
รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  อชค./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6240050704: สาขาวิชาวิชาชีพครู

รหัสนักศึกษา   ชื่อ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรึกษา ผศ.รุ่งอรุณ  พรเจริญ

1
 การมาเรียน

จ านวน 29 คน

2 3 4 5 6 7
036390507101-7  นางสาวกิติยา1 10 ข าเปรม
036390507102-5  นางสาวชลิตา2 10 โพธิ์เทศ
036390507103-3  นางสาววรัญญา3 10 ชมช่ืน
036390507104-1  นางอรอัชฌา4 10 กาญจนกูล
036390507105-8  นางสาวอารดา5 10 วิระณะ
036390507106-6  นายกษิด์ิเดช6 10 กาญจนกูล
036390507107-4  นางสาวชรัญธร7 10 ภูขุนทด
036390507108-2  นายหฤษฎ์8 10 จักราธิวตร์ิ
036390507110-8  นายธีรวิทย์9 10 หมวดจันทร์
036390507111-6  นางสาวปัทมา10 10 บัวบุญนาค
036390507112-4  นางสาวโนรี11 10 เหลืองอ่อน
036390507113-2  นางสาววรกมล12 10 ดุพงษ์
036390507114-0  นางสาวเกศกนก13 10 สุราวุธ
036390507115-7  นางสาวพรชรินทร์14 10 ช่ืนชม
036390507116-5  นางสาวณิชารีย์15 13 พดัชา
036390507117-3  นางสาวพฆัวลัฐณ์16 13 กาญจนปาน
036390507118-1  นางสาวขวัญฤดี17 10 สวัสดี
036390507119-9  นางสาวเกล้าฉัตร18 10 จอมเกาะ
036390507120-7  นายปริญญา19 10 ขุนทอง
036390507121-5  นางสาวนุศรา20 10 ผ่องศรี
036390507122-3  นางสาวชลาลัย21 10 คละบุตร
036390507123-1  นายฉัตรปกรณ์22 10 ถนอมรัตน์
036390507124-9  นางสาวเบญจมาศ23 10 พลายยงค์
036390507125-6  นายจักษ์24 10 จักษ์เมธา
036390507126-4  นางสาวพรรณนิภา25 10 น้อยพนัธ์
036390507127-2  นางสาวปริญญาพร26 13 บุบผาชาติ
036390507128-0  นางสาวอัมภาภรณ์27 10 จงใจรัก
036390507129-8  นางสาวสุจิตราภรณ์28 10 มะนุภา
036390507130-6  นายกฤติน29 10 มหพนัธ์

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:
สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไม่มารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 22 คน 
 ชาย 7 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 16:42  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  อชค./2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6240050704: สาขาวิชาวิชาชีพครู

รหัสนักศึกษา   ชื่อ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรึกษา ผศ.สุชาดา  เกตุดี

1
 การมาเรียน

จ านวน 29 คน

2 3 4 5 6 7
036390507201-5  นายนรากรณ์1 10 สุขลักขิณี
036390507203-1  นางสาวปัทมา2 10 แซ่ซึง
036390507204-9  นางสาวนรมน3 10 พึ่งภักดี
036390507205-6  นางสาววราภรณ์4 10 เอี่ยมเทศ
036390507206-4  นายปราชญ์5 10 ดวงแก้ว
036390507207-2  นายวิษณุพงศ์6 10 รัตนะ
036390507208-0  นางสาววิไลวรรณ7 10 แก้วเกิด
036390507209-8  นายจักรพนัธ์8 13 โคตะมา
036390507210-6  นายณรงศักด์ิ9 13 พฤษาสวย
036390507211-4  นายณัฐดนัย10 10 พลูกลาง
036390507212-2  นางสาวยุภา11 10 ทองพนัธ์
036390507213-0  นางสาวกาญจนา12 10 ทองหนองบัว
036390507214-8  นางสาวชฎาพร13 10 สมชาติ
036390507215-5  นางสาวฆมาภรณ์14 10 ก้อนทรัพย์
036390507216-3  นายมนัส15 10 ปั้นแตง
036390507217-1  นายศักดินันท์16 10 กลับกลาย
036390507218-9  นางสาวขวัญเนตร17 10 ปล่อยมณี
036390507219-7  นายพนูลาภ18 13 เกษรจันทร์
036390507220-5  นางสาวกนกชญา19 10 ทองละมุล
036390507221-3  นายอนุศักด์ิ20 10 โชคสุจริตบุญ
036390507222-1  นางสาวกานต์รวี21 10 สายชลนิรันดร์
036390507223-9  นางสาวทัศนีย์22 10 หงษ์เอี่ยม
036390507224-7  นางสาวลฎาภา23 10 อยูชั่ยกิจ
036390507225-4  นางสาวภรณ์ชนก24 10 สินธุไพร
036390507226-2  นางสาวปรียาภัทร์25 10 ตุลย์ไตรรัตน์
036390507227-0  นายคณิน26 10 ศศิมณฑล
036390507228-8  นางสาวภัทราพร27 13 พรหมกุล
036390507229-6  นายพงษ์ธเนศ28 10 แสงโป๋
036390507230-4  นางสาวจินตนา29 10 สมพนัแพ

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:
สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไม่มารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 17 คน 
 ชาย 12 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 16:42  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  อชค./3ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6240050704: สาขาวิชาวิชาชีพครู

รหัสนักศึกษา   ชื่อ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรึกษา ผศ.ว่าที่ ร.ต.พรชัย  เตชะธนเศรษฐ์

1
 การมาเรียน

จ านวน 29 คน

2 3 4 5 6 7
036390507301-3  นางสาวมุกดา1 10 โสสุด
036390507302-1  นายธนิสร2 10 ธนัทสุวรรณ
036390507303-9  นายกฤตชยาธร3 10 วงค์อินทร์
036390507304-7  นางสาวธาราทิพย์4 10 ชละมณี
036390507305-4  นายณัฐวุฒิ5 10 นามบุดดี
036390507306-2  นางสาวจุฑาทิพย์6 10 เสมแป้น
036390507307-0  นายอรุณ7 13 กัณหา
036390507308-8  นายอรรถพล8 10 โสมนัส
036390507309-6  นางสาวกาญจนา9 10 โพธิมูล
036390507310-4  นางสาวเอื้อมเดือน10 10 ผสมทรัพย์
036390507311-2  นางสาวแสงดาว11 10 พลูยอด
036390507312-0  นายอภิสิทธิ์12 10 สาดา
036390507313-8  นางสาวชนิดา13 10 บุญเกิด
036390507314-6  นางสาวอรุณวรรณ14 13 สิทธิชัย
036390507315-3  นางสาวทิพวรรณ15 10 แดนศิริ
036390507316-1  นางสาวซัลมา16 10 มูเก็ม
036390507317-9  นายรัชพล17 10 ค่ าชู
036390507318-7  นางสาวจารุณี18 10 ส าราญวงศ์
036390507320-3  นางสาวอรฤทัย19 10 ดีเหลือ
036390507321-1  นางสาวอัจจิมา20 10 แสงศรี
036390507322-9  นางสาวกวินทิพย์21 10 ดิษฐอาย
036390507323-7  นางสาวจันทิมา22 10 ตรีเนตร์
036390507324-5  นางสาวจิรนันท์23 10 นาคสุข
036390507325-2  นายธานัท24 10 ด าริห์กิจ
036390507326-0  นางสาวอัมพร25 10 ฉาบพมิาย
036390507327-8  นายสรศักด์ิ26 10 ใบสนธ์
036390507328-6  นายสุรศักด์ิ27 10 ธรรมบุตร
036390507329-4  นางสาวศิริขวัญ28 10 จันทร์ผา
036390507330-2  นายคมสัน29 10 พนัธ์หล้า

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:
สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไม่มารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 18 คน 
 ชาย 11 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 16:42  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  อชค./4ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6240050704: สาขาวิชาวิชาชีพครู

รหัสนักศึกษา   ชื่อ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยว์รดานันท์  เหมนิธิ

1
 การมาเรียน

จ านวน 28 คน

2 3 4 5 6 7
036390507401-1  นายปริวัฒน์1 10 สมจันทร์
036390507402-9  นางสาวกฤษณา2 10 แท่งทอง
036390507403-7  นายอรรถธิวัฒน์3 10 ทีเกาะ
036390507404-5  นายธนัท4 10 ผ่องศิริ
036390507405-2  นางสาวอัจฉราภรณ์5 10 ทองมาก
036390507406-0  นางสาวธาราทิพย์6 10 วรรคสังข์
036390507407-8  นางสาวนราธิป7 10 ภักดี
036390507408-6  นางสาววนัสวีร์8 10 หาความสุข
036390507409-4  นางสาวทิพวัลย์9 10 สระส าอาง
036390507410-2  นางสาวกัลยาณี10 10 ใจเอื้อ
036390507412-8  นางสาวนิตยา11 10 ค าโยธา
036390507413-6  นางสาวนพรัตน์12 10 พรธนาชัย
036390507414-4  นางสาวสุทธิดา13 10 มีทองค า
036390507415-1  นางสาวปวีณา14 10 มุทะระพฒัน์
036390507416-9  นายศรัณญ์15 10 ถาวรกูล
036390507417-7  นายจุฑาวัฒน์16 10 ถาวรกูล
036390507418-5  นางสาวมะลิ17 13 เขียวรอด
036390507420-1  นางสาวนฤมล18 10 อ่วมภู่
036390507421-9  นางสาวธาริกา19 10 วนะภูติ
036390507422-7  นางสาวปิยสิริ20 10 โพธิ์ไชยรัตน์
036390507423-5  นางสาวพษิณ์สุดา21 10 ภูลวรรณ
036390507424-3  นางสาวสุปรียา22 10 กองแก้ว
036390507425-0  นางสาวเบญญาภา23 10 จันทร์เจริญ
036390507426-8  นางสาวณัฐปภัสร์24 10 ทองขาว
036390507427-6  นางสาวจินตนา25 10 เรืองวิไลรัตน์
036390507428-4  นางสาวรังสินี26 10 สมานมาก
036390507429-2  นางสาวมณีรัตน์27 10 ใยเมือง
036390507430-0  นางสาวจินตนา28 10 ศิริมูล

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:
สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไม่มารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 23 คน 
 ชาย 5 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 16:42  หน้า 4



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  อชค./5ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6240050704: สาขาวิชาวิชาชีพครู

รหัสนักศึกษา   ชื่อ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยส์ุนารี  จุลพันธ์

1
 การมาเรียน

จ านวน 30 คน

2 3 4 5 6 7
036390507501-8  นางสาวศุภมณีกานต์1 10 โชคชัยเกริกไกร
036390507502-6  นายพรพฒัน์2 10 ฐานะประสิทธิ์
036390507503-4  นางสาวธนัญญา3 10 เลิศกิจเจริญผล
036390507504-2  นางสาวอรยา4 10 นาฤทัย
036390507505-9  นางสาวธนาภรณ์5 10 ภู่เพชร
036390507506-7  นายบริภัณฑ์6 13 บุญถนอม
036390507507-5  นางสาวสุรีพร7 10 คู่คิด
036390507508-3  นายณัฐภณ8 10 นพวรรณ
036390507509-1  นายกวีรัตน์9 10 ทองโชติฉัตร
036390507510-9  นางสาวชนิดาภา10 10 ศิริประเสริฐ
036390507511-7  นางสาวกมลพร11 10 คูหะมณี
036390507512-5  นางสาวปรียาพร12 10 แดงมี
036390507513-3  นางสาวอารยา13 10 เอี่ยมสะอาด
036390507514-1  นายพงษ์ศธร14 10 พนัธุสัน
036390507515-8  นางสาวศิริมาศ15 10 สุอังคะ
036390507516-6  นายกิตติณัฐ์16 10 เลิศรัตนไผท
036390507517-4  นายจารุทัศน์17 10 ศิลาสุวรรณ
036390507518-2  นางสาวนงคราญ18 10 บุญมาก
036390507519-0  นางสาวชนิกา19 10 กันทะวงศ์
036390507520-8  ว่าท่ีร้อยตรีณัฐชนก20 10 เลิศลบธาตรี
036390507521-6  นายสุรเชษฐ์21 10 ชัยกันทะ
036390507522-4  นางสาวสุทธิณี22 10 ภาพพมิพใ์จ
036390507523-2  นายเกียรติศักด์ิ23 10 คงเอียง
036390507524-0  นายจักรพงศ์24 10 วงศ์เบี้ยสัตย์
036390507525-7  นายประสิทธิ์25 13 น้อยค าพวง
036390507526-5  นายวสันต์26 10 ปะโพทิง
036390507527-3  นายณัฐกานต์27 10 อินทรพนิิจ
036390507528-1  พระวีรภัทร28 10 ศรเพช็ร์
036390507529-9  นางสาวอนงค์นาถ29 13 สังข์ทอง
036390507530-7  นายสถาพร30 10 สาธิตวงศ์เจริญ

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:
สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไม่มารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 14 คน 
 ชาย 16 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 16:42  หน้า 5



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  อชค./6ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6240050704: สาขาวิชาวิชาชีพครู

รหัสนักศึกษา   ชื่อ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยอ์ัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล

1
 การมาเรียน

จ านวน 29 คน

2 3 4 5 6 7
036390507601-6  นางสาวพชัรนันท์1 10 แต้มแก้ว
036390507602-4  นางสาวกาญจนา2 10 เกิดสุข
036390507603-2  นางสาวกฤตญกร3 10 สิทธิพร
036390507604-0  นางสาวกมลพร4 10 แก้วคง
036390507605-7  นางสาววันวิสา5 10 ชาวโพงพาง
036390507606-5  นายพงศ์สวัสฎ์ิ6 10 แสนศักด์ิ
036390507607-3  นางสาวณัฏฐ์ชกมล7 10 ชมจิตร
036390507608-1  นางสาวกนกวรรณ8 13 รัตน์เกล้า
036390507609-9  นางสาวกรวรรณ9 13 วงศ์เมฆ
036390507610-7  นายภาสกร10 13 ปภาศิริวาทย์
036390507611-5  นายด ารงศักด์ิ11 10 ภู่โฉม
036390507612-3  นายอุกฤษ12 10 ดวงวงษา
036390507613-1  นางสาวสมสมร13 10 จันทะช านิ
036390507614-9  นางสาวอ าภา14 10 โคตรค า
036390507615-6  นางสาวจิราวรรณ15 10 สุขจันทร์
036390507616-4  นางสาวพรรณนารา16 10 บัวพนัธ์
036390507617-2  นายนที17 10 ผาสุข
036390507618-0  นายธเนษฐ18 10 สุวรรณรักษา
036390507620-6  นายณฐาภพ19 10 ผันดอยเด่น
036390507621-4  นางสาวจีรปภา20 10 ตาดี
036390507622-2  นายดูดี21 10 บุญขวัญ
036390507623-0  นางสาวพชัรนันท์22 10 หงษ์ไทร
036390507624-8  นางสาวพรเพญ็23 10 แท่งทอง
036390507625-5  นางสาวอรจิรา24 10 เบ็ญกาโต
036390507626-3  นายปารณัท25 10 โสนน้อย
036390507627-1  นางสาวศศิธร26 13 ชอบสวย
036390507628-9  นายสมภพ27 10 อยูย่งสินธ์
036390507629-7  นายนิติวัฒน์28 10 ปานมา
036390507630-5  นางสาวศิริมา29 10 ชัยแยง

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:
สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไม่มารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 18 คน 
 ชาย 11 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 16:42  หน้า 6


