
ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายวรวิทย     พลอยแดง ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางยนต 642010101 : ชย. กลุม 1

นายกฤตพร  ออนนาคคลํ้า642010100011

นายกฤษณะ  ผลลาภ642010100022

นายกฤษดา  จําปาสี642010100033

นายกิตติภพ  ทองประเสริฐ642010100044

นายกิติศักดิ์  แตงสุวรรณ642010100055

นายกุลณสร  บุญปลูก642010100066

นายเกรียงศักดิ์  ปกษา642010100077

นายคมสัน  ดิษฐทัพ642010100088

นายจารุพัฒน  พุทธจันทร642010100099

นายเจตริน  ครองยุติ6420101001010

นายฉัตรชัย  ทับนํ้า6420101001111

นายเฉลิมชัย  ภูทอง6420101001212

นายชยกร  สุวรรณชัยรบ6420101001313

นายชลธี  อาทิตยตั้ง6420101001414

นายชัยนันท  ยูรสวัสดิ์6420101001515

นายชาญชัย  เกตุทอง6420101001616

นายชิติพัทธ  นิ่มประเสริฐ6420101001717

นายโชติวิทย  นิลนาม6420101001818

นายฐากูล  สายทิพย6420101001919

นายณฐกร  คงบํารุง6420101002020

นายณภัทร  ธิสาวงษ6420101002121

นายณภัทร  มนุษยชาติ6420101002222

นายณรงค  ตําลึงทอง6420101002323

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน23642010101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายวรวิทย     พลอยแดง ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางยนต 642010102 : ชย. กลุม 2

นายณัฐกมล  ยืนยิ่ง642010100241

นายณัฐพงษ  รอดประชา642010100252

นายณัฐพงษ  วรรณกี้642010100263

นายณัฐพล  ขจรนาค642010100274

นายณัฐภูมิ  ฟบประโคน642010100285

นายณัฐภูมิ  วงพินิจ642010100296

นายณัฐวุฒิ  กลิ่นถนอม642010100307

นายณัฐวุฒิ  การะเกตุ642010100318

นายณัฐวุฒิ  คําแดง642010100329

นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมสะอาด6420101003310

นายทรงยศ  จันสีสุก6420101003411

นายเทพทัต  ครองโพธิ์6420101003512

นายธนกร  ดงวงศวาน6420101003613

นายธนวัฒน  เสี้ยวภูเขียว6420101003714

นายธนากร  จอมปอ6420101003815

นายธนาธิษณ  แกวปาน6420101003916

นายธรภัทร  ถิ่นสาคร6420101004017

นายธรรมนูญ  แจมศรี6420101004118

นายธัชชัย  คงถนอม6420101004219

นายธิติพันธ  สารหลา6420101004320

นายธีรพงศ  ดวงลอย6420101004421

นายธีรเมธ  มีเผาพงษ6420101004522

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน22642010102

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายณัฐพล     คงคา ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางยนต 642010103 : ชย. กลุม 3

นายธีรัช  สิงหโตทอง642010100461

นายนภดล  บานเย็น642010100472

นายนภัสกร  งวนอินทอง642010100483

นายนลธวิช  พุมสงวน642010100494

นายบริพัฒน  เภาทรา642010100505

นายบัณฑิต  ศรีคํา642010100516

นายบูรพา  ปรีชุม642010100527

นายปยะ  สิทธินุสรณ642010100538

นายเปรมชัย  เปรมพันธุ642010100549

นายพงศศักดิ์  ยิ่งยืน6420101005510

นายพงษพัฒน  โอนออน6420101005611

นายพันธธวัช  ยิ่นดีถิ่น6420101005712

นางสาวพิชามญช  ปานรักษา6420101005813

นายพิเชษฐ  แทนทอง6420101005914

นางสาวพิมพกานต  นุชฉิ้ม6420101006015

นายพีรพัฒน  จินดานิล6420101006116

นายพีรัชชัย  นะระทะ6420101006217

นายภูริฑัตต  นํ้าสมบูรณ6420101006318

นายมนตรี  ฝงเงิน6420101006419

นายเมธี  ศรีพราหมรอย6420101006520

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010103

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายณัฐพล     คงคา ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางยนต 642010104 : ชย. กลุม 4

นายระพีพัฒน  เตโช642010100661

นายลีโอ  จามศรี642010100672

นายวรชิต  จันทกรณ642010100683

นายวสันต  ผาสีดา642010100694

นายวัชรพล  ออนตา642010100705

นายสถาปนา  ตูจินดา642010100716

นายสราวุฒิ  ศรีสังข642010100727

นายสาธิต  กิจประชุม642010100738

นายสุทัตตา  ผุยเตชะ642010100749

นายสุทัศน  พรกุณา6420101007510

นายสุรชัย  หงษบูรพา6420101007611

นางสาวสุวดี  กลาหาญ6420101007712

นายเสฏฐวุฒิ  ปนนสันเทียะ6420101007813

นายหนอง  คําแสง6420101007914

นายอธิคม  แซจิว6420101008015

นายอนลัส  อําไพริน6420101008116

นายอภิวัฒน  งามสมทรง6420101008217

นายอภิสิทธิ์  ปุยพวง6420101008318

นายอัคคเดช  โสดา6420101008419

นายอานนท  พลไกร6420101008520

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642010104

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 642010201 : ชก. กลุม1

นางสาวกนกวรรณ  ใจรื่น642010200011

นายกรเทพ  แซเฮง642010200022

นายกฤตเมช  จันทรเพ็ญ642010200033

นายกฤตเมธ  เชื้อทอง642010200044

นายกิตติธัช  ศรีวิลัย642010200055

นายกีรวัฒน  ชัยรัตน642010200066

นายไกยสิทธิ์  คํานึก642010200077

นายไกรศร  ปวนศักดิ์642010200088

นายคฑาวุฒิ  รั้งกลาง642010200099

นายคติณัฏฐ  จันทรจินดา6420102001010

นายจรัสพงษ  ผสานอาภรณ6420102001111

นายจักรพงษ  พันยุโดด6420102001212

นายจักรพรรค  ธรรมมะ6420102001313

นายจักรินทร  นาสา6420102001414

นายจารุพัฒน  ระวัง6420102001515

นายจิรายุ  เกษมสวัสดิ์6420102001616

นายจีรศักดิ์  กิจบํารุง6420102001717

นายชยุตม  ริ้วทอง6420102001818

นายชัชวาลย  นามสงสาร6420102001919

นางสาวชุติมน  จันทรเพ็ญ6420102002020

นายฐานทัพ  แกวขาว6420102002121

นายฐิรพรรษ  หมั่นหินราช6420102002222

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน20642010201

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 642010202 : ชก. กลุม2

นายณชพล  เปยเถื่อน642010200231

นายณัฐนันท  ลีทอง642010200242

นายณัฐพร  พลายบุญ642010200253

นายณัฐพลณ  ยศหนองทุม642010200264

นายณัฐภูมิ  พวงประยงค642010200275

นายณัฐวัฒน  งามสวัสดิ์642010200286

นายณัฐวุฒิ  กันคําแหง642010200297

นางสาวดาริกา  ดีงาม642010200308

นายดิสกุล  ทรงฤกษ642010200319

นายทวีชัย  อองเทศ6420102003210

นายทิพากร  นิลสวาง6420102003311

นายธนดล  จันทรศรี6420102003412

นายธนภัทร  รัตตะประทุม6420102003513

นางสาวธัญญารัตน  ทางเณร6420102003614

นายธีรพล  ศรีคํานวน6420102003715

นายธีรยุทธ  มากสุริยวงษ6420102003816

นายธีระพัฒน  แสงจันทร6420102003917

นายนนทกร  พูลโภค6420102004018

นายนพฤทธิ์  แกวเกตุ6420102004119

นายนฤเบศ  วาป6420102004220

นายนวัชพร  ปูกลํ้า6420102004321

นายนัฐพงษ  ออนละมุล6420102004422

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน20642010202

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายอํานาจ  ผองแผว ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 642010203 : ชก. กลุม3

นายนิธิพล  โพธิ์นอก642010200451

นางสาวบุญญิสา  กิจบุญชู642010200462

นางสาวบุษกรณ  บัวเงิน642010200473

นายปรเมษฐ  ศรีนุช642010200484

นายพงศธร  บุญพุฒ642010200495

นายพิจักษณ  มวงยิ้ม642010200506

นายพิพัฒนพงษ  กลิ่นแกว642010200517

นายพิสิทธิ์  อยูเย็น642010200528

นายพีรพณธ  แกวมาก642010200539

นายพีรพัฒน  นาคนวล6420102005410

นายพีรพัฒน  พันธแกน6420102005511

นายภควัต  กวานปดชา6420102005612

นายภัทรพงศ  กิจเจริญ6420102005713

นายภูวไนย  กลาสงสงคราม6420102005814

นายมงคล  เสมอจิต6420102005915

นายมงคลชัย  เกิดเจริญ6420102006016

นายมินธาดา  พวงสุดรัก6420102006117

นายรวีโรจน  ศิริโฉม6420102006218

นางสาวระพีภรณ  อําพุชินี6420102006319

นายรัฐภูมิ  บัวระภา6420102006420

นายราชัน  คงสมบัติ6420102006521

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642010203

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายอํานาจ  ผองแผว ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 642010204 : ชก. กลุม4

นายรุงโรจน  อถาพันธ642010200661

นายวรวิทย  กัณทบุตร642010200672

นายวรวิทย  โพธิ์ทอง642010200683

นายวรัณู  ทับบุญ642010200694

นายวิริยะ  แนบนิล642010200705

นายวิศรุต  แปนนาบอน642010200716

นายวุฒิพงษ  เนตรวงค642010200727

นายสิทธิโชค  ขุนคํา642010200738

นายสิทธิโชค  ศิริออน642010200749

นายสิทธิพร  พหลภักดี6420102007510

นายสุขสวัสดิ์  ชิวคา6420102007611

นายสุธี  นกนอย6420102007712

นายสุรชัย  ไพรสอน6420102007813

นายสุรภัทร  สมสิงห6420102007914

นายหลวงชัย  ตาแปง6420102008015

นายอชิร  พิมพสุวรรณ6420102008116

นายอนุชัย  เดชพลับ6420102008217

นายอนุชา  เทพพา6420102008318

นายอนุชา  รัตนศรี6420102008419

นางสาวอภิญญา  พงษโสภา6420102008520

นายอาทิตย  เฮงเจริญ6420102008621

นายภาณุวัฒน  พานคํา6420102008722

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน21642010204

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายนัฐพล       คํารัตน ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 642010301 : ชช. กลุม1

นางสาวกมลพรรณ  แกวคํา642010300011

นายกฤตพรต  ภูษิต642010300022

นายกิตติธัช  จันมะลิ642010300033

นายกิตติภูมิ  สุรินทร642010300044

นายไกรวุฒิ  สาระพงษ642010300055

นายจงกล  งามหา642010300066

นายจอ  -642010300077

นายเจษฎา  ไตรทิพย642010300088

นางสาวณัฐฐินันท  โพธิ์เมือง642010300099

นายณัฐภูมิ  ปามิ6420103001010

นางสาวดาวพระศุกร  ครองธรรมวารี6420103001111

นางสาวธีรนาฎ  เรืองขจร6420103001212

นายนธี  เอี่ยมสอาด6420103001313

นายนนทวัฒน  จํานงค6420103001414

นายนัฐวุฒิ  มะขามหอม6420103001515

นางสาวปทมาภรณ  แสนเพียง6420103001616

นายพรพล  สุขสมัย6420103001717

นายภากร  กาฬภักดี6420103001818

นายภูริพัฒน  ขันหลอ6420103001919

นายภูวดล  สาระกิจ6420103002020

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 5รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน15642010301

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายพงษศักดิ์      พลายศรี ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 642010302 : ชช. กลุม2

นายมณฑล  โตสัมพันธ642010300211

นางสาวมนฤทัย  ศรีสุข642010300222

นายระพี  พงษพิละ642010300233

นายวชิรวิทย  ทองดอนเหมือน642010300244

นายวรวุฒิ  กอกลอม642010300255

นายวสันต  บํารุง642010300266

นายวัชรากร  มาดตะโก642010300277

นายวุฒิภัทร  ฉลาดเลิศ642010300288

นายศักดิ์ศรณ  เหิรอดิศัย642010300299

นายศุภเศรษฐ  เเยมผกา6420103003010

นายสรางสรรค  สมโสม6420103003111

นางสาวอริยา  ประสงคเกื้อ6420103003212

นายอัษฎาวุฒิ  สมบุรณ6420103003313

นางสาวอาทิตยา  ตาทิ6420103003414

นายอิทธิพัทธ  จันทรทองสุข6420103003515

นายอิศรัฐ  โสมทองมี6420103003616

นางสาวปวเรศ  ยาจิตย6420103003717

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 4รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน13642010302

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายอิทธิพล  พันธุ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 642010401 : ชฟ. กลุม 1

นายกรวิชญ  ทิพยไสยาสน642010400011

นายกวิน  นะยะเนตร642010400022

นายเกียรติศักดิ์  แจงแกว642010400033

นายจรรยวรรธน  ธรรมจง642010400044

นายจานุวัฒน  ดลสวัสดิ์642010400055

นายจินดาหรา  หมายใหญกลาง642010400066

นายจิรพงศ  ปกโคทานัง642010400077

นายจิรวัฒน  บุญไทย642010400088

นายจีรศักดิ์  ดีมานพ642010400099

นางสาวจุฑามาศ  ทองเขมน6420104001010

นายเฉลิมชัย  ประมูล6420104001111

นางสาวชญาดา  กลั่นเกิด6420104001212

นางสาวชรินทรทิพย  ชูวงศ6420104001313

นางสาวชลธิชา  แกวคําหงษ6420104001414

นางสาวชโลธร  ปกษาวรรณ6420104001515

นางสาวชอลดา  วรรณทวี6420104001616

นายชัยณรงค  คงมั่น6420104001717

นายชัยวัฒน  รอบคอบ6420104001818

นายชุติกาญจน  ผาริโน6420104001919

นายณภัทรพงศ  ชูตระกูล6420104002020

นายณัฐภูมิ  โพธิ์แกว6420104002121

นายณัฐวุฒิ  แชมชื่น6420104002222

นายทรงไทย  อํ่าไรขิง6420104002323

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 5รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010401

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายอิทธิพล  พันธุ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 642010402 : ชฟ. กลุม 2

นายทษิดิศ  คลายวิจิตร642010400241

นายธนชาติ  เสมคํา642010400252

นายธนบูรณ  วงษภักดี642010400263

นายธนพงษ  เกียงจันทร642010400274

นายธนวัฒน  ไชยทะนี642010400285

นายธนวัฒน  ถมพลกรัง642010400296

นางสาวธนัชพร  กราบขุนทด642010400307

นายธนากร  เทพขวัญ642010400318

นายธีรพล  พุกเปลี่ยน642010400329

นายธีรภัทร  แชมชื่น6420104003310

นายนครินทร  พิศแลงาม6420104003411

นายนพพล  มานพพงค6420104003512

นายนฤเบศตร  จันแดง6420104003613

นางสาวนลินญา  สุขพลอย6420104003714

นายนําโชค  มหาผล6420104003815

นายนิติภูมิ  จันทรขุนทด6420104003916

นายนิธิพัฒน  ชื่นวันทา6420104004017

นางสาวปภานันท  มัฏฐารักษ6420104004118

นายพงศร  แซเซียว6420104004219

นางสาวพาขวัญ  แสงทอง6420104004320

นายพีรเทพ  บุตรบํารุง6420104004421

นายพีรพัฒน  ขุนรักษา6420104004522

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 4รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010402

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวหัทยา  สีพาไชย ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 642010403 : ชฟ. กลุม 3

นายภัทรพงศ  สีตองออน642010400461

นายภาคภูมิ  เนื่องมัจฉา642010400472

นายภูชนะ  ประจิตร642010400483

นายภูดิษ  สอนนุช642010400494

นายภูริช  โคตะวงค642010400505

นายมงคล  จินตาคม642010400516

นายรณชัย  แจงดอนไพร642010400527

นายรัชชานนท  ผลวงษ642010400538

นายรัฐภูมิ  เรืองริวงษ642010400549

นายวรพล  บุตรดวง6420104005510

นายวรเมธ  เพชรสังหาร6420104005611

นางสาววรัญญา  ทัดแชม6420104005712

นายวรายุทธ  แดงจีน6420104005813

นายวราวิทย  เย็นสุข6420104005914

นายวาทิต  ปานคํา6420104006015

นายวิเชียร  แซตั้ง6420104006116

นางสาววิไลพร  รัตนนุนนอย6420104006217

นายวิวัฒน  วันทองหลาง6420104006318

นายวิศวุต  แดงจีน6420104006419

นายวีรภพ  ฮวดยิ่ง6420104006520

นางสาวศรัณย  การสมพรต6420104006621

นายศักดิ์เทพ  สงวนเชื้อ6420104006722

นายศุภสิทธิ์  สุนทรภักดี6420104006823

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน20642010403

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวหัทยา  สีพาไชย ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 642010404 : ชฟ. กลุม 4

นายศุภสิน  เกตุเเกว642010400691

นายสมศักดิ์  ไกรเกตุ642010400702

นายสหรัฐ  ตระกูลชัยศรี642010400713

นายสิทธิชัย  จินดาทา642010400724

นายสิริเทพ  ดีแปน642010400735

นางสาวสิรินดา  กระสันต642010400746

นางสาวสุชาดา  มรกฎจินดา642010400757

นางสาวสุภาพร  แสงสี642010400768

นายสุรสิทธิ์  ตั้งทรัพยศิริ642010400779

นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีพุทธา6420104007810

นายอดิเทพ  หอมหวงภู6420104007911

นายอนุชา  พลับเจ็ดริ้ว6420104008012

นายอภิวัตน  แซพิมาย6420104008113

นายอภิวุฒิ  สวัสดิ์ถึก6420104008214

นางสาวอรพรรณ  ไผดี6420104008315

นายอรรถพล  บุญมี6420104008416

นายอรรถวุฒิ  ใจเย็น6420104008517

นายอัจฉริยะ  โฮตา6420104008618

นายอันเรต  ผาสุข6420104008719

นายอาทิตย  เมืองจันทร6420104008820

นางสาวไออุน  แกวมรกฏ6420104008921

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 5รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน16642010404

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายศุภชัย       จันทรอัมพร ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 642010501 : ชอ. กลุม1

นางสาวกนกวรรณ  อุนพักดี642010500011

นายกฤษดา  มณฑา642010500022

นายกิตติธัช  ชื่นครุฑ642010500033

นายจักรพงษ  สุขสูงเนิน642010500044

นายชนะพงศ  รักเจริญ642010500055

นายชนะพันธ  วิจิตรวณิชย642010500066

นายชยากร  ศรีจันทรแกว642010500077

นายชัยวัฒน  นอยสัมฤทธิ์642010500088

นายณชานน  ทองทับ642010500099

นายณฐดล  หัสดง6420105001010

นายณัฐพนธ  สาระกิจ6420105001111

นายเตชสิทธิ์  แซตัน6420105001212

นายทวีทรัพย  บุญลา6420105001313

นายธนกร  มีสุข6420105001414

นายธนภัทร  ทับทิมทอง6420105001515

นายธนรัตน  โยกบัว6420105001616

นายธรรนูญ  อินขํา6420105001717

นายธรรมรันต  ปนเสนห6420105001818

นายธีรธร  ขาวผองอําไพ6420105001919

นายธีรธวัช  สุภาพ6420105002020

นายธีรพงษ  ทองบาง6420105002121

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน20642010501

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางรัศมี        นิลเนตร ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 642010502 : ชอ. กลุม2

นายธีรวัสสส  นันธิโพธิ์642010500221

นายปรัญากรณ  ปุผาโต642010500232

นายปวเรศ  เนตรภักดี642010500243

นายเปรมปุลิณ  พันธะวงค642010500254

นายพีรภัทร  พุทธาเทศ642010500265

นายพีรภาส  โพธิ์เรืองรอง642010500276

นางสาวภูริชญา  ไวยเนตร642010500287

นายรัฐภูมิ  วรวงษ642010500298

นายราเชนร  โคตรเทียม642010500309

นางสาววรรณดี  มณีจินดา6420105003110

นายวีรภาพ  นอยพิทักษ6420105003211

นางสาวสิรารัตน  เพ็งที6420105003312

นายสืบสกุล  บุญนาค6420105003413

นายสุรสีห  สุขถาวร6420105003514

นายอนุสรณ  สีระหัง6420105003615

นายอภิวัฒน  โพธิสาร6420105003716

นายอมรเทพ  อุทา6420105003817

นายอลงกรณ  บริรักษกุล6420105003918

นายอัษฎา  ประดาศรี6420105004019

นายอาณัติ  สังขรักษา6420105004120

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน17642010502

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวธนิดา  ทองแดง ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาการบัญชี 642020101 : บช.

นางสาวกัญญภัส  วงษมณี642020100011

นางสาวเกวลี  พุมพิจิตร642020100022

นางสาวเกศิณี  นิลมัย642020100033

นางสาวจตุพร  ทองดี642020100044

นางสาวจารุวรรณ  อรชร642020100055

นางสาวจิรัชยา  ใจผองใส642020100066

นางสาวจิราภรณ  เหลาโชติ642020100077

นายชนะชัย  ตันธนะพันธ642020100088

นางสาวชนัญญา  คามวัลย642020100099

นางสาวญาดา  เอี่ยมสอาด6420201001010

นางสาวณภัทร  นอยพิทักษ6420201001111

นางสาวณัฐธิกาญตน  สิงหทอง6420201001212

นางสาวณิชาภัทร  เทศสมบูรณ6420201001313

นางสาวเดือนเพ็ญ  กํายาน6420201001414

นางสาวทัตพิชา  วรรณสุริวงษ6420201001515

นางสาวทิพวรรณ  เล็กจินดา6420201001616

นางสาวธมลวรรณ  ศรทอง6420201001717

นางสาวธิดาวรรณ  แสงกลับ6420201001818

นางสาวนภาพร  เสนาใหญ6420201001919

นางสาวบุษกร  ผลวัฒนะ6420201002020

นางสาวเปมิกา  นิลกลาง6420201002121

นางสาวเปรมกมล  ใจบุญ6420201002222

นางสาวพนิดา  งิ้วเกตุ6420201002323

นางสาวพนิตพร  คงแทน6420201002424

นางสาวภาวิณี  แจงสวาง6420201002525

นางสาวยดาพร  เบ็ญชา6420201002626

นางสาวยุวรินธร  ภูมิสามพราน6420201002727

นางสาวรวิสรา  บุญนํา6420201002828

นางสาววชิรญาณ  รอดประเสริฐ6420201002929

นางสาววรกานต  ศรีผาง6420201003030

นางสาววรรณวลี  นิเรืองรัมย6420201003131

นางสาววรวีร  ลิขิตตระกูลวงศ6420201003232

นางสาววรินทรญา  กรุงสงคราม6420201003333

นางสาววิภาพร  มวงปน6420201003434

นางสาวศศิมา  ศรพิศ6420201003535

นางสาวสิริวันดี  อวมพลับ6420201003636

นางสาวสุชาดา  โฉมงาม6420201003737

นางสาวสุทัตตา  ซุยเสนา6420201003838

นางสาวสุนี  แกวบุญตา6420201003939

นางสาวอนุกูล  มีดี6420201004040

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 34รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน6642020101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางจิดาภา     แกวเจริญ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาการตลาด 642020201 : กต.

นางสาวกนกพร  ทัศกุล642020200011

นางสาวกมนธิดา  ขวัญสุวรรณ642020200022

นางสาวกิตติพิชญ  สังทิพย642020200033

นางสาวกุลธิดา  เศรษฐาไชย642020200044

นางสาวเกศิณี  ปสสา642020200055

นางสาวเขมจิรา  แสงอรุณ642020200066

นางสาวคําทิพย  รุงแสง642020200077

นางสาวจุฑาพร  กิ่งสวัสดิ์642020200088

นางสาวจุรีมาศ  โพธิสุข642020200099

นางสาวเจนจิรา  สุขสวัสดิ์6420202001010

นายเฉลิมพล  แกวเนียม6420202001111

นางสาวชุติมา  โหระเวท6420202001212

นางสาวญาดา  ทองอําพัน6420202001313

นางสาวณธชล  พูลสําราญ6420202001414

นางสาวณิชนันทน  วังชัยภูมิ6420202001515

นางสาวดาว  -6420202001616

นางสาวทิพยประภา  ออคํา6420202001717

นางสาวธมลวรรณ  แสงลอย6420202001818

นางสาวนภัสสร  บุญประเสริฐ6420202001919

นางสาวนฤพร  ตันเต6420202002020

นางสาวแนน  อุดมศุภเพชร6420202002121

นายเบญจพล  แกวรักษ6420202002222

นายปฏิภาณ  เรืองโชติวิทย6420202002323

นางสาวพรปวีณ  ศรีทอง6420202002424

นางสาวพลอยชมพู  สิริจงวัฒนา6420202002525

นางสาวพัชรินทร  อินหอม6420202002626

นางสาวพิมพลดา  กลํ่าผองศรี6420202002727

นางสาวภัทรธิดา  ชาสมหวัง6420202002828

นางสาวภัทรวดี  โกยทอง6420202002929

นางสาวโยษิตา  รอดสุวรรณ6420202003030

นางสาวลดามณี  ถนอมชาติ6420202003131

นางสาววนัสนันท  วนาลัยนิเวศน6420202003232

นางสาววรรณวิสา  สินเหล็ก6420202003333

นางสาววราพร  รุงเรืองประสิทธิ์6420202003434

นางสาววันวิสาข  มุระกะ6420202003535

นางสาวศศิกานต  กองแพง6420202003636

เด็กหญิงศุภสุตา  จารุรัตนถาวร6420202003737

นางสาวศุภาภรณ  นันทะพันธ6420202003838

นางสาวสุกัญญา  กรทอง6420202003939

นางสาวสุนิสา  โพธิ์ถนอม6420202004040

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางจิดาภา     แกวเจริญ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาการตลาด 642020201 : กต.

นางสาวสุภัสสร  นิรันดร6420202004141

นางสาวสุวรรณา  โพธิ์ทอง6420202004242

นางสาวโสรยา  ใจซื่อ6420202004343

นางสาวอาจารียา  โพธิ์ทวี6420202004444

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 39รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน5642020201

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวสิรินาถ  ชออนชม ครูที่ปรึกษารวม  นางสาวณีรนุช  อาศัย

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 642020401 : คธ.กลุม1

นางสาวกชกร  มานะทัต642020400011

นายกฤษดา  รัตนนท642020400022

นายกษิดิ์เดช  ใจเย็น642020400033

นางสาวกัลยารัตน  แกวโกมุก642020400044

นางสาวเขมิกา  นาคชัย642020400055

นายคณาธิป  สังขสวัสดิ์642020400066

นายคมกริช  พันธุบุศย642020400077

นายคุณาสิน  บุญสง642020400088

นางสาวจิราพัชร  ชัยฤทธิ์642020400099

นายจิราวัฒน  ทอดสนิท6420204001010

นางสาวจุฑามณี  เพชรโต6420204001111

นายเจษฎา  มนอิ่น6420204001212

นางสาวชญาดา  เอมรื่น6420204001313

นางสาวชาลิตา  เกิดเจริญ6420204001414

นายชาวนา  บุญฤาชา6420204001515

นางสาวฐิติพรรณ  ครองภาประเสริฐ6420204001616

นายณรงคเดช  เจียมทอง6420204001717

นางสาวณัฐริกา  โยเหลา6420204001818

นายเดชวราวิทย  ตาลบํารุง6420204001919

นายเตชิต  อัมภรณทรัพย6420204002020

นายแทนพงษ  อินทรแขก6420204002121

นางสาวธนัชภรณ  เมืองแสน6420204002222

นางสาวธนิษฐา  กลมกลอม6420204002323

นายธิติกร  มารศรี6420204002424

นายธีรชัย  รอดเจริญ6420204002525

นายธีรภัทร  พงษวัน6420204002626

นายนภัทร  เทียรสวัสดิ์6420204002727

นายนานนที  พึ่งทอง6420204002828

นางสาวเบญญทิพย  แซไหล6420204002929

นางสาวปนัดดา  สีดา6420204003030

นายปรมินทร  อินทราชา6420204003131

นายปรีดาธร  เจือหอม6420204003232

นางสาวเปรมกมล  มีหมื่น6420204003333

นางสาวพัชรินทร  เย็นที6420204003434

นางสาวพิชญา  ราดพลแสน6420204003535

นายพิพัฒนชัย  สมหวัง6420204003636

นายพิสิษฐสรรค  สุขยานุดิษฐ6420204003737

นายพีรภัทร  สุภาพพันธ6420204003838

นายภูติวัฒน  ชินคํา6420204003939

นายภูพิพัฒน  ลอดี6420204004040

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวสิรินาถ  ชออนชม ครูที่ปรึกษารวม  นางสาวณีรนุช  อาศัย

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 642020401 : คธ.กลุม1

นายยศพนต  รัตนปญญากุล6420204004141

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 16รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน25642020401

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายกฤษฎา  รุงคูหา ครูที่ปรึกษารวม  นางสาวศศิกาญจน  มาวัน

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 642020402 : คธ.กลุม2

นายพัสกร  มั่นคง642020400421

นายพัสนัย  จินดากิตติกูล642020400432

นางสาวมาณิศา  ยิ้มจันทร642020400443

นางสาวเยาวลักษณ  พรดอนกอ642020400454

นางสาวเลิศพิพัฒน  ปนะอินทร642020400465

นายวธรพงษ  ชุมจินดา642020400476

นางสาววนิดา  ทองสุขเสนี642020400487

นายวรฤทธิ์  ดอกกระโทก642020400498

นายวัชระ  แกวพฤกษ642020400509

นางสาววันวิสา  จันทรปราง6420204005110

นางสาววิชญา  แซจิว6420204005211

นางสาววิลาสินี  เกษพันธ6420204005312

นายวีรวัฒน  ครุฑทางกูล6420204005413

นายศรุต  ดรจํ้า6420204005514

นางสาวศศิกร  กลางจอหอ6420204005615

นางสาวศศิประภา  สีหมอก6420204005716

นายศักดิ์ดา  ยุรชาติ6420204005817

นางสาวศิริพร  เพียรทอง6420204005918

นางสาวสมฤดี  อินทรนวล6420204006019

นายสหรัฐ  กัณณิการ6420204006120

นายสายชล  อินทิเสน6420204006221

นายสิทธิกร  ไชยบุตร6420204006322

นางสาวสุชาดา  แตมเชื้อ6420204006423

นางสาวสุดารัตน  ใจพินิจ6420204006524

นายสุทธวีร  บุญมา6420204006625

นายสุทัศน  สองเมือง6420204006726

นางสาวสุภาวดี  คําสุจริต6420204006827

นายสุภิญโญ  เทียนปญจะ6420204006928

นายสุรสิทธิ์  ใจบุญ6420204007029

นางสาวเสาวนิต  แสงใส6420204007130

นายเหมราช  ชางเผือก6420204007231

นายอโณทัย  อัครชาติ6420204007332

นางสาวอภัสรา  ทองคําใบ6420204007433

นางสาวอภิชญาพร  ชัยสิทธิ์6420204007534

นายอภิสิทธิ์  แพงสา6420204007635

นางสาวอริสา  หนูเสริม6420204007736

นายอัครพล  วรพันธ6420204007837

นางสาวอัมพรพรรณ  บุญสุข6420204007938

นางสาวอินธิรา  กาญจนพันธ6420204008039

นายเอกรินทร  นงคแสน6420204008140

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 19รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน21642020402

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวธัชวรรณ  ไตรรัตนวุฒิ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 642040401 : คก.

นางสาวกชพร  อาพัดเจริญ642040400011

นางสาวกฤติยา  แสนวงค642040400022

นางสาวกัญญารัตน  เจริญศิลป642040400033

นางสาวกัลยากร  แกวเกาดวง642040400044

นางสาวคณัสนันท  อาจคงหาญ642040400055

นางสาวจารุวรรณ  สวัสดิ์ชาติ642040400066

นางสาวจิราพร  ทองจันทร642040400077

นายจิรายุทธ  แกวไกรสร642040400088

นางสาวจีรนันท  เปรมปรีดิ์642040400099

นางสาวจีระนันท  จันทรหอม6420404001010

นางสาวฉัตรศิริ  ฉันทธนภักดี6420404001111

นางสาวชฎาพร  นันไธสง6420404001212

นางสาวชนินาถ  คํามาบัวออน6420404001313

นางสาวฐิรดาพร  กัญยะคํา6420404001414

นางสาวณัฐวดี  โสมเพ็ชร6420404001515

นางสาวณัฐธยาน  สุวิมล6420404001616

นายธนวัฒน  พูนลัน6420404001717

นายธันธวัฒร  ชูกร6420404001818

นางสาวธิดารัตน  ถนอมสุข6420404001919

นางสาวนฐมล  ทองสมบูรณ6420404002020

นางสาวนิว  กลิ่นขํา6420404002121

นางสาวบุญยาพร  ออนนาเลน6420404002222

นายปฏิภาณ  หลงสมบุญ6420404002323

นางสาวปณิตา  ศรีวิไล6420404002424

นายปรัชญา  ปญญาดี6420404002525

นางสาวปานวาด  พรหมเดช6420404002626

นางสาวปารวี  เชียงใจธรรม6420404002727

นางสาวปาริฉัตร  ภูมิถาวร6420404002828

นายปยะพงษ  ฉิมมณี6420404002929

นางสาวพรรณษา  ระวีวงศ6420404003030

นางสาวพิมพชนก  จันทรคงวงษ6420404003131

นางสาวแพรวา  พิลาศรี6420404003232

นางสาวภัทรธิดา  ธงภักดิ์6420404003333

นางสาวภัทรพร  คงไทย6420404003434

นางสาวมุกดากร  ออนประทุม6420404003535

นางสาวยลดา  มะธิตะถัง6420404003636

นางสาวโยษิตา  ผาสีดา6420404003737

นายรุงโรจน  ทองทิว6420404003838

นางสาววราพร  ทาวเงิน6420404003939

นางสาววริษา  ราษฎรทวี6420404004040

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวธัชวรรณ  ไตรรัตนวุฒิ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 642040401 : คก.

นายศิริชัย  ทองกร6420404004141

นางสาวศุภลักษณ  กองเสียง6420404004242

นางสาวสุกัญญา  เข็มประดับ6420404004343

นายสุกัลย  สงกา6420404004444

นางสาวสุธิดา  มณีวงษ6420404004545

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 32รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน13642040401

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายหอมจันทร     แกวกาสี ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางยนต 643010101 : เทคนิคยานยนต

นายกรวีร  สุภัคธนสมบัติ643010100011

นายกฤตนัย  จักรเพชร643010100022

นายเกียรติภูมิ  ศรีหา643010100033

นายชัยวัฒน  ปนทอง643010100044

นายณัฐกานต  ดิษฐประเสริฐ643010100055

นายธนกร  เนาวโนนทอง643010100066

นายธนโชติ  เรืองนาม643010100077

นายธนพัฒน  ประทุม643010100088

นายธนากร  กิจพิทักษ643010100099

นายธราดล  ไวเวหา6430101001010

นายธีรเทพ  มาแกดํา6430101001111

นายนันทรัตน  เลาหจารุรัตน6430101001212

นายปวริศ  ทะรังศรี6430101001313

นายภูธเนศ  ยอดบางเตย6430101001414

นายยงยุทธ?  อินพาเพียร6430101001515

นายวัชรพร  หวังเบญจพร6430101001616

นายวิจิตรศิลป  นราแกว6430101001717

นายวิวัฒน  ศรีโยธา6430101001818

นายสหรัฐ  โตพวง6430101001919

นายสุทธิพงษ  ไทยทวี6430101002020

นายอภิสิทธิ  ทาบุญมา6430101002121

นายอานนท  อุนตลาด6430101002222

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน22643010101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายนิรันดร     ภูฆัง ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 643010201 : เครื่องมือกล

นายกรกฏ  สีระชาติ643010200011

นายกิตติพันธ  ชํานาญกิจ643010200022

นายตะวันสีรีศักดิ์  รุจิราผาทอง643010200033

นายธนกร  ตาเงิน643010200044

นายธนวัฒน  งามศิริ643010200055

นายธีระ  เผยวัจน643010200066

นายธีระพงศ  บุญรักษา643010200077

นายนนทวัฒน  ภูมิศรี643010200088

นายบอน  กิตติมานนทกุล643010200099

นางสาวปรียาภรณ  สุพรรณนอก6430102001010

นายพงศธร  ขําทาพููด6430102001111

นายพิเชฐ  เบี้ยวบังเกิด6430102001212

นายพิพัฒน  เชียงนิยม6430102001313

นายวุฒิชัย  ลมพัด6430102001414

นายสนั่น  มักนอย6430102001515

นางสาวสิรินรัตน  พลอยนิล6430102001616

นายสุกฤษฎิ์  ใสติด6430102001717

นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์6430102001818

นายสราวุฒิ  บํารุงธรรม6430102001919

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน16643010201

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายสํารวย  อันจันทึก ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 643010401 : ไฟฟา

นายกนกพล  พันทนา643010400011

นายกฤษกร  กลิ่นบุบผาพฤกษ643010400022

นายกิตกิพล  แสบงบาล643010400033

นายณัฐวุฒิ  ตรีกูล643010400044

นายถิรพร  ผูกดี643010400055

นายธนพล  พูลทวี643010400066

นายธนพล  อินทรชัย643010400077

นางสาวนพนภา  คลองรักสัตย643010400088

นายนิธิกร  อาจสมัย643010400099

นางสาวนิสา  เนตรนาเกร็ด6430104001010

นายพลพล  ศรีสุทธี6430104001111

นายพัทราวุธ  ดอนงาม6430104001212

นายพิชญากรณ  พรหมเสนา6430104001313

นายพีระพัฒน  อูไพจิตร6430104001414

นางสาวรัตนาภรณ  หาญเวช6430104001515

นายฤทธิพงษ  ฝายสงค6430104001616

นายวศิน  จินดาวงษ6430104001717

นายศราวุฒิ  สีดานา6430104001818

นายสมรักษ  วงคคํา6430104001919

นายสรวิชญ  ศุภวงศ6430104002020

นางสาวสิริกร  กระสันต6430104002121

นายสุธิพร  กิจสวัสดิ์6430104002222

นายสุรพจน  กิจบุญชู6430104002323

นายสุรพล  ชมมี6430104002424

นายอธิชาติ  ฉิมมณี6430104002525

นายอภิลาภ  โตตน6430104002626

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 4รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน22643010401

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายธนากร  แกวยง ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 643010501 : อิเล็กทรอนิกส

นายจารุวัฒน  เจริญสุขพลอยผล643010500011

นายทศพร  คะนองดี643010500022

นายนนทชัย  โพธิ์แดง643010500033

นายนพฤทธิ์  สุดลํ้าเลิศ643010500044

นายนาฬาคิรี  ออนนวม643010500055

นายปรรณวิชญ  ปูนแสงหิรัญ643010500066

นายปญญา  สาคณิต643010500077

นายภัทรศักดิ์  แตงสุวรรณ643010500088

นายภุวนัย  สงวนจีน643010500099

นายยุทธนากรณ  แสงดา6430105001010

นายลัทธพล  โยธะการี6430105001111

นายวรทัศน  พูนสวาย6430105001212

นายวรุตม  ทองเชื้อ6430105001313

นายวัชรพงษ  ผลธัญญา6430105001414

นายสิรภพ  กิจพิทักษ6430105001515

นายสุทธิพงษ  ประทุมออน6430105001616

นายสุรศักดิ์  พรมลี6430105001717

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน17643010501

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวสุกัญญา     รักษาพล ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาการบัญชี 643020101 : การบัญชี(ปกติ)

นางสาวชารีนันท  กลัดแกว643020100011

นางสาวธีรดา  นกนอย643020100022

นางสาวนพมาศ  ฉิมะลี643020100033

นางสาวนวพร  เหลาโชติ643020100044

นางสาวเนตรนภา  ชัยมงคล643020100055

นายปกรณ  โรจนสิงห643020100066

นางสาวปนัดดา  ปสสาสุ643020100077

นางสาวปยภรณ  ทรัพยงามศิริ643020100088

นางสาวปยะภรณ  ยิวคิม643020100099

นางสาวพงษนภา  นาอยู6430201001010

นางสาววรรณธิดา  แกวมา6430201001111

นางสาววรัทยา  ยิ่งเทียมศักดิ์6430201001212

นางสาววราลี  เสรีชัยวณิช6430201001313

นางสาวศิรินภา  แหยมดอนไพร6430201001414

นางสาวสุภลักษณ  ติ่งทัพ6430201001515

นางสาวอาภัสรา  มาผิว6430201001616

นางสาวเกศนรินทร  จรรยา6430201003217

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 16รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน1643020101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวสุกัญญา     รักษาพล ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาการบัญชี 643020102 : การบัญชี

นางสาวจุฬาลักษณ  เสมามิ่ง643020100171

นางสาวชลลดา  วารี643020100182

นางสาวชุตินันท  หมัดตะเล643020100193

นางสาวฐานิดา  มหาวงค643020100204

นางสาวพิชดา  สรสิทธิ์643020100215

นางสาวภาวิณี  ปูโว643020100226

นางสาวรวินันท  บํารุงศรี643020100237

นางสาวรัชนก  แกวโกมุท643020100248

นางสาววริศรา  สินลือนาม643020100259

นางสาววัลณพร  วังพรม6430201002610

นางสาวสรารัตน  ทองประสี6430201002711

นางสาวสินีนาฏ  เพ็ชรสุข6430201002812

นางสาวสุภาพร  นิ่มเทียนคะ6430201002913

นางสาวอรวรรณ  ธนีเพียร6430201003014

นางสาวอาทิตยา  พิษณุ6430201003115

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 15รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน0643020102

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวรัตนาภรณ  นาคสั่ว ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาการตลาด 643020201 : การตลาด

นางสาวกนกวรรณ  จินะสาม643020200011

นางสาวกนกวรรณ  ศรจํานงค643020200022

นายคุณากร  พรมมี643020200033

นางสาวชลดา  คําเสม643020200044

นางสาวณัฐพร  พันธผอง643020200055

นางสาวณัฐิดา  สายลือนาม643020200066

นางสาวดวงมณี  อินประโคน643020200077

นางสาวนฤภร  นุชพุม643020200088

นางสาวแพรวพรรณ  ภูศรี643020200099

นางสาวภูสุดา  ทองประชา6430202001010

นางสาววลัยพร  ปญญากมลกิจ6430202001111

นางสาวศิริธิดา  สังทิพย6430202001212

นางสาวสาธิมา  จูคา6430202001313

นางสาวสุพิดา  ปุยชัยภูมิ6430202001414

นางสาวหอมพัต  ทองดี6430202001515

นางสาวอารยา  แหลงสนาม6430202001616

นางสาวสุพัตรา  ประจักรเมือง6430202001717

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 16รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน1643020201

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายจักรพงษ  ครองยุทธ ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 643020401 : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวคัทลีนษ  แดงบุบผาทอง643020400011

นางสาวจุฬาลักษณ  ไกรยสินธ643020400022

นายชนภัทร  สิงหลอ643020400033

นางสาวชลธิชา  บุตราช643020400044

นางสาวฑิฆัมพร  ใหญคํามา643020400055

นายณัฐภูมิ  รุงเรือง643020400066

นางสาวณิชากร  ธาตุทองคํา643020400077

นายธวัชชัย  เหลืองพบสุข643020400088

นายนพรัตน  สมพงษ643020400099

นางสาวนภรัตน  ยมนา6430204001010

นางสาวนภลักษณ  ยมนา6430204001111

นางสาวนันทิชา  เฉลิมศักดิ์6430204001212

นางสาวนิศาชล  เพ็ชรโพธิ์6430204001313

นายเบญจพล  ดิษฐาน6430204001414

นายปณวัฒน  เรืองโชติวิทย6430204001515

นางสาวผกามาศ  ทองสําอางค6430204001616

นายพงศธร  ไชยรัตน6430204001717

นางสาวภุมรัตน  นักประทุม6430204001818

นายวิษณุ  พรมอุก6430204001919

นายศุภกร  เธียรไกวัล6430204002020

นางสาวสุพรรษา  เลิศรัตนชัยวงศ6430204002121

นางสาวฑิฆัมพร  ใหญคํามา6430204002222

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 13รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน9643020401

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวนันทพัทธ     พุกประยูรรัตน ครูที่ปรึกษารวม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 643040401 : อาหารและโภชนาการ

นางสาวกัญญารัตน  พวงพิลา643040400011

นางสาวเกศินี  วิรัตนจันทร643040400022

นางสาวเขมิสรา  วัฒนพิทักษพงศื643040400033

นายเจษฎา  พุกมั่น643040400044

นางสาวชฎา?รัชต?  เล็กจินดา643040400055

นายชลธาร  ชินรัตนธรรม643040400066

นายณัฐวุฒิ  ทิยายน643040400077

นางสาวเดือนเพ็ญ  ตุนวิชัย643040400088

นางสาวนํ้าทิพย  นัยสาม643040400099

นายภควัฒน  กิจประเสริฐ6430404001010

นายวรากร  มุงคุลแสน6430404001111

นางสาววลัย?ลักษณ?  มะ?โค?รัมย?6430404001212

นางสาวเวธนี  จันทรชม6430404001313

นางสาวสุปราณี  จริยา6430404001414

นางสาวสุพัชชา  ผลมะเดื่อ6430404001515

นางสาวสุภาพร  สโมสร6430404001616

นายสุรชัย  สุขสวัสดิ์6430404001717

นางสาวหทัยรัตน  รอดกระทึก6430404001818

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 12รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน6643040401

1หนา  1  จาก


