
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น ปวช.1   วันที่ 11 ตุลาคม 2565   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
 ระดับชั้น ปวช.2   วันที่ 11 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น. – 11.00 น. 
 ระดับชั้น ปวช.3   วันที่ 11 ตุลาคม 2565  เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
 ระดับชั้น ปวส.1   วันที่ 12 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
 ระดับชั้น ปวส.2   วันที่ 12 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น. – 11.00 น. 
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  วันที่ 14 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  วันที่ 14 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  
 

ลำดับที ่ สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

1 ปวช.1 การบัญชี 1 นางสาวศรปภัฎฐ์  ธรรมรักษ์ 742 
2 ปวช.1 การบัญชี 2 นางสกาวเดือน  บริพันธ์ 751 
3 ปวช.1 การบัญชี 3 นางสาวสุดารัตน์  นุ่มทอง 151 
4 ปวช.1 การบัญชี 4 นางสาวฉัตรกมล  พุ่มทิม 153 
5 ปวช.1 กาตลาด 1 นางสาววลัยภรณ์  ดูเพชร 321 
6 ปวช.1 การตลาด 2 นายวีรวัฒน์  รักดี 323 
7 ปวช.1 การเลขานุการ นางสาวพรรณวดี  พลอยมี 721 
8 ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 นายธีระพงศ์  แก้วทอง 631 
9 ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 นายอรรถวุฒิ  รักวงค์ 641 

10 ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 นางสาวสกาวรัตน์  เห็นพร้อม 134 
11 ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 นางสาวสรัญญา  นนทโชติ 136 
12 ปวช.1 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางสาวนริศา  มีภพ 331 
13 ปวช.1 ภาษาต่างประเทศ นางสาวฉันทนา  หมวกพลาย 147 
14 ปวช.1 การจัดการสำนักงาน นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ์ 138 
15 ปวช.1 แฟชั่นดีไซน์ นางอารี  มีบุญมาก 235 
16 ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 1 นางสาวนาถธิดา  พงษส์วัสดิ์ 121 
17 ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 2 นางลลิตา  สมเขาใหญ่ 122 
18 ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 3 นางสาวสุขุมาลย์  หนุมาศ 1411 
19 ปวช.1 คหกรรมเพ่ือการโรงแรม นางสาวภรพณา  สุขใส 111 
20 ปวช.1 การโรงแรม 1 นางสาวณัฎฐวีมล  อำนวยพร 333 
21 ปวช.1 การโรงแรม 2 นางสาวศันศนีย์  บุญชัย 222 
22 ปวช.1 การท่องเที่ยว นางนริศรา  สงวนคำ 231 
23 ปวช.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นายวิศวชิต  หนุมาศ 523 
24 ปวช.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 นางสาวกมลวรรณ  อนันต์ 127 



 
 
 
 
 
 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
 

ลำดับที ่ สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

1 ปวช.2 การบัญชี 1 นางสาวปริยากรณ์  เจ้ยงาน 742 
2 ปวช.2 การบัญชี 2 นางสาวสุุภารัตน์  เภรีฤกษ์ 751 
3 ปวช.2 การบัญชี 3 นางสาวพรพิมล  จงจิตร 151 
4 ปวช.2 การบัญชี 4 นางสาวศรปภัฎฐ์  ธรรมรักษ์ 153 
5 ปวช.2 การบัญชี 5 นางสาวกุลิสรา  คงสงค์ 321 
6 ปวช.2 การตลาด 1 นางสาวนิสารัตน์  สอดจิตต์ 323 
7 ปวช.2 การตลาด 2 นางสาวนิสารัตน์  สอดจิตต์ 721 
8 ปวช.2 การเลขานุการ นางนรินทร์  นวลเจริญ 631 
9 ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 นางวรรณรัตน์  ทองกลาง 641 

10 ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 นางสาวดนุภา  จิตรามวงศ์ 132 
11 ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 นางสาวณัฐวดี  สุขประจันทร์ 136 
12 ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางสาวนริศา  มีภพ 331 
13 ปวช.2 ภาษาต่างประเทศ นางพัชรีย์  ทองขวัญ 147 
14 ปวช.2 การจัดการสำนักงาน นางสาวอัมพลิกา  นุ่นสังข์ 138 
15 ปวช.2 แฟชั่นดีไซน์ นายภูสิทธิ์  ใจดี 235 
16 ปวช.2 อาหารและโภชนาการ 1 นางสาวภูริชญา  คงชาติ 121 
17 ปวช.2 อาหารและโภชนาการ 2 นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณ ์ 122 
18 ปวช.2 อาหารและโภชนาการ 3 นางสาวณัฐสุดา  คงทอง 1411 
19 ปวช.2 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ นางวิลาวัลย์  เกตุแก้ว 111 
20 ปวช.2 คหกรรมเพ่ือการโรงแรม นายณัฐพงศ์  พลโคตร 333 
21 ปวช.2 การโรงแรม 1 นางมาลัย  ชูขันธ์ 222 
22 ปวช.2 การโรงแรม 2 นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ 231 
23 ปวช.2 การท่องเที่ยว นางวรณัน  พงษ์จีน 523 
24 ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกมลวรรณ  อนันต์ 127 

 
 
 
 
 



 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 
 

ลำดับที ่ สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

1 ปวช.3 การบัญชี 1 นางสาวมณฑิรา  คชินทร 742 
2 ปวช.3 การบัญชี 2 นางสาววีรดา  สุดประเสริฐ 751 
3 ปวช.3 การบัญชี 3 นายภักดี  เรืองศรี 151 
4 ปวช.3 การบัญชี 4 นางสาวพวงน้อย  เจนกิจ 153 
5 ปวช.3 การบัญชี 5 นายเกรียงไกร  สมถวิล 144 
6 ปวช.3 การบัญชี 6 นายปริญญา  ดาโหะ 147 
7 ปวช.3 การตลาด 1 นายภฤษฎิ์  ถนอมชู 321 
8 ปวช.3 การตลาด 2 นายภฤษฎิ์  ถนอมชู 323 
9 ปวช.3 การเลขานุการ นางสุภาวรรณ  จันทร์หยู 721 

10 ปวช.3 คอมพิวเตอร์ 1 นางสาวนฤมล  ตรีตรง 631 
11 ปวช.3 คอมพิวเตอร์ 2 นายปณิต  นพประดิษฐ์ 641 
12 ปวช.3 คอมพิวเตอร์ 3 นางทัศนีย์  พงศ์สมัคร 134 
13 ปวช.3 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางสาววลัยภรณ์  ดูเพชร 324 
14 ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก CP ALL นางสาวนภาภรณ์  สังข์ทอง 332 
15 ปวช.3 ภาษาต่างประเทศ นางสาวศตพร  จันทร์แก้วแร่ 147 
16 ปวช.3 กาจัดการสำนักงาน นางสาวขวัญใจ  สีตอง 138 
17 ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์ นางสาวยุหงษ์  บัวสกุล 235 
18 ปวช.3 เสื้อผ้าแฟชั่น นายภูวเดช  แซ่ไหล 149 
19 ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 1 นางสาวภูริชญา  คงชาติ 121 
20 ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 2 นางสาวสุขุมาลย์  หนุมาศ 122 
21 ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 3 นางสาวสยุมพร  แซ่แต้ 1411 
22 ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 4 นายสมโชค  ทิพย์มณี 1412 
23 ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ นางสาวสุพิชชา  ชนะพลชัย 111 
24 ปวช.3 การจัดงานคหกรรมโรงแรม นายณรงค์ชัย  แซ่เตี้ย 112 
25 ปวช.3 การโรงแรม 1 นางสาวดลฤดี  ชาญเชาว์ 331 
26 ปวช.3 การโรงแรม 2 นางสาวจันทร์ทิพย์  ฤทธิเรือง 333 
27 ปวช.3 การโรงแรม 3 นางสาวกนกนาถ  จันทร์โชตะ 221 
28 ปวช.3 การโรงแรม 4 นางสาวสิรารัตน์  สงเทพ 524 
29 ปวช.3 การท่องเที่ยว นางสาวพรศรี  สุขสบาย 231 
30 ปวช.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอุทิศ  ลีละวัฒน์ 523 

 



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีที่ 1 
 

ลำดับ
ที ่

สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

1 ปวส.1 การบัญชี 1 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 742 
2 ปวส.1 การบัญชี 2 นางสุนิสา  พละศึก 751 
3 ปวส.1 การบัญชี 3 นางสาวสุกาญจน์ดา  ยี่สุ่นแซม 151 
4 ปวส.1 การบัญชี 4  นางรุ่งฤดี  ไพโรจน์ 153 
5 ปวส.1 การบัญชี 5 นางสาวมณฑิรา  คชินทร 144 
6 ปวส.1 การบัญชี 6 นางสาวอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ 147 
7 ปวส.1 การตลาด 1 นางเบญจวรรณ  พนมรักษ์ 321 
8 ปวส.1 การตลาด 2 นางณัฐนันท์  รัญจวน 323 
9 ปวส.1 การเลขานุการ นางสุภาวรรณ  จันทร์หยู 721 

10 ปวส.1 ธุรกิจดิจิทัล 1 นายปิยวิทย์  หนุมาศ 138 
11 ปวส.1 ธุรกิจดิจิทัล 2 นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร 641 
12 ปวส.1 ดิจิทัลมีเดีย นางสาววรลักษณ์  เจียมพิจิตรกุล 631 
13 ปวส.1 ธุรกิจอีคอมเมิร์ช นางสาวจตุพร  ตรีตรง 642 
14 ปวส.1 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางเบญจง  วรรณมาศ 323 
15 ปวส.1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  นางนุชนาถ  หนุมาศ 149 
16 ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ฯ นางสาววริยา  อาหลี 651 
17 ปวส.1 การจัดการคลังสินค้า  นางนรินทร์  นวลเจริญ 1410 
18 ปวส.1 การจัดการ  นางสาวกัณฐิกา  แสงสุวรรณ 221 
19 ปวส.1 การจัดการสำนักงาน 1 นางวราพร  บรรจงเส้น 721 
20 ปวส.1 การจัดการสำนักงาน 2 นางพัชนี  โกมัย 722 
21 ปวส.1 แพทเทิร์นเสื้อผ้าฯ นางสุชาดา  นิลสาขา 235 
22 ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 1 นางสาวจินดาหรา  ขำคม 121 
23 ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 2 นางสาวปิ่นฤทัย  แผ่เต็ม 1411 
24 ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 3 นายทิวากร  เกื้อสม 1412 
25 ปวส.1 การประกอบอาหารในเรือฯ นายญาณวัฒน์  แก้วสองดวง 653 
26 ปวส.1 การจัดการงานดอกไม้ฯ นางสาวมณฑา  ยี่หาญ 111 
27 ปวส.1 การจัดการงานคหกรรมฯ นายณรงค์กร  ทองหมื่น 112 
28 ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1 นางจตุพร  กิจผลิต 333 
29 ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 นางศุภรัตน์  ศรีจันทร์ 524 
30 ปวส.1 การท่องเที่ยว นายสุริยะ  ศรีทันเดช 237 
31 ปวส.1 นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวฯ นายทวีศักดิ์  หนูทิม 523 



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีที่ 2 
 

ลำดับ
ที ่

สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

1 ปวส.2 การบัญชี 1 นางวณี  ฤทธิผล 742 
2 ปวส.2 การบัญชี 2 นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 751 
3 ปวส.2 การบัญชี 3 นางณัฐวรรณ  ภักดีชน 151 
4 ปวส.2 การบัญชี 4 นางสาววัชรี  ฮ่ันวิวัฒน ์ 153 
5 ปวส.2 การบัญชี 5 นางสาวหนึ่งหทัย  มูสิกะนันท์ 144 
6 ปวส.2 การบัญชี 6 นางสาวอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ 147 
7 ปวส.2 การตลาด 1 นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง 321 
8 ปวส.2 การตลาด 2 นายคมกริช  พลเดช 323 
9 ปวส.2 การเลขานุการ นางนรินทร์  นวลเจริญ 721 

10 ปวส.2 ธุรกิจดิจิทัล นางนันทารัตน์  ทองธวัช 134 
11 ปวส.2 ดิจิทัลมีเดีย นางสาคร  ศรีสุวรรณ 631 
12 ปวส.2 โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี 641 
13 ปวส.2 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางเบญจง  วรรณมาศ 323 
14 ปวส.2 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ นางนุชนาถ  หนุมาศ 149 
15 ปวส.2 การจัดการโลจิสติกส์ฯ นางกชมน  เอียดแก้ว 642 
16 ปวส.2 การจัดการคลังสินค้า นางสาวปานทิพย์  จันทรเรืองฤทธิ์ 1410 
17 ปวส.2 การจัดการ 1 นางสาวปานทิพย์  จันทรเรืองฤทธิ์ 221 
18 ปวส.2 การจัดการ 2 นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ 222 
19 ปวส.2 การจัดการสำนักงาน 1 นางวราพร  บรรจงเส้น 721 
20 ปวส.2 การจัดการสำนักงาน 2 นางสาวขวัญใจ  สีตอง 722 
21 ปวส.2 แพทเทิร์นเสื้อผ้าฯ นางสาวกัตติกา  แก้วขาว 235 
22 ปวส.2 อาหารและโภชนาการ 1 นางสาวสยุมพร  แซ่แต้ 121 
23 ปวส.2 อาหารและโภชนาการ 2 นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณ ์ 1411 
24 ปวส.2 อาหารและโภชนาการ 3 นางสาวปิ่นฤทัย  แผ่เต็ม 1412 
25 ปวส.2 การประกอบอาหารในเรือฯ นายญาณวัฒน์  แก้วสองดวง 653 
26 ปวส.2 การจัดการงานดอกไม้ฯ นางสาวปิยรัตน์  รอดแก้ว 111 
27 ปวส.2 การจัดการงานคหกรรมฯ นายฮาซัน  ใบเต้ 112 
28 ปวส.2 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1 นางสาวสารภี  อุปลา 333 
29 ปวส.2 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 นางสาวเพ็ญนภา  สมบันดาล 323 
30 ปวส.2 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 นางสาวสุพรรณี  วังบุญคง 524 

 



 
ลำดับ

ที ่
สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

31 ปวส.2 การท่องเที่ยว นางนริศรา  สงวนคำ 237 
32 ปวส.2 นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวฯ 1 นายวิศวชิต  หนุมาศ 523 
33 ปวส.2 นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวฯ 2 นายเอกชัย  คุ้มภัยรันต์ 127 

 
ระดับปริญญาตรี 
 

ลำดับ
ที ่

สาขางาน ครูที่ปรึกษา ห้อง 

1 ทล.บ.1  การบัญช ี นางสาวหนึ่งหทัย  มูสิกะนันท์ 742 
2 ทล.บ.1  การบัญช ี นางณัฐวรรณ  ภักดีชน 743 

 
   

 


