
รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ตฟฟ./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6122050101: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยส์ุธี  โสมาเกตุ

1
 การมาเรียน

จ านวน 39 คน

2 3 4 5 6 7
036360501021-6  นายเนติพงษ์1 10 บุญประเสริฐ
036360501022-4  นางสาวสุชาวดี2 10 เพชรเดช
036360501025-7  นายศุภกร3 10 สิงห์สม
036360501026-5  นางสาวผโลทัย4 10 ปิยะวงค์
036360501027-3  นางสาวสุภาพรรณ5 10 แสงจนัทร์
036360501028-1  นายพธิีกร6 10 สมัยกุล
036360501029-9  นายนราวิชญ์7 10 สร้อยระยา้
036360501030-7  นายศุภฤกษ์8 10 หิรัญวัฒน์
036360501032-3  นางสาวยพุารัตน์9 10 ขุนขจร
036360501033-1  นายธนวัฒน์10 10 ฮ่อค า
036360501034-9  นายกฤษณพงศ์11 10 จา่เหม็ง
036360501035-6  นายชัยมงคล12 10 เล็กแกมเงิน
036360501038-0  นายธรรมพฒัน์13 10 อุ่นนาค
036360501039-8  นายกันตพงศ์14 10 ใจเยน็
036360501040-6  นายณัฐพล15 10 มัณฑุกานนท์
036360501041-4  นายอานนท์16 10 แถวสูงเนิน
036360501042-2  นายเกษมสันต์17 10 ทันกุหลาบ
036360501043-0  นายสุทิวัส18 10 เรียมภักดี
036360501044-8  นายจริายทุธ19 10 นามแจม่
036360501045-5  นายศุภกร20 10 เจนดง
036360501046-3  นายธนดล21 10 บุญสุข
036360501047-1  นายทนันชัย22 10 ไทยแท้
036360501048-9  นางสาวศิริรัตน์23 10 ปันนูเวียง
036360501049-7  นายตะวัน24 10 หงษ์กา
036360501050-5  นายนภสินธุ์25 10 ผลเจริญ
036360501052-1  นายสุรชัย26 10 พทุธานุ
036360501053-9  นายนทีธร27 10 ชีวะสวัสด์ิ
036360501054-7  นางสาวสายธาร28 13 ยาภัย
036360501055-4  นายภีรภัทร29 10 ใจดี
036360501056-2  นายนัฐพงษ์30 10 หัวหนองหาร
036360501057-0  นายกฤติพฒัน์31 10 สงนอก
036360501058-8  นายฐิติพงศ์32 10 วงษ์อุดม
036360501059-6  นายเมธา33 10 สังสัมฤทธิ์
036360501060-4  นายปภพ34 10 หม่ืนอินทร์
036360501064-6  นายภูวิศ35 10 จนิดาพล
036360501065-3  นายภูมินทร์36 10 ชูโชติ
036360501066-1  นางสาวอาทิตา37 10 ขจดัภัย
036360501067-9  นายสัมพนัธ์38 10 ฟกัผล
036360501068-7  นายอัซฮัร39 10 เพยีรพทัิกษกุล
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รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ตฟฟ./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6122050101: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยส์ุธี  โสมาเกตุ

1
 การมาเรียน

จ านวน 39 คน

2 3 4 5 6 7

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 7 คน 
 ชาย 32 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ตคก./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6122050201: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยอ์ดิศร  จรลัวรกูลวงศ์

1
 การมาเรียน

จ านวน 16 คน

2 3 4 5 6 7
036360502001-7  นายสุรพงษ์1 10 นาเจริญ
036360502002-5  นายอภิสิทธิ์2 10 คุณวงค์
036360502003-3  นายกิตติพงศ์3 10 จนัทร์แยม้
036360502004-1  นายกิตติพงษ์4 10 กล่ินหอม
036360502006-6  นายศุภกิตต์ิ5 10 เน้ือน่ิม
036360502007-4  นายรัฐภูมิ6 10 แก้ววงษ์
036360502009-0  นายนิตินัย7 10 บริบูรณ์นาคม
036360502013-2  นายอาทร8 10 ศักด์ิสุภาพ
036360502014-0  นายภูริ9 10 รุจริะยรรยง
036360502015-7  นายธีภพ10 10 แยม้เล้ียง
036360502016-5  นายนราวิชญ์11 10 วงค์ทองดี
036360502017-3  นายพนัมังกร12 10 ดอนทอง
036360502018-1  นายธนาวุฒิ13 10 จนัทรัตน์
036360502019-9  นายวีระชัย14 10 วงศ์พทัิกษ์
036360502020-7  นายพงษ์สุวรรณ15 10 มีสม
036360502021-5  นายวัชรพล16 10 วรรณทิตย์

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 0 คน 
 ชาย 16 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ตอก./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6122050301: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยต์ฤณ  ดิษฐล าภู

1
 การมาเรียน

จ านวน 14 คน

2 3 4 5 6 7
036360503001-6  นายชัชวาล1 10 ชินทอง
036360503002-4  นายพรีดนย์2 10 แก้วกูลวงษ์
036360503003-2  นางสาวชมพนุูช3 10 ป้องกัน
036360503004-0  นางสาวจดิาภา4 10 สมยะภัย
036360503005-7  นายนนทวัฒน์5 10 ปิ่นมงคล
036360503006-5  นางสาวศิรินทร์6 10 ขันโพธิ์น้อย
036360503007-3  นายธัชนนท์7 10 ทองแกมนาค
036360503008-1  นายชวนันท์8 10 บุญล้ า
036360503009-9  นายพงศ์พทัธ์9 10 สรายทอง
036360503010-7  นายเนติธร10 10 ดวงทิม
036360503011-5  นายศุภฤกษ์11 10 ทองฮีง
036360503012-3  นายจริพฒัน์12 10 โยธี
036360503014-9  นายราชพล13 13 เหล่าศรี
036360503016-4  นายอิทธิรัตน์14 10 ไชยะ

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 3 คน 
 ชาย 11 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ตอล./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6122050501: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยว์ารนีิ  วีระสินธุ์

1
 การมาเรียน

จ านวน 7 คน

2 3 4 5 6 7
036360505001-4  นายไพรัต1 10 อินชายเขา
036360505002-2  นายอัครชัย2 10 สิทธิชัย
036360505003-0  นายเพชร3 10 น่ิมน้อย
036360505004-8  นายสิทธิพล4 10 ใจดี
036360505005-5  นายสืบศักด์ิ5 13 อินสิทธิ์
036360505006-3  นายดลสันต์ิ6 13 ปานบุตร
036360505008-9  นายภาณุพฒัน์7 13 โอสถหงษ์

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 0 คน 
 ชาย 7 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

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

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันท่ี 14/07/63 15:53  หน้า 5


