
 



ค ำน ำ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์ )  ด า เนินการจัดโครงการข้ึน เมื่ อ วันที่  3 มีนาคม 2564  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสส ารวจตัวเองให้พร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการสมัครงาน จึงเป็นก้าวส าคัญ  
ในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคล  
ที่เหมาะสมที่สุดต่อไป 

มีนาคม 2564  
 



ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปวช.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย  
จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โลกอาชีพ และอาจศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนในสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน
ประเทศและต่างประเทศ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของบัณฑิตที่มีต่อสังคมและ
เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ให้สมกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      ส าหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญทางด้าน
วิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้งานแนะแนวจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อยข้ึนในคณะฯ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสส ารวจตัวเองให้พร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการสมัครงาน จึงเป็นก้าวส าคัญใน
การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลทีเ่หมาะสม
ที่สุดต่อไป 
  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
3.เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2563  จ านวน 200 คน  
 

1.4 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 
 

1.6 งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 



1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1.8.1 ผลลัพธ์บ้ันปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 
 นักศึกษาที่ก าลังจะส าเรจ็การศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563        ตาม

เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
1.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.8.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่  3 ประจ าปีการศึกษา 2563  
จ านวน 200 คน โดยมีคลิปวิดิโอคณบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท คลิปวิดิโอการศึกษาต่อหรือการ
ท างานเมื่อเรียนจบ คลิปวิดิโอกยศ.หลังจบการศึกษา คลิปวิดิโอกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อม
เทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน และคลิปวิดิโอแนะน าการลงทะเบียนและส่งหลักฐาน เป็นต้น  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์โครงการ 

 



 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 1 

 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 2 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2563   

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษาปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563   

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................................................................. ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2564  
 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 มีการปรบัระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจเุพิ่มเข้าแผนปฏิบัตริาชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ) 
1.เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกบัการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา 
3.เพื่อให้นักศึกษามรีะเบียบวินัยมีความรบัผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสงัคม  
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู่้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม  
กลยุทธที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มจีิตสาธารณะและมีความ    
                       รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสงัคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 

 

7. วันและสถานท่ีด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดอืน/ป)ี เดอืนมกราคม–กมุภาพนัธ์ 256๔ สถานที ่ห้องประชุมเฟอืงเหนอื ช้ัน 7  อาคารกจิการนกัศึกษา   
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดอืน/ปี) 3  มีนาคม  256๔  สถานที่ อบรมในรูปแบบออนไลน์  
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบเุหตผุล) เนือ่งจากสถานการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสมัผสัระหว่างบุคคล และเพื่อปอ้งกันการระบาดของไวรสั 

ไปสู่นักศึกษา 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  87,200 ไม่มีการเบิกจ่าย 87,200 
3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

* อ้างอิงหนังสือ อว 0652.07/131 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
2563 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 จากเดิมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 87,200 บาท ขออนุมัติ
ปรับการใช้งบประมาณ เป็นไม่ขอใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เนื่องจากปรับรูปแบบการจัด
โครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ไปสู่นักศึกษา  

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบรุายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. จัดอบรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ คลิปวิดิโอคณบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้
โอวาท คลิปวิดิโอการศึกษาต่อหรือการท างานเมื่อเรียนจบ คลิปวิดิโอกยศ.หลังจบการศึกษา คลิปวิดิโอ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน และคลิป
วิดิโอแนะน าการลงทะเบียนและส่งหลักฐาน เป็นต้น  

2. ด าเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ Google Form ในการลงทะเบียน  
 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย ์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 200 140 39 179 89.50 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) ..............................      

รวม 200 140 39 179 89.50 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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2) ปัญหา อปุสรรคในการจัดโครงการ 
1. เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลง เพราะไม่สามารถ
บังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ทุกคน และด้วยระเบียบกิจกรรมของ ปวช. ไม่ได้ก าหนดเป็นหน่วยกิต
ช่ัวโมงกิจกรรมเด็กจึงมีข้ออ้างในการไม่เข้าร่วม 
 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไมเ่กิน 6 ภาพ) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 3 

 
10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  

1) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดบัโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม

กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
80 % 89.50 

   

2) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 92.54 
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 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลงัคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิม่ขึ้น 

 
คน 

 

2. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รบัการพัฒนาเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารบับริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่สง่เสรมิศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการในกระบวนการ
ให้บรกิาร 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  
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ลงช่ือ (.................................................) 

       (ดร.ณัฐวรพล  รัชสริิวัชรบลุ) 

      หัวหน้าหน่วยงาน       

      (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

 

ลงช่ือ (.................................................) 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุสักร อยูสุ่ข) 

      หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

          เบอร์ติดต่อ  081-372-1911   

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร ่

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมศลิปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการใหท้ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ี (ระบุลิง้หน้าเพจ/URL ส าหรบัการดาวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปงีบประมาณ........................ 
   
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 





















โครงการเดิม













โครงการใหม่ไม่ใช้งบ













ใบรายช่ือลงทะเบียน 

โครงการกจิกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน)์ 
 

ล ำดับท่ี  รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล 
1.  056110106025-0 นาย สุรชัย  สืบเเนวสงิห ์
2.  056110104137-5 นาย วรดร พวงแก้ว 
3.  056110106001-1 นาย กิตติณัฐ์ ธนพิศาลเตชานนท์ 
4.  056110106026-8 นาย ทินภัทร ยิ้มละมัย 
5.  056110106036-7 นางสาว ธัชกมล สิลาทิพย ์
6.  056110106020-1 นาย ภาวัต จาตุรงค ์โชค 
7.  056110106008-6 นาย เมธี อังศุเมธ 
8.  056110106049-0 นางสาว ปาริฉัตร แสงโสภา 
9.  056110102035-3 นาย ชยุตพล อุเทนนาม 
10.  056110104120-1 นาย ณฐวัฒน์ หวังผล 
11.  056110101046-1 นาย ภูมิพัฒน์ ศิลปวิลาวัณย์ 
12.  056110101008-1 นาย สรวิชญ์ พงศ์นรภัทร 
13.  056110102026-2 นางสาว ชลธิชา บุญถูก 
14.  056110104115-1 นางสาว วรนันท์ จันทร์ฟัก 
15.  056110102011-4 นางสาว วาสนา พรหมศร 
16.  056110102005-6 นาย ยุทธนา ล้ าพราย 
17.  056110102006-4 นาย อัครพล ค าปุย 
18.  056110101026-3 นาย ณัฐพงศ์ ศิริรักษ์ 
19.  056110104129-2 นางสาว พิชชาภา อยู่อินทร์ 
20.  056110104103-7 นางสาว แสงอรุณ ทั่งสุข 
21.  056110101030-5 นางสาว มัสฤณ บุญเนือง 
22.  056110104028-6 นางสาว ภัทรภร ประทุมแก้ว 
23.  056110101011-5 นาย ชญธร คูหา 
24.  056110102016-3   นาย จิรสิน นามพันธ์ 
25.  056110104125-0   นาย พิศลย์ ธีระวุฒิชัยกิจ 
26.  056110102010-6 นาย ภูดิศ เพ็ชรนิล 
27.  056110106043-3 นางสาว ธนวรรณ พรมรกัษ์ 
28.  056110106024-3 นาย ภัทรกานต์ ยิ้มขลบิ 
29.  056110102032-0 นาย ภูริ ค าดี 
30.  056110106033-4 นาย ชนบดี สว่างจิต 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 

โครงการกจิกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน)์ 
 

ล ำดับท่ี  รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล 
31.  056110106044-1 นาย ปณุญพัฒน์ รัชนรีมย์ 
32.  056110101040-4 นาย กฤษรักษ์ หนูน้ า 
33.  056110101017-2 นาย ธนกฤต ไสยยา 
34.  056110106009-4 นาย อดิเทพ สวนปาน 
35.  056110102020-5 นาย ทศพร ชูสรอ้ย 
36.  056110106012-8 นาย นิธิวัต กนกพิทยาทร 
37.  056110104005-4 นาย แพร่พรอ้มพงศ์ ยานะวิน 
38.  056110101028-9 นาย ปุณยวีร์ สระทองฮ่วม 
39.  056110102002-3 นาย ธีรยุทธ สีสด 
40.  056110104104-5 นาย อภิสิทธ์ิ ชวะนา 
41.  056110104007-0 นาย วรวัฒน์ ศรีวิลัย 
42.  056110101034-7 นาย จักรภัทร คุ้มพงษ์ 
43.  056110102021-3   นาย ทศพล ชูสรอ้ย 
44.  056110104013-8 นาย ธนบดี รุจิพงษ์วาท ี
45.  056110104025-2 นาย กษิดิศ คงชุ่ม 
46.  056110104003-9 นาย ธีรินทร์ แซ่อึง้ 
47.  056110104016-1 นาย อินทัช ฉันทสัมพันธ์ 
48.  056110104023-7 นาย ชนสิษฎ์ เปลี่ยนจันทร ์
49.  056110104109- นาย จิรภัทร พิมพลิา 
50.  056110102014-8 นาย ธนดล พลค ามาก 
51.  056110104116-9 นาย พีรณัฐ ข าสัทธ์ิ 
52.  056110102041-1 นาย ณภัทร กาญจนกลุ 
53.  056110104139-1 นาย อังกฤษฎ์ ท่าจีน 
54.  056110106046-6 นาย ธนาธร สืบสายลา 
55.  056110101038-8 นาย กิตติพัฒน์ กิตติปญัญาวัฒน ์
56.  056110104133-4 นางสาว พชรพร วรวุฒิวัฒนศักดิ ์
57.  056110101037-0 นาย ธรรศ ศรีประสทิธ์ิ 
58.  056110104026-0 นาย อันวัร มัสอูด ี
59.  056110104128-4 นางสาว ฉัตรทริกา ทรรพสทุธิ 
60.  056110104042-7 นาย ธีต์รวัฒน์ มูสิกะเจริญ 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 

โครงการกจิกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน)์ 
 

ล ำดับท่ี  รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล 
61.  056110106005-2 นาย สิรวิชญ์ ไชยสิงหท์อง 
62.  056110104015-3 นางสาว หยก ยกโต 
63.  056110104022-9 นาย สัญชัย โรจน์รุง่ 
64.  056110104010-4 นางสาว พิชนาฏ อินทรวิเชียร 
65.  056110104011-2 นาย กรณ์นิพนธ์ เลิศประภารัตนะ 
66.  056110104117-7 นาย รุจิกร ศิริกิตศัพท ์
67.  056110106003-7 นางสาว ณญาดา รักษ์พันเจริญ 
68.  056110104110-2 นาย พัฒนกฤษณ์ เอี่ยมอนันต ์
69.  056110106006-0 นาย ภาสกร  วรรณชะนะ 
70.  056110104021-1 นาย เขมชาติ เขมาชีวะ 
71.  056110102039-5 นางสาว สิรินรวีร์ ชาญจอหอ 
72.  056110104006-2 นางสาว วริญญา โยธาวุฒ ิ
73.  056110104036-9 นาย สวรินทร์ การสร้าง 
74.  056110104024-5 นางสาว ณัฐกมล แก้วมณีคง 
75.  056110104127-6 นางสาว เปรมหทัย  ประสานเนตร 
76.  056110104031-0 นางสาว ชุติกาญจน์  ทิมประทมุ 
77.  056110102040-3 นางสาว นรินทิพย์  สุวรรณหงษ์ 
78.  056110104032-8 นางสาว สวรรยา แปลสนม 
79.  056110101010-7 นาย ภูมิชาย พรหมศิร ิ
80.  056110104114-4 นางสาว ธัชชา สหะรัตน์ 
81.  056110106004-5 นาย ส่งศักดิ์ พวงมาลา 
82.  056110104135-9 นาย ณภัทร ณรงค์เเสง 
83.  056110102003-1 นาย ภาธร ครุฑจับนาค 
84.  056110101018-0 นาย ปริญญา งานไว 
85.  056110101033-9 นาย ภูธเนศ แก้วก าพล 
86.  056110101004-0 นาย ณฐพัชร สว่างเดือน 
87.  056110101001-6 นาย ภูกฤษณะ ชัยโรจน์ 
88.  056410102032-4 นาย  ณัฐวิทย์ ภู่ระหงษ์ 
89.  056110104008-8 นาย ศิริชัย กะระโสภณ 
90.  056110104111-0 นาย ชิติพัทธ์ ทองมาก 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 

โครงการกจิกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน)์ 
 

ล ำดับท่ี  รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล 
91.  056110104107-8 นาย ศุภชัย บมขุนทด 
92.  056110102017-1 นาย ชาญปณา คล้ายทอง 
93.  056110104106-0 นางสาว มาริษา ประจ าถ่ิน 
94.  056110104018-7 นาย ภูเบศร์ เศวตามร ์
95.  056110104034-4 นาย พิพัฒน ์แก้วบัวด ี
96.  056110101021-4 นาย ธีรภัทร เกิดน้อย 
97.  056110104019-5 นาย เจษฎา สินสมบรูณ์ 
98.  056110104102-9 นาย ชิษณุพงษ์ มาสมจิตร 
99.  056110104140-9 นาย ศุภการ บุญแก้ว 

100.  056110104035-๑ นาย รชต อ่างแก้ว 
101.  056110106030-0 นางสาว ชลธิชา อิ่มช่ืนศรี 
102.  056110106013-6 นาย วุฒิกาล  ศิริบรูณะ 
103.  056110101020-6 นาย ประภาส สกลุรักษ์ 
104.  056110106035-9 นาย เจษฎา จงชาณสิทโธ 
105.  056110101003-2 นาย ธนา พิพัฒน์ภานุวิทยา 
106.  056110101016-4 นาย ศุภัช ผันทอง 
107.  056110104122-7 นาย ศุภวัฒน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 
108.  056110101005-7 นาย นาย ธนพล ใหญ่จันทกึ 
109.  056110101013-1 นาย กสิณ เพ็ชรนลิ 
110.  056110101024-8 นาย รัตนชัย โพธิประสาท 
111.  056110101036-2 นาย อานนท์ กันหา 
112.  056110104105-2 นาย พัทธพล สุวรรณโชต ิ
113.  056110104108-6 นาย ชัยนัยน์ ภุมรินทร ์
114.  056110104138-3 นาย กษมา  แพทย์พิทักษ์ 
115.  056110104126-8 นาย ธนกร ไชโย 
116.  056110104123-5 นาย สุวิจักขณ์ กองสมงิ 
117.  056110101044-6 นาย ธีรานุวัตร วิหค 
118.  056110106017-7 นางสาว วรรษมน ชัชวาลย์ 
119.  056110104017-9 นาย เอกสกุล วงษ์ค าสงิห ์
120.  056110104131-8 นาย สมหวัง เห็นอรัญยกานนท ์

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 

โครงการกจิกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน)์ 
 

ล ำดับท่ี  รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล 
121.  056110102007-2 นางสาว ศรัญญา บญุลือ 
122.  056110104039-3 นาย สรยุทธ เนียมประเสรฐิ 
123.  056110104041-9 นาย ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
124.  056110101019-8 นาย อรรถวิต เอกเอี่ยม 
125.  056110104002-1 นาย นลิน ภัทรเผ่า 
126.  056110102023-9 นางสาว ภัทรศยา เอี่ยมสะอาด 
127.  056110106034-2 นางสาว อัจจมิา จันทร์กระมล 
128.  056110106028-4 นางสาว อาทิตยา รัตนะ 
129.  056110102022-1 นางสาว ดุจนภา นิรัตน์ 
130.  056110104136-7 นาย รัชพงศ์ กิ่งชา 
131.  056110106010-2 นางสาว มุทิตา โสมาบุตร 
132.  056110101002-4 นาย ณัฐชนน เทียมแสน 
133.  056110104101-1 นาย นพพล ใจใส 
134.  056110104119-3 นาย กฤตพัฒน์ สุดสอาด 
135.  056110106029-2 นาย กฤษฎา มัศยามาศ 
136.  056110106019-3 นาย พงศธร จันทร์แจ่มใส 
137.  056110101031-3 นาย จิรเมธ นามณรงค์ 
138.  056110102018-9 นาย จักรพงศ์ บุญเมือง 
139.  056110101007-3 นาย อภิเดช นาคประกอบ 
140.  056110102015-5 นาย กรวิชญ์ วัฒนศิร ิ
141.  056110102012-2 นาย ภาณุพงศ์ นิธิพันธ์ไพรัตน์ 
142.  056110102001-5 นาย วชิระ กาญจน์กมล 
143.  056110104130-0 นาย น่านฟ้า-แย้มนิล 
144.  056110102036-1 นาย อิษวัต รอดอ่อง 
145.  056110106016-9 นาย ธนกร อินธิสาน 
146.  056110102027-0 นาย ชานน สิงหารุณ 
147.  056110106014-4 นาย กิตติภพ น้อยอยู่ 
148.  056110106021-9 นาย นภสินธุ์ กรชี 
149.  056110101006-5 นางสาว สุดารัตน์ มาโยธา 
150.  056110106038-3 นางสาว ปาริชาติ ชาติเน้ย 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 

โครงการกจิกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปวช.  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน)์ 
 

ล ำดับท่ี  รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล 
151.  056110102033-8 นางสาว นทีพร จันทร์แจ้ง 
152.  056110106007-8 นางสาว ณัฐชา ตรุวรรณ์ 
153.  056110106045-8 นาย พีรพล ธิเหมียน 
154.  056110102034-6 นางสาว สุรางคนา เอี่ยมวุฒ ิ
155.  056110106027-6 นาย ภูริฉัตร วัลไพจิตร 
156.  056110104132-6 นาย ธนวัฒน์ สุพิเพ็ชร 
157.  056110104112-8 นาย พลพงษ์ สงสะนะ 
158.  056110104121-9 นางสาว อนัญพร สาเม่น 
159.  056110106002-9 นางสาว ธัญชนก วิชชุลดา 
160.  056110106023-5 นาย ชลิต กล ่าจันทร ์
161.  056110104040-1 นาย ชัยวุฒิ อุเทนนาม 
162.  056110106015-1 นาย ภูริญาณ ธีระมิตร 
163.  056110104124-3 นาย นันทพงศ์ บุญช่วย 
164.  056110104004-7 นาย ภานุพงศ์ สงคล้าย 
165.  056110101023-0 นาย ธีรภัทร คันศร 
166.  056110101032-1 นาย ภูวดล รุ่งประชา 
167.  056110104014-6 นาย ปวรพล กลอยเทพ 
168.  056110106039-1 นาย จิโรจ กุลเสวต 
169.  056110104043-5 นาย ชัยศิริ มาศงามเมือง 
170.  056110102030-4 นาย พัทธพล  เศวตจินดา 
171.  056110102019-7 นาย ศุภกร ประสพด ี
172.  056110104142-5 นาย ชัยภัทร จันทะนาม 
173.  056110104113-6 นาย ศรนนท์ เมืองชมภู 
174.  056110101025-5 นาย เจตวัฒน์ บญุวาสนา 
175.  056110101029-7 นาย ชุมนุมโชค เอี่ยมปาน 
176.  056110102042-9 นาย ธีรดา ตุ้มอยู่ 
177.  056110104118-5 นาย ณัฐวุฒิ ฤทธิสาร 
178.  056110106031-8 นาย ปิยพัทธ์ นพประดับ 
179.  056110102009-8 นาย วงศธร เพชรชะไอ 

 


