
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขา หมายเหตุ

1   035650504018-4  นายพงศพิชิต   ชาวไรนาค คอมพิวเตอร รอถอนชื่อ

2   036150504014-3  นายรชต   โตสมบุญ คอมพิวเตอร รอถอนชื่อ

3   036150504021-8  นายอภิชัย   พานิช คอมพิวเตอร รอถอนชื่อ

4   036150504025-9  นายนราทร   คําหอม คอมพิวเตอร รอถอนชื่อ

5   035550502001-4  นายธนากร   ศิริกังวาล เครื่องกล รอถอนชื่อ

6   035750502021-8  นายนภัส   แพวงศจีน เครื่องกล

7   035950502017-2  นายสมบูรณ   จงจิตร เครื่องกล รอถอนชื่อ

8   035950502025-5  นายสรวิศ   แกวสวาง เครื่องกล

9   035950502029-7  นายวันมงคล   สมขันธ เครื่องกล

10   035950502030-5  นายพรภวิษย   แสงฟุง เครื่องกล

11   036050502028-7  นายภัทรพงศ   ทองแดง เครื่องกล รอถอนชื่อ

12   036060502010-4  นายภาสวุฒิ   กลิ่นจันทรหอม เครื่องกล รอถอนชื่อ

13   036060502022-9  นายอรรถพล   ประทีปทอง เครื่องกล รอถอนชื่อ

14   036060502023-7  นายธนพล   กองเพชร เครื่องกล รอถอนชื่อ

15   036150502009-5  นางสาวณัฐกฤตา   บุญทา เครื่องกล รอถอนชื่อ

ประกาศขอพบนักศึกษาที่มียอดคางชําระ ภาคการศึกษาที่ 2 /2561 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

 โดยดวน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 (กอนเวลา 12.00 น.)

หากมีขอสงสัย สามารถติดตอสอบถามไดที่ 02-6653777 ตอ 7104 ,7103  งานทะเบียน

หากนักศึกษาขาดการติดตอ  จะดําเนินการตามระเบียบฯ  ของมหาวิทยาลัยตอไป
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16   035650501022-9  นายปนมณัส   ธูปปน ไฟฟา รอถอนชื่อ

17   035650501024-5  นายฤทธิชัย   หงษทอง ไฟฟา รอถอนชื่อ

18   035750501012-8  นายอรรถพล   เรืองกัลป ไฟฟา รอถอนชื่อ

19   035750501019-3  นายธนวัฒน   กอเด็ด ไฟฟา รอถอนชื่อ

20   035850501006-8  นายมนตรี   ชูวิเชียร ไฟฟา

21   035850501010-0  นายกฤษณะ   เกลี้ยงมะ ไฟฟา รอถอนชื่อ

22   035950501038-9  นางสาวอภิญญา   สุนิกร ไฟฟา รอถอนชื่อ

23   036050501008-0  นายกฤตยชญ   ทรัพยประเสริฐ ไฟฟา รอถอนชื่อ

24   036050501026-2  นายอภิสิทธิ์   มานพกาวี ไฟฟา

25   036160501023-6  นายวัชรากร   ปราบโจร ไฟฟา รอถอนชื่อ

26   035650505004-3  นายทัตกิตติ์   ชาติสุวรรณ อิเล็กทรอนิกส รอถอนชื่อ

27   035650505005-0  นายวิศรุต   ศรีเพียงจันทร อิเล็กทรอนิกส รอถอนชื่อ

28   035750505008-2  นายธีรนัย   สุขดี อิเล็กทรอนิกส รอถอนชื่อ

29   035750505010-8  นายธนกฤต   อุเบอร อิเล็กทรอนิกส รอถอนชื่อ

30   035750505012-4  นายกิติพัฒน   รักสกุลพิวัฒน อิเล็กทรอนิกส

31   035850505017-1  นางสาวโสภิตา   ธรรมนุส อิเล็กทรอนิกส รอถอนชื่อ

32   035950505033-6  นายสุวิกรม   ชูบาล อิเล็กทรอนิกส รอถอนชื่อ

33   036050505003-7  นางสาววราภรณ   พงศกล่ํา อิเล็กทรอนิกส ขาดการติดตอ

34   036050505011-0  นางสาวธมลวรรณ   จันทา อิเล็กทรอนิกส ขาดการติดตอ
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35   035850502010-9  นายธนกร   ระวังการณ อุตสาหการ

36   035850502014-1  นายเอกธวัช   สุระภา อุตสาหการ

37   035850503004-1  นายสกุลชัย   ทิพนา อุตสาหการ

38   035850503009-0  นายอธิยุต   วาระพิลา อุตสาหการ

39   035850503011-6  นายวัชรพงษ   มักพิมล อุตสาหการ

40   035950503003-1  นางสาวนภาพรรณ   คุตะวัน อุตสาหการ รอถอนชื่อ

41   035950503024-7  นายรัฐกร   ถีระศิลป อุตสาหการ

42   035950503026-2  นางสาวสุดารัตน   กันตา อุตสาหการ รอถอนชื่อ

43   035950503031-2  นายณัฐธวัช   ทองไชย อุตสาหการ รอถอนชื่อ

44   036160503509-2  นายภานุวัฒน   เทศอินทร อุตสาหการ สมทบ ออก-
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