
หน้า 1/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

63071069 นางสาวชนิกานต์ เปรมปรีด์ิ บณัฑิตวทิยาลัย เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวตักรรม - (แผน ข)ปริญญาโท 

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 2/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

62063690 นางสาวกฤษฏิ์พชิชา หทยัสุวรรณ วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62063713 นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พนัธุ์ วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62063843 นายประวติร ธรรมมนุญกุล วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62063850 นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62063867 นายพงศกร แสงหงษา วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62063911 นายรัฐไกร ค าหมู่ วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62063980 นายสุริยล อุดชาชน วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62064017 นายอนนท ์พลขุนทด วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

62064031 นายฐิติพนัธ ์เตชะสิทธนิันท์ วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

61032239 นายปริญญา สอนสอาด วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีสมาร์ตกริดเทคโนโลยี - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

62030425 นายกฤษณะ ยินดี วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

62030951 นางสาวฐิติมา โอฬาริกบตุร วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีการจัดการสมาร์ตซิต้ีและนวตักรรมดิจิทลั - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

64031239 นางสาววราพร ธรรมศิล วทิยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีการจัดการสมาร์ตซิต้ีและนวตักรรมดิจิทลั - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 3/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64380078 นายพชัรพล ไชยสันต์ คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน-เทยีบเทา่ปริญญาตรี 

64380085 นายวนิิจ แดงพยนต์ คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน-เทยีบเทา่ปริญญาตรี 

64380627 นางสาวณัฐพร วงษอ์ านาจ คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน ปริญญาตรี 

64380658 นางสาวดลพร ภทัร์พรศิริ คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน ปริญญาตรี 

64381259 นายพงศพศั ศรีผ่องใส คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน ปริญญาตรี 

64060512 นายเจษฎา ค าศรี คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -  (แผน ก แบบ ก 2) (เรียนเสาร์-อาทติย์ 3 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

64070856 นายวสุ แสงวจิิตร คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - (แผน ข)ปริญญาโท 

64071259 นางสาวตวงพร กุลพฒัน์สุวรรณ คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลายเชน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - (แผน ข)ปริญญาโท 
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รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

63064672 นางสาวฉัตรี วงศ์สังวาลย์ วทิยาลัยเพื่อการค้นควา้ระดับรากฐาน ฟสิิกส์ทฤษฎ ี- (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 5/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

59760899 นายนนทพร อินจันทกึ วทิยาลัยนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - (นานาชาติ)ปริญญาตรี 

61760934 นางสาวอุดมลักษณ์ ยอดแก้ว วทิยาลัยนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - (นานาชาติ)ปริญญาตรี 

62760131 นายจิรวฒัน์ กล่ินหอม วทิยาลัยนานาชาติ การจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ - (นานาชาติ) (แผน 1)ปริญญาตรี 

62760872 นางสาวศวติา กีรติกาญจน์พงศ์ วทิยาลัยนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ - (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี 

63760680 นายภคัพล แสวงคุณ วทิยาลัยนานาชาติ การจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาติ - (หลักสูตรนานาชาติ) : แผน 1ปริญญาตรี 

63767115 นางสาวอริสรา ยืนยง วทิยาลัยนานาชาติ การจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาติ - (หลักสูตรนานาชาติ) : แผน 1ปริญญาตรี 

64760153 นายจิรกร เลาวกุล วทิยาลัยนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ - (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี 

64760160 นายจิรพฒัน์ ใบบริบาลกุล วทิยาลัยนานาชาติ การจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ - (นานาชาติ) (แผน 1)ปริญญาตรี 

64761204 นางสาวจริญญา โนรินทร์ วทิยาลัยนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ - (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี 

64761228 นายทตัเทพ เกตุแก้ว วทิยาลัยนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ - (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี 
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หน้า 6/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

58160201 นายธนาธปิ ชูวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 

59163072 นายฤทธชิัย กิจงาม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การประมง ปริญญาตรี 

61160291 นางสาวจรรยารฐา ด้วงปล้อง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

61160420 นายชญานนท ์บวัจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

61160482 นางสาวชลธชิา กีรติยุคคีรี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 

61160604 นายณภทัร ทา้วฮ้าย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 

61162561 นางสาวอารียา ยกยิ่ง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา)ปริญญาตรี 

62160757 นางสาวชมพนูุช ทองปิ่น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา)ปริญญาตรี 

62162294 นายพรีธชั วราพนัธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

62163277 นายศิริโชค ส่งประทปี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

62163703 นางสาวสุภาพรรณ พนัธฉ์าย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

62163994 นางสาวอารียาพร ภดูอนตอง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา)ปริญญาตรี 

63160282 นายกิตติธชั นาคศรี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 

63162071 นางสาวนิรมล หอ้ยดอกหอม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

63162385 นายปยิพนธ ์พงษข์จร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การประมง ปริญญาตรี 

63162842 นางสาวภทัรวดี เขียวไสว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

64160038 นายปวริศ ยอดไพบลูย์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

64160403 นางสาวเกวลิน ภริมย์ญาณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

64160717 นางสาวจุฑามาส พรมทา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

64160830 นายชนาทติ พชืนะ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การประมง ปริญญาตรี 

64160892 นางสาวชไมพร แตงโสภา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

64160953 นางสาวชลิตา ยิ้มสาระ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

64161172 นายณรงค์ พุ่มพวง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

64161776 นางสาวนภสวรรณ รัศมีดิษฐ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 
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หน้า 7/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64162889 นายรชต จันทร์สุข คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

64163404 นายศุภกร เด่นชัยประดิษฐ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

64163435 นางสาวศุภนิดา บญุเพง็ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี 

64164012 นางสาวหสันาวดี มินเด็น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ปริญญาตรี 

64164180 นางสาวอัมภสัชา วงษา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การประมง ปริญญาตรี 

64164333 นายก้องบณัฑิต พรมรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 

64164388 นายธญัวฒัน์ อินทะกูล คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภมูิศาสตร์ ปริญญาตรี 

64164449 นางสาวศิริวรรณ แซ่ภู่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์การประมง ปริญญาตรี 

63062777 นางสาวสิริชล มาเอี่ยม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

61030945 นางสาวรัตนาภรณ์ ปมิิสา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร - (แบบ 2.2)ปริญญาเอก 

62030166 นางสาวสุภาวดี น้อยน้ าใส คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

62030661 นางสาวอธริดา บญุเดช คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

62031644 นายฤทธริงค์ เกาฏรีะ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 
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หน้า 8/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

56211035 นายอรรณพ บญุยิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60210584 นายบลุากร ล้ิมวฒันา คณะเภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60210775 นายเพชรภมูิ เจริญพฒุ คณะเภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60211116 นางสาวสุจิตตรา ขวญัพรม คณะเภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61210262 นางสาวญาณิศา ปยิะราช คณะเภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61210804 นางสาวปณัฑารีย์ วรรณพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

64211730 นางสาวลลิตภทัร มาระมิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

64211877 นางสาววสิสุตา เงินเจริญผล คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

64212249 นางสาวอัจฉรา สอนรอด คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติปริญญาตรี 

61060058 นางสาวชาลิณี สันวลิาศ คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชน - (แผน ก แบบ ก 1)ปริญญาโท 

62063768 นางสาวธมณภทัร กล่ินสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชวทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวโมเลกุล - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

63063958 นางสาวเบญจวรรณ ทบัทมิแสน คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชน - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 2 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

64061625 นายภมูินทร์ เทยีมอุดมฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง - (แผน ก แบบ ก 2)  (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาโท 

61030426 นางสาวณัฐรีน ไชยวงัราช คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ - (แบบ 1.2) ปริญญาเอก 

61032178 นางสาวอินทริา เพชรทบัทมิ คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

62031606 นายธรีภาพ  ปานคล้าย คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

63031117 นายวรวฒิุ วงศ์อัมพรพนิิต คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

64030577 นางสาวธนภร จันทนนท์ คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

64031024 นางสาวสิริกานต์ มุกข์ดา คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 
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หน้า 9/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

57315466 นายพรีณัฐ ภู่เจริญ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

59310858 นายจักรกฤษณ์ แจ้งชัด คณะวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์ ปริญญาตรี 

60312929 นายปรัชภทัร ทองแจ่ม คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

60315937 นายอานนท ์อินทะอุ่นวงค์ คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

61311730 นางสาวณัฐริกา อัมพฤกษ์ คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี 

61312751 นางสาวบงกชกานต์ พกุเนต คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

61313260 นายพงศกร พนูยอด คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

61313727 นางสาวพมิเสน จันทร์บญุมี คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

61314069 นางสาวมธรุดา ศุภกุลธาดาศิริ คณะวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 

61314878 นายศรัณย์ วรพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

61315547 นายสุทธภิทัร รุ่งสวา่ง คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ฟสิิกส์) -แบบทางวชิาการ ปริญญาตรี 

62312842 นางสาวนวพร พทุธน้อย คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

62313764 นายพรีพล ชัยจิตติประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

62314501 นายวรชนก ซิมงาม คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

63311196 นางสาวฐานิสสะรา พนูบญุญากร คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

63313527 นายภทัรพงษ ์หลิมศิริวงษ์ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

63313961 นางสาววรรณวภิา ชัยดา คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

63314579 นางสาวศุภาวรรณ สิริปา คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

63316467 นายภานุพงค์ ปญัโญแก้ว คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

63316818 นายจิราวฒัน์ มุ่ยทนุ คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี 

64310891 นางสาวจิรัชญา วงทมิเสน คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 

64311218 นายชมะนันท ์โสดา คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64311553 นายณรงค์ฤทธิ ์แก้วทา คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64311638 นายณัฏฐ์นวตั ฐิติวสัส์กุนทร คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 10/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64311751 นางสาวณัฐนรี พรมท า คณะวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 

64311874 นายณิชพงษ ์แสงทอง คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64312185 นายธนรัฐ สุวรรณรักษา คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64312369 นางสาวธรรมยา เครือเขื่อนเพช็ร คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการข้อมูลและการวเิคราะห์ ปริญญาตรี 

64312819 นายนิธพิฒัน์ จิราพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64312895 นายบวรลักษณ์ สอนสุภาพ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64313342 นางสาวปานตะวนั ภู่ทอง คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64313366 นางสาวปาริชาติ สังวาลวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

64313519 นายพงษศ์ธร จักขุจันทร์ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64313809 นายพฒันพงศ์ ต าหนิงาม คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64314073 นางสาวพไิลวรรณ รอดวหิก คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64314097 นางสาวพรีดา สุวรรณโรจน์ คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64314271 นางสาวภทัรนันต์ วรศิริ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการข้อมูลและการวเิคราะห์ ปริญญาตรี 

64314585 นางสาวมนพร เรืองทอง คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี 

64314721 นายยศพล ทรัพย์สิริวรรณ คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64314769 นายยุทธภทัร ไชยสงค์ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64314806 นางสาวรพพีรรณ อภญิญาลังกร คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64315025 นางสาวลัดดา รัตนวชิัย คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64315131 นางสาววรญา ชื่นวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64315292 นางสาววริศรา สวนดอกไม้ คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64315322 นางสาววริศรา ธรรมรักษา คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64315384 นายวชิญะ กลางสวสัด์ิ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64315520 นายวรีวชิญ์ ศรีวงศ์ตระกูล คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

64315957 นายสรวศิ เครือเทศ คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 11/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64315988 นางสาวสริตา มากเจียม คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

64316398 นางสาวสุนิสา พรหมทว้ม คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 

64316619 นางสาวอนาทนิี โปธติา คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64316626 นางสาวอนามิกา โปธติา คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ฟสิิกส์) -แบบทางวชิาการ ปริญญาตรี 

64316763 นางสาวอรณัส มีรอด คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 

64316862 นางสาวอรอนงค์ สกุลซ้ง คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

64317029 นายอิทธนิันท ์จันทร์รัศมี คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64317067 นายกชพงศ์ พลูเพิ่ม คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 

64317241 นางสาวพชิญา ชูช่วย คณะวทิยาศาสตร์ เคมี -ทางวชิาการ ปริญญาตรี 

64317371 นางสาวกฤษณา คงทดั คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววทิยา) -แบบทางวชิาการปริญญาตรี 

64317395 นายจิตรการ กองดิน คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 

62064024 นายจิรายุส สินทรัพย์ คณะวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์ประยุกต์ - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

63063040 นายอัฏฐะพร ผาค า คณะวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์ - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

64060581 นายชมพนูิกข์ เตียวเจริญพร คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ -  (แผน ก แบบ ก 1)ปริญญาโท 

64061526 นายพพิฒัน์ จริยะยรรยง คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ -  (แผน ก แบบ ก 1)ปริญญาโท 

64071228 นายพรีะพล นกเผือก คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ - (แผน ข) ปริญญาโท 

62030135 นางสาวรัชดาภรณ์ ทมิัน คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

62031194 นายอรรถวทิ ไพรผุย คณะวทิยาศาสตร์ เคมี - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

63030646 นางณิชาภา ยอดเมืองชัย คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ - (แบบ 2.1)ปริญญาเอก 

63031308 นางสาวน้ าฝน เบา้ทองค า คณะวทิยาศาสตร์ เคมี - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

64030997 นางสาวสลิลทพิย์ แดงกองโค คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 12/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

57360411 นายปรีชา เคลือวลั คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

58361936 นายอัครพล nantaw คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

58363558 นายพศิน นามบา้น คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

59361607 นางสาวณัฐมล ศรีวชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

59363700 นายพจิักษณ์ ล้ิมพงษม์ิตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

59365773 นายสิรภทัร กิติธะนะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

61360318 นายกัลยวรรธน์ ล้ิมประเสริฐ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

61360356 นางสาวการันตี เหลืองศักด์ิศรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

61363050 นายพรีพฒัน์ ทวจีันทร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 

61363326 นางสาวมุฑิตา แก่นขาว คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

61364170 นายศุภราช เกตุแก้ว คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 

61365009 นายวชิรวทิย์ มนูญวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

62360461 นายกฤษฎา งาคชสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

62361895 นางสาวฐิติรัตน์ แสงแก้วสันติสุข คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

62362304 นางสาวณัฐมน โฮมเปอืย คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

62363080 นายธรีภทัร์ ต๊ะต้องใจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

62363400 นางสาวนฤวรรณ ด าดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 

62366463 นายสามารถ บ าเพง็พนัธุ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

62366883 นายสุรพชิญ์ เผ่าหอม คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

62367217 นายอภรัิกษ ์แก้วทา คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 

62367514 นายเอกกมล คู่สุขมา คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

63360705 นางสาวเขมิกา วงศ์ปญัญารัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

63360927 นายจาตุรนต์ หลักแหลม คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

63361245 นางสาวชนกนันท ์การเกษ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 13/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

63361665 นายฐิติพงษ ์แก้วเกตุสี คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

63361825 นายณัฐกุล แก้วคง คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

63361993 นายณัฐพล บณัฑิตย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

63362259 นายถกลกฤษณ์ เครือทพิย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

63362280 นายทรงชัย ค าขยาย คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

63363508 นางสาวเนตรนภา ช านาญเวช คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

63365472 นายวงศกร เผ่าสวสัด์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

63366141 นายศิรกฤษฏิ์ จันทะคุณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

63366189 นางสาวศิริลักษณ์ วอนประสิทธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

63366578 นายสิรภพ จินดาหรา คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

63367988 นายคุณากร เรืองไพศาล คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

63368305 นายศักดิภทัร อินทโชติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64360018 นายกฤษฎา บญุชื่น คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64360032 นายณัฐชพงศ์ ดอนค าไพร คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 

64360155 นายกนกนภสั สุธาทศัน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

64360315 นายกฤษณัฐ พลิาศจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

64360506 นายกิตติธชั จันทร์ขอม คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64360568 นายกิตติพชิญ์ ค าเภา คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี 

64361183 นายเจษฎาภรณ์ น้อยดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

64362432 นางสาวดาราวลี ธแิจ้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

64362777 นางสาวธนัฐชา ทองจันทร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

64362838 นายธรรมนูญ ศรีบริุนทร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

64362937 นางสาวธดิา วงค์พรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

64363378 นายนรุตม์ ก าลังงาม คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 14/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64364146 นายพชร รัตนวงศ์ภญิโญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64364467 นายพรีวชิญ์ บวักล้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

64364658 นางสาวภทัรภร วธิกีลาง คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64364900 นางสาวมนชญา ลือราช คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64365105 นายยุทธภมูิ ผัดปานา คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64365631 นายวาคิม จันทร์สอน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 

64365914 นางสาวศศิชา เคล้ิมขวญั คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี 

64366096 นางสาวศุทธนิี มีเถื่อน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64366461 นางสาวสิริปรียา อยู่คง คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี ปริญญาตรี 

64366805 นายหฤทวรรธน์ กองมงคล คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64367390 นายณัฐพงษ ์อ่อนโนน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

64367420 นางสาวเฌอมาลย์ สุขผล คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

64367451 นายณัฐกร ไชยประพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

64367529 นางสาวสุดารัตน์ คล้ายพกุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ ปริญญาตรี 

64367543 นายรัฐพล รวดเร็ว คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 

64367598 นายยุทธศักด์ิ ศิริพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

64367628 นายนนทวฒัน์ สมค าพี้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปริญญาตรี 

63064863 นายเอกศักด์ิ อินสุข คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้ - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

61031973 นายจักรดาว ประทมุชาติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

61031980 นายเจนศักด์ิ คชนิล คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

62031637 นางพนัธุธ์ดิา ล้ิมศรีประพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

64030683 นายปริญญา บญุชัย คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ - (แบบ 1.2)ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 15/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

59411029 นางสาวทวพีร ศิวะศิลปป์ระศาสน์ คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ป)ี ปริญญาตรี 

60410182 นางสาวกานต์รว ีทพิโสต คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปริญญาตรี 

60410342 นางสาวจิรัชยา กมุทชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ฟสิิกส์ - (5 ป)ี ปริญญาตรี 

60410663 นายณัฏฐนนท ์แก้วมูล คณะศึกษาศาสตร์ ฟสิิกส์ - (5 ป)ี ปริญญาตรี 

61410273 นางสาวกิตติวรา ราษี คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - (5 ป)ี ปริญญาตรี 

61411065 นายญาณวทิย์ อินตาค า คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ป)ี ปริญญาตรี 

61413885 นางสาวสุธนิี เอื้อนยศ คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ป)ี ปริญญาตรี 

62410166 นายกัญจน์ธติิ เรืองน้อย คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (4 ป)ีปริญญาตรี 

62410340 นายกีรติ สอนมี คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (4 ป)ีปริญญาตรี 

62411620 นายทตัเทพ เทศแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปริญญาตรี 

62413587 นางสาววฏาการ บญุอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

62413600 นายวรชาติ ใจดี คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปริญญาตรี 

63410189 นางสาวกวนิทพิย์ สยามา คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

63412091 นายนันทพงค์ กล่ินอ าภา คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปริญญาตรี 

63412442 นายปวริศร์ ต้ินไล่ คณะศึกษาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

63413722 นายศักรินทร์ ยอดแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปริญญาตรี 

64410294 นายกานต์รว ีเพช็รโก คณะศึกษาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

64410447 นายคณิศร จันทร์เจริญ คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (4 ป)ีปริญญาตรี 

64410492 นายจักรพงศ์ ต๊ะสุ คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (4 ป)ีปริญญาตรี 

64410621 นางสาวจิราพร วงศ์สวรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (4 ป)ีปริญญาตรี 

64410928 นายฐิตินันท ์เกิดเนตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (4 ป)ีปริญญาตรี 

64411093 นายณัฐนันท ์อ้อมกลาง คณะศึกษาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

64411925 นางสาวนันทกานต์ สุขสบาย คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

64412403 นางสาวพรนภสั ม่วงมิตร คณะศึกษาศาสตร์ เคมี - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 16/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64413035 นางสาวรวพิชัร ชัยประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

64413707 นางสาวสรารัญ โยคิน คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - (4 ป)ี ปริญญาตรี 

63061435 นางสาวเกษกานดา สุรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน - (แผน ก  แบบ ก 2) - วชิาชีพครูปริญญาโท 

63063439 นางสาวนงลักษณ์ ใจฉลาด คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน - (แผน ก  แบบ ก 1)ปริญญาโท 

63064719 นายนพตัธร โพธิท์อง คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (แผน ก แบบ ก 2) (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาโท 

64060734 นางสาวณัฏฐวรรณ เกียรติสงคราม คณะศึกษาศาสตร์ การจัดการกีฬา - (แผน ก แบบ ก 2)  (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาโท 

63090794 นายราชัน ทวคีณะโชติ คณะศึกษาศาสตร์ วจิัยและประเมินทางการศึกษา - (แผน ข) (ครู - อาจารย์ประจ าการ)ปริญญาโท 

63090930 นายศราวธุ ปจินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา - (แผน ข) (ครู - อาจารย์ประจ าการ)ปริญญาโท 

64090670 นางสาวนันทติา มงคลศรี คณะศึกษาศาสตร์ กศ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา) - (แผน ข) (ครู - อาจารย์ประจ าการ)ปริญญาโท 

64090915 นางสาวพชัราภรณ์ ปนิตา คณะศึกษาศาสตร์ กศ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา) - (แผน ข) (ครู - อาจารย์ประจ าการ)ปริญญาโท 

64091301 นางวมิลรัตน์ รูปแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ วจิัยและประเมินทางการศึกษา - (แผน ข) (ครู - อาจารย์ประจ าการ)ปริญญาโท 

60030236 นายกิจจาณัฏฐ์ เฉลิมเกียรติศรีนวลสกุล คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน - (แบบ 2.1)ปริญญาเอก 

62031026 นางสาวผกามาศ จินดามัง คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา - (แบบ 2.1) ปริญญาเอก 

63031186 นายกษดิิศ เทพวลัย์ คณะศึกษาศาสตร์ พฒันศึกษา - (แบบ 2.1) ปริญญาเอก 

63031902 นางสาวอภชิญา ฐานโชติ คณะศึกษาศาสตร์ การจัดการกีฬา - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

63031964 นายสมเกียรติ พชิิตบรรพต คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย - (แบบ 2.1)ปริญญาเอก 

64031321 นายปรัชญา นวนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา - (แบบ 2.1)ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 17/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

57460609 นางสาวปณุยาพร มุขเพชร คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

58460097 นายคณินพชิญ์ พทุธอินทรา คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

58460455 นางสาวพชรภรณ์ ค าหนัก คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

58460516 นางสาวพมิพป์ระไพ ศิลากุล คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460010 นางสาวกนกนิภา บณุพฒันศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460096 นายกานต์ชณิต ติยะวสุิทธิศ์รี คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460188 นางสาวจุฑามาศ อ่วมจ้อย คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460386 นายทวิตัถ์ วอ่งไวพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460454 นายธรีเมธ จังก๋า คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460492 นางสาวนัทธมน ขาวหนู คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460850 นางสาวมุทติา เจิมศิริ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59460973 นายศิวตัม์ ปานอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59461116 นายสุทธรัิกษ ์สุทธรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59461130 นางสาวสุพชิชา มังคละ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460033 นางสาวกรกฎกร เสือโต คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460101 นายกันตภณ โชติเจริญรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460279 นางสาวชลดา อรัญเจริญวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460378 นายทรงกลด เพยีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460545 นางสาวนิติรัตน์ เอี่ยมทเุรียน คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460743 นายภธูปิ ยาเภา คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60460897 นางสาววริญญา ขันทอง คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60461122 นางสาวสุมัชญา สารีค า คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61460650 นายปยิะรัฐ เลาวหตุานนท์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61461121 นายอนันดา พงษสุ์ราช คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 18/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

62460499 นางสาวธนลภสั วรรณสวาท คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

63063583 นางสาวภทัราวดี มีทอง คณะแพทยศาสตร์ วทิยาศาสตรสุขภาพศึกษา - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

63063699 นางสาววชราภา อินทรสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ วทิยาศาสตรสุขภาพศึกษา - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 19/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

60471701 นางสาวศิริทพิย์ จันทร์อ้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

61470277 นางสาวกุลจิรา วงัผา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

61471014 นายณัฐวฒิุ เส่ียงวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 

61472134 นางสาวภทัรวดี ยอดผา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. - สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

61472783 นางสาวศิรินภา ค าสัตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

61472936 นางสาวสาธฎิา ถึงทรัพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

62470665 นางสาวจิราภรณ์ ทองเวยีง คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 

62471129 นายฐิติ ปนัโยทพิย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 

62472829 นายพพิฒัน์ ศรีสันติสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 

62473529 นางสาวลักษกิา กลัดลัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ปริญญาตรี 

62474274 นางสาวสิราวรรณ ยิ้มแย้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 

62475097 นางสาวเอมอร โคศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63470077 นางสาวกนกวรรณ ปานทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63470725 นางสาวจิราพชัร พงษค์ า คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. - สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

63471111 นายฐิติกร กาศทพิย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63472743 นางสาวเพชรลดา อินนาคกูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63472880 นายมนตรี ค าวงค์ษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63473115 นางสาวรุ่งตะวนั แซ่ย่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63473474 นางสาวศศิวมิล วรุิฬพนัธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63473788 นางสาวสุดารัตน์ อันลูกทา้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63474082 นายอโนชา อ้นเนียม คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63474112 นางสาวอภชิญา ยั่งยืนทวี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63474433 นางสาวอุษา จงบริบรูณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63520307 นางสาวกัลยาพร สิทธิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 20/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64470755 นางสาวจุฑามาศ งามสง่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64471066 นายฐิติกร จันทร์อินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64471103 นางสาวฐิติมา พานประทปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุปริญญาตรี 

64471264 นางสาวณัฐชา แสงพมิพ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64471295 นางสาวณัฐฐาพร แสงแอ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64471516 นางสาวณัฐวดี ส้ิวอินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64471639 นายถิรันธร เกตุพุ่ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. - สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

64471813 นางสาวธมลวรรณ เอกา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ปริญญาตรี 

64472018 นางสาวนภสร ร่วมชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64472469 นางสาวปรัชญาพร แก้วพวง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64472520 นางสาวปรียาภรณ์ อินเกิด คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64472582 นางสาวปาธติา จันทร์อุ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. - สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อมปริญญาตรี 

64472971 นายพนัธเ์พชร เพง็เรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64473404 นางสาวมาริษา โยธาจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 

64473862 นางสาวศตพร รังวรรณา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64474104 นางสาวศุภมาส เหมือนอินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ปริญญาตรี 

64474197 นางสาวสลิลยา พดัมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

64474470 นางสาวสุพชิฌานันท ์ขันตี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ปริญญาตรี 

63064061 นายเมธาสิทธิ ์นวลเนียม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 2 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

64061472 นางสาวพชัรีวรรณ พนัตรีเกิด คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 2 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

60030540 นางสาวทพิวรรณ เทยีมแสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข - (แบบ 2.1) (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาเอก 

60030724 นายประเสริฐ ศรีนวล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข - (แบบ 2.1) (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาเอก 

61030181 นายกานต์ชัชพสิิฐ คงเสถียรพงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข - (แบบ 2.1) (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาเอก 

62031088 นางสาววรรณริชฎา กิตติธงโสภณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข - (แบบ 2.1) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทติย์)ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 21/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

60522571 นางสาวสานฝัน อินทร์ขอ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ พยาธวิทิยากายวภิาค ปริญญาตรี 

63523810 นางสาววภิาวรรณ ทองดี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64520085 นางสาวกนิษฐิกา ศรีกฤษณ์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64520801 นางสาวชนศุภางค์ วฒิุสวสัด์ิ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64522140 นางสาวบณุยนุช ภมุมา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววทิยา ปริญญาตรี 

64522300 นางสาวปวชิญา เงาวฒันาประทปี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64522614 นางสาวพรพมิล จีนเอม คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64522737 นางสาวพทัธวรรณ ล าเจริญ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64522928 นางสาวภทัรนันท ์เมฆแสน คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท)ปริญญาตรี 

64523925 นายศุภณัฐ ผันผาย คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64524663 นางสาวอาทติยา ไชยศรี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววทิยา ปริญญาตรี 

64525073 นายธนกร ภาษาประเทศ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64525264 นางสาวเบญจมา เปรมปรีด์ิ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64525288 นางสาวประพชิญา แสงวงค์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 

64525356 นางสาวพนิดา ช้างนรินทร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ พยาธวิทิยากายวภิาค ปริญญาตรี 

63064153 นางสาวนัฐการณ์ สีจ๊ะ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวทิยา - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

63064405 นายศศิวฒัณ์ อยู่พุ่ม คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวทิยา - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

63064412 นางสาวภคพร สงวนพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวทิยา - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

63064795 นางสาวภทัรียา เสรีสันติวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ กายวภิาคศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

63064856 นางสาวอัควนัท ์ช้างทอง คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ กายวภิาคศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

61030297 นางสาวจิรนันท ์อาจไพรินทร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปรสิตวทิยา - (แบบ 2.2) ปริญญาเอก 

62031231 แพทย์หญิงศนิ ใบไม้ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ กายวภิาคศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 22/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

61560244 นางสาวชนัญญา ทาก๋อง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 

63560266 นายณัฐภทัร แผลงเดชา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 

64560302 นางสาวณัฐรัตน์ วงษสุ์วรรณชัย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 

64560692 นางสาวพรยมล มณีพนัธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 

64561590 นางสาวบษุกร โสภาเวช คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 

64061137 นางสาวนิตยา เนียมหอม คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารทางการพยาบาล - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

64061724 นางสาวรัชณีพร สุขสวสัด์ิ คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารทางการพยาบาล - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 
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หน้า 23/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

54610120 นายจเด็ด สุขใจ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

59610132 นายณัฐภทัร แซ่ด่าน คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60610049 นายจตุรภทัร ปรีชาวฒันเศรษฐ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

60610322 นางสาวอริณย์ลภสั คงกระพนัธ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61610192 นายณรงค์ยศ เงินทอง คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61610222 นายดรัณ จงรุจิโรจน์ชัย คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

61610529 นางสาวสิรีธร เหล่าเมตตาจิตต์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

62610290 นางสาวบญุรักษา ฉิมชั้น คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

64610076 นายชยรพ ศรีรัตนวงศ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 24/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

59660939 นายณัฐวตัร บญุศักด์ิ คณะสหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก ปริญญาตรี 

60660792 นางสาวดวงหทยั อริยเดช คณะสหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก ปริญญาตรี 

62660318 นางสาวจิรัชญา นันต๊ะ คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี 

62662237 นายศุภากร เจดีย์วงค์ คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี 

63470480 นายเกริกเกียรติ ปญัญาพงิค์ คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี 

63660195 นางสาวกัณณากานต์ นุตตะระ คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี 

63661833 นายภาคินภคั ดวงจิต คณะสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค ปริญญาตรี 

63662199 นายไวชญา สุวรรณคีรี คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี 

64661054 นายต้นบญุ ภู่สุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค ปริญญาตรี 

64661269 นายธนัทพชัร์ จันทร์แสงศรี คณะสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค ปริญญาตรี 

64661801 นางสาวเปรมสินี โอนไธสง คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี 

64661986 นางสาวพชิยา พรมมาตย์ คณะสหเวชศาสตร์ ทศันมาตรศาสตร์ - (6 ป)ี ปริญญาตรี 

64662686 นายศุภกร ต๊ังวบิลูย์ชัย คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี 

64663058 นางสาวอัจฉรา นาคยิ้ม คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี 
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หน้า 25/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

56710033 นายกษม ชัยเสนา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

57710155 นางสาวชลธาร กล่ินทรัพย์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

59710214 นายกิตติศักด์ิ สาถิตย์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

59710504 นายฐิติพฒัน์ พรมพาน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

59711570 นายวศิน พทุธติระกูล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

60710435 นางสาวฐิติมา เอี้ยวกิจการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

60710442 นางสาวฐิติรัตน์ ต่อมค า คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

60710848 นายโบวเ์กีย ค าวาด คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ปริญญาตรี 

60710961 นางสาวพรนภา เจริญสุข คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

60711296 นายเมธ ีปิ่นศรีทอง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ปริญญาตรี 

60711401 นางสาวลักษมี ผิผ่วนนอก คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

60711562 นางสาวศศิประภา แก้วเมือง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบทศันศิลป์ ปริญญาตรี 

60711869 นายสุรวชิ รอดบญุยัง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

61710083 นายกรวชิญ์ เบกิบาล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบทศันศิลป์ ปริญญาตรี 

61710267 นายชญานนท ์ใจหาญ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบทศันศิลป์ ปริญญาตรี 

61711707 นายสุรยุทธ เสกรัมย์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

62711379 นายพลรัตน์ ฉัตรวทิยานนท์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

62712444 นายเอกสิทธิ ์ทรัพย์สมบรูณ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบทศันศิลป์ ปริญญาตรี 

63710395 นางสาวชนิกานต์ โด่งดัง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

63710425 นายชัชชัย กมลรัตนะกูล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ปริญญาตรี 

63710784 นายธนภทั แก้ววเิชียร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

63711026 นายนัฐเมษศ์ นุตวงษ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

63711798 นางสาวลักษกิา ธนาสมบรูณ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

64710066 นายกฤตเมธ ยอดวนัดี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 26/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64710691 นายณัฐ เธยีระวบิลูย์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

64710882 นางสาวตรีสุคนธ ์สิงหนันท์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

64711872 นายภมูิพานิช เกิดโต คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ปริญญาตรี 

64711919 นางสาวเมธรีา พมิพโ์พชา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

64711940 นายรชตะ การะวงค์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

64712497 นายอภสิิทธิ ์สอาดศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร์ - (5 ป)ี : แผน 1ปริญญาตรี 

64712732 นายอภสิิทธิ ์เวสารัชชนนท์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการออกแบบส่ือนวตักรรม ปริญญาตรี 

61060348 นายกฤษณะพงศ์ สิทธปิญัญา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบศิลปะและการออกแบบ - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 2 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

63061916 นางสาวนลินรัตน์ พรพฒันเตชาภทัร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบศิลปะและการออกแบบ - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 2 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 27/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

59192256 นายสุมิต แก้วเพยีร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

60190091 นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นกล่อม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

60191944 นายสิทธพิฒัน์ วงษสุ์นทร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

60192088 นายสุวพชิญ์ ศรีสมาน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

61190496 นางสาวชฎาธาร ภกัดีณรงค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

61190755 นางสาวณัฐกานต์ เปยีบญุมี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

61191622 นายแปลก ชนแดน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

62190044 นางสาวกัณฐมณี ฉิมมาทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

62192376 นางสาววริากานต์ กิตติธากรณ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

62192741 นายสุกิจจา จ าอินถา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63190463 นายจักรวาล จันทร์วเิศษ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63190845 นางสาวฐานิดา ศรีโปฎก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63191354 นายธวชัชัย ต๊ันตระกูล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63191682 นางสาวเนตรชนก ข าปลอด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63191989 นายพลอธปิ เขจรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63192399 นายภตูะวนั อู่สุวรรณ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63192405 นายภริูณัฐ ปานค า คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

63193013 นางสาวศศิธร เครือทพิย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64190028 นางสาวชนิภา มาผา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64190097 นายกณวรรธน์ จุลพนัธ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64190318 นางสาวกัญญาณัฐ บญุอินทร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64190479 นางสาวกุลธดิา ถาวรผล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64190547 นางสาวขวญันุช ชวนร าลึก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64190813 นายฉัตรชนินทร์ จุ้ยปั้น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 28/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64191865 นางสาวธญัชนก ไชยวฒิุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64191926 นายธารทอง ทมุลา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192206 นางสาวนันทน์ภสั สุวรรณศรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192213 นายนันทยศ นรเดชกุล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192398 นางสาวปนัดดา บญุมี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192435 นายประพฒัน์พงศ์ ยิ้มไพบลูย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192466 นางสาวปรายฟา้ รอดกุล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192480 นายปวริศ สนมฉ่ า คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64192503 นางสาวปวชิญา พลจังหรีด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64193401 นายรัฐธปิตัย์ สินวรุีทยั คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64193968 นายศุภวชิญ์ เกิดประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64194101 นายสิทธนินท ์ผ่อนผัน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64194170 นางสาวสีตลา โฆษติเกษม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64194835 นางสาวไอรฎา สิงหโ์ต คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

64194859 นายกรกฎ จอมวญิญาณ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 29/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

60261807 นางสาวปยิาภรณ์ สงวนศักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี 

61260090 นางสาวกมลวรรณ มณีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 

61261547 นางสาวดุศยาพร คนบญุ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 

61261738 นายธนภทัร ศิวลัิย คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 

61263022 นายพทิยาธรณ์ บรรยงค์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 

61264760 นายอนุชิต วงค์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ปริญญาตรี 

61265248 นายปรัชญา หงษว์เิศษ คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ปริญญาตรี 

61315318 นายสันติพนัธ ์สุทธานุกูล คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิกปริญญาตรี 

62261249 นางสาวชลนิภา พงศธรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 

62261331 นายชัยนิวฒัน์ สวนใจ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี 

63260630 นางสาวข้าวขวญั กมุทชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 

63261255 นายชินดนัย พนัธเ์จริญพร คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี 

63262092 นางสาวธนิดา สุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี 

63263686 นายพฒิุเมธ เอี่ยมน้อย คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ไทย ปริญญาตรี 

63265536 นายอชิตะ สมเพราะ คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิกปริญญาตรี 

64260011 นายสิรภพ วงษอ์่อน คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 

64260349 นายกิตติพร ยังสามารถ คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ปริญญาตรี 

64260851 นางสาวฉันทช์นิต ประยูรเทพ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี 

64261728 นายธชัพล หาผล คณะมนุษยศาสตร์ พม่าศึกษา ปริญญาตรี 

64263357 นายภาราดร แพงสี คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ปริญญาตรี 

64263470 นางสาวมัณริกา โยชะออน คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ปริญญาตรี 

64264743 นายสุรพศั ทองถ่าย คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ปริญญาตรี 

64265054 นางสาวอรสินี แปน้ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี 

64265276 นายธนกร ตรัยสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิกปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 30/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64265306 นางสาวกุลธดิา ล้ิมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ พม่าศึกษา ปริญญาตรี 

64265382 นายณัฐนนท ์ชนะศรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี 

63063378 นางสาวธนกนก ค าหล้า คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

63061268 นายภาคภมูิ เฉลิมวฒัน์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 3 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

63031780 นางสาวพาณี ศรีวภิาต คณะมนุษยศาสตร์ คติชนวทิยา - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

63032060 นางสาวชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล คณะมนุษยศาสตร์ คติชนวทิยา - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

63032169 นางสาวปวณีา บหุร่า คณะมนุษยศาสตร์ คติชนวทิยา - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 31/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

61340853 นายคเชนทร์ ยอดเพชร คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปริญญาตรี 

61343182 นายธญัวรัตม์ พลตระกรรม คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต -วชิาเอก การส่ือสารองค์กรปริญญาตรี 

61343885 นายนิรัตติศัย โสภา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการธรุกิจ ปริญญาตรี 

61345476 นายภาณุพงศ์ กุลมาลา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต -วชิาเอก การส่ือสารองค์กรปริญญาตรี 

61361964 นายธนาดุล กันมา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการธรุกิจ ปริญญาตรี 

62342474 นางสาวณิชาภทัร วงษภ์มูิ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารบญัชี ปริญญาตรี 

62345246 นางสาวพมิพช์นก รอดพงษา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการทอ่งเที่ยว ปริญญาตรี 

62346755 นายวชัรพงศ์ บญุเนรมิตร คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการเงิน ปริญญาตรี 

62347646 นางสาวศุศิรา สินธุญ์า คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

62348094 นายสุทธโิรจน์ กรัณย์ชัย คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต -วชิาเอก ส่ือสร้างสรรค์และการส่ือสารปริญญาตรี 

63260029 นายธนัชพลรัตน์ อ่อนช่างเหล็ก คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการธรุกิจ ปริญญาตรี 

63340769 นางสาวณัฐณิชาช์ รัชตวงษก์ิจ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปริญญาตรี 

63341858 นายชานนท ์เขื่อนปญัญา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

63342350 นางสาวณัชชา เก่งสาริกรรณ์ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

63343128 นายธนบดี ปญัจวนิชย์ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

63343845 นางสาวนภาพร ขาวสวย คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ปริญญาตรี 

63344958 นายปติิภมูิ วงภกัดี คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารบญัชี ปริญญาตรี 

63345917 นายพฒิุพฒัน์ พฒิุมโนสิทธิ์ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

63346921 นางสาวรุ่งไพลิน ไชยบญุมา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

63347348 นายวณัณุวรรธน์ จันค าเรือง คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

63347362 นางสาววนัเพญ็ ยอดสุวรรณ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ปริญญาตรี 

63349212 นางสาวอลิซาเบท เเคทธารีน เกรกอรี คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

63349540 นายธารา ภพูชิิต คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปริญญาตรี 

63350393 นายวศิน สุทธิ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ปริญญาตรี 

ออกรายงานเมื่อ 25/10/2021



หน้า 32/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64340478 นายกันตวชิญ์ อะทะเสน คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

64340997 นางสาวจันทกานต์ิ สินไพบลูย์เลิศ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการธรุกิจ ปริญญาตรี 

64343165 นายธนากร วงค์เงิน คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการทอ่งเที่ยว ปริญญาตรี 

64343448 นายธติิภทัร วงษสุ์โท คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

64343875 นายนาถวฒัน์ ช่วยไทย คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปริญญาตรี 

64344001 นายนิติพล เพชรหมี คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการเงิน ปริญญาตรี 

64344148 นายบญุตระกูล เจริญยิ่ง คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการทอ่งเที่ยว ปริญญาตรี 

64344841 นายพงษศิ์ริ จันทร์ด ารง คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

64346821 นางสาววรัญญา ศรีวไิล คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

64347743 นางสาวศุภานัน กาญชนะ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

64348221 นายสุทธพิงษ ์ศิริปรีดาชัยกุล คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปริญญาตรี 

64348504 นายสุรียันห ์เสาร์แดน คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

64349297 นางสาวนรี นาเอก คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการทอ่งเที่ยว ปริญญาตรี 

64349310 นางสาวฐิติญา สังขพนัธ์ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารนิเทศศาสตรบณัฑิต ปริญญาตรี 

64349365 นางสาวยอดขวญั บญุศรี คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

64349396 นายพงษว์ทิย์ ทองจันทร คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

63064894 นางสาวอมรรัตน์ อุทธโยธา คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการการทอ่งเที่ยวและจิตบริการ - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

64060543 นางสาวชฎาภกัด์ิ จันทมาระ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์- (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทติย์ 3 ภาคเรียน)ปริญญาโท 

63070307 นางสาวธนพร พนัธุอ์ุดม คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการส่ือสาร - (แผน ข) ปริญญาโท 

64070122 นางสาวเกษวดี รักเกษกิจ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารบริหารธรุกิจ - (แผน ข) ปริญญาโท 

58031846 นางสาวกนกวรรณ เกิดพนิ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการการทอ่งเที่ยว - (แบบ 2.1)ปริญญาเอก 

59032187 วา่ที่ร้อยเอกณชพล สุริยเสนีย์ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการบริหารธรุกิจ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

60030649 นางน าขวญั วงศ์ประทมุ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการจัดการการทอ่งเที่ยว - (แบบ 2.1)ปริญญาเอก 

60031851 นายสมพร บญุศรีนุกุล คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการบริหารธรุกิจ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 
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หน้า 33/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

62030630 นายศิลา โทนบตุร คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

63031803 นางสาวเมรดี อินอ่อน คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารเศรษฐศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

64030737 นางสาวพทัธนันท ์เด็ดแก้ว คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารการส่ือสาร - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 
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หน้า 34/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

58241801 นางสาวปญุญิศา ปนิค า คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

58244697 นางสาวชุติมา มะลัยทอง คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

59242500 นายปกรณ์ เวทปรีดากุล คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

59243088 นายภคัวชิญ์ บตุรดาวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

59245440 นางสาวอรรัมภา อยู่หมื่นไวย์ คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

60243155 นายสหรัฐ อุ่นจันทร์เงิน คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ -วชิาเอกความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศปริญญาตรี 

60243612 นายอัครพชัร์ ชนะสุทธสุินทร คณะสังคมศาสตร์ จิตวทิยา ปริญญาตรี 

61244205 นายศุภากร เพช็รหมู่ คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

62240862 นางสาวชนิดา แสงจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ -วชิาเอกความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศปริญญาตรี 

62242316 นายบญุฤทธิ ์อัครธนเลิศ คณะสังคมศาสตร์ จิตวทิยา ปริญญาตรี 

62243016 นายเพิ่มลาภ อินทร์เพญ็ คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

62243382 นายยศวนัต์ ทพัไทย คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

63241059 นางสาวณัฐชา ไปส๋กุล คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

63242520 นายภทัรดนัย ค าวฒันา คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

63243374 นางสาวสุประวณ์ี เฉิดพงษต์ระกูล คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

64240464 นางสาวขวญัข้าว กรรณิกา คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ -วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี 

64240914 นางสาวชฎาพร อิ่นภา คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

64241416 นายณัฏฐภมูิพฒัน์ สุขเจริญ คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

64241829 นายธนพล สดทรงศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ -วชิาเอกความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศปริญญาตรี 

64242024 นางสาวธนัยวร์ี เทยีนใส คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

64242888 นายปญุณกานต์ ปานเมือง คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

64242932 นายพงษพ์ล ไทยแก้ว คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

64243465 นางสาวภรนภสั เนตรทพิย์ คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ -วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี 

64244288 นายวริทธิธ์ร พริิยะรุ่งเรือง คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 
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หน้า 35/35

รหสันิสิต ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร ระดับ

ประกาศรายชื่อนิสิตทีม่สีิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ (30%) 

และ ยังไมไ่ดท้ ำรำยกำรยืนยันรับสิทธิ์ 

ให้นิสิตด าเนินการยืนยันรับสิทธิ์ที ่เว็บไซต ์https://www.acad.nu.ac.th/refund30                        

ภายใน วันที ่31 ตลุาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน 

*** หากไมด่ าเนินการภายในวันทีก่ าหนดน้ีจะถือว่าไมร่ับสิทธิ์ในโครงการ

64244400 นางสาววภิาดา ไผ่เรือง คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม ปริญญาตรี 

64244820 นายสรวศิ ทรัพย์สิน คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

64245544 นางสาวอริสา สอนสุภาพ คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

64245827 นางสาวนัตติญา วนัเจริญ คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 

62063003 พระเทวราช เต็มเม็ด คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

63062982 นายอภรัิกษ ์พลูอ าไพ คณะสังคมศาสตร์ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา - (แผน ก แบบ ก 2)ปริญญาโท 

63063002 นางสาวอรนุช เนาวเกตุ คณะสังคมศาสตร์ พฒันาสังคม - (แผน ก แบบ ก 1) ปริญญาโท 

63063736 นายวมิล สารมะโน คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

63064283 นายเอกชุมชน ทรัพย์พร้อม คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) ปริญญาโท 

62031392 นายภวูนิ บณุยะเวชชีวนิ คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 

62031507 นางสาวภทัรนิษฐ์ เกียรติธนวชิญ์ คณะสังคมศาสตร์ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา - (แบบ 1.1)ปริญญาเอก 

63031063 นางอุบลวรรณ สุภาแสน คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ - (แบบ 1.1) ปริญญาเอก 
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