
รายช่ือผูส้ าเรจ็การศึกษา (ระดบับณัฑติศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ภาควชิาบรหิารเทคนิคศึกษา  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จบ - ภาคเรยีน จบปี ช่ือ - สกลุ รหสั สงักดั / ที่อยู ่ โทรศพัท ์
ดุษฎบีณัฑติ 2  คน แผน ก. (ท ำวทิยำนิพนธ)์ รอบ ส.อ.  

  หลกัสูตรบณัฑติศึกษำภำคพิเศษ        โครงกำรจดักำรศึกษำเพื่อพฒันำผูบ้ริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จบ 1/62 (1 พ.ย.62)  
(*เขา้ศึกษา 2/2556) 

ปี 6 1) ดร.อาวุธ   ศิลาเกษ          218 
      ผูอ้  านวยการโรงเรยีน 

 S-DVTM  

56 SA 

โรงเรียนอสัสมัชญัอบุลราชธานี   
500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุล 34000 
E-Mail  :   browut@hotmail.com 

088-582-0668 

จบ 1/62 (1 พ.ย.62) 

(*เขา้ศึกษา 2/2556) 

ปี 6 2) ดร.ภเูบท (วรเอก) อนิทขนัต ี 219 
      อาจารย ์ 

 S-DVTM  

56 SA 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (เทเวศร)์ 
บา้น # 35 ถ.เลยีบคลองประปา เขตบางซือ่ กทม. 10800  
E-Mail  :   TEM49@hotmail.com 

098-274-3559 

ดุษฎบีณัฑติ 3  คน แผน ก. (ท ำวทิยำนิพนธ)์ รอบเชำ้ หลกัสูตรภำคปกติ โครงกำรปกติ  

จบ 2/62 (25 ม.ีค.63) ปี 4 3) ดร.สามารถ    สวา่งแจง้      220 
    ผูจ้ดัการ  
 

 DVTM  

59 RA 

บรษิทั  ซุปเปอรส์ามารถ จ ากดั   
บา้น #  27/1  ต.นางตะเคียน อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
E-Mail  :   Samart.swa@gmail.com          

061-954-7962 

จบ 2/62 (10 เม.ย.63) ปี 5 4) ดร.สารศิา     พชิยัฤกษ ์     221 
    รองผูอ้  านวยการ  
 

 DVTM  

58 RA 

วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน   
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
บา้น #  385/420 ถ.เตชะวานิช เขตบางซือ่ กทม. 10800 
Email :  sarisa.p19@gmail.com 

086-409-5279 

จบ 2/62 (4 ม.ิย.63) 

(*โควดิ-19) 

ปี  6 5) ดร.กฤษดา  ศรจีนัทรพ์ยิม   222 
    อาจารย ์ 
 
 

DVTM  

57 RA 

สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
บา้น #   212/106  ถ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย  
ต.พมิลราช  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบรุ ี 11100    
Email :  Srichanpiyom@gmail.com 

087-9198-903 

มหำบณัฑติ 2  คน แผน ข. (สอบประมวลควำมรู)้ รอบ ส.อ. หลกัสูตรภำคปกต ิโครงกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

จบ 2/62 (13 เม.ย.63) 
(*โควดิ-19) 
 

ปี 2 1) นายธติ ิ   แท่นย ัง้           1031 

    หนผ.วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

TEM  
61 HA 

วทิยาลยัเทคนิคนครนายก   
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
บา้น # 149 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก 26000 

088-252-5142 

ปี 2 2) นายนิรุตติ์  สงิหด์ ี          1032 

    ครู  
TEM  

61 HA 

วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์รุี 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
บา้น # 8/4 ต.ประศุก อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 

090-993-7430 

มหำบณัฑติ 2  คน แผน ก (ท ำวทิยำนิพนธ)์ รอบค ำ่ หลกัสูตรภำคปกติ  โครงกำรปกติ      
จบ 2/62 (3 เม.ย.63) ปี 3 1) นางสาวนภากร  เกษมจติ    1033 TEM 60 TA สถาปตัยกรรมและการออกแบบ มจพ.  

บา้น # 23 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 
087-792-2073 

จบ 2/62 (3 เม.ย.63) ปี 3 2) นางสาวนภาอร  เกษมจติ    1034 TEM 60 TA คณะศิลปศาสตรป์ระยุกต ์ มจพ.คณะ 

บา้น # 23 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 
082-781-7933 

รวม ป.โท-เอก  9 คน ป.โท =  4 คน / ป.เอก =  5 คน แผน ก = 7 คน + แผน ข = 2 คน   และ หญิง 3 คน,  ชาย 6คน  

หมายเหต ุ: มจพ.ไดป้รบัปฏทินิการศึกษา ภาคเรยีนที ่2/2562  ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 (เดอืน ธ.ค.62 -30 ม.ิย.63) 

                        ผูจ้ดัท ารายงาน  : 

                                  (นางวาสนา   กลิน่จ าปี) 
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