
ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายณรงคชัย  โพนงาม ครูที่ปรึกษารวม

เครื่องกล 642010101 : ชย.1/1

นายกวีวัธน  โคงปราโมท642010100011

นายเฉลิมพล  สมีดี642010100022

นายดนัย  เทียนเงิน642010100033

นายเดชาวัติ  ไผนอก642010100044

นายทีปกร  คําสีทา642010100055

นายธนรัตน  บุญคูบอน642010100066

นายธนัชชา  เอนลุน642010100077

นายธันวา  บินขุนทด642010100088

นายนัชชาพร  สุนทอง642010100099

นายปญจพล  คนลํ้า6420101001110

นายพงศกร  หอมสมบัติ6420101001211

นายพงศพัศ  หอมสมบัติ6420101001312

นายพีรพล  กิจกมลวัฒน6420101001413

นายพีรพัฒน  อันโยธา6420101001514

นายยงยศ  สีแสง6420101001615

นายรณชัย  เชื้อไร6420101001716

นายรัฐชาติ  แสงจันทรศรี6420101001817

นายรัฐภูมิ  ผุโพธิ์6420101001918

นายวรเมธ  ชมภูนอย6420101002019

นายวสุ  ศรีไสว6420101006120

นายกฤษฎา  สรอยพุด6420101006221

นายอัษฎางค  วรศักดิ์6420101006322

นางสาวปรีติ  ดาศักดิ์ดี6420101006423

นายณัฐนันท  ชะตะ6420101006524

นายสันติภาพ  สําราญสุข6420101006725

นายณัฐพงษ  เกิดบานเปา6420101006826

เด็กชายโชคอนันต  หวานพรอม6420101006927

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน26642010101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายชูชาติ  เกษแกว ครูที่ปรึกษารวม

เครื่องกล 642010102 : ชย.1/2

นายวรรวุฒิ  เอกรักษา642010100211

นายเศกสรร  วิชัย642010100222

นายสรวิชญ  แยมอุบล642010100233

นายสราวุธ  จาบาล642010100244

นายอจิระ  ทองยศ642010100255

นายอดิศักดิ์  สิทธิชัย642010100266

นายอติลักษณ  มาวงษ642010100277

นายอนุพงษ  ใสหลา642010100288

นายอภิสิทธิ์  ใสเสริม642010100299

นายอริยะ  หารโงน6420101003010

นายพรพิพัฒน  ชมชน6420101004511

นายคัมภีร  แขดอน6420101004612

นายคนองศักดิ์  ลมมูลตรี6420101004813

นายวรพจน  ทิทา6420101004914

นายสราวุธ  วงษอนุ6420101005015

นายฐปนา  จิรบวรโชค6420101005116

นายอนุรักษ  เจริญสวาง6420101005217

นายพจนินท  จาบาล6420101005518

นายปยะวัฒน  ขอฟุงกลาง6420101005619

นายธนากร  บุษมงคล6420101005720

นายคมเพชร  ผิวขม6420101005821

นายภานุพงศ  โพธิ์ทรัพย6420101005922

นายวงศกร  กองแสน6420101006023

นายรัชชานนท  ผลประการ6420101006624

นายวุฒิชัย  ผายนอก6420101007125

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน25642010102

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายธรรมปพน  เกษนอก ครูที่ปรึกษารวม  นายณัฐพล  สันเพ็ชร

เครื่องกล 642010103 : จยย.1/3

นายเกริกพล  สุขธิแปง642010100311

นายณฐกรณ  ศรีพุทธา642010100322

นายณัฐภูมิ  บุญชูหลา642010100333

นายณัฐวุฒิ  กอนาค642010100344

นายทิฆัมพร  บุตรจีน642010100355

นายธนกฤต  สุขเพีย642010100366

นายธีรดนย  บุตรสิม642010100377

นายธีรพงษ  คาเจริญ642010100388

นายบารมี  ศรีทานวล642010100399

นายปฏิพัทธ  โททํา6420101004010

นายรัฐภูมิ  นาแอด6420101004111

นายรัตภูมิ  สุพะมูล6420101004212

นายวุฒินันท  คําสมัย6420101004313

นายสิทธิกร  ณะวงวิเศษ6420101004414

นายรัฐพงษ  ศรีอุน6420101004715

นายภูมรินทร  สมบัติหา6420101005316

นายบูรพา  โทอรัญ6420101005417

นายธีรภัทร  ปุนเข็ม6420101007018

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010103

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายจักรสินธุ  ทราศรี ครูที่ปรึกษารวม  นางสาวรัชฎาภร  ไชยประสิทธิ์

ชางกลโรงงาน 642010201 : ชก.1/1

นางสาวกฤติยาภรณ  ชัยเนียม642010200011

นายกฤษฎาพร  โทหา642010200022

นายกองภพ  จาบาล642010200033

นายกองภพ  โตมีบุญ642010200044

นายเจตนิพัทธ  ลีสันเทียะ642010200055

นายชนาเทพ  มีแกว642010200066

นางสาวชมพู  พืชผักหวาน642010200077

นายชัยกมล  มูลนี642010200088

นายชัยนาฐ  ซนไฮ642010200099

นายณรรทพล  ภาวะโคตร6420102001010

นายณัฐวุฒิ  ทองอราม6420102001111

นายแดนชน  จาบาล6420102001212

นายธนภัทร  ชาสุด6420102001313

นายธนะศักดิ์  แสงคํามี6420102001414

นายธวัชชัย  ภูกัน6420102001515

นายประภากร  พูลสงา6420102001616

นายพนมกร  ออนระฮุง6420102001717

นายพลกฤต  สมอินทร6420102001818

นายพีรวิชญ  ใสทอง6420102001919

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน17642010201

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายจักรสินธุ  ทราศรี ครูที่ปรึกษารวม  นางสาวรัชฎาภร  ไชยประสิทธิ์

ชางกลโรงงาน 642010202 : ชก.1/2

นายภูรินท  ภูมิกอง642010200211

นายวรปญญา  โพธิ์วงษ642010200222

นายศักดิ์ศิริ  หมีทอง642010200233

นายศุภสิทธิ์  บุดดาเวียง642010200244

นายอนุวัตร  สุดใหญ642010200255

นายอภิชัย  ไสยลอย642010200266

นายอภินันท  อุนทะยา642010200277

นางสาวอรวินท  ไสยกิจ642010200288

นายวชิรกรณ  เขียวระวงค642010200299

นายอภิสิทธิ์  มาวงษ6420102003010

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน9642010202

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายณัฐพล  อรัญวารี ครูที่ปรึกษารวม

ไฟฟากําลัง 642010401 : ชฟ.1/1

นายจิรภัทร  นอยบัวทิพย642010400011

นางสาวชุติมา  ไสยกิจ642010400022

นายณัฐพงษ  สุวรรณมิตร642010400033

นายณัฐวุฒิ  หอมทอง642010400044

นายณัตพล  ศรีนา642010400055

นายธนดล  นาราชย642010400066

นายธนาดล  เกี้ยงเกลา642010400077

นายธัญชนิต  ศรีหาวัตร642010400088

นางสาวธิดารัตน  ไสวงาม642010400099

นายธีระพงศ  ศรีอาจ6420104001010

นายเมธพนธ  ทองอราม6420104001111

นางสาวเย็นจิตร  ชมภูนอย6420104001212

นายรังสรรค  จาบาล6420104001313

นายอภินันท  สมีดี6420104001414

นายณัฐวุฒิ  แกวเมืองกลาง6420104001515

นายธีรภาดา  หลวงจันทร6420104001616

นางสาวธินัฎฌา  เชื้อโนนแดง6420104001817

นายภัทรพงษ  หวานแท6420104001918

นายรพัภัทร  อุนสําโรง6420104002019

นายธนพัฒน  มาทอง6420104002120

นายปาราเมศ  ขุมดวง6420104002221

นายอัสดา  สมภา6420104002322

นายวัชระ  ศรีสุวอ6420104002423

นางสาวจิรัชญา  บุรีรัน6420104002524

นายพิทยา  ยศธศรี6420104002625

นายคุณาวุฒิ  ยศธศรี6420104002726

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 5รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน21642010401

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  วาที่รอยตรีชาคริต  นามคุณ  - ครูที่ปรึกษารวม  นางสาวประกายวรรณ  เชื้อกุล

อิเล็กทรอนิกส 642010501 : ชอ.1/1

นายเกียรติศักดิ์  ธรรมราช642010500011

นายทินภัทร  นิลสมบูรณ642010500022

นายพงศกร  สิงหลา642010500033

นายพรชัย  นิลสมบูรณ642010500044

นายยุทธนา  ตัวเสาร642010500055

นายสรวิชญ  สุนนท642010500066

นายสุชัจจ  ดํานอก642010500077

นายธนาดล  สกลุพิมพ642010500088

นายทิคัมพร  เทพจั้ง642010500099

นายยุทธนา  ตัวเสาร6420105001010

นางสาวพินิตนันท  พรมกุง6420105001111

นายจิรพนธ  โคจรานนท6420105001212

นายนิรภัทร  สุริยะคําวงษ6420105001313

นายธีรพงษ  เวียงวงษ6420105001414

นายชิณภัทร  สุวรรณเก6420105001515

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน14642010501

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาววุฒิมาศ  นาพรม ครูที่ปรึกษารวม  นางสาววิลาสินี  เพียรสมผล

การบัญชี 642020101 : บช.1/1

นางสาวจิรนันท  ขันตี642020100011

นางสาวจิระประภา  สมีพันธ642020100022

นางสาวชฎากา  วงเวียน642020100033

นางสาวชนันพร  ระดาสาร642020100044

นางสาวชิตาภา  เชื้อคํา642020100055

นางสาวณัฐทิตา  วิชัยเนาว642020100066

นางสาวนันทนา  สุมงคล642020100077

นางสาวนุชนารถ  สีสะอาด642020100088

นางสาวปนัดดา  ไชยเหงา642020100099

นางสาวพรนิภา  ดีแปน6420201001010

นางสาวพิมลัดดา  วงฮาด6420201001111

นางสาวโยษิตา  เพื่อหมั่น6420201001212

นายสุกฤษฏิ์  มีภักดี6420201001313

นางสาวอังสุมลี  พลขันธ6420201001414

นางสาวสุประวีณ  อินทรติยะ6420201001515

นางสาวธิริศรา  ออนใจ6420201001616

นางสาวชลธิชา  พอศิลป6420201001717

นางสาวปณิตา  เศรษฐา6420201001818

เด็กหญิงปณาลี  เศรษฐา6420201001919

นางสาวชนภา  สวางอารมย6420201002020

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 19รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน1642020101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นายสุรัตน  แกวพล ครูที่ปรึกษารวม

คอมพิวเตอรธุรกิจ 642020401 : คธ.1/1

นางสาวกรกต  พิมจอง642020400011

นางสาวกัญญาภัทร  สุดแท642020400022

นางสาวแคทรียา  เส็นอี642020400033

นายจิรพัฒน  ผิวสอาด642020400044

นายจิรศักดิ์  วงษซาย642020400055

นายจิรายุทธ  มูลเหลา642020400066

นางสาวจีระนันท  กลมเกลียว642020400077

นางสาวชนันภรณ  หวานแท642020400088

นางสาวญาณิศา  พลชัย642020400099

นายฐิตินันท  โปะประสม6420204001010

นางสาวณัฐชา  มาบุดดา6420204001111

นางสาวณัฐณิชา  มูลเสนา6420204001212

นางสาวณัฐธิดา  บัวแกว6420204001313

นายณัฐนันทร  คําพันธ6420204001414

นางสาวณัฐสุดา  แซลี6420204001515

นางสาวธิดารัตน  ตรงพิลา6420204001616

นายธีรพล  ลุนสําโรง6420204001717

นายนราเทพ  บุญยะรัตน6420204001818

นางสาวนัฐมลภรณ  ดียา6420204001919

นางสาวนันทิยา  ไสยลาม6420204002020

นายปกรณ  จอนเกตุ6420204002121

นางสาวปนัดดา  สมีเพ็ชร6420204002222

นางสาวปนัสญา  บุญเต็ม6420204002323

นางสาวปภาวรินทร  ปุราทาเนย6420204002424

นางสาวปรีชญา  ทราวุธ6420204002525

นางสาวปทมกร  จัดนอก6420204002626

นางสาวปาณิสรา  พลึกรุงโรจน6420204002727

นางสาวปารวี  มาศรี6420204002828

นางสาวผองมณี  โชคกําเนิด6420204002929

นางสาวฝนดี  ศรีโคตร6420204003030

นางสาวฝนเดน  ศรีโคตร6420204003131

นางสาวมุฑิตา  สะระ6420204006332

นางสาวศิรินภา  เถาพันธ6420204006433

นางสาวณัฐกานต  ชัยภิบาล6420204007034

นายทัศนพล  ศรีเหรา6420404006235
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ลําดับ

วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวอรณิชา  เงาะเศษ ครูที่ปรึกษารวม

คอมพิวเตอรธุรกิจ 642020402 : คธ.1/2

นางสาวพรณัฐชนารี  ฤดีกมลจิต642020400321

นางสาวพรนภา  แสนโคตร642020400332

นางสาวพรนิภา  ชัยปราบ642020400343

นางสาวพัชรินทร  ตุยเตน642020400354

นางสาวพิชญา  สุดจริง642020400365

นางสาวพีรดา  ไสโม642020400376

นายภัคพงศ  สุดสะอาด642020400387

นางสาวรัตนิล  ผาวิชัย642020400398

นางสาวรัศมี  คําโส642020400409

นางสาววรรณิภา  กระฉอดนอก6420204004110

นางสาววรินยุพา  เลหกล6420204004211

นางสาววารุณี  นพวัฒน6420204004312

นางสาวศิชานน  ไทยแท6420204004413

นางสาวศิริกานดา  ธรรมจิตร6420204004514

นายศุภกร  ติว6420204004615

นางสาวสิรินญา  สมีเพ็ชร6420204004716

นางสาวเสาวนีย  วงคจันทร6420204004817

นางสาวโสรยา  นิลไสล6420204004918

นางสาวอภิชญา  ใสจวง6420204005019

นางสาวอรวรรณ  ศิริสําราญ6420204005120

นางสาวอาทิตยา  รังษา6420204005221

นางสาวอิศริยาภรณ  สีดอนซาย6420204005322

นางสาวมนัสพร  พงษมา6420204005423

นางสาวสิรินภา  สินศร6420204005524

นางสาวจิรนันท  ทักทุม6420204005625

นางสาวยุพเรศ  ชัยเวช6420204005726

นางสาวนรินทรา  ธรรมศรี6420204005827

นายโยธาธาร  จันทรศรี6420204005928

นายนรวิชญ  งวดสูงเนิน6420204006029

นางสาวศิริรัตน  งามนัก6420204006130

เด็กหญิงอลิสรา  แพงสภา6420204006531

นางสาวปทมาภรณ  ขานตา6420204006632

นายนพรัตน  มูนจันทา6420204006733

นางสาวสุภัควดี  ออนนอ6420204006834

นายศรัณย  สุวัณณุสส6420204006935
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