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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6125050201: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยว์ิชชา  อุปภัย

1
 การมาเรียน

จ านวน 12 คน

2 3 4 5 6 7
036360503601-3  นายสยามรัฐ1 10 ดวงสะเสน
036360503603-9  นายเดชาพล2 10 ธรรมปาโล
036360503604-7  นายสุวิจกัขณ์3 10 นุชแฟง
036360503605-4  นายพฒัน์ศาสตร์4 10 กิจทิพยศ์รี
036360503606-2  นายปณภัทร5 10 แทนหนู
036360503607-0  นายศุภกร6 10 ชัยสายนัต์
036360503609-6  นายศรายธุ7 10 สกุล
036360503610-4  นายสุทิน8 10 เนตรสว่าง
036360503611-2  นายณัฐภัทร9 10 พนัโภคา
036360503615-3  นายเกียรติศักด์ิ10 13 ยวนยี
036360503616-1  นายกลยทุธ11 13 อินทร์มี
036360503617-9  นางสาวชลิดา12 13 ทองหลิม

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 1 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  ออก./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี2 ปี ต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
6125050301: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยต์ฤณ  ดิษฐล าภู

1
 การมาเรียน

จ านวน 31 คน

2 3 4 5 6 7
036360503502-3  นางสาวณัฐณิชา1 10 ด ารงค์สกูล
036360503503-1  นางสาววริศรา2 10 สังขวัฒนา
036360503504-9  นายอัครพล3 10 พรรญราช
036360503505-6  นายนครินทร์4 10 สันเพราะ
036360503506-4  นางสาวสุภาภรณ์5 10 ภารการ
036360503507-2  นางสาวชลธิชา6 10 สร้อยจติร
036360503508-0  นายวิวัฒน์7 10 รัตโน
036360503509-8  นางสาวเพญ็ฉาย8 10 ปิ่นฟา้
036360503510-6  นางสาวจริาภร9 10 ภูจ าปา
036360503511-4  นางสาวอัจฉริยาภรณ์10 10 สายสังข์
036360503512-2  นายเอกวีร์11 10 จนัทวิโรจน์
036360503514-8  นายมงคล12 10 หงษ์แก้ว
036360503515-5  นายมงคล13 10 กุนพริิยะ
036360503516-3  นายยศพร14 10 ทวีศาสตร์
036360503517-1  นายปราการ15 10 บุญเลิศ
036360503518-9  นางสาวอภิญญา16 10 บุญซ้อน
036360503519-7  นายสราวุธ17 10 แสงสุรินทร์
036360503520-5  นายเทิดภูมิ18 10 หนูแก้ว
036360503522-1  นายภัทร์รัตน์19 10 สังข์ศาสตร์
036360503523-9  นายสมโชค20 10 แซ่ผู่
036360503524-7  นายกิตติพงษ์21 10 บุญล้อม
036360503525-4  นายกฤตนัย22 10 รับพรพระ
036360503527-0  นายวุฒิภัทร23 10 เทพพทัิกษ์
036360503528-8  นายพรีพงษ์24 13 บุญแท้
036360503530-4  นายปฏิภาณ25 10 ใยดี
036360503532-0  นายจตุพงษ์26 10 ทานศรี
036360503533-8  นายภคพงษ์27 10 นาคกุล
036360503534-6  นายณัฐพล28 10 ค ามิ
036360503535-3  นายบุญรอด29 13 สุธัมมะ
036360503537-9  นายณัฐพล30 13 บุญแท้
036360503538-7  นายศรราม31 13 อ่อนท้าว

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 8 คน 
 ชาย 23 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 15:56  หน้า 2


