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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค                    
ที่พึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือมิให้ตนถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยวิทยากรจากส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยี                   
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในสิทธิของผู้บริโภค จึงได้มีการจัดการอบรมขึ้นเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักศึกษา บุคลากร 
และผู้ที่สนใจ ในด้านของการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคที่พึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติตน
เพ่ือมิให้ตนถูกเอารัดเอาเปรียบ และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ น าความรู้ที่ได้จากการเข้า
รับการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้ 
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รายงานการปฏิบตัิงานการจัดอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติ 
********************* 

 

ก.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ การจัดอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบ  
 และแนวทางการปฏิบัติ 

2. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

3. ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรวิชญ์ มิ่งเมือง  
 รองประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ องค์การนักศึกษา      
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันศุกร์ที ่ 24 มกราคม 2563 
 

6.  สถานที่ปฏิบัติงาน  ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา                                 
คณะเทคโนโลยีคกหรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

 

ข.  ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
7.   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น    300  คน   ได้แก ่

 7.1  คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร   32  คน  
 7.2  นักศึกษา  268 คน  แบ่งเป็น 

  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร ์
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  

4 
94 
13 
42 
15 
39 
13 
44 
4 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
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ค.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

8. แหล่งเงิน  งบประมาณทีไ่ด้รบั จ่ายจริง  

 เงินส ารองเพื่อกิจกรรมนักศึกษา 14,500.- 7,700.- บาท 
 รวมรายได้ 14,500.- 7,700.- บาท 

9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณทีไ่ด้รบั จ่ายจริง  
ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ x 500 คน x 25 บาท) 12,500.- 7,500.- บาท 

ค่าอาหารกลางวันวิทยากร  (1 มื้อ x 4 คน x 50 บาท) 200.- 200.- บาท 

ค่าเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด ( 2คน x 300 บาท) 600.- 0.- บาท 

ค่าจัดท าไวนิล (ขนาด 4 เมตร x 2 เมตร) 1,200.- 0.- บาท 

9.1 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 14,500.- 7,700.- บาท 
   (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  
10. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

10.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะทางสังคม และประสบการณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ต่อการใช้ชีวิตในสังคมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือการน าไปสู่การเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

10.2 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
11. การด าเนินงาน 

11.1 ขั้นวางแผนงาน 

 ประชุมวางแผนโครงการ และวางรายละเอียดโครงการ 

 สรุปวันและสถานที่ 

 น าเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และปรับปรุงแก้ไข 

 น าโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอขออนุมัติโครงการ  
11.2 ขั้นด าเนินการ 

 เมื่อโครงการอนุมัติแล้ว จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 

 ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยากร สถานที่จัดกิจกรรม 

 ประชาสัมพนัธ์โครงการให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลยัทราบอย่างทั่วถึง 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 ด าเนินงานตามโครงการ 
11.3 ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 สรุปผลจากการประเมินโครงการ 

 สรุปและรายงานผลโครงการตามแผนการด าเนินงาน 

 จัดท ารายงานสรุปโครงการ 
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12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ  : 
 เป้าหมาย      ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 500 คน (425 คน)  
 ผลการด าเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 60 (300 คน) 

 

12.2 เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
 

 เป้าหมาย   ผู้สมัครเข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรม มากกว่า ร้อยละ 50  
 ผลการด าเนินงาน  มีผู้เข้ารับอบรม จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

 

12.3 เชิงเวลา  : 
 เป้าหมาย     โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 
 ผลการด าเนินงาน    จัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

 
13. ประโยชน์ที่ได้รับ 

13.1 นักศึกษาที่ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิและแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้บริโภคพึงได้รับ 

13.2 นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า และมีคุณลักษณะของ 
 บัณฑิตพึงประสงค์อันเป็นที่ต้องการของสังคม ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมส่วนรวม  มีทักษะความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน   

13.3 นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมได้ 

 
14. สรุปความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมโครงการได้แจกแบบประเมิน                 
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 115 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
14.1 ข้อมูลเพศ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.5 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 43.5 
หญิง 65 56.5 

รวม 115 100 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
14.2 ข้อมูลชั้นปี 

จากข้อมูลชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
43.5  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 50 43.5 
ชั้นปีที่ 2 5 4.3 
ชั้นปีที่ 3 11 9.6 
ชั้นปีที่ 4 49 42.6 

รวม 115 100 

 
 
 
 
 

ข้อมูลเพศ

ชาย

หญิง65, 56.5%

50, 43.5 %
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แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลชั้นปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3 ข้อมูลสังกัดคณะ 

จากข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 22.6 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และแผนภูมิที ่3 
 

ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัดคณะ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   25 21.73 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์     24 20.87 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  6 5.21 
คณะบริหารธุรกิจ   3 2.6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 7.82 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 22.6 
คณะศิลปศาสตร์  0 0 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  0 0 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  22 19.13 

รวม 115 100 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการการจัดอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภค                
พึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating 
scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
 

1. “น้อยที่สุด”  ให้  1 คะแนน 
2. “น้อย”   ให้  2 คะแนน 
3. “ปานกลาง”  ให้ 3 คะแนน 
4. “มาก”   ให้  4 คะแนน 
5. “มากที่สุด”  ให้  5 คะแนน 

 

ส าหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้  
 
 สูตร  = 
 
     แทนค่า =    
    
   =  0.80 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย” 

สงักดัคณะ

21.73 20.87

5.217
2.608

7.826

22.6

0 0

19.13

สงักดัคณะ

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 
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ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด” 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล
การจัดอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติ แสดงความพึงพอใจต่อ                               
การจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ  
การจัดกิจกรรมโครงการฯ จ าแนกรายด้าน 
 
  

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านวิชาการ 4.26 .744 มากที่สุด 
2. ด้านวิทยากร 4.24 .787 มากที่สุด 

รวม 4.25 .768 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ    
วิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.2 
 
ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
ด้านวิชาการ 
 

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มากน้อยเพียงใด 
4.27 .741 มากที่สุด 

2. ท่านมีความพึงพอใจในหลักสูตรและกิจกรรมมาก
น้อยเพียงใด 

4.28 .763 
มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 4.23 .809 มากที่สุด 
รวม 4.26 .744 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม                  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.2 โดยมีความพึงพอใจในหลักสูตรและ
กิจกรรม มากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง ค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเปน็ร้อยละ 85.6 

 
ตารางที่ 6  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
ด้านวิทยากร 
 

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การถ่ายทอดเนื้อหาและการสรา้งบรรยากาศในการ

บรรยาย/การฝึกปฏิบัติให้เป็นทีน่่าสนใจ 
4.23 .798 มากที่สุด 

2. การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนดและ
ตรงประเด็น 

4.21 .758 มากที่สุด 

3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ 4.29 .783 มากที่สุด 
4. ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 4.22 .817 มากที่สุด 

รวม 4.24 .787 มากที่สุด 

 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.4 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.4 
 

15. ปัญหาและอุปสรรค 
 15.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนสมัครเข้าการอบรม แต่ไม่มาเข้ารับการอบรมในวันงาน 
 

16. ข้อเสนอแนะ 
 16.1   ควรส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความตรงต่อเวลา การรับผิดชอบ และชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

การอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติ 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

ค่าใช้สอย  
 

1 ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ x 300 คน x 25 บาท) 7500 บาท 

2 ค่าอาหารกลางวันวิทยากร  (1 มื้อ x 4 คน x 50 บาท) 200 บาท 

3 ค่าเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด ( 2คน x 300 บาท) 0 บาท 

4 ค่าจัดท าไวนิล (ขนาด 4 เมตร x 2 เมตร) 0 บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 7700 บาท 

 งบประมาณที่ได้รับ 14,500 บาท 

 คงเหลือ 6,800 บาท 
 



การอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดย วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.   

ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

1 จุฑามาศ ทวีผล 035950503018-9 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   

2 พรนิภา ศรีจาด 035950503014-8 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   

3 ธิติมา อ่อนกล้า 035950503015-5 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   

4 ธนาวุฒ ิ เฮงประทมุ 036260503018-2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   

5 เสฎฐวุฒ ิ ฤทัยยศชนินทร์ 125950701031-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

6 อนุชสบา    กรชัย 125950701006-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

7 กฤตนัย      อินเถิง 125950701032-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

8 คชา     รัตนวงษ ์ 125950701036-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

9 จารุวรรณ      ปั้นแก้ว 125950701038-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

10 จุฑามาส     ประกอบด ี  125950701011-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

11 พันธุ์วริศ      จารุพัฒนกุล   125950701027-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

12 ปภาวรินทร ์    รักการ   125950701031-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

13 อภิญญา      สังข์หมื่น 126250702607-8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

14 สมฤทัย     จงสีหา     126250702408-6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

15 สาธิตา      บุญชัย     126250702409-4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

16 ธนสิทธ์ิ      ส่งเสริม 126250702410-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

17 ภูดินันท์     สงอาจินต ์ 126250702411-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

18 วรางคณา     มาลัย 126250702412-8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

19 ธนวิชญ์     นุ้ยหมัด 126250702413-6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

20 ชนิษฐา     เซียงป ู 126250702414-4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

21 สามารถ       บุญวงษ ์    126250705003-2     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

22 นิศารัตน ์     ยะเครือ 126250705014-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

23 ศิตางค ์   สัยโชต ิ 126250705017-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

24 ศศิธร     หิรัญรตัน ์ 126250705009-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

25 ภรณ์กนก     โตบางบอน 126250705005-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

26 สุวิมล      อ านัคมาตย ์ 126250705012-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

27 ดุลยดา    สังข์ทอง 126050705010-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

28 ประพิณ    พรพิรุณโรจน ์ 126250705011-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

29 แพรวา     แสงจันทร ์ 126250705020-6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

30 กรกมล      สุนทโรบล  126250705013-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   



 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

31 เมธาสิทธิ ์   ตั้งเรื่องรัตน ์   126050703002-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

32 ชวิศา          หิรัญพฤกษ ์ 125950705020-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

33 พัทธินันท์       หาญกล้า    125950705043-4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

34 สุรชาต ิ    ปิติประดิษฐ ์ 125950705051-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

35 พชร      พนาสนย ์ 125950705051-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

36 ธีรพงศ์      อ่วมวงษ ์ 125950705081-4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

37 เอกคณิน      อู่ขุน 125950705077-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

38 วงศธร      แสงอนุกูล 125950705075-6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

39 บุรินทร ์     บังตะกูล  125950705069-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

40 อารียา      อิสมาแอล 125950705071-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

41 สุทธมน     ช่ืนค า  125950705088-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

42 ทัตพิชา      สุวรรณ 125950705094-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

43 มนัสศิกาญจน ์    ภูมิช่อ 125950705090-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

44 ปัญชิกา     โพธิ์กระจ่าง 125950705078-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

45 ณุทยา      สุขประเสริฐ 125950705073-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

46 ณธกร     สนามทอง 125950705072-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

47 สิรลิักษณ ์     อุดินันท์ 125950705068-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

48 ณัชพล     อ่อนตา 125950705054-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

49 ขวัญสกุล      มิบุญม ี 125950705055-8  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

50 สุภาวด ี     ภาสดา 125950705060-8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

51 สุภาวด ี     ลูกอินทร ์ 125950705092-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

52 มนัสนันท์     เดชสันเทียะ 126250704020-7  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

53 วินัย      ชินทวัน 126250704009-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

54 วันวิสา      มหาพรหม 126250705021-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

55 วรัญญา     ไชยแสง 126250705024-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

56 ณัฐชนนท์     อาสนสุวรรณ 126250704022-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

57 ปิยาภรณ ์     อุชานนท์ 126250704025-6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

58 สุรเมธ     เพชนเปล่งส ี 126250704013-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

59 พจนี      ประทุมเม 126250704015-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

60 สุวิมล ไชยโย 125950703114-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

61 ณัฐธิดา  ชมภูนุช 125950704012-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

62 ธวัลรัตน ์ วณิชย์โยธิน 125950704096-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   



 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

63 ขวัญจิรา จันทร์งาม 126150703046-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

64 นิรมล สิมมา 126050704128-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

65 ศรีญาดา กาญจนเภตรานันท์ 126050704133-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

66 ภาณุวัฒน ์ ติยะวงศ์สกลุ 125950704059-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

67 สุวิมล ไชยโย 125950703114-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

68 ชนิษฐา อยู่บุร ี 125950703054-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

69 มารียา  หมัดอะดัม้ 125950706083-9  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

70 ปรีชญานันท์   ไชยเสนา 125950706093-8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

71 ธเนศ อ านาจนิมนต ์ 125950703134-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

72 เกวล ี ลามอ 112990044840-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

73 กวินภพ เตชะวีรภัทร 126050704129-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

74 ภัทรานิษฐ ์ ทองนุช 126250703230-3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

75 นคฤกษ ์ สุวรรณชนะ 125950703125-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

76 วรรณกานต ์ นิ่มถนอม 126250703212-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

77 นริศรา เคี่ยมขาว 125950706080-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

78 จันทิมา  กาบแก้ว 125950706086-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

79 สิริมนต ์ นันตาด ี 125950703127-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

80 สาวิกา วัฒนศิริ 126050704140-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

81 ณัฏฐา จุ้ยหมื่นไว 125950704036-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

82 วรลภา ภูมิใจอวด 125950703139-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

83 รุจิรา โพลดพลัด 125950703152-2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

84 สรนันท ์ กลั่นภูมีศร ี 125850703169-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

85 พรพจน์ พึ่งงาม 125950703205-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

86 พยงศักดิ์ หนูโม 125950703202-8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

87 เกษสุนีย ์ โพธิสาร 126250702417-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

88 ธนัชพร คุนาพงษ์กิติ 125950703170-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

89 ทรงวุฒิ ค าสอน 125950703183-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

90 กนกพิมพ์ สังข์จุฑาพัส 125950703193-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

91 ภาณุพงศ ์ เจริญภักดีวิจติร 125950703175-6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

92 พรทิพย์ ท่อนแก้ว 125950703173-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

93 โสภิชา โนนมะหิง 125950703165-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

94 ทิพย์เนตร พูลน้อย 125950703159-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   



 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

95 ชุลิตา เกิดนอก 126250702422-7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

96 รัตน์สคุนธ ์ เครือค า 125950703003-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

97 อารดา  วิระณะ 125950703031-1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

98 กิติมา  ศรีละคณุ 125950703017-0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

99 ชูเออ  เฮง 125950703032-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

100 พิชชาภา  จิรกุลวัฒนะ 125950703027-9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   

101 พิมพ์ภัชชา  กันประเสริฐ 036150805302-8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

102 พิมพ์ภัชชา  กันประเสริฐ 036150805302-8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

103 หรินันท์ ซื่อตรง 036150805301-0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

104 วัจน์กร งามพรสิน 035950805040-8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

105 ประดิทรรศณ ์ พัฒนเดชากรณ ์ 035950805027-5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

106 กัลยกร ศาสนกิจ 036150805540-3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

107 นารากร มีบุญสูง 036150805732-6 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

108 ปัญญาพร แซ่โง้ว 036050805626-2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

109 กนิษฐา นิลมาก 0360508056-19-7 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

110 ญาณิศา โปร่งสละ 036050805641-1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

111 วัชราพร สุทธวีรีสรรค ์ 036050805629-6 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

112 ฐิติกานต ์ ยอดสวัสดิ ์ 036150805369-2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

113 ชมพูนุช เข็มแดง 036150805334-1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

114  ฐิติกานต ์ ยอดสวัสดิ ์ 036150805319-2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

115 Ritthisak Kulprasert 036150805618-7 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

116 ณัฐรว ี พันพิบูลย ์ 036150805307-7 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

117 พงศธร สุวรรณ ์ 076150306204-1 คณะบริหารธรุกิจ   

118 ธัญวรัตน ์ พนาทองพาพร 076150306129-0 คณะบริหารธรุกิจ   

119 ธนัชชา เพิ่มสุวรรณ 076150306139-9 คณะบริหารธรุกิจ   

120 กรกนก กันไพเราะห ์ 076150306209-0 คณะบริหารธรุกิจ   

121 ภาคิน ี เนตรค ายวง 076150306201-7 คณะบริหารธรุกิจ   

122 ลันลนา รัตนวงศ ์ 076150306131-6 คณะบริหารธรุกิจ   

123 วรรณศิร ิ โต๊ะหวัง 076150306203-3 คณะบริหารธรุกิจ   

124 วีรภัทร ยานนาวา 076150306212-4 คณะบริหารธรุกิจ   

125 พลอยนภัส กลิ่นหอมรื่น 07650306202-5 คณะบริหารธรุกิจ   

126 ศิณัชชา บุญณกรณ์ชัย 076250306114-0 คณะบริหารธรุกิจ   



 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

127 ชนันภรณ ์ ธินาค 076250306206-4 คณะบริหารธรุกิจ   

128 สุชัญญา บุญทัน 076150307011-9 คณะบริหารธรุกิจ   

129 นภัสวรรณ ประเสริฐศริิกูล 076160304628-2 คณะบริหารธรุกิจ   

130 นนทกฤษ ยอดราช 076160304631-6 คณะบริหารธรุกิจ   

131 ศิริรรตัน ์ ขวัญใจ 076160304645-6 คณะบริหารธรุกิจ   

132 จิราพร ทองย้อย 076160304073-1 คณะบริหารธรุกิจ   

133 สมฤทัย เกิดมากม ี 076160304062-4 คณะบริหารธรุกิจ   

134 ปรีณาพรรณ เสรมิรัมย ์ 076160304085-5 คณะบริหารธรุกิจ   

135 สุปราณ ี สุวรรณเทศ 076160304059-0 คณะบริหารธรุกิจ   

136 ภัทรวรด ี แสนขันต ิ 076160304074-9 คณะบริหารธรุกิจ   

137 เสาวลักษณ ์ นราคม 076160304060-8 คณะบริหารธรุกิจ   

138 กฤษฤดี หมื่นสวสัดิ ์ 076160304052-5 คณะบริหารธรุกิจ   

139 อุมารัตน ์ บวร 076160304079-8 คณะบริหารธรุกิจ   

140 ณัฏฐณิชา มะลอย 076250304109-2 คณะบริหารธรุกิจ   

141 เพ็ญลักษณ ์ จงมหวิญญ ู 076250304137-3 คณะบริหารธรุกิจ   

142 อภิชญา แม้นเหมือน 076250304111-8 คณะบริหารธรุกิจ   

143 ศุภกานต ์ อุดมทรัพย ์ 076250302110-2 คณะบริหารธรุกิจ   

144 มะล ิ สุวรรณสทิศกร 076250302115-1 คณะบริหารธรุกิจ   

145 ประพิมพ์พรรณ โพธิ์ภักด ี 076250302205-0 คณะบริหารธรุกิจ   

146 ปิยฉัตร แหลมทอง 076250302130-0 คณะบริหารธรุกิจ   

147 สุพรรษา วิเศษจินดา 076250302140-9 คณะบริหารธรุกิจ   

148 บุษยามาศ อัฐวงศ์ 076250304114-2 คณะบริหารธรุกิจ   

149 อรณ ี ปานสังข์ 076250302208-4 คณะบริหารธรุกิจ   

150 กชกร รอดวินิจ 076250304103-5 คณะบริหารธรุกิจ   

151 โสภดิา น้อมเจรญิ 076250304121-7 คณะบริหารธรุกิจ   

152 กีรต ิ รุ่งเรือง 076250304110-0 คณะบริหารธรุกิจ   

153 บุญญสิา โพธิ์อ่ิม 076250304118-3 คณะบริหารธรุกิจ   

154 ปนัดดา อินทะวุธ 076250304101-9 คณะบริหารธรุกิจ   

155 กันตินันท์  บรรจงพินิจ 076250304119-1 คณะบริหารธรุกิจ   

156 สุนทร ี สุขล้อม 076250304105-0 คณะบริหารธรุกิจ   

157 วรรณพร แสนใจวุฒิ 076250304106-8 คณะบริหารธรุกิจ   

158 กชพร โรจนิรันดร ์ 076250304104-3 คณะบริหารธรุกิจ   



 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

159 ภัทรวด ี แสนขันต ิ 076160304074-9 คณะบริหารธรุกิจ   

160 กฤษฤดี  หมื่นส 076160304052-5 คณะบริหารธรุกิจ   

161 เสาวลักษณ ์ นราคม 076160304060-8 คณะบริหารธรุกิจ   

162 ปรีณาพรรณ เสรมิรัมย ์ 076160304085-5 คณะบริหารธรุกิจ   

163 สมฤทัย เกิดมากม ี 076160304062-4 คณะบริหารธรุกิจ   

164 เจนจิรา รักเจรญิ 055950202001-4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

165 วิสาข์ มีเพชร 055950202004-8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

166 ธันวา มาอ่อง 055950202005-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

167 พีรวิชญ์ วายุพา 055950202014-7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

168 ศิรินันท ์ อภิรมย ์ 055950202018-8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

169 ปภัสรา วงค์เลี้ยง 055950202019-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

170 ธัญลักษณ ์ เพ็งสุมา 055950202022-0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

171 เนตรนภา  เสือโนนม่วง 055950202024-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

172 วุฒิชัย ทาร่อน 055950202026-1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

173 จิรภัทร จันทเชิด 055950202027-9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

174 นิลวรรณ มาแจ้ง 055950202028-7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

175 วราภรณ ์ วุฒิวงค์ 055950202029-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

176 ณวลจฑุา ทองอ าไพ 055950202035-2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

177 เกียรติศักดิ ์ ชัยสงค์ 055950202038-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

178 ขวัญตา สุขสมบญุ 055950202042-8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

179 ธัญลักษณ ์ เพ็งุมา 055950202022-0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

180 เกียรติศักดิ ์ ชัยสงค์ 055950202038-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

181 ภวิณท ์ สวนช าน ิ 055950409053-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

182 ยศพัทธ ์ ไมทอง 055950409054-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

183 ภานุพงศ์ โพธิ์ป้อม 055950409057-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

184 อิสรพงษ ์ แก่นแก้ว 055950409058-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

185 การัณยภาส ศรีธราดล 055950409073-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

186 ปพิชญา ทองงาม 055950409062-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

187 วิษณุสรรค ์ รุจีวงศ์ 056150405061-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

188 พรพรหม อินทรโชต ิ 056160455015-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

189 ภพธร คตเนียม 055950403056-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

190 จิราภรณ ์ จันทร์ทศ 055950407036-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   



 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ หมายเหตุ 

191 ณัฐกมล  มะลิก ั 055950402016-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

192 เมธัส คล้ายแก้ว 055950402022-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

193 ชนาธิป สนพะเนาว ์ 055950402035-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

194 นิรวิทย ์ ทองพาศน์ 055950409013-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

195 อันดามัน  สกุลไกรพีระ 059950402006-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

196 นิรวิทย ์ ทองพาศน์ 055950409013-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

197 ยุวด ี เหล็กอ่ิม 055950409052-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

198 นัฑรักษ ์ ทองเสมอ 056050407030-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

199 พชร รอดฮวบ 056050409054-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

200 ทีฆทรรศ สุดสีทันดน 056050409007-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

201 ธนโชติ จันทร์สุข 056050401044-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

202 ภูวนนท์ กมลสุวรรณ ์ 056050401047-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

203 นภัสวรรณ  นิลมล 055950402017-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

204 ชัยวัตร มาสีกุก 055950402038-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

205 นครินทร ์ บุญเกิด 056250451005-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

206 ปุญญพัฒน ์ ดอนไพรวัลย ์ 056250451001-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

207 ณัฐศรา ใจดี 056250451002-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

208 ฉัตรตะวัน  พงษ์วัน 056050409021-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

209 อัครชัย อนุภาพชัชวาล 056050409009-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

210 ปรัชญา มาทอง 056060402030-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

211 อรรถพร พรมประเสริฐ 056060402002-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

212 จารุวรรณ แดงอุบล 056250451010-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

213 สิรภัทร พรหมพฤกษ์ 056050409060-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

214 อัครชัย อนุภาพชัชวาล 056050409009-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

215 นาราภัทร ภูมิพัฒย ์ 056050407021-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

216 อณุธิดา ด้านเนาลา 056050407051-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

217 วินัย ปัญจะโรจน ์ 056050409065-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

218 ฐิตินันท์ คุ่มคุ้ม 056060402003-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

219 เทพบัญชา สินทราไชยสิทธ์ิ 055950409066-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

220 อรรฆพร  เพ็ญภินันท์ 055950409024-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

221 ธนวัฒน์ เเก้วเปลีย่น 055950409026-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

222 วัชรินทร์ ชินค า 055950409003-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   
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223 สุดารตัน ์ ซื่อเเท ้ 055950409023-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

224 อลงกรณ ์ คงเพ็ชร 055950409019-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

225 จารุกิตติ ์ พรหมวิหาร 055950409027-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

226 จักริน เจนวาริน 055950409010-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

227 อัษฎาวุฒ ิ สังข์เจรญิ 055950451002-0 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

228 นิเวศน ์ ประดับศร ี 055950451003-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

229 สิริกานต ์ ชูช่ืน 056150403100-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

230 อัฐพล ศรีสุขใส 056150403105-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

231 สุรชัย ปานยิ้ม 056150403076-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

232 ไววิทย ์ ศรีคูบัว 056150403094-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

233 นิวัฒน ์ ประดับศร ี 055950451001-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

234 ธราดล  อรรคฮาตส ี 055950451007-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

235  กรวิชญ์  เหมือนแจ่ม 055950451014-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

236 ปวิช นุกิจรัตน ์ 076250104112-8 คณะศลิปศาสตร ์   

237 ชนิสรา พลเวียง 076250103117-8 คณะศลิปศาสตร ์   

238 อารียา มีค า 076250103116-0 คณะศลิปศาสตร ์   

239 สุนิสา ศรีชม 0762501031343 คณะศลิปศาสตร ์   

240 เชาว์วรส แซ่ตั้ง 076250103040-2 คณะศลิปศาสตร ์   

241 สุภาพร ผ่านแผ้ว 076250103139-2 คณะศลิปศาสตร ์   

242 วริศรา  ธารมัตร ์ 076250103119-4 คณะศลิปศาสตร ์   

243 ปุณณัฐฐา อยู่สอนกิจโชต ิ 076250103125-1 คณะศลิปศาสตร ์   

244 อานันท์ ไตรรัตนพร 075950101043-4 คณะศลิปศาสตร ์   

245 กันตวัฒน ์ สุขข า 075950101048-3 คณะศลิปศาสตร ์   

246 สิรวิชญ ์ ฉวีพจน์ก าจร 076150103019-8 คณะศลิปศาสตร ์   

247 อานันท์ ไตรรัตนพร 075950101043-4 คณะศลิปศาสตร ์   

248 ปวิช นุกิจรัตน ์ 076250104112-8 คณะศลิปศาสตร ์   

249 นริศรา เหิงขุนทด 119990079608-7 คณะศลิปศาสตร ์   

250 พัชรมัย พันทา 076250104108-6 คณะศลิปศาสตร ์   

251 สิรวิชญ ์ ฉวีพจน์ก าจร 076150103019-8 คณะศลิปศาสตร ์   

252 กมลชนก พรหมนุ่น 076250104114-4 คณะศลิปศาสตร ์   

253 ทักษิณา ธรรมสิทธ์ิ 076250103115-2 คณะศลิปศาสตร ์   

254 ตะวันฉาย กึกสูงเนิน 076250103135-0 คณะศลิปศาสตร ์   
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255 ชนิภรณ ์ พิศนอก 076250103108-7 คณะศลิปศาสตร ์   

256 ภัทธีมา เท้งบางด้วน 076250103183-4 คณะศลิปศาสตร ์   

257 อชิรญา แจ่มแสง 075950101031-9 คณะศลิปศาสตร ์   

258 ชนิภรณ ์ พิศนอก 076250103108-7 คณะศลิปศาสตร ์   

259 อารราต ี อะเหต 135950603230-8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   

260 อัจฉรา  หุตารมณ ์ 126250901021-6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

261 พีรณัฐ  นนทจิตร 126250901205-5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

262 ธีรฉัตร  บัวจันทร์ 126250901210-5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

263 ธัญลักษณ ์ โพธิ์เตี้ย 126250901023-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

264 นันทภัค  กิติจันทร ์ 126250901026-5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

265 พันธบัตร  โดษนันท์ 126250901017-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

266 มาริสา  จินดางาม 126250901013-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

267 ชนิกานต์  จูปรางค ์ 126250901204-8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

268 พรชิตา  ดอกไม้จีน 126250901020-8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

269 จักรภัทร เพชรรัตน ์ 126250901016-6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

270 เจนจิรา ปาวิโน 126250901010-9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

271 ธัญญรตัน ์ ตาแก้ว 126250901012-5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

272 ศิริยากร แสงส าล ี 126250901015-8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

273 พลอยฉัตร พิษณุทะนงศักดิ ์ 126250901018-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

274 ยอดขวัญ สมจิตต ์ 126250901108-1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

275 คณาธิป  สังธรรมมา 126250901207-1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

276 ดวงกมล ศิริมาลัย 126250901209-7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

277 ธนภรณ ์ นะวันทุ 126250901001-8   คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

278 กฤษฎา เปรมเพชร 126250901006-7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

279 อัจฉรา  บังศรี 126250901025-7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

280 สิรภัทร แก้วใส 126250901007-5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

281 ณัฎจณิชา รัตนละออ 126250901004-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

282 ขวัญจิรา จันทรี 126250901002-6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

283 อิศรา เฉลิมพงศ ์ 126250901111-5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

284 ศักดิพงศ ์ ทองดี 126250901030-7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

285 ฐิติมา ไชโยธา 126250901117-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

286 ปิมปภา อินทะคง 126250901118-0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   
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287 ณัฐวีร ์ ศรีงามผ่อง 126250901120-6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

288 อภิชิต วรกาญจนา 126250901112-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

289 กันตพล บุตรจันทร ์ 126250901107-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

290 ณัฐชยา เพชรแก้ว 126250902010-8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

291 ณวรา ธรรมมานุธรรม 126250902007-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

292 ชนินาถ กันต๊ะมา 126250901009-1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

293 วีรากร ฟักศิริ 126250901024-0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

294 พงษ์พิทยา ปะโนรมัย ์ 126250901109-9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

295 อารียา เม่นคล้าย 126250901113-1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

296 พุทธชาติ ธรรมนสุ 126250901003-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

297 นนทญา แก้วมโนรมย ์ 126050901236-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

298 ปราการ พื้นยา 126250901011-7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

299 พีระวิชญ ์ ปิ่นทองพันธุ์ 126250901008-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

300 เเสงเจริญ เชื้อสค ู  126250901116-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

301 กันตพล บุตรจันทร ์ 126250901107-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   

302 กิตติธัช ธาตุทอง 126250902008-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   
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การอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 โดย วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.   

ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ช้ัน 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เวลา กิจกรรม 
08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้และมอบของท่ีระลึก 

โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน                    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

10.00 น. – 12.00 น. การบรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค               
ท่ีพึงทราบ และแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือมิให้ตนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
โดย วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 คุณประกิจ โสมวิเศษ 

 คุณวรรษมน จันทร์ส าอางค์ 

 คุณภูมินทร์ เล็กมณี 

 คุณพศวัฒน์ จุมปา 
12.00 น. เสร็จส้ินการอบรม 

         หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  กองพัฒนานักศกึษา  งานกิจกรรมนักศึกษา 
 

แบบประเมินผล 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00  - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 

 

2. ท่านก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีใด 
   1. ชั้นปีที่ 1     3. ชั้นปีที่ 3   
  2. ชั้นปีที่ 2     4. ชั้นปีที่ 4   
 

3. ท่านก าลังศึกษาอยู่ในคณะใด 
   1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   6. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  7. คณะศิลปศาสตร์   
   3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
   4. คณะบริหารธุรกิจ    9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
   5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตอนที่ 2  การประเมินผลด้านการจัดโครงการ 

๒.  ด้านวิทยากร 
2.1. การถ่ายทอดเนื้อหาและการสรา้งบรรยากาศ 

ในการบรรยาย /การฝึกปฏิบัติให้เป็นที่น่าสนใจ 
2.2. การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหา 

ที่ก าหนดและตรงประเด็น 
2.3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ 
2.4. ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

***ขอขอบคุณในความร่วมมือ*** 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านวิชาการ 

1.1 ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

1.2 ท่านมีความพึงพอใจในหลักสูตรและกิจกรรม 
มากน้อยเพียงใด 

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 
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