
รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร ์รุ่น  64  กลุม่  ปคก./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
6221050201: สาขาวิชาเครื่องกล

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2564

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยอ์ดศิร  จรลัวรกูลวงศ์

1
 การมาเรียน

จ านวน 22 คน

2 3 4 5 6 7
036450502001-6  นายพศิน1 10 สมเสถียรพล
036450502002-4  นายชญานิน2 10 ศรีเษม
036450502003-2  นางสาวปยิฉัตร3 13 ผ่องแผ้ว
036450502004-0  นายราชวติั4 10 เพช็รเท้า
036450502005-7  นายธนภมูิ5 10 ธนสมบติั
036450502006-5  นายกิตติพงษ์6 10 ก าเนิดการ
036450502007-3  นายอัษฎามงคล7 13 สุดจตร์รัก
036450502008-1  นายสหรัฐ8 13 นุชทิม
036450502009-9  นายโชคทวี9 13 สุวรรณพรม
036450502010-7  นายพศัิกด์ิ10 10 รณภาพ
036450502011-5  นายมงคล11 13 อุทธยา
036450502012-3  นายทัตพล12 10 ศรไชย
036450502014-9  นายอัซมี่13 10 ฉิมอยู่
036450502015-6  นายธนดล14 10 ศิริโสภณ
036450502016-4  นายธนาธร15 10 น้อยนงเยาว์
036450502017-2  นายศิริวฒัน์16 10 คุ้มเหล่ายูง
036450502018-0  นายประกาวทิย์17 10 บดีรัฐ
036450502019-8  นายสุนทร18 10 จ าปามี
036450502020-6  นายพรีดนย์19 10 จนัทร์งาม
036450502021-4  นายชัยวฒัน์20 13 สาเทศ
036450502022-2  นายปรมินทร์21 10 ต้ังอยู่ภวูดล
036450502023-0  นายอัษฎาวฒิุ22 10 หวงัเจริญ

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบยีน ,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถกูถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปดิสาขาวชิา,83:นักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนกบัมหาวทิยาลัยคู่สัญญา ,85:เสียชีวติ
,89:สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวชิา,95:นักศึกษาสละสิทธิ์ (TCAS),97:ขา้มสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,
99:ขาดการติดต่อ,

 หญงิ 1 คน 
 ชาย 21 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร ์รุ่น  64  กลุม่  ปอก./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
6221050301: สาขาวิชาอุตสาหการ

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2564

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์

1
 การมาเรียน

จ านวน 11 คน

2 3 4 5 6 7
036450503001-5  นายภมูิพฒัน์1 10 อานุภาพไตรรัตน์
036450503003-1  นางสาวศิรดา2 10 เสียงเย็น
036450503004-9  นางสาวกมลวรรณ3 10 จติยม
036450503005-6  นายกนกพชิญ์4 10 จนัทร์เครือ
036450503006-4  นางสาวจริวรรณ5 10 ทบบญุ
036450503008-0  นายกุตตระ6 10 มะลิเครือ
036450503009-8  นางสาวเบญจวรรณ7 10 มะสี
036450503010-6  นายศุภกร8 13 เพช็นานาน
036450503011-4  นายณัฐวชัต์9 10 วฒิุพฒัน์เมธากุล
036450503012-2  นางสาววรารัตน์10 13 ตระการรัตนชัย
036450503013-0  นายบญุญฤทธิ์11 10 สุขพว่ง

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบยีน ,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถกูถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปดิสาขาวชิา,83:นักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนกบัมหาวทิยาลัยคู่สัญญา ,85:เสียชีวติ
,89:สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวชิา,95:นักศึกษาสละสิทธิ์ (TCAS),97:ขา้มสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,
99:ขาดการติดต่อ,

 หญงิ 5 คน 
 ชาย 6 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

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

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 06/06/64 13:08  หน้า 2



รายชื่อนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนยเ์ทเวศร ์รุ่น  64  กลุม่  ปคพ./1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
6221050401: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รหสันักศึกษา   ช่ือ - สกลุล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2564

สถานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยนิ์คม  ดษิฐคลึ

1
 การมาเรียน

จ านวน 22 คน

2 3 4 5 6 7
036450504002-2  นายปรวฒัน์1 13 ภกัดีวงษ์
036450504003-0  นางสาวเจติยา2 10 ปานชู
036450504005-5  นางสาวมติมนต์3 10 แจง้เกษตร
036450504006-3  นางสาวพณัธภิาร์4 10 นิลเพชร
036450504007-1  นายนิติธร5 10 งามสดใส
036450504008-9  นางสาวกาญมณี6 10 ตรีเจริญ
036450504010-5  นายวสันต์7 10 กิจนพศรี
036450504011-3  นายยศกร8 10 ตูวเิชียร
036450504012-1  นายกันต์9 10 กลับแก้ว
036450504013-9  นายดรุณศักด์ิ10 10 นาฮุดา
036450504014-7  นายทัศนวภิทัร11 10 พวงล าภู
036450504016-2  นายกฤษณปกรณ์12 13 บญุมา
036450504017-0  นางสาวอารยา13 10 บรรเทา
036450504018-8  นางสาววนัวภิา14 10 หว้ยหงษท์อง
036450504020-4  นายจริพฒัน์15 10 ศรีนุ่น
036450504021-2  นายรฐนนท์16 10 อุดม
036450504023-8  นางสาวศิรประภา17 13 จนัทร์ประทีป
036450504024-6  นายธนธรณ์18 10 เอี่ยมสุวรรณ
036450504025-3  นางสาวคุณัญญา19 10 มาตรศร
036450504026-1  นางสาวนาวารี20 13 สะระยะ
036450504027-9  นางสาวฮาซามิน21 13 ยะโก๊ะ
036450504029-5  นางสาวชวศิา22 10 ไชยกระโทก

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบยีน ,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถกูถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปดิสาขาวชิา,83:นักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนกบัมหาวทิยาลัยคู่สัญญา ,85:เสียชีวติ
,89:สละสิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวชิา,95:นักศึกษาสละสิทธิ์ (TCAS),97:ขา้มสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,
99:ขาดการติดต่อ,

 หญงิ 11 คน 
 ชาย 11 คน 

  ชื่อวิชา
  ชื่อ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

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

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 06/06/64 13:08  หน้า 3


