มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ

ระบบฐานขอมูลหลัก

รุน 591 กลุม BBUE14-59/1R1

คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 3591051341118 นางสาวสุวนันท ศิลปกิจ
2 3591051341119 นางสาวชไมพร กาญจนเกตุ
3 3591051341120 นายอันดามัน โมแรล
4 3591051341121 นางสาวณัชชา คุปพฤทธิ์ไพบูลย
5 3591051341122 นางสาวรัตนวัลย งามเจริญถาวร
6 3591051341123 นางสาวอภิชญา บุตรจินดา
7 3591051341124 นางสาวสุภาพร นาคโสภานนท
8 3591051341125 นางสาวทอแสง ธนเสน
9 3591051341126 นางสาวน้ําทิพ ภูปญญาชน
10 3591051341127 นางสาวปนิดา มั่นจิต
11 3591051341128 นางสาวกชกรณ นัฎสถาพร
12 3591051341129 นางสาวชวัลลักษณ ภมรพงษ

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2559
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 1 คน หญิง 11 คน
สถานะ
หมายเหตุ
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 )

20/12/58 11:58 หนา 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ

ระบบฐานขอมูลหลัก

รุน 591 กลุม BBITS14-59/1R1

คณะ บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การพัฒนาซอฟตแวร
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 3591051641128 นางสาวธนภรณ อวยชัยพรเลิศ
2 3591051641129 นายพิทยาพล ชมภูวิเศษ
3 3591051641130 นางสาวนัทมน ทองแท
4 3591051641131 นางสาวจิณนิภา นาทกร
5 3591051641132 นายฑัตพงศ อิศรัตน
6 3591051641133 นายศุภกร พรเจริญพิทักษ
7 3591051641134 นางสาวมุกดา ไชยเพชร
8 3591051641135 นายวชิรวิชญ ชวนะ
9 3591051641136 นายภูมิภัทร แซอึ้ง
10 3591051641137 นายธนัชพันธ เอี่ยมชีรางกูร
11 3591051641138 นายอุกฤษฐ ประทุมวัน
12 3591051641139 นายฐิติวัชร สืบสวัสดิ์สกุล

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2559
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 8 คน หญิง 4 คน
สถานะ
หมายเหตุ
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 )

20/12/58 11:58 หนา 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ ศิลปศาสตร
วิชาเอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1 3591060141225 นางสาวปยะพร หองตันสวัสดิ์
2 3591060141226 นางสาวชุติพร ดวงประทุม
3 3591060141227 นางสาวปณตพร ภูมิลําเนา
4 3591060141228 นางสาวหัทยา พนุมรัมย
5 3591060141229 นางสาวสุภักดิ์ สุจริต
6 3591060141230 นางสาวไอริณ สุรวรเชษฐ

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 591 กลุม BENL14-59/2R1
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2559
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 0 คน หญิง 6 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 )

20/12/58 11:58 หนา 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ระบบฐานขอมูลหลัก
คณะ ศิลปศาสตร
วิชาเอก ภาษาจีน
อาจารยที่ปรึกษา
ที่
รหัสนักศึกษา
1 3591060241215
2 3591060241216
3 3591060241217
4 3591060241218

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอุบลวรรณ สูงขุนทด
นางสาวพรนภา เกตวานุสรณ
นางสาวธนพร อังคาระอาพันธ
นางสาวทิพยาภรณ ขันกําเหนิด

รายชื่อนักศึกษา + หมายเหตุ
รุน 591 กลุม BCHI14-59/2R1
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาคการศึกษาที่เขา 1 / 2559
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ชาย 0 คน หญิง 4 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 )

20/12/58 11:58 หนา 4

