
รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  62  กลุ่ม  ปทฆ.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2562

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์สรณัยา  มังคละคุปต์

1
 การมาเรียน

จ านวน 28 คน

2 3 4 5 6 7
036250805114-5  นายพภิพ1 10 ขจรศิลป์
036250805135-0  นายศุภวิชญ์2 10 วรรักษา
036250805145-9  นางสาวอิศริยา3 10 ณ วงษ์
036250805201-0  นางสาวอารียา4 10 แสงจันทร์
036250805210-1  นายณัฐภัทร5 10 ล่ าสัน
036250805216-8  นายชานนท์6 10 โชตะนา
036250805219-2  นายกอบชัย7 10 พมิเสน
036250805221-8  นายพงศกร8 10 ขวัญข้าว
036250805223-4  นายพนิต9 10 พรเทพานนท์
036250805231-7  นางสาวนรีกานต์10 10 จุลสุวรรณ
036250805232-5  นายศรัณย์11 10 ก่อเกียรติตระกูล
036250805403-2  นายนันทวุฒน์12 10 กิติพงษ์
036250805404-0  นายธีธัช13 10 พลูล้น
036250805405-7  นางสาวอรนุชา14 10 ชลายนวัฒน์
036250805407-3  นางสาวอมรรัตน์15 10 โจมพรม
036250805411-5  นางสาววิจิตรา16 10 จีนข า
036250805414-9  นางสาวธันย์ชนก17 10 วงศ์ดี
036250805417-2  นายกรกฎา18 10 ละออเหล่า
036250805430-5  นางสาวอารีรัตน์19 10 โหไ้ทย
036250805432-1  นางสาวปทัมาภรณ์20 10 อินทร์ถา
036250805706-8  นายพยัคฆ์21 10 พวงโสม
036250805708-4  นางสาวพมิภรณ์22 10 สว่างย่ิง
036250805711-8  นางสาวณัฐฐินันท์23 10 หวานหู
036250805730-8  นางสาวมณีรัตน์24 10 หุน่ทอง
036250805734-0  นางสาวเบญจมาศ25 10 โรจนลภัสปรีดา
036250805740-7  นางสาวชนิกานต์26 10 พึ่งรุ่ง
036250805748-0  นางสาวนิดฉาย27 10 มงคลแก้ว
036250805749-8  นางสาวพชรมน28 10 พยัฆวิเชียร

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:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 16 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 12:36  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  62  กลุ่ม  ปทฆ.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2562

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ธีรวัจน์  อุดมสินเจรญิกิจ

1
 การมาเรียน

จ านวน 28 คน

2 3 4 5 6 7
036250805107-9  นายอาธิป1 10 ตรงมหวิเศษ
036250805110-3  นายชนม์ธวัช2 10 อาขุบตุร
036250805304-2  นางสาวสุพรรณิการ์3 10 ทองนุ่ม
036250805306-7  นางสาวหน่ึงฤทัย4 10 ไชยตา
036250805309-1  นางสาวชาลิสา5 10 บญุยศิลป์
036250805310-9  นางสาวอาทิตยา6 10 เชียงเพี้ยน
036250805312-5  นางสาวขวัญจิรา7 10 พกุิลณี
036250805318-2  นางสาวปฐมพร8 10 พฒันะจุฑา
036250805319-0  นายณัฏฐ์นวัต9 10 อภิชญายศอนันต์
036250805321-6  นายภาณุกร10 10 ประเสริฐสิน
036250805325-7  นายชาญณรงค์11 10 โพธิศ์รี
036250805327-3  นายณัชพล12 10 คงกฤตยาคม
036250805501-3  นางสาวกนกวรรณ13 10 หน่ึงฤทัย
036250805502-1  นางสาวประภาสิริ14 10 ไทยสงฆ์
036250805508-8  นางสาวสวิชญา15 10 อินทวัฒน์
036250805514-6  นายณัฐกร16 10 เตชะนา
036250805517-9  นางสาวพมิพพ์ลัิย17 10 สุหร่ายเพช็ร
036250805518-7  นางสาวณัฐนันท์18 10 ควินรัมย์
036250805520-3  นายธีรศักด์ิ19 10 ภูสีดวง
036250805522-9  นางสาวจิริยาภรณ์20 10 รัตนวัน
036250805526-0  นางสาวกุลธิดา21 10 น้อยรักษา
036250805533-6  นายรชานนท์22 10 มะหะหมัด
036250805605-2  นางสาวโชษิตา23 10 มุกดาสนิท
036250805643-3  นายศุภมิตร24 10 สุพะวะ
036250805731-6  นางสาวสุริวงศ์25 10 บวัเล็ก
036250805732-4  นางสาวเบญจวรรณ26 10 สุขปกัษ์
036250805742-3  นายธนาชัย27 10 แก้ววรรณา
036250805747-2  นางสาวนิษา28 10 บวัม่วง

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:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 17 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 12:36  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  61  กลุ่ม  ปทฆ.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2561

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ชิษยรสัย์  ศิรไิปล์

1
 การมาเรียน

จ านวน 35 คน

2 3 4 5 6 7
036150805104-8  นางสาวจิรนันท์1 10 สิรกุล
036150805105-5  นายกันตภณ2 10 หนูหอ่
036150805110-5  นางสาววิลาสินี3 10 เพง็อ่ิม
036150805113-9  นางสาวรดาทอง4 10 ชูเชิดเกียรติสกุล
036150805127-9  นางสาวชญาธร5 10 บวัน้อย
036150805134-5  นายธนวัฒน์6 10 วิบลูย์จันทร์
036150805203-8  นางสาววิปรัชญาพร7 10 พบืขุนทด
036150805204-6  นางสาวพฐิชญาณ์8 10 โชคย่ิงสวัสด์ิ
036150805205-3  นางสาวณัฐมล9 10 พงษ์สกุล
036150805207-9  นางสาวรัชเนศ10 10 ทาหาญ
036150805211-1  นางสาวนฤมล11 10 จันทร์สุริยา
036150805216-0  นายพงษ์รวี12 10 แหลมทอง
036150805219-4  นายสุวพงษ์13 10 สันติคงสุข
036150805232-7  นายพชิญุตม์14 10 เพชรภูเขียว
036150805236-8  นางสาวน  าฝน15 10 สิทธิชัย
036150805240-0  นางสาวมุขธิดา16 10 พลบญุ
036150805242-6  นางสาวจิดาภา17 10 ธวัชวิบลูย์
036150805304-4  นางสาวชาลิสา18 10 เพิ่มสันติพงศ์
036150805305-1  นายสิรวิชญ์19 10 สโมสร
036150805309-3  นางสาวภัคนันท์20 10 ดีรอด
036150805311-9  นายคมสรร21 10 โออนุรักษ์
036150805314-3  นางสาวเจนจิรา22 10 อินทรักษา
036150805327-5  นางสาวเบญญาภา23 10 ไวยศิลา
036150805328-3  นายทรงธรรม24 10 พงษ์ตันกุล
036150805330-9  นางสาวภาวินี25 10 สาพงษ์เอ่ียม
036150805332-5  นายวิษณุกรณ์26 10 แสงพรหม
036150805335-8  นางสาวอมลวรรณ27 10 ทองช้อย
036150805338-2  นายณัฐพงศ์28 10 ตันเฉ่ียง
036150805341-6  นายยศวรรธน์29 10 เย็นวิจิตร์
036150805344-0  นายชาญเดช30 10 สายแสงใส
036150805425-7  นายอภิสิทธิ์31 10 ใหญ่ปราม
036150805440-6  นายณวรรษ32 10 สุนทรวิภาต
036150805445-5  นายณัทภูการ33 10 พลูขวัญ
036150805511-4  นางสาวเกศรินทร์34 10 จันทร์วิเศษ
036150805519-7  นายพรหมพริิยะ35 10 สิริอัครกุล

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 12:37  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  61  กลุ่ม  ปทฆ.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2561

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ชิษยรสัย์  ศิรไิปล์

1
 การมาเรียน

จ านวน 35 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:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 19 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 12:37  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  61  กลุ่ม  ปทฆ.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2561

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.อัญชุลี  วงษ์บญุงาม

1
 การมาเรียน

จ านวน 40 คน

2 3 4 5 6 7
036150805513-0  นางสาวณัฐวดี1 10 จีนนาฏ
036150805518-9  นางสาวปรางวลัย2 10 เงินฉาย
036150805520-5  นางสาวมัญชุลิกา3 10 แสงอุทัย
036150805521-3  นายภานุวัฒน์4 10 หงษ์ลอยลม
036150805528-8  นางสาวกนกพร5 10 กัณหสิงห์
036150805530-4  นางสาวกมลรัตน์6 10 แซ่ดา
036150805532-0  นางสาวปาณิสรา7 10 สุรสุขภูมิ
036150805535-3  นางสาวณิชกุล8 10 ผายสุวรรณ
036150805538-7  นางสาวศศินา9 10 เสนีเศรษฐ
036150805542-9  นางสาวทัศนีย์10 10 ดอกเตย
036150805606-2  นายนิธิศ11 10 เอมดวงดี
036150805609-6  นางสาวเปมนีย์12 10 ธรรมสารสมบติั
036150805610-4  นางสาวณัฐวราภรณ์13 10 ค าจันทร์วงค์
036150805613-8  นางสาวเจนนิสา14 10 อัครปญัญาพาณิชย์
036150805617-9  นางสาวกัลยรัตน์15 10 จิตต์แจ่ม
036150805620-3  นางสาวปิน่นภา16 10 จิบกระพงษ์
036150805624-5  นางสาวภูริตา17 10 วงศ์บรรทะกิจ
036150805628-6  นายนันท์ธิวัฒน์18 10 กนกพฒัน์
036150805631-0  นางสาวฤทัยวัลย์19 10 เจริญสุข
036150805632-8  นายชลทิตย์20 10 วัดเมือง
036150805633-6  นายธวัช21 10 อะโน
036150805635-1  นางสาวอังศวีร์22 10 พรธนาสวัสด์ิ
036150805637-7  นางสาวนันท์นลิน23 10 เพช็รหนิ
036150805638-5  นางสาวธนัชพร24 10 สังข์มาลัย
036150805639-3  นายโสภณ25 10 ค ามา
036150805646-8  นางสาวเจนราณี26 10 โต๊ะยง
036150805705-2  นางสาวจารุวรรณ27 10 นรการ
036150805711-0  นางสาวชลลดา28 10 ผาสุขกรรม
036150805712-8  นายต้นหน29 10 เช่ือมไธสง
036150805713-6  นางสาวสุภัทตรา30 10 สนธิโพธิ์
036150805718-5  นายชิณวัฒน์31 10 ประทุมพนัธ์
036150805723-5  นายชาญณรงค์32 10 เยาว์ธานี
036150805729-2  นางสาวชลดา33 10 ภาวนาวิวัฒน์
036150805730-0  นางสาวศศิวรรณ34 10 ผดาเวช
036150805732-6  นางสาวนารากร35 10 มีบญุสูง
036150805736-7  นายสหสัวรรษ36 10 เลิศวัชราภิรมย์
036150805737-5  นายธนภัทร37 10 รักประพนัธ์
036150805739-1  นางสาววริศรา38 10 ต้นค าฮัก
036150805740-9  นางสาวณิชา39 10 ลัคนาภิเศรษฐ์
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  61  กลุ่ม  ปทฆ.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2561

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.อัญชุลี  วงษ์บญุงาม

1
 การมาเรียน

จ านวน 40 คน

2 3 4 5 6 7
036150805741-7  นางสาวพลอยชมพู40 10 อ่อนส าอางค์

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:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 29 คน 
 ชาย 11 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  60  กลุ่ม  ปทฆ.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2560

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.อภิญญ์พัทร ์ กุสิยารงัสิทธ์ิ

1
 การมาเรียน

จ านวน 38 คน

2 3 4 5 6 7
036050805101-6  นายจักรภัทร1 10 หอ้งแสง
036050805107-3  นายรังสิมันต์2 10 แก้วแจ้ง
036050805108-1  นางสาวณัฐชา3 10 บญุครอง
036050805112-3  นางสาวสุทธิลักษณ์4 10 ผลไพบลูย์
036050805115-6  นายคทายุทธ์5 10 ใหญ่โต
036050805119-8  นางสาวพมิพภั์ค6 10 ศรีประเสริฐ
036050805123-0  นางสาวจิรัชยา7 10 นกเจริญ
036050805129-7  นางสาวปญัทิตา8 10 สุขศิริ
036050805132-1  นางสาวกุลยา9 10 คงเวทย์
036050805133-9  นางสาวกมลชนก10 10 พมิพพ์ล
036050805135-4  นางสาวสตรีรัตน์11 10 หน่ึงหนองดุม
036050805139-6  นางสาวอารยา12 10 เนียมวัน
036050805140-4  นายณรัฐกรณ์13 10 หรัิญทวีโรจน์
036050805145-3  นางสาวมนัสนันท์14 10 ยศปญัญา
036050805148-7  นายเกียรติภูมิ15 10 บญุพลู
036050805152-9  นางสาวมนัสพร16 10 วัฒนวงศ์
036050805203-0  นายวัชรยุทธ17 10 บญุมี
036050805221-2  นางสาวอรพมิล18 10 หลักกล้า
036050805234-5  นางสาวไข่มุก19 10 มานะศรี
036050805235-2  นางสาววาสนา20 10 สิริเจริญธนพนัธุ์
036050805239-4  นางสาวอรรัมภา21 10 บญุช่วย
036050805246-9  นางสาวกุลสตรี22 10 พรหมรัศมี
036050805250-1  นางสาวอภิวรรณ23 10 พึ่งมี
036050805254-3  นายกิตติเมธ24 10 รักวงษ์
036050805304-6  นางสาวสุภางพนิธ์25 10 กิจประกอบ
036050805318-6  นางสาวณภัทร26 10 ชัยชนะ
036050805322-8  นางสาวศิรินญา27 10 วิชัย
036050805330-1  นางสาวชนิกานต์28 10 ตุ่มศิริ
036050805331-9  นางสาวกาญจนา29 10 พนัธรักษ์
036050805343-4  นางสาวนุชนาถ30 10 ดอนถวิล
036050805344-2  นายนวพร31 10 สุขเกษม
036050805349-1  นายอนุพงศ์32 10 ไชยธงรัตน์
036050805359-0  นายปริญญา33 10 จ่ันบ ารุง
036050805401-0  นายณัฐศิษฏ์34 10 เดชาวัฒนะพงศ์
036050805402-8  นายยศวริศ35 10 แซ่ล้อ
036050805404-4  นางสาวรัตนา36 10 เอ่ียมจรูญ
036050805408-5  นางสาวภรณ์ลดา37 10 บวัทอง
036050805409-3  นายอนุวัฒน์38 10 กันจาด
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  60  กลุ่ม  ปทฆ.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2560

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.อภิญญ์พัทร ์ กุสิยารงัสิทธ์ิ

1
 การมาเรียน

จ านวน 38 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:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 25 คน 
 ชาย 13 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  60  กลุ่ม  ปทฆ.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2560

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ชาญ  เดชอัศวนง

1
 การมาเรียน

จ านวน 38 คน

2 3 4 5 6 7
036050805412-7  นางสาวปนิชชา1 10 ศรีภูงา
036050805413-5  นางสาวชรัลสรณ์2 10 ล้ิมชัยรัตน์
036050805416-8  นางสาวชฎาพร3 10 จีนประโคน
036050805421-8  นางสาวกมลวรรณ4 10 เกิดเรือง
036050805425-9  นายกษิดิช5 10 ศิริตระกูล
036050805437-4  นางสาวสุธาสินี6 10 ประชาราษฎร์
036050805441-6  นางสาวฐิติกา7 10 ลาดอก
036050805453-1  นางสาวพรพรรณกาญจน์8 10 ปอ้งกัน
036050805458-0  นางสาวภัทราพร9 10 เลิศล่มภัย
036050805501-7  นางสาวนิภาพร10 10 ทองนาค
036050805504-1  นางสาววสิกัญญา11 10 จันทุรัตน์
036050805505-8  นายสุมิตร12 10 วิชญานุภาพ
036050805509-0  นายชุติพนธ์13 10 คุ้มกัน
036050805519-9  นางสาวลลิตา14 10 จงประเสริฐ
036050805521-5  นางสาววรัญญดา15 10 ขันทอง
036050805524-9  นางสาวภัสสรณ์16 10 นิลคล้ า
036050805536-3  นางสาวธนภรณ์17 10 พวงทิพย์
036050805543-9  นางสาวประภาวรินทร์18 10 ศรีเงินยวง
036050805555-3  นางสาวจุฑามาศ19 10 ภาษยวรรณ
036050805602-3  นางสาวรุจิระ20 10 จันทร์หล่ าผล
036050805604-9  นางสาวจุฑามาศ21 10 ชีอยู่
036050805612-2  นางสาวม่านฟา้22 10 วงษ์ถนอม
036050805619-7  นางสาวกนิษฐา23 10 นิลมาก
036050805626-2  นางสาวปญัญาพร24 10 แซ่โง้ว
036050805629-6  นางสาววัชราพร25 10 สุทธวีรีสรรค์
036050805641-1  นางสาวญาณิศา26 10 โปร่งสละ
036050805655-1  นางสาวอนัญญา27 10 อิงคุทานนท์
036050805706-2  นางสาวธนีนาถ28 10 ฮ่ันไพศาล
036050805709-6  นางสาวณฐศิลป์29 10 เรืองสิทธิรัชต์
036050805710-4  นางสาวน้ าหอม30 10 ภู่ปัน้
036050805711-2  นายปติิ31 10 บญุญามาลย์
036050805712-0  นางสาวอภิศราภรณ์32 10 หร่ังใจเย็น
036050805714-6  นางสาวกัลยกร33 10 บรรพตะธิ
036050805716-1  นางสาวณหทัย34 10 ตาริชกุล
036050805722-9  นายนฤชา35 10 จันทนะกนิษฐ์
036050805723-7  นางสาวชนันดา36 10 ทองหล่อ
036050805731-0  นางสาวกัญญาพชัร37 10 บญุใหญ่
036050805744-3  นางสาวเจนิตา38 10 ประกาสิทธิ์
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  60  กลุ่ม  ปทฆ.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080101: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2560

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ชาญ  เดชอัศวนง

1
 การมาเรียน

จ านวน 38 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:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 33 คน 
 ชาย 5 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

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