
09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00

ปริญญา พูลผล 610502402806 เต็ม เต็ม 4 4 4 4

ศุภิสรา ฉิมวิเศษ 610503401355 เต็ม เต็ม 3 3 3 3

สิริพร มิตรเอียด 616101401381 7 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

กิตติกร สร"อยสองชั้น 616101402710 7 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

สุพัตรา โพธะเลศ 620101401236 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 2 2

ธิดามาศ งอกไข.น้ํา 620101402043 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 3

ภาวิตา ดิษเทวา 620101403092 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 4

มัซนีย3 ดอเล4าะ 620101403308 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 2 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา open house 2020 (เรียงตามรหัสนักศึกษา)

1. ชื่อ - นามสกุล 2. รหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วันศุกร<ที่ 18 ธันวาคม 2563 วันเสาร<ที่ 19 ธันวาคม 2563

ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 

รายงานตัวรับทราบกับอาจารย<ผู?ดูแลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

หนา้ที� 1
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ประกาศรายชื่อนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา open house 2020 (เรียงตามรหัสนักศึกษา)

1. ชื่อ - นามสกุล 2. รหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วันศุกร<ที่ 18 ธันวาคม 2563 วันเสาร<ที่ 19 ธันวาคม 2563

ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 

รายงานตัวรับทราบกับอาจารย<ผู?ดูแลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

พีรนุช ปธิรูโป 620101403347 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 3

สุภาลิน เณรสง.า 625601401244 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 3

ณัฐพร อุดรทักษ3 626101400426 5 5 5 5 5 5

นีราภา ทรงสรรเสริญ 626101400833 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 4

เทพธิดา พันชนะ 626101401288 3 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

นัฐพร โพธิ์ทร 626101401360 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7 7

ธัญชนก ป8นสกูล 626101401611 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7 7

ภาคินี วันนู 630101401688 6 6 6 6 6 6
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ประกาศรายชื่อนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา open house 2020 (เรียงตามรหัสนักศึกษา)

1. ชื่อ - นามสกุล 2. รหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วันศุกร<ที่ 18 ธันวาคม 2563 วันเสาร<ที่ 19 ธันวาคม 2563

ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 

รายงานตัวรับทราบกับอาจารย<ผู?ดูแลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

จันทร3ฉาย คุณสิงห3 630101404383 6 6 6 6 6 6

ภัทรนันท3 ชาวนาแปน 630102400161 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 2 2

อรธิดา อภิวงค3 630102403027 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 6 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 6 ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ธัญญารัตน3 สัตรูผ"าย 630102404591 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 5 5

ศิริชัย เปลี่ยนอ่ํา 630107404763 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

พีรยา คล"ายจินดา 630107404852 2 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

รุจิรา ล"อซ"ง 630304401747 1 1 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ทักษอร แขนงแก"ว 630305404934 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน
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ประกาศรายชื่อนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา open house 2020 (เรียงตามรหัสนักศึกษา)

1. ชื่อ - นามสกุล 2. รหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วันศุกร<ที่ 18 ธันวาคม 2563 วันเสาร<ที่ 19 ธันวาคม 2563

ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 

รายงานตัวรับทราบกับอาจารย<ผู?ดูแลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

อิสริยา เบ"าเที่ยง 630306400642 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 2 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม

นายวัสน3กร อัศวโชค 630306402992 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน

วนิดา วราศัย 630306404176 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3

อภิชยา เมาะราษี 630307401948 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน สะดวกมาช�วยงาน

รัฐกิจ ยิ้มพูลแย"ม 630307404291 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ฟ@าใส สุรินโท 630403401429 เต็ม เต็ม 3 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

รัชพล ทองสุข 630404402525 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 3

พงศภัค ส.งศรี 630607400311 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 7
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ประกาศรายชื่อนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา open house 2020 (เรียงตามรหัสนักศึกษา)

1. ชื่อ - นามสกุล 2. รหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วันศุกร<ที่ 18 ธันวาคม 2563 วันเสาร<ที่ 19 ธันวาคม 2563

ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 

รายงานตัวรับทราบกับอาจารย<ผู?ดูแลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

สิริวิมล ยืนนาน 630607400314 เต็ม เต็ม 3 3 3 3

ปวันรัตน3 กันศรีนวกุล 630607400325 3 3 3 3 3 3

วรรณนิษา ธรรมรง 630607400327 2 2 เต็ม ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม

นาตาชา บุนนาค 630607400329 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 2 2 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ณัฐนิตา ป8Cนกรวด 630607400638 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4

ธีมาพร จันทร3ชาย 630607400778 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 5

อรวรรณ ป@อมคํา 630607402339 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3

ลลิตา ขุนชํานาญ 630607404241 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 5 5 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 5
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ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 
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จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

ปรมินทร3 อุ.นแก"ว 630607404560 2 2 2 2 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

สุวิทย3 เรืองสุขสุด 630801400303 2 2 2 2 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ลักษิกา ครุฑฉลาด 630801400634 เต็ม เต็ม 2 2 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

วิชุดา มะเล็ก 630801400635 1 1 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

สุภาวิณี โต4ะทอง 630801401070 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน 2 2

เงินตรา ศรีบุญเรือง 630801401800 3 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

วรพจน3 เเนวเจริญวรกุล 630801402877 3 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ชฎาภรณ3 คงม 630901400680 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน
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1. ชื่อ - นามสกุล 2. รหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วันศุกร<ที่ 18 ธันวาคม 2563 วันเสาร<ที่ 19 ธันวาคม 2563

ให?นักศึกษารายงานตัวตามจุดที่ได?รับมอบหมายในแต�ละช�วงวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว? หากมีปAญหาใดให?ติดต�ออาจารย<ผู?ดูแลประจําจุดนั้น ๆ 

รายงานตัวรับทราบกับอาจารย<ผู?ดูแลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

จุดที่ 1 จุดคัดกรองหน?า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ฝAIงห?อง KBU Bookstore (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร  085-1081681)

จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)

จุดที่ 3 จุดลงทะเบียน อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

ธนาธิป แสงทอง 630901401340 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

อารียา ขามประไพ 630901402020 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

อภิสิทธิ์ ฉ่ําเฉื่อย 630902404695 4 4 4 4 4 4

กุลนันท3 มนตรี 636101400566 4 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม

ทัศมพร สุขสวัสดิ์ 636101400567 4 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม

ทัศมล สุขสวัสดิ์ 636101400568 4 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม

สุดารัตน3 หาญชนะ 636101400755 5 5 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

อรณัฐ จันทรโส 636101401262 เต็ม เต็ม 1 1 1 1
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จุดที่ 2 จุดติดสติกเกอร< อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าศูนย<บริการ SASC (ผู?ดูแล อาจารย<เอื้องฟQา ใยมงคล    เบอร<โทร 085-1081681)
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จุดที่ 4 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (นักศึกษา) (ผู?ดูแล อาจารย<วนิดา แดงโชติ    เบอร<โทร 080-6091296)

จุดที่ 5 จุดแจกของที่ระลึก อาคารเกษมนครา ชั้น 1 หน?าห?องประชาสัมพันธ< โตWะลงทะเบียน (อาจารย<) (ผู?ดูแล อาจารย<ภิญญา นิ่มภานิชย<   เบอร<โทร 081-1344245)

จุดที่ 6 จุดดูแลอาจารย<แนะแนว  อาคารเกษมนครา ห?อง R2320 (ผู?ดูแล อาจารย<ณภสร หนูแดง    เบอร<โทร 089-1137470

จุดที่ 7 จุดรับสมัคร อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ในห?องศูนย< sasc (ผู?ดูแล อาจารย<ป\ยะนุช  มินสาคร    เบอร<โทร 081-3426348)

พัชรมัย นาดี 636101401723 เต็ม เต็ม 4 4 4 4

วิภาดา แอบเกลื่อน 636101401746 5 5 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

พลอยพรรณ ยงยืนชัย 636101402095 4 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

ปGHนมณี สอนอก 636101402178 4 4 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน

กุสุมา สวนงาม 636101402449 เต็ม เต็ม 1 1 1 1

กมลวรรณ แซ.หลี 636101405279 5 5 ไม�สะดวกมาช�วยงาน 5 ไม�สะดวกมาช�วยงาน เต็ม

สุพรรษา  นพวาปI 630101401876 เต็ม เต็ม 3 3 ไม�สะดวกมาช�วยงาน ไม�สะดวกมาช�วยงาน
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