
แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
1. ช่างยนต์ (ทวิ) ปวช.1 นายกร              ศรีอรุณ 20101-2004  งานส่งก าลังรถยนต์ อ.สุรพล       ประเสริฐแช่ม 

2 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายธนดล          อนุเลิศ 
นายศักดิ์            เสลาคุณ 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต์ อ.สุรพล       ประเสริฐแช่ม 

3 ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายสุนทร          ยางเย่ียม 
นายเศรษฐวัฒน์   จิตต์ประเสริฐ 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต์ อ.สุรพล       ประเสริฐแช่ม 

4 เทคนิคยานยนต์ (ปวช.) ปวส.1 นายศุภกรณ์        วงศ์ค า 
นายรัฐติพงศ์        บุญประกอบ 

30101-2005  งานส่งถ่ายก าลัง 
30101-2111  กลศาสตร์ยานยนต์ 

อ.สุรพล       ประเสริฐแช่ม 

5 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายภูมินทร์         ค าดี 
นายศักดิ์สิทธิ์        เสลาคุณ 

20101-2008  การขับรถยนต์ อ.สวาท        ชารี 

6 ช่างยนต์ ปวช.2 นายพรรษา          นาเครือ 20101-2008  การขับรถยนต์ อ.สวาท        ชารี 
7 ช่างยนต์ ปวช.3 นายสุริยะ            วังมะนาว 2101-9002    แก๊สรถยนต์ 

2101-1009    นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
อ.สวาท        ชารี 

8 เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 นายอดิศร            นกแก้ว 3101-2002    เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
3100-0104    นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
3101-0003    งานเครื่องล่างและส่งก าลัง 

อ.สวาท        ชารี 

9 ช่างยนต์ ปวช.1/1 นายจิรายุ            แซ่ล้ิม 
นายนนทพัทธ์       เอี่ยมส าอาง 
นายไชยภัทร        ตุ้มอ่อน 

20101-2109  งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบ้ืองต้น อ.นิพจน์       เสียงไพเราะ 

10 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์          หอมละมัย 
นายพลวัตร          ภู่ประเสริฐ 

20101-2109  งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบ้ืองต้น อ.นิพจน์       เสียงไพเราะ 

11 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายธนดล            อนุเลิศ 
นายศักดิ์สิทธิ์        เสลาคุณ 

20101-9003  งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล อ.นิพจน์       เสียงไพเราะ 

 
 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
12 ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายพรรษา          นาเครือ 

นายเศรษฐ์วัฒน์     จิตต์ประเสริฐ 
นายสุนทร            ยางเย่ียม 

20101-9003  งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล อ.นิพจน์       เสียงไพเราะ 

13 ช่างยนต์ ปวช.3 นายคณิตกรณ์        สาลี 
นายจิณณวัตร        บุญนิ่ม 
นายสุริยะ             วังมะนาว 

2101-2007    กลศาสตร์เครื่องกล อ.นิพจน์       เสียงไพเราะ 

14 เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 นายสุทธวิชย์         หุ้นเอี่ยม 
นายอดิศร             วังมะนาว 

3001-1002    กฎหมายท่ัวไปเกี่ยวกับอาชีพ อ.นิพจน์       เสียงไพเราะ 

15 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์           หอมละมัย 
นายวสุรัตน์           ทวีผล 
นายอาณัตพล        เย็นกลม 
นายนนทพัทธ์        หนุ่มลึก 
นายฉัตรชัย           เข็มทรัพย์ 
นายสุทธิพงศ์         ประเสริฐ 

20100-1003  งานฝึกฝีมือ นายบัณฑิต    บุลกุล 

16 ช่างยนต์ (ทวิ) ปวช.1 นายกร                 ศรีอรุณ 
นายอรรถพล          พุดซา 

20100-1003  งานฝึกฝีมือ นายบัณฑิต    บุลกุล 

17 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายกิตติธัช            บัวแพง 
นายธนดล              อนุเลิศ 
นายศักดิ์สิทธิ์          เสลาคุณ 

20101-2103  งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบ้ืองต้น นายบัณฑิต    บุลกุล 

18 ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายเศรษฐ์วัฒน์     จิตต์ประเสริฐ 
นายสุนทร            ยางเย่ียม 

20101-2103  งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบ้ืองต้น นายบัณฑิต    บุลกุล 

19 เทคนิคยานยนต์ (ปวช.) ปวส.1 นายศุภกรณ์        วงศ์ค า 
นายรัฐติพงศ์        บุญประกอบ 

3100-0105    ความแข็งแรงของวัสดุ นายบัณฑิต    บุลกุล 

 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
20 ช่างยนต์ (ทวิ) ปวช.1 นายสุวัฒน์          กาญจนากร 

นายอรรถพล        พุดซะ 
นายประพนธ์        สมเกษม 

20101-9004  งานซ่อมเครื่องยนต์เบ้ืองต้น 
 

อ.พรทวี           ยอดมี 

21 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีระศักดิ์        หอมละมัย 
นายสุรวุฒิ           มะกาว 
นายอโนชา          มานวม 
นายพลวัตร         ภู่ประเสริฐ 

20101-9004  งานซ่อมเครื่องยนต์เบ้ืองต้น 
 

อ.พรทวี           ยอดมี 

22 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 นางสาวฑิฆัมพร    จันทร์บูรณ์ 
นายณัฐวุฒิ          จันทร์ธรรม 
นางสาวน้ าทิพย์     อินทรสุข 
นายชัยรัตน์          สมสี 
นายธีรพงษ์          สาวิสิทธิ์ 

20104-2002  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
20104-2004  เครื่องวัดไฟฟ้า 

อ.นัฐอาภา      จิรัฐสุขวัฒน์ 

23 ไฟฟ้า (ปวช.) ปวส.1 นายรพีพัฒน์         เซี่ยงจ๊ง 
นายเทพทศพร       จันทร์เกตุ 

30104-1003  วงจรไฟฟ้า 2 
30104-2204  ระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสารในอาคาร 

อ.นัฐอาภา      จิรัฐสุขวัฒน์ 

24 ไฟฟ้า (ม.6) ปวส.1 นายพนากร          ยืนยง 30104-1003  วงจรไฟฟ้า 2 
30104-2204  ระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสารในอาคาร 
30104-0002  เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 

อ.นัฐอาภา      จิรัฐสุขวัฒน์ 

25 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 นางสาวฑิฆัมพร    จันทร์บูรณ์ 
นายณัฐวุฒิ          จันทร์ธรรม 
นางสาวนิศารัตน์  จันทร์วัฒนพงษ์ 
นางสาวน้ าทิพย์     อินทรสุข 
นายชัยรัตน์          สมสี 
นายธีรพงษ์          สาวิสิทธิ์ 

20104-2104  หม้อแปลงไฟฟ้า อ.สุธี             เกตหล า 

 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
26 ไฟฟ้า ปวส.2 นายชยพล          เหมเปา 3104-2201    การติดต้ังไฟฟ้า 2 

3104-2007    เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 
3104-8501    โครงการ 

อ.สุธี             เกตหล า 

27 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 นายณัฐวุฒิ            จันทร์ธรรม 
นางสาวน้ าทิพย์       อินทรสุข 
นางสาวฑิฆัมพร    จันทร์บูรณ์ 
นางสาวนิศารัตน์  จันทร์วัฒนพงษ์ 

20104-2101  กฎและมาตรฐาน อ.สิทธิพร      ตันประเสริฐ 

28 ช่างยนต์ ปวช.1/1 นายณภัทร             พรหมสี 
นายทักษิณ             ลาหลายเลิศ 
นายธเนศ               บังศรี 
นายธีฆายุ               จิลากาหงษ์ 
นายนลธวัช             สีหวาด   
นายปฎิพล              ซิบเข 
นายสุรชัย               เซี่ยงอึ้ง 
นายชัชชล              ไชยรบ 

20100-1005  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น อ.สิทธิพร      ตันประเสริฐ 

29 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์             หอมละมัย 
นายสุรวุฒิ               มะกาว 
นายอโนชา              มานวม 
นายอาณัฒพล          เย็นกลม 
นายพลวัตร              ภู่ประเสริฐ 
นายวทัญญู              ภู่ภักดี 

20100-1005  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น อ.สิทธิพร      ตันประเสริฐ 

30 ไฟฟ้า (ปวช.) ปวส.1 นายรพีพัฒน์         เซี่ยงจ๊ง 
นายเทพทศพร       จันทร์เกตุ 

30104-2203  การส่องสว่าง อ.สิทธิพร      ตันประเสริฐ 

 
 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
31 ไฟฟ้า ปวส.1 นางสาวชนาภัทร        ชนิดชน 

นายเทพทศพร           จันทร์เกตุ 
30104-2004  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
30104-2005  การส่งและจ่ายไฟฟ้า 

อ.ทรงยศ        รอดบ ารุง 

32 ไฟฟ้า ปวส.2 นายชยพล                 เหมเปา 3104-2006    ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
3104-2206    ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

อ.ทรงยศ        รอดบ ารุง 

33 อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปวส.2 
 

นายธีรภัทร              ชินอักษร 
 

3001-1002    กฎหมายท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 
3105-2006    เทคนิคเครื่องรับส่งวิทย ุ
3105-2105    โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
3105-9009    ระบบส่ือสารดิจิตอล 
3105-8501    โครงการ 
3105-2008    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3105-2007    ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3105-9011    ระบบส่ือสารดาวเทียม 

อ.ศิโรตม์        คงมาชีพ 
อ.ณรงค์ศักดิ์    จงมีสุข 
 
 
 
อ.กมล           เวสสุวรรณ์ 
อ.ธีรพงษ์        พูลบางยุง 
 

34 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 นางสาวฑิฆัมพร    จันทร์บูรณ์ 
นายณัฐวุฒิ          จันทร์ธรรม 
นางสาวนิศารัตน์  จันทร์วัฒนพงษ์ 
นางสาวน้ าทิพย์     อินทรสุข 
นายชัยรัตน์          สมสี 
นายธีรพงษ์          สาวิสิทธิ์ 

20100-1001  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

35 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/2 นายสุเนตร           ศรีสังวร 
นายธวัชชัย           เสมามิ่ง 
นายสรวริศ           ชูบูระ 

20100-1001  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

36 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายธนรัตน์          ฉัตรทอง 
นายธเนส             บัวผัน 

20100-1002  วัสดุช่างอุตสาหกรรม อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
37 ช่างยนต์ ปวช.1/1 นายณภัทร           พรหมดี 

นายธีฆายุ             จิลากาหงษ์ 
นายนนทพัทธิ์        เอี่ยมส าอางค์ 
นายนลธวัช           สีหวาด 
นายนันทวัฒน์        การบรรจง 
นายปฏิพล            ซิบเข 
นายชัชชล             ไชยรบ 

20100-1003  งานฝึกฝีมือ อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

38 ช่างยนต์ (ทวิ) ปวช.1 นายสุวัฒน์            กาญจนากร 
นายอรรถพล          พุดซะ 
นายประพนธ์          สมเกษม 
นายวรเทพ             อินมี 

20100-1004  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

39 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายกฤษฎา            ครุฑชา 
นายเจษฎา             ประเสริฐ 
นายธนดล              อนุเลิศ 
นายบวรวิช             บัวทอง 
นายปุณยวัฒ           ชมโลก 
นายภูมินทร์            ค าดี 
นายวตพล              ชูแก้ว 
นายศักดิ์สิทธิ์           เสลาคุณ 

20100-1004  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

40 ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายพรรษา             นาเครือ 
นายเดชะ                เพ็ชทอง 
นายเศรษฐ์วัฒน์       จิตต์ประเสริฐ 
นายสุนทร              ยางเย่ียม 

20100-1004  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
41 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) ปวส.2 นายอดิศร            นกแก้ว 

นายอนุชา            ฐิติกากุล 
3100-0007    งานเช่ือมและโลหะแผ่น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 

42 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) ปวส.1 นายวรวุฒิ            ชัยวงษ์ 30100-0007  งานเช่ือมและโลหะแผ่น อ.สุคนธ์         อุปนิสสัยพล 
43 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 นางสาวฑิฆัมพร    จันทร์บูรณ์ 

นายณัฐวุฒิ          จันทร์ธรรม 
นางสาวนิศารัตน์  จันทร์วัฒนพงษ์ 
นางสาวน้ าทิพย์     อินทรสุข 
นายชัยรัตน์          สมสี 
นายธีรพงษ์          สาวิสิทธิ์ 

20100-1002  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม อ.ปานภณ      ศิลปสุวรรณ 

44 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายธนวัฒน์         ฉัตรทอง 
นายวีระวฒัน์        โรจพวง 

20001-1001  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ปานภณ      ศิลปสุวรรณ 

45 ช่างยนต์ ปวช.3 นายคนิตกรณ์       สาล่ี 
นายจิณวัตร         บุญนิ่ม 
นายวันชัย           สินศราชัย 
นายสุริยะ           วังมะนาว 

2100-1008    งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น อ.ประวิท     ทิมครองธรรม 

46 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายปุณยรัจน์       เรืองสิริวโรดม 20102-2001  เขียนแบบเครื่องมือกล 1 
20102-2005  คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 
20102-2008  ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 

อ.ประวิท     ทิมครองธรรม 

47 ช่างไฟฟ้า ปวช.2 นายกฤตธี           จันแก่น 
นายกิตติธัช         จันแก่น 

20100-1007  งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น อ.ประวิท     ทิมครองธรรม 

48 การบัญชี ปวช.3 นางสาวขวัญฤทัย    เนินพลู 
นางสาวพรทิพย์      ศิริรัสมี 
นางสาวว่านทิพย์    เกตุเจริญ 

2201-2008    กระบวนการจัดท าบัญชี 
2201-2105    การบัญชีกิจการพิเศษ 

อ.ทนงศักดิ์    เจริญศรี 

49 การบัญชี (ปวช.) ปวส.1 นางสาวอาภาพร     รักสนิท 30201-2102  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี อ.ทนงศักดิ์    เจริญศรี 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
50 การบัญชี ปวส.2 นางสาวณัฐริการ์     สถานสถิตย์ 3201-2006    การบัญชีช้ันสูง 2 

3201-2002    การบัญชีช้ันกลาง 2 
3201-2004    การบัญชีต้นทุน  2 
3201-2101    ระบบบัญชี 
3201-2103    การควบคุมและตรวจสอบภายใน 

อ.ทนงศักดิ์    เจริญศรี 

51 การบัญชี ปวช.3 นางสาวขวัญฤทัย    เนินพลู 
นางสาวว่านทิพย์    เกตุเจริญ 

2201-2001    การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า อ.ปุญญารัสมิ์      ชารี 

52 การบัญชี ปวส.2 นางสาวณัฐริการ์     สถานสถิตย์ 3201-8501    โครงการ อ.ปุญญารัสมิ์      ชารี 

53 การบัญชี ปวช.3 นางสาวขวัญฤทัย    เนินพลู 2201-8501    โครงการ อ.วาริยาภรณ์    ประวิงวงศ์ 

54 ไฟฟ้า ปวส.2 นายณัฐพงศ์          เอี่ยมแก้ว 
นายวิริศ              ค าแก้ว 

3001-1002    กฎหมายท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ อ.สมประสงค์    ธรรมรัตน ์

55 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวเขมิกา       เข็มทอง 
นางสาวจันทราทิพย์  ดวงดี 
นางสาวปวริศา      พอใจ 
นางสาวปิยมน       พอใจ 
นางสาวสิรินดา      ศรีราจันทร์ 
นางสาวแพรวา      - 

20001-1005  กฎหมายพาณิชย์ 
20200-1003  การขายเบื้องต้น 

อ.สมประสงค์    ธรรมรัตน ์

56 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวเขมิกา       เข็มทอง 
นางสาวปวริศา      พอใจ 
นางสาวปิยมน       พอใจ 
นางสาวศศิประภา   เกิดสุข 
นางสาวสิรินดา      ศรีราจันทร์ 
นางสาวธิดารัตน์     รัตนไพบูลย์ 

20200-1005  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น อ.สุวรรณ        ต่วนเครือ 

57 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 นางสาวธารทิพย์     รวมศิลป์ 20204-2104  โปรแกรมน าเสนอ อ.สุวรรณ        ต่วนเครือ 
 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
58 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 นางสาวปนัดดา       ฐิติกากุล 3204-2106    การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 

3204-8501    โครงการ 
อ.สุวรรณ        ต่วนเครือ 

59 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวเขมิกา       เข็มทอง 
นางสาวสิรินดา      ศรีราจันทร์ 
นางสาวธิดารัตน์     รัตนไพบูลย์ 
นางสาวศศิประภา   เกิดสุข 
นางสาวปวริศา      พอใจ 
นางสาวปิยมน       พอใจ 
นางสาวแพรวา      - 

20204-2004  หลักการเขียนโปรแกรม 
20204-2003  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

อ.พัสชาวดี      สันทอง 

60 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 นางสาวปนัดดา       ฐิติกากุล 3200-0011    คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
3204-2006    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3204-2007    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อ.พัสชาวดี      สันทอง 

61 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวเขมิกา       เข็มทอง 
นางสาวสิรินดา      ศรีราจันทร์ 
นางสาวธิดารัตน์     รัตนไพบูลย์ 
นางสาวศศิประภา   เกิดสุข 
นางสาวปวริศา      พอใจ 
นางสาวปิยมน       พอใจ 
นางสาวแพรวา      - 

20204-2005  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น อ.ธเนศ          พงษา 

62 ช่างยนต์ ปวช.1/1 นายณภัทร           พรหมดี 
นายทักษิณ           ลาหลายเลิศ 
นายธีฆายุ            จิลากาหงษ์ 
นายนลธวัช          สีหวาด 
นายปฏิพล           ซิบเข 
นายสุรชัย            เซี่ยงอึ๋ง 

20000-1301  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อ.นันทกา       ศิริเวทิน 

 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
63 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์         หอมละมัย 

นายเริงชัย          ศรีพนมวรรธ ์
นางสาววัชรีพร     สามงามน้อย 
นายสุรวุฒิ           มะกาว 
นายอโนชา          มานวม 
นายพลวัตร         ภู่ประเสริฐ 

20000-1301  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อ.นันทกา       ศิริเวทิน 

64 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/2 นายธนวัฒน์        ชาวปลายนา 
นายวีรวัฒน์         สังกฤษ 
นายอานนท์         เสลาคุณ 
นายธวัชชัย          เสมามิ่ง 

20000-1302  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม 

อ.นันทกา       ศิริเวทิน 

65 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายปุณยวัจน์      เรืองสิริวโรดม 20000-1302  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม 

อ.นันทกา       ศิริเวทิน 

66 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายกิตติธัช         บัวแพง 
นายธนดล           อนุเลิศ 

20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 

67 ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายสุนทร           ยางเย่ียม 20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 

68 ช่างยนต์ ปวช.1/1 นายจิรายุ            แซ่ล้ิม 
นายนนทพัทธิ์        เอี่ยมส าอางค์ 
นายไชยภัทร         ตุ้มอ่อน 
นายอดิศักดิ์          ค าดี 

20000-1102  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 

69 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์          หอมละมัย 
นายสุรัตน์            ทวีผล 
นายอาณัฐพล        เย็นกลม 
นายฉัตรชัย           เข็มทรัพย์ 
นายสุทธิพงศ์         ประเสริฐ 

20000-1102  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 

 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
70 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวจันทราทิพย์     ดวงดี 

นางสาวสิรินดา           ศรีลาจันทร์ 
นางสาวธิดารัตน์         รัตนไพบูลย์ 

20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 

71 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 นางสาวฑิฆัมพร         จันทร์บูรณ์ 
นายณัฐวุฒิ               จันทร์ธรรม 
นางสาวน้ าทิพย์         อินทรสุข 
นายชัยรัตน์              สมสี 
นายธีรพงษ์              สาวิสิทธิ์ 

20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
20000-1102  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 
 

72 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายยศพร               นิลรอด 
นางสาววศิณี            อู่ตะเภา 
นายธีรภัทร              คงอินทร์ 
นายอิทธิพัฒน์          แสงอรุณ 
นายศรัณย์              อ่อนมั่น 
นายจิรวัฒน์             บุตรดี 
นายภูริภัทร             ทองน้อย 
นายณัฐสิทธิ์             ดีแจ่ม 
นายทินกร               ใจเย็น 
นายอภินันท์            เชียงกา 
นายปุณยวัจน์          เรืองสิริวโรดม 
นายกฤษกร             อุนชุโร 

20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
20000-1102  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

อ.อัญชลี        แสงจันทร์ 

73 ช่างยนต์ ปวช.1/1 
 
 
 

 
 

นายณภัทร             พรหมดี 
นายทักษิณ             ลาหลายเลิศ 
นายธีฆายุ               จิลากาหงษ์ 
นายนลธวัช             สีหวาด 
นายปฏิพล              ซิบเข 
นายสุรชัย               เซี่ยงอึ๋ง 
นายชัชชล              ไชยรบ 

20000-1401  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ.อรสา        สร้อยค า 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
74 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์          หอมละมัย 

นายเริงชัย           ศรีพนมวรรณ์ 
นางสาววัชรีพร     สามงามน้อย 
นายสุรวุฒิ           มะกาว 
นายอโนชา           มานวม 
นายเจษฎาภรณ์     ตะก้อง 
นายพลวัตร           ภู่ประเสริฐ 

20000-1401  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ.อรสา        สร้อยค า 

75 การบัญชี ปวช.1 นางสาวอรณิชา      สิงฉิม 20000-1401  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ.อรสา        สร้อยค า 
76 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวเขมิกา       เข็มทอง 

นางสาวจุฬาภรณ์   รัดซื่อ 
นางสาวปวริศา      พอใจ 
นางสาวปิยมน       พอใจ 
นางสาวพิยดา        หงษ์ทอง 
นางสาวสุทธินี        ญาติค า 
นางสาวแพรวา       - 
นางสาวศศิประภา   เกิดสุข 
นางสาวสิรินดา       ศรีราจันทร์ 
นางสาวธิดารัตน์      รัตนไพบูลย์ 

20000-1401  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ.อรสา        สร้อยค า 

77 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายเตวิช              ศรีสุข 
นายปุณยวัจน์        เรืองสิริวโรดม 

20000-1402  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม อ.อรสา        สร้อยค า 

78 ช่างยนต์ (ทวิ) ปวช.1  นายสุวัฒน์            กาญจนากร 
นายอรรถพล          พุดซะ 
นายประพนธ์          สมเกษม 

20000-1402  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม อ.อรสา        สร้อยค า 

79 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 นายเจษฎา            คล้ายแดง 
นางสาวธารทิพย์      รวมศิลป์ 

20000-1404  คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ อ.อรสา        สร้อยค า 

 
 



 
แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
80 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 นางสาวเขมิกา       เข็มทอง 

นางสาวจุฬาภรณ์   รัดซื่อ 
นางสาวปวริศา      พอใจ 
นางสาวปิยมน       พอใจ 
นางสาวพิยดา        หงษ์ทอง 
นางสาวสุทธินี        ญาติค า 
นางสาวแพรวา       - 
นางสาวศศิประภา   เกิดสุข 
นางสาวสิรินดา       ศรีราจันทร์ 
นางสาวธิดารัตน์      รัตนไพบูลย์ 

20000-1103  ภาษาไทยธุรกิจ อ.อรสา        สร้อยค า 

81 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายกฤษฎา          ครุฑซา 
นายจีรยุทธ           บัวทอง 
นายเจษฎา            ประเสริฐ 
นายธนดล             อนุเลิศ 
นายบวรวิช            บัวทอง 
นายปุณยวัฒ          ชมโลก 
นายไพโรจน์           ดวงช่ืน 
นายภูมินทร์           ค าดี 
นายวตพล             ชูแก้ว 
นายศักดิ์สิทธิ์          เสลาคุณ 

20000-1209  ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง
อุตสาหกรรม 

อ.อรสา        สร้อยค า 

82 เทคนิคยานยนต์ (ปวช.) ปวส.2 นายสุทธวิทย์          หุ้นเอี่ยม 3000-1206    การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 อ.วรรษชล     นิลทอง 

83 ช่างยนต์ ปวช.3 นายคณิตกรณ์         สาล่ี 
นายจิณณวัตร         บุญนิ่ม 

2000-1207    ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง อ.วรรษชล     นิลทอง 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
84 ช่างยนต์ ปวช.1/1 นายจิรายุ              แซ่ล้ิม 

นายนนทพัทธิ์         เอี่ยมส าอางค์ 
นายไชยภัทร          ตุ้มอ่อน 
นายอดิศักดิ์           ท าดี 

20000-1202  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด อ.วรรษชล     นิลทอง 

85 ช่างยนต์ ปวช.1/2 นายธีรศักดิ์            หอมละมัย 
นายวสุรัตน์            ทวีผล 
นายอาณัตพล          เย็นกลม 
นายนนทพัทธ์          นุ่มถึก 
นายฉัตรชัย            เข็มทรัพย์ 
นายสุทธิพงศ์          ประเสริฐ 

20000-1202  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด อ.วรรษชล     นิลทอง 

86 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายยศพร             นิลรอด 
นางสาววศินี          อู่ตะเภา 
นายอนุพงศ์           โยธา 
นายอิทธิพัฒน์         แสงอรุณ 
นายศรัณย์             อ่อนมั่น 
นายจิรวัฒน์            บุตรดี 
นายภูริภัทร            ทองย้อย 
นายณัฐสิทธิ์            ดีแจ่ม 
นายวันชนะ            แพงป้อง 
นายทินกร              ใจเย็น 
นายราเชนทร์          ทองกัญญา 
นายอภิรนันท์          เชียงกา 
นายปุณยวัจน์          เรืองสิริวโรดม 
นายกฤษกร             อุนชุโร 

20000-1202  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด อ.วรรษชล     นิลทอง 

87 การบัญชี  (ม.6) ปวส.2 นางสาวณัฐริกา        สถานสถิต 3000-1206    การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 อ.วรรษชล     นิลทอง 
 
 



 

แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียน ต่่ากว่า 80% ของเวลาเรียน (ขร.) 

ท่ี แผนกวิชา ระดับชั้น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา รหัส/ช่ือวิชา ครูผู้สอน 
88 การบัญชี ปวช.3 นางสาวทิพย์วรรณ     เรื่อศรีจันทร์ 

นางสาวว่านทิพย์       เกตุเจริญ 
2000-1208    ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์ อ.วรรษชล     นิลทอง 

89 การบัญชี ปวช.2 นางสาวกาญจนา       ชัยยะนวพล 20000-1210  ภาษาอังกฤษส าหรับงานธุรกิจ อ.วรรษชล     นิลทอง 
90 ไฟฟ้า ปวส.1 นายเทพทศพร          จันทรเกตุ 30000-1601  การพัฒนาสุขภาพ อ.ปราโมทย์   ไชยราช 

91 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายณัฐสิทธิ์             ดีแจ่ม 
นายปุณยวัจน์          เรืองสิริวโรดม 

20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ อ.ปราโมทย์   ไชยราช 

92 ช่างยนต์ (ทวิ) ปวช.1 นายสุวัฒน์            กาญจนากร 
นายอรรถพล          พุดซะ 
นายประพนธ์          สมเกษม 
นายวรเทพ            อินมี 

20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ อ.ปราโมทย์   ไชยราช 

93 ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายกฤษฎา           ครุฑซา 
นายจีรยุทธ            บัวทอง 
นายเจษฎา            ประเสริฐ 
นายธนดล             อนุเลิศ 
นายบวรวิช            บัวทอง 
นายปุณยวัฒ          ชมโลก 
นายไพโรจน์           ดวงช่ืน 
นายภูมินทร์           ค าดี 
นายวตพล             ชูแก้ว 
นายศักดิ์สิทธิ์          เสลาคุณ 

20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ อ.ปราโมทย์   ไชยราช 

94 ช่างกลโรงงาน ปวช.1 นายณัฐสิทธิ์             ดีแจ่ม 20001-1002  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อ.ปราโมทย์   ไชยราช 
 


