
ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

1 64302110007 นางสาวจุฬาลักษณ์  มณีวรรณ การจัดการธุรกิจค้าปลีก แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3

2 64302110009 นายเจษฎา  กุลอัก การจัดการธุรกิจค้าปลีก แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3

3 63302110007 นางสาววิภาพร  เจริญสุขรุ่งเรือง  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) แก้ มส. 30000-1605 / มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน นายอรรถพล  ไฝทาค า 3

4 63302110007 นางสาววิภาพร  เจริญสุขรุ่งเรือง  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 3

5 63302110008 นางสาวสลิลทิพย์  เวชพันพ์  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) แก้ มส. 30001-1055 / กฎหมายธุรกิจ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 2

6 63302110008 นางสาวสลิลทิพย์  เวชพันพ์  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 3

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)
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1 6122030013 นางสาวพรชิตา  ไชยเชษฐ์ การจัดการส านักงาน เรียนซ  า 2000-1204 / ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2

2 63202160004 นางสาวภัทรชดา  ไชยศรี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

3 63202160013 นางสาวชาลิสา  พุฒแดง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

4 63202160013 นางสาวชาลิสา  พุฒแดง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 1.5

5 63202160015 นางสาวณัฐมน  ม่ันทอง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20216-2107 / การจัดเก็บเอกสาร นางสาวขวัญใจ  เตียติยะกุล 2

6 63202160018 นางสาวเบญญาภา  แสนวัง การจัดการส านักงาน เรียนซ  า 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5

7 63202160018 นางสาวเบญญาภา  แสนวัง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20216-2005 / การโต้ตอบจดหมายในงานส านักงาน นางสาวขวัญใจ  เตียติยะกุล 2.5

8 63202160018 นางสาวเบญญาภา  แสนวัง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

9 63202160020 นางสาวปราณปรียา  อินทแสง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

10 63202160025 นางสาววลิวรรณ  ยงทอง การจัดการส านักงาน 20216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 1

11 63202160026 นางสาววันวิสาข์   คงเจริญ การจัดการส านักงาน 20216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2.5

12 63202160028 นางสาวศรุตา   ผู้มีสัตย์ การจัดการส านักงาน 20216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2

13 63202160029 นางสาวศิริลักษณ์  ประดู่ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

14 63202160029 นางสาวศิริลักษณ์  ประดู่ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 1.5

15 63202160030 นายสกลภัทร ปิตุค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20203-2001 / การเลขานุการ นางสาวขวัญใจ  เตียติยะกุล 2

16 63202160034 นางสาวภัชราภรณ์  ขันอักษร การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 3

17 63202160038 นางสาวสุภัสสรา  ไชยมาโย การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20216-2005 / การโต้ตอบจดหมายในงานส านักงาน นางสาวขวัญใจ  เตียติยะกุล 1.5

18 63202160039 นางสาววริศรา  ตันเสนา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20216-2107 / การจัดเก็บเอกสาร นางสาวขวัญใจ  เตียติยะกุล 1.5

19 63202160039 นางสาววริศรา  ตันเสนา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

20 63202160041 นางสาวอนุศรา  ปานพล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
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21 63302160005 นางสาวจิรภา  ขันทอง  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 3

22 63302160009 นางสาวฐาติยา  สุริยวงค์  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

23 63302160011 นางสาวธัญลักษณ์  ทองวงษา  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

24 63302160012 นางสาวธิดาภรณ์  กะระพันธุนิษฐ์  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 3

25 63302160019 นางสาวพิไลพร  สุขสบาย  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 3

26 63302160030 นางสาววนิดา  เพ็ชรด่านเหนือ  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

27 63302160033 นางสาววิภวานี  ใบประหลาด  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

28 63302160042 นางสาวอนุชศรา  ดวงจิตร  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

29 63302160044 นางสาวอารียา  ผาสุก  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

30 63302160044 นางสาวอารียา  ผาสุก  การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

31 63302160052 นางสาวพิศสมัย  จันค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5

32 63302160058 นางสาวอนุธิดา  ศรียืน การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

33 63302160060 นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็งอินทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

34 63302160060 นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็งอินทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1308 / วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

35 63302160060 นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็งอินทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1308 / วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

36 63302160062 นางสาวนิรชา  พ่อค าฮัก การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

37 63302160063 นายพิพัฒน์  วัฒนสุข การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5

38 63302160065 นางสาววิภาดา  บรรลือหาญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5

39 63302160065 นางสาววิภาดา  บรรลือหาญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

40 63302160065 นางสาววิภาดา  บรรลือหาญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5
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41 63302160065 นางสาววิภาดา  บรรลือหาญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1205 / การเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัล นางสาวอังสุมาริน  แสงสว่าง 1.5

42 63302160066 นางสาวพรธิดา  พิมพ์มีลาย การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 3

43 63302160066 นางสาวพรธิดา  พิมพ์มีลาย การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1308 / วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

44 63302160067 นายจิรายุ  บริรัตน์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

45 63302160069 นางสาวค าแก้ว  ศรีนารัตน์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

46 63302160069 นางสาวค าแก้ว  ศรีนารัตน์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1308 / วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

47 63302160070 นางสาวศิรินภา  บาลโคตรคุณ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5

48 63302160070 นางสาวศิรินภา  บาลโคตรคุณ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1205 / การเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัล นางสาวอังสุมาริน  แสงสว่าง 1.5

49 63302160081 นางสาวลลิตา  ไกยะฝ่าย การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2

50 63302160084 นางสาวสุกัญญา  ประทุมมา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5

51 63302160084 นางสาวสุกัญญา  ประทุมมา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2005 / การผลิตเอกสารเพ่ืองานส านักงาน นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

52 63302160087 นางสาวอารีญา  ภูวงษา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 3216-2007 / เทคนิคการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

53 64201050074 นายจิรภัทร  จุลค าภา การจัดการส านักงาน แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

54 64201050074 นายจิรภัทร  จุลค าภา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

55 64201050074 นายจิรภัทร  จุลค าภา การจัดการส านักงาน แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

56 64202160001 นางสาวกชพร  เสนจันตะ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

57 64202160001 นางสาวกชพร  เสนจันตะ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

58 64202160003 นางสาวกัญยณัช  ชุ่มชูวงษ์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

59 64202160003 นางสาวกัญยณัช  ชุ่มชูวงษ์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

60 64202160003 นางสาวกัญยณัช  ชุ่มชูวงษ์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

61 64202160003 นางสาวกัญยณัช  ชุ่มชูวงษ์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5

62 64202160005 นางสาวจันทร์สุดา  จุลณีย์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

63 64202160005 นางสาวจันทร์สุดา  จุลณีย์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

64 64202160005 นางสาวจันทร์สุดา  จุลณีย์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

65 64202160005 นางสาวจันทร์สุดา  จุลณีย์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

66 64202160006 นางสาวจิณห์นิภา  ทับงาม การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

67 64202160008 นางสาวชญาภา  ติธรรม การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

68 64202160010 นางสาวชุตินันท์  ไชยแจ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

69 64202160011 นางสาวณิชานันท์  ขาวประภา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

70 64202160011 นางสาวณิชานันท์  ขาวประภา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

71 64202160011 นางสาวณิชานันท์  ขาวประภา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

72 64202160012 นางสาวทิพธัญญา  คดีธรรม การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

73 64202160012 นางสาวทิพธัญญา  คดีธรรม การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

74 64202160014 นางสาวนันทพร  นิลทะราช การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

75 64202160015 นางสาวปกีระนัน  ป่ินกา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

76 64202160015 นางสาวปกีระนัน  ป่ินกา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

77 64202160015 นางสาวปกีระนัน  ป่ินกา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

78 64202160016 นางสาวปนัดดา  ค าภีระ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

79 64202160018 นางสาวปวีณา  สุขะไชยะ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

80 64202160019 นายพงษ์สิทธ์ิ  ก้อนตาล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

81 64202160019 นายพงษ์สิทธ์ิ  ก้อนตาล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

82 64202160019 นายพงษ์สิทธ์ิ  ก้อนตาล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

83 64202160019 นายพงษ์สิทธ์ิ  ก้อนตาล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

84 64202160020 นางสาวพัชรีย์  โลมะบุตร การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

85 64202160021 นางสาวพิมลวรรณ  พรมจันทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5

86 64202160021 นางสาวพิมลวรรณ  พรมจันทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

87 64202160021 นางสาวพิมลวรรณ  พรมจันทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

88 64202160021 นางสาวพิมลวรรณ  พรมจันทร์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

89 64202160022 นางสาวพิสชา  เครือหม่ืน การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

90 64202160022 นางสาวพิสชา  เครือหม่ืน การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

91 64202160023 นางสาวแพรวรุ่ง  พรหมเมือง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5

92 64202160023 นางสาวแพรวรุ่ง  พรหมเมือง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1.5

93 64202160025 นางสาวมีสุข  จันทร์เพ็งเพ็ญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2

94 64202160025 นางสาวมีสุข  จันทร์เพ็งเพ็ญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

95 64202160025 นางสาวมีสุข  จันทร์เพ็งเพ็ญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

96 64202160025 นางสาวมีสุข  จันทร์เพ็งเพ็ญ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

97 64202160027 นางสาวรัตติกาล  แก้วก่า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 2.5

98 64202160030 นางสาววรรณภา  แสนปัดสี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

99 64202160030 นางสาววรรณภา  แสนปัดสี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

100 64202160032 นางสาววิชุดา  แงวอ่อง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

101 64202160032 นางสาววิชุดา  แงวอ่อง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

102 64202160032 นางสาววิชุดา  แงวอ่อง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

103 64202160034 นางสาวศิริวรรณ  ดาผา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

104 64202160034 นางสาวศิริวรรณ  ดาผา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0

105 64202160034 นางสาวศิริวรรณ  ดาผา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

106 64202160036 นางสาวสุธิดา  เกาะทอง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

107 64202160036 นางสาวสุธิดา  เกาะทอง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

108 64202160037 นางสาวสุภาเจษ  นาพงษ์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

109 64202160042 นางสาวอนิภัทสรา  ครูมนตรี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวขวัญใจ  เตียติยะกุล 2

110 64202160042 นางสาวอนิภัทสรา  ครูมนตรี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 3

111 64202160042 นางสาวอนิภัทสรา  ครูมนตรี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

112 64202160042 นางสาวอนิภัทสรา  ครูมนตรี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3.5

113 64202160042 นางสาวอนิภัทสรา  ครูมนตรี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

114 64302160001 นางสาวเกศราภรณ์  นาเชียงใต้ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 2.5

115 64302160003 นายจิรัชญา  ยันนี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 1.5

116 64302160003 นายจิรัชญา  ยันนี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

117 64302160003 นายจิรัชญา  ยันนี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1302 / การวิจัยเบื องต้น นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 2

118 64302160003 นายจิรัชญา  ยันนี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 1.5

119 64302160003 นายจิรัชญา  ยันนี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาววลัยรัตน์  ปีทาลาด 2

120 64302160004 นางสาวจุฬารัตน์  ศรีชัยมูล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2.5
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121 64302160022 นางสาววิญาดา  โพนลือชาย การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ 3

122 64302160022 นางสาววิญาดา  โพนลือชาย การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 2

123 64302160027 นางสาวสุพรรษา  ดงภูยาว การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

124 64302160027 นางสาวสุพรรษา  ดงภูยาว การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2

125 64302160035 นายกิตติศักด์ิ  เครือค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30215-0002 / งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ ผ

126 64302160035 นายกิตติศักด์ิ  เครือค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1

127 64302160035 นายกิตติศักด์ิ  เครือค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1302 / การวิจัยเบื องต้น นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

128 64302160035 นายกิตติศักด์ิ  เครือค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 2.5

129 64302160036 นางสาวชนิตา  ใบอุดม การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30215-0002 / งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ ผ

130 64302160036 นางสาวชนิตา  ใบอุดม การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3

131 64302160038 นางสาวชลธิชา  ศรีธิราช การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30215-0002 / งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ ผ

132 64302160038 นางสาวชลธิชา  ศรีธิราช การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30200-0001 / การบัญชีเบื องต้น นางสุภาพร   แดนกาไสย์ ผ

133 64302160038 นางสาวชลธิชา  ศรีธิราช การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1

134 64302160038 นางสาวชลธิชา  ศรีธิราช การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 1.5

135 64302160038 นางสาวชลธิชา  ศรีธิราช การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 2.5

136 64302160039 นางสาวญาธิกานต์  ศรีทิน การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30215-0002 / งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ ผ

137 64302160039 นางสาวญาธิกานต์  ศรีทิน การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

138 64302160039 นางสาวญาธิกานต์  ศรีทิน การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2

139 64302160040 นางสาวณัฐกานต์  จ ารักษา การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2.5

140 64302160041 นางสาวณัฐกานต์  กาแก้ว การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5
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141 64302160044 นางสาวธนวรรณ  พันธุกาง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2.5

142 64302160044 นางสาวธนวรรณ  พันธุกาง การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3

143 64302160046 นางสาวนภัสษร  ไพสีขาว การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30215-0002 / งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ ผ

144 64302160054 นางสาวเพชรชมพู  โพติยะ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5

145 64302160055 นางสาวมณีรัตน์  มอมไทรัตน์ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5

146 64302160057 นางสาวรสสุคนธ์  ผาลือค า การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1.5

147 64302160059 นางสาววราทิพย์  มาระนอ การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5

148 64302160062 นางสาวศศิธร  หงษ์ภู การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30216-2003 / การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2

149 64302160066 นางสาวสุพรรษา  ธานีกุล การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5

150 64302160067 นางสาวหริญญา  ยัติสาร การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 3

151 64302160071 นางสาวนริศรา  ภูมี การจัดการส านักงาน แก้ มส. 30215-0002 / งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ นางเกศิณี  ซ่ือสัตย์ ผ
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1 642020071 นางสาวพิมพ์อัปสร  แสนบรรดิษฐ์ การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

2 6122020074 นางสาวอลิศา  งอยภูธร การตลาด เรียนซ  า 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 2.5

3 6122020074 นางสาวอลิศา  งอยภูธร การตลาด แก้ศูนย์ 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

4 6122020074 นางสาวอลิศา  งอยภูธร การตลาด แก้ มส. 2202-2113 / การขายออนไลน์ นายวีรธรรม  เทศประสิทธ์ิ 2

5 6232020019 นางสาวนันทิดา  ดีโคตร การตลาด แก้ มส. 3000-1305 / วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

6 6232020034 นางสาวลลนา  กาลนาน การตลาด แก้ มส. 3000-1305 / วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

7 62202020028 นางสาวมีนา  แก้วบุตรตา การตลาด แก้ มส. 20211-8001 / ฝึกงาน นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 2.5

8 62202020029 นางสาวมุธิตา  ช้างหม้อ การตลาด แก้ มส. 20211-8001 / ฝึกงาน นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 1.5

9 62202020040 นางสาวศิรินทรา  ศรีเพียชัย การตลาด แก้ มส. 20000-1303 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ นายเจษฎา  มาหริน 3.5

10 62202020054 นางสาวปนัดดา  แก้วดี การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1406 / สถิติการทดลอง นายสน่ัน  วราศรี 1

11 62202020055 นางสาววริยา  แสนเมือง การตลาด แก้ มส. 20211-8001 / ฝึกงาน นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 2.5

12 62202020056 นางสาวอมรรัตน์  ไขประกาย การตลาด แก้ มส. 20211-8001 / ฝึกงาน นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 2.5

13 62202020057 นางสาวสุนิสา  จักรทองการ การตลาด แก้ มส. 20211-8001 / ฝึกงาน นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 2

14 62202020058 นางสาวอรจิรา  เชื อวังค า การตลาด แก้ มส. 20211-8001 / ฝึกงาน นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 2

15 63202020007 นางสาวจีรนันท์  ทัศจันดา การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1

16 63202020007 นางสาวจีรนันท์  ทัศจันดา การตลาด แก้ มส. 20202-2008 / การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

17 63202020008 นางสาวสุภาศรี  แก้วหาวงศ์ การตลาด แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3

18 63202020013 นางสาวธิดารัตน์  นนธิราช การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 2

19 63202020015 นายนนธวัช  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20202-2106 / การก าหนดราคา นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 3

20 63202020015 นายนนธวัช  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3
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21 63202020015 นายนนธวัช  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20202-2008 / การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

22 63202020015 นายนนธวัช  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20202-2102 / การขายตรง นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช 1.5

23 63202020015 นายนนธวัช  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20202-2104 / การบรรจุภัณฑ์ นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช 1.5

24 63202020015 นายนนธวัช  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20202-2101 / การจัดชื อเบื องต้น นางอมรทิพย์  โสภารักษ์ 0

25 63202020017 นายนัฐพงษ์  ชาติผา การตลาด แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 3.5

26 63202020024 นางสาววรดา  วัดแผ่นล า การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 2

27 63202020030 นางสาวอริษรา  แสงชะวะเดช การตลาด แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3

28 63202020037 นางสาวพรลภัส  ยางธิสาร การตลาด แก้ มส. 20202-2103 / การค้าปลีกและการค้าส่ง นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 2

29 63202020037 นางสาวพรลภัส  ยางธิสาร การตลาด แก้ มส. 20202-2008 / การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

30 63202020043 นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มาลา การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

31 63202020048 นางสาวณัฏธิดา  ทองสุทธ์ิ การตลาด แก้ มส. 20202-2106 / การก าหนดราคา นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

32 63202020052 นางสาวนิรชา  ค าโสมศรี การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1.5

33 63202020053 นางสาวจารุวัลย์  สิมสาร การตลาด แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

34 63202020053 นางสาวจารุวัลย์  สิมสาร การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1

35 63202020056 นางสาวศศิกานต์  ประเสริฐศิลป์ การตลาด แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5

36 63202020058 นางสาวพรพิมล  เรืองสวัสด์ิ การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1

37 63202020061 นางสาวเพชรลดา  ผาสีดา การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1.5

38 63202020061 นางสาวเพชรลดา  ผาสีดา การตลาด แก้ มส. 20202-2008 / การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

39 63202020062 นางสาวเยาว์รัก  พันเสนา การตลาด แก้ มส. 20202-2103 / การค้าปลีกและการค้าส่ง นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 0

40 63202020062 นางสาวเยาว์รัก  พันเสนา การตลาด แก้ มส. 20202-2004 / การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1
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41 63202020065 นางสาวบุญฑริกา  ตุ่ยไชย การตลาด แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

42 63302020032 นางสาวสาวิตรี  โสภาพรหม การตลาด แก้ มส. 30202-2108 / การสร้างตราสินค้า นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 4

43 63302020044 นางสาวรวีพร  แก้วมุกดา การตลาด แก้ มส. 30000-1401 / คณิตศาตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 1.5

44 63302020044 นางสาวรวีพร  แก้วมุกดา การตลาด 30200-0003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ ผ

45 63302020044 นางสาวรวีพร  แก้วมุกดา การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1

46 63302020053 นางสาวสุพัตรา  จันทร์สม การตลาด แก้ มส. 30000-1401 / คณิตศาตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 1.5

47 64202020004 นางสาวจุฑารัตน์  พรมอุดม การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

48 64202020011 นางสาวธนพร  มโนธรรม การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

49 64202020012 นางสาวธนพร  หลาบค า การตลาด แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

50 64202020012 นางสาวธนพร  หลาบค า การตลาด แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

51 64202020012 นางสาวธนพร  หลาบค า การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

52 64202020014 นางสาวธิญาดา  อินทร์ขาว การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

53 64202020018 นางสาวพรนภา  โถน้อย การตลาด แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

54 64202020018 นางสาวพรนภา  โถน้อย การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

55 64202020019 นางสาวพลอยทิพย์  ดวงเคน การตลาด แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

56 64202020020 นางสาวพัชราภรณ์  ธิวะโต การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

57 64202020023 นางสาวภัคจิรา  พิมพ์โยธา การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2

58 64202020025 นางสาวรัตนาพร  ไฝทาค า การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

59 64202020025 นางสาวรัตนาพร  ไฝทาค า การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

60 64202020033 นางสาวอรปรีญา  ตันเสนา การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้
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61 64202020035 นางสาวกนกวรรณ  พันธุออน การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2

62 64202020035 นางสาวกนกวรรณ  พันธุออน การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2.5

63 64202020035 นางสาวกนกวรรณ  พันธุออน การตลาด แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

64 64202020036 นายกรรณิการ์  แสนตัน การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

65 64202020036 นายกรรณิการ์  แสนตัน การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

66 64202020038 นายกฤตเมธ  ไชยเสนา การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

67 64202020038 นายกฤตเมธ  ไชยเสนา การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

68 64202020039 นางสาวกุลณัฐ  กุลธรรมโม การตลาด แก้ มส. 20000-1201 / ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5

69 64202020039 นางสาวกุลณัฐ  กุลธรรมโม การตลาด แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

70 64202020039 นางสาวกุลณัฐ  กุลธรรมโม การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 4

71 64202020039 นางสาวกุลณัฐ  กุลธรรมโม การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

72 64202020039 นางสาวกุลณัฐ  กุลธรรมโม การตลาด แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

73 64202020040 นางสาวจันทร์จิรา  บุญญาพิทักษ์ การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

74 64202020040 นางสาวจันทร์จิรา  บุญญาพิทักษ์ การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

75 64202020040 นางสาวจันทร์จิรา  บุญญาพิทักษ์ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

76 64202020042 นางสาวจุฬารัตน์  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1.5

77 64202020042 นางสาวจุฬารัตน์  ไกรษรวงค์ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

78 64202020043 นายเถลิงรัฐ  บินสอน การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5

79 64202020043 นายเถลิงรัฐ  บินสอน การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2

80 64202020045 นางสาวนภาพร  ค าศรี การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1.5
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81 64202020045 นางสาวนภาพร  ค าศรี การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

82 64202020045 นางสาวนภาพร  ค าศรี การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

83 64202020046 นางสาวนิพาดา  บุญพินิจ การตลาด แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

84 64202020047 นางสาวนิภาวรรณ  ชมเมิน การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1.5

85 64202020048 นายนิวัฒน์  เวชพันธ์ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

86 64202020049 นางสาวปรีชญา  พรพา การตลาด แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

87 64202020049 นางสาวปรีชญา  พรพา การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2

88 64202020049 นางสาวปรีชญา  พรพา การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

89 64202020052 นางสาวศุภธิดา  ตันเสนา การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

90 64202020053 นางสาวแพรวา  คอนเล็ก การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 4

91 64202020053 นางสาวแพรวา  คอนเล็ก การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2.5

92 64202020053 นางสาวแพรวา  คอนเล็ก การตลาด แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

93 64202020054 นายภูริต  ศรีจันทร์ การตลาด แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 2

94 64202020054 นายภูริต  ศรีจันทร์ การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

95 64202020054 นายภูริต  ศรีจันทร์ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1.5

96 64202020056 นางสาวมนตา  ทองทิพย์ การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1

97 64202020056 นางสาวมนตา  ทองทิพย์ การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

98 64202020056 นางสาวมนตา  ทองทิพย์ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

99 64202020057 นางสาวมัชฌิมา  ล้านแก้ว การตลาด แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

100 64202020057 นางสาวมัชฌิมา  ล้านแก้ว การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

101 64202020057 นางสาวมัชฌิมา  ล้านแก้ว การตลาด แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2.5

102 64202020057 นางสาวมัชฌิมา  ล้านแก้ว การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2

103 64202020058 นางสาวเยาว์ลักษณ์  โสบุญ การตลาด แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5

104 64202020058 นางสาวเยาว์ลักษณ์  โสบุญ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

105 64202020059 เด็กหญิงวรรณิกา  สมฤทธ์ิ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1.5

106 64202020061 นางสาวสุนิศา  สายอุราช การตลาด แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

107 64202020061 นางสาวสุนิศา  สายอุราช การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1.5

108 64202020061 นางสาวสุนิศา  สายอุราช การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

109 64202020063 นางสาวเสาวนิตย์  ทองทา การตลาด แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

110 64202020064 นางสาวอนัญพร  ยอดแสน การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

111 64202020066 นางสาวอรปรียา  ปัญใต การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

112 64202020067 นางสาวอาทิมา  กลีบรัง การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

113 64202020068 นางสาวแพรพราว  วงศ์วันศรี การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1.5

114 64202020068 นางสาวแพรพราว  วงศ์วันศรี การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

115 64202020069 นางสาวเกษราภรณ์  แสนหูม การตลาด แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

116 64202020069 นางสาวเกษราภรณ์  แสนหูม การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 1.5

117 64202020069 นางสาวเกษราภรณ์  แสนหูม การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

118 64202020070 นางสาวณัฐชยา  รอดซอง การตลาด แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

119 64202020070 นางสาวณัฐชยา  รอดซอง การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

120 64202020070 นางสาวณัฐชยา  รอดซอง การตลาด แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2
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121 64202020070 นางสาวณัฐชยา  รอดซอง การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

122 64202020071 นางสาวพิมพ์อัปสร  แสนบรรดิษฐ์ การตลาด แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

123 64202020071 นางสาวพิมพ์อัปสร  แสนบรรดิษฐ์ การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

124 64202020071 นางสาวพิมพ์อัปสร  แสนบรรดิษฐ์ การตลาด แก้ มส. 20200-1002 / การบัญชีเบื องต้น นางสาวเกศกนก  สุปัญญา 1

125 64202020072 นางสาวสาลิกา  อินธิแสง การตลาด แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 3

126 64202020072 นางสาวสาลิกา  อินธิแสง การตลาด แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2

127 64302020004 นางสาวกานร์ทิตา  ลาสุด การตลาด แก้ มส. 30202-2001 / การจัดการการขาย นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 2.5

128 64302020004 นางสาวกานร์ทิตา  ลาสุด การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

129 64302020007 นางสาวนฤมล  รูวันมอม การตลาด แก้ มส. 30202-2102 / การบริหารธุรกิจขนาดย่อม นางสาวผกาวลี  เกียติไกวัล 1.5

130 64302020007 นางสาวนฤมล  รูวันมอม การตลาด แก้ มส. 30202-2001 / การจัดการการขาย นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 3

131 64302020007 นางสาวนฤมล  รูวันมอม การตลาด แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 2.5

132 64302020009 นางสาวปัทมา  ท้าวพรม การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 4

133 64302020013 นางสาวสุนิษา  เชียนพลแสน การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

134 64302020013 นางสาวสุนิษา  เชียนพลแสน การตลาด แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวแววตา  โพธิงาม 2.5

135 64302020014 นางสาวอรณี  โคตรสุภาพ การตลาด แก้ มส. 30202-2001 / การจัดการการขาย นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 2.5

136 64302020014 นางสาวอรณี  โคตรสุภาพ การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 4

137 64302020026 นางสาวเนตรนภา  สะภา การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

138 64302020030 นางสาวภัทรวดี  สีแสง การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

139 64302020033 นางสาวศุภาพิชญ์  เทถ่าย การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3

140 64302020037 นางสาวนันท์นภัส  บุพศิริ การตลาด แก้ มส. 30202-2101 / การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
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1 62202010049 นางสาวกิตติมา  จูมสีสิงห์ การบัญชี แก้ มส. 20000-1206 / ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2

2 62202010068 นางสาวพรทิพย์  ทะวงค์นา การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

3 62202010068 นางสาวพรทิพย์  ทะวงค์นา การบัญชี แก้ศูนย์ 20201-2107 / การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ นางสาวสาลินี   นาลงพรม 1

4 62202010068 นางสาวพรทิพย์  ทะวงค์นา การบัญชี แก้ มส. 20201-2104 / การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 3

5 62202010074 นางสาวเรณุมาศ  ม่วงกลม การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

6 62202010089 นางสาวกนกพร  สัมฤทธ์ิ การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

7 62202010089 นางสาวกนกพร  สัมฤทธ์ิ การบัญชี แก้ มส. 20201-2008 / กระบวนการจัดท าบัญชี นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 3

8 62202010089 นางสาวกนกพร  สัมฤทธ์ิ การบัญชี แก้ มส. 20201-2110 / การค านวนต้นทุนเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 2.5

9 62202010091 นางสาวกรรณิการ์  ชารีคาน การบัญชี แก้ศูนย์ 20001-1005 / กฎหมายพาณิชย์ นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 1

10 62202010091 นางสาวกรรณิการ์  ชารีคาน การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

11 62202010091 นางสาวกรรณิการ์  ชารีคาน การบัญชี แก้ มส. 20201-2008 / กระบวนการจัดท าบัญชี นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 2

12 62202010091 นางสาวกรรณิการ์  ชารีคาน การบัญชี แก้ มส. 20201-2110 / การค านวนต้นทุนเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 2

13 62202010094 นางสาวจุฑามาศ  อินทโมรา การบัญชี แก้ มส. 20201-2110 / การค านวนต้นทุนเพ่ืองานอาชีพ นางสาวนิลนภา  ยุสุโท 3

14 62202010097 นางสาวณัฐฑริกา  บุญฤทธ์ิ การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

15 62202010098 นางสาวธมลวรรณ  สุพรรณเมือง การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 2

16 62202010105 นางสาวประภัสสร  เทพเสนา การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

17 62202010108 นางสาวพรชิตา  เมืองมุงคุณ การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

18 62202010111 นายภราดร  ศิริฟอง การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

19 62202010113 นางสาวมะลิสา  ราชปี การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

20 62202010115 นางสาววานิจชา  แมลงภู่ทอง การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 2
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21 62202010122 นางสาวสุพิตา  ทองสุ การบัญชี แก้ มส. 20201-2105 / การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

22 63202010070 นายพชร  บุตราช การบัญชี แก้ศูนย์ 20201-2109 / โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทส าหรับสหกรณ์ นางสุพรรญา  อินธิแสง 1

23 63202010070 นายพชร  บุตราช การบัญชี แก้ มส. 20201-2005 / การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางสาวสาลินี   นาลงพรม 1

24 63202010075 นางสาวธัญญาเรศ  เอกสมภู การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

25 63202010083 นางสาวคณิตา  จันทร์โท การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

26 63202010095 นางสาวศิวดาต์ิ  พุทธบาล การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

27 63202010097 นางสาวสุกัลยา  สุภาอ้วน การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

28 63202010103 นางสาวพัชราภา  ศิลาวงษ์ การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

29 63202010106 นางสาววิมล  บุญประดิษฐ การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1.5

30 63202010113 นางสาวนฤมล  ธงชัยยศ การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 0

31 63202010115 นางสาวสุรีฉาย  ฉิมป่ีกลาง การบัญชี แก้ มส. 20201-2103 / การบัญชีกิจการการพิเศษ นางสาวนิรมล  พลแพงขวา 1

32 64202010003 นายกิตตินันท์  สงฆ์ธรรม การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

33 64202010005 นางสาวชุติกาญจน์  บุญโคดม การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

34 64202010009 นางสาวนิภาพร  บุราคร การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

35 64202010010 นางสาวนุชริญา  ไก่ษะแก้ว การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

36 64202010013 นางสาวปราณชนก  ไพใหล การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2.5

37 64202010013 นางสาวปราณชนก  ไพใหล การบัญชี แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2

38 64202010013 นางสาวปราณชนก  ไพใหล การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

39 64202010015 นางสาวปิยะดา  วันทะสิงห์ การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

40 64202010018 นางสาวภัชรภา  ศิริรักษ์ การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
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41 64202010019 นางสาวลลนา  อยู่แร่ การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

42 64202010025 นางสาวสุนิสา  ชัยบุรี การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

43 64202010027 นางสาวสุภารัตน์  ชาดี การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

44 64202010027 นางสาวสุภารัตน์  ชาดี การบัญชี แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5

45 64202010030 นางสาวอัยญฎา  คึมยะราช การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

46 64202010038 นายชาตวิทย์  ลาด า การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 2

47 64202010038 นายชาตวิทย์  ลาด า การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

48 64202010038 นายชาตวิทย์  ลาด า การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2

49 64202010038 นายชาตวิทย์  ลาด า การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

50 64202010039 นางสาวทัตพร  แก้วคอนไทย การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

51 64202010039 นางสาวทัตพร  แก้วคอนไทย การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

52 64202010040 นางสาวทิพย์สุดา  นารถชมสา การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

53 64202010043 นางสาวธิดาพร  กุลบุตร การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 1.5

54 64202010043 นางสาวธิดาพร  กุลบุตร การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

55 64202010045 นางสาวนันทิชา  บุสดี การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

56 64202010045 นางสาวนันทิชา  บุสดี การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

57 64202010047 นางสาวปานตะวัน  โน๊ตสุภา การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

58 64202010047 นางสาวปานตะวัน  โน๊ตสุภา การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

59 64202010049 นางสาวรักชนก  อินหนอง การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

60 64202010049 นางสาวรักชนก  อินหนอง การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

61 64202010051 นางสาววรรณรดา  รัตนวิน การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

62 64202010054 นางสาวศิรินภา  อุดรทักษ์ การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 1

63 64202010054 นางสาวศิรินภา  อุดรทักษ์ การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1.5

64 64202010054 นางสาวศิรินภา  อุดรทักษ์ การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2

65 64202010056 นางสาวสาธินี  จงใจงาม การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

66 64202010059 นางสาวหยกผกา  ผงสินสุ การบัญชี แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5

67 64202010059 นางสาวหยกผกา  ผงสินสุ การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

68 64202010059 นางสาวหยกผกา  ผงสินสุ การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 3.5

69 64202010062 นางสาวอาทิตติยา  ตาก๋า การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

70 64202010062 นางสาวอาทิตติยา  ตาก๋า การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

71 64202010063 นางสาวอารยา  แสนทวีสุข การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 1

72 64202010063 นางสาวอารยา  แสนทวีสุข การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

73 64202010063 นางสาวอารยา  แสนทวีสุข การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 3

74 64202010063 นางสาวอารยา  แสนทวีสุข การบัญชี แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

75 64202010064 นางสาวอารียา  สีน  าอ้อม การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 2

76 64202010064 นางสาวอารียา  สีน  าอ้อม การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2.5

77 64202010064 นางสาวอารียา  สีน  าอ้อม การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

78 64202010064 นางสาวอารียา  สีน  าอ้อม การบัญชี แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5

79 64202010064 นางสาวอารียา  สีน  าอ้อม การบัญชี แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 3.5

80 64202010065 นางสาวกมลวรรณ  อุสาพรหม การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

81 64202010065 นางสาวกมลวรรณ  อุสาพรหม การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

82 64202010066 นางสาวกฤตธีรา  ต้นโพธ์ิ การบัญชี แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5

83 64202010066 นางสาวกฤตธีรา  ต้นโพธ์ิ การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

84 64202010068 นางสาวกัลยรัตน์  ทองยอด การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

85 64202010070 นางสาวเกสร  ขจรจิตร การบัญชี แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5

86 64202010070 นางสาวเกสร  ขจรจิตร การบัญชี แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

87 64202010071 นางสาวจิดาภา  อินทริง การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 2

88 64202010071 นางสาวจิดาภา  อินทริง การบัญชี แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

89 64202010077 นางสาวทิพวรรณ  ขะที การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

90 64202010077 นางสาวทิพวรรณ  ขะที การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

91 64202010080 นางสาวนริญทิพย์  จันทะจักร การบัญชี แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

92 64202010082 นางสาวนัฐถา  อ่อนจงไกร การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

93 64202010083 นางสาวนิพาดา  มหาราช การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

94 64202010083 นางสาวนิพาดา  มหาราช การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

95 64202010084 นางสาวบุษราคัม  พลไชย การบัญชี แก้ มส. 20200-1004 / พิมพ์ไทยเบื องต้น นางโชติกา  เจริญสุข 2

96 64202010085 นางสาวพัชรี  กุลบุตร การบัญชี แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5

97 64202010086 นายภคิน  คล้ายจินดา การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

98 64202010086 นายภคิน  คล้ายจินดา การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

99 64202010087 นางสาวธันยพร  ปิตะคง การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

100 64202010087 นางสาวธันยพร  ปิตะคง การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

101 64202010089 นางสาวศศิธรณ์  จุลขันธ์ การบัญชี แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

102 64202010089 นางสาวศศิธรณ์  จุลขันธ์ การบัญชี แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

103 64202010091 นายสิทธินนท์  นาคชมสา การบัญชี แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

104 64202010095 นางสาวอาทิตยา  พลางวัน การบัญชี แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5

105 64302010040 นางสาวปภาวี  สุวรรณเจริญ การบัญชี แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

106 64302010041 นางสาวประวีณา  สุวรรณเจริญ การบัญชี แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

107 64302010041 นางสาวประวีณา  สุวรรณเจริญ การบัญชี แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

108 64302010056 นางสาวไอรดา  ทองไทย การบัญชี แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0

109 64302010098 นางสาวมัลลิกา  ยางธิสาร การบัญชี แก้ มส. 3000-1401 / คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 1.5

110 64302010101 นางสาวรุ่งนภา  ฤทธิปะ การบัญชี แก้ มส. 3000-1401 / คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 0

111 64302010109 นางสาวสุจิตตรา  คุณเช่ือง การบัญชี แก้ มส. 30200-0004 / การบัญชีธุรกิจซื อขายสินค้า นางสุภาพร   แดนกาไสย์ ผ

112 64302010118 นางสาวณิชารีย์  สะหะสี การบัญชี แก้ มส. 30200-0004 / การบัญชีธุรกิจซื อขายสินค้า นางสุภาพร   แดนกาไสย์ 1.5

113 64302010139 นางสาววิลัยพร  ผิวเหลือง การบัญชี แก้ มส. 30200-0001 / การบัญชีเบื องต้น นางสุภาพร   แดนกาไสย์ ผ

114 64302010139 นางสาววิลัยพร  ผิวเหลือง การบัญชี แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1.5

115 64302010156 นางสาวทิพวรรณ  พรหมศรี การบัญชี แก้ มส. 3000-1401 / คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 0

116 64302010160 นายจีระพล  อินลี การบัญชี แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 6122040006 นางสาวชนัดดา  แสนอุบล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนซ  า 2000-1202 / ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 นางสาวกมลวรรณ วงศ์กาฬสินธ์ุ 2

2 6122040006 นางสาวชนัดดา  แสนอุบล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2001-1002 / การเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

3 6122040006 นางสาวชนัดดา  แสนอุบล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1

4 6122040013 นางสาวน  าผึ ง  สิทธาหนุน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2001-1002 / การเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

5 6122040015 นางสาวณัฐวรา  ธิวะโต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2001-1002 / การเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

6 6122040020 นางสาวปวีณา  มาตราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2001-1002 / การเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

7 62202040046 นางสาวอาทิตยา  ศรีเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ศูนย์ 20204-2110 / โปรแกรมมัลติมีเดีย นายภัทรพงษ์   ไตรโยธี 1

8 62202040048 นางสาวกิดาการ  สายบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

9 62202040068 นายบุญฤทธ์ิ  ปัททุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1303 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5

10 62202040069 นางสาวประริดา  พลเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนซ  า 20200-1005 / พิมพ์อังกฤษเบื องต้น นางสาวกนกกร  พรมอ้วน 2

11 62202040077 นางสาวมนทิตา  เวินมาหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1202 / ภาษาอังกฤษฟัง-พูด นางสาวแววตา  โพธิงาม 2.5

12 63202040002 นางสาววัชราภรณ์  มีภูค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1

13 63202040002 นางสาววัชราภรณ์  มีภูค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1

14 63202040002 นางสาววัชราภรณ์  มีภูค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2107 / การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

15 63202040002 นางสาววัชราภรณ์  มีภูค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2005 / เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

16 63202040003 นางสาวสุวรรณา  นฤภัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 0

17 63202040003 นางสาวสุวรรณา  นฤภัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 0

18 63202040004 นางสาวปาณิศา  ชาไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

19 63202040004 นางสาวปาณิศา  ชาไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2005 / เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

20 63202040004 นางสาวปาณิศา  ชาไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2003 / คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

21 63202040007 นางสาวปานระพี  ประก่ิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2005 / เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 2

22 63202040015 นางสาวนันธิดา  ศรีระบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

23 63202040018 นางสาวนงรัตน์  ปิระนัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

24 63202040018 นางสาวนงรัตน์  ปิระนัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ศูนย์ 20901-2105 / การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

25 63202040021 นางสาวรุ่งธิวา  เจริญคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2005 / เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

26 63202040022 นางสาวรัตติยา  สิงห์ใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

27 63202040028 นางสาวจิราพร  นาโควงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

28 63202040028 นางสาวจิราพร  นาโควงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

29 63202040028 นางสาวจิราพร  นาโควงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2005 / เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

30 63202040028 นางสาวจิราพร  นาโควงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2003 / คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

31 63202040031 นายมนัส  ศรีสุพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

32 63202040031 นายมนัส  ศรีสุพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2105 / โปรแกรมฐานข้อมูล นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

33 63202040032 นางสาวอรดา  ขวามาตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3

34 63202040034 นางสาวสาวิภา  เจินเทินบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

35 63202040034 นางสาวสาวิภา  เจินเทินบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

36 63202040036 นางสาวพัชราภา  มุ่งชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3

37 63202040037 นางสาวจันทร์จิรา  ดวงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

38 63202040037 นางสาวจันทร์จิรา  ดวงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

39 63202040037 นางสาวจันทร์จิรา  ดวงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

40 63202040038 นายธนกฤติ  อุ่นหล้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

41 63202040038 นายธนกฤติ  อุ่นหล้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2003 / คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

42 63202040039 นายธีรกานต์  จันทร์ฉวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5

43 63202040039 นายธีรกานต์  จันทร์ฉวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5

44 63202040040 นางสาวอาทิตติยา  บัวเฟ่ือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

45 63202040040 นางสาวอาทิตติยา  บัวเฟ่ือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

46 63202040041 นายภูมิพัฒน์  เนินสุด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

47 63202040043 นายชิษณุพงศ์  ปัจจุสานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

48 63202040043 นายชิษณุพงศ์  ปัจจุสานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

49 63202040047 นางสาวทิพย์สุดา  ดีมะการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

50 63202040048 นางสาวธิดารัตน์  ธุลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5

51 63202040048 นางสาวธิดารัตน์  ธุลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5

52 63202040048 นางสาวธิดารัตน์  ธุลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2105 / โปรแกรมฐานข้อมูล นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5

53 63202040048 นางสาวธิดารัตน์  ธุลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2107 / การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

54 63202040056 นางสาวศิริลักษณ์  อินแตน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2006 / องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1

55 63202040056 นางสาวศิริลักษณ์  อินแตน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2007 / โปรแกรมกราฟิก นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1

56 63202040056 นางสาวศิริลักษณ์  อินแตน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2005 / เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

57 63202040061 นางสาวมุฑิตา  ศรีรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2003 / คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

58 63209010018 นางสาวพิชญ์สินี  ค าสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

59 63209010018 นางสาวพิชญ์สินี  ค าสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20901-2004 / การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5

60 63209010018 นางสาวพิชญ์สินี  ค าสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

61 63209010018 นางสาวพิชญ์สินี  ค าสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20901-2001 / การจัดการฐานข้อมูลเบื องต้น นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

62 63209010018 นางสาวพิชญ์สินี  ค าสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20901-2002 / ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื องต้น นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

63 63209010018 นางสาวพิชญ์สินี  ค าสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20901-2107 / ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

64 63302040012 นายนิรวัชร์  อนันติ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3.5

65 63302040013 นายเนรมิตร  แก้วฝ่าย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3.5

66 63302040029 นางสาวชฎาพร  วรแก้วเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

67 63302040032 นางสาวทิพย์วรรณ  ค าคนซ่ือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

68 63302040035 นางสาวธนาวดี  อ่อนก้อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

69 63302040036 นางสาวเนตรชนก  สาระชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3

70 63302040039 นางสาวปิยรัตน์  ค าตั งหน้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

71 63302040042 นายภาณุเดช  สวัสดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3

72 63302040044 นายราชัน  ฤทธ์ิศรีบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางโชติกา  เจริญสุข 2

73 63302040045 นางสาววรรณภา  อ้นปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

74 63302040050 นางสาวสุดารัตน์  โยมเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

75 63302040054 นายอธิวัฒน์  นาตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

76 63302040055 นายอนันต์  ศรีค ามูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30204-2404 / การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5

77 63302040057 นางสาวรัตติญา  ผาด่านแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 30001-1002 / องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นางโชติกา  เจริญสุข 2.5

78 64202040001 นายกลชัย  ค าศรีพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

79 64202040001 นายกลชัย  ค าศรีพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

80 64202040001 นายกลชัย  ค าศรีพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

81 64202040001 นายกลชัย  ค าศรีพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

82 64202040002 นางสาวกัญญาพัชร  วงค์สิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

83 64202040002 นางสาวกัญญาพัชร  วงค์สิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 1.5

84 64202040010 นางสาวดุสิตรา  นันทวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

85 64202040011 นางสาวธนิศา  สัพโส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

86 64202040011 นางสาวธนิศา  สัพโส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

87 64202040011 นางสาวธนิศา  สัพโส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5

88 64202040013 นางสาวนริศรา  จันทร์โมคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 3

89 64202040017 นางสาวนิธิตรา  ลามเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

90 64202040021 นางสาวประภาดา  นุสายรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

91 64202040021 นางสาวประภาดา  นุสายรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

92 64202040021 นางสาวประภาดา  นุสายรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

93 64202040024 นางสาวพรภิมล  ประพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 3

94 64202040024 นางสาวพรภิมล  ประพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

95 64202040025 นายพันธมิตร  สุขทวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

96 64202040025 นายพันธมิตร  สุขทวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

97 64202040028 นางสาวมัญชุภา  ศักด์ิสิทธิการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

98 64202040028 นางสาวมัญชุภา  ศักด์ิสิทธิการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5

99 64202040028 นางสาวมัญชุภา  ศักด์ิสิทธิการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

100 64202040036 นางสาวสุภัทรา  อุปพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

101 64202040036 นางสาวสุภัทรา  อุปพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

102 64202040037 นางสาวอานามิกา  ประทุมรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5

103 64202040038 นางสาวอาภาศิริ  สุขบท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

104 64202040045 นางสาวจุภาภรณ์  หลานเชษฐา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

105 64202040045 นางสาวจุภาภรณ์  หลานเชษฐา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 2

106 64202040047 นางสาวชญาดา  ทัศนพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

107 64202040047 นางสาวชญาดา  ทัศนพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

108 64202040048 นางสาวชุติกาญจน์  จีอุ่นงอย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5

109 64202040048 นางสาวชุติกาญจน์  จีอุ่นงอย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

110 64202040050 นางสาวณิชา  ศรีนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

111 64202040050 นางสาวณิชา  ศรีนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

112 64202040050 นางสาวณิชา  ศรีนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

113 64202040050 นางสาวณิชา  ศรีนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

114 64202040051 นางสาวมนัสนันท์  แสนหูม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

115 64202040051 นางสาวมนัสนันท์  แสนหูม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

116 64202040051 นางสาวมนัสนันท์  แสนหูม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2102 / โปรแกรมประมวลผลค า นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

117 64202040051 นางสาวมนัสนันท์  แสนหูม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

118 64202040052 นางสาวณัฐณิชา  บันลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

119 64202040052 นางสาวณัฐณิชา  บันลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

120 64202040052 นางสาวณัฐณิชา  บันลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

121 64202040056 นางสาวนิชานันท์  พนมใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

122 64202040056 นางสาวนิชานันท์  พนมใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2102 / โปรแกรมประมวลผลค า นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

123 64202040056 นางสาวนิชานันท์  พนมใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

124 64202040063 นางสาวปาณัท  กิตติธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนซ  า 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 3

125 64202040063 นางสาวปาณัท  กิตติธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 3

126 64202040063 นางสาวปาณัท  กิตติธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

127 64202040065 นายพิฆเนศ  นิตย์สุภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3.5

128 64202040066 นางสาวภัชราพร  ผางคนรัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2102 / โปรแกรมประมวลผลค า นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2

129 64202040068 นางสาวมุกดา  แสนเพียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

130 64202040073 นางสาววิลาวัลย์  ไชยต้นเทือก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

131 64202040073 นางสาววิลาวัลย์  ไชยต้นเทือก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2102 / โปรแกรมประมวลผลค า นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

132 64202040073 นางสาววิลาวัลย์  ไชยต้นเทือก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

133 64202040080 นางสาวอุมากร  โพธ์ิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

134 64202040080 นางสาวอุมากร  โพธ์ิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

135 64202040080 นางสาวอุมากร  โพธ์ิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2102 / โปรแกรมประมวลผลค า นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

136 64202040080 นางสาวอุมากร  โพธ์ิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1

137 64202040083 นางสาวพีรนันท์  ขันเพียแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

138 64202040083 นางสาวพีรนันท์  ขันเพียแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20200-1003 / การขายเบื องต้น นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

139 64202040083 นางสาวพีรนันท์  ขันเพียแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20204-2102 / โปรแกรมประมวลผลค า นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

140 64202040083 นางสาวพีรนันท์  ขันเพียแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 6021020053 นายตฤณจร  โหน่งที ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1503 / ทักษะชีวิตและสังคม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 3

2 6121020032 นายปฏิพัทธ  ลาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2106 / ปรับ ประกอบชิ นส่วนเคร่ืองมือกล นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

3 6121020032 นายปฏิพัทธ  ลาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2106 / ปรับ ประกอบชิ นส่วนเคร่ืองมือกล นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

4 6121020032 นายปฏิพัทธ  ลาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายวรวิทย์   ตงศิริ 3

5 6121020079 นายวีรวัฒน์  สุญราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2102 / ผลิตชิ นส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2 นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

6 6231020032 นายพงษ์กร  แก้วกันหา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต เรียนซ  า 3000-1209 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม นายสัจจา  จันทร์สงเคราะห์ 2.5

7 6231020039 นายศิริพล  ค าผอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต เรียนซ  า 3000-1610 / คุณภาพชีวิตเพ่ือการท างาน นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 3.5

8 61201020069 นางสาวปัทมพร  ยินดีรัมย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายวรวิทย์   ตงศิริ 3

9 62201020002 นายจักรกฤษณ์  อินธิแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2011 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1.5

10 62201020020 นายเกริกพล  ศรีมันตะ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

11 62201020029 นายภัทรวิทย์  พิมดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

12 62201020029 นายภัทรวิทย์  พิมดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

13 62201020029 นายภัทรวิทย์  พิมดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

14 62201020029 นายภัทรวิทย์  พิมดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

15 62201020029 นายภัทรวิทย์  พิมดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1002 / วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

16 62201020032 นายวิษณุ  เหลาแตว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

17 62201020032 นายวิษณุ  เหลาแตว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2

18 62201020032 นายวิษณุ  เหลาแตว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

19 62201020032 นายวิษณุ  เหลาแตว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1002 / วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

20 62201020033 นายศุภกร  วงค์อาษา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

21 62201020033 นายศุภกร  วงค์อาษา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2

22 62201020034 นายสิรวิทย์  พรมนาด ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

23 62201020034 นายสิรวิทย์  พรมนาด ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2

24 62201020034 นายสิรวิทย์  พรมนาด ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

25 62201020040 นายเจติดิลก  แก้วดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

26 62201020040 นายเจติดิลก  แก้วดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2005 / คณิตศาสตร์เคร่ืองมือกล นายวิภพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 1

27 62201020043 นายญาณพัฒน์  ค าศรีพล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

28 62201020044 นายณัฐดนัย  โคตรวิชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

29 62201020045 นายณัฐรัตน์  เทวประกาย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

30 62201020047 นายแทนคุณ  พลเดช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

31 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

32 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2011 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1.5

33 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2106 / ปรับ ประกอบชิ นส่วนเคร่ืองมือกล นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

34 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2106 / ปรับ ประกอบชิ นส่วนเคร่ืองมือกล นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

35 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2103 / ผลิตชิ นส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 3 นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

36 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

37 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

38 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายกนก  ย่ิงจอหอ 2

39 62201020049 นายพีรพัฒน์  พลเทพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2005 / คณิตศาสตร์เคร่ืองมือกล นายวิภพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 1

40 62201020050 นายภูวนาท  พงษ์พันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

41 62201020050 นายภูวนาท  พงษ์พันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2106 / ปรับ ประกอบชิ นส่วนเคร่ืองมือกล นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

42 62201020050 นายภูวนาท  พงษ์พันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2102-2106 / ปรับ ประกอบชิ นส่วนเคร่ืองมือกล นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

43 62201020050 นายภูวนาท  พงษ์พันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2103 / ผลิตชิ นส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 3 นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

44 62201020050 นายภูวนาท  พงษ์พันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

45 62201020053 นายวีระชิต  วงศ์ศรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

46 62201020055 นายสราวุธ  ปุ่งค าน้อย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

47 62201020056 นายสิทธิศักด์ิ  วภักด์ิเพชร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

48 62201020057 นายอจลวิชญ์  ชาวะหา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0

49 62201020057 นายอจลวิชญ์  ชาวะหา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

50 62201020058 นายกิตฏิพัฒน์  พิมพ์สาลี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

51 62201020058 นายกิตฏิพัฒน์  พิมพ์สาลี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5

52 62201020058 นายกิตฏิพัฒน์  พิมพ์สาลี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1

53 62201020058 นายกิตฏิพัฒน์  พิมพ์สาลี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2011 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1.5

54 62201020058 นายกิตฏิพัฒน์  พิมพ์สาลี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

55 62201020058 นายกิตฏิพัฒน์  พิมพ์สาลี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2207 / ป๊ัมโลหะเบื องต้น นายเอกสิทธ์ิ  อินทร์อุดม 2

56 62201020060 นายเจษฎา  กุดวงค์แก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

57 62201020063 นายเดชาธร  งึ มชา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

58 62201020064 นายทักษิณ  ปาปะข า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

59 62201020065 นายธนากร  ประก่ิง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

60 62201020067 นายธีรวัฒน์  เสาร์ทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

61 62201020067 นายธีรวัฒน์  เสาร์ทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

62 62201020067 นายธีรวัฒน์  เสาร์ทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2005 / คณิตศาสตร์เคร่ืองมือกล นายวิภพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 1

63 62201020068 นายบัญชา  วงศ์สกล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

64 62201020070 นายภัครพล  บุตรสันเทียะ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

65 62201020072 นายวิรัช  วอดทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

66 62201020072 นายวิรัช  วอดทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2005 / คณิตศาสตร์เคร่ืองมือกล นายวิภพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 1

67 62201020077 นายอุดมทรัพย์  แก้วดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2105 / ลับคมเคร่ืองมือตัด นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

68 63201020001 นายพลบตะวัน  ปิตะแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

69 63201020002 นายธนวัฒ  กาแก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

70 63201020003 นายศุภวิตถ์  ทะวงศ์นา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

71 63201020004 นายพนมกร  เอมแย้ม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

72 63201020005 นางสาวสุรภา  อินธิแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

73 63201020006 นางสาวนันทนา  ขวัญโพก ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

74 63201020007 นายศักด์ิธัช  บิดา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

75 63201020008 นายจักรพล  มนตรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

76 63201020009 นายวาเลนท์  ครุฑต าค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

77 63201020010 นางสาวอัญญา  บรรผนึก ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

78 63201020011 นายวายุ  อ่ิมบุญสุ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

79 63201020012 นายกิตติศักด์ิ  พรมกระบิล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

80 63201020012 นายกิตติศักด์ิ  พรมกระบิล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

81 63201020012 นายกิตติศักด์ิ  พรมกระบิล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

82 63201020013 นายวัชรพงษ์  พลเย่ียม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

83 63201020014 นายนรวัฒน์  ถิรไพจิตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

84 63201020015 นายสมชาย  แพงดวงแก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

85 63201020015 นายสมชาย  แพงดวงแก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

86 63201020016 นายพงษวิสาข์  แสนภูวา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางสาววลัยรัตน์  ปีทาลาด 2

87 63201020016 นายพงษวิสาข์  แสนภูวา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

88 63201020016 นายพงษวิสาข์  แสนภูวา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2202 / เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ นายวิภพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 3.5

89 63201020017 นายธนพล  คุณปัญญา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

90 63201020018 นายธรรมนูญ  ทาณะระ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

91 63201020018 นายธรรมนูญ  ทาณะระ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 3

92 63201020018 นายธรรมนูญ  ทาณะระ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

93 63201020019 นายภูวนาถ  แสนบรรดิษฐ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

94 63201020020 นายอมรเทพ  จันทร์ทองศรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

95 63201020021 นายอภิวัตร  ลีลา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

96 63201020023 นายวัชรพล  เวชสุวรรณ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

97 63201020024 นายองอาจ  กองวงษา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

98 63201020025 นายปรเมศ  มณีจันทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2

99 63201020025 นายปรเมศ  มณีจันทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางสาววลัยรัตน์  ปีทาลาด 2

100 63201020025 นายปรเมศ  มณีจันทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
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101 63201020026 นายกิตติศักด์ิ  ทองเงิน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

102 63201020027 นายนพพล  เทพเสนา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

103 63201020027 นายนพพล  เทพเสนา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายภูวเดช   รายา 2

104 63201020028 นายชนะชัย  เรืองร่ืน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

105 63201020028 นายชนะชัย  เรืองร่ืน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

106 63201020029 นายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

107 63201020030 นายบุญธวัช  มอมุงคุณ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

108 63201020031 นายเทวราช  บุญเรืองจักร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

109 63201020032 นายอดิศร  คุณไชย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางสาววลัยรัตน์  ปีทาลาด 2

110 63201020032 นายอดิศร  คุณไชย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

111 63201020033 นายอนุชา  กุหนะ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

112 63201020034 นายพงศภัก  การุญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

113 63201020035 นายพงศพัฒน์  ผาสุวรรณ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 0

114 63201020036 นายภาณุวัฒน์  กองเมือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

115 63201020037 นายศิริชัย  ไกรษวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

116 63201020038 นางสาวธัญภัค  ศรีสุราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

117 63201020039 นายสยมภู  ดากาวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

118 63201020040 นายเมธา  แก้วบุตรตา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

119 63201020045 นายสิทธิกร  เกตวงษา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

120 63201020048 นายภีรภัทร  แสนละมุล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

121 63201020054 นายธีระวัฒน์  โนนตา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1202 / ภาษาอังกฤษฟัง-พูด นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5

122 63201020061 นายณัฐวุฒิ  สีดาบุญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

123 63201020062 นายพัชรพล  วัดแผ่นล า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

124 63201020076 นายอธิคม  อุมิตะ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

125 63201020076 นายอธิคม  อุมิตะ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2.5

126 63201020079 นายณัฐพงศ์  เข็มชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

127 63201020082 นายเกียรติศักด์ิ  ยาวิชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

128 63201020082 นายเกียรติศักด์ิ  ยาวิชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

129 63201020083 นายธนรักษ์  บุพศิริ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

130 63201020083 นายธนรักษ์  บุพศิริ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

131 63201020086 นายพงศ์ศิริ  ลอนตรง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

132 63201020086 นายพงศ์ศิริ  ลอนตรง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

133 63201020089 นายธีระภัทร  อัญปัญญา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

134 63201020089 นายธีระภัทร  อัญปัญญา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

135 63201020089 นายธีระภัทร  อัญปัญญา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

136 63201020090 นายศราวุธ  ศรีพุทธา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

137 63201020091 นายศราวุฒิ  บัวทะราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 4

138 63201020093 นายเจษฎา  จักรวาฬ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

139 63201020093 นายเจษฎา  จักรวาฬ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

140 63201020096 นายกิตติศักด์ิ  อันสุข ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

141 63201020096 นายกิตติศักด์ิ  อันสุข ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

142 63201020097 นายฐากร  ตันสุวรรณ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

143 63201020098 นายธนากร  ชาเครือ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 3

144 63201020100 นายเกียรติศักด์ิ  ปะระคะ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

145 63201020101 นายศรัณย์  ยางธิสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

146 63201020101 นายศรัณย์  ยางธิสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1.5

147 63201020101 นายศรัณย์  ยางธิสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5

148 63201020102 นายสุชิน  อินธิราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

149 63201020103 นายธันวา  มาตราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

150 63201020104 นายณัฐนันท์  มนิสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

151 63201020105 นายภูรินทร์  มาตราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

152 63201020106 นายอภิศักด์ิ  ผ่านสุวรรณ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

153 63201020106 นายอภิศักด์ิ  ผ่านสุวรรณ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

154 63201020108 นายลิรภัทร  จันทร์เพ็งเพ็ญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

155 63201020108 นายลิรภัทร  จันทร์เพ็งเพ็ญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

156 63201020108 นายลิรภัทร  จันทร์เพ็งเพ็ญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3

157 63201020109 นายอลงกรณ์  ยืนย่ัง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2201 / แม่พิมพ์โลหะเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

158 63301020059 นายภาคภูมิ  ป้อมไชยา  ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

159 64201010206 นายธณากร  คณะพล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายวรวิทย์   ตงศิริ 3

160 64201020004 นายณรงค์ฤทธ์ิ  รันละโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
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161 64201020006 นายดลภัทร  สีชุม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

162 64201020008 นางสาวธนาภา  ค าฤาชา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

163 64201020010 นายนาวา  เนตรวงษ์อินทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

164 64201020010 นายนาวา  เนตรวงษ์อินทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

165 64201020011 นายปริญญา  รมผาเมือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

166 64201020013 นายมนตรี  ผาบแก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

167 64201020013 นายมนตรี  ผาบแก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

168 64201020014 นายยศพล  เทพิน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

169 64201020014 นายยศพล  เทพิน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

170 64201020014 นายยศพล  เทพิน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

171 64201020014 นายยศพล  เทพิน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

172 64201020015 นายรพีพัฒน์  ค าศรีพล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

173 64201020016 นายวีระพงษ์  คณะพล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

174 64201020016 นายวีระพงษ์  คณะพล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

175 64201020016 นายวีระพงษ์  คณะพล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

176 64201020017 นายสิทธิศักด์ิ  จันทร์มาลา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

177 64201020017 นายสิทธิศักด์ิ  จันทร์มาลา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

178 64201020019 นายอนวัช  ใจงาม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

179 64201020019 นายอนวัช  ใจงาม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

180 64201020019 นายอนวัช  ใจงาม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

181 64201020022 นางสาวกิตติภรณ์  สินตา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

182 64201020024 นางสาวเนาวรัตน์  โคตรวิชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

183 64201020024 นางสาวเนาวรัตน์  โคตรวิชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5

184 64201020024 นางสาวเนาวรัตน์  โคตรวิชัย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2004 / วัดละเอียด นายเอกสิทธ์ิ  อินทร์อุดม 2

185 64201020028 นายปฏิพัทธ์ิ  เจริญคร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

186 64201020029 นายปฏิภาณ  ศักด์ิสุจริต ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

187 64201020036 นายรัฐภูมิ  กุญชนะรงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

188 64201020039 นายศราวุฒิ  ชัยสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

189 64201020039 นายศราวุฒิ  ชัยสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

190 64201020040 นางสาวอรปรียา  ทรงเหล็กสิงห์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

191 64201020040 นางสาวอรปรียา  ทรงเหล็กสิงห์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

192 64201020040 นางสาวอรปรียา  ทรงเหล็กสิงห์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2004 / วัดละเอียด นายเอกสิทธ์ิ  อินทร์อุดม 2

193 64201020042 นายศราวุธ  แก่แก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

194 64201020042 นายศราวุธ  แก่แก้ว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

195 64201020043 นางสาวณิชญา  ศรีจูมลาย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

196 64201020046 นายไชยวัฒน์  มหาโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

197 64201020047 นายณัฐพล  แสนมะฮุง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

198 64201020047 นายณัฐพล  แสนมะฮุง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

199 64201020049 นายธนชัย  เชื อค าฮด ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

200 64201020050 นายธนวัฒน์  ภูมิลักษณ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

201 64201020051 นายเนตินัฏ  พลหมอ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

202 64201020051 นายเนตินัฏ  พลหมอ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

203 64201020052 นายพรธิชัย  ระรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

204 64201020052 นายพรธิชัย  ระรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

205 64201020053 นายพีรภัทร  ค าเสนา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

206 64201020053 นายพีรภัทร  ค าเสนา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

207 64201020056 นายภูชนะ  วันดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

208 64201020057 นายภูวดล  บัวชุม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

209 64201020058 นายภูวิศา  วัดแผ่นล า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

210 64201020059 นายรัฐภูมิ  ไชยตะมาตย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

211 64201020060 นายฤทธิเดช  เคร่ืองจันทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

212 64201020061 นายอภินันท์  พันธุออน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

213 64201020061 นายอภินันท์  พันธุออน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

214 64201020061 นายอภินันท์  พันธุออน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

215 64201020062 นายอัคนิเดช  มีพรหม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

216 64201020062 นายอัคนิเดช  มีพรหม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

217 64201020064 นางสาวกันยารัตน์  ผึ งศรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

218 64201020064 นางสาวกันยารัตน์  ผึ งศรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

219 64201020065 นางสาวเจนจิรา  ม่ิงแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

220 64201020065 นางสาวเจนจิรา  ม่ิงแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

221 64201020065 นางสาวเจนจิรา  ม่ิงแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2004 / วัดละเอียด นายเอกสิทธ์ิ  อินทร์อุดม 1.5

222 64201020066 นายจักรพงษ์  หงษาวดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

223 64201020066 นายจักรพงษ์  หงษาวดี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

224 64201020070 นางสาวพรสิริ  แดนนาบัว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

225 64201020070 นางสาวพรสิริ  แดนนาบัว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

226 64201020070 นางสาวพรสิริ  แดนนาบัว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

227 64201020071 นางสาวลลิตา  เทพวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

228 64201020071 นางสาวลลิตา  เทพวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

229 64201020071 นางสาวลลิตา  เทพวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20102-2004 / วัดละเอียด นายเอกสิทธ์ิ  อินทร์อุดม 1.5

230 64201020072 นายธีระพงษ์  เรืองสวัสด์ิ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

231 64201020072 นายธีระพงษ์  เรืองสวัสด์ิ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

232 64201020073 นายภีรภัทร  ยืนยาว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

233 64201020073 นายภีรภัทร  ยืนยาว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

234 64201020073 นายภีรภัทร  ยืนยาว ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

235 64201020074 นายภูริภัทร  ภูสีดวง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

236 64201020076 นายวัชรพงษ์  เพชรดีคาย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

237 64201020077 นายวัฒนา  ศูนย์จันทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

238 64201020078 นายศรานุวัฒน์  อินธิโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

239 64201020078 นายศรานุวัฒน์  อินธิโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5

240 64201020078 นายศรานุวัฒน์  อินธิโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

241 64201020079 นายวีรพงษ์  บัวพรม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

242 64201020080 นางสาวอภิญญา  นาแว่น ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

243 64201020080 นางสาวอภิญญา  นาแว่น ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

244 64201020080 นางสาวอภิญญา  นาแว่น ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

245 64201020081 นายอดิศักด์ิ  ธรรมซองเมือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

246 64201020081 นายอดิศักด์ิ  ธรรมซองเมือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

247 64201020082 นายอรรถพร  กัลปพฤกษ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

248 64201020082 นายอรรถพร  กัลปพฤกษ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 1

249 64201020082 นายอรรถพร  กัลปพฤกษ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายเอกสิทธ์ิ  อินทร์อุดม 3.5

250 64201020083 นายกฤษติน  วงศรีชู ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2.5

251 64201020083 นายกฤษติน  วงศรีชู ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

252 64201020084 นายกฤษติพัฒน์  ปุ่มเป้า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

253 64201020085 นายเกียรติกล้า  สุวรรณไชยรบ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

254 64201020085 นายเกียรติกล้า  สุวรรณไชยรบ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

255 64201020085 นายเกียรติกล้า  สุวรรณไชยรบ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

256 64201020085 นายเกียรติกล้า  สุวรรณไชยรบ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

257 64201020085 นายเกียรติกล้า  สุวรรณไชยรบ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

258 64201020086 นายคฑาวุธ  ดาตะวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

259 64201020086 นายคฑาวุธ  ดาตะวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

260 64201020086 นายคฑาวุธ  ดาตะวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

261 64201020086 นายคฑาวุธ  ดาตะวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

262 64201020087 นายจีรพันธ์  เชื อตาโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5

263 64201020087 นายจีรพันธ์  เชื อตาโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

264 64201020087 นายจีรพันธ์  เชื อตาโคตร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

265 64201020088 นายชยพล  จินตนะพันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

266 64201020088 นายชยพล  จินตนะพันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

267 64201020088 นายชยพล  จินตนะพันธ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

268 64201020089 นายธัชนนท์  ราชสินธ์ุ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

269 64201020089 นายธัชนนท์  ราชสินธ์ุ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

270 64201020090 นายนธร  ท าด า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

271 64201020090 นายนธร  ท าด า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3

272 64201020091 นายนัฐพงษ์  ภูจอมนาค ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2

273 64201020092 นายนัฐวุฒิ  คิดโสดา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

274 64201020092 นายนัฐวุฒิ  คิดโสดา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

275 64201020092 นายนัฐวุฒิ  คิดโสดา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

276 64201020092 นายนัฐวุฒิ  คิดโสดา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

277 64201020092 นายนัฐวุฒิ  คิดโสดา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

278 64201020093 นายนันทกร  สินพรหม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

279 64201020093 นายนันทกร  สินพรหม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

280 64201020094 นายปัญจพล  ศรีอุดม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

281 64201020094 นายปัญจพล  ศรีอุดม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

282 64201020094 นายปัญจพล  ศรีอุดม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

283 64201020094 นายปัญจพล  ศรีอุดม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

284 64201020094 นายปัญจพล  ศรีอุดม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

285 64201020095 นายยศกร  รุ่งเรือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

286 64201020095 นายยศกร  รุ่งเรือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

287 64201020095 นายยศกร  รุ่งเรือง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

288 64201020096 นายรณกร  ไถนาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

289 64201020096 นายรณกร  ไถนาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

290 64201020096 นายรณกร  ไถนาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

291 64201020096 นายรณกร  ไถนาค า ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

292 64201020097 นายฤทธิพร  นามเกต ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

293 64201020097 นายฤทธิพร  นามเกต ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

294 64201020098 นายวโรดม  ปุริสุม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

295 64201020098 นายวโรดม  ปุริสุม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

296 64201020098 นายวโรดม  ปุริสุม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

297 64201020099 นายวีระเทพ  พรหมพินิจ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

298 64201020099 นายวีระเทพ  พรหมพินิจ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

299 64201020099 นายวีระเทพ  พรหมพินิจ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

300 64201020100 นายสิวดล  โถดาสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

301 64201020100 นายสิวดล  โถดาสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

302 64201020100 นายสิวดล  โถดาสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 1.5

303 64201020100 นายสิวดล  โถดาสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

304 64201020100 นายสิวดล  โถดาสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

305 64201020100 นายสิวดล  โถดาสา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

306 64201020101 นายสุวิจักขณ์  พานวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

307 64201020101 นายสุวิจักขณ์  พานวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

308 64201020101 นายสุวิจักขณ์  พานวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

309 64201020101 นายสุวิจักขณ์  พานวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

310 64201020101 นายสุวิจักขณ์  พานวงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

311 64201020102 นายเอกพล  ศรีบุรมย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

312 64201020102 นายเอกพล  ศรีบุรมย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 3

313 64201020102 นายเอกพล  ศรีบุรมย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

314 64201020102 นายเอกพล  ศรีบุรมย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

315 64201020102 นายเอกพล  ศรีบุรมย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

316 64201020103 นายกฤตนัย  วิชัยโย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

317 64201020104 นายจักริน  ราชพรหม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

318 64201020105 นายจิรพงศ์  ประก่ิง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

319 64201020105 นายจิรพงศ์  ประก่ิง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

320 64201020106 นายฐิติพงศ์  วงษาเนาว์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

321 64201020106 นายฐิติพงศ์  วงษาเนาว์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

322 64201020106 นายฐิติพงศ์  วงษาเนาว์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

323 64201020107 นายณัฐวงศ์  คงปราโมทย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

324 64201020107 นายณัฐวงศ์  คงปราโมทย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

325 64201020107 นายณัฐวงศ์  คงปราโมทย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

326 64201020108 นายทวิชากร  บุญไสย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

327 64201020108 นายทวิชากร  บุญไสย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

328 64201020108 นายทวิชากร  บุญไสย์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

329 64201020109 นายธเนศ  ศรีวิสุทธ์ิ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

330 64201020109 นายธเนศ  ศรีวิสุทธ์ิ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

331 64201020109 นายธเนศ  ศรีวิสุทธ์ิ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

332 64201020110 นายนราศักด์ิ  จันทร์ใต้ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

333 64201020110 นายนราศักด์ิ  จันทร์ใต้ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

334 64201020110 นายนราศักด์ิ  จันทร์ใต้ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

335 64201020111 นายนันทพัทธ์  เพียลาดไหล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

336 64201020111 นายนันทพัทธ์  เพียลาดไหล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

337 64201020112 นายปฏิเวช  ยิ มกระจ่าง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 1.5

338 64201020112 นายปฏิเวช  ยิ มกระจ่าง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

339 64201020113 นายพีรพล  มะอินทร์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

340 64201020114 นายพีรพัฒน์  ทัศสามี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

341 64201020115 นายภูพิทักษ์  ค าสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

342 64201020115 นายภูพิทักษ์  ค าสาร ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

343 64201020116 นายมนัสดา  สุวะรัตน์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

344 64201020116 นายมนัสดา  สุวะรัตน์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5

345 64201020116 นายมนัสดา  สุวะรัตน์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

346 64201020117 นายวงศกร  สังข์ประสิทธ์ิ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

347 64201020120 นายสุทธิภัทร  พองดวง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5

348 64201020121 นายอนันต์ตศักด์ิ  แก้วมุงคุณ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

349 64201020122 นายอิสระ  ทรายทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

350 64201020122 นายอิสระ  ทรายทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

351 64201020122 นายอิสระ  ทรายทอง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 0

352 64201020123 นางสาวชนิกา  ค าสิงห์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

353 64201020123 นางสาวชนิกา  ค าสิงห์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

354 64201020123 นางสาวชนิกา  ค าสิงห์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 2001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี 2

355 64301020001 นายคัมภีร์  แสนภูวา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1

356 64301020001 นายคัมภีร์  แสนภูวา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1.5

357 64301020006 นายบุลากร  ขันบรรจง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5

358 64301020007 นายพรชัย  ไพค านาม ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1

359 64301020015 นายอภิพัฒน์  พรมน้อย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5

360 64301020018 นายกล้าณรงค์  ศิริเวช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

361 64301020022 นายธนานนท์  นาโควงศ์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2

362 64301020023 นายธีรภัสร์  รังกล่ิน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

363 64301020032 นายศุภากรณ์  โกศล ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1

364 64301020034 นายอัครพงค์  การุญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1.5

365 64301020034 นายอัครพงค์  การุญ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1

366 64301020035 นายชัชวาลย์  นนท์สุข ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

367 64301020035 นายชัชวาลย์  นนท์สุข ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3

368 64301020038 นายปิยะพันธ์ุ  พรมภาพ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

369 64301020039 นายภัทรพล  สกลธวัฒน์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3

370 64301020040 นายภาคภูมิ  ฮันวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3

371 64301020041 นายโภคิน  โหน่งที ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 3

372 64301020041 นายโภคิน  โหน่งที ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3

373 64301020043 นายอภินันท์  บุตรแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1

374 64301020043 นายอภินันท์  บุตรแสง ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3

375 64301020060 นายวัชรชัย  แสนเสน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0006 / งานชิ นส่วนเคร่ืองกลท่ัวไป นายอรรถพล  วงศ์ษาพาน ผ

376 64301020063 นายสิทธิเดช  พิมพ์มีลาย ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0006 / งานชิ นส่วนเคร่ืองกลท่ัวไป นายอรรถพล  วงศ์ษาพาน ผ

377 64301020066 นางสาวกนกขวัญ  คงธนสามารถ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0006 / งานชิ นส่วนเคร่ืองกลท่ัวไป นายสภาวุธ  บาดดี ผ

378 64301020068 นายชาญวุฒิ  เศษวงศ์แสน ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0008 / งานคอมพิวเตอร์เบื องต้น นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี ผ

379 64301020070 นายณัฐวุฒิ  วิสาสุ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0006 / งานชิ นส่วนเคร่ืองกลท่ัวไป นายสภาวุธ  บาดดี มผ

380 64301020075 นายนิติวุธ  จันทะวงค์ ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0003 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายกษิดินาถ  ภูโฮม ผ



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

381 64301020085 นายอลงกรณ์  วงศ์ระแว่น ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0008 / งานคอมพิวเตอร์เบื องต้น นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี ผ

382 64301020090 นายรณัวุธ  ชัยวังราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0003 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายกษิดินาถ  ภูโฮม ผ

383 64301020090 นายรณัวุธ  ชัยวังราช ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0009 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายพิสิทธ์ิศักด์ิ   กุลยณีย์ ผ

384 64301020091 นายเกียรติศักด์ิ  สุวรรณศรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0008 / งานคอมพิวเตอร์เบื องต้น นายยุทธนะ  สมบูรณ์มี ผ

385 64301020091 นายเกียรติศักด์ิ  สุวรรณศรี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต แก้ มส. 30100-0004 / วัสดุช่าง นายเอกชัย   ศรีอาจ ผ



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 63201060002 นายพันธกานต์  จันทะลุน ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2.5

2 63201060009 นายภานุพล  บุญอินทร์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1202 / ภาษาอังกฤษฟัง-พูด นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5

3 63201060016 นายปรัชกร  ไพรบึง ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2.5

4 63201060017 นายธนาคาร  นามเสนา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2.5

5 63201060047 นายธีรภัทร  กุลสละ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20106-2103 / ติดตั งท่อและสุขภัณฑ์ นายวิจัย  โฮมวงศ์ 2.5

6 64201060001 นางสาวกมลชนก  อินทะวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

7 64201060001 นางสาวกมลชนก  อินทะวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

8 64201060001 นางสาวกมลชนก  อินทะวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

9 64201060001 นางสาวกมลชนก  อินทะวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

10 64201060002 นางสาวกุลณัฐ  สุวรรณพรม ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2

11 64201060002 นางสาวกุลณัฐ  สุวรรณพรม ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2

12 64201060003 นายจตุพร  กันภัย ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

13 64201060003 นายจตุพร  กันภัย ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

14 64201060004 นายณัฐพงศ์  หม่ันศรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

15 64201060004 นายณัฐพงศ์  หม่ันศรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

16 64201060004 นายณัฐพงศ์  หม่ันศรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

17 64201060004 นายณัฐพงศ์  หม่ันศรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

18 64201060004 นายณัฐพงศ์  หม่ันศรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

19 64201060005 นายธนวัฒน์  สวาทวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

20 64201060005 นายธนวัฒน์  สวาทวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

21 64201060005 นายธนวัฒน์  สวาทวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

22 64201060005 นายธนวัฒน์  สวาทวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

23 64201060005 นายธนวัฒน์  สวาทวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

24 64201060006 นายธีระพัฒร์  กงสะกาง ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

25 64201060006 นายธีระพัฒร์  กงสะกาง ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

26 64201060006 นายธีระพัฒร์  กงสะกาง ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

27 64201060007 นายปีติกร  คงประเสริฐ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

28 64201060007 นายปีติกร  คงประเสริฐ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

29 64201060007 นายปีติกร  คงประเสริฐ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

30 64201060008 นางสาวพิมพ์ชนก  ทิมเทศ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2

31 64201060009 นายพีรพล  ดากาวงค์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

32 64201060009 นายพีรพล  ดากาวงค์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

33 64201060010 นายภูสิทธ์ิ  แกะทาค า ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

34 64201060010 นายภูสิทธ์ิ  แกะทาค า ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2

35 64201060011 นางสาวศิริพร  ไกรษรวงค์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 3.5

36 64201060011 นางสาวศิริพร  ไกรษรวงค์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2

37 64201060012 นายอนุวัฒิ  เอกพันธ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

38 64201060012 นายอนุวัฒิ  เอกพันธ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

39 64201060012 นายอนุวัฒิ  เอกพันธ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

40 64201060013 นางสาวอรปรียา  เปียจ าปา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

41 64201060013 นางสาวอรปรียา  เปียจ าปา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5

42 64201060014 นายกฤษฎา  กิจเอื อ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

43 64201060014 นายกฤษฎา  กิจเอื อ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

44 64201060014 นายกฤษฎา  กิจเอื อ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3.5

45 64201060015 นางสาวกัลยา  แฮ้วจันทา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3.5

46 64201060016 นายทวีรัชต์  ดลประเสริฐ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

47 64201060016 นายทวีรัชต์  ดลประเสริฐ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1.5

48 64201060017 นายนนทกานต์  ศิริขันธ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

49 64201060017 นายนนทกานต์  ศิริขันธ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

50 64201060018 นายนันทวุฒิ  ส าเนียงใหม่ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

51 64201060018 นายนันทวุฒิ  ส าเนียงใหม่ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

52 64201060018 นายนันทวุฒิ  ส าเนียงใหม่ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3.5

53 64201060019 นายประเสริฐ  ณรงยุทธ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

54 64201060019 นายประเสริฐ  ณรงยุทธ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

55 64201060019 นายประเสริฐ  ณรงยุทธ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

56 64201060020 นางสาวพรรวษา  คุณปัญญา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

57 64201060021 นายภูมินทร์  หาญมนตรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

58 64201060021 นายภูมินทร์  หาญมนตรี ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3.5

59 64201060022 นายรัชชานนท์  ทรงหาค า ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

60 64201060023 นายวรโชติ  วรชินา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

61 64201060023 นายวรโชติ  วรชินา ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

62 64201060026 นายจักรพงษ์  แสนสุริวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1201 / ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5

63 64201060026 นายจักรพงษ์  แสนสุริวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

64 64201060026 นายจักรพงษ์  แสนสุริวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

65 64201060026 นายจักรพงษ์  แสนสุริวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

66 64201060026 นายจักรพงษ์  แสนสุริวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

67 64201060026 นายจักรพงษ์  แสนสุริวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1

68 64201060028 นายทรัพทวี  นามโคตร ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

69 64201060028 นายทรัพทวี  นามโคตร ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5

70 64201060028 นายทรัพทวี  นามโคตร ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

71 64201060028 นายทรัพทวี  นามโคตร ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2

72 64301060002 นายจิรวัฒน์  ขันติะคุ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5

73 64301060003 นายจีระศักด์ิ  โพพาลิก ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1407 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 0

74 64301060006 นายบุญฤทธ์ิ  อุปพงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2

75 64301060006 นายบุญฤทธ์ิ  อุปพงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ 1

76 64301060007 นายยงเกียรติ  ปาละวงศ์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5

77 64301060008 นายวิคเตอร์  แฟรงค์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5

78 64301060009 นายศิริพงษ์  ขุนยงค์ ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5

79 64301060015 นายเจษฏาภรณ์  สิงหนาท ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2

80 64301060028 นายพงษ์ธนกร  พงษ์ปรีชากุล ช่างก่อสร้าง แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

81 6231060012 นางสาวสุธิดา  จิตตโคตร ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ เรียนซ  า 3000-1209 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม นายสัจจา  จันทร์สงเคราะห์ 3.5

82 62201060017 นายวีระศักด์ิ  ค าอ่อน ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

83 62201060040 นายสุทธ์ิทวี  เทพวงศา ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 20106-2115 / กลศาสตร์โครงสร้าง 2 นางสาวพรศิริ  นาคอก 2

84 62201060040 นายสุทธ์ิทวี  เทพวงศา ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 20106-2103 / ติดตั งท่อและสุขภัณฑ์ นายวิจัย  โฮมวงศ์ 2.5

85 64201060031 นายพิเชฐไชย  พรมไพสน ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

86 64201060032 นายธีรเดช  จันทร์มาลา ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

87 64201060032 นายธีรเดช  จันทร์มาลา ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

88 64301060035 นายรชต  ค าเพชร ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 30000-1407 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 1.5

89 64301060035 นายรชต  ค าเพชร ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2

90 643010600036 นายอัครพล   บุญยศาสตร์ ช่างก่อสร้าง/ส ารวจ แก้ มส. 30000-1407 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 62201030003 นายณัฐวุฒิ  ศรีวิลิน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-8501 / โครงงาน นายกนก  ย่ิงจอหอ 3

2 62201030006 นายธนัชชา  โน๊ตสุภา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-8501 / โครงงาน นายกนก  ย่ิงจอหอ 3

3 62201030015 นายภานุมาศ  ไชมะโย ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

4 62201030029 นายชัยรัตน์  ชัยตะมาตย์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-8501 / โครงงาน นายกนก  ย่ิงจอหอ 3

5 62201030041 นายสิริโรจน์  จันโทวาท ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

6 62201030041 นายสิริโรจน์  จันโทวาท ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

7 62201030041 นายสิริโรจน์  จันโทวาท ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-8501 / โครงงาน นายกนก  ย่ิงจอหอ 3

8 63201030001 นายจีดานนท์  แก้วดี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5

9 63201030002 นายชรายุทธ  แสนสีแก้ว ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 1.5

10 63201030002 นายชรายุทธ  แสนสีแก้ว ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวหัทยา  นามวงศา 1

11 63201030002 นายชรายุทธ  แสนสีแก้ว ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

12 63201030002 นายชรายุทธ  แสนสีแก้ว ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

13 63201030003 นายชาติชาตรี  แสนแพงพัด ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

14 63201030003 นายชาติชาตรี  แสนแพงพัด ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

15 63201030008 นายทรงพล  เพชรโคตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

16 63201030009 นายทรงศักด์ิ  ไชยโคตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

17 63201030009 นายทรงศักด์ิ  ไชยโคตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

18 63201030012 นายประเสริฐ  ยืนนาน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2

19 63201030014 นายภูริเดช  ไชยสงคราม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

20 63201030014 นายภูริเดช  ไชยสงคราม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

21 63201030015 นายภูริภัทร  จันทร์ลาย ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

22 63201030016 นายยุทธพงศ์  นุชกระโทก ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1.5

23 63201030016 นายยุทธพงศ์  นุชกระโทก ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2

24 63201030016 นายยุทธพงศ์  นุชกระโทก ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวหัทยา  นามวงศา 1

25 63201030016 นายยุทธพงศ์  นุชกระโทก ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

26 63201030016 นายยุทธพงศ์  นุชกระโทก ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

27 63201030018 นายคฑาวุธ  ค าชารี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

28 63201030020 นายณัฐวุฒิ  ศรีอาจ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

29 63201030022 นายธีระยุทธ  ปัญญาประชุม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 2.5

30 63201030024 นายนพชัย  ยศตะโคตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2007 / เขียนแบบการเช่ือมและโลหะแผ่น นายกนก  ย่ิงจอหอ 2

31 63201030024 นายนพชัย  ยศตะโคตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2.5

32 63201030025 นายนิรวิทธ์  มณีวงศ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2

33 63201030025 นายนิรวิทธ์  มณีวงศ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2209 / งานเช่ือมแก๊ส นายอธิวัฒน์  เจริญดา 2

34 63201030025 นายนิรวิทธ์  มณีวงศ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

35 63201030029 นายวิศรุต  แดงลีท่า ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2007 / เขียนแบบการเช่ือมและโลหะแผ่น นายกนก  ย่ิงจอหอ 2

36 63201030031 นายสฤษ  บุตรมหา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

37 63201030032 นายสันติกานต์  บุระวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2

38 63201030032 นายสันติกานต์  บุระวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 3

39 63201030035 นายสัญญา  จันทะโข ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

40 63201030036 นายกฤษณะ  รัตนโคตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

41 63201030037 นายกฤตยชญ์ พรมสิงห์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

42 63201030038 นายขจรศักด์ิ  แสงจ าปี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

43 63201030038 นายขจรศักด์ิ  แสงจ าปี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

44 63201030040 นายศุภกรณ์  ไหปะโท ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1.5

45 63201030040 นายศุภกรณ์  ไหปะโท ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

46 63201030040 นายศุภกรณ์  ไหปะโท ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

47 63201030041 นายจตุรมิตร  บุตรบุญ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

48 63201030045 นายธนภัทร  กงแก่งทา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 2

49 63201030045 นายธนภัทร  กงแก่งทา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

50 63201030045 นายธนภัทร  กงแก่งทา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

51 63201030047 นายธีรดนย์  บุตรสะอาด ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1

52 63201030047 นายธีรดนย์  บุตรสะอาด ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

53 63201030047 นายธีรดนย์  บุตรสะอาด ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

54 63201030048 นายศุภกิจ  ดาวเศรษฐ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

55 63201030050 นายภูวดล  ม่ิงวงศ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2002 / เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักช์ 2 นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

56 63201030050 นายภูวดล  ม่ิงวงศ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

57 63201030057 นายกฤษณ์ย  รัตนรัตร ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5

58 63201030059 นางสาวณัฐชา  แสงจันทร์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20103-2203 / เขียนแบบโครงสร้าง นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 2

59 63301030012 นายปณชัย  พานวงศ์  ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2005 / วัสดุโลหะวิทยา นายกนก  ย่ิงจอหอ 2

60 63301030027 นายทรงพล  พรมผาลาด ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2005 / วัสดุโลหะวิทยา นายกนก  ย่ิงจอหอ 2

61 64201030001 นายชาญชัย  อนันติ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

62 64201030001 นายชาญชัย  อนันติ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

63 64201030002 นายญาณพัฒน์  ราชลี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1201 / ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง นางสาววลัยรัตน์  ปีทาลาด 2

64 64201030002 นายญาณพัฒน์  ราชลี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5

65 64201030003 นายณัฐพล  โคตรอาษา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

66 64201030004 นายธนพัทธ์  พันธุออน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

67 64201030004 นายธนพัทธ์  พันธุออน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

68 64201030005 นายพงษ์สวัสด์ิ  งามสิทธ์ิ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

69 64201030005 นายพงษ์สวัสด์ิ  งามสิทธ์ิ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20100-1002 / วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายสมพร  จันทะเริง 2.5

70 64201030005 นายพงษ์สวัสด์ิ  งามสิทธ์ิ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวหัทยา  นามวงศา 2

71 64201030006 นายภูธนภัทร  คึมยะราช ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

72 64201030007 นายภูมินทร์  น้อยเรือง ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวหัทยา  นามวงศา 3

73 64201030010 นายวายุ  ศรีปัดถา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

74 64201030012 นายอภิลักษณ์  สุขะพันธ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

75 64201030013 นายอภิสิทธ์ิ  นิยมกาล ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3.5

76 64201030016 นายณัฐพล  จันทร์ปลิว ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

77 64201030017 นายธีรศักด์ิ  ปัญญาประชุม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

78 64201030017 นายธีรศักด์ิ  ปัญญาประชุม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

79 64201030017 นายธีรศักด์ิ  ปัญญาประชุม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

80 64201030017 นายธีรศักด์ิ  ปัญญาประชุม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5

81 64201030019 นายภัทรพล  พรมเมือง ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

82 64201030024 นายสรรชัย  ร่มสุวรรณ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

83 64201030026 นายภานุพงศ์  เฟือยงาราช ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

84 64201030026 นายภานุพงศ์  เฟือยงาราช ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3.5

85 64201030026 นายภานุพงศ์  เฟือยงาราช ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวหัทยา  นามวงศา 3

86 64201030027 นายวีรภาพ  เล็กอ่อน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

87 64201030027 นายวีรภาพ  เล็กอ่อน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

88 64201030027 นายวีรภาพ  เล็กอ่อน ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวหัทยา  นามวงศา 2

89 64301030002 นายเจษฏาพร  สุขสร้อย ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

90 64301030004 นายณัฐรินทร์  อ้นพรม ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

91 64301030005 นายเทวัญ  อาจทุมมา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

92 64301030008 นายธนานพ  ทองบ่อ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

93 64301030011 นายธีรวัฒน์  ภูจริต ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

94 64301030012 นายนันฐวุฒิ  ดวงสัมฤทธ์ิ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

95 64301030013 นายนิติภูมิ  ภูเวียงแก้ว ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

96 64301030015 นายปกรณ์  ไกรษรวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

97 64301030016 นายพุฒิพงศ์  ใครอามาตย์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2

98 64301030017 นายเพ่ิมพูล  ศิริสงค์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

99 64301030020 นายศดิศ  แสงกล้า ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

100 64301030021 นายสิรวิชญ์  มาตราช ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

101 64301030023 นายธนพล  อุปพงษ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

102 64301030023 นายธนพล  อุปพงษ์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2004 / เทคโนโลยีการเช่ือม นายอธิวัฒน์  เจริญดา 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

103 64301030025 นายนัฐพงษ์  เทือกตาทอง ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

104 64301030026 นายนันทวุฒิ  ต้นมูล ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

105 64301030026 นายนันทวุฒิ  ต้นมูล ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2004 / เทคโนโลยีการเช่ือม นายอธิวัฒน์  เจริญดา 2.5

106 64301030026 นายนันทวุฒิ  ต้นมูล ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2003 / มาตรฐานงานเช่ือม 1 นายกนก  ย่ิงจอหอ 1.5

107 64301030027 นายประทีป  อ่อนค าหล่า ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

108 64301030030 นายสิทธิโชค  วิเศษศรี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 3.5

109 64301030031 นายอนุชิต  ฮวดคันทะ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

110 64301030032 นายอภิศักด์ิ  นามวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

111 64301030032 นายอภิศักด์ิ  นามวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2004 / เทคโนโลยีการเช่ือม นายอธิวัฒน์  เจริญดา 2.5

112 64301030033 นายธวัชชัย  ปากดี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

113 64301030034 นายเกษมสันต์  ป่ินกา ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

114 64301030035 นายชัยภัทร  จันทาสี ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

115 64301030036 นายณพีพัฒน์  จันทร์เพ็งเพ็ญ ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

116 64301030039 นายธีระพัฒน์  ไชยค าม่ิง ช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ แก้ มส. 30103-2003 / มาตรฐานงานเช่ือม 1 นายกนก  ย่ิงจอหอ 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 6121040026 นายธีระพัฒน์  มาตราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

2 62201040003 นายชิติสรรค์  ศิรินนทิพัฒน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

3 62201040007 นายธนาวุฒิ  วัดแผ่นล า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2

4 62201040007 นายธนาวุฒิ  วัดแผ่นล า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

5 62201040008 นายนวพล  โคตรวิชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2001 / เขียนแบบไฟฟ้า นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 2.5

6 62201040008 นายนวพล  โคตรวิชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1008 / งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื องต้น นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

7 62201040009 นายนิธิกร  จาเพียราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1.5

8 62201040013 นายภานุวัฒน์  ไพใหล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

9 62201040015 นางสาวมินตรา  ซองวงษา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

10 62201040017 นายสิริวุฒิ  นาคโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

11 62201040019 นายอนุวัฒน์  โคตวิชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 2.5

12 62201040022 นางสาวกัลยารัตน์  ค าทะเนตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

13 62201040079 นายจรัส  นามวงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

14 62201040081 นายณัฐพงศ์  แสนภูวา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

15 62201040084 นายน  าพริก  อ่อนอ าพันธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

16 62201040084 นายน  าพริก  อ่อนอ าพันธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2111 / ดิจิตอลเบื องต้น นายวชรพล  เจนศิริวงษ์ 3

17 62201040084 นายน  าพริก  อ่อนอ าพันธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2108 / การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า นายวชรพล  เจนศิริวงษ์ 3

18 62201040086 นายพีรภัทร  อ่อนจงไกร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

19 62201040087 นายพีระศักด์ิ  นาลงพรม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

20 62201040087 นายพีระศักด์ิ  นาลงพรม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2108 / การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า นายวชรพล  เจนศิริวงษ์ 3



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

21 62201040088 นายภูวนนท์  พันธุออน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1.5

22 62201040090 นายวัชรชัย  โพธิวงศ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

23 62201040091 นายวิเศษศักด์ิ  หงษ์วิเศษ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

24 62201040094 นายอดิศักด์ิ  แสงสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1.5

25 62201040097 นายอิทธิพัทธ์  บุญผล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1.5

26 62201040098 นายกฤษณะ  ธารดรัตน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

27 62201040099 นายเขมราฐ  เชื อตาสึบ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

28 62201040099 นายเขมราฐ  เชื อตาสึบ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

29 62201040100 นายคฑาวุธ  นามวงศ์เนาว์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

30 62201040101 นายจักรพันธ์  โคตะพรม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

31 62201040104 นายเด่นทักษิณ  ศรีสุข ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

32 62201040105 นายธัญ  หมุดเงิน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

33 62201040106 นายธีรเทพ  ยศทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

34 62201040106 นายธีรเทพ  ยศทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

35 62201040107 นายธีรภัทร  นาโสก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

36 62201040107 นายธีรภัทร  นาโสก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 0

37 62201040107 นายธีรภัทร  นาโสก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

38 62201040108 นายนพรัตน์  ชมภูเลิศ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

39 62201040111 นายภูเบตส์  อุตระหงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

40 62201040112 นายมนูญ  บุรีขันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

41 62201040113 นายศิรศักด์ิ  แสงโตโพธ์ิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

42 62201040114 นายสกลชัย  ศรีโชค ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

43 62201040117 นายจีรศักด์ิ  แก้วหาวงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1008 / งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื องต้น นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

44 62201040122 นายทัตพงศ์  เผือกพงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5

45 62201040122 นายทัตพงศ์  เผือกพงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

46 62201040124 นายปริพัฒน์  วงศ์พรหม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1302 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5

47 62201040125 นายพงศกรณ์  มุงเพีย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

48 62201040125 นายพงศกรณ์  มุงเพีย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

49 62201040128 นายภัทรพล  อินธิแสง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

50 62201040132 นายสุธิพงษ์  สาริวงษา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1302 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5

51 62201040137 นายจิรพัฒน์  ท่ีรักษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

52 62201040139 นายณภัทร  ภัทรศาตนันทน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 2

53 62201040139 นายณภัทร  ภัทรศาตนันทน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

54 62201040139 นายณภัทร  ภัทรศาตนันทน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1003 / งานฝึกฝีมือ นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1

55 62201040139 นายณภัทร  ภัทรศาตนันทน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

56 62201040140 นายดุษฎี  สุวรรณ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5

57 62201040140 นายดุษฎี  สุวรรณ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3.5

58 62201040142 นายทวีพัฒน์  ค าสงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

59 62201040143 นายธนารักษ์  นาเมืองรักษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

60 62201040144 นายธีรภัทร  ผาสีกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

61 62201040144 นายธีรภัทร  ผาสีกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

62 62201040144 นายธีรภัทร  ผาสีกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1302 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5

63 62201040144 นายธีรภัทร  ผาสีกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2118 / หุ่นยนต์เบื องต้น นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 1.5

64 62201040144 นายธีรภัทร  ผาสีกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

65 62201040148 นายภัทรพงษ์  วงค์วรรณ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายมนตรี  วะเศษสร้อย 1

66 62201040148 นายภัทรพงษ์  วงค์วรรณ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

67 62201040150 นายวุฒิชัย  กระบอกโท ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 15

68 62201040150 นายวุฒิชัย  กระบอกโท ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

69 62201040153 นายอนุศิษฐ์  ร้อยพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 2

70 62201040153 นายอนุศิษฐ์  ร้อยพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

71 62201040153 นายอนุศิษฐ์  ร้อยพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-8501 / โครงงาน นายวีระศักด์ิ  จันทนนท์ 3

72 63201040001 นายปริวัตร  จันทรังษี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

73 63201040009 นายอิทธิฤทธ์  เติมทานาม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

74 63201040013 นางสาวอธิติยา  แมดม่ิงเหง้า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

75 63201040020 นายอักษรรันย์  หลวงปราบ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

76 63201040084 นายวิทวัส  เกตวงษา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1.5

77 63201040086 นายเอกรัตน์  ศรีนาทม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 2

78 63201040088 นายธนโชติ  หล้าจักค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

79 63201040088 นายธนโชติ  หล้าจักค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

80 63201040090 นายยุทธนา  มามีกุล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

81 63201040092 นายปิยวัฒน์  ลุนจักร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

82 63201040092 นายปิยวัฒน์  ลุนจักร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 2

83 63201040094 นายธีระ  ดาบสมเด็จ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 2

84 63201040094 นายธีระ  ดาบสมเด็จ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

85 63201040096 นายศรายุทธ  วัดแผ่นล า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1.5

86 63201040101 นายปฏิภาณ  โนนสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

87 63201040101 นายปฏิภาณ  โนนสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1.5

88 63201040103 นายวรินทร  ฮิมปะลาด ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

89 63201040105 นายภูวนาถ  วงษ์แสนอาจ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

90 63201040105 นายภูวนาถ  วงษ์แสนอาจ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2005 / การติดตั งไฟฟ้าในอาคาร นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 1.5

91 63201040105 นายภูวนาถ  วงษ์แสนอาจ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1.5

92 63201040110 นายเจษฎาภรณ์  ประก่ิง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 2

93 63201040112 นายทวีวัฒน์  ฝูงพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

94 63201040112 นายทวีวัฒน์  ฝูงพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

95 63201040112 นายทวีวัฒน์  ฝูงพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2005 / การติดตั งไฟฟ้าในอาคาร นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 1.5

96 63201040112 นายทวีวัฒน์  ฝูงพิลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1

97 63201040113 นายกมลศักด์  คล้ายอินทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

98 63201040114 นายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

99 63201040114 นายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

100 63201040114 นายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

101 63201040115 นายพีระพงษ์  สระแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

102 63201040115 นายพีระพงษ์  สระแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

103 63201040117 นายวชิระ  อ่อนจงไกร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

104 63201040117 นายวชิระ  อ่อนจงไกร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

105 63201040117 นายวชิระ  อ่อนจงไกร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

106 63201040118 นายณัชพล  สุจริต ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

107 63201040121 นายเทพพิทักษ์  ซุยพิมพ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

108 63201040121 นายเทพพิทักษ์  ซุยพิมพ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

109 63201040121 นายเทพพิทักษ์  ซุยพิมพ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

110 63201040122 นายวุฒิชัย  สืบศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

111 63201040122 นายวุฒิชัย  สืบศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

112 63201040123 นายณัฐพงษ์  อ่ิมค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0

113 63201040123 นายณัฐพงษ์  อ่ิมค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

114 63201040124 นายสันติภาพ  ประไพรเพชร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 2

115 63201040125 นายศุภนิมิต  แสนภูวา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

116 63201040130 นายชัยวัฒน์  ไชยศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

117 63201040130 นายชัยวัฒน์  ไชยศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

118 63201040131 นายธนภัทร  แสงชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

119 63201040131 นายธนภัทร  แสงชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

120 63201040139 นางสาววิภาวลัย  ฮาบละคร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

121 63201040139 นางสาววิภาวลัย  ฮาบละคร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

122 63201040139 นางสาววิภาวลัย  ฮาบละคร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

123 63201040141 นายเจษฏา  กาญจนสถิตย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

124 63201040141 นายเจษฏา  กาญจนสถิตย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

125 63201040141 นายเจษฏา  กาญจนสถิตย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

126 63201040142 นายพงศ์ขจร  ทองอันตัง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

127 63201040142 นายพงศ์ขจร  ทองอันตัง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

128 63201040142 นายพงศ์ขจร  ทองอันตัง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

129 63201040143 นายนวฤทธ์ิ  ก่ าจ าปา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

130 63201040143 นายนวฤทธ์ิ  ก่ าจ าปา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1

131 63201040145 นายอภิชิต  ทะนุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

132 63201040145 นายอภิชิต  ทะนุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

133 63201040145 นายอภิชิต  ทะนุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

134 63201040146 นายกิตติธัช  อุประ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

135 63201040146 นายกิตติธัช  อุประ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

136 63201040151 นายธนบดี  แก้วบุญมี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

137 63201040152 นายพชน  จงฝังกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

138 63201040152 นายพชน  จงฝังกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

139 63201040152 นายพชน  จงฝังกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

140 63201040153 นางสาวเนตรนภา  อุปพงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

141 63201040154 นายพลวัต  ไชยชมภู ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

142 63201040155 นายตรีภพ  บุระเนตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1

143 63201040155 นายตรีภพ  บุระเนตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1.5

144 63201040161 นายณัฐพล  เอกทัศน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1206 / ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5

145 63201040161 นายณัฐพล  เอกทัศน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

146 63201040161 นายณัฐพล  เอกทัศน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

147 63201040163 นายจิระศักด์ิ  จ านงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0

148 63201040163 นายจิระศักด์ิ  จ านงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 1

149 63201040164 นายพงศกร  ศรีมนตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

150 63201040165 นางสาวภีญาดา  มูลสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

151 63201040165 นางสาวภีญาดา  มูลสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2007 / เคร่ืองท าความเย็น นายวีระศักด์ิ  ชวนาพิทักษ์ 0

152 63301040033 นายวรรณชัย  คีราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

153 63301040040 นายธนพันธ์  พิกุล แก้ว  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

154 63301040041 นายกฤษตะวัน  แสงวงศ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

155 63301040044 นายสุทธิชัย  คุณชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

156 63301040045 นายเฉลิมชัย  ขวาอุ่นหล้า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

157 63301040046 นายณัฐชนน  จอกกระโทก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

158 63301040048 นายเกียรติศักด์ิ  จันทร์ลือชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2004 / การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ นายวิวัฒน์   วงค์แสนไชย 2

159 63301040048 นายเกียรติศักด์ิ  จันทร์ลือชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-1001 / เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

160 63301040060 นายวันชนะ  ตงบุญชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2
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161 63301040061 นายจักรพันธ์  ดวงปากดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

162 63301040066 นายวิรวัฒน์  เจริญคร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

163 63301040071 นายจักรินทร์  ไชยค า  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

164 63301040072 นายจิรพัฒน์  แสนหมู  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

165 63301040073 นายเจษฎา  สุระโคตร  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

166 63301040077 นายวีรพงษ์  บุญศรีภูมิ  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

167 63301040078 นายสรายุทธ  เรียมแสน  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

168 63301040079 นายสิทธิพงษ์  หวะสุวรรณ์  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

169 63301040080 นายสุรศักด์ิ  ใจม่ัน  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

170 63301040080 นายสุรศักด์ิ  ใจม่ัน  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

171 63301040081 นายอนุกร  อนุญาหงษ์  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

172 63301040083 นายอรรถวิโรจน์  ข้างจะงาม  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

173 63301040084 นายอัศดาพร  ศรีสุทัศน์  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

174 63301040085 นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทะ  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

175 63301040085 นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทะ  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

176 63301040087 นายจิรวัฒน์  ธรรมรังษี  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

177 63301040087 นายจิรวัฒน์  ธรรมรังษี  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-5202 / งานไฟฟ้าก าลัง นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 4

178 63301040087 นายจิรวัฒน์  ธรรมรังษี  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

179 63301040092 นายป่ินสยาม  กางทอง  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

180 63301040093 นายภัคพล  นนธิราช  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

181 63301040093 นายภัคพล  นนธิราช  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-5202 / งานไฟฟ้าก าลัง นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 4

182 63301040093 นายภัคพล  นนธิราช  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

183 63301040094 นายมงคล  ธิวะโต  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

184 63301040094 นายมงคล  ธิวะโต  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 1

185 63301040095 นายมณี  อินธิแสง  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

186 63301040095 นายมณี  อินธิแสง  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 1

187 63301040100 นายอนันต์เทพ  บุตรชาติ  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นางสาวพิริยา  พลหาญ 3

188 63301040100 นายอนันต์เทพ  บุตรชาติ  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

189 63301040117 นายอดิศักด์ิ  ผาใต้ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

190 63301040117 นายอดิศักด์ิ  ผาใต้ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

191 63301040117 นายอดิศักด์ิ  ผาใต้ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

192 63301040118 นายกิตติพงษ์  เสนาค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

193 63301040118 นายกิตติพงษ์  เสนาค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

194 63301040119 นายอภิศร  บรรลือหาญ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

195 63301040119 นายอภิศร  บรรลือหาญ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

196 63301040123 นางสาววันเพ็ญ  กุจนา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

197 63301040126 นายนรงค์ริทธ์ิ  อุท ากา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

198 63301040127 นายรัชชานนท์  สุคนธะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

199 63301040127 นายรัชชานนท์  สุคนธะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

200 63301040128 นายอนุชิต  แก่นจ าปา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5
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201 63301040128 นายอนุชิต  แก่นจ าปา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

202 63301040129 นายพัชรพงค์  โงนศรีษะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 3

203 63301040130 นายวัชรา  ค าแน่น ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

204 63301040131 นางสาวปรียารัตน์  ฮิมปะลาด ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

205 63301040134 นายธนรัฐ  แสนหูม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

206 63301040134 นายธนรัฐ  แสนหูม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

207 63301040134 นายธนรัฐ  แสนหูม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

208 63301040136 นายนรงค์ฤทธ์ิ  แซ่อึง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

209 63301040137 นายยุคลยุทธ์ิ  สมปัญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

210 63301040137 นายยุคลยุทธ์ิ  สมปัญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

211 63301040139 นาย พัฒนพงษ์  ปีคุณ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

212 63301040140 นายชานุวัทน์  วงคะสุ่ม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30000-1303 / วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

213 63301040140 นายชานุวัทน์  วงคะสุ่ม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 4

214 63301040140 นายชานุวัทน์  วงคะสุ่ม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 4

215 63301040141 นายเจตริน  ศรีผุย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

216 63301040141 นายเจตริน  ศรีผุย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 4

217 63301040141 นายเจตริน  ศรีผุย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 4

218 63301040142 นายพัชรพล  สิงห์ค ามา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2105 / หม้อแปลงไฟฟ้า ว่าท่ีร.ท.ชิตวัน  ราชภักดี 0

219 63301040142 นายพัชรพล  สิงห์ค ามา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

220 63301040142 นายพัชรพล  สิงห์ค ามา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

221 63301040143 นายอมรชัย  ชาเครือ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

222 63301040143 นายอมรชัย  ชาเครือ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

223 63301040143 นายอมรชัย  ชาเครือ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

224 63301040145 นายณัฐดนัย  บัวชุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

225 63301040145 นายณัฐดนัย  บัวชุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

226 63301040145 นายณัฐดนัย  บัวชุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

227 63301040145 นายณัฐดนัย  บัวชุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-1002 / วงจรไฟฟ้า 1 นายเอกชัย  วัฒนาวารีกุล 2

228 63301040150 นายชนะกันต์  สุดา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

229 63301040150 นายชนะกันต์  สุดา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

230 63301040150 นายชนะกันต์  สุดา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

231 63301040151 นายสายชล  อินทร์โจม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

232 63301040153 นายภาณุวัฒน์  มณีรัตน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

233 63301040153 นายภาณุวัฒน์  มณีรัตน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

234 63301040157 นายกิตติพล  ทาศรีภู ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

235 63301040157 นายกิตติพล  ทาศรีภู ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3.5

236 63301040159 นายสัญปกรณ์  ทะแพงชนธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

237 63301040159 นายสัญปกรณ์  ทะแพงชนธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

238 63301040159 นายสัญปกรณ์  ทะแพงชนธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

239 63301040160 นายอนุชิต  สร้อยจักร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

240 63301040160 นายอนุชิต  สร้อยจักร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1
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241 63301040160 นายอนุชิต  สร้อยจักร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

242 63301040161 นายสุเมธี  ผลจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2

243 63301040161 นายสุเมธี  ผลจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

244 63301040161 นายสุเมธี  ผลจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3.5

245 63301040162 นายยอดเกรียงไกร  มหาโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

246 63301040162 นายยอดเกรียงไกร  มหาโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

247 63301040162 นายยอดเกรียงไกร  มหาโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

248 63301040162 นายยอดเกรียงไกร  มหาโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

249 63301040162 นายยอดเกรียงไกร  มหาโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-1002 / วงจรไฟฟ้า 1 นายเอกชัย  วัฒนาวารีกุล 1.5

250 63301040164 นายนิธิศวร์  ศิริพันธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

251 63301040164 นายนิธิศวร์  ศิริพันธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

252 63301040164 นายนิธิศวร์  ศิริพันธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

253 63301040165 นายปุรินทร์  พิมพ์โยธา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

254 63301040165 นายปุรินทร์  พิมพ์โยธา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

255 63301040165 นายปุรินทร์  พิมพ์โยธา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

256 63301040165 นายปุรินทร์  พิมพ์โยธา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-1002 / วงจรไฟฟ้า 1 นายเอกชัย  วัฒนาวารีกุล 1.5

257 63301040166 นายจักรภัทร  ค าธิศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2

258 63301040166 นายจักรภัทร  ค าธิศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

259 63301040166 นายจักรภัทร  ค าธิศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

260 63301040167 นายภาณุวัฒน์  นามเสาร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
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261 63301040167 นายภาณุวัฒน์  นามเสาร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

262 63301040167 นายภาณุวัฒน์  นามเสาร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

263 63301040169 นายธีระศักด์ิ  อินธิกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

264 63301040169 นายธีระศักด์ิ  อินธิกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

265 63301040169 นายธีระศักด์ิ  อินธิกาย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

266 63301040170 นางสาวลลิษา  เหล่าทองสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

267 63301040171 นายจิรพงษ์  ปลื มเย็น ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

268 63301040171 นายจิรพงษ์  ปลื มเย็น ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2

269 63301040171 นายจิรพงษ์  ปลื มเย็น ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

270 63301040172 นายอรรถวัฒน์  ลาค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

271 63301040172 นายอรรถวัฒน์  ลาค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3.5

272 63301040172 นายอรรถวัฒน์  ลาค า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-1002 / วงจรไฟฟ้า 1 นายเอกชัย  วัฒนาวารีกุล 1.5

273 63301040175 นายชินวัตร  สีหา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

274 63301040175 นายชินวัตร  สีหา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

275 63301040175 นายชินวัตร  สีหา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

276 63301040176 นางสาวสุนิษา  มุ่งดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2

277 63301040176 นางสาวสุนิษา  มุ่งดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

278 63301040176 นางสาวสุนิษา  มุ่งดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

279 63301040176 นางสาวสุนิษา  มุ่งดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

280 63301040177 นายอภิเชษฐ์  แถมสมดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

281 63301040177 นายอภิเชษฐ์  แถมสมดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

282 63301040177 นายอภิเชษฐ์  แถมสมดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3

283 63301040177 นายอภิเชษฐ์  แถมสมดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-1002 / วงจรไฟฟ้า 1 นายเอกชัย  วัฒนาวารีกุล 2

284 63301040180 นายวีระวัฒน์  อินท่ีบาล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

285 63301040181 นายเมืองทอง  ศิริจันทร์พันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5

286 63301040181 นายเมืองทอง  ศิริจันทร์พันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

287 63301040181 นายเมืองทอง  ศิริจันทร์พันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1

288 63301040184 นางสาวศิขรินทร์  ป้องปก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5

289 63301040184 นางสาวศิขรินทร์  ป้องปก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3

290 63301040184 นางสาวศิขรินทร์  ป้องปก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

291 63301040186 นายกฤตย  วุฒิสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2

292 63301040186 นายกฤตย  วุฒิสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 0

293 63301040190 นายณัฐพล  ไชยจักร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2

294 63301040190 นายณัฐพล  ไชยจักร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

295 63301040191 นายภาณุพงษ์  เลิศจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3
296 63301040192 นายพัฒนพงษ์  เจริญชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
297 63301040192 นายพัฒนพงษ์  เจริญชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 1.5
298 63301040192 นายพัฒนพงษ์  เจริญชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4
299 63301040193 นายศุภชัย  เครือบุดดี  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
300 63301040193 นายศุภชัย  เครือบุดดี  ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
301 63301040194 นางสาวพัชรา  ยาทองไขย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

302 63301040194 นางสาวพัชรา  ยาทองไขย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3
303 63301040194 นางสาวพัชรา  ยาทองไขย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4

304 63301040195 นายพีรพงศ์  ห้องจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
305 63301040195 นายพีรพงศ์  ห้องจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
306 63301040195 นายพีรพงศ์  ห้องจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2111 / ดิจิตอลเบื องต้น นายพลากร  สุวรรณทอง 3
307 63301040197 นายสิริกร  ทิพม่อม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
308 63301040197 นายสิริกร  ทิพม่อม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3
309 63301040198 นายสุทธิพร  ศรีเพียชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2.5
310 63301040198 นายสุทธิพร  ศรีเพียชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4
311 63301040200 นายธีรพัฒน์  บุญล้อม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
312 63301040200 นายธีรพัฒน์  บุญล้อม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3.5
313 63301040202 นายยศกร  ศรีสร้อย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
314 63301040203 นายศุภกฤษ์  สุขศิริ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 3

315 63301040203 นายศุภกฤษ์  สุขศิริ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2201 / การติดตั งไฟฟ้า 2 นายวิษณุ   เผ่าวงศ์ษา 2
316 63301040203 นายศุภกฤษ์  สุขศิริ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3
317 63301040204 นายวัชรากร  วันชูเสริฐ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 2
318 63301040204 นายวัชรากร  วันชูเสริฐ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 3
319 63301040205 นายอุดมศักด์ิ  วงศ์ตาโสม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นายอภิศักด์ิ   พ่วงกุล 3
320 63301040205 นายอุดมศักด์ิ  วงศ์ตาโสม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2004 / การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ นายสิทธิเดช   ไชยทองพันธ์ 3
321 63301040205 นายอุดมศักด์ิ  วงศ์ตาโสม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 3104-8501 / โครงการ นายพลากร  สุวรรณทอง 4
322 64201040006 นายเจตนิพัทธ์  หารยงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
323 64201040008 นายชินดนัย  การุญ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5
324 64201040009 นายชุมพล  พิมพิเศษสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
325 64201040009 นายชุมพล  พิมพิเศษสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
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326 64201040011 นายธนบดี  พรหมพารักษ์ อ่อนตา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
327 64201040015 นายนภัสกร  มาตราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0

328 64201040015 นายนภัสกร  มาตราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
329 64201040015 นายนภัสกร  มาตราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2001 / เขียนแบบไฟฟ้า นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 1.5
330 64201040016 นายบุณยกร  ไพใหล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
331 64201040019 นายวาทยากร  วงศ์กาฬสินธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
332 64201040023 นายกรภัทร์  อ่อนม่ิง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
333 64201040023 นายกรภัทร์  อ่อนม่ิง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2
334 64201040023 นายกรภัทร์  อ่อนม่ิง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
335 64201040024 นายณัฐพนธ์  วงศ์อาษา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
336 64201040026 นายเดชนรินทร์  วัดแผ่นล า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
337 64201040027 นายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5
338 64201040027 นายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

339 64201040032 นายพีรดล  โพธิมล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
340 64201040037 นายวรภัทร  นามเสนา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5
341 64201040039 นายวัชระพงษ์  ฟองอ่อน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
342 64201040053 นายธีระพงษ์  เหมกุล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2
343 64201040060 นายศิริโชค  ฮ่มป่า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
344 64201040060 นายศิริโชค  ฮ่มป่า ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
345 64201040061 นายศิวศิลป์  พรมจ าปา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
346 64201040070 นายธราเทพ  ทองธิราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
347 64201040075 นายภูธเนศ  แก้วม่ิงดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
348 64201040075 นายภูธเนศ  แก้วม่ิงดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
349 64201040075 นายภูธเนศ  แก้วม่ิงดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5
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350 64201040080 นายสิงหราช  นามประเสริฐ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
351 64201040081 นายอนวัช  ค าชนะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2001 / เขียนแบบไฟฟ้า นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 1.5

352 64201040083 นายอัษฎาวุฒิ  สมหม่ัน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 3
353 64201040088 นายธนากร  เหลาแตว ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
354 64201040094 นายปราชญ์นิธิศ  จูงกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
355 64201040094 นายปราชญ์นิธิศ  จูงกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
356 64201040097 นายภูเบศน์  ภาวะนิช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
357 64201040100 นายวีระพงษ์  ร่วมกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
358 64201040100 นายวีระพงษ์  ร่วมกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
359 64201040100 นายวีระพงษ์  ร่วมกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 2.5
360 64201040104 นางสาวอาริสา  สุมังคะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
361 64201040106 นายณัฐนันท์  ค าภูเงิน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
362 64201040109 นายธนกฤต  พระสุรัตน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

363 64201040109 นายธนกฤต  พระสุรัตน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
364 64201040110 นายธีรศักด์ิ  บาลนาคม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2
365 64201040113 นายเฟ่ืองฟู  สีดาพันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
366 64201040114 นางสาวเขมจิรา  ม่วงศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า เรียนซ  า 20000-1201 / ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง นางสาวพลอยสุดา พิทยาพละ 4
367 64201040115 นางสาวรติมา  เฉลิมพงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 1.5
368 64201040115 นางสาวรติมา  เฉลิมพงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
369 64201040120 นางสาวสุนิสา  งอยภูธร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 1.5
370 64201040121 นายอทิวัตถ์  ทองแสง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
371 64201040122 นายอนุรักษ์  จิตต์บรรจง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
372 64201040123 นายอภิสิทธ์ิ  อ่อนสุระทุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
373 64201040123 นายอภิสิทธ์ิ  อ่อนสุระทุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
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374 64201040123 นายอภิสิทธ์ิ  อ่อนสุระทุม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5
375 64201040124 นายอักษรนันท์  โพติยะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 1.5

376 64201040125 นายคงเกียรติ  ค าลือ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
377 64201040125 นายคงเกียรติ  ค าลือ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
378 64201040125 นายคงเกียรติ  ค าลือ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
379 64201040126 นายจักรวาล  มณีรัตน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
380 64201040128 นายเฉลิมชัย  วงศ์กาฬสินธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
381 64201040128 นายเฉลิมชัย  วงศ์กาฬสินธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2001 / เขียนแบบไฟฟ้า นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 2.5
382 64201040129 นายณัฐดนัย  ตุ่ยไชย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
383 64201040129 นายณัฐดนัย  ตุ่ยไชย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
384 64201040132 นายนิธิ  บัวผัน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
385 64201040132 นายนิธิ  บัวผัน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
386 64201040133 นายปิยะชาติ  เจนสาครู ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

387 64201040133 นายปิยะชาติ  เจนสาครู ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
388 64201040133 นายปิยะชาติ  เจนสาครู ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
389 64201040138 นายวรากร  ธนะสินธ์ุ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20104-2001 / เขียนแบบไฟฟ้า นายศุภชาติ     ค าทะเนตร 2.5
390 64201040139 นายศักด์ิสิริ  พุทธิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
391 64201040139 นายศักด์ิสิริ  พุทธิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
392 64201040139 นายศักด์ิสิริ  พุทธิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 2
393 64201040140 นายศักรินทร์  ตะเคียน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
394 64201040142 นายสมพงษ์  ศิรินาม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
395 64201040143 นายสิทธิชัย  ไตรวงค์ย้อย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5
396 64201040145 นายอาณัติ  นาใจนึก ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
397 64201040147 นางสาวจันทร์จิรา  คุณปัญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
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398 64201040150 นางสาวณัชชา  ศิริรักษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
399 64201040151 นายธีรวัฒน์  นันทะวงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2

400 64201040151 นายธีรวัฒน์  นันทะวงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
401 64201040154 นายนันทพงศ์  สมรฤทธ์ิ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
402 64201040156 นางสาวปาริชาต  อุทัยวัฒน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
403 64201040159 นายภานุเดช  โมกขันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2.5
404 64201040162 นายอชิระ  พรหมโคตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
405 64201040165 นายอัครเดช  มังลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
406 64201040166 นายอดิเทพ  ผลสุข ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 2000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
407 64201040171 นางสาวชัญญ์ณัฏฐา  อนันต์ปรีชากร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
408 64301040018 นายทศพล  เลิงโพชะ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2004 / การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ นายวิวัฒน์   วงค์แสนไชย 1.5
409 64301040019 นายธนดล  พลราชม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30104-2004 / การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ นายวิวัฒน์   วงค์แสนไชย 1
410 64301040061 นายประมุข  ลาดมุณี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30000-1608 / การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 2

411 64301040069 นายกิจชวัตต์  ดีระดา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 3
412 64301040071 นายชัยวัฒน์  เบื องบน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 3.5
413 64301040073 นายธนกร  เครือบุดดี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 2
414 64301040074 นายธนากร  วงษาเนาว์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 4
415 64301040080 นายรติ  ไตรยขันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 4
416 64301040084 นายวิศวะ  กาด าดวน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
417 64301040087 นายจักรกฤษ  สูญราช ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
418 64301040090 นายเดชนรินทร์  แจ่มกระจ่าง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
419 64301040091 นายธนพล  บุตรชาติ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
420 64301040093 นายธีรภัทร  พลราชม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
421 64301040098 นายวัฒนา  จันทร์มาลา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
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422 64301040100 นายสถิตพร  บุญบ ารุง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
423 64301040104 นายธีระวัฒน์  ตาทิพย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0

424 64301040120 นายเกียรติศักด์ิ  บุญมี ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
425 64301040144 นายธนากร  คนหาญ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
426 64301040148 นายศราวุธ  พิมพ์หาร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 1
427 64301040149 นายศุภกร  เสาะแสวง ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
428 64301040152 นายอนุชิต  วงศ์เครือสอน ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
429 64301040155 นายธนภัทร  อุดรทักษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
430 64301040156 นายธราธร  สุปัญญะบุตร ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
431 64301040162 นายภาณุวัฒน์  ทัศนาสา ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
432 64301040170 นายอภิรักษ์  โยลัย ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
433 64301040179 นายปฏิกรณ์  โคตรธรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
434 64301040181 นายสฤษด์ิ  ผงชานันท์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0

435 64301040183 นายณัฐวุฒิ  เมามีจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
436 64301040184 นายปิยวัฒน์  ศรีมงคล ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายพลากร  สุวรรณทอง 0
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1 6121010021 นายอภิเชษฐ์  สุวรรณเขต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล เรียนซ  า 20000-1601 / ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 2
2 6121010021 นายอภิเชษฐ์  สุวรรณเขต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 2000-1405 / เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื องต้น นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5

3 6121010108 นายณัฐวุฒิ  นนท์ไพวัน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล เรียนซ  า 2000-1203 / ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 นางสาวกมลวรรณ วงศ์กาฬสินธ์ุ 2.5
4 6121010108 นายณัฐวุฒิ  นนท์ไพวัน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 2000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 1
5 6121010111 นายธีรภัทร จุลทะกอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 2000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 1
6 6231010139 นายณัฐพล  เหลืองค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล เรียนซ  า 3000-1203 / ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงาน นายสัจจา  จันทร์สงเคราะห์ 3.5
7 6231010139 นายณัฐพล  เหลืองค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 3101-2104 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5
8 6420100184 นายคเชนร  ชัยหม่ืน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
9 6420100197 นายนนทวัฒน์  ใยปางแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
10 6420100199 นายบัณณวิชญ์  เรืองหัสดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
11 62201010031 นายธีรภัทร  จันอรรคคะ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางสาวแววตา  โพธิงาม 2
12 62201010082 นายลักษมี  ไชยมูล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นายสน่ัน  วราศรี 1
13 62201010131 นายกฤษฎา  วงศรีชู ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1204 / การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 1

14 63201010013 นายธีรศักด์ิ  จันนามวงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3
15 63201010015 นายนพคุณ  ทุพเหม่ง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0
16 63201010039 นายอันวา  เหรียญทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3
17 63201010054 นายภัทรพล  กระบอกโท ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0
18 63201010054 นายภัทรพล  กระบอกโท ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5
19 63201010054 นายภัทรพล  กระบอกโท ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
20 63201010056 นายภาทิศ  ราศี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0
21 63201010056 นายภาทิศ  ราศี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
22 63201010056 นายภาทิศ  ราศี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1.5
23 63201010057 นายยุทธพงษ์  อินอ่ิม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 0
24 63201010061 นายศุภกร  ลาแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3
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25 63201010061 นายศุภกร  ลาแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 0
26 63201010069 นายนวพล  พวงสร้อย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 3

27 63201010073 นายปธิภาน  เงินนาม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0
28 63201010080 นายภูมินทร์  ผาบแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 2
29 63201010080 นายภูมินทร์  ผาบแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1
30 63201010081 นายวรพงศ์  จันทร์ทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 2
31 63201010082 นายวัชรพงษ์  โคตรวังอวน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปณิดา  ครองธรรม 0
32 63201010087 นายโฆษิต  อินทร์ม่วง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
33 63201010096 นายธราธิป  ทาหลง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2.5
34 63201010101 นายปฏิพล  จันโทวาท ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
35 63201010106 นายภานุพงษ์  สมดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 3
36 63201010113 นายวรพล  ภูละคร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1
37 63201010116 นายศิรวิทย์  นาโควงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2.5

38 63201010116 นายศิรวิทย์  นาโควงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นายศักด์ิดา   วงค์กาฬสินธ์ุ 1
39 63201010122 นายสุรสิทธ์ิ  ทะวงศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 3
40 63201010126 นายกฤษณพงศ์  อุ่มสาพล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
41 63201010126 นายกฤษณพงศ์  อุ่มสาพล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
42 63201010133 นายณัฐวุฒิ  อินธิเสน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2.5
43 63201010135 นายตะวัน  ไกยสวน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
44 63201010135 นายตะวัน  ไกยสวน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
45 63201010143 นายยศภัทร  อ้อยรักษา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2003 / งานเคร่ืองล่างรถยนต์  นายชัยยา  ญาติสังกัด 2
46 63201010147 นายพงศ์ศิริ  วงศ์ธรรม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 2.5
47 63201010151 นายภูมินทร์  แถมสมดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 2
48 63201010152 นายภูมินทร์  วัดแผ่นล า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

49 63201010169 นายชาญชัย  เรืองสวัสด์ิ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5
50 63201010179 นายปฐมพร  ศรีสุพรรณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5

51 63201010186 นายพีรพล  ค าศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5
52 63201010186 นายพีรพล  ค าศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1
53 63201010186 นายพีรพล  ค าศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1002 / วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายกนก  ย่ิงจอหอ 2
54 63201010188 นายภิรวัฒน์  ชนะแฝง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5
55 63201010189 นายภูดิษกุล  ลพพันธ์ุทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5
56 63201010189 นายภูดิษกุล  ลพพันธ์ุทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1
57 63201010194 นายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
58 63201010194 นายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1
59 63201010201 นายสุรศักด์ิ  ศรีพรหมทัต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
60 63201010201 นายสุรศักด์ิ  ศรีพรหมทัต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1
61 63201010204 นายเอกพล  ไผ่ตาแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5

62 63201010204 นายเอกพล  ไผ่ตาแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 1
63 63201010207 นายธนกร  บุระเนตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 0
64 63301010007 นายธรรมรัตน์  อรรถประจง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
65 63301010008 นายธีรภัทร  สังข์ทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
66 63301010009 นายนนทนันท์  จันทลุน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
67 63301010013 นายวัฒนพงษ์  ไชมะโย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
68 63301010014 นายวัฒนา  ค าทะเนตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
69 63301010016 นายกรกต  พรหมสาขา ณ สกลนคร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
70 63301010024 นายพสิษฐ์  บัวทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
71 63301010025 นายศราวุฒิ  ศรีปัญญา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
72 63301010026 นายสิทธิพงษ์  แสงวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
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73 63301010030 นายอาทิตย์  ไตต ารา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
74 63301010031 นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เครือศร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5

75 63301010032 นายจิรวัฒน์  บัวทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
76 63301010036 นายปรมินทร์  อัคบาล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
77 63301010037 นายธนารักษ์  ลมออน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
78 63301010046 นายพงศธร  วงศ์กาษา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
79 63301010047 นายวรเทพ  บุตรเพ็ง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
80 63301010049 นายจิรเมธ  ประเสริฐการ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
81 63301010050 นายวันชนะ  วรพัฒน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 0
82 63301010053 นายอธิเทพ  แฮนเกตุ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
83 63301010055 นายอรัญ  ประก่ิง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
84 63301010098 นายศุภกรณ์  โพติยะ  ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  นายกิตติพงษ์  เรือนก้อน 4
85 63301010100 นายคุณากร  อุ่นเทียมโสม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1

86 63301010102 นายชัยนิวัฒน์  ดอกบัว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
87 63301010104 นายณัฐพงษ์  แปลงศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
88 63301010106 นายธนพล  ปติโยพัน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
89 63301010107 นายธวัชชัย  ดอบุตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
90 63301010113 นายประกร  ชีแพง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
91 63301010114 นายภูวดล  กันยาตี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
92 63301010115 นายภูวนาถ  รักษี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
93 63301010116 นายรัฐพงษ์  นนท์เหล่าพล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
94 63301010123 นายศิรสิทธ์ิ  เจริญมา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
95 63301010124 นายสรวิชญ์  ทันบุญ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
96 63301010124 นายสรวิชญ์  ทันบุญ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
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97 63301010125 นายอภิชาติ  ใยลีอ่าง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
98 63301010126 นายกิตติพงษ์  ฝูงพิลา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1

99 63301010126 นายกิตติพงษ์  ฝูงพิลา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
100 63301010127 นายกิตติพงษ์  เสตสิงห์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
101 63301010127 นายกิตติพงษ์  เสตสิงห์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
102 63301010127 นายกิตติพงษ์  เสตสิงห์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
103 63301010128 นายจักรพันธ์  เมืองอามาตย์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
104 63301010129 นายจิระวัฒน์  ฟ้าคุ้ม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 0
105 63301010129 นายจิระวัฒน์  ฟ้าคุ้ม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 1.5
106 63301010129 นายจิระวัฒน์  ฟ้าคุ้ม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2103 / งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังยานยนต์ นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
107 63301010133 นายณัฐพล  จันทพันธ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
108 63301010133 นายณัฐพล  จันทพันธ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
109 63301010133 นายณัฐพล  จันทพันธ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5

110 63301010135 นายธนพล  ภาวงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
111 63301010136 นายธีรศักด์ิ  ผลจันทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2.5
112 63301010136 นายธีรศักด์ิ  ผลจันทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
113 63301010138 นายพลวัฒน์  สาริบุตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
114 63301010138 นายพลวัฒน์  สาริบุตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
115 63301010139 นายพลวัต  รัตนอนุชาติกมล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
116 63301010139 นายพลวัต  รัตนอนุชาติกมล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
117 63301010140 นายพีรพัฒน์  ก าริสุ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
118 63301010141 นายภราดร  ปานโบ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
119 63301010142 นายภูมินทร์  ยอดไธสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 2
120 63301010142 นายภูมินทร์  ยอดไธสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
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121 63301010143 นายภูมินทร์  อามาตมนตรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
122 63301010143 นายภูมินทร์  อามาตมนตรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5

123 63301010145 นายวิระชัย  นาถมทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
124 63301010145 นายวิระชัย  นาถมทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
125 63301010146 นายศตคุณ  ติยะบุตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
126 63301010146 นายศตคุณ  ติยะบุตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
127 63301010147 นายสิทธิชัย  สูญราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
128 63301010148 นายสุเมธี  ไกรยะวรรณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1.5
129 63301010148 นายสุเมธี  ไกรยะวรรณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2.5
130 63301010150 นายอภิสิทธ์ิ  วงศ์ผาบุตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 1
131 63301010154 นายพีระพัฒน์  ชาลีพร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2006 / งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ นายสภาวุธ  บาดดี 3
132 64201010001 นางสาวเกวลิน  ค าสงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1
133 64201010001 นางสาวเกวลิน  ค าสงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2

134 64201010003 นางสาวพรฤดี  ทานะวิโรจน์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
135 64201010003 นางสาวพรฤดี  ทานะวิโรจน์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1
136 64201010003 นางสาวพรฤดี  ทานะวิโรจน์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
137 64201010003 นางสาวพรฤดี  ทานะวิโรจน์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2
138 64201010004 นางสาววราภรณ์  สิงหา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
139 64201010004 นางสาววราภรณ์  สิงหา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2
140 64201010005 นางสาวสกุลกาญจน์  ทูลไชย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3
141 64201010006 นางสาวสาวิกา  พ่อสิงห์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 3
142 64201010006 นางสาวสาวิกา  พ่อสิงห์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
143 64201010007 นางสาวสุพัตรา  นวานุช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
144 64201010007 นางสาวสุพัตรา  นวานุช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1.5
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145 64201010007 นางสาวสุพัตรา  นวานุช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2
146 64201010007 นางสาวสุพัตรา  นวานุช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2

147 64201010007 นางสาวสุพัตรา  นวานุช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2
148 64201010016 นายภูมินทร์  แซ่จ่อ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
149 64201010016 นายภูมินทร์  แซ่จ่อ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1
150 64201010016 นายภูมินทร์  แซ่จ่อ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
151 64201010019 นายวีรพล  เถิงพะวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0
152 64201010022 นายกฤษดา  ออมสิน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
153 64201010023 นายกิตติศักด์ิ  ธิวะโต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
154 64201010023 นายกิตติศักด์ิ  ธิวะโต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0
155 64201010023 นายกิตติศักด์ิ  ธิวะโต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
156 64201010024 นายจักรินทร์  พุฒศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
157 64201010024 นายจักรินทร์  พุฒศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0

158 64201010024 นายจักรินทร์  พุฒศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
159 64201010025 นายจิรายุส  เพ็งสว่าง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
160 64201010025 นายจิรายุส  เพ็งสว่าง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายอธิวัฒน์  เจริญดา 2
161 64201010025 นายจิรายุส  เพ็งสว่าง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
162 64201010025 นายจิรายุส  เพ็งสว่าง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
163 64201010026 นายชินวัตร  ผาสุข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
164 64201010027 นายชินวัตร  พรมวงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
165 64201010027 นายชินวัตร  พรมวงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1
166 64201010027 นายชินวัตร  พรมวงศ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
167 64201010028 นายณัฐพล  สุดาชม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3
168 64201010028 นายณัฐพล  สุดาชม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
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169 64201010029 นายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายอธิวัฒน์  เจริญดา 2.5
170 64201010029 นายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5

171 64201010030 นายธนกฤต  สังข์ทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
172 64201010032 นายภัทรพล  ยางธิสาร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
173 64201010034 นายภานุพงษ์  ยางธิสาร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
174 64201010034 นายภานุพงษ์  ยางธิสาร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1.5
175 64201010034 นายภานุพงษ์  ยางธิสาร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
176 64201010035 นายเมธาภพ  คณะเมือง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
177 64201010036 นายรชต  กิจจารุวงษ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 4
178 64201010037 นายศุภฤกษ์  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
179 64201010037 นายศุภฤกษ์  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0
180 64201010037 นายศุภฤกษ์  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3
181 64201010039 นายอัฐวุฒิ  ศรีหนองห้าง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 2.5

182 64201010040 นายเอกพล  พรมทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 1
183 64201010040 นายเอกพล  พรมทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3
184 64201010040 นายเอกพล  พรมทอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
185 64201010041 นายเอกมงคล  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางดารณี  แรมกลาง 0
186 64201010041 นายเอกมงคล  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
187 64201010041 นายเอกมงคล  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
188 64201010041 นายเอกมงคล  มาตราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
189 64201010042 นายกรวิชญ์  สมสวัสด์ิ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
190 64201010046 นายธนพล  รักแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
191 64201010050 นายนที  ศักด์ิซ้ายดา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
192 64201010053 นายพรรษา  หารดา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
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193 64201010054 นายพิพัฒน์พงษ์  พฤกษ์จันทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5
194 64201010054 นายพิพัฒน์พงษ์  พฤกษ์จันทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5

195 64201010055 นายภานุวัฒน์  ขวัญใจ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
196 64201010055 นายภานุวัฒน์  ขวัญใจ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 3
197 64201010055 นายภานุวัฒน์  ขวัญใจ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
198 64201010055 นายภานุวัฒน์  ขวัญใจ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
199 64201010057 นายมนพัทธ์  กระบอกโท ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
200 64201010058 นายรัชชานนท์  ขวาชัยวี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
201 64201010060 นายสุธิมนต์  ไชยนัด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 1
202 64201010060 นายสุธิมนต์  ไชยนัด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายวรวิทย์   ตงศิริ 3
203 64201010060 นายสุธิมนต์  ไชยนัด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
204 64201010061 นายอภิสิทธ์ิ  วงษาไชย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 1.5
205 64201010061 นายอภิสิทธ์ิ  วงษาไชย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายวรวิทย์   ตงศิริ 3

206 64201010061 นายอภิสิทธ์ิ  วงษาไชย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
207 64201010062 นายอิทธิกร  ค าพิทูล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
208 64201010062 นายอิทธิกร  ค าพิทูล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
209 64201010062 นายอิทธิกร  ค าพิทูล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 1.5
210 64201010062 นายอิทธิกร  ค าพิทูล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2.5
211 64201010063 นายกนกพล  พรหมศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
212 64201010067 นายชลาวุธ  บุญมาศ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
213 64201010068 นายณัฐพล  ก้อนแพง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
214 64201010068 นายณัฐพล  ก้อนแพง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2.5
215 64201010069 นายณัฐวุฒิ  แสนภูวา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
216 64201010070 นายธนาธร  อาชุมไชย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
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217 64201010072 นายปฏิพันธ์  หม่ันศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
218 64201010074 นายภานุวัฒน์  มีภูค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5

219 64201010075 นายภูริพัสร์  หลินภู ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
220 64201010076 นายรพีภัทร  บุญราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
221 64201010077 นายรวิชญ์  เหลาแตว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
222 64201010078 นายวาริช  สุทธิอาจ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 3
223 64201010081 นายอภิวัฒน์  โถดาสา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
224 64201010084 นายชาญชัย  สร้อยมาลัย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
225 64201010087 นายณัฐพล  แก้วบุญมี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
226 64201010088 นายธีรภัทร  ราชลอด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
227 64201010088 นายธีรภัทร  ราชลอด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
228 64201010088 นายธีรภัทร  ราชลอด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายสันติกร  เนินกล้วย 2.5
229 64201010088 นายธีรภัทร  ราชลอด ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 2

230 64201010090 นายปฏิภาณ  ผาสีกาย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
231 64201010090 นายปฏิภาณ  ผาสีกาย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
232 64201010090 นายปฏิภาณ  ผาสีกาย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
233 64201010094 นายศรายุทธ  อินธิแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
234 64201010094 นายศรายุทธ  อินธิแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
235 64201010094 นายศรายุทธ  อินธิแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
236 64201010094 นายศรายุทธ  อินธิแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
237 64201010095 นายศักด์ิดา  ดวงกุลสา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
238 64201010096 นายศุภกร  ไขไพวัน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
239 64201010096 นายศุภกร  ไขไพวัน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
240 64201010098 นายสุพกร  ดาทุมทา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
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241 64201010099 นายสุรสิทธ์ิ  ภูละคร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
242 64201010100 นายวายุภัค  เครือแดง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

243 64201010100 นายวายุภัค  เครือแดง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายสันติกร  เนินกล้วย 2.5
244 64201010100 นายวายุภัค  เครือแดง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
245 64201010106 นายณัฐพงษ์  เชื อคนแข็ง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
246 64201010106 นายณัฐพงษ์  เชื อคนแข็ง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
247 64201010107 นายณัฐพรชัย  โคตรศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
248 64201010107 นายณัฐพรชัย  โคตรศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
249 64201010109 นายณัฐิวัฒน์  แสนนาม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
250 64201010109 นายณัฐิวัฒน์  แสนนาม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
251 64201010110 นายธนกฤต  มีเท่ียง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
252 64201010110 นายธนกฤต  มีเท่ียง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2.5
253 64201010111 นายธัญเทพ  พงษ์ไทย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

254 64201010111 นายธัญเทพ  พงษ์ไทย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
255 64201010111 นายธัญเทพ  พงษ์ไทย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
256 64201010111 นายธัญเทพ  พงษ์ไทย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
257 64201010113 นายปุรณินทร์  ค าสงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
258 64201010113 นายปุรณินทร์  ค าสงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 2.5
259 64201010113 นายปุรณินทร์  ค าสงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
260 64201010114 นายพัชรพล  นาโควงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
261 64201010115 นายพิชญุตม์  ปีคุณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
262 64201010115 นายพิชญุตม์  ปีคุณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
263 64201010118 นายอนุชิต  อุปพงษ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
264 64201010120 นายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
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265 64201010121 นายอัศนี  พรหมโคตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
266 64201010122 นายอภิสิทธ์ิ  ผาอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

267 64201010122 นายอภิสิทธ์ิ  ผาอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
268 64201010122 นายอภิสิทธ์ิ  ผาอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
269 64201010122 นายอภิสิทธ์ิ  ผาอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 1.5
270 64201010122 นายอภิสิทธ์ิ  ผาอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
271 64201010123 นายกิตติพงศ์  โพธ์ิด า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
272 64201010124 นายกิตติพัฒน์  ค าทะเนตร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
273 64201010126 นายคเณษ  ยะสูงเนิน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
274 64201010126 นายคเณษ  ยะสูงเนิน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
275 64201010129 นายณรงค์กรณ์  เกิดศักด์ิ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
276 64201010130 นายณัฐพล  เสนาค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
277 64201010130 นายณัฐพล  เสนาค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5

278 64201010133 นายนิมิตร  ม่อมพะเนาว์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
279 64201010135 นายพีรพัฒน์  พันธุกาง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
280 64201010135 นายพีรพัฒน์  พันธุกาง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
281 64201010135 นายพีรพัฒน์  พันธุกาง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
282 64201010137 นายภูวไนย  แซ่ลี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
283 64201010138 นายยุทธกาจ  การชาค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
284 64201010138 นายยุทธกาจ  การชาค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
285 64201010142 นายสุวิทย์ชา  ชอกแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
286 64201010142 นายสุวิทย์ชา  ชอกแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
287 64201010142 นายสุวิทย์ชา  ชอกแก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
288 64201010145 นายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2.5
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289 64201010145 นายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5
290 64201010146 นายเจษฎา  ฤทธิธรรม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

291 64201010146 นายเจษฎา  ฤทธิธรรม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
292 64201010146 นายเจษฎา  ฤทธิธรรม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1
293 64201010147 นายชนสรณ์  โตมาก ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
294 64201010147 นายชนสรณ์  โตมาก ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
295 64201010147 นายชนสรณ์  โตมาก ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1
296 64201010148 นายไชยวัฒน์  ม่ันคงหัตร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
297 64201010148 นายไชยวัฒน์  ม่ันคงหัตร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
298 64201010148 นายไชยวัฒน์  ม่ันคงหัตร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2.5
299 64201010149 นายณัฐพงค์  มุงคุณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
300 64201010149 นายณัฐพงค์  มุงคุณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
301 64201010149 นายณัฐพงค์  มุงคุณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1

302 64201010150 นายธนาวัตร  สิงห์โต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
303 64201010150 นายธนาวัตร  สิงห์โต ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1.5
304 64201010151 นายนพรัตน์  พิทักษ์การ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
305 64201010151 นายนพรัตน์  พิทักษ์การ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
306 64201010153 นายปรมินทร์  พรมแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
307 64201010153 นายปรมินทร์  พรมแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
308 64201010157 นายศิวะ  ขะที ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต น.ส.ปิยวรรณ   ศิริสวัสด์ิ 1
309 64201010157 นายศิวะ  ขะที ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
310 64201010157 นายศิวะ  ขะที ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2.5
311 64201010157 นายศิวะ  ขะที ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1
312 64201010158 นายสรายุทธ  รอกเกษม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
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313 64201010158 นายสรายุทธ  รอกเกษม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 3
314 64201010160 นายอภิรักษ์  สาขามุละ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

315 64201010160 นายอภิรักษ์  สาขามุละ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
316 64201010160 นายอภิรักษ์  สาขามุละ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1
317 64201010162 นายอุดมพร  ฤทธิแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
318 64201010162 นายอุดมพร  ฤทธิแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายพลวัฒน์   เกิดแก้ว 1
319 64201010163 นายกฤษดา  ประเทพา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
320 64201010163 นายกฤษดา  ประเทพา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
321 64201010163 นายกฤษดา  ประเทพา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
322 64201010164 นายจักรริน  ใจศิริ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม น.ส.ปิยวรรณ   ศิริสวัสด์ิ 1
323 64201010164 นายจักรริน  ใจศิริ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
324 64201010165 นายจิรวัฒน์  มันอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม น.ส.ปิยวรรณ   ศิริสวัสด์ิ 1
325 64201010165 นายจิรวัฒน์  มันอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

326 64201010165 นายจิรวัฒน์  มันอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5
327 64201010165 นายจิรวัฒน์  มันอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
328 64201010165 นายจิรวัฒน์  มันอินทร์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
329 64201010166 นายโชคชัย  เสนสุข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
330 64201010166 นายโชคชัย  เสนสุข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
331 64201010166 นายโชคชัย  เสนสุข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
332 64201010167 นายณัฐนัน  โคระชาติ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
333 64201010169 นายปรเมศวร์  ฐานทองดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
334 64201010169 นายปรเมศวร์  ฐานทองดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3
335 64201010169 นายปรเมศวร์  ฐานทองดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
336 64201010169 นายปรเมศวร์  ฐานทองดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
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337 64201010174 นายภาคภูมิ  ผันอากาศ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
338 64201010177 นายรชฏ  นอบไทย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2

339 64201010178 นายราชศักด์ิ  แก้วสุวรรณ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3
340 64201010178 นายราชศักด์ิ  แก้วสุวรรณ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2102 / งานจักยานยนต์ นายอภิชาติ  บุญเกิด 2
341 64201010178 นายราชศักด์ิ  แก้วสุวรรณ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
342 64201010184 นายคเชนร์  ชัยหม่ืน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
343 64201010191 นายณัฐพงษ์  กงนะ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
344 64201010193 นายเตวิทย์  ซ้ายสุพรรณ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
345 64201010195 นายธีรนพ  วันค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5
346 64201010195 นายธีรนพ  วันค า ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายสมพร  จันทะเริง 2.5
347 64201010198 นายนิติกร  พรประทุม ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 1.5
348 64201010199 นายปัณณวิชญ์  เรืองหัสดี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี 2
349 64201010201 นายวรวิช  ชินบูรณ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

350 64201010202 นายวัฒน์ชานนท์  เชื อนานนท์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
351 64201010204 นายสุระศักด์ิ สายทะเล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
352 64201010204 นายสุระศักด์ิ  สายทะเล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 20101-2101 / งานเคร่ืองยนต์เล็ก นายชุมศักด์ิ  พลวงษ์ 2.5
353 64301010003 นายโกศล  โกศล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
354 64301010003 นายโกศล  โกศล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
355 64301010003 นายโกศล  โกศล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
356 64301010006 นายชนะชัย  ค ามี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
357 64301010012 นายธีรธร  กุดวงค์แก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 1.5
358 64301010012 นายธีรธร  กุดวงค์แก้ว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
359 64301010016 นายพงษธร  ชีแพง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
360 64301010021 นางสาวกนกธิดา  จัดนอก ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 3
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361 64301010021 นางสาวกนกธิดา  จัดนอก ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
362 64301010021 นางสาวกนกธิดา  จัดนอก ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5

363 64301010025 นายณัฐดนัย  เหลาแตว ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
364 64301010026 นายณัฐวุฒิ  นนท์ไพวัน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
365 64301010030 นายธีรภัทร  จุลทะกอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
366 64301010030 นายธีรภัทร  จุลทะกอง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
367 64301010031 นายธีระนันท์  ฮังชัย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 1
368 64301010031 นายธีระนันท์  ฮังชัย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
369 64301010031 นายธีระนันท์  ฮังชัย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
370 64301010033 นายภาสวิชญ์  มุลตองคะ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
371 64301010033 นายภาสวิชญ์  มุลตองคะ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
372 64301010034 นายวีรศิล  ฟักแฟง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
373 64301010039 นายอาทิตย์  ชมสมบูรณ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5

374 64301010041 นายชัยชนะ  เกษมสานต์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
375 64301010045 นายทนงศักด์ิ  ดวงกุสา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 1.5
376 64301010045 นายทนงศักด์ิ  ดวงกุสา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
377 64301010045 นายทนงศักด์ิ  ดวงกุสา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
378 64301010047 นายธีรเทพ  เจริญคร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 0
379 64301010047 นายธีรเทพ  เจริญคร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 1
380 64301010049 นายนฤดล  พวกสันเทียะ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
381 64301010049 นายนฤดล  พวกสันเทียะ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
382 64301010054 นางสาวเพียงฟ้า  จันทะโข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
383 64301010054 นางสาวเพียงฟ้า  จันทะโข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
384 64301010054 นางสาวเพียงฟ้า  จันทะโข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
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385 64301010054 นางสาวเพียงฟ้า  จันทะโข ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
386 64301010056 นายภาราดร  อุ่นพิมพ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5

387 64301010060 นายทศพล  ชอนภา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 1.5
388 64301010063 นายนครินทร์  แสนศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
389 64301010063 นายนครินทร์  แสนศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5
390 64301010065 นายพัฒทวุฒิ  เผ่าวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
391 64301010066 นายพีระพล  บุตรมหา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 1.5
392 64301010066 นายพีระพล  บุตรมหา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 1
393 64301010069 นายภาราดร  ม่อมพะเนาว์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1.5
394 64301010069 นายภาราดร  ม่อมพะเนาว์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
395 64301010069 นายภาราดร  ม่อมพะเนาว์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
396 64301010069 นายภาราดร  ม่อมพะเนาว์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5
397 64301010070 นายภูตะวัน  โยลัย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2

398 64301010071 นายภูวดล  นิตสุภาพ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
399 64301010071 นายภูวดล  นิตสุภาพ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5
400 64301010074 นายวรวิทย์  เรืองศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายปรีดา  มาหินกอง 3
401 64301010074 นายวรวิทย์  เรืองศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
402 64301010074 นายวรวิทย์  เรืองศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
403 64301010074 นายวรวิทย์  เรืองศรี ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5
404 64301010077 นายแสนดี  แสงวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2002 / เทอร์โมไดนามิกส์ นายจักรกฤษ  ทวยดี 2
405 64301010077 นายแสนดี  แสงวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2104 / งานปรับอากาศรถยนต์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
406 64301010077 นายแสนดี  แสงวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2.5
407 64301010077 นายแสนดี  แสงวงค์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2.5
408 64301010078 นายอดิศร  หาญธงชัย ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

409 64301010138 นายกิติศักด์ิ  ชาวหนองเพยร ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-0003 / งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์เบื องต้น นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี ผ
410 64301010142 นายชลันธร  ก้อนบุญใส ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-0003 / งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์เบื องต้น นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี ผ

411 64301010151 นายวัฒนากร  ไตรมีแสง ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-0003 / งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์เบื องต้น นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี ผ
412 64301010159 นายกิตติพศ  อวนพล ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2
413 64301010167 นายธีรศักด์ิ  ยะพลหา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-0003 / งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์เบื องต้น นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี ผ
414 64301010169 นายพงศกร  ศรีสุราช ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-0003 / งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์เบื องต้น นายฤทธิศักด์ิ ฮังกาสี ผ
415 64301010170 นายพงษ์ธร  ภักดีล้น ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2.5
416 64301010173 นายวรเชษฐ์  สอนสา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2.5
417 64301010175 นายสถาพร  เพชรพันธ์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2
418 64301010179 นายจรัลเกียรติ  ศรีวังไสย์ ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
419 64301010180 นายธนาทร  แย้มกล่ิน ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30100-0104 / นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  นายภาณุ  โยธาไพร 2
420 64301010182 นายณัฐพล  ปังอุทา ช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล แก้ มส. 30101-2102 / งานไฟฟ้ารถยนต์  นายสุพล  แนวตัน 2
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1 64301050071 นายกิตติพงษ์  เต็มหลวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ แก้ มส. 30001-1051 / กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ นายกษิดินาถ  ภูโฮม 3
2 64301050073 นางสาววิชยา  สุวรรณมาโจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ แก้ มส. 30001-1051 / กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ นายกษิดินาถ  ภูโฮม 3

3 64301050084 นายทวีศักด์ิ  สารีธรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1
4 6031050027 นายยุทธพงษ์   มาตราช ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ เรียนซ  า 3000-1502 / เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 2
5 6121050069 นายวัชระ  สีขาว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ เรียนซ  า 20000-1202 / ภาษาอังกฤษฟัง-พูด นางพานทอง   เน่ืองโคตะ 3.5
6 6121050069 นายวัชระ สีขาว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 2105-2007 / วงจรดิจิตอล นายชาติชาย   กุลไทย 1
7 62201050044 นายอนุวัตน์  มูลรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2103 / ระบบภาพ นายภูวเดช   รายา 2
8 63201050021 นายกฤษฎา  แร่ถ่าย ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
9 63201050021 นายกฤษฎา  แร่ถ่าย ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3
10 63201050026 นายชาคริต  เสริมศักด์ิ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 2
11 63201050029 นายธนวัฒน์  เมฆตั ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
12 63201050039 นายอนุชา  ค าศรีพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์ 2
13 63201050039 นายอนุชา  ค าศรีพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 2.5

14 63201050041 นายพัชรพล  วัดแผ่นล า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
15 63201050042 นางสาวกุลฐินี  อุปรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
16 63201050042 นางสาวกุลฐินี  อุปรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
17 63201050043 นายธนวุฒิ  ถ่ินรัศมี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
18 63201050043 นายธนวุฒิ  ถ่ินรัศมี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
19 63201050043 นายธนวุฒิ  ถ่ินรัศมี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3.5
20 63201050043 นายธนวุฒิ  ถ่ินรัศมี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
21 63201050045 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
22 63201050045 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3.5
23 63201050045 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายภูวเดช   รายา 2
24 63201050045 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
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25 63201050046 นายธีรภัทร  ศรีจันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5
26 63201050046 นายธีรภัทร  ศรีจันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2

27 63201050047 นายธีระวุฒิ  ท าด า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5
28 63201050047 นายธีระวุฒิ  ท าด า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2.5
29 63201050047 นายธีระวุฒิ  ท าด า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3.5
30 63201050048 นายนปพล  เอี ยงลักขะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5
31 63201050048 นายนปพล  เอี ยงลักขะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3.5
32 63201050048 นายนปพล  เอี ยงลักขะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายภูวเดช   รายา 2
33 63201050048 นายนปพล  เอี ยงลักขะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 1.5
34 63201050049 นายนรินทร์ธร  เพ็ชรสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3.5
35 63201050049 นายนรินทร์ธร  เพ็ชรสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 4
36 63201050051 นายพรอนันต์  พิมพ์เภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
37 63201050051 นายพรอนันต์  พิมพ์เภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1

38 63201050052 นายพลวัฒน์  มีแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2
39 63201050052 นายพลวัฒน์  มีแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1.5
40 63201050052 นายพลวัฒน์  มีแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3
41 63201050052 นายพลวัฒน์  มีแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายภูวเดช   รายา 2
42 63201050052 นายพลวัฒน์  มีแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
43 63201050053 นายพัชรพล  ทองก้อน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
44 63201050053 นายพัชรพล  ทองก้อน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
45 63201050053 นายพัชรพล  ทองก้อน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3.5
46 63201050053 นายพัชรพล  ทองก้อน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายภูวเดช   รายา 2
47 63201050053 นายพัชรพล  ทองก้อน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
48 63201050054 นางสาวพัชรี  สุภะรินทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 3
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49 63201050054 นางสาวพัชรี  สุภะรินทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
50 63201050054 นางสาวพัชรี  สุภะรินทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 1.5

51 63201050057 นายวันธนะ  ตาลีบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2
52 63201050057 นายวันธนะ  ตาลีบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2
53 63201050057 นายวันธนะ  ตาลีบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3.5
54 63201050058 นางสาวศรีแก้ว  ค าศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2.5
55 63201050058 นางสาวศรีแก้ว  ค าศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
56 63201050063 นายจักรภพ  พรมกาวงค์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2
57 63201050064 นางสาวเจนจิรา  เลาศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 2.5
58 63201050066 นายชัยสิทธ์ิ  ไก่สระแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5
59 63201050066 นายชัยสิทธ์ิ  ไก่สระแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3
60 63201050066 นายชัยสิทธ์ิ  ไก่สระแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
61 63201050066 นายชัยสิทธ์ิ  ไก่สระแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2

62 63201050067 นางสาวณัฐธิดา  ศูนย์จันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5
63 63201050067 นางสาวณัฐธิดา  ศูนย์จันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 2.5
64 63201050068 นายดานุพร  แสนศร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
65 63201050069 นายธนากร  ไชยมงค์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 3
66 63201050074 นายนัฐพงษ์  แสนต่างนา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวมลวิภา  กัลยาไสย์ 2.5
67 63201050074 นายนัฐพงษ์  แสนต่างนา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงค์ 2
68 63201050079 นายสุรเชษฐ์  ศรีสด ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1007 / งานเคร่ืองมือกลเบื องต้น นายสุทธิชัย   อ่อนก้อน 3
69 63201050088 นายวิศวชิด  สังข์สุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
70 63201050088 นายวิศวชิด  สังข์สุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
71 63201050093 นายสุวัช  แสนดวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2
72 63201050093 นายสุวัช  แสนดวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2124 / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย นายภูวเดช   รายา 2
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73 63201050096 นางสาวอรอุมา  บัวทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1.5
74 63201050097 นางสาวอัจฉรา  มาลุน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2008 / เคร่ืองเสียง นายภูวเดช   รายา 2

75 63201050099 นายอัศวิน  จ านงค์นอก ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปุณิกา  หาญธงชัย 2.5
76 63201050099 นายอัศวิน  จ านงค์นอก ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20105-2009 / เคร่ืองรับวิทยุ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
77 63301050003 นายณัฐพล  กลยนี  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
78 63301050006 นายธนาวุธ  นามศรี  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
79 63301050008 นายธีระวัฒน์  หาญทองไชย  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
80 63301050009 นายนฤเทพ  วงศ์โท  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
81 63301050010 นายพลพล  ปิยะนันท์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
82 63301050011 นายภัคพงษ์  พันธุออน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
83 63301050012 นายภาณุพงศ์  เจนไธสง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
84 63301050013 นายวีระศักด์ิ  ขันบรรจง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
85 63301050016 นายสาธิน  นุชประยูร  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4

86 63301050024 นายชินกฤต  ทับแสงทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
87 63301050037 นายวีรยุทธ  พันนาค า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 3105-8501 / โครงการ นายจิรพล    กัลยาเรือน 4
88 63301050040 นายกลวัชร  พรมบุญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2
89 63301050041 นายจักรินทร์  ม่อมพะเนาว์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3
90 63301050045 นายธนาวุฒิ  ปังอุทา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5
91 63301050047 นายพชร  แก้วกงพาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5
92 63301050049 นางสาวเพ็ญนภา  ไชยตะมาตย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3
93 63301050050 นางสาววลัยพร  เสนสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3
94 63301050054 นางสาวสุมินญา  คนซ่ือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 3.5
95 63301050055 นายธีรเดช  งอยภูธร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
96 63301050057 นางสาวปวีณา  สีโนนยาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
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97 63301050059 นายวีรพล  ขันบรรจง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1.5
98 63301050060 นายศตวรรษ  แมดพิมาย ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1206 / ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางวรรฒมล  บรรจงเลี ยง 2.5

99 63301050061 นายสมเจตน์  โพนค าดาบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
100 63301050065 นางสาวปารวี  บุตรรินดา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
101 64201050005 นางสาวนงนภัส  จ าปาราช ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
102 64201050005 นางสาวนงนภัส  จ าปาราช ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 3.5
103 64201050005 นางสาวนงนภัส  จ าปาราช ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1
104 64201050007 นายผลิตโชค  ขันค า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2
105 64201050014 นางสาววรรณิดา  สินทวี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1.5
106 64201050016 นางสาวอนิภัทสรา  ครูมนตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2.5
107 64201050019 นายจารุวิทย์  สินทรัพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1004 / งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื องต้น นายสันติกร  เนินกล้วย 2.5
108 64201050020 นางสาวจิตรานุช  เทบ ารุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1
109 64201050034 นางสาวกนกอร  อ่อนศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

110 64201050034 นางสาวกนกอร  อ่อนศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
111 64201050034 นางสาวกนกอร  อ่อนศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1
112 64201050035 นายกรรชัย  ตวงครบุรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
113 64201050037 นางสาวกัณฐิกา  นระบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
114 64201050037 นางสาวกัณฐิกา  นระบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
115 64201050037 นางสาวกัณฐิกา  นระบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
116 64201050038 นายกิตติโชค  ผายทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
117 64201050038 นายกิตติโชค  ผายทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
118 64201050040 นายทินกร  ค าทะเนตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
119 64201050040 นายทินกร  ค าทะเนตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 2.5
120 64201050041 นายธรรมนูญ  เหล่าผาเกลี ยง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
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121 64201050041 นายธรรมนูญ  เหล่าผาเกลี ยง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 2
122 64201050042 นายพงศธร  ศรีพรหมทัต ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

123 64201050045 นายวงศธร  สอนสมนึก ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
124 64201050046 นายวีรภัตร  พิมพ์พงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
125 64201050046 นายวีรภัตร  พิมพ์พงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
126 64201050046 นายวีรภัตร  พิมพ์พงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
127 64201050046 นายวีรภัตร  พิมพ์พงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1
128 64201050046 นายวีรภัตร  พิมพ์พงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1002 / วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นางสาวหัทยา  นามวงศา 3.5
129 64201050046 นายวีรภัตร  พิมพ์พงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1
130 64201050047 นายศิวนาท  หม่ืนที ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
131 64201050047 นายศิวนาท  หม่ืนที ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
132 64201050047 นายศิวนาท  หม่ืนที ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
133 64201050047 นายศิวนาท  หม่ืนที ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0

134 64201050049 นางสาวอภิณญา  ศรีสาวรรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 1.5
135 64201050049 นางสาวอภิณญา  ศรีสาวรรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1
136 64201050050 นายเจตน์สฤษฎ์ิ  สัมพะวงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1.5
137 64201050052 นายธนดล  สุวรรณรักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5
138 64201050052 นายธนดล  สุวรรณรักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1002 / วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นางสาวหัทยา  นามวงศา 3
139 64201050053 นายนิพล  จันทร์เพ็งเพ็ญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
140 64201050054 นายบัญญพนต์  แสนบรรดิษฐ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
141 64201050055 นางสาวปิยพร  สังขฤกษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2.5
142 64201050055 นางสาวปิยพร  สังขฤกษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
143 64201050056 นางสาวพัชราภรณ์  สุภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
144 64201050056 นางสาวพัชราภรณ์  สุภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

145 64201050058 นายภาธร  วัดน้อย ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1.5
146 64201050059 นายรัฐภูมิ  มอมไทรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1

147 64201050059 นายรัฐภูมิ  มอมไทรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
148 64201050059 นายรัฐภูมิ  มอมไทรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
149 64201050059 นายรัฐภูมิ  มอมไทรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
150 64201050060 นายวัชรากร  จันทร์แดง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
151 64201050060 นายวัชรากร  จันทร์แดง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
152 64201050060 นายวัชรากร  จันทร์แดง ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
153 64201050061 นายสถาพร  วะริสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
154 64201050062 นายสุรชาติ  บัวพรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
155 64201050063 นางสาวอนุภัทร  กุลโชติ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
156 64201050063 นางสาวอนุภัทร  กุลโชติ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1
157 64201050064 นายอภิรักษ์  พิมพ์ลุน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1

158 64201050064 นายอภิรักษ์  พิมพ์ลุน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1.5
159 64201050066 นายธณากร  คณะพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1
160 64201050066 นายธณากร  คณะพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1.5
161 64201050067 นายอภิสิทธ์ิ  วันทองสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
162 64201050067 นายอภิสิทธ์ิ  วันทองสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 0
163 64201050068 นายกันตินันท์  ประกิระเค ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 2
164 64201050069 นายขรรค์เพชร  ผมประทุม ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
165 64201050070 นายธีรไนย  แผนสมบูรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
166 64201050070 นายธีรไนย  แผนสมบูรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2
167 64201050070 นายธีรไนย  แผนสมบูรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5
168 64201050071 นายมนต์มนัส  ฮ่มป่า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
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169 64201050072 นายวัฒนา  นาหว่าน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นายทรงฤทธ์ิ  ธนะค าดี 1
170 64201050073 นายอนันต์ตศักด์ิ  แก้วมุงคุณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ศูนย์ 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นายสน่ัน  วราศรี 1

171 64201050073 นายอนันต์ศักด์ิ  แก้วมุงคุณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1001 / เขียนแบบเทคนิคเบื องต้น นางสาวหัทยา  นามวงศา 2.5
172 64201050074 นายจิรภัทร  จุลค าภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20100-1005 / งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น นายสุรศักด์ิ   วัฒนาวารีกุล 1.5
173 64201050075 นายศุภกิตต์ิ  ศรีสร้อย ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
174 64301050001 นายกฤษดา  ดวงเคน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1
175 64301050013 นายกรวิชญ์  ศรีเกื อกล่ิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0
176 64301050019 นายธนวัฒน์  ไพใหล ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0
177 64301050056 นายศักด์ิชัย  ไก่สระแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30105-0004 / งานพื นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล นายกษิดินาถ  ภูโฮม ผ
178 64301050058 นายอนันตพล  กองสีสังข์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30001-1051 / กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ นายกษิดินาถ  ภูโฮม 3
179 64301050060 นายอรรฆพร  พระกัตติยะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30001-1051 / กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ นายกษิดินาถ  ภูโฮม 3
180 64301050087 นายธีรพัฒน์  พรมภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30105-0004 / งานพื นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล นายกษิดินาถ  ภูโฮม ผ
181 64301050088 นางสาวณิชาพร  ต้อนโสกรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กฯ แก้ มส. 30105-0005 / งานพื นฐานระบบเสียงและระบบภาพ นายกษิดินาถ  ภูโฮม ผ
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 64302040009 นายระพีพัฒน์  ชมภูจักร์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30204-2001 / พื นฐานธุรกิจดิจิทัล นางสาววราภรณ์   นิลสาขา 2
2 64302040009 นายระพีพัฒน์  ชมภูจักร์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1.5

3 64302040015 นายวาที  สิงหาชารี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30204-2002 / ระบบจัดการฐานข้อมูล นางสาววราภรณ์   นิลสาขา 1.5
4 64302040015 นายวาที  สิงหาชารี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1
5 64302040016 นางสาวจุฑามาศ  พรหมพินิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0
6 64302040019 นายจักรรินทร์  ทองสุขดี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1
7 64302040019 นายจักรรินทร์  ทองสุขดี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1601 / การพัฒนาสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 2
8 64302040022 นายธีรพงษ์  พันธ์วิไล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1
9 64302040026 นายพัทธพล  แสนสุริวงค์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1
10 64302040027 นายภูวดล  แสงส่อง เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 3000-1601 / การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม นายเจษฎา  มาหริน 2.5
11 64302040041 นายนันทวุฒิ  ปารีสร้อย เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 1



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

1 63209010001 นางสาวณัฐกานต์  นันท์ธนัย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
2 63209010001 นางสาวณัฐกานต์  นันท์ธนัย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

3 63209010001 นางสาวณัฐกานต์  นันท์ธนัย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2004 / การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5
4 63209010001 นางสาวณัฐกานต์  นันท์ธนัย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2
5 63209010001 นางสาวณัฐกานต์  นันท์ธนัย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2001 / การจัดการฐานข้อมูลเบื องต้น นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5
6 63209010004 นายวิศวะ  วงศ์หนองหว้า เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
7 63209010004 นายวิศวะ  วงศ์หนองหว้า เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2004 / การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5
8 63209010004 นายวิศวะ  วงศ์หนองหว้า เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2
9 63209010004 นายวิศวะ  วงศ์หนองหว้า เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2001 / การจัดการฐานข้อมูลเบื องต้น นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1
10 63209010004 นายวิศวะ  วงศ์หนองหว้า เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2107 / ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2
11 63209010007 นายอนิรุตต์  แสนใจวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
12 63209010007 นายอนิรุตต์  แสนใจวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
13 63209010007 นายอนิรุตต์  แสนใจวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2004 / การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2

14 63209010007 นายอนิรุตต์  แสนใจวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ศูนย์ 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1
15 63209010007 นายอนิรุตต์  แสนใจวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2107 / ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2
16 63209010008 นายคมสัน  บุญเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 3
17 63209010011 นายนพพล  พระสลัก เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5
18 63209010011 นายนพพล  พระสลัก เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ศูนย์ 20901-2105 / การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
19 63209010012 นายณัฐพงศ์  ประก่ิง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
20 63209010012 นายณัฐพงศ์  ประก่ิง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2004 / การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 0
21 63209010012 นายณัฐพงศ์  ประก่ิง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2107 / ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
22 63209010014 นายภาคินทร์  ชาดวัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
23 63209010014 นายภาคินทร์  ชาดวัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2
24 63209010014 นายภาคินทร์  ชาดวัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2107 / ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2
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25 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5
26 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2004 / การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 1.5

27 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2010 / การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื องต้น นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2
28 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2001 / การจัดการฐานข้อมูลเบื องต้น นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1
29 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2002 / ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื องต้น นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1
30 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2107 / ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1
31 63209010015 นางสาววรลักษณ์  ชมสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ศูนย์ 20901-2105 / การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
32 64209010001 นางสาวกนกวรรณ  จันทะวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
33 64209010001 นางสาวกนกวรรณ  จันทะวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1.5
34 64209010001 นางสาวกนกวรรณ  จันทะวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1001 / ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1
35 64209010001 นางสาวกนกวรรณ  จันทะวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1
36 64209010001 นางสาวกนกวรรณ  จันทะวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
37 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1

38 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2
39 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
40 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1001 / ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
41 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
42 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
43 64209010002 นายก้องภพ  แสวงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
44 64209010003 นางสาวจิรัชยา  งาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2
45 64209010003 นางสาวจิรัชยา  งาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
46 64209010003 นางสาวจิรัชยา  งาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
47 64209010005 นายชิษนุพรรณ  อนันติ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2
48 64209010005 นายชิษนุพรรณ  อนันติ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้
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49 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
50 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5

51 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ศูนย์ 20901-2507 / พื นฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจิตอล นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1
52 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2
53 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 2.5
54 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
55 64209010006 นายอัษฎา  นาหม่ืนไวย เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
56 64209010009 นายทศพล  ศรีมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
57 64209010009 นายทศพล  ศรีมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1001 / ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
58 64209010009 นายทศพล  ศรีมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
59 64209010010 นายธนกฤต  อุ่นพา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
60 64209010013 นางสาวพิมลนาฏ  ฮวมรุณ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
61 64209010013 นางสาวพิมลนาฏ  ฮวมรุณ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1

62 64209010016 นายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
63 64209010016 นายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1001 / ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
64 64209010016 นายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
65 64209010016 นายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
66 64209010016 นายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 0
67 64209010017 นางสาวรุจิรา  อุดมเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 2
68 64209010017 นางสาวรุจิรา  อุดมเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
69 64209010019 นายศุภกฤต  ภูลายยาว เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
70 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
71 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5
72 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2
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ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

73 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
74 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1001 / ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

75 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
76 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
77 64209010022 นายอดิรุจ  แสนภูวา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
78 64209010023 นายอภิชาติ  ไทยเหนือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1
79 64209010023 นายอภิชาติ  ไทยเหนือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแพรวพรรณ  เข่ือนขันธ์ 1.5
80 64209010023 นายอภิชาติ  ไทยเหนือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-2008 / ดิจิตอลเบื องต้น นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
81 64209010023 นายอภิชาติ  ไทยเหนือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1005 / ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นางสาวนิตยา   สอนสุข 1
82 64209010024 นายธงชาติ  ชาวันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
83 64209010024 นายธงชาติ  ชาวันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-9208 / การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
84 64209010024 นายธงชาติ  ชาวันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20901-1001 / ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0
85 64209010024 นายธงชาติ  ชาวันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 20001-2001 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวโชติรส  แน่นอุดร 0

86 64309010005 นายวิษณุพงศ์  ประกอบพร เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
87 64309010005 นายวิษณุพงศ์  ประกอบพร เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30901-1003 / ระบบฐานข้อมูลและการออแบบ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5
88 64309010006 นายวีระพงษ์  โคตรสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
89 64309010006 นายวีระพงษ์  โคตรสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30901-1003 / ระบบฐานข้อมูลและการออแบบ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5
90 64309010007 นายธนชาติ  ชาวันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
91 64309010008 นายภูมิภัทร  ศุภพงศ์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
92 64309010010 นายพีรยุทธ  แสนพลอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
93 64309010012 นายมัชฌมย์  ปิระนันท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
94 64309010018 นายพรพิภพ  สีแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
95 64309010018 นายพรพิภพ  สีแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30901-1003 / ระบบฐานข้อมูลและการออแบบ นางธนภรณ์  เกิดแก้ว 2.5
96 64309010020 นายอัษฎา  แสนค ามา เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
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1 62202120002 นางสาวกัญญาวีร์  พลสงคราม ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
2 62202120014 นางสาวณหทัย  คัทจิต ภาษาต่างประเทศ เรียนซ  า 20212-2005 / การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางสังคมและงานอาชีพ นางพานทอง   เน่ืองโคตะ 3.5

3 62202120014 นางสาวณหทัย  คัทจิต ภาษาต่างประเทศ เรียนซ  า 20000-1210 / ภาษาอังกฤษส าหรับงานธุรกิจ นางพานทอง   เน่ืองโคตะ 3
4 62202120014 นางสาวณหทัย  คัทจิต ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2110 / ภาษาจีน 1 นายเกียรติศักด์ิ  ลาด า 1.5
5 62202120039 นางสาวสุทิวา  อุตะนาม ภาษาต่างประเทศ แก้ศูนย์ 20001-1003 / ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวพัชรมล  จันทรเสถียร 1
6 63202120003 นายรนภัทร  จิตต์เกื อ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2114 / ภาษาญ่ีปุ่น 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1
7 63202120003 นายรนภัทร  จิตต์เกื อ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2118 / ภาษาเกาหลี 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1.5
8 63202120011 นางสาวกิตติญา  เฮืองฮุง ภาษาต่างประเทศ เรียนซ  า 20000-1220 / ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน นางสาวสรสวรรค์  ไพยเสน 1.5
9 63202120011 นางสาวกิตติญา  เฮืองฮุง ภาษาต่างประเทศ เรียนซ  า 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
10 63202120015 นางสาวสุนิตา  ตุปฏิ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2111 / ภาษาจีน 2 นายเกียรติศักด์ิ  ลาด า 1.5
11 63202120015 นางสาวสุนิตา  ตุปฏิ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแววตา  โพธิงาม 1
12 63202120019 นางสาวชลดา  มาดี ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
13 63202120019 นางสาวชลดา  มาดี ภาษาต่างประเทศ แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

14 63202120019 นางสาวชลดา  มาดี ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2114 / ภาษาญ่ีปุ่น 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1
15 63202120019 นางสาวชลดา  มาดี ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2118 / ภาษาเกาหลี 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1.5
16 63202120019 นางสาวชลดา  มาดี ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแววตา  โพธิงาม 2.5
17 63202120020 นางสาวกุศลิน  อินทรีย์ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2118 / ภาษาเกาหลี 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1.5
18 63202120035 นางสาววนิดา  ทนะค าดี ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2111 / ภาษาจีน 2 นายเกียรติศักด์ิ  ลาด า 1.5
19 63202120035 นางสาววนิดา  ทนะค าดี ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2118 / ภาษาเกาหลี 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1.5
20 63202120036 นางสาวศศิกานต์  แช่มช่ืน ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2111 / ภาษาจีน 2 นายเกียรติศักด์ิ  ลาด า 1.5
21 63202120036 นางสาวศศิกานต์  แช่มช่ืน ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
22 63202120041 นางสาวอรนภา  สีอุบล ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
23 63202120041 นางสาวอรนภา  สีอุบล ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2114 / ภาษาญ่ีปุ่น 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1
24 63202120041 นางสาวอรนภา  สีอุบล ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2118 / ภาษาเกาหลี 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1.5
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25 63202120043 นางสาวอัญชิษฐา  มวลไธสง ภาษาต่างประเทศ เรียนซ  า 20000-1220 / ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน นางสาวสรสวรรค์  ไพยเสน 1
26 63202120043 นางสาวอัญชิษฐา  มวลไธสง ภาษาต่างประเทศ เรียนซ  า 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

27 63202120043 นางสาวอัญชิษฐา  มวลไธสง ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
28 63202120043 นางสาวอัญชิษฐา  มวลไธสง ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวแววตา  โพธิงาม 0
29 63202120050 นางสาวพรนภา  วงศ์สิงห์ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20212-2114 / ภาษาญ่ีปุ่น 1 นางสาวแววตา  โพธิงาม 1
30 63202120051 นายวีระศักด์ิ  บุญแสน ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
31 64202120003 นางสาวกฤตรียา  มาตราช ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1503 / ทักษะชีวิตและสังคม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
32 64202120007 นางสาวชนม์นิภา  ตาริไชย ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
33 64202120010 นางสาวชลินกานต์  สร้างโสก ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1503 / ทักษะชีวิตและสังคม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
34 64202120015 นายธเนศวร  สมบูรณ์ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
35 64202120020 นางสาวปภัสสิริย์  พันธ์ุทอง ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 3
36 64202120023 นางสาวปิยธิดา  จันทร์ละออ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
37 64202120039 นางสาวอนิชา  จันทะนะ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

38 64202120041 นางสาวอนุสรา  แม้นพงศ์ ภาษาต่างประเทศ แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
39 64202120048 นางสาวธนิก  ศรีวิชัย ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน) แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
40 64202120048 นางสาวธนิก  ศรีวิชัย ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน) แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1
41 64202120049 นางสาวรุ่งทิพย์  ค าพิษงู ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน) แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 3
42 64302120013 นางสาวนทีกานต์  ตระกูลมา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0
43 63302120003 นางสาวณมิตตา  โยธานัก  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
44 63302120005 นายธนากร  อุปรี  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
45 63302120007 นางสาวนฤมล  บุตรพรหม  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5
46 63302120008 นางสาวนุชจรินทร์  พลศักด์ิขวา  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
47 63302120011 นางสาวปวริศา  ภารสงวน  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
48 63302120013 นางสาวศศิธร  นักร า  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
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49 63302120014 นางสาวศิริรัตน์  พิมพะการ  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
50 63302120018 นางสาวสุภิญญา  พรหมอุดม  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5

51 63302120020 นางสาวอภิญญา  แสนรัตน์  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5
52 63302120022 นางสาวอารียา  นาโควงค์  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3
53 63302120023 นางสาวอารียา  พุฒซ้อน  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  EP  (ทวิภาคี) แก้ มส. 30212-5102 / งานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 นางสาวแววตา  โพธิงาม 3.5
54 64302120003 นายธีระพัฒน์  โคนพันธ์ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ (EP) แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0
55 64302120026 นางสาวอินทิรา  วิบูลย์ชัยลักษณ์ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ทวิ (EP) แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นายวัชระ  ลานเจริญ 0
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1 6121270012 นางสาวสาวิตรี  ขันบรรจง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ศูนย์ 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นายภานุวัฒน์  เชื อกุล 1
2 6121270020 นายจิระศักด์ิ  ธนะกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ เรียนซ  า 2000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางพวงเพชร  บุตรมหา 1.5

3 6121270020 นายจิระศักด์ิ  ธนะกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ เรียนซ  า 2000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2
4 6121270020 นายจิระศักด์ิ  ธนะกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ เรียนซ  า 2000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3
5 6121270020 นายจิระศักด์ิ  ธนะกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 2000-1302 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5
6 6121270020 นายจิระศักด์ิ  ธนะกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 2000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3
7 6121270020 นายจิระศักด์ิ  ธนะกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 2000-1302 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3
8 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายพิทักษ์  พรหมโคตร 2.5
9 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3127-2002 / เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ นายพิทักษ์  พรหมโคตร 2.5
10 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3100-0113 / กรรมวิธีการผลิต นายแสงศร  โสภารักษ์ 3
11 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3127-2006 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยน์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
12 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3127-2106 / การประมาณราคางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
13 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3127-2008 / เทคนิคการติดตั งและซ่อมบ ารุงระบบเมคคาทรอนิกส์ นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 3.5

14 6131272008 นายศราวุธ  คันทีท้าว เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 3127-2008 / เทคนิคการติดตั งและซ่อมบ ารุงระบบเมคคาทรอนิกส์ นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 3.5
15 62201270001 นายกรวิชญ์  แก้วเนตร เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
16 62201270001 นายกรวิชญ์  แก้วเนตร เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-2108 / งานซ่อมบ ารุงเมคคาทรอนิกส์ นายแสงศร  โสภารักษ์ 1
17 62201270002 นายกฤษณะ  ฉิมป้อง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
18 62201270003 นายเกียรติก้อง  คันทะนาด เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
19 62201270004 นายเจษฎาภรณ์  เจือบุญ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
20 62201270006 นายณภัทร  นันทะแพง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
21 62201270007 นายธนบดี  กุณราช เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
22 62201270008 นายธันยภัทร์  เทศาประสิทธ์ิ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
23 62201270009 นางสาวธีระนาฎ  กองแพงค า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
24 62201270010 นายนภัทร  ธนะศรี เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
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25 62201270011 นายนัทวุฒต์ิ  โพธ์ิเป้ียศรี เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
26 62201270012 นางสาวพรนิชา  จันดาวงศ์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4

27 62201270013 นายพากร  เพ็งสว่าง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
28 62201270014 นายพิสิษฐ์  วิเชียรปัญญา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
29 62201270017 นางสาวมณฑิรา  แก้วยะลุน เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
30 62201270018 นายรัฐมนตรี  รัตนานิคม เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
31 62201270019 นายรัตนศักด์ิ  จันจ าปา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
32 62201270020 นายวีระ  พันธุออน เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
33 62201270021 นางสาวศศิวิมล  บุบผาสวรรณ์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
34 62201270022 นายศิรชัช  จ่ิมอาษา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
35 62201270023 นางสาวอรอนงค์  รัตนะ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
36 62201270026 นางสาวชนิตา  หาญยงค์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
37 62201270028 นายณัฐสิทธ์ิ  ดีล  า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4

38 62201270028 นายณัฐสิทธ์ิ  ดีล  า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-2103 / พื นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี นางสาวกฤษพร  โยมศรีเคน 3.5
39 62201270028 นายณัฐสิทธ์ิ  ดีล  า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-2108 / งานซ่อมบ ารุงเมคคาทรอนิกส์ นางสาวกฤษพร  โยมศรีเคน 3.5
40 62201270028 นายณัฐสิทธ์ิ  ดีล  า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-2105 / การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ นางสาวกฤษพร  โยมศรีเคน 3.5
41 62201270029 นายเทวราช  สิงขร เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
42 62201270031 นายธนภัทร์  บุตรแสง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
43 62201270032 นายธีรวัสส์  นมัสการ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
44 62201270034 นายปราโมทย์  โทขนาด เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
45 62201270034 นายปราโมทย์  โทขนาด เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
46 62201270035 นายปิยรัตน์  ขจรจิตร เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
47 62201270038 นายมนตรี  ขวัญพุทธา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
48 62201270039 นายวิวรรธน์  ภูอาษา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
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49 62201270040 นางสาวศศิกานต์  ยางธิสาร เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20127-8501 / โครงงาน นายเพ่ิมศักด์ิ   แสงสิทธ์ิ 4
50 64201270003 นางสาวณัฐพร  บุตรสุวรรณ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

51 64201270006 นางสาวปนัดดา  ศรีพวงมะลัย เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2
52 64201270008 นายปิยวัตร  เทอ ารุง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5
53 64201270010 นางสาวพรรณภษา  สอนสมนึก เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1
54 64201270011 นางสาวพรสุดา  แดนอินทร์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2
55 64201270012 นายภัควัฒน์  พิชัยค า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2
56 64201270015 นายศาณวุฒิ  บูรพา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1
57 64201270016 นายศิรบดี  พลมีเดช เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1
58 64201270017 นางสาวศิริประภา  เป้งค าภา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2
59 64201270023 นายเฉลิมศักด์ิ  ทูลไชย เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5
60 64201270024 นายชยุตม์  เครือกนก เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 4
61 64201270025 นายชาคริต  กิตติธรรม เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 2

62 64201270027 นายแทนคุณ  โคตรผาย เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5
63 64201270037 นางสาวเมธาวดี  ทิพย์สุวรรณ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 1.5
64 64301270001 นายกฤษณะ  ศรีจันทร์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3.5
65 64301270001 นายกฤษณะ  ศรีจันทร์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
66 64301270002 นายเกียรติยศ  เหล่ียมสิงขรณ์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
67 64301270007 นายจีรศักด์ิ  ค าศรี เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
68 64301270010 นายไตรภูมิ  บุญกล้า เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
69 64301270014 นายอนุชา  ประขันธ์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
70 64301270016 นายกิตติพงษ์  วงศ์นาเรือง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
71 64301270018 นายฐิติศักด์ิ  พิมพานิชย์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
72 64301270019 นายณรงค์ฤทธ์ิ  เกตุพิลา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2002 / เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม นายจิระศักด์ิ  แสนบัณฑิต 3
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73 64301270020 นายธนกร  บู่ทอง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
74 64301270020 นายธนกร  บู่ทอง เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2002 / เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม นายจิระศักด์ิ  แสนบัณฑิต 4

75 64301270021 นายธนกฤต  มีสุข เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1407 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอรอนงค์  ดอกจันรี 0
76 64301270025 นายศักดินันท์  แสนหูม เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
77 64301270026 นายสิทธิพงษ์  วงศรีลา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
78 64301270028 นายอิศระพงษ์  รัตนา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
79 64301270060 นายมงคล  ศูนย์จันทร์ เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
80 64301270072 นายทักศนัย  แสนภูวา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30000-1501 / ชีวิตกับสังคมไทย นางสาวโสภิดา  ศรีสมบูรณ์ 1
81 64301270072 นายทักษ์ดนัย  แสนภูวา เมคคาทรอนิกส์/เมคคาฯและหุ่นยนต์ แก้ มส. 30127-2001 / ชิ นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
82 63201270005 นางสาวฆโนทัย  ช่ืนชม เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
83 63201270005 นางสาวฆโนทัย  ช่ืนชม เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 3127-9006 / การขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้า นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 3
84 63201270010 นางสาวพรพรรณ  รอดท่าไม้ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ศูนย์ 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1
85 63201270010 นางสาวพรพรรณ  รอดท่าไม้ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5

86 63201270027 นายเจฎดิลก  ตันเสนา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 1.5
87 63201270028 นายทศพล  โพธ์ิศรีค า เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
88 63201270030 นางสาวธัมมิกา  บัวเพชร เมคคาทรอนิกส์ฯ เรียนซ  า 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
89 63201270032 นางสาวธิดารัตน์  อุฒมนตรี เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
90 63201270033 นางสาวนพมาศ  สุขสวน เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
91 63201270034 นายนันทวัธน์  ภูตีกา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
92 63201270034 นายนันทวัธน์  ภูตีกา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ศูนย์ 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1
93 63201270034 นายนันทวัธน์  ภูตีกา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายแสงศร  โสภารักษ์ 2
94 63201270034 นายนันทวัธน์  ภูตีกา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
95 63201270034 นายนันทวัธน์  ภูตีกา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
96 63201270035 นายพลวัต  เตชะมา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
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97 63201270038 นายพีรพัฒน์  ลาดบาศรี เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
98 63201270039 นายพีรภัทร  สุพินิจ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ศูนย์ 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1

99 63201270039 นายพีรภัทร  สุพินิจ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายแสงศร  โสภารักษ์ 2.5
100 63201270039 นายพีรภัทร  สุพินิจ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
101 63201270039 นายพีรภัทร  สุพินิจ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
102 63201270042 นางสาวชุติกาญจน์  เชียนพลแสน เมคคาทรอนิกส์ฯ เรียนซ  า 20000-1502 / ประวัติศาสตร์ชาติไทย นางสาวนงลักษณ์  จันณรงค์ 3
103 63201270043 นายมินธาดา  โชคถิรโภคิน เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ศูนย์ 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1
104 63201270044 นายวุฒิวัฒน์  ธนประเสริฐฐากุล เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
105 63201270044 นายวุฒิวัฒน์  ธนประเสริฐฐากุล เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
106 63201270045 นางสาวสุนทรีญา  ไพค านาม เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
107 63201270049 นางสาวอาริสา  หะติง เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2001 / เมคคาทรอนิกส์เบื องต้น นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
108 63201270049 นางสาวอาริสา  หะติง เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 20127-2104 / เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ นายพุทธชาติ  ข่วงทิพย์ 2.5
109 63301270025 นายยุทธพิชัย  สุขรี เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5

110 63301270028 นายอมรเทพ  แสงวงศ์ เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5
111 63301270029 นายอมรเทพ  ถึงปัดชา เมคคาทรอนิกส์ฯ แก้ มส. 30000-1201 / ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5
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1 6121210042 นายกฤต  ภพศิริพงษ์ โยธา เรียนซ  า 20000-1602 / เพศวิถีศึกษา นายภานุวัฒน์  เชื อกุล 1
2 6121210042 นายกฤต  ภพศิริพงษ์ โยธา แก้ มส. 2001-1003 / พลังงานและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 3

3 6231210040 นายชาตรี  อินธิสิทธ์ิ โยธา เรียนซ  า 3000-1610 / คุณภาพชีวิตเพ่ือการท างาน นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 2.5
4 6231210145 นายอภิสิทธ์ิ  วงศ์ภาค า โยธา แก้ มส. 30100-0301 / ทฤษฎีโครงสร้าง นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 2.5
5 62201210021 นางสาวอาทิมา  ยางธิสาร โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
6 62201210021 นางสาวอาทิมา  ยางธิสาร โยธา แก้ มส. 20121-2002 / การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1
7 62201210022 นายเอกพล  พรมภา โยธา แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
8 62201210038 นายพรภวิษย์  ดวงคุณ โยธา แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
9 62201210040 นางสาวศรุตตรา  วงษาทอง โยธา แก้ มส. 20121-2119 / งานสุขาภิบาล นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
10 62201210048 นายธีรชัย  อาญาศูนย์ โยธา แก้ มส. 20121-2012 / เคร่ืองจักรกลงานโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 2.5
11 62201210048 นายธีรชัย  อาญาศูนย์ โยธา แก้ มส. 20001-1001 / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
12 62201210048 นายธีรชัย  อาญาศูนย์ โยธา แก้ มส. 20121-2119 / งานสุขาภิบาล นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
13 62201210050 นายพศวีร์  สาระวรรณ โยธา แก้ศูนย์ 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 1

14 62201210058 นายสายสิทธ์ิ  สายสิม โยธา แก้ มส. 20121-2012 / เคร่ืองจักรกลงานโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 2.5
15 62201210063 นายกวินนาถ  นามเดช โยธา แก้ มส. 20121-2119 / งานสุขาภิบาล นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
16 62201210070 นายเดชิษฐ์  สุวพงษ์ โยธา แก้ มส. 20121-2012 / เคร่ืองจักรกลงานโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 2.5
17 62201210071 นายธนวัชร  คุณปัญญา โยธา แก้ มส. 20121-2012 / เคร่ืองจักรกลงานโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 2
18 62201210073 นายปรเมศว์  ฝ่าพิมาย โยธา แก้ศูนย์ 20000-1603 / พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันที 1
19 62201210073 นายปรเมศว์  ฝ่าพิมาย โยธา แก้ศูนย์ 20000-1402 / คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
20 62201210073 นายปรเมศว์  ฝ่าพิมาย โยธา แก้ศูนย์ 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางพวงเพชร  บุตรมหา 1
21 62201210078 นายยุทธพล  ปิตะแสง โยธา แก้ มส. 2121-2002 / การส ารวจเส้นทาง นายธรรมนิตย์  เณรน้อย 2
22 63201210003 นายประยุทธ  ธนะโคตร โยธา แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกมลวรรณ วงศ์กาฬสินธ์ุ 2.5
23 63201210003 นายประยุทธ  ธนะโคตร โยธา แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2
24 63201210003 นายประยุทธ  ธนะโคตร โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1.5
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25 63201210003 นายประยุทธ  ธนะโคตร โยธา แก้ มส. 20121-2115 / ความปลอดภัยในงานโยธา นายวศิน  นันตสุข 2
26 63201210005 นางสาวอมรรัตน์  พันธุออน โยธา แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3

27 63201210005 นางสาวอมรรัตน์  พันธุออน โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
28 63201210006 นางสาววราภรณ์  อินทร์นอก โยธา แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 4
29 63201210013 นางสาวชลพินท์ุ  งามสุขศรี โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
30 63201210022 นางสาวจิราพร  วงศ์ยุ โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1.5
31 63201210024 นางสาวอรพิน  เวียงแจ่ม โยธา แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 4
32 63201210024 นางสาวอรพิน  เวียงแจ่ม โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1.5
33 63201210025 นายดุสิต  ธนะโคตร โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1.5
34 63201210025 นายดุสิต  ธนะโคตร โยธา แก้ มส. 20121-2115 / ความปลอดภัยในงานโยธา นายวศิน  นันตสุข 2
35 63201210031 นายภานุเทพ  พุ่งสิน โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
36 63201210032 นางสาวเกวลิน  แสงวงค์ โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
37 63201210034 นายติณณภพ  ค าโสภา โยธา แก้ มส. 20121-2010 / กลศาสตร์โครงสร้างเบื องต้น นายธรรมนิตย์  เณรน้อย 3.5

38 63201210035 นายนวพล  ศิริขันธ์ โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
39 63201210036 นายสาคร  พันธุลา โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
40 63201210041 นางสาวพิมพ์วิไล  ชมิล โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
41 63201210047 นางสาวกนกวรรณ  พงษ์ประสาร โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
42 63201210056 นายอาณุวัฒน์  ม่ังสูงเนิน โยธา แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
43 63201210056 นายอาณุวัฒน์  ม่ังสูงเนิน โยธา แก้ มส. 20121-2110 / ท่อและสุขภัณฑ์ นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
44 63201210056 นายอาณุวัฒน์  ม่ังสูงเนิน โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
45 63201210057 นายนันทวัฒน์  ไชยตะมาตย์ โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
46 63201210058 นายธนากร  ยศตะโคตร โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
47 63201210061 นางสาวทิพยาภรณ์  อุปัญ โยธา แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 4
48 63201210063 นายศรีสุพัฒน์  แสงจันทร์ โยธา แก้ มส. 2121-1001 / คณิตศาสตร์ช่างโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 1.5



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล นักศึกษา แผนกวิชา รายการ รหัสวิชา/ช่ือวิชา ครูผู้สอน
เกรด
ท่ีได้

ประกาศผลการแก้ศูนย์ , มส. , เรียนซ ้า (ทุกระดับ) ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

49 63201210064 นายวัฒนัย  ทาระเวท โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
50 63201210065 นางสาวพรศิริ  ปิลอง โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 3

51 63201210066 นายอดุลย์  แสนภูวา โยธา แก้ มส. 2121-1001 / คณิตศาสตร์ช่างโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 1.5
52 63201210066 นายอดุลย์  แสนภูวา โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
53 63201210067 นางสาวนภัสรา  บุญราช โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
54 63201210067 นางสาวนภัสรา  บุญราช โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1.5
55 63201210068 นายเมธาวินณ์  เมืองเจริญ โยธา แก้ มส. 20000-1102 / ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 2.5
56 63201210068 นายเมธาวินณ์  เมืองเจริญ โยธา แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
57 63201210068 นายเมธาวินณ์  เมืองเจริญ โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
58 63201210068 นายเมธาวินณ์  เมืองเจริญ โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
59 63201210075 นายนราธิป  แสนมนตรี โยธา แก้ มส. 20001-1004 / กฎหมายแรงงาน นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 3
60 63201210075 นายนราธิป  แสนมนตรี โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
61 63201210075 นายนราธิป  แสนมนตรี โยธา แก้ มส. 20121-1001 / คณิตศาสตร์ช่างโยธา นายวศิน  นันตสุข 1

62 63201210076 นายสิทธิพน  แก้วก้อย โยธา แก้ศูนย์ 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
63 63201210079 นายธนากร  บุษยานิกรณ์ โยธา แก้ศูนย์ 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
64 63201210079 นายธนากร  บุษยานิกรณ์ โยธา แก้ศูนย์ 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวฉลองขวัญ  งามนาดี 1
65 63201210079 นายธนากร  บุษยานิกรณ์ โยธา แก้ มส. 20121-2010 / กลศาสตร์โครงสร้างเบื องต้น นายธรรมนิตย์  เณรน้อย 2
66 63201210079 นายธนากร  บุษยานิกรณ์ โยธา แก้ มส. 20121-1004 / การส ารวจเบื องต้น นายวศิน  นันตสุข 1
67 63201210084 นายอดิเทพ  คึ มยะราช โยธา แก้ มส. 20121-1001 / คณิตศาสตร์ช่างโยธา นายวศิน  นันตสุข 1
68 63201210089 นายโชคทวี  ม้าวเมืองค า โยธา แก้ มส. 2121-1001 / คณิตศาสตร์ช่างโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 1.5
69 63201210089 นายโชคทวี  ม้าวเมืองค า โยธา แก้ มส. 20121-2115 / ความปลอดภัยในงานโยธา นายวศิน  นันตสุข 1
70 63201210090 นายสัญธนัน  อ่อนอุระ โยธา แก้ มส. 20121-2111 / การท าหุ่นจ าลอง นายธนานันต์   สกุลพันธ์ไชย 1
71 63301210036 นางสาวจุลพัลตรา  ไชยมาตย์  โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3.5
72 63301210037 นายพงศธร  กวานดา  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
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73 63301210037 นายพงศธร  กวานดา  โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 2.5
74 63301210039 นางสาวชลิตา  ยาทองไชย  โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2

75 63301210040 นายพฤกษ์  จักรเสน  โยธา แก้ มส. 30121-2106 / งานโยธา นายวรุต  นิลเขต 4
76 63301210040 นายพฤกษ์  จักรเสน  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
77 63301210041 นางสาววิภาวดี  พาอาษา  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
78 63301210042 นายธนดล  หลงทอน  โยธา แก้ มส. 30121-2106 / งานโยธา นายวรุต  นิลเขต 4
79 63301210042 นายธนดล  หลงทอน  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
80 63301210042 นายธนดล  หลงทอน  โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 2.5
81 63301210044 นายระชะตะ  สุวรรณ  โยธา แก้ มส. 30100-0301 / ทฤษฎีโครงสร้าง นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 4
82 63301210045 นายพลวัฒน์  สุทธิอาจ  โยธา แก้ มส. 30121-2106 / งานโยธา นายวรุต  นิลเขต 4
83 63301210045 นายพลวัฒน์  สุทธิอาจ  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
84 63301210045 นายพลวัฒน์  สุทธิอาจ  โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 2.5
85 63301210045 นายพลวัฒน์  สุทธิอาจ  โยธา แก้ มส. 30121-2006 / ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นายชาญณรงค์  มงคล 1

86 63301210045 นายพลวัฒน์  สุทธิอาจ  โยธา แก้ มส. 3001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายชาญณรงค์  มงคล 1.5
87 63301210047 นายอุดมศักด์ิ  มีบุตร  โยธา แก้ มส. 30121-2106 / งานโยธา นายวรุต  นิลเขต 4
88 63301210047 นายอุดมศักด์ิ  มีบุตร  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
89 63301210049 นายตนุภัทร  สุดสังข์  โยธา แก้ มส. 30000-1205 / การเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัล นางสาววลัยรัตน์  ปีทาลาด 2
90 63301210049 นายตนุภัทร  สุดสังข์  โยธา แก้ มส. 30121-2003 / ปฐพีกลศาสตร์ นายวรุต  นิลเขต 3
91 63301210049 นายตนุภัทร  สุดสังข์  โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 2.5
92 63301210065 นายชิงชัย  ภูเวียนวงค์ โยธา แก้ มส. 30121-2005 / การประมาณราคางานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 2.5
93 63301210073 นายชัชวาล  โชติพันธ์ โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 2
94 63301210073 นายชัชวาล  โชติพันธ์ โยธา แก้ มส. 30100-0301 / ทฤษฎีโครงสร้าง นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 1.5
95 63301210074 นายขจรศักด์ิ  คนยง โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 2
96 63301210075 นายนพพล  โคตรวิชัย โยธา แก้ มส. 30100-0301 / ทฤษฎีโครงสร้าง นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 1.5
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97 63301210080 นายวรวุฒิ  ศรีมุกดา โยธา แก้ มส. 30100-0301 / ทฤษฎีโครงสร้าง นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 1.5
98 63301210081 นายอภิวัฒน์  แน่นอุดร โยธา แก้ มส. 30121-2101 / การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา นายถาวร  ลมสุขะ 1.5

99 63301210081 นายอภิวัฒน์  แน่นอุดร โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 1
100 63301210081 นายอภิวัฒน์  แน่นอุดร โยธา แก้ มส. 30121-2006 / ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นายชาญณรงค์  มงคล 1
101 63301210081 นายอภิวัฒน์  แน่นอุดร โยธา แก้ มส. 3001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายชาญณรงค์  มงคล 1
102 63301210086 นายพีรพล  ริก าแง โยธา แก้ มส. 30100-0301 / ทฤษฎีโครงสร้าง นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 1.5
103 63301210099 นายนัฐพงษ์  แจนโกนดี โยธา แก้ มส. 30121-2006 / ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 2.5
104 63301210101 นายศุภฤกษ์  เชื อตากวัก โยธา แก้ มส. 30121-2006 / ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 2
105 63301210108 นายวรวุฒิ  แข่พิมพ์พันธ์ โยธา แก้ มส. 30100-0105 / ความแข็งแรงของวัสดุ นายธนพร  เรืองโพน 1
106 63301210108 นายวรวุฒิ  แข่พิมพ์พันธ์ โยธา แก้ มส. 3001-1001 / การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นายชาญณรงค์  มงคล 1
107 64201210001 นางสาวกชกร  แสงสา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
108 64201210002 นายกิตติพงษ์  ทีนัย โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
109 64201210005 นางสาวจินดา  บุตราช โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1

110 64201210009 นายธีรศานต์ิ  หมอกมีชัย โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1
111 64201210011 นางสาวเบญจพร  มหาชัย โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 3.5
112 64201210012 นายปฏิภาณ  น้อมวงค์ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
113 64201210014 นายภูเก็ต  วิลามาศ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
114 64201210015 นายภูธเนศ  โพยพา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
115 64201210017 นางสาวรจนา  นาคโคตร โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
116 64201210025 นายชุติเดช  ช่ืนอารมย์ โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1
117 64201210028 นายนนธชัย  โคตรบรม โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
118 64201210030 นางสาวปารญา  วงศ์รัตนะ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
119 64201210032 นายภูวนาถ  อาสาสร้อย โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1
120 64201210034 นางสาวยุวดี  สุวรรณภักดี โยธา แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 3
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121 64201210035 นายวรมัณ  ตู้ไม้ป่า โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
122 64201210040 นางสาวสุพัตรา  ไชยมาโย โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2

123 64201210042 นายเอกราช  ฐานสุ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 3
124 64201210046 นายชินพัฒน์  ศรีฤทธ์ิ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
125 64201210049 นายธนธรณ์  รอดอุตม์ โยธา แก้ มส. 20000-1301 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5
126 64201210049 นายธนธรณ์  รอดอุตม์ โยธา แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 2.5
127 64201210064 นายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
128 64201210065 นางสาวชฎาทิพย์  เนืองทอง โยธา แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
129 64201210065 นางสาวชฎาทิพย์  เนืองทอง โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
130 64201210065 นางสาวชฎาทิพย์  เนืองทอง โยธา แก้ มส. 20121-2101 / งานไม้ นายถาวร  ลมสุขะ 1.5
131 64201210065 นางสาวชฎาทิพย์  เนืองทอง โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 3
132 64201210067 นายณัฐกิตต์ิ  สิงห์ค ามา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
133 64201210070 นางสาวทิพย์สุดา  อุสาพรหม โยธา แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

134 64201210074 นางสาวนิรัชชา  ปู่ภิรมย์ โยธา แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
135 64201210078 นางสาวสุชาดา  เก่ิงพิทักษ์ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5
136 64201210079 นางสาวสุมิตรา  จ าปาเรือง โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
137 64201210080 นายอธิป  โพธ์ิเพชร โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
138 64201210084 นายกิตติศักด์ิ  พิทักษ์กุล โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
139 64201210086 นางสาวณัฐพร  ชินบูรณ์ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
140 64201210087 นายณัฐวัฒน์  จันทวงษา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
141 64201210088 นายธนากร  ส่งสกุลชัย โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5
142 64201210092 นางสาวพัทธนันท์  อุปทุม โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
143 64201210094 นายภาณุพงศ์  วังทะพันธ์ุ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
144 64201210095 นายภูบดินทร์  ถึงนามลี โยธา แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายณรงค์ศักด์ิ  บุญพรมมา 3
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145 64201210098 นายวชิรวิชญ์  ฤาชัยสา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
146 64201210098 นายวชิรวิชญ์  ฤาชัยสา โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1

147 64201210100 นายวีระพงษ์  อุปพงษ์ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
148 64201210104 นายอภินันท์  ศรีล้านมี โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5
149 64201210105 นายกฤษณพงค์  กวานสุพรรณ์ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
150 64201210106 นายเจษฎากรณ์  อาจอาสา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
151 64201210107 นางสาวฑิฆัมพร  ผงธุลี โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
152 64201210108 นายณัฏฐกิตต์ิ  การุณ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
153 64201210113 นายประวัติศาสตร์  พ่อบ ารุง โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
154 64201210114 นางสาวปริฉัตร  หมุดเงิน โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
155 64201210114 นางสาวปริฉัตร  หมุดเงิน โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1
156 64201210115 นายปวริศร์  เครือลุน โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5
157 64201210116 นายปาระมี  ปาระคะ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0

158 64201210118 นายพรพิพัฒน์  พิมพ์แพง โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1
159 64201210120 นายรพีพัฒน์  งึ มชา โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
160 64201210120 นายรพีพัฒน์  งึ มชา โยธา แก้ มส. 20121-1003 / วัสดุก่อสร้าง นายวศิน  นันตสุข 1
161 64201210121 นางสาวศศิประภา  ต่ายเนาว์ดง โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 2
162 64201210125 นายณัฐพงษ์  ไชยทะ โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 1.5
163 64201210126 นายฐานุกูล  นรบุตร โยธา แก้ มส. 20000-1401 / คณิตศาตร์พื นฐานอาชีพ นางสาววราภรณ์  อุ่นกลม 0
164 64301030039 นายธีระพัฒน์  ไชยค าม่ิง โยธา แก้ มส. 30000-1304 / วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต นายกฤษดา  จักรเสน 3.5
165 64301210003 นายฉัตรชัย  หนุดตะแสง โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
166 64301210003 นายฉัตรชัย  หนุดตะแสง โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 2.5
167 64301210003 นายฉัตรชัย  หนุดตะแสง โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
168 64301210006 นายณัฐวุฒิ  พรหมงอย โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
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169 64301210006 นายณัฐวุฒิ  พรหมงอย โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 2.5
170 64301210006 นายณัฐวุฒิ  พรหมงอย โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2

171 64301210006 นายณัฐวุฒิ  พรหมงอย โยธา แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 1.5
172 64301210007 นายธนวัฒน์  ค าคนช่ือ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
173 64301210007 นายธนวัฒน์  ค าคนช่ือ โยธา แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 1.5
174 64301210009 นายธีระนันท์  แสนหูม โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
175 64301210011 นายภัทรพงษ์  เภาวณะ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
176 64301210022 นายวัชรพล  นาคแสร์ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
177 64301210025 นายศราวุฒิ  โคตรบรม โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
178 64301210026 นายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โยธา แก้ มส. 30000-1608 / การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ นายเจษฎา  มาหริน 2
179 64301210026 นายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
180 64301210026 นายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
181 64301210026 นายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 2.5

182 64301210026 นายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
183 64301210026 นายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โยธา แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 0
184 64301210027 นางสาวหทัยชนก  เหลาแตว โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
185 64301210028 นายกฤษฎ์ิ  ปิตโต โยธา แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 2.5
186 64301210029 นางสาวชนาภา  หล้าหิบ โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 2.5
187 64301210031 นายธนพัฒน์  ดวงคุณ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3.5
188 64301210031 นายธนพัฒน์  ดวงคุณ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 1.5
189 64301210033 นางสาวนรินทร์  งับแสนสา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
190 64301210033 นางสาวนรินทร์  งับแสนสา โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 1.5
191 64301210033 นางสาวนรินทร์  งับแสนสา โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
192 64301210034 นางสาวนริศรา  รูวิชิตร โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 1.5
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193 64301210036 นายพงศธร  อินทะกูล โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 3.5
194 64301210040 นางสาวอลิษา  พรสวัสด์ิ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3

195 64301210040 นางสาวอลิษา  พรสวัสด์ิ โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 1.5
196 64301210040 นางสาวอลิษา  พรสวัสด์ิ โยธา แก้ มส. 30001-2001 / เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ 1
197 64301210043 นางสาวชลธิดา  แก้วค า โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
198 64301210044 นางสาวชลลดา  ธิวะโต โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
199 64301210047 นายนที  รัตนพันธ์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
200 64301210048 นายนภัสกร  พรมจารีย์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3.5
201 64301210050 นายพายุพักตร์  ค าม่ัน โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
202 64301210051 นางสาววิชุดา  เดือยพิมพ์ โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 1.5
203 64301210051 นางสาววิชุดา  เดือยพิมพ์ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
204 64301210052 นายอภินันท์  บัวเงิน โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
205 64301210052 นายอภินันท์  บัวเงิน โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 1.5

206 64301210052 นายอภินันท์  บัวเงิน โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
207 64301210054 นายคมสันต์  ทนุวัน โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
208 64301210055 นางสาวนางสาวจันทร์นิศา  ม่วงนาค โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
209 64301210057 นายณัฐชา  มะสุใส โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
210 64301210057 นายณัฐชา  มะสุใส โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล ผ
211 64301210057 นายณัฐชา  มะสุใส โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
212 64301210057 นายณัฐชา  มะสุใส โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
213 64301210059 นายธนาภรณ์  แก่นประชา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
214 64301210059 นายธนาภรณ์  แก่นประชา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
215 64301210061 นายนาถวัฒน์  รัตนอาษา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
216 64301210061 นายนาถวัฒน์  รัตนอาษา โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
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217 64301210062 นายพรสวัสด์ิ  ศรีหาราช โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
218 64301210063 นายพิริยะ  ชาภูค า โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5

219 64301210064 นายพีรพัฒน์  ทัศมี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
220 64301210065 นายพีรพพัฒน์  ค าสวัสด์ิ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
221 64301210065 นายพีรพพัฒน์  ค าสวัสด์ิ โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 1.5
222 64301210066 นายพุทธินันท์  ไชยเพชร โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
223 64301210068 นายภัทรดร  แสงพรมชาลี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
224 64301210069 นายภูวนัย  สุวรรณไตร โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
225 64301210070 นางสาวลอลิตา  คมใส โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
226 64301210071 นายวรเทพ  วันดี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
227 64301210071 นายวรเทพ  วันดี โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
228 64301210072 นายสหภพ  อินทวังโส โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
229 64301210073 นายสุรัตน์  มูลศรี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

230 64301210076 นายชวัล  จูมไม้เมือง โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
231 64301210078 นายณัฐธิวุฒิ  อ่ิมชมช่ืน โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
232 64301210086 นางสาวรัตนมณี  สิทธิยา โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
233 64301210086 นางสาวรัตนมณี  สิทธิยา โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล ผ
234 64301210086 นางสาวรัตนมณี  สิทธิยา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
235 64301210088 นายวรวุฒิ  ทุมชะ โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
236 64301210088 นายวรวุฒิ  ทุมชะ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล ผ
237 64301210088 นายวรวุฒิ  ทุมชะ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
238 64301210089 นายอดิศักด์ิ  ฮาตไชย โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
239 64301210090 นางสาวอมรรัตน์  วรคุณ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
240 64301210090 นางสาวอมรรัตน์  วรคุณ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
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241 64301210091 นายอัศวกร  รังวารี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
242 64301210091 นายอัศวกร  รังวารี โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล ผ

243 64301210091 นายอัศวกร  รังวารี โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
244 64301210092 นางสาวอารยา  มาตรา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
245 64301210092 นางสาวอารยา  มาตรา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
246 64301210094 นางสาวชฎารัตน์  ปามี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
247 64301210095 นายชณาธร  เกตโกบุตร โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
248 64301210095 นายชณาธร  เกตโกบุตร โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
249 64301210098 นายชุตินันท์  ศรีล้านมี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
250 64301210098 นายชุตินันท์  ศรีล้านมี โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
251 64301210098 นายชุตินันท์  ศรีล้านมี โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
252 64301210100 นายทวีศักด์ิ  พรมบรรดิษฐ์ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
253 64301210100 นายทวีศักด์ิ  พรมบรรดิษฐ์ โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ

254 64301210100 นายทวีศักด์ิ  พรมบรรดิษฐ์ โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
255 64301210101 นายธวัชชัย  อุปพงษ์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
256 64301210101 นายธวัชชัย  อุปพงษ์ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
257 64301210101 นายธวัชชัย  อุปพงษ์ โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
258 64301210102 นายธีรภัทร  พนมวาสน์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
259 64301210102 นายธีรภัทร  พนมวาสน์ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
260 64301210102 นายธีรภัทร  พนมวาสน์ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
261 64301210102 นายธีรภัทร  พนมวาสน์ โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
262 64301210102 นายธีรภัทร  พนมวาสน์ โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
263 64301210103 นายธรภัทร  นวานุช โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
264 64301210103 นายธรภัทร  นวานุช โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
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265 64301210103 นายธรภัทร  นวานุช โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
266 64301210103 นายธรภัทร  นวานุช โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ

267 64301210103 นายธรภัทร  นวานุช โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
268 64301210106 นายปฏิภาณ  ฤาชา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
269 64301210107 นายพีระพัฒน์  ภาวะดี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
270 64301210107 นายพีระพัฒน์  ภาวะดี โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
271 64301210107 นายพีระพัฒน์  ภาวะดี โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
272 64301210107 นายพีระพัฒน์  ภาวะดี โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
273 64301210107 นายพีระพัฒน์  ภาวะดี โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
274 64301210108 นายเพชรายุธ  ศิริบุญ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
275 64301210108 นายเพชรายุธ  ศิริบุญ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
276 64301210108 นายเพชรายุธ  ศิริบุญ โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
277 64301210108 นายเพชรายุธ  ศิริบุญ โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ

278 64301210110 นายราชานนท์  ดวงแก้ว โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
279 64301210110 นายราชานนท์  ดวงแก้ว โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
280 64301210110 นายราชานนท์  ดวงแก้ว โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
281 64301210112 นางสาวศุภรัตน์  อุตรแสง โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
282 64301210112 นางสาวศุภรัตน์  อุตรแสง โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
283 64301210112 นางสาวศุภรัตน์  อุตรแสง โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
284 64301210112 นางสาวศุภรัตน์  อุตรแสง โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
285 64301210112 นางสาวศุภรัตน์  อุตรแสง โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
286 64301210113 นายอนุวัฒน์  ธิตะปัญ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
287 64301210113 นายอนุวัฒน์  ธิตะปัญ โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
288 64301210113 นายอนุวัฒน์  ธิตะปัญ โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
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289 64301210113 นายอนุวัฒน์  ธิตะปัญ โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
290 64301210114 นายกฤติมา  แก้วปักษา โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ

291 64301210114 นายกฤติมา  แก้วปักษา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
292 64301210116 นายชัยพล  โคตรเนตร โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2
293 64301210116 นายชัยพล  โคตรเนตร โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
294 64301210117 นายชาติชาย  สมบัติศรี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
295 64301210117 นายชาติชาย  สมบัติศรี โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
296 64301210118 นายถิรวุฒิ  แสงพรมชารี โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
297 64301210118 นายถิรวุฒิ  แสงพรมชารี โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
298 64301210119 นายธีรภัทร์  งวงค านาม โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
299 64301210119 นายธีรภัทร์  งวงค านาม โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
300 64301210119 นายธีรภัทร์  งวงค านาม โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
301 64301210120 นายนฤนาท  ฝ่ายพงษา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5

302 64301210120 นายนฤนาท  ฝ่ายพงษา โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
303 64301210120 นายนฤนาท  ฝ่ายพงษา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
304 64301210121 นายณัฐวุฒิ  สิงห์แก้ว โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
305 64301210121 นายณัฐวุฒิ  สิงห์แก้ว โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
306 64301210121 นายณัฐวุฒิ  สิงห์แก้ว โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
307 64301210122 นายปกรณ์  ภูษาวิโสด โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 3
308 64301210122 นายปกรณ์  ภูษาวิโสด โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
309 64301210122 นายปกรณ์  ภูษาวิโสด โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
310 64301210123 นายพรเทพ  แก้วเหล่ายูง โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
311 64301210123 นายพรเทพ  แก้วเหล่ายูง โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
312 64301210125 นายภานุพงษ์  ศุภรัตนกุล โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
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313 64301210125 นายภานุพงษ์  ศุภรัตนกุล โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
314 64301210125 นายภานุพงษ์  ศุภรัตนกุล โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว ผ

315 64301210125 นายภานุพงษ์  ศุภรัตนกุล โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
316 64301210126 นายภูธเนศ  ไชยตะมาตย์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
317 64301210126 นายภูธเนศ  ไชยตะมาตย์ โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
318 64301210127 นายภูบดินทร์  มิกราช โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
319 64301210127 นายภูบดินทร์  มิกราช โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
320 64301210128 นางสาวศรินรัตน์  สุขร่ี โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2.5
321 64301210129 นายศิรวิทย์  เกษรมาลา โยธา แก้ มส. 30121-0001 / กลศาสตร์โครงสร้าง นายธนพร  เรืองโพน ผ
322 64301210129 นายศิรวิทย์  เกษรมาลา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
323 64301210130 นางสาวศิริศร  ธงสามูล โยธา แก้ มส. 30121-0006 / พื นฐานการส ารวจ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว ผ
324 64301210130 นางสาวศิริศร  ธงสามูล โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ ผ
325 64301210131 นายศุภวิชญ์  แสงวงค์ โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 2

326 64301210133 นายเอกวิทย์  แสนสุภา โยธา แก้ มส. 30000-1306 / วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน นายกฤษดา  จักรเสน 1.5
327 64301210133 นายเอกวิทย์  แสนสุภา โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายวศิน  นันตสุข ผ
328 64301210133 นายเอกวิทย์  แสนสุภา โยธา แก้ มส. 30121-0007 / พื นฐานการปฏิบัติงานโยธา นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว ผ
329 64301210133 นายเอกวิทย์  แสนสุภา โยธา แก้ มส. 30121-0005 / พื นฐานการเขียนแบบงานโยธา นายจักรพงษ์  ศิริชัยภาวรรณ์ มผ
330 64301210134 นายชยานัน  ปัญญาประชุม โยธา แก้ มส. 30100-0101 / กลศาสตร์วิศวกรรม นายธนพร  เรืองโพน 2.5
331 64301210134 นายชยานัน  ปัญญาประชุม โยธา แก้ มส. 30121-0003 / เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา นายชาญณรงค์  มงคล 2
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1 63201090003 นางสาวพิมพ์ชนก  จันทะรังศรี ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5
2 63201090008 นายจักรี  น้อยธรรมราช ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1

3 63201090012 นายณัฐวุฒิ  อุปศักด์ิ ส ารวจ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
4 63201090019 นางสาวรุ่งไพลิน  แสนศรี ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5
5 63201090020 นางสาวศศิภา  โทวะดี ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5
6 63201090021 นายศุภวัฒน์  สีแดง ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5
7 63201090022 นายธนาชัย  พิลาทา ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1
8 63201090026 นางสาวปทุมพร  คงปาน ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 2.5
9 63201090027 นายปิยะพันธ์ุ  คันทะนาด ส ารวจ แก้ศูนย์ 20000-1302 / วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 1
10 63201090027 นายปิยะพันธ์ุ  คันทะนาด ส ารวจ แก้ มส. 20000-1501 / หน้าท่ีพลเมืองและศิลธรรม นางสาวรัชนี  เหิมหอม 0
11 63201090027 นายปิยะพันธ์ุ  คันทะนาด ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5
12 63201090030 นางสาวอักษรสวรรค์  สัพโส ส ารวจ แก้ มส. 20000-1203 / การอ่านส่ือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นางสาวกนกอร   ศรีปัญญา 1.5
13 64201090003 นายธวัชชัย  ยาทองไชย ส ารวจ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5

14 64201090005 นางสาวปิยะดา  มาตราช ส ารวจ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
15 64201090007 นางสาวเมธาวดี  พรมหาค า ส ารวจ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
16 64201090008 นางสาวเมธาวี  บรรผนึก ส ารวจ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
17 64201090009 นางสาวยุพารัตน์  มีปัญญา ส ารวจ แก้ มส. 20001-1002 / พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นายภาณุวัฒน์  เชื อกุล 2.5
18 64201090010 นายรัตนพล  กลิ งสลุง ส ารวจ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1.5
19 64201090016 นายพีรศักด์ิ  พบความชอบ ส ารวจ แก้ มส. 20000-1101 / ภาษาไทยพื นฐาน นางสาวอภิญญา  กุลาดี 1
20 64301090006 นายรัตนชัย  ศรีนาทม ส ารวจ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1.5
21 64301090010 นายสฤษฏ์พงศ์  ธุพา ส ารวจ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 1.5
22 64301090013 นายขจรศักด์ิ  จันทะผล ส ารวจ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 2
23 64301090014 นายณัฐชัย  ปัญหาชัย ส ารวจ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 2
24 64301090015 นายภาคีไนย  จันทาพูน ส ารวจ แก้ มส. 30000-1101 / ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ นางสาวนิศา  การุญ 2


