา รตันบุตรเบญจ 

5803096 น.ส. ธนัชพร นาคประกอบ 6103034 นาย นพปฎล วิสุทธิจินดา 

5803115 น.ส. ภรสวรรศ์ ศิรสิุวรรณสิทธิ์ 6103049 นาย พรภัทร พรภัทรารตัน ์

5803125 นาย ลัทธพล ตั้งพิทักษ์มงคล 6103084 น.ส. อภิชญา สื่อเสรีธรรม 

5903047 นาย รุจทิวัตถ์ ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม 6103106 น.ส. ปภาวี จันทรเ์รือง 

5903126 น.ส. วราลี เจษฎาภูร ิ 6103134 นาย อานนท์ ศิริพรประสาร 

5937246 น.ส. เบญจวรรณ โสภา 6138422 นาย พลกร กิจศิริวัฒนกลุ 

6003005 น.ส. จณญัญา เหล่าสมาธิกลุ 6203015 น.ส. ชัญญา มานติย์โชติพิสิฐ 

6003024 น.ส. ทยิดา คุ่ยต่วน 6203087 น.ส. ศศิชา กีรติอไุร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

5738716 น.ส. ไอระดา พิณทอง 

ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5902037 น.ส. ชนากานต์ เลศิพงศ์ไพบูลย ์ 6002120 นาย พัชรพล เทพอารีนันท์ 

5902046 นาย ชัชวัสส์ เจรญิเกียรติบุตร 6002160 นาย สรวิศ อดิศยัสกลุเดช 

5902052 น.ส. ณฎัฐา ตวงกิจกูล 6011001 น.ส. กชรัตน์ ตรีเพชรประภา 

5902066 นาย ดนัทธ์ ตรีรยาภิวัฒน ์ 6036428 น.ส. ศิลปไ์ทย ธรรมเรืองฤทธิ์ 

5902079 น.ส. ธันยพร ธรรมสจุริต 6102018 น.ส. มัชฌิมากร รอดสุทธิ 

5911014 น.ส. กิตติวรา เห็นชัย 6102019 น.ส. เมธาวรี์ วรวัฒนะกุล 

5911033 น.ส. ชลธิชา ชัยบรรหาร 6102034 นาย กิตติธัช บริสุทธ์ิ 

5911039 น.ส. ฐิตาพร ภาระจ า 6102065 นาย ณัฐภัทร มีมา 

5911055 น.ส. นพาศิริ ธรรมศริ ิ 6102066 น.ส. ณิชกมล ลิ้มสมบตัิอนันต ์

5911074 นาย ปภัสชล พลีทอง 6102148 น.ส. ศรณัยา ธนะไพรินทร์ 

5911075 น.ส. ปรมาศ สีตาล 6111039 น.ส. สราญ กปิตถา ณ อยุธยา 

5911095 นาย พิตตินันท์ ตันตภิัณฑรักษ ์ 6120029 น.ส. อริสรา อ าพันธ์ศร ี

5911097 น.ส. พุทธินันท์ จันทรแสง 6128017 น.ส. นัทธ์ชนัน ธรณธิต ิ

5911098 น.ส. เพชรัตน์ อินไชย 6128029 นาย รุจิกร เนคมานุรักษ์ 

5911115 น.ส. ลลีา อภิมงคลชัย 6128031 น.ส. วัชราภรณ์ แคนอินทร ์

5911128 น.ส. ศิรริัตน์ สิงหา 6136584 พ.ญ. ธนภรณ์ ทองไพบูลย ์

5911129 น.ส. ศิรลิักษณ์ สุขสาด 6138260 น.ส. ณฏัฐจิรนันท์ วาสเุทพรังสรรค์ 

5911135 น.ส. ศุภสิรา อินทรีย ์ 6202002 นาย คเณศ ฉัตรทิพากร 

5911143 น.ส. สุธิตา สังข์แก้ว 6202024 นาย วรท วิไลนาม 

5911169 น.ส. อุษาพร พุฒิกรณ ์ 6202026 นาย ศิวกร ฉ่ าผิว 

5911187 น.ส. ชนิตา เกิดผล 6202030 นาย กฤชภูมิน์ แพทย์จะเกร็ง 

5911217 น.ส. ปุณณภา แสนดวงวัฒน ์ 6202078 นาย ธนภัทร ศักดิ์ช่ืนยศ 

5911231 น.ส. มนสิชา สกุลเช้ือ 6202082 น.ส. ธรา เลี่ยมแก้ว 

5911234 น.ส. วิภาวี ศรเีมฆวไิล 6202125 นาย พิรชัช พัชรกิจขจร 

5920024 น.ส. พชรปวีณ์ ไทยเสรีกุล 6202152 น.ส. วิภาวรรณ เสรีพิทักษ์กุล 

5920029 น.ส. ศิริมาส ขันธเดช 6202156 น.ส. ศิรภัสสร เตชาพิสุทธ์ิ 

5936278 น.ส. ชัญภร ยินยอม 6202182 นาย อิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ 

5936531 น.ส. อลิน วัฒนบูรพากลู 6211004 น.ส. อรณญัช์ มณศีรีวงศ์กูล 

5937399 น.ส. ตุ๊กตา รัศมิทัต 6220008 น.ส. ปัถนา พิไลพงศ ์

6002013 นาย พฤทธิ์ เสาวพฤทธิ์ 6220014 น.ส. รัศณียกิจ เลิศคณุากรกิจ 

6002087 นาย ธีรเมธ กฤษณะก าชัย 6236205 น.พ. ธันดร งามประเสริฐชัย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

5836568 น.ส. จิตตมิา สาริบุตร 6101175 นาย พัทธพล นฤมลฤทธิไกร 

5837176 นาย กวิน ประตูมณีชัย 6136766 น.ส. กุลธิดา สีลารักษ์ 

5901022 น.ส. วายุ โซวจินดา 6136863 นาย โกสินทร์ วิระษร 

5901034 นาย กฤตภาส ชัยศุจยากร 6137703 น.ส. วราภรณ์ อ่วมอ่าม 

5901041 นาย กิจจพัฒน์ สือสกลุ 6137783 นาย จตุพงศ์ ปิ่นแก้ว 

5901074 น.ส. ชมพูนุท สัตยานุวัฒน ์ 6201034 นาย กิตติพศ ยิ้มนวล 

5901101 น.ส. ณัฐพร วรรณวิมลกลุ 6201057 น.ส. ชญานิศ นันทะวรการ 

5901106 นาย ณัฐวัฒน์ สุขุมธนากลุ 6201071 นาย ชาวีร์ น้าเจรญิ 

5901128 นาย ธรรพ์ณคร สินวัชรภิรมย ์ 6201146 น.ส. นภสรณ์ อุ่นวัฒนนุกูล 

5901141 น.ส. นภัทร ภญิโญภูมมิินทร ์ 6201193 น.ส. พิชญาภา รตันวงศ ์

5901209 นาย ภูริพัฒน์ วัฒนสุรยี์พจน ์ 6201225 น.ส. มัญชุมาศ ลีละบุตร 

5901259 น.ส. สริิกาญจน์ พงค์ศิริกลู 6201227 นาย เมธา หาญวงศ ์

5901272 น.ส. แสงทิพย์ โชคอ านวย 6201253 นาย ศิวกร ไชยนาม 

5918003 นาย กฤตพัฒน์ อังสุวพัฒนากุล 6201266 นาย สัญชัย อนันตปญัญากลุ 

5936529 น.ส. วราภรณ์ อัญญโพธิ ์ 6221016 น.ส. ณิชาพร สืบเผ่าด ี

5937271 น.ส. กนกพิชญ์ ไขว้พันธ ์ 6236104 น.พ. สุขสันต์ กนกศลิป ์

5937364 น.พ. พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ 6237109 พ.ญ. น้ าทิพย์ หวังวิวัฒนเจริญ 

6001016 นาย ศุภณัฐ ศักดิ์ชัยนานนท ์ 6237110 พ.ญ. คริษฐา ศุภนมิิตอมร 

6001108 นาย ทัตเทพ อนุวุฒิพงษ์ 6237122 พ.ญ. วชิราภรณ์ นันทการ 

6001207 นาย ภัทรพล อเนกธรรมากลุ 6237147 น.พ. พันธ์พัฒน์ ปาจรียพงษ ์

6001239 น.ส. วิภาพรรณ เสรีพิทักษ์กุล 6237158 น.พ. พงศธร เทียมทะนง 

6037430 น.พ. นนทชา แหวนหล่อ 6237167 พ.ญ. นงค์วรภัทร วนิชย์ถนอม 

6037872 น.ส. ชลพรรษ สุขธนารักษ ์ 6237248 น.พ. บริวัฒน์ สันติภาษ 

6038210 น.ส. นันตรา สุวันทารตัน ์ 6237284 น.พ. ศุภวิชญ์ เกียรติศักดิ์โสภณ 

6101022 น.ส. กชพรรณ ใต้บวรพิทักษ์ 6237288 น.พ. ธีรเดช เทพเกษตรกลุ 

6101029 น.ส. กฤตยพร น้าเจรญิ 6237363 น.พ. มนวริศญ สกลนภา 

6101136 น.ส. นงนภัส ภญิโญภูมมิินทร ์   

ส่วนงาน : คณะกายภาพบ าบัด 
5910001 น.ส. กุลณัฐ ถนอมสังข ์ 6010039 น.ส. กมลลักษณ์ เลี้ยงไพศาล 

5923016 น.ส. อริสรา เพ็งหน ู 6010064 น.ส. เมทิกา ศรแป้น 

5938438 น.ส. ธชวรรณ ลิมป์พัชราภรณ ์ 6110051 นาย ดลฤทธิ์ กวยะปาณิก 

6010012 นาย ดลวัต กวยะปาณิก 6137657 MISS SU THEINGI AUNG 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ 

5636014 ทพญ. นรินี ชินะจิตพันธุ ์ 5904082 นาย อัครวินท์ สุทเธนทร ์

5704018 น.ส. ณัชชา ตันติแสงอรุณ 5904088 น.ส. ธฤษวรรณ ลิ้มมณีวิจติร 

5704043 น.ส. พัฒนียา ปาอ้าย 5929012 น.ส. นภัส ปจัฉิมกุล 

5704046 น.ส. ฟ้าอรุณ ศริิคติธรรม 6004002 น.ส. พิมพ์พัชร โคนันทน์ 

5704094 นาย ปรเมศร์ อ่อนสร้อย 6029008 นาย ณภัทร นิมิตกลุไพบูลย ์

5704098 น.ส. ปิย์วรา ภวะจันทรส์ถิต 6029018 นาย ภูรณิัฐ ประทีปอมรกุล 

5804007 นาย เตวิช เพ็ญภัทรกุล 6029029 น.ส. อาราน่า โครานา 

5804008 น.ส. รัตนต์ิยา หมายมั่น 6104026 น.ส. ดุสิกาญจน์ ระวิวงษ์สุรการ 

5804012 น.ส. หทัยพร มุกดา 6104074 นาย สหัสวรรษ สภุวาร ี

5804047 น.ส. นัชชา ภู่ระหงษ์ 6129018 น.ส. ปณตพร จันทรโคลิกา 

5804053 น.ส. ปิยธิดา ครองยั่งยืน 6204022 นาย ณภัทร ด ารงไทย 

5804068 น.ส. ภาสินี ศรสีุรักษ ์ 6204080 น.ส. สริิกร อมรวิกัยกลุ 

5804069 น.ส. ภิญสุภา หารหนองบัว 6229016 น.ส. พลอยชมพู พงษ์วิวัฒนชัย 

5804072 น.ส. วิภาวี ไตรพิสุทธ์ิ 6236534 ทพญ. ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 

5904008 นาย ศุภวิชญ์ เตื้องวิวัฒน์ 6236702 นาย SAI KHAM TWI 

5904032 นาย ตรรกย ชูกุล 6270069 น.ส. ชฎาภา โสภา 

5904051 น.ส. พัณณ์ชิตา จาง   

ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ 
5909025 น.ส. กันตรตัน์ ชัยนาง 6009059 น.ส. ณัฐชยา พระเดโช 

5909088 น.ส. ณัฐกาญจน์ ตันนรา 6009144 น.ส. พิชามญช์ุ ทองอร่าม 

5909119 น.ส. ธัญพิชชา วาจี 6009298 น.ส. มลฤดี บุญช ู

5909148 น.ส. ปริยากร พนาจันทร ์ 6109030 น.ส. มณีรัศมี เรืองหงษา 

5909149 น.ส. ปริยาภรณ์ โพธิกาศ 6136657 น.ส. นิศาชล กวางทอง 

5909232 น.ส. วริศรา ปองทอง 6209013 น.ส. ณัชชา พาชอบ 

5909268 น.ส. สวรินทร์ จิตมานะ 6209024 น.ส. ปิยวรรณ อินทะจันทร ์

5909273 น.ส. สริิกร สังข์ธีรธิต ิ 6236472 น.ส. นลินทิพย์ นิรันดร์ทวีชัย 

5909275 น.ส. สริิยากร จันทนนท์ 6236477 นาย อาทิตย์ เอ่ยไฉน 

6009034 น.ส. จิราพรรณ หงส์กลาย 6236506 น.ส. นิรันญา นฤพันธ์ 

6009038 น.ส. เจนจริา ปิยมาตย ์ 6237936 นาง ปรมาภรณ์ วชิรวณิชกิจ 

    

    

    

    

หน้าที่ 4/9 



เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ 

5536719 นาย ชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ 6105150 นาย ฐาปกรณ์ ศรีประมงค ์

5836028 นาย จิรวัฒน์ ชาตานันท ์ 6105206 นาย พาทิศ ศรีคิรินทร ์

5905054 น.ส. ตรมีาศ วัฒราช 6105543 นาย ณัฐชนน กิจชนม์ 

5905080 น.ส. ปารณีา ธิติพงศ์วณิช 6105552 น.ส. ธัญจริา ลิขิตวิทยศักดิ ์

5905106 น.ส. ระพีพรรณ ดวงจันทร์โชต ิ 6105567 นาย พนธกร จักรภพโยธิน 

5905116 นาย วัฒนา ตรีบาตร 6105576 น.ส. พิมพ์ลภัส วงศ์พานิช 

5905175 นาย จิรัฐติกาล กิตตมิงคลมา 6105610 น.ส. ธัญญาภรณ์ แซล่ิ่ว 

5905236 น.ส. พรณภัทร วาณิชวศิน 6136114 น.ส. ไอลดา จันทศิลป ์

5905649 น.ส. มณศิฌา นารถพจนานนท์ 6136164 น.ส. เชิญขวัญ เคา้ฝาย 

5936386 นาย ทักษ์ดนัย อุ่นเจรญิ 6136448 น.ส. ชนิกานต์ วงศ์แก้ว 

5936394 นาย ภิภพ นาวีพัฒนา 6136614 น.ส. กนกวรรณ จันทร์งาม 

5937282 น.ส. พัตราภรณ์ แจ้งเขว้า 6137646 นาย ปัณณพันธ์ มกระธัช 

6005003 น.ส. กนกพร ลู ่ 6138498 น.ส. ศรินทิพย์ พงษ์พากเพียร 

6005256 น.ส. พิม คล้ายสาย 6205249 น.ส. พรรณพัชร พิริยะสุรวงศ ์

6005529 น.ส. นันทพัทธ์ ด่านสินพันธ ์ 6205509 น.ส. นันทนัช ปิยะอักษรศักดิ ์

6036306 นาย ปวีณพล จันทรบรูณ ์ 6205579 น.ส. วิชญาดา เทพพิทักษ์ 

6036538 นาย โสภณ อุดมผล 6205590 นาย กรพัชร ทองวัฒนานนท์ 

6036595 น.ส. ชัญญธรณ์ ร่วมญาต ิ 6205605 น.ส. แพรไหมแก้ว พุทธิไชยธันดร 

6037722 น.ส. ฐิตารยี์ พิมพ์กลาง 6205611 น.ส. อัยการ์ วีระกิติกลุ 

6037921 น.ส. เจนจริา จันทร์ชูพร 6205635 น.ส. ธัญญา รัตนโกวิท 

6038177 นาย กอบบุญ แก้วพิลา 6205711 น.ส. ธมนวรรรณ อระวีพร 

6038243 น.ส. วริศรา แก่นการ 6205716 น.ส. รัตนสุดา พรไชยะสิทธ์ิ 

6105006 นาย ดนุพล ระดมทอง 6236850 MR. KUSWANTO ALIWIKARTA 

6105025 น.ส. กรกมล สุนิพิท 6236877 MR. MYO ZIN TUN 

6105047 น.ส. ณัฐชยา เชียงสอน 6237476 นาย วิชานนท์ แซ่เจีย 

6105102 น.ส. เวธกา โลกธรรมรักษ ์ 6238469 นาย วชิรวิทย์ จินันทุยา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5913097 น.ส. ฐาปณี จอมจรีย ์ 6113211 น.ส. ภัคชุดา แสงอรุณ 

5913100 น.ส. ณัฐนิชา พรพิรณุโรจน ์ 6113265 น.ส. พรศิริ วงษ์วาสนา 

5913131 นาย รัชชานนท์ บุญญะอติชาต ิ 6113328 นาย กนกพล เปาอินทร ์

5913339 น.ส. รวิพร โสภณอุดมพร 6136403 นาย มนตรี งามวงศ ์

5937529 น.ส. ณฏัฐ์ธมน หีบจันทร์กร ี 6136412 น.ส. จรินทรญ์า ถาวรนติยกุล 

6013063 น.ส. ณปภัทร ตงลิม้ 6136908 นาย เจษฎา จุ้ยประเสริฐ 

6013251 น.ส. อรรตัน์ เมธาพรไพบูลย ์ 6137040 MISS SU YEE WIN 

6013358 นาย พีระณัฐ เกื้อจิรัฐิติกาล 6138284 นาย อ านวย กิจรัตนา 

6038524 นาย สฤษฏ์โรจ จันทร์เพิม่พูนผล 6213412 นาย กรวิชญ์ โชตยาภา 

6113032 น.ส. ชัญญา เอกอรณุพร 6237434 น.ส. มิ่งขวัญ เนตรถนอมศักดิ ์

6113072 น.ส. พิชญา อิสระวิภาต 6237792 น.ส. นิจพร เรืองพิพัฒน์ 

6113160 น.ส. สริิมา ศรยีาภัย 6237896 นาย อุกฤษฎ์ นฤมิตบวรกลุ 

ส่วนงาน : คณะศิลปศาสตร์ 
6070508 น.ส. ศิลป์ศภุา สว่างยิ่ง 6070537 น.ส. บงกชณิศต์ ทรงงามข า 

6070521 น.ส. กัญญารัตน์ วิโรจนะ   

ส่วนงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
5736683 นาย พิณะเวช คงยั่งยืน 6037627 น.ส. ณฎัฐา รัตนพฤกษ ์

5737704 น.ส. มานิดา มณีอินทร ์ 6037628 นาย สมภพ เขม็ทอง 

5737895 น.ส. อัญชัญ แกมเชย 6125043 น.ส. สุทธิดา ศันสนะจติสกลุ 

5837910 MR. TUN ZAYAR MIN 6125056 น.ส. เฟื่องฟ้า เข็มโรจน ์

5925034 น.ส. กุลธิดา บัวโทน 6136341 น.พ. นิธิรัตน์ บุญตานนท์ 

5925052 นาย ศุภรตัน์ อังกินันทน์ 6237447 น.ส. ชมเกตุ งามไกวัล 

5936544 นาย ชูชิต ชายทวีป 6238355 น.ส. วันทนีย์ ศรีจันทร ์

5938686 น.ส. ฐิตารยี์ บุญตันตราภิวัฒน ์   

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
5816032 น.ส. ฐิติรตัน์ โตพสิิฐ 6116007 น.ส. วศินี ทองระอา 

6016001 น.ส. กิตตญิา บุญอิ่ม 6216013 น.ส. ภัทรวดี เจรญิกิจ 

6016036 น.ส. พีรยา บญุธรรม   

    

    

    

    

    

หน้าที่ 6/9 



เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5637023 น.ส. ศิริพร สมบรูณ ์ 6136119 น.ส. สายสุนีย์ ดปีระดิษฐ ์

5837172 น.ส. พวงผกา แก้วติน 6136675 นาย ณัฐวุฒิ นุชประเสริฐ 

5837382 น.ส. จีรนันท์ แสงฤทธิ ์ 6136746 นาย ณัฐวัฒน์ ศิวปฐมชัย 

5908091 น.ส. หัทยา ธันยากรณ ์ 6136751 น.ส. พลอยภสัสร อินทร์วัน 

5908190 น.ส. กมลา อรัญนารถ 6208072 นาย กนิษฐ์ ศรีสุรยิสวสัดิ ์

5936325 น.ส. ชุติกาญจน์ รักทอง 6236216 น.ส. ธนาภรณ์ ปิ่นแก้ว 

5936406 น.ส. ชวัลรัตน์ บญุแดง 6237529 น.ส. ศศิกานต์ ทองอาจ 

6037530 น.ส. ศิริพร ศริิกัญญาภรณ ์ 6237559 นาง อมรรัตน์ ดเีสือ 

6037708 น.ส. ชุดาภา มากด ี 6238191 น.ส. ทิพสุดา ด้วงนิยม 

6108164 น.ส. ศุภาวรรณ มณีวรรณ ์ 6238236 น.ส. ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ 

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
5915027 น.ส. ภาสุรีย์ สุวรรณภมู ิ 6138246 MISS ZIN MIE MIE AUNG 

5936190 นาย นโคทร ศรีจันทร ์ 6215070 น.ส. ศุภาพิชญ์ ชูทรัพย ์

5937067 น.ส. กันยากร ผลด ี   

ส่วนงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
5924045 น.ส. จันทร์ธิดา ศรีจันทร ์ 6024127 น.ส. สุทธิชา เกตุค า 

5924049 น.ส. ธนัชชา พิมุ 6024130 น.ส. อรุโณทัย อรณุแฉ่ง 

5924060 น.ส. วรินทร แสนสระด ี 6124032 น.ส. สรัลชนา ภูภัทรจินดา 

5924071 น.ส. จิตตินันท์ ช่วยค า 6124239 น.ส. อุษา สุจ านงค ์

5924079 น.ส. ธนพร พัฒนเธียรสกุล 6124252 น.ส. ญาณิศา โยวัง 

6024058 น.ส. กุลสตรี กอประเสริฐถาวร 6224030 น.ส. กฤติกา แสวงภาค 

6024059 น.ส. เกวลิน นาลินธม   

ส่วนงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 
6237010 ร.ท. พลภฤต ค าตร ี

ส่วนงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
5940064 นางสาว ศวิตา ศิริคติพจน ์ 6290057 นาย ศตคุณ นุชม ี

6040040 นางสาว มนัสนันท์ ก่ิงเกษม 6340097 นาย ศุภสวสัดิ์ เเสงส าอางค ์

6140072 นาย คณาธิป ลิขสิทธ์ิธนานนท์ 6390014 นางสาว ปทิตตา นาบุญพัฒนา 

6190033 นางสาว รมิดา ตันตราภิรมย ์   
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เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : วิทยาลัยการจัดการ 

6149107 นางสาว สุพร เมฆารักษ์ภิญโญ 6249036 นาย พัฒพงษ์ ฤาษี 

6149114 นางสาว ธันยพร ลิมเกรียงไกร 6249082 นางสาว ชนัปปิยา ชุ่มใจ 

6150085 นาย กฤตเมธ หอมจันทนากลุ 6249091 นางสาว มัญชุพร จีระสุวรรณกิจ 

6150092 นางสาว วรธันย์ นุกูณ 6249123 นางสาว มนัสนันท์ รุจิพาณิชย ์

6150190 นางสาว พรปวีณ์ สบืสันติกลุ 6249178 นางสาว จิราภัทร เจรญิวุฒิธรรม 

6150200 นางสาว พัสวี สินพิเชธกร 6250071 นาย โอภาส ฐาปนาพงษ์ 

6150242 นางสาว ธีลฎี พงษ์ยุพินพานิช 6250150 นางสาว วิมลสิริ หลอดทอง 

6150339 นางสาว ธัญญจุฑา รักษายศ 6250330 นางสาว อรอนงค์ ครุฑสนธิ ์

6150349 นางสาว กุลนันทน์ ช่วยนคร 6250401 นางสาว ภัทราภรณ์ พ่ึงส าราญ 

ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ 
5880649 นาย ณภัทร ภิญโญสุข ี 6180149 นางสาว ปาจรีย์ อุณหบัณฑิต 

5880951 นางสาว จันทร์เพ็ญ วิเชียรทองกุล 6180265 นาย นวเหมินทร์ เกษมกจิวัฒนา 

5980009 นาย ปีเตอร์ เดนแมน 6180635 นาย กษิดิ์เดช จันทราวสิุทธ์ิ 

5980012 นางสาว ชิสากัญญ์ อารีพิพัฒน์ 6180658 นางสาว มินท์มันตา สินอรุณภิรมย์ 

5980144 นางสาว รัชประภา ธนวัฒนากุล 6180997 นางสาว ชุติกาญจน์ จิตตานุรักษ์ 

5980878 นางสาว นันททิญา อรุณแสง 6181022 นางสาว พิชชาภา บวรสันตสิุทธ์ิ 

5980894 นางสาว ศุจีนันทน์ กงศ์หิรัญ 6181309 นางสาว กชกร วีระชุนย ์

5980903 นางสาว ธัญญสตรี ชาโญพงษ์ 6181310 นาย สหภัทร ภูยานนท์ 

6080093 นาย จิรเมธ เจรญิกุล 6181348 นาย ธนดล คงมสีุข 

6080138 นางสาว วิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธ์ิ 6238250 น.ส. เนตินันท์ ซิ้มสกุล 

6080190 นางสาว เกศนภา แสวงศักดิ ์ 6280066 นาย ชญานนท์ บุญมานะวงศ ์

6080775 นางสาว ปุณยนุช ชวพันธุ์ 6280169 นางสาว จิรัชญา เจริญกลุ 

6081011 นาย จิรเมธ หาไชย 6280234 นาย ชัชพล สังข์มาลา 

6081064 นางสาว เชษฐ์ธิดา จองวรรณศิร ิ 6280623 นางสาว ลักษิกา นิรมติศรีชัย 

6081148 นางสาว ทิชากร มั่นจิต 6280861 นางสาว ฐานิต ปิยะโอสถสรรค ์

6081157 นางสาว วิไลวรรณ ล ี 6280972 นางสาว กมลลักษณ์ ศรีธาวิรัตน ์

6081268 นางสาว พรพิชชา เลาห์ทวีรุ่งเรือง 6280981 นางสาว ไมมสั ชาญนิต ิ

6180046 นางสาว พิราอร การไ์กโซ ่ 6281018 นางสาว พิชชาภา ฤทธิชัยฤกษ์ 

6180089 นาย ผ่านฟ้า พวงวลัยสิน   

ส่วนงาน : วิทยาลัยราชสุดา 
6036243 น.ส. รมดิา ดินด ารงกุล 6136694 น.ส. ภสัภรณ์ เรืองวงษ์ 

6038292 น.ส. สาวติรี วงศ์กิติรุ่งเรือง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการท ากรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 

5936625 นาย ขวัญ ศรีจันทร์ทับ 6136576 นาย ศราวุฒิ รักษาศร ี

6070063 น.ส. ฐิตารยี์ วังหลวงอินทร ์

ส่วนงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
6089115 น.ส. ขวัญข้าว วีระวัธนชัย 6089116 นาย จิรายสุ เซี่ยงฝ ู

ส่วนงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา 
5970067 น.ส. ธัญญรัตน์ อรณุมาศ 6270380 น.ส. ณัฐรดา ฝึกฝน 

6170336 น.ส. ณัฐดิา เอี่ยมเงิน 

ส่วนงาน : สถาบันแห่งชาติเพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว 
6136078 น.ส. วันเพ็ญ ฤทธิตา 

ส่วนงาน : สถาบันโภชนาการ 
6037483 น.ส. ภสัราภรณ์ ส าเภานนท ์ 6136798 น.ส. พรหมสวรรค์ อินทรพรหม 

ส่วนงาน : สถาบันพระบรมราชชนก 
6022071 นาย จิระวัตร พูลม ี 6122052 น.ส. วณิชชา ตั้งศิริวัฒนวงศ ์

6022080 น.ส. ปพีชญา ใจด ี 6222121 น.ส. นภัสสร สวัสดิเวช 

6122024 น.ส. วาริศา ศริิพลไพบูลย ์   

ส่วนงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
6236848 MR. AUNG NYEIN CHAN 

ส่วนงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
6236320 น.ส. รุ่งรัตน์ พละไกร 

ส่วนงาน : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
5836344 นาย อภิลาภ ป้อมสุข 6137903 น.ส. พิชชาพร เนติมากลุ 

5937815 น.ส. ศิราภรณ์ ชนะกุล 6238342 MISS XINXIN WANG 

6137901 น.ส. สุชานาถ สงวนพันธุ ์   
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