
1 05-ม.ค.-64 15.00น. 58182110347-4 นาย ยุทธนา เหล่ือมกลาง รักษาสภาพ ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

2 05-ม.ค.-64 15.00น. 58172110264-2 นาย กิตติพงษ์ เพชรโสภณ ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

3 05-ม.ค.-64 15.00น. 561731022023-7 นาย เอกพล สมบัติไทย ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

4 05-ม.ค.-64 15.00น. 561731022018-7 นาย ณัฐพล แก้วมณี ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

5 05-ม.ค.-64 15.00น. 60172110375-5 นาย กรรชัย อยู่ศิริบูรณ์ ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

6 06-ม.ค.-64 14.35 59162110182-9 นางสาว รุจิรดา สุขเหลือ ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

7 06-ม.ค.-64 14.37น. 59182110266-8 นางสาว จิรินันท์ ภูจริต ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

8 06-ม.ค.-64 14.38น. 59182110280-4 นางสาว รัตนาพร ภิรมย์จิตร ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

9 06-ม.ค.-64 14.39น. 58182130005-3 นาย ต้นตระการ สุคนธพงศ์ รักษาสภาพ ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

10 06-ม.ค.-64 14.39น. 561732012022-9 นาย กฤษณ์ขจร ช่างไม้ รักษาสภาพ ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

11 06-ม.ค.-64 14.50น. 60172110190-3 นางสาว จารุวรรณ ท้าวนอก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

12 06-ม.ค.-64 15.00น. 60172110011-1 นางสาว เพียงตา คืบกระโทก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

13 06-ม.ค.-64 15.01น. 571752062029-9 นางสาว พิมพ์พิมล เทพสีดา รักษาสภาพ ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

14 06-ม.ค.-64 15.01น. 63172110443-5 นาย ธนวัฒน์ ฮวดต๋ี ลาออก

15 06-ม.ค.-64 15.02น. 63172110229-1 นาย ณัชพล ขอนค้างพลู ลาออก

16 06-ม.ค.-64 17.02น. 571622012074-1 นางสาว ศรัณย์ณพัชญ์ สายเนตร รักษาสภาพ ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

17 06-ม.ค.-64 17.03น. 571622012094-9 นางสาว กาญจนวรรณ ลองกระโทก ลาพักการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินและน าไปช าระ

18 06-ม.ค.-64 17.04น. 59162110523-8 นาย พลเดช เวชสุวรรณ ลาพักการศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้ นักศึกษาติดหน้ีสินค้างช าระเทอม 1/63(ติดต่อแจ้งนักศึกษาแล้ว 6/01/64)

19 06-ม.ค.-64 17.05น. 60172310333-0 นางสาว พัชรินทร์ นาคหม่ืนไวย แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

20 08-ม.ค.-64 09.57น. 60172310216-5 นาย วุฒิชัย ผ่องใส แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

21 08-ม.ค.-64 09.59น. 60172310339-0 นาย กรกช ผ่านกระโทก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

22 08-ม.ค.-64 09.59น. 60152110176-1 นางสาว วิลาพันธ์ ยอดไธสง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

23 08-ม.ค.-64 10.01น. 61152310340-0 นางสาว ณัฐชา เจริญวานิช แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

24 08-ม.ค.-64 10.01น. 61152310157-9 นาย ชนากานต์ จันทร์ประสพ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

25 08-ม.ค.-64 10.06น. 61152310301-8 นางสาว นันทนัท กุลศุภโชติ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย
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26 08-ม.ค.-64 10.06น. 61152310064-8 นางสาว กชกร มงคลชาติ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

27 08-ม.ค.-64 10.06น. 59152110617-1 นางสาว ณมณฑ์วรรณ ศรีผ่าน แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

28 08-ม.ค.-64 13.43น. 60172310307-6 นาย สุวิทย์ จุมศิลา แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

29 08-ม.ค.-64 13.43น. 60172310346-8 นาย เชาว์วรรธน์ กล้าหาญ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

30 08-ม.ค.-64 13.47น. 60172310314-4 นาย เกียรติศักด์ิ วัฒนากลาง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

31 08-ม.ค.-64 13.48น. 60172310240-9 นาย ภูวิทย์ สิงห์ขุนทด แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

32 18-ม.ค.-64 10.15น. 60172110181-5 นาย พงษ์ศธร บุตรศรีภูมิ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

33 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110176-7 นาย ณัฐกิตต์ิ แจ้งไพร แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

34 18-ม.ค.-64 10.16น. 62171110170-4 นาย ธีรภัทร์ สอนวะดี แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

35 18-ม.ค.-64 10.16น. 62171110205-8 นาย ศุภกิตต์ิ ปราณีตพลกรัง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

36 18-ม.ค.-64 10.16น. 59172110471-6 นาย พงศกร นามพงษ์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

37 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110534-2 นาย เทพทัต สุปิน แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

38 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110440-1 นาย วิชานนท์ ต่ ากระโทก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

39 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110421-5 นางสาว ปภาวริญย์ โสตถิภิญโญ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

40 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110067-0 นางสาว เกตุวลิน เอกบุตร แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

41 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110340-2 นาย ทัศน์พล จวนชัยภูมิ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

42 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110280-4 นาย ศุภณัฐ จาดฤทธ์ิ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

43 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110420-5 นาย อนุรักษ์ เกิดหนู แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

44 18-ม.ค.-64 10.16น. 62152310053-8 นางสาว นิรมล หนูเนตร แก้ไขข้อมูลประวัติ ด าเนินการเรียบร้อย

45 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110004-3 นาย อ านาจ สืบส าราญ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

46 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110303-0 นาย วรกันต์ คนล้ า แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

47 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110461-6 นาย ธนาธิป สนนอก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

48 18-ม.ค.-64 10.16น. 59172110407-1 นาย พีระณัฐ สิงหา แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

49 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172310120-4 นาย อภิสิทธ์ิ สระน้อย แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

50 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110012-1 นางสาว สุทธิกมล พรมทอง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

51 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110069-0 นาย ณัฐพล อาจจุฬา แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย
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52 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110051-2 นาย เจนณรงค์ โตหม่ืนไวย แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

53 18-ม.ค.-64 10.16น. 60172110347-2 นางสาว สุพัตรา แซวจันทึก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

54 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110245-3 นาย นรวีร์ จิตรเกาะ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

55 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110257-0 นาย ปฏิภาณ คงวงศ์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

56 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110254-0 นาย นิธิภูมิ อัศวปรีชากุล แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

57 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110241-3 นาย พลรัฐเดชน์ แสงศรี แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

58 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110250-0 นางสาว ประวรรณญา วิริยะวรพันธ์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

59 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110239-5 นางสาว กัลย์ธภัทร เตชะเรืองยงค์กุล แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

60 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110243-3 นาย อภิชิต เจริญผล แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

61 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110249-3 นาย คชภัค ซ้ิมจ๋ี แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

62 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110251-0 นาย คมสัน สว่างวงษ์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

63 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110253-0 นาย จิรัชญา สุขก าเนิด แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

64 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110237-5 นาย ณัฐชา ดึนกระโทก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

65 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110248-3 นางสาว อัจฉรียา พลหาญ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

66 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110248-3 นาย เอกรินทร์ ศรีสาคร แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

67 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110244-3 นาย สงกรานต์ อุนหวงษ์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

68 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110255-0 นางสาว วิลาวัลย์ กองโตกลาง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

69 18-ม.ค.-64 10.16น. 59182110238-5 นาย ราชวัตร อุประ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

70 18-ม.ค.-64 14.47น. 59172110410-9 นาย พิพัฒพงศ์ สุธรรมวิจิตร แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

71 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310190-9 นางสาว กัญญารัตน์ เดชสันเทียะ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

72 18-ม.ค.-64 14.47น. 60152310265-8 นาย อุเทน ประทายนอก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

73 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310176-3 นาย ไพศาล เขาโคกกรวด แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

74 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310265-4 นาย ธงทอง พันธ์เดช แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

75 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310201-7 นาย ชัยรัตน์ ศรีพันธ์ดร แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

76 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310142-0 นาย อภิเชษฐ์ วงษ์ภักดี แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

77 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310138-2 นาย ธีรเดช เมืองประทุม แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย
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หมายเหตุวัน/เดอืน/ปีล าดบัที่ รหสันักศึกษา สถานะการด าเนินการ
เวลา

ด าเนินนการ
ประเภทค าร้องชื่อ-สกุล

78 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310237-1 นาย ปวีณรัตน์ แย้มกลีบ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

79 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310210-5 นาย รัชกฤษ นักประเสริฐ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

80 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310108-8 นาย พรชัย เกรียบกลาง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

81 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310016-7 นาย วีระพล วัฒนกุล แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

82 18-ม.ค.-64 14.47น. 60172310302-6 นาย รัฐศาสตร์ อังกระโทก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

83 19-ม.ค.-64 12.32น. 571721032025-9 นาย กมลภัทร บ ารุง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

84 19-ม.ค.-64 12.32น. 571721032028-3 นาย ปรเมศ เพ็ชรลา แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

85 19-ม.ค.-64 12.32น. 59172110267-0 นาย อดิศักด์ิ เขียงกระโทก แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

86 19-ม.ค.-64 12.32น. 59172110238-7 นาย สรินรัตน์ สุขสถิตย์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

87 19-ม.ค.-64 12.32น. 60172310201-7 นาย ชัยรัตน์ ศรีพันธ์ดร แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

88 21-ม.ค.-64 08.19น. 59172110406-1 นาย ศุภชัย มิสา แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

89 21-ม.ค.-64 08.19น. 60172110485-2 นางสาว ณัฐสิรี บินสันเทียะ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

90 21-ม.ค.-64 08.19น. 60172110402-9 นาย วศรัฐ ประพันธ์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

91 21-ม.ค.-64 08.19น. 59172110097-6 นาย ทรงพล โยบสูงเนิน แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

92 22-ม.ค.-64 16.00 61172310058-6 นาย อภิเทพ สารพัตร แก้ไขข้อมูลประวัติ ด าเนินการเรียบร้อย

93 22-ม.ค.-64 16.00 60182110183-3 นาย กรกฎ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

94 22-ม.ค.-64 16.00 59172310307-8 นาย ภานุวัฒน์ ก่อแก้ว แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

95 22-ม.ค.-64 16.00 60182110267-6 นาย สุทธิภัทร เนียมหอม แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

96 22-ม.ค.-64 16.00 60182110164-7 นาย วงศกร จงคลาดกลาง แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

97 22-ม.ค.-64 16.00 60182110280-2 นาย ประกฤต จันทร์ศรี แก้ไขโครงสร้าง ด าเนินการเรียบร้อย

98 22-ม.ค.-64 16.00 59172310307-8 นาย ภานุวัฒน์ ก่อแก้ว แก้ไขข้อมูลประวัติ ด าเนินการเรียบร้อย
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