
วันทีร่ับหนังสือ /เวลา เลขทีร่ับ เรื่อง ผู้ยืน่ค าร้อง 

10/10/2019 15:17 5924 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ณัฏฐณิชา พรหมเชษฐา น.ส.ณัฏฐณิชา พรหมเชษฐา 

15/10/2019 10:17 5947 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.พรรณพฤกษา บญุฟู น.ส.พรรณพฤกษา บญุฟู

15/10/2019 15:03 5981 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ชนิตา ไทรม่วง น.ส.ชนิตา ไทรม่วง

16/10/2019 15:56 6020 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ปนัดดา ศรีทิน น.ส.ปนัดดา ศรีทิน

18/10/2019 10:35 6066 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.สุภญิญา ถนิจนัทร์ น.ส.สุภญิญา ถนิจนัทร์

22/11/2019 9:29 7164 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.สุกลัยา พลชุมแสง  น.ส.สุกลัยา พลชุมแสง

22/11/2019 12:59 7175 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.อมรรัตน์ โตมา  น.ส.อมรรัตน์ โตมา

26/11/2019 11:31 7249 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / นายปาริน มะมา นายปาริน มะมา

28/11/2019 10:07 7318 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / นายธรธรรม ดิษฐสระ นายธรธรรม ดิษฐสระ

2/12/2019 14:12 7471 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ศิริดาวลัย ์ใจเพยีร น.ส.ศิริดาวลัย ์ใจเพยีร

3/12/2019 14:19 7494 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.อจัฉริยา ชาลาประศาสน์ น.ส.อจัฉริยา ชาลาประศาสน์

6/12/2019 14:21 7683 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.อไุรวรรณ จนัดา น.ส.อไุรวรรณ จนัดา

16/1/2020 10:36 544 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ภทัราพร ทองค ารุม น.ส.ภทัราพร ทองค ารุม

21/1/2020 13:31 636 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.กญัญก์นิษฐ์ แพรกทอง น.ส.กญัญก์นิษฐ์ แพรกทอง

24/1/2020 14:34 818 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ณัฐชา ค  าชู น.ส.ณัฐชา ค  าชู

24/1/2020 15:58 834 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.ญาณิน แสนอุน่ น.ส.ญาณิน แสนอุน่

27/1/2020 10:40 848 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / นางสาวกาญจนา  เกลี ยงรส นางสาวกาญจนา  เกลี ยงรส

27/1/2020 14:42 865 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /นายธนพล  ฉมิพาลี นายธนพล  ฉมิพาลี

27/1/2020 15:08 880 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /นายจตุพล  โคสอน นายจตุพล  โคสอน

29/1/2020 10:34 937 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / น.ส.กลัยรัตน์ เกลื อนรัตน์ น.ส.กลัยรัตน์ เกลื อนรัตน์

3/2/2020 13:03 1044 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / บษุยา ช่วยปอ้ง บษุยา ช่วยปอ้ง 

4/2/2020 9:29 1086 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /เกวลี  ผือลองชัย เกวลี  ผือลองชัย

5/2/2020 10:17 1157 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /อทิธโิชติ อกุฤษโชค อทิธโิชติ อกุฤษโชค 

7/2/2020 14:13 1329 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /อริสรา ชีวะสวสัด์ิ อริสรา ชีวะสวสัด์ิ 

11/2/2020 14:22 1390 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /สรณีสิริ กรกมุ สรณีสิริ กรกมุ

12/2/2020 9:02 1404 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /ชัชพงศ์ บญุจริไท ชัชพงศ์ บญุจริไท 

12/2/2020 16:05 1440 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /สุทัศนีย ์ศรีทัพย์ สุทัศนีย ์ศรีทัพย์

12/2/2020 16:38 1447 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /พมิพร ส้มจนี พมิพร ส้มจนี

18/2/2020 15:37 1565 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /ชยตุ อภชิชวนนท์กลุ ชยตุ อภชิชวนนท์กลุ 

28/2/2020 8:37 1730 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /ภคัธมีา แดงต๊ะ ภคัธมีา แดงต๊ะ 

6/3/2020 12:56 1931 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /พรชนก พลูสวสัด์ิ พรชนก พลูสวสัด์ิ 

6/3/2020 12:57 1932 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /พรชิตา รอดโรคะ พรชิตา รอดโรคะ

11/3/2020 8:52 2004 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /สุมาวรี ประทุมแสง สุมาวรี ประทุมแสง 

13/3/2020 15:17 2077 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /วราศักด์ิ วงักานนท์ วราศักด์ิ วงักานนท์ 

17/3/2020 12:19 2130 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ / ณัฎฐนันท์  เสือเหลือง ณัฎฐนันท์  เสือเหลือง 

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธกิารบด ี

ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืน มนีาคม 2563 

ตารางสถิตนิิสิตเขา้รับบริการขอหนังสือรับรองความประพฤต ิ



วันทีร่ับหนังสือ /เวลา เลขทีร่ับ เรื่อง ผู้ยืน่ค าร้อง 

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธกิารบด ี

ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืน มนีาคม 2563 

ตารางสถิตนิิสิตเขา้รับบริการขอหนังสือรับรองความประพฤต ิ

18/3/2020 13:01 2158 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /ศศิณัฐ  รักสุทธี ศศิณัฐ  รักสุทธี

18/3/2020 15:56 2173 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /สุภคั พกุด า สุภคั พกุด า 

19/3/2020 15:19 2192 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /วชัรพล เชิดศรี วชัรพล เชิดศรี

19/3/2020 15:20 2193 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ /นัทจรินทร์ ชาวสวน นัทจรินทร์ ชาวสวน


