
ประกาศรายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์(ศนูยโ์ชติเวช) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



ล าดบั ชื่อ-นามสกุล รุ่น/สาขาวิชา สถานะ 

1 นายปุณฑริก  เฟ่ืองฟูพงศ์ 57 ปอภ. 1/4  โอนย้าย/รายงานตวัแล้ว 

2 นายศรัณย์  ฉลาดถ้อย 57 ปอภ. 1/1 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว  

  ยอดรวม   2   นาย 

รายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 3 ชาย 

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล รุ่น/สาขาวิชา สถานะ 

1 น.ส. ธญัภรณ ์ สุ่มสกุล  57 ปอภ. 1/6 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

  ยอดรวม   1   นาย 

รายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 3 หญิง 



ล าดบั ชื่อ-นามสกุล รุ่น/สาขาวิชา สถานะ 

1 นายณฐัดนัย  สมมีทรัพย์ 57 ปอภ. 1/5 โอนย้าย/รายงานตวัแล้ว 

2 นายจีรภัทร  นภาวารี 57 ปอภ. 1/6 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว  

3 นายธาม  รัศมี  57 ปออ. 1/1 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

4 นายยสวัฒน์  สายตา 57 ปออ. 1/2 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว  

5 นายวศิน  ชัยวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

6 นายธาวินวัชร์  บุญเสริมวงศา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

7 นายคุณานนท ์ แก้วกลัปพฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โอนย้าย/รายงานตวัแล้ว 

  ยอดรวม   7   นาย 

รายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 4 ชาย 



ล าดบั ชื่อ-นามสกุล รุ่น/สาขาวิชา สถานะ 

1 น.ส. แสงระวี  พรมขาว  57 ปอภ. 1/3 โอนย้าย/รายงานตวัแล้ว 

2 น.ส. หัฐชประภา  สงัขิตวงษ์ 57 ปวอ. 1/2 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว  

3 นส. ปิยะวดี  ส าเนียง 57 ปวอ. 1/2 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

4 น.ส. กมลรัตน์  ประเสริฐศรี 57 ปวอ. 1/2 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว  

5 น.ส. สกุญัญา  เทพมณ ี 57 ปบค. 1/2 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

6 น.ส. อนัญญา  อยู่ค ามะดัน 57 ปอฟ. 1/1 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

  ยอดรวม   6   นาย 

รายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 4 หญิง 



ล าดบั ชื่อ-นามสกุล รุ่น/สาขาวิชา สถานะ 

1 นายปิยะวัฒน์  ราเชาว์ด ี 56 ปอภ. 1/2 รายงานตัวแล้ว 

2 นายอภิชัย  พิมสาร 56 ปอภ. 1/2 รายงานตัวแล้ว  

3 นายชนะกจิ  บุญกอง 56 ปบค. 1/2 รายงานตัวแล้ว 

4 นายมารุต  โชคตระกูลไพศาล 56 ปบค. 1/2 รายงานตัวแล้ว  

5 นายณฐักร  ธรรมสมบัต ิ 56 ปทฟ. 1/1 รายงานตัวแล้ว 

6 นายชานิจ  นิลพินิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานตัวแล้ว 

  ยอดรวม   6   นาย 

รายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 5 ชาย 



ล าดบั ชื่อ-นามสกุล รุ่น/สาขาวิชา สถานะ 

1 น.ส. วิทยดา  นับวันดี 56 ปอภ. 1/1 รายงานตัวแล้ว 

2 น.ส. สวุนันท ์ ธรรมปัต 56 ปอภ. 1/3 รายงานตัวแล้ว  

3 น.ส. อาทมิา  แก้วด้วง 56 ปอภ. 1/1 รายงานตัวแล้ว 

4 นส. ชุติกาญจน์  สอนมั่น 56 ปวอ. 1/2 รายงานตัวแล้ว  

5 น.ส. ศิริขวัญ  ศิรินาม 56 ปทฟ. 1/1 รายงานตัวแล้ว 

6 น.ส. สจุิตรา  แก้วโยธา  57 ปวอ. 1/2 โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

7 น.ส.กญัญณชั  วงค์ค า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว 

8 น.ส.วิมลวรรณ  มฤกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โอนย้าย/รายงานตัวแล้ว  

  ยอดรวม   8   นาย 

รายช่ือนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 5 หญิง 



เพศ/ชั้นปี นกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

นักศึกษาวิชาทหารชาย 2 7 6 15 

นักศึกษาวิชาทหารหญิง 1 6 8 15 

รวมทั้งหมด 3 13 14 30 

ตารางสรุปยอดรวม นกัศึกษาวิชาทหาร  

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ศูนยโ์ชตเิวช  

ปีการศึกษา 2557 

*.* ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 สิงหาคม 2557  

      

    

งานวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มทร.พระนคร 

สอบถาม โทร. 081-9175034 ผศ.ศรทัธา แข่งเพญ็แข  


