มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ วิศวกรรมศาสตร
วิชาเอก วิศวกรรมโยธา
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
1 2611010141119
2 2611010141120
3 2611010141121
4 2611010141122
5 2611010141123
6 2611010141124
7 2611010141125

ชื่อ - นามสกุล
นายจิรายุ รัตนศิริวงศวุฒิ
นายภัทรพล จิ้วเจือ
นายวิชชากร อินทรใจ
นายสุรภาส หาญชัยสิริพร
นายณัฐิวุฒิ เทียนชัยทัศน
นางสาวชลิดา นิลพันธุ
นายมารุต เปยมพอดี

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WCVE14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 6 คน หญิง 1 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031441120 นายณัฐวัตร พอคา
2 2611031441121 นายกิตติศักดิ์ จันทะคร
3 2611031441122 นายสุทธิพงศ รักหนองแซง
4 2611031441123 นายนันทพงศ หงษคําหลา
5 2611031441124 นายธนารักษ ศรีเอียด

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WIFT14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 5 คน หญิง 0 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031341112 นายยศกฤศ จาดขาว
2 2611031341113 นายวรุตม แซแต
3 2611031341114 นายศักรินทร ชนประเสริฐ

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WELT14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 3 คน หญิง 0 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031641105 นายจักรพันธ พูนสุขโขภิบาล

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WIET14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 1 คน หญิง 0 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031741142 นายธนภูมิ พวงจารีย
2 2611031741143 นายกิษณพจน เอี่ยมสอาด
3 2611031741144 นายนวมินทร ทองสมเพียร
4 2611031741145 นายพิพัฒน มงคลปราณีตเลิศ
5 2611031741146 นายทรงพล พูนสวัสดิ์
6 2611031741147 นางสาวชนาภา เลิกนอก
7 2611031741148 นายธีรภัทร สมพัตสรสิริ
8 2611031741149 นายรณกร สาโรจน
9 2611031741150 นายอชิระ กลิ่นประเสริฐ

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WCET14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 8 คน หญิง 1 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031841111 นายพีระพัฒน แซตั้น
2 2611031841112 นายภัทรพล สถิตยเจริญ

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WPET14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 2 คน หญิง 0 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031641304 นายณัฐพล เเยมกลิ่น
2 2611031641305 นายอนุชา รัตนแสงงาม
3 2611031641306 นายชลิตรัฐ ยอดฉาย
4 2611031641307 นายพลทิตย พรนอย
5 2611031641308 นางสาวเมธิศา สังขเพิ่ม
6 2611031641309 นายบุญญาริต วัดลอม
7 2611031641310 นายอนุรักษ สุยะราช

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WIET22-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 6 คน หญิง 1 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031741305 นายวุฒิพงษ ขุนณรงค
2 2611031741306 นายทศา ปนสวัสดิ์
3 2611031741307 นายอัษฎาวุธ อังคุณานนท

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WCET22-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 3 คน หญิง 0 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031541153 นางสาวปฎิญญา บุญมาตุน
2 2611031541154 นางสาวธัญญารัตน บุญชม
3 2611031541155 นายสมเจตน ภูสุพา

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WMCT14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 1 คน หญิง 2 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031341303 นายณัฐวุฒิ กุลมณี
2 2611031341304 นายพิสุทธิ์ เส็งศรี
3 2611031341305 นายสุริยา พัฒโท
4 2611031341306 นายกิตติศักดิ์ จันทรสม
5 2611031341307 นายสหรัฐ แสงทอง
6 2611031341308 นายสยามรัฐ แสงทอง
7 2611031341309 นายพรพรต ศาสตรกระจาง

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WELT22-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 7 คน หญิง 0 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611031441310 นายภานุวัฒน แกนสา
2 2611031441311 นางสาวศิริรัตน รัตนานุกูล
3 2611031441312 นางสาวจีรวรรณ ขวัญแกว
4 2611031441313 นางสาวเมธินี วรรณโพธิ์
5 2611031441314 นายวงศกร คงกระพันธ
6 2611031441315 นายเนติ เกษมพิพัฒน
7 2611031441316 นายเสฐียรพงษ พราหมณนันโฑ
8 2611031441317 นายทศพร ออนแกว

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WIFT22-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 5 คน หญิง 3 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก บัญชีบัณฑิต
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย กาญจนา มงคลนิพัทธ
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611050641150 นายตนกลา บัญญัติศิลป
2 2611050641151 นางสาวสรินทิพย กาญจนะ
3 2611050641152 นางสาวพชรพร ตีเหล็ก
4 2611050641153 นายทนงศักดิ์ ตรุษเพชร
5 2611050641154 นางสาวสกูลกาญจน วาปเจริญกุล
6 2611050641155 นางสาวรสิกา ปรีเปรม

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WACC14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 2 คน หญิง 4 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยลักขณา บุญณรงค
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611051341140 นางสาวกุลวดี ไชยจิตสรอย

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WBUE14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 0 คน หญิง 1 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ

ระบบฐานขอมูลหลัก

รุน 611 กลุม WMGTI14-61/1R

คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย วีรวัลย ปนชุมพลแสง
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611051441146 นางสาวอรจิรา นวลบุญมา
2 2611051441147 นายณัฐศักดิ์ เพ็ชรจินดา
3 2611051441148 นายเกรียงไกร ออนศรี
4 2611051441149 นายชัยวัฒน ศรีมาลา
5 2611051441150 นายบัณฑิต ไพบูลยอัตถกิจ
6 2611051441151 นางสาววันฑา แอบทิพย

วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 4 คน หญิง 2 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก นวัตกรรมมัลติมีเดีย
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร .กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611051741106 นางสาวอังคณา กรเม
2 2611051741107 นางสาวทัสสิมนต บัวสุข
3 2611051741108 นายพลกฤต กันคลอย
4 2611051741109 นางสาวปยะพร อยูเจริญ

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WBITMU14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 1 คน หญิง 3 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
วิชาเอก การโรงแรม
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611040241157 นางสาวพิชญทิตา งามนอย
2 2611040241158 นางสาวพิมพกา เพชรรัตน
3 2611040241159 นางสาวอังคณา หงษา
4 2611040241160 นางสาวอมิตตา ลิบลับ
5 2611040241161 นางสาวรัตนาภรณ สนั่นแสง

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WHOS14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 0 คน หญิง 5 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
วิชาเอก การทองเที่ยว
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยปวีณา คงสวัสดิ์
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611040141121 นางสาวเบญญาภา หัดประกอบ
2 2611040141122 นายเอกรัฐ วิมล

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WTRM14-61/1R
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 1 คน หญิง 1 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )

26/04/61 09:26 หนา 17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WACC22-61/1R

คณะ บริหารธุรกิจ
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
วิชาเอก บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 2 คน หญิง 27 คน
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย นภาพร นาคทิม
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
สถานะ
หมายเหตุ
1 2611050641359 นางสาวลดาวัลย บัวปลื้ม
10
2 2611050641361 นางสาวสุภาวดี บํารุงทรัพย
10
3 2611050641362 นางสาวปาริชาติ ทองศิริ
10
4 2611050641370 นางสาวกัณฐิกา น้ําจันทร
10
5 2611050641373 นายอมรเทพ วิทยายงศ
10
6 2611050641374 นางสาวจิตราพร บุญมี
10
7 2611050641375 นางสาวเพราะพรอม แตงกิจไพบูลย&#8203;
10
8 2611050641376 นางสาวสุนิสา สงวนทรัพย
10
9 2611050641377 นางสาวพรธิตา กมลนัทธ
10
10 2611050641378 นางสาวภัทราพร มากเจริญ
10
11 2611050641379 นางสาวอนัญญา ไชยสา
10
12 2611050641380 นางสาวธนวรรณ บุตรทองทิม
10
13 2611050641381 นางสาวธันกมล สายน้ําเขียว
10
14 2611050641382 นางสาวรัชนิดา ทองดอนพุม
10
15 2611050641383 นางสาวขวัญขาว ชูรอดภัค
10
16 2611050641384 นางสาวธนพร แตกชอ
10
17 2611050641385 นางสาวนฤมล อวมอิ่ม
10
18 2611050641386 นางสาวพรธีรา สุขศรี
10
19 2611050641387 นางสาวศศินภา ยอดยิ่ง
10
20 2611050641388 นางสาวณัฐธิดา ทับทิมแดง
10
21 2611050641389 นางสาวกมลรัตน กลิ่นมาลัย
10
22 2611050641390 นายฤทธิไกร นาคทั่ง
10
23 2611050641391 นางสาวเจตสุภา แกวสวี
10
24 2611050641392 นางสาวนฤมล จงเจริญ
10
25 2611050641393 นางสาวกชพร นวมเจริญ
10
26 2611050641394 นางสาวเมทินี บันยี
10
27 2611050641395 นางสาวจุฑามาศ อินภมร
10
28 2611050641396 นางสาวพนิดา สมจิตร
10
29 2611050641397 นางสาวขนิษฐา ทองยอย
10

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ

ระบบฐานขอมูลหลัก

รุน 611 กลุม WBITM22-61/1R

คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร .อัชฌาพร กวางสวาสดิ์
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611051541327 นางสาวณัฏฐทิตา เกตุแกว
2 2611051541328 นางสาวทัศนียวรรณ ธรรมชาติ
3 2611051541329 นายณัฐพงษ ชูแกว
4 2611051541330 นางสาวพิรยา พันธจุย
5 2611051541331 นางสาววรรณวิษา สุขยิ่งเจริญ
6 2611051541332 นางสาวชนิดา จันทรสอน
7 2611051541333 นายเกียรติกุล พูลสวน
8 2611051541334 นายธนพล สุขจันทร
9 2611051541335 นายสมัญญา พิมาน
10 2611051541336 นายพรหมพิริยะ ศิลป
11 2611051541337 นายอัครเดช โหงทับทิม
12 2611051541338 นายณัฐพล กบิลพัศดุ
13 2611051541339 นายศิริพงษ กุลศรี

วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 8 คน หญิง 5 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ

ระบบฐานขอมูลหลัก

รุน 611 กลุม WMGTI221-61/1R

คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยสมใจ ศรีเนตร
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611050841323 นางสาวณัฐวดี ศรีสําราญ
2 2611050841324 นางสาวสุภนันท แสงหวา
3 2611050841325 นางสาวเกศรา คอนกําลัง
4 2611050841326 นางสาวอริณี กันทะมา
5 2611050841327 นางสาวณัฐสุดา ศรีสําราญ
6 2611050841328 นางสาวศิริรักษ หงษสทาน
7 2611050841329 นางสาวณัฐวรรณ พงษนอย
8 2611050841330 นางสาวจุฑาทิพย รอดโพธิ์ทอง
9 2611050841331 นางสาวดวงทิพย จูจินดา
10 2611050841332 นางสาวกัลสุดา เทียมทอง
11 2611050841333 นายยุทธนา กุลไทย
12 2611050841334 นางสาวปยวรรณ อินทรนวล
13 2611050841335 นางสาวจุฬาลักษณ นุนแกว
14 2611050841336 นางสาวธัญญลักษณ ขันธอุดม
15 2611050841337 นางสาวกมลรัตน สวัสดิมงคล
16 2611050841338 นางสาวพิชญสินี หวงทอง
17 2611050841339 นางสาวพนิดา สารภู
18 2611050841340 นางสาวศิริพิมพ พิศเพ็ง
19 2611050841341 นายบุญฤทธิ์ นอยผึ้ง
20 2611050841342 นายพรประเสริฐ เจริญตา
21 2611050841343 นายวิศรุต มีอยู
22 2611050841344 นางสาวปวรรณรัตน สังหรานนท

วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 4 คน หญิง 18 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ

ระบบฐานขอมูลหลัก

รุน 611 กลุม WMGTI22-61/1T

คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ทัศนีย สิงหเจริญ
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611050843301 นางสาวขจรศรี หอหุม
2 2611050843302 นางสาวณัฐยา ยอดยิ่ง
3 2611050843304 นายนันทพล คิ้วยม
4 2611050843305 นายเนมิราช สัทโธ
5 2611050843306 นางสาวพัชราวลัย สังขศิริ
6 2611050843307 นางสาวอังคณา หุนงาม
7 2611050843308 นายทศพร จูเปย
8 2611050843309 นายทศพล หลวงฤทธิ์
9 2611050843311 นายวีระพล อินทะโส
10 2611050843312 นายวุฒินันท สุขอําพร
11 2611050843314 นายพิทักษ ยอดรัก

วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป สมทบ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 7 คน หญิง 4 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก บัญชีบัณฑิต
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยทวีพร ตรีผอง
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611050643301 นางสาวกิ่งกาญจน แจมสุริยา
2 2611050643302 นายจิรวัฒน คลายคลึง
3 2611050643303 นางสาวณัฐฐา ผลไพศาลศักดิ์
4 2611050643306 นางสาวบุญญราศี เกตุกระจาง
5 2611050643307 นางสาวพิสินี อูอําพร
6 2611050643308 นางสาววรรณพัชร พรวิบูลยรักษา
7 2611050643309 นางสาวศดานันท เหงี่ยมสงา
8 2611050643310 นางสาวสมฤดี แซลิ้ม
9 2611050643311 นางสาวเสาวลักษณ สําราญ
10 2611050643312 นางสาวอลิษา วงศศรีแกว
11 2611050643313 นางสาววันศิรี บุญพิมพ
12 2611050643314 นางสาวฟาติมา ชูชื่น
13 2611050643315 นางสาววันสิรี บุญพิมพ
14 2611050643316 นางสาวกมลวรรณ พิพัฒนเศวต
15 2611050643317 นางสาวกัลยฐญาญ ชื่นอารมณ
16 2611050643318 นางสาวกุนนที เกตุยอย
17 2611050643319 นางสาวบังอร จันทรชูกลิ่น
18 2611050643320 นางสาวพรพิมล ทวนทอง
19 2611050643321 นางสาวยุพเยาว พูลผล
20 2611050643322 นางสาวศิรินราช สวางทั่ว
21 2611050643323 นางสาวกรกมล รอดสนใจ
22 2611050643324 นางสาวจิตรดา เจริญสุข
23 2611050643325 นางสาวบุญเจริญ จิตจวง
24 2611050643326 นางสาวเกสินี ปานรู
25 2611050643327 นางสาวภัทราภรณ บุญคน
26 2611050643328 นางสาวรมิดา ขันทอง
27 2611050643329 นางสาวณัฐชญา ปลั่งศรี
28 2611050643330 นางสาววริศรา เพชรประดับ

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WACC22-61/1T
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป สมทบ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 1 คน หญิง 27 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยนพดล สายคติกรณ
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 2611051543301 นายวีรภัทร พุมงาม
2 2611051543303 นางสาวสิริรัตน ยังยิ่งยง
3 2611051543304 นางสาวทิพรัตน สายน้ําทรัพย
4 2611051543305 นางสาวจิราวรรณ ปานทอง

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 611 กลุม WBITM22-61/1T
วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2561
ปริญญาตรี 4 ป สมทบ เทียบโอนรายวิชา
ชาย 1 คน หญิง 3 คน
สถานะ
หมายเหตุ
10
10
10
10

หมายเหตุ สถานะนศ.
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,14:ใหพักการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,50:ระงับใบกรอกเกรด,60:ลาออก,61:ยายวิทยาเขต,65:โอนยาย
สาขาวิชา,70:พนสภาพนักศึกษา,71:พนสถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดตอ),72:พนสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,73:พนสภาพตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา,74:พนสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:หมดอายุความ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:เสียชีวิต,90:ยังไมมารายงาน
ตัว,91:ยังไมใช,

REG:R10-12-02 ( รายงานนักศึกษา )
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