
 

 

 
 

  
 

สรุปรายช่ือนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม  (ติด U)   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

สาขา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ห้อง สาเหตุ หมายเหตุ 
AC น.ส.ปริยฉัตร  แสงสว่าง AC201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  

 น.ส.จนิสตา   จ าปา AC301 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ขาดชมรมตัดกระดาษ 4 ครั้ง 

 

 น.ส.จริญญา  อาซอง AC301 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
AU นายเจษฎา   สังข์เสือ AU101 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายชาญชัย AU101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายธนวิชญ ์ AU101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายณรงค์เดช AU101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายเจษฏา     สมวงค์วาลย ์ AU101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายพาย ุ       สุริยะ AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายอนุรักษ ์   แสงแก้ว AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายศุภกร      แซ่ย่าง AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายอธินันต์    ลุงทุน AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายสุทธิชัย      มัลลิกาหอมหวน AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายศิรศักดิ ์   จอมใจหาญ AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายณัฐวัตร    สุวรรณทอง AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 
ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

 

 นายวรวิทย์     ศรีโลเจียว AU102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายเอกชัย     ลุงยะ AU102 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายนวพล      แลบุญมา AU102 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายดัสกร      สิ้นฟุ้ง AU102 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายขุนศึก      เลาว้าง AU102 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายสิทธิกร     ค าปัญ AU103 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายวงศกร      ข าสีทอง AU103 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายเจษฎา      จันทร์เงิน AU103 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายประพัฒน์   หม่องเขียว AU104 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายสมชาย      มัแหล่กู่ AU104 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

 
 



 

 

 
 

  
 

สาขา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ห้อง สาเหตุ หมายเหตุ 
 นายกิติศักดิ์   กิติสิริกุล AU104 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายไตรทศ    เมืองตัน AU104 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายปวิตร     ลุงย่ะ AU104 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายสมจีน    จ่าลอ AU104 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายสรยุทธ   รักชิตร AU104 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 
ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

 

 นายจักรีนฤเบศร์  บัวแก้วเกิด AU104 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 
ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

 

 นายหลงเมิง   นามแสง AU104 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายณัฐพล    โห้คลัง AU201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายเทียนชัย  สินหมี่ AU201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายธราดล    พรมใบลา AU202 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายจีราวัฒน์  สันแววดาว AU202 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายศิวกร      พรหมสุวรรณ์ AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายธนภัทร    แก้วกัน AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมเทควันโด 

 นายป่างผะ     สายเฮิง AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 

ชมรมเทควันโด 

 นายณัฐพัชร์    ปูชิดากุล AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ขาดชมรม Maintenance 3 ครั้ง 

 

 นายธนรัฐ       พลน้อย AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายธนวัฒน์    มงคล AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมเทควันโด 

 นายอภิชยพงษ์ มณีแดง AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายนนทชัย  วัฒนประวีณกุล AU202 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
 

ชมรมเทควันโด 

 นายจนันท์       สมิด AU202 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมบาส 
 นายหน่อบุญ    ออตา AU202 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมเทควันโด 
 นายส่วยหลู่     อินตา AU202 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมเทควันโด 
 นายณรงค์กฤช ทองน้อย AU301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
 

ชมรมไอเดีย 
โมบาย 



 

 

 
 

  
 

สาขา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ห้อง สาเหตุ หมายเหตุ 
 นายศรายุธ     เที่ยงอยู่ AU301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายฝรั่ง        นายหน่อย AU301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสรายุทธ   แย้มปลี AU301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายปิติกร     แสงจัน AU301 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายวาธิน      พรมแก้ว AU301 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายทรงเกียรติ ตระกูลมูล AU301 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 

ขาดชมรมเกิน 3 ครั้ง 
ชมรมฮักก็จูบ 

 นายอภิชิต     ลิค า AU302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายปยุต       แซ่ล้อ AU302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายอิทธินันท์  จันทร์หอม AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสิทธิชัย    ส่างยี ่ AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายดาวิทย์    เลเสาะ AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายณัฐพล ประเวชไพร AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายแดง     ลุงขัด AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายธารีย์    พระยาหัวลอ AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายพิชย     วจนะรุ่งเรือง AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายพะลึพะ บรรพตผล AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสรัล     ละอองศรี AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสาทิตย์   ดอนค า AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสุกฤษฎิ์   ฤทธิ์มาศ AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ชาดชมรม D.I.Y 3 ครั้ง 

 

 นายสุพรชัย   ฉิมเช้า AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายอนุพงศ ์  ขอดน๊ะ AU303 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายปฏิภาร AU303 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นาย ศรีไพร ลุงมล AU303 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรม D.I.Y 

 นาย ทัศน์ เงาใจ AU303 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 

ชมรม D.I.Y 

 นายปฐิภาณ    กันทะยอม AU303 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมบาส 
 นาย วีรวัฒน์ ป๊อกค า AU303 ชาดชมรม D.I.Y 3 ครั้ง  
 นาย กรณ์นภัส แซ่จึง AU303 ชาดชมรม D.I.Y 3 ครั้ง  
 นาย อิทธิพล แสงเลข AU303 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรม D.I.Y 
 1.ยุติธรรม ใจบุญ AU401 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  



 

 

 
 

  
 

สาขา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ห้อง สาเหตุ หมายเหตุ 
CC/IT นายสหรัฐ         โพธิ CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  

 นายชยพร         สุนทร CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายศักดิ์สิทธิ์      พะกะวัน CC201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมcover 

dance 
 น.ส.กนกวรรณ    นวลศร ี CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายจักรพงศ์      หนูวงค์ค า CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมบาส 

 นายนราพล       เอกสุข CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 
ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

 

 น.ส.วนิดา        ชัยวงศ ์ CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายอภิสิทธิ์      อินทะศรี CC201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.จินดารัตน์  วงษ์ลาภวัฒนา CC301 student Handbook ไม่สมบูรณ์ไม่ติดรูป  
 น.ส.รัตนาภรณ์  แก่นทับทิม CC301 student Handbook ไม่สมบูรณ์ไม่ติดรูป  
 นางสาวหมวยเงิน DT401 อยู่ในระหว่างการท าเรื่องพักการเรียน  

EL นายณัชวิทย์   แก้ววงค์วาล EL101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายศตวรรษ   ลุงจ่อ EL201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมครัว 
ป.ปลา 

 นายสิทธิโชค EL201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายณกร        สุตา EL201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
 

 นายมนตรี      บัวโรย EL201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายณภัทร์     ตรีอุบล EL301 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นายอาทิตย์    พรหมมา 

 
EL301 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมบาส 

 นายกษิดิส      หนั่นตา EL301 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ขาดชมรมไอเดียโมบาย 3 ครั้ง 

 

 นายวริทธินันท์ เขื่อนแก้ว EL301 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ขาดชมรมไอเดียโมบาย 3 ครั้ง 

 

 นส.วรรณลักษณ์  ดาวเลิศ EL301 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมบาส 
EP นายพงษ์พัฒน์ EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายอดุลศักดิ์ EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายอานาเขต EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายวุฒิไกร EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายประดิษฐ์ EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายเทพ EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายนนทกานต์ EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   



 

 

 
 

  
 

สาขา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ห้อง สาเหตุ หมายเหตุ 
 นายยศวัต EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายภูตะวัน EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายชิษณุพงษ์ EP101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 นายอ่องค า      ลุงระ EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมบาส 

 นายธิติพงศ ์    ขาวแดง EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายศักดิ์พิชิต  ตาสว่าง EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายชัยรัตน์    ทองกาวพนา EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายอภิสิทธิ์    ขวัญมณีกานต์ EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายพันเพลง   สุตา EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมครัว 
ป.ปลา 

 นายณัฐพงษ ์   ธรรมพุฒิ EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายภูมินทร์    อินต๊ะเสาร์ EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 
ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 

ขมรมครัว 
ป.ปลา 

 นายอลงกช     ฟิปี EP201 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสุขุม       วุ่ยยือ EP201 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
 นา ตุลภัทร    สมใจ EP201 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมบาส 
 นายอภินันท์   กิตติยังกุล EP201 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมเทควันโด 
     
 นายอณุพงษ์  ต๊ะเป็ง EP301 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมเกมส์

หรรษา 
 นายณรงค์กร ชัยค า EP401 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายกชกร EP401 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  

MK/RM นายพรหมเมศ   จา่บาล MK301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายรังสิมันต์     พรรณรังษี MK301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายพัชรพฤกษ์   ไคร้มูล MK301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.อรอนงค์     เจริญใจ RM101 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.สชุาดา       เข็มขาว RM101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 น.ส.ดลนภา      ทิมเจริญ RM101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   

 น.ส.อารียา      เรือนมูล RM101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook   
 น.ส.มนัสนันท์   สวุรรณ RM102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.ชริญญา    ไชยขันตรี RM102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายปฏิภาณ HM101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  
     
     



 

 

 
 

  
 

     
สาขา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ห้อง สาเหตุ หมายเหตุ 

HM/TG/TI น.ส.เกษราพร   วงค์วิลาศ HM102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.พลอยไพลิน แจ่มสว่าง HM202 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายสนธยา    กองงาม HM202 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมปลูกผัก 

 น.ส.ศศิธร       ธินะ HM202 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นางสาวโสรยา ปัญญา HM401 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรม 

บอร์ดเกมส์ 
 นางสาวญาศิณี ดาวเวียงจันทร์ HM401 ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น ชมรมฮักก็จูบ 
 นายบุณยกร    บุญวัน TG102 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายธนภัทร    ศรีจันทร์พรม TG501-2 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรม PYT 
Healthy 

 นางสาวนิตยา TG501-2 อยู่ในระหว่างการท าเรื่องพักการเรียน  
 นางสาวปณาลี TG501-2 อยู่ในระหว่างการท าเรื่องพักการเรียน  
 น.ส.ศศิประภา ถิ่นเดช TI301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน 

ไม่ได้ส่ง Student ให้อาจารย์ชมรมเซ็น 
ชมรมน้ ายาท า
ความสะอาด 

 น.ส.ศศิกานต์   ตาวงค์ TI301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.ผวน        ลุงต๊ะ TI301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.ณัฏฐการณ์  ภมรสุจริตกุล TI301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.วาสนา     นวลน้อย TI301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.วิรพันธ์    ลุงทุน TI301 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.นุ่น         ชุ่ม TI302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.จุฑาทิพย์  แก้วมณี TI302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 นายธนากร     แน่นกระโทก TI302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.เจียระไน  อ้าภา TI302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.ชุติมา    จะดะ TI302 คะแนนพฤติกรรมคงเหลือไม่ถึง 50 คะแนน  
 น.ส.อรนุช TI303 ไมส่่งเล่ม Student Handbook  
 น.ส.ดารณ ี TG101 ไม่ส่งเล่ม Student Handbook  

 
 

 


