ขั้นตอนการรับคาร้อง
1. ตรวจสอบรายชื่อ และลาดับที่
2. เซ็นชื่อรับคาร้อง
3. นาคาร้องไปชาระเงินที่กองคลัง
4. ถ่ายเอกสารคาร้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 2 ชุด
****** (หากมีรายวิ ช าที่ นั ก ศึก ษาลงทะเบี ย นเรีย นแล้ ว
ในเทอม 2/2561 ให้ นั ก ศึก ษายื่ น คาร้องขอถอนรายวิ ช า
(คร.10) แนบกั บ ส าเนาคาร้ อ งขอเที ย บโอนผลการเรีย น
(คร.20) จานวน 1 ชุด) ******
5. นาต้นฉบับคาร้องส่งคืนเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเซ็นชื่อส่งคาร้อง
รอเกรดเข้าระบบประมาณ 2-3 วัน
6. ตรวจสอบเกรดในระบบ เป็นเกรด P (หากเกรดเข้าไม่ครบ
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที)่

ผลกำรยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน (คร.20)
หน้าที่ 1
นักศึกษำภำค กศ.ปช. ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562
ลำดับที่
ลำดับที่
ชื่อ - นำมสกุล
ชื่อ - นำมสกุล
1 นางสาวพิมพ์พิศา อินทร์จอหอ
37 นางสาวจิดาภา แก้วแจ้ง
2 นางสาววาสนา พีดี
38 นางสาวชนัฏฐมณ เครือทอง
3 นายเกียรติศักดิ์ จาบทะเล
39 นางสาวอรณี ถึกขุนทด
4 นายสุทธิชัย สุทธิสัญญาพันธ์
40 นางสาววราภรณ์ จันทร์ชะฏา
5 นายนันทวัฒน์ อุทธรส
41 นางสาวกาญจนา วงตรีพรม
7 นางสาวศิรภัสสร บารุงศรี
42 นางสาวศิริรัตน์ บัตรสูงเนิน
8 นางสาวสุดารัตน์ กาวกระโทก
43 นางสาวคณิศร ด้วงกระโทก
9 นางสาวอุไรรัตน์ แสงบึง
44 นางสาวสุทินีย์ หันสันเทียะ
10 นางสาวจุฑาลัย ทะมะรมย์
45 นางสาวศศิธร แก้วตา
11 นางสาวสาคร สังขระ
46 นางสาวเมธินันท์ กิสูงเนิน
12 นายอาทิตย์ แก้วพรม
47 นางสาวภารดี ศรีชุ่ม
13 นางสาวนิภาวรรณ เทือกจอหอ
48 นางสาวอาทิตยา ศิริกัน
14 นางสาวมณีรัตน์ ใบผักแว่น
49 นายปรเมศวร์ ท้วมทอง
15 นายสุรวุฒิ เทพนรินทร์
50 นางสาวศิริภา สงวนศักดิ์
16 นางสาวชนิดาภา สุวรรณนิช
51 นางสาววันเพ็ญ แม่นสอนลา
17 นางสาวจิราวรรณ อุตส่าห์งาน
52 นางสาวชลิตา เติมทรัพย์
18 นางสาวอรอนงค์ ทองสุข
53 นางสาวชญานิษฐ์ ทองอ้ม
19 นายธนวัฒน์ กรสกุลพรรณ
54 นางสาวสุวนันท์ ชูจอหอ
21 นางสาวจิตรลัดดา โฮมชัยวงษ์
55 นายอนุชา ฟอนโคกสูง
22 นางสาววาสนา แสนมา
56 นางสาวนัตยากรณ์ หาญชัย
23 นางสาวอารียา นามอาษา
57 นางสาวรัชดาภรณ์ ถาวิชา
24 นางสาวดวงฤทัยพร จีนมะเริง
58 นางสาวทัศนีย์ ฉวีอินทร์
25 นางสาวปัทมาภรณ์ ชะฏาจิตร์
59 นางสาวสิริกัลยา จารนัย
26 นายณพณัฐ ตันเจริญ
60 นางสาวมาริสา ชานาญพุดซา
28 นายภาณุพงศ์ เขตกระโทก
61 นายอานวย จงแจ้งกลาง
29 นางสาวรุ่งอรุณ กระตุปัญญา
62 นายชัยพร เอี่ยมวรรณ
30 นางสาวนิตยา ใกล้จันอัด
63 นางสาวพรพิไล เหล่าคนค้า
31 นางสาวดวงนภา นานอก
64 นางสาวกนกวรรณ บุญเทพ
32 นางสาวมะวัลย์ ลีเวียง
65 นางสาวปทุมทิพย์ สีวิจี๋
33 นางสาวสโรชา ชาญสูงเนิน
66 นางสาวกิตติมาภรณ์ เถียนนอก
34 นางสาวธันย์ชนก ช่วยงาน
67 นางสาวพชนันท์ โพธิ์ศรี
35 นางสาววรดา หมายเกี่ยวกลาง
68 นายวิศรุต สังเกตุชน
36 นางสาวเนตรนรินทร์ จันทร์สีดา
69 นางสาวศศิตา ทองยวง

หน้าที่ 2
ลำดับที่
ชื่อ - นำมสกุล
70 นางสาวปิยะธิดา พรมทอง
71 นางสาวนารากร บุญกลาง
72 นางสาวศิริกานต์ เนาว์โนนทอง
73 นางสาวอิสรี จงโกเย็น
74 นายชัชพล วิชิตโพธิ์กลาง
75 นางสาววิภาภรณ์ นามวิเศษ
76 นางสาวจิราพร โพธิษา
77 นายภานุวัฒน์ เฝิงสูงเนิน
78 นางสาวจิตชนก วัฒนากูร
79 นางสาวรุ่งทิพย์ อินขาน
80 นางสาววรรณิภา นาคทอง
81 นางสาวเกวลิน หนุนกระโทก
82 นางสาวรุ่งอรุณ กระตุปัญญา
83 นางสาวณัฐสุดา แพ่งนคร
84 นางสาวฟ้าใส หล่าสุดตา
85 ส.ท.ณัฐดนัย วงศ์สวัสดิ์
86 นางสาวบุษยานันท์ โนนพลกรัง
87 นางสาวสิริรัตน์ เดสันเทียะ
88 นางสาวอรวรรณ เพิ่มสูงเนิน
89 นางสาววรรณกร อินทรศร
90 นางสาวทิพาพร เรียบเรียง
91 นางสาวฌัชชา แพโคกสูง
92 นางสาวปานรัชนี โพธิ์กิ่ง
93 นางสาววราลักษณ์ สอบเหล็ก
94 นางสาวมัลลิกา สีหเทพเลขา
95 นางสาวพัชราภรณ์ แปลกพรมราช
96 นางสาวภานุชนาถ ชนะชัย
97 นางสาวสุทธิพร นุ่มเพ็ชร
98 นางสาวสุธาทิพย์ แก้วเขียว
99 นายเกียรติศักดิ์ ลิ้นจี่
100 นางสาวศรสวรรค์ นาทันดร
101 นางสาวพิไลรัตน์ ธัญญรัตนาทิตย์
102 นางสาวปาลฉัตร บาเพิญพงษ์

ลำดับที่
ชื่อ - นำมสกุล
103 นางสาวสลิลทิพย์ เจริญพรหม
104 นางสาวธิดารัตน์ มุ่งร่มกลาง
105 นางสาวสุภาวดี โอนอ่อน
106 นางสาวชรินรัตน์ ภาคีฑูต
107 นางสาวกาญจนา มาปะโท
108 นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน
109 นางสาวเจนจิรา บอกขุนทด
110 นางสาวกัญญาลักษณ์ มุ่งช่วยกลาง
111 นางสาวเกวลิน บารุงศิลป์
112 นายชุวานนท์ ไชยสิทธิ์

หมายเหตุ *** นักศึกษาที่ยื่นคาร้องแล้ว
หากไม่พบรายชื่อให้รอติดตามผลครั้งต่อไป

