
รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  62  กลุ่ม  ปคท.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080601: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-ครเีอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2562

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์เกษม  เขษมพุฒเรอืงศรี

1
 การมาเรียน

จ านวน 27 คน

2 3 4 5 6 7
036250805124-4  นายชัยพร1 10 ศรีตระกูล
036250805130-1  นางสาวธันย์ชนก2 10 วะทา
036250805134-3  นางสาวเจติยา3 10 สอนทรง
036250805206-9  นางสาวนันทวัน4 10 เฉลียวชาติ
036250805207-7  นางสาวปนัดดา5 13 ไชยสาร
036250805214-3  นางสาวพลอยพรรณ6 10 คุณเมือง
036250805215-0  นางสาวศศิกร7 13 สารสุวรรณกุล
036250805301-8  นางสาววรัญญา8 10 หนันดี
036250805315-8  นางสาวศศิกานต์9 10 สีเล็ก
036250805402-4  นายภัทรกร10 10 พรหมจันทร์
036250805410-7  นางสาวญาณิศา11 10 มูลศักด์ิ
036250805419-8  นางสาวหทัยภัทร12 10 จิตรอ่ิม
036250805421-4  นางสาวอภิญญา13 13 เรียมสกุลชัย
036250805511-2  นายสุรชัย14 10 แจ้งเวหา
036250805512-0  นายปณัณวัฒน์15 10 นาคส าแดงฤทธิ์
036250805523-7  นางสาววราภรณ์16 10 เตมา
036250805531-0  นางสาวอภิชญา17 10 นิลดี
036250805534-4  นายฐานันท์18 10 วาทิตานนทน์
036250805601-1  นางสาวณัฐฌา19 10 ขุนพลึิก
036250805607-8  นางสาวกรรณิการ์20 10 สุขคะตะ
036250805608-6  นางสาวณัชชา21 10 เผดิมรอด
036250805609-4  นายธนภูมิ22 10 ใจค า
036250805635-9  นายปรัตถกร23 10 เรืองพงษ์
036250805638-3  นางสาวชลธิชา24 10 ทองระย้า
036250805642-5  นางสาวภัคจิรา25 10 สุขสุมิตร
036250805648-2  นางสาวสุทธินาถ26 13 ทรงกิจ
036250805743-1  นายธรรพณ์าธร27 13 แก้ววิชิต

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 8 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 10/08/63 10:28  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  61  กลุ่ม  ปคท.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080601: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-ครเีอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2561

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ดุรยิางค์  คมข า

1
 การมาเรียน

จ านวน 30 คน

2 3 4 5 6 7
036150805109-7  นางสาวจิดาภา1 10 ธนะรัมย์
036150805124-6  นางสาวสุจิตรา2 10 เจ๊ะดอเราะห์
036150805142-8  นางสาวมัชฌิมา3 10 สวัสทวีพร
036150805306-9  นางสาวเกวลิน4 10 กรรณิกากลาง
036150805308-5  นางสาวเนตรนภา5 10 สีมณี
036150805315-0  นายธัญธร6 10 เสาม่ัน
036150805320-0  นางสาวอันดา7 10 อ าพนัการ
036150805321-8  นางสาวจิรัชญา8 10 แฉล้มวารี
036150805404-2  นายปฐมพร9 10 พรหมสาขา ณ สกลนคร
036150805407-5  นางสาวปนัสยา10 10 ใยบวั
036150805419-0  นางสาวปยิฉัตร11 13 กล่ินกุหลาบ
036150805436-4  นายภูมินทร์12 10 เดชเทวัญด ารง
036150805441-4  นางสาวรัตนาภรณ์13 10 สุยะดุก
036150805442-2  นางสาวรัชฎาภรณ์14 10 ท่าพมิาย
036150805524-7  นายณัฐนนท์15 13 วัฒนราช
036150805543-7  นางสาวตะวันวาด16 10 เสรีคงฤทธิ์
036150805612-0  นางสาวธมลวรรณ17 10 สุภาวิมล
036150805621-1  นางสาวสโรชา18 10 ช่างเพยีร
036150805634-4  นายวรเศรษฐ์19 10 หรัิญทิพรัตนื
036150805701-1  นายชาคริต20 10 เอ่ียมสูงเนิน
036150805707-8  นางสาวชนากานต์21 10 ก ากัดวงษ์
036150805715-1  นางสาวอาริตา22 10 สู้ทุกทิศ
036150805717-7  นางสาวธัญชนก23 10 วัฒนคุ้ม
036150805719-3  นางสาวณัฐฌา24 10 ศรีเพช็ร์เจริญ
036150805722-7  นางสาวสุวมินตรา25 10 วัชระสีมานันท์
036150805724-3  นางสาวลักขณา26 10 ศรีรัตน์
036150805728-4  นายนรวิชญ์27 10 สมิตานนท์
036150805734-2  นายณัฐพล28 13 สารเสวก
036150805742-5  นางสาวฐิติมาภรณ์29 10 จรรยาพงศ์กิจ
036150805743-3  นางสาวมัชฌิมา30 10 ชาติด าดี

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 22 คน 
 ชาย 8 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 10/08/63 10:27  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  60  กลุ่ม  ปคท.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080601: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-ครเีอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2560

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ดุรยิางค์  คมข า

1
 การมาเรียน

จ านวน 21 คน

2 3 4 5 6 7
036050805209-7  นางสาวนุจรีย์1 10 สร้างดี
036050805217-0  นางสาวอนัญญา2 10 สุขเกษม
036050805220-4  นางสาวรุ่งรัตน์3 10 จันทมูล
036050805227-9  นางสาวกัณฐิกา4 10 กล่ินจ าปา
036050805263-4  นางสาวกชพรรณ5 10 ทองดี
036050805340-0  นายบวรวิช6 13 บญุใจใหญ่
036050805341-8  นายอิทธิพล7 10 ศิลปญัจะ
036050805406-9  นางสาววรรณา8 10 ทองประสม
036050805410-1  นายธนพนธ์9 10 ชัยพฒันาวรรณ
036050805431-7  นายสิริวัชร10 10 เกษรไพบลูย์
036050805432-5  นางสาวรุ่งตะวัน11 10 มีสูงเนิน
036050805439-0  นายวชิรธร12 10 โพธิก์ลาง
036050805445-7  นางสาวคุณัญญา13 10 ตาดี
036050805512-4  นายเสฏฐวุฒิ14 10 มาลัยทอง
036050805552-0  นายภัคพงษ์15 10 ย้ิมวัฒน์
036050805554-6  นายอภิธาร16 10 สุริโย
036050805608-0  นางสาวนภศร17 10 สิมัยนาม
036050805625-4  นายเตชทัต18 10 เอลกวัฒน์
036050805651-0  นายภานุพล19 10 สมบญุ
036050805708-8  นางสาวนัทชา20 10 เกศสุนทรพจน์
036050805720-3  นางสาวณัฐณิชา21 10 ปะกิเนทัง

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 11 คน 
 ชาย 10 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 10/08/63 10:26  หน้า 1


