
 



ค ำน ำ 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ด าเนินการจัดโครงการขึ้น เมื่อวันที่  13-17 
กรกฎาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม 
สวัสดิการและกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
กรกฎาคม 2563  

 



แบบ ง.6 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  โครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

 
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช     

                มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  
2. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

3. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     งบประมาณอ่ืนๆ...........โปรดระบุ..........................................................................  

 

4. แผนงาน 
 4.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ  
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.2 แผนงานบูรณาการ 
          …………………….............................................................................................  

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
          …………………….............................................................................................  

 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ   
 ข้อ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เลือกแผนแม่บทข้อ 23)  
 ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (เลือกแผนแม่บทข้อ 11 หรือข้อ 12) 

6.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต       
 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ข้อ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 



7. แผนการปฏิรูปประเทศ  
     1 ด้านการศึกษา  
     2 ด้านเศรษฐกิจ  
     3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

8. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
 

9. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
    เป้าประสงค์ท่ี 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

 
10. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  

 
11. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษาและอาชีวศึกษา ค่อนข้างมาก ทั้งระบบการลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ที่มีให้แก่นักศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รองรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่  การที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหม่เข้ามา
ศึกษาต่อมีจ านวนมาก ซึ่งพ้ืนฐานย่อมเกิดความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัย  สภาพครอบครัวและสังคม   ดังนั้น ฝ่าย
กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการ
ปรับตัว เข้าใจในการปฏิบัติตนกับสังคมส่วนรวม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนในคณะเพ่ือลดการทะเลาะวิวาท 
สามารถปรับตั ว เข้ ากับสภาพการศึกษาได้อย่ า งถูกต้อง เหมาะสมและเกิดทัศนคติที่ ต่ อสถานศึกษา  
ให้นักศึกษามีวุฒิภาวะที่พร้อมและเป็นรากฐานส าคัญในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเรียนและความเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 

 

12. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้  ทั้งในสาขาเดี่ยวกัน

และต่างสาขา เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพ่ือนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิก ารและ

กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
 
 



13.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 
- บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ............................................................................................. .......... 
- บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ......................................................................................................................  
- องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ ........................................................................... 

14. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
     1 นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2563 
     

 11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - วิทยากร 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
                         รวมทั้งสิ้น 

................ 
510 คน 
..………….. 
..………….. 
..……8…คน 

30 คน 
548 คน 

15. สถานที่จัดโครงการ 

      อบรมในรูปแบบออนไลน์ 

16. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 

 

17. การด าเนินโครงการ  

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              

1.1 ตรวจสอบยอดนั กศึ กษาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกัน 

            

1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

2. การด าเนินงาน              

2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             

2.3 ประสานแจ้งนักศึกษาเข้ าร่วม
โครงการ 

            

2.4 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่าย 

            



2.5 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            

2.6 ประสานงานพัสดุในการจัดซื้อ             

2.7 เบิกงบประมาณ             

2.8 น าส่ งหลักฐานการใช้จ่ ายกับ
การเงินและพัสดุ 

            

3. การติดตามและการประเมินผล              

 3.1 น าส่งเล่มสรุปโครงการ             

- ……………………………...………………             
 

18. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

19. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ   

       ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 20.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ท่ีเข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564  ตามเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 20.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

20.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

21. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  
21.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และ มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 

21.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
KPI 1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ 90 



 

21.๓ ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...............ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

      ไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 
ปี 

 

ร้อยละ 

 

15 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

   21.๔ ผลผลิต:ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... ดงันี้ 

 ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1.  จ านวนโครงการ  /  กิ จกรรมที่ มี การ เผยแพร่ด้ านท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

      มีการเผยแพร่ 

      ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 

3. จ านวนโครงการ /  กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้ านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

     มีการเผยแพร่ 

     ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 
ผลผลิต 

1. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

2. โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 



 

22. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข    ต าแหน่ง  อาจารย์  
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ  ๔๑๘๔  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๗๒-๑๙๑๑ 
E-mail address    burasakorn@hotmail.com 

 
 ลงชื่อ .................................................................  
             (ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข) 

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
              วันที่......................................... 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................................  
           (นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์) 
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
             วันที่......................................... 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................................  
           (ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล) 
       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
             วันที่......................................... 
 
 



ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาศึกษาและอาชีวศึกษา ค่อนข้างมาก ทั้งระบบการลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ 
ที่มีให้แก่นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รองรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ การที่มหาวิทยาลัย
รับนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาต่อมีจ านวนมาก ซึ่งพ้ืนฐานย่อมเกิดความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัยสภาพ
ครอบครัวและสังคม ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว เข้าใจในการปฏิบัติตนกับสังคมส่วนรวม สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อเพ่ือนในคณะเพื่อลดการทะเลาะวิวาท สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
เกิดทัศนคติที่ต่อสถานศึกษา ให้นักศึกษามีวุฒิภาวะที่พร้อมและเป็นรากฐานส าคัญในการปรับตัวให้เหมาะสม
กับการเรียนและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งในสาขา

เดี่ยวกันและต่างสาขา เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.2.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพ่ือนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
1.2.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการ

และกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 510 คน 
 

1.4 สถานที่ด าเนินโครงการ 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 
 
 

1.6 งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 



 
1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.8.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 
นักศึกษาที่ที่เข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 
1.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.8.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  
นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563  จ านวน 510 คน โดยมีคลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิดิโอแนะน าคณะผู้บริหารและ
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และคลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

 

 

 

 



 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 1 

 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 2 

 



 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................................................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  
 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1. เพ่ือนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้  ทั้งในสาขา
เดี่ยวกันและต่างสาขา เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพ่ือนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการ
และกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ

รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  
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7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) เดือนมิถุนายน สถานที่ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 13-17 กรกฎาคม  2563  สถานที่ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์    
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล).............................................................................. 
            

              
 
 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  201,700 ไม่มีการเบิกจ่าย 201,700  
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

* อ้างอิงหนังสือ อว 0652.07/1513 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 จากเดิมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 201 ,700 บาท ขอ
อนุมัติปรับการใช้งบประมาณ เป็นไม่ขอใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เนื่องจาก รับรูปแบบการจัด
โครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพ่ือป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ไปสู่นักศึกษา 

 

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

1. จัดอบรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ คลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
คลิปวิดิโอแนะน าคณะผู้บริหารและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และคลิปวิดิ
โอแนะน าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น  

2. ด าเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ Google Form ในการลงทะเบียน  
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      

2. อาจารย์      

3. บุคลากร      

4. นักศึกษา 510 378 80 458 89.81 

5. ศิษย์เก่า      

6. บุคคลภายนอก      

7. หน่วยงาน/องค์กร      

8. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................      

รวม 510 378 80 458 89.81 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
การปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการจัดในระบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งคณะ ฯ ไม่เคย
ติดต่อกันมาก่อนท าให้มีปัญหาในการเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงของ
จ านวนผู้เข้ารวมน้อย 
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 ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 

 
ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 

 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม

กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
80 % 89.81% 

   

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    
3.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 91.15  
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 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

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

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 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. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  
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11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝา่ยวางแผนและ
พัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ........................   

 

ลงชื่อ (.................................................) 

       (ดร.ณัฐวรพล  รัชสิรวิัชรบุล) 

      หวัหน้าหน่วยงาน       

      (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

 

ลงชื่อ (.................................................) 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข) 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

          เบอรติ์ดต่อ  081-372-1911   



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



































ก ำหนดกำร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบประเมินโครงการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
วันที่  13-17  กรกฎาคม 2563 

 
ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมลูในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ๒.  โปรดท าเครื่องหมาย       หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 
            ๓.  ความหมายของระดบัความพึงพอใจ      

๕  หมายถึง  มากที่สุด     ๔  หมายถึง  มาก    ๓  หมายถึง  ปานกลาง      ๒  หมายถึง  น้อย     ๑   หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป  
๑.๑  เพศ    ชาย                    หญิง  
    นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี        เทียบโอนปกติ 
    เทียบโอนสมทบ          2 ปี ต่อเนื่อง                                           
๑.2 สาขาวิชา                  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล         
 สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า          
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์และระบบการผลิตอตัโนมตัิ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ      
 สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์     
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ ์
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลติเครื่องประดับ      
 

ส่วนที่ ๒.  ความพึงพอใจโครงการ  

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
 (๕)     

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
    (๓)   

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๒.๑  นักศึกษารูจ้ักผู้คณาจารย์ รวมทั้งทราบถึงประวัติ 
ความป็นมาของคณะ และหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

     

๒.2  รูปแบบและขั้นตอนในการด าเนินการโครงการ      
๒.3   สามารถนาความรู้ทีไ่ดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตมหาวิทยาลยั      
2.4  ความเหมาะสมของระยะเวลา      
2.5   โดยภาพรวมความพึงพอใจในการจดัโครงการ       

 
ส่วนที่ ๓.  ข้อเสนอแนะ 
 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................  

ด้วยความขอบคุณ งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 056360455023-3 นาย ชินกฤษ   จันทร์แพทย์  
2 056360455039-9 นาย บุญน า   สุยจิว  
3 056350401002-3 นาย อภิภู วุฒิสังข์ 
4 056350401008-0 นาย ไตรรัตน์ โพธิ์ใบ 
5 056350401009-8 นาย ธนโชติ จันจัด 
6 056350401010-6 นาย อติชาต ภิญโย 
7 056350401012-2 นาย นัฐพงษ์ ดีสูงเนิน 
8 056350401013-0 นาย ปีติ ประเสริฐศักดิ์ 
9 056350401015-5 นาย ณัฐชนนท์ เลาะหมัด 

10 056350401016-3 นาย ซานูซี แวลาเตะ 
11 056350401017-1 นาย สิทธิชัย เจริญด ารงเกียรติ 
12 056350401018-9 นาย พีรพัฒน์ ต๊ะทองดี 
13 056350401020-5 นาย สิรดนัย ทรงพินิจธรรม 
14 056350401022-1 นาย เนติ วิลัยรัตน์ 
15 056350401024-7 นาย อาณุภาพ อ้นสืบสาย 
16 056350401025-4 นาย ประวันวิทย์ ท้วมปาน 
17 056350401026-2 นาย กฤตบุญ  นิลสุ 
18 056350401028-8 นาย เตชิต คินขุนทด 
19 056350401029-6 นาย ณัฐภัทร พรหมมี 
20 056350401039-5 นาย วัชรากร ด ารงวิริยะสิทธิ์ 
21 056350401031-2 นาย ธนพล  ชัยชนะสีพลี 
22 056350401032-0 นาย ธิติพัทธ์ บุญแจ่มจิรโรจน์ 
23 056350401033-8 นาย พัชรพล  นิลโสภา 
24 056350401034-6 นาย นิธินันท์ ภาคแก้ว 
25 056350401035-3 นาย ปุณยวัจน์ วรรณกุล 
26 056350401037-9 นาย ภัทร โกมลมาลย์ 

 
 
 
 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
27 056350401038-7 นาย เกริกไกร แป้นแหลม 
28 056350401043-7 นางสาว ขวัญเรือน  อบมาลี 
29 056350401044-5 นาย ชนพัฒน์ ภู่ประกรณ์ 
30 056350401108-8 นาย ฟาริด ผกาทอง 
31 056350401109-6 นาย ปณิธาน ประทุมฝาง 
32 056350401110-4 นาย สรกฤช เอี่ยมสอาด 
33 056350401112-0  นาย ศิวกร สมทุ่ง 
34 056350401113-8 นาย ศุภณัฐ ฉ่อยทะนงค์ 
35 056350401114-6 นาย สหรัฐ รางเริ่ม 
36 056350401117-9 นาย สักก์วสุ พิชย์ขวัญมิ่ง 
37 056350401119-5 นาย ลิลิต ทอมสัน 
38 056350401124-5 นาย ขจรพงษ์ พวนอ า 
39 056350401125-2 นาย พิสิฐภูมิ แย้มพร้อม 
40 056350401126-0 นาย รักษิต ทัศทอง 
41 056350401127-8 นาย ณัฐภัทร จันทรสมบัติ 
42 056350401131-0 นางสาว สุรัสวดี เปรมใจ 
43 056350401133-6 นาย ปรมินทร์ มะหะหมัด 
44 056350401135-1 นาย นฤภัทร บุญประกอบ 
45 056350401139-3 นาย ธีรภัทร์ บุญประดิษฐ์ 
46 056350401142-7 นาย กิตติ เทียนพัด 
47 056350401143-5 นาย สิทธิชัย ศรีสันต์ 
48 056350401145-0 นาย อุซามะฮ์ แดงหย้ง 
49 056350401146-8 นาย ณพงศ์ ฮิเท้ง 
50 056350401147-6 นาย จิรเมธ สิทธินิสัยสุข 
51 056350401148-4 นางสาว ณัฐณิชา  ปะติเก 
52 056350401149-2 นาย วีรภัทร์ แสงจันทร์ 

 
 
 
 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
53 056350401151-8 นาย ธนวันต์ ประจง 
54 056350401502-2 นาย ศุภณัฐ ผันผล 
55 056350401505-5 นาย ธีรภัทร์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ 
56 056350401506-3 นางสาว เจนจิรา ศรวิเศษ 
57 056350401507-1  นาย คณาธิป เขียวฉาย 
58 056350401511-3 นางสาว เจนนิตา ขุนช้าง 
59 056350401513-9 นาย รณกร โพอินทร์ 
60 056350401514-7 นาย ปฐมพร เเดงโสภา 
61 056350402001-4 นางสาว ภัทราศิณี นรจ้อย 
62 056350402002-2 นาย วีระภัทร รมย์มาลี 
63 056350402003-0 นางสาว เฟ่ืองลดา ครองยุติ 
64 056350402004-8 นางสาว มณทิรา ตันยุชน 
65 056350402005-5 นาย ชินกฤต ฮ่งกุล 
66 056350402006-3 นาย บัญชา แก้วนอก 
67 056350402008-9 นาย ชวนันท์ เพชสังฆาต 
68 056350402012-1 นางสาว วิยดา โคตรภูเขียว 
69 056350402014-7 นางสาว ประภาภรณ์ อินบ ารุง 
70 056350402015-4 นางสาว มนต์ทิพย์  พฤกษาสุภโชค 
71 056350402016-2 นางสาว เบญญาภา เขียวรี 
72 0563504020170 นางสาว ณัฐกมล บุญพิจิ 
73 056350402018-8 นาย ชัยธัช เกิดปั้น 
74 0563504020196 นางสาว ชลิตา จันทร์คนึง 
75 056350402020-4 นาย นพพล สิงห์สุวรรณ 
76 056350402022-0 นางสาว ธมลวรรณ กรีพันธุ์ 
77 056350402025-3 นางสาว จิราภา ชุ่มผ่อง 
78 0563504020261 นางสาว พรนภา หิมวันต์ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
79 056350402027-9 นาย ธนสิน หาระวี 
80 056350402028-7 นาย ติณณ์วรุต กุลโกวิท 
81 056350402030-3 นาย ปวินท์ อัครพลไพศาลสิน 
82 056350403010-4 นาย ศรายุธ ศรีพงษ์ 
83 056350403012-0 นาย กฤตยชญ์ ทองมนต์ 
84 056350403014-6 นาย ธนวัฒน์ ชิณวงค ์
85 056350403015-3 นาย นคร ภัทรเผ่า 
86 056350403016-1 นาย เสวก เศวตดิษฐ์ 
87 056350403018-7 นาย กนกพล จันทร์เพื่อน 
88 056350403019-5 นาย วีรภัทร สุขสะอาด 
89 056350403022-9 นาย ปิติพัฒน์ สุกเเสง 
90 056350403024-5 นาย ภาคภูมิ สุทธิรักษ์ 
91 056350403026-0 นาย กิตติกานต์ กลิ่นสอน 
92 056350403028-6 นาย วัฑฒวรรษ์ มาอ่อน 
93 056350403032-8 นางสาว ปิยะมาศ เขียวดี 
94 056350403033-6 นาย ศักรินทร์ ช่วยประดิษฐ์ 
95 056350403034-4 นาย อันวาร์ ลาเตะ 
96 056350403035-1 นาย ธีรพล ค าตัน 
97 056350403036-9 นางสาว ณัฐธิพร ทัพซ้าย 
98 056350403037-7 นางสาว กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 
99 056350403038-5 นาย ภูมิพัฒน์ สหเต็มภูมิ 

100 056350403039-3 นาย ชลกัญจน์ ไชยสิทธิ์ 
101 056350403040-1 นาย มนต์ณัฐ เชื้อเนียม 
102 056350403041-9 นางสาว ศิริกัญญา อุดมลาภ 
103 056350403042-7 นาย ณัฐชานนท์ ตรีจิตรมั่นคง 
104 0563504030435 นางสาว สัณห์สินี สีน้ าเงิน 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
105 056350403051-8 นางสาว อรปรียา กองทองนอก 
106 0563504030526 นางสาว อรพรรณ พรมสีทา 
107 056350403053-4 นางสาว พรทิพา  ศรีโปฎก 
108 056350403054-2 นาย กฤษณธน  วงศ์วีระประเสริฐ 
109 056350403057-5 นาย ธนเดช สนิทชอบ 
110 056350403058-3 นาย ฐนพรรษ เจริญรอด 
111 056350403059-1 นาย เมธกานต์ แสบงบาล 
112 056350403062-5  นาย นรวิชญ์ ฤกษ์วิเชียร 
113 056350403063-3 นาย นายภูตะวัน จงจัดกลาง 
114 056350403064-1 นาย นัฐ ปานเพชร 
115 056350403065-8 นาย วริศ วรรณสถิตย์ 
116 056350403066-6 นางสาว สิมิรัน ปิ่นนิล 
117 056350403067-4 นางสาว กฤติกา เนียมหะ 
118 056350403068-2 นาย นันทวัฒน์ วันทาดี 
119 056350403069-0 นาย โชติวัฒน์ โพธิ์สิน 
120 056350403076-5 นางสาว ภัทริกา มัธยมมาก 
121 056350403077-3 นาย สุกฤต ขาวส าอางค์ 
122 056350403079-9 นาย วิศรุต ประจงไสย 
123 056350403080-7 นาย จักรกฤษ คงด า 
124 056350403081-5 นาย ชัยณรงค์ พูลทอง 
125 056350403082-3 นาย พงศ์เพชร ภูมีเขียน 
126 056350403083-1  นาย ธนกร ประเสริฐศักดิ์ 
127 056350403084-9 นาย รัฐพล พรมจรรย์ 
128 056350403085-6 นางสาว รัชชประภา  ขะยันไทย 
129 056350403086-4 นางสาว อารียา บุญเป็ง 
130 056350403087-2 นางสาว วราภรณ์ รินทา 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
131 056350403088-0 นาย เสรี อุทรังษ์ 
132 0563504030898 นาย กรธวัช การเพียร 
133 056350403090-6 นาย มานะ โชคสิริมงคลกุล 
134 056350403092-2 นางสาว นุชจรินทร์  ยินดี 
135 056350403092-2 นางสาว นุชจรินทร์  ยินดี 
136 056350403502-0 นางสาว ลัญจกร สุริยจันทร์ 
137 056350403514-5 นาย พงศ์วิทย์ พฤกษารัตนวุฒิ 
138 056350403519-4 นาย ปิยวุฒิ บุญทัน 
139 056350403520-2 นาย พัสพนธ์ เกษรมาลีธนาโชค 
140 056350403523-6  นาย อัช ธูปแก้ว 
141 056350403525-1 นาย ภานุมาส กุศลจิตกรณ์ 
142 056350403526-9 นาย นฤเบศ จันทร์อ าไพ 
143 056350403527-7 นาย อุทิศ สุจ านงค์ 
144 056350403531-9 นาย ภูวดล จันทร์ควง 
145 056350403533-5 นาย สิริชัย พิกุลทอง 
146 056350403534-3 นาย ทรงวุฒิ เกษราณ ี 
147 056350403539-2 นาย พชร  ชมภูศรี 
148 056350403540-0 นาย ธีรนัย วิทยาธรชัย 
149 056350403542-6 นาย ปฏิภาณ นาโสก 
150 056350403544-2 นาย ศตายุวัฒน์ สัมฤทธิ์ 
151 0563504040022-8 นาย กิตติศักดิ์ ค าหนุน 
152 056350404003-8 นาย ฤทธิเกียรติ พรพระสงฆ์ 
153 056350404004-6 นาย วรพันธ์ุ พันธุ์สมบัติ 
154 056350404005-3 นาย ธนภัทร ช้อยอุบล 
155 056350404006-1 นาย ชัยวุฒิ  ทู้ไพเราะ 
156 056350404007-9 นาย ธรรมราช สงขาว 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
157 0563504040087 นาย จิรกิตติ์ สิริชาญชัยกุล 
158 0563504040095 นาย วรพล อรศรี 
159 056350404010-3 นาย เศรษฐศิร ิ ทองบุญ 
160 056350404011-1 นาย ธีรเทพ ทะไกรเนตร 
161 056350404013-7 นาย พลกฤษณ์ หม่อมพ่อนุช 
162 056350404014-5 นาย พฤทธิ์ โพธิพันธุ์ 
163 056350404015-2 นาย กิตติรัตน์ ยศินพันธ์ทวีรัก 
164 056350404016-0 นาย ปิติกร วงศ์ทองอ่อน 
165 056350404028-5 นาย กฤษฎิ์ พลสงฆ์ 
166 056350404031-9 นางสาว นภัสนันท์ นงนุช 
167 056350404032-7 นาย สราวุฒิ กันดีลัง 
168 056350404033-5 นาย กชบดี ประจวบสุข 
169 056350404034-3 นางสาว ประภัสราภา ผากงค า 
170 056350404035-0 นาย ณัฐพงศ์ ไกรงู 
171 056350404037-6 นาย วรวิทย์ ดอนเกษม 
172 0563504050029 นาย ณัฐวัตร ซึคาดะ 
173 056350405003-7 นาย ฐิติวัฒน์ จริสสิงห ์
174 056350405011-0 นาย ณิชภูมิ โสมา 
175 056350405012-8 นางสาว กฤษณวรรณ เวชนันท์ 
176 056350405017-7 นาย จักรรินทร์ บัวหลวง 
177 056350405018-5 นางสาว นันท์นภัส ปราบคช 
178 056350405019-3 นาย สุวิจักษณ์ จงมั่นจิตร 
179 056350405020-1 นาย โชติณัฐ โงวรรณ 
180 056350405021-9 นางสาว ภัคจิรา ลี้อริยะกุล 
181 056350405022-7 นาย เพ็ญเพชร พาพลงาม 
182 056350405023-5 นาย วิชรพันธุ์ พริ้งพงษ์ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
183 056350405024-3 นางสาว รติรส หล่ าน้อย 
184 056350405025-0 นางสาว ธมลวรรณ เจนชัย 
185 056350405026-8 นาย ธนกฤต ทองแย้ม 
186 056350405027-6 นาย เจษบดินทร์ รัตนเสรีสุข 
187 056350405028-4 นาย นราวิชญ์ พรมวรณ์ 
188 056350405029-2 นาย ปุระชัย นาคกายสิทธิ์ 
189 056350405030-0 นาย ศุภกร ตั้งวิริยโรจน์กุล 
190 056350405031-8 นาย ชนสรณ์ พิมพ์ภูลาด 
191 056350405033-4 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์ศรี 
192 056350405035-9 นาย ภัทรศักดิ์ ทัฬหปริญญา 
193 056350405036-7 นาย พีรศุภ พรมแก้ว 
194 056350405037-5 นาย วราเมธ สังโกมล 
195 056350405038-3 นาย ณินนาท นิลดี 
196 056350405039-1 นาย ธาวิณ เวชจิรปกรณ์ 
197 056350405040-9 นาย ทินกฤต รุ่งทวีชัย 
198 056350405052-4 นาย ฐิติพงศ์ เเก้วก าเนิด 
199 056350405053-2 นาย ปัญญพัฒน์ มะค าไก่ 
200 056350405054-0 นาย อธิป ธรรมปัญญา 
201 056350405055-7 นาย วัชรพงษ์ วงช้าง 
202 056350405057-3 นาย ธีรภัทร ศรีสุธรรม 
203 056350405058-1  นาย จักรพรรดิ์ หินด า 
204 056350405059-9 นาย ธณกฤษ  วงษ์ละคร 
205 0563504050607 นาย ฉมาบดี โตแตง 
206 056350405063-1 นาย พีระพัฒน์ จินดามณี 
207 056350405064-9 นางสาว คมคาย ทับเปลี่ยน 
208 056350405065-6 นาย ตะวัน ธัญญาผล 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
209 056350405066-4  นาย ธิติพงษ์ พูลดี 
210 056350405067-2 นาย ณภัทร โพธิ์วัน 
211 056350405069-8 นาย ณัฐวุฒิ  เอ่ียมส าราญ 
212 0563504050706 นาย เฟอดินันต์ ยือโร๊ะ 
213 056350405071-4 นาย ธนชัย โนมายา 
214 056350405072-2 นาย ทักษ์ดนัย ไพรภิมุข 
215 056350405073-0 นางสาว มะลิวรรณ  พุฒิเอก 
216 056350405074-8 นาย อันดามัน ระวิพานิชย์ 
217 056350405075-5 นาย ภาณุวัฒน์ ภู่สมัย 
218 056350405078-9 นาย ชัยพัฒนา อังคะชัยวนิชสกุล 
219 056350405079-7 นาย รัชพล ปะระตะโก 
220 056350405080-5 นาย ชิษณุชา เกตุงาม 
221 056350405081-3 นางสาว เปมิกา จิตต์ชอบธรรม 
222 056350405082-1 นาย ปุรินทร์ มิตรอ าพันธ์ 
223 056350405083-9 นางสาว ชลธิชา หวังพิทักษ์ 
224 056350405084-7 นาย ณัฐนันท ์ ทองเชิด 
225 056350405084-7 นาย ณัฐนันท์ ทองเชิด 
226 056350405087-0 นางสาว สราลี  สุริวงษ ์
227 056350405088-8 นาย ธีรวีร์ นัคเร 
228 056350405089-6 นาย ศิริโชค พันธ์ล าเจียก 
229 056350405090-4 นางสาว ชุติญาณ์ แก้วไทรแย้ม 
230 056350406001-0 นาย กฤติโชติ คล้ายมณี 
231 056350406002-8 นาย นัทธพงศ์ ด าช่วย 
232 056350406003-6 นาย ปริญญา นิมิตร 
233 056350406004-4 นาย นัทธวัฒน์ เจียมจิตร์ 
234 056350406005-1  นาย ภราดร บัวโภชน ์
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
235 0563504060218 นาย สรายุทธ์ ศิริบูรณ์ 
236 0563504060242 นางสาว ชนาพร ค าศรีแก้ว 
237 056350406025-9 นาย ศุภฤกษ์ ตั้งวิริยโรจน์กุล 
238 056350406026-7 นาย กันต์กวี ปั้นเพชร 
239 056350406031-7  นาย โรจนินทร์ พิสิทธิ์ฤทธิพร 
240 056350406032-5 นาย ณตอนนท์ เกื้อประเสริฐกิจ 
241 056350406033-3 นาย สันติชัย  โอนหอม 
242 056350406035-8 นางสาว มาตา  โสนาพูน 
243 056350406042-4 นาย นพวัฒน์ ทองอยู่ 
244 056350406043-2 นาย สุธีรพันธ์ ดิษฐโรจน ์
245 056350406044-0 นาย ธนกร เดชสูงเนิน 
246 056350406045-7 นาย อวิรุทธ์ วรรณกลาง 
247 056350406047-3 นางสาว กฤตพร กลัหงิม 
248 056350406049-9 นางสาว เบญจมาศ ศิริอัมพร 
249 056350407001-9 นางสาว อภัสรา จันลาเศษ 
250 056350407006-8 นาย ปิยะพล  เส็งค าปาน 
251 0563504070100 นางสาว วิปัศยา ค าจร 
252 056350407011-8 นางสาว วราภรณ์ เอี่ยมใส 
253 056350407012-6 นางสาว นลินทิพย์ ชูนวล 
254 0563504070159 นาย นนทกร ป้อมสุวรรณ 
255 056350407016-7 นางสาว รังสิมา ผดุงผล 
256 056350407017-5 นางสาว นันทิชา มลสุขราช 
257 056350407018-3 นาย วิษณุ ช้างน้อย 
258 056350407019-1 นาย วิธิสรรค์ จ้อยสองศรี 
259 056350407020-9 นาย มูฮ าหมัดสุกรี เจ๊ะเต๊ะ 
260 056350407021-7  นาย ณัฐพงษ์ ปานจันทร์ 

 
 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
261 056350407025-8 นาย ธนพล วิศวเมธี 
262 056350407026-6 นางสาว กนกพร เกตุจรูญ 
263 056350407027-4 นาย ชาแนล กฤษณวงศ์ศักดิ์ 
264 056350407028-2 นาย ณัฐกฤต หาญกล้า 
265 056350407030-8 นาย จิณณวัตร เถื่อนเมือง 
266 056350407031-6 นางสาว กชกร จีหนู 
267 056350407033-2 นางสาว ศิริกัญญา  เพ่ือนรัมย์ 
268 056350407035-7 นางสาว วนิชยา ศรีแสงสังข์ 
269 0563504070365 นาย รุ่ง สวนแก้ว 
270 056350407037-3 นาย ธนพล พราหมเทศ 
271 0563504070381 นางสาว รวินันท์ หินไชยศรี 
272 056350407039-9 นาย อารีฟ เจ๊ะ 
273 056350407040-7 นางสาว วรรณวนัช พุ่มโพธิ์ทอง 
274 056350407041-5 นางสาว พรชิตา สุวรรณหอม 
275 0563504070431 นางสาว วิมลสิริ ผู้ภักด ี
276 056350407044-9 นาย ปรัชญา งามมี 
277 056350407045-6 นาย ฉัตรกนก งามคณะ 
278 056350409001-7 นาย ภูรินทร์ แสงสวรรค์ 
279 056350409002-5 นาย รัญชน์ ประพันธ์ศิริ 
280 056350409005-8 นาย ปราบดา ดาวเรือง 
281 056350409006-6 นางสาว เหนือดินา รักษ์พันเจริญ 
282 0563504090074 นาย ศุภกร สมตัว 
283 056350409009-0 นาย รัชชานนท์ แตงสี 
284 056350409011-6 นาย ภัทภูมิ มีแสง 
285 056350409013-2 นาย กฤษณะ เข็มกลัด 
286 056350409015-7 นาย ณัฐดนัย ยินดีพิมล 

 
 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
287 056350409023-1 นาย ศิรวงศ ์ อินทลี 
288 056350409025-6 นาย กฤษณพงษ์ รังสิธาดา 
289 056350409027-2 นาย ปรุฬห์จักร สุดปลิด 
290 056350409028-0 นาย จตุภัทร เซี่ยงฉิน 
291 056350409030-6 นาย ณัฐวุฒิ ตวงประยงค์ 
292 056350409031-4 นาย ธนาบูรณ์ แหล่งสนาม 
293 056350409033-0 นาย จารึก ดอนอยู่ไพร 
294 056350409034-8 นาย ภัควิน  ผดุงศิลป์ 
295 056350409035-5 นางสาว ปัญญา ณ บางช้าง 
296 056350409036-3   นาย ศุภชัย มาตรินทร์ 
297 056350409038-9 นาย  สิทธิพัฒน์ บุญพยัคฆ์ 
298 056350409040-5 นาย นภพล สุขศิริศักดิ์ 
299 056350409041-3 นางสาว ปวันรัตน์  นรทัต 
300 056350409042-1 นางสาว เมธาวี สุวรรณพาณิช 
301 056350451001-4 นาย กฤษดา ศรี่สุทธิ 
302 056350451002-2 นางสาว สุจิรา ยอยรู้รอบ 
303 056350451003-0 นาย สุณัชจราช ทองไวย์ 
304 056350451006-3 นางสาว จารุวรรณ ศรีเสน 
305 056350451011-3 นางสาว ณัฐณิชา เเซ่ฮั่ว 
306 056360401501-3  นาย เติมสิน พิทักษ์สาลี  
307 056360401503-9 นาย สมศักดิ์   ฟักอ่อน 
308 056360401504-7 นาย ทศพล ภูเขาทอง 
309 056360401505-4 นาย ธีรพล  นุ่มวงษ์ 
310 056360401506-2 นาย โอภาส เย็นประยูร 
311 056360401507-0 นาย เหมราช กิจผดุง 
312 056360401509-6 นาย ปิติ.  ขันโพธิ์ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
313 056360401511-2 นาย คัมภีร์ เทียมแย้ม 
314 056360401512-0 นาย องอาจ  พิลา 
315 056360401513-8 นาย จักริน สิริกุลธร 
316 056360401515-3 นาย สุกฤษฏิ์ ตุงคะศิริ 
317 056360401701-9 นาย มานิต ชัยโต 
318 056360401702-7 นาย พีรพัฒน์ หล้าทุม 
319 056360401703-5 นาย ธนภัทร์ เสรีธนโรจน ์
320 056360401704-3 นาย รณรณัฐ รอดชีวิต 
321 056360401705-0 นาย ถิรายุ เฟื่องขจร 
322 056360401706-8 นาย วีระพล สีมุทร 
323 0563604017092 นาย ธนิสร สมคิด 
324 056360401710-0 นาย อรรถพล บุญเมือง 
325 056360401712-6 นาย คิมหันต์  แสนหูม 
326 056360401716-7 นาย นามกรณ ์ ธรรมวงษ์ษา 
327 056360401719-1 นาย ธนพล ยางทอง 
328 056360401720-9 นาย ภาสกร ศรีพระจันทร์ 
329 056360401723-3 นาย นนทกร เอี๊ยะแหวด 
330 056360401724-1  นาย มานะการย์ ลาภทรัพย์ทวี 
331 056360401726-6 นาย พาณุวิชญ์ พลภักดี 
332 056360401727-4  นาย นาย ดนุรุต   บุญประดับ  
333 056360401728-2 นาย กิตติณัฎฐ์ เต็งมีศรี 
334 056360401729-0 นาย เบนนี่ ตู้ 
335 056360401730-8 นาย เรียวยะ ทาจิมา 
336 056360401731-6 นาย ทศวรรษ ปัสสาโท 
337 056360401733-2 นาย พรณรงค์ ร่วมทรัพย์ 
338 056360401735-7 นาย กัมพล ผลานิผล 

 
 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
339 056360401737-3 นาย วีรกร เซียงหนู 
340 056360402001-3 นาย ภัทรพงศ์ สิทธิศร 
341 056360402002-1 นาย ธนัท เรืองพิทยา 
342 0563604020039 นาย กฤษฎา ปั้นกันอินทร์ 
343 056360402004-7 นาย ณัฐภัทร ไข่เจริญ 
344 056360402006-2 นาย อดุลย์ วิเวกวรรณ 
345 056360402007-0 นาย ณรงค์ศักดิ์ วราหะสุนทร 
346 056360402008-8 นาย กฤษณะ สมจันทึก 
347 056360402008-8 นาย กฤษณะ สมจันทึก 
348 056360402010-4 นาย ณัฐวัฒน์ สายบุตร 
349 056360402011-2 นาย สงกรานต์  นาคอ่อน 
350 056360402012-0 นาย ภูวนาถ ฤทธิรงค์ 
351 056360402013-8 นาย ปฏิพล ยอดหนู 
352 056360402014-6 นาย ธนากร นรชาญ 
353 056360402018-7 นาย วรุตม์ มูลหา 
354 056360402019-5 นางสาว อมราวดี มารุตวงษ์ 
355 056360402021-1 นาย ปริญญา ลอยฟ้า 
356 056360402022-9 นางสาว ธนพร ไชยาค า 
357 056360402024-5 นาย ภัทรกิต ปิ่นมังกร 
358 056360402026-0 นาย พศวัต แจ่มจันทร์ 
359 056360402027-8 นาย ธนิน ขันทอง 
360 056360402029-4 นาย กฤษณัฐ ชาวดง 
361 056360402031-0 นาย ธีรชัย ชิดนอก 
362 056360402032-8 นาย เกียรติภูมิ  รัตนพิทักษ์  
363 056360402034-4 นาย ฐานทัพ เป็นสุข 
364 056360402036-9 นาย ภานุวัฒน์ ดิษสังวรณ์ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
365 056360402037-7 นาย อัคเดช สุดอุดม 
366 056360402038-5 นาย ธีรศักดิ์ บุญมา 
367 056360402041-9 นาย ณัฐธนพงษ์ เจริญเรือง 
368 056360402043-5 นาย ธนกฤต บุตรงาม 
369 056360402044-3 นาย นรวีร์  โยธ ี
370 056360402045-0 นาย กฤษณากร บูระพา 
371 056360402046-8 นาย นันทวัฒน์ ขันเกตุ 
372 056360402047-6 นางสาว สุดารัตน์ ผลดี 
373 056360402049-2 นาย เสกสรร จิววะสังข์ 
374 056360403506-0 นาย พีรชัย สุขีมิตร์ 
375 056360403508-6 นาย อัศวิน เตวิน 
376 056360403513-6 นาย ธนพงษ์ อุสุพันธ์ 
377 056360403701-7 นาย ชานน โตชม 
378 056360403702-5 นาย นคร ชาติสิริทรัพย์ 
379 056360403703-3 นาย จตุรงค์ ศิริประทุมมาศ 
380 056360403705-8 นาย ก าแพง  แก้วกังวาล 
381 056360403708-2 นาย ศรัณยู แสงปลั่ง 
382 056360403709-0 นาย ปุนกันต์   มณีงาม 
383 056360403710-8 นาย วิวัฒน์ เกิดพร้อมพันธ์ 
384 056360403711-6 นาย เกียรติคูณ อยู่ดี 
385 056360403712-4 นาย อรรถพล ทองใบ 
386 056360403713-2 นาย กฤตเมธ งอนสวรรค์ 
387 056360403716-5 นาย จิรายุ  เลี้ยงรักษา 
388 056360403717-3  นาย รัชภูมิ บุ้งทอง 
389 056360403724-9 นาย กฤษดา ผันกลาง 
390 056360403727-2 นาย สิริพงศ ์ จารุจรัสพงศ์ 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
391 056360404706-5 นางสาว ฐานิสร  วาณิชยชลกิจ 
392 056360404712-3 นาย ธนกฤต  ก้องแดนไพร 
393 056360404713-1 นาย คฑาวุธ  ชอบเจริญ 
394 056360404714-9 นาย ธนดล ทองคงเหย้า 
395 056360404714-9 นาย ธนดล ทองคงเหย้า 
396 056360404716-4 นาย พนธกร  จ าปาทอง 
397 056360404718-0 นาย อติวัณณ์   ยาฤทธิ์ 
398 056360404719-8 นาย ธนวุฒิ  วงศ์กล่อมจิต 
399 056360404719-8 นาย ธนวุฒิ วงศ์กล่อมจิต 
400 056360404724-8 นาย ธานีรัชต์ เย็นเจริญ  
401 056360404725-5 นาย ณัฐพล ล้อประเสริฐกุล 
402 056360404727-1 นาย กชพงศ์ สว่างจันทร์ 
403 056360404728-9 นาย ปิยะพงษ์ วงศ์บาตร 
404 05636041717-5 นาย ธัชกร เปรมใจ 
405 056360455001-9 นาย ชัยธวัช พุฒลา 
406 056360455003-5 นาย กฤติภูม ิ แนวบุตร 
407 056360455004-3 นาย วัชรเกียรติ แวลุน 
408 056360455005-0 นางสาว ทอแสง โตทิว 
409 056360455006-8 นาย รัฐพล หนูเทศ 
410 056360455006-8 นาย รัฐพล หนูเทศ 
411 056360455011-8 นาย ฉันท์ชนก คล้ายสุบรรณ 
412 056360455013-4 นาย สุพรรณสิทธิ์ กาฬษร 
413 056360455014-2 นาย จรณินทร์ แก้วศรีศุภวงศ์ 
414 056360455016-7 นางสาว ภานุมาศ ลัทธิธรรม 
415 056360455017-5 นาย ธนภัทร สัญญพรหม 
416 0563604550183 นาย วรพล กาญจนกันติ 
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
417 056360455020-9 นาย สุรสิทธิ์ สุขจิตร 
418 056360455021-7 นางสาว อริสรา หิรัญเพิ่ม 
419 056360455022-5 นาย สุริโย โมราศร ี
420 056360455024-1  นาย ปรัชญา ยาสะบู่ 
421 056360455025-8 นาย จิราณุวัฒน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
422 056360455031-6 นาย ยอดธง รุนรุจิ 
423 056360455032-4 นาย ศิวกร ศรีจันทร์ 
424 056360455033-2  นาย มงคล ลับโคกสูง 
425 056360455034-0 นาย บัญชา สุนทรอินทร์ 
426 056360455035-7 นาย สิทธิกร โชระเวก 
427 056360455036-5 นาย วัชชิระ ศรีบุญเพ็ง 
428 056360455037-3 นาย ธรรณ์ เจริญสุข 
429 056360455038-1 นาย ภัทร ณ รังษ ี
430 056360455040-7  นาย ศุภกร ฤทธิ์พรม 
431 056360455042-3 นาย นายทศพร วงษ์เหรียญทอง 
432 056360455043-1 นาย บุณยกร อินทร์สวาท 
433 056360455044-9  นาย ศสิกร   สุระโคตร  
434 056360455046-4 นางสาว อรญา แป้นสุขา 
435 0563604550472 นาย ธนดล ไสยอรรถ 
436 056360455049-8 นาย ธนวินท์ อุณหะกะ 
437 056360455050-6 นาย ราชวิทย์ ยุติวงษ์ 
438 056360455051-4 นาย จตุรวิทย์ จารุจารีต 
439 056360455053-0 นาย พงศธร  ซายนอก 
440 0563604550555 นาย พัฒนพงษ์ เนื่องสุนัย 
441 056360455057-1 นาย ธนกฤต พรหมมา 
442 056360455059-7 นาย พฤทธิ์ อาทิตย์เที่ยง 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
443 0563604550605 นาย ชลสิทธิ์ นิลสดใส 
444 056360455061-3 นาย มานะชัย แสวงนิล 
445 056360455062-1 นาย รักพงษ์ ปะมะคัง 
446 056360455065-4 นาย กนกพล พันธ์จีน 
447 056360455068-8 นาย โอฬาร  กาญจนเจริญนนท์ 
448 0563604550704 นาย อภิรัตน์ แววแข 
449 0563604550720 นาย คนินทร งามศิริ 
450 056360455073-8 นาย ธนพล จรุญเเสง 
451 056360455074-6 นาย กัมปนาท ปานย้อย 
452 056360455076-1 นาย ชาญณรงค์ เรือนเงิน 
453 056360455077-9 นาย ศุภกฤต กองแสง 
454 056360455082-9 นาย วันเฉลิม  กมลเลิศ 
455 056350401111-2 นาย สมประสงค์ สังกรณี 
456 056360455015-9 นาย ถิร สังข์ทอง 
457 056350405086-2 นาย ศุภชัย เจือจันทร์ 
458 056350405006-0 นาย ณภัทร ภู่จันทร์ 

 


