
ปฏิทินการซอมกิจกรรม 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 (ครั้งท่ี 1) 

ลําดับท่ี วันท่ี กิจกรรม จํานวน หมายเหตุ 
1 19-23 เมษายน 2564 ประกาศและประชาสัมพันธการซอมกิจกรรม 5 วัน งานกิจกรรมนักศึกษา 
2 26-28 เมษายน 2564 (09.00-16.00) เขียนใบคํารองขอลงทะเบียนซอมกิจกรรม 3 วัน งานกิจกรรมนักศึกษา 

3 27-28 เมษายน 2564 (09.00-16.00) 
ลงทะเบียนซอมกิจกรรม พรอมชําระเงิน 

2 วัน 
ฝายการเงิน 

สงใบคํารองขอซอมกิจกรรม งานกิจกรรมนักศึกษา 

4 28 เมษายน 2564 
ซอมกิจกรรม  

1 วัน เทานั้น 
ฝายกิจกรรมนักศึกษา และ ครูท่ี

ปรึกษาองคการนักวิชาชีพ นักศึกษาพบหัวหนากิจกรรมและ ครู อวท. 
 

ตารางการซอมกิจกรรม 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 (ครั้งท่ี 1) 

ลําดับท่ี วันท่ี กิจกรรม จํานวน หมายเหตุ 
1 

5-14 พฤษภาคม 2564 การเขาแถวหนาเสาธง 
7 วัน /  
14 ครั้ง 

พบครูท่ีปรึกษาองคการนักวิชาชีพ 
อวท. 

หมายเหตุ : กิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง จํานวน 7x2 = 14 ครั้ง (รอบเชา 08.45 และรอบบาย 13.00) 

  

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี วันท่ี กิจกรรม จํานวน หมายเหตุ 
2 5-12 พฤษภาคม 2564 การเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 5 วัน พบครูท่ีปรึกษา อวท. 
3 

10-14 พฤษภาคม 2564 
การเขารวมกิจกรรมคลินิกคุณธรรม / และ
กิจกรรมวันสําคัญ 

5 วัน 
พบครูท่ีปรึกษาองคการนักวิชาชีพ 

อวท. 
4 20 พฤษภาคม 2564 สงผลกิจกรรม 5 วัน ครูท่ีปรึกษา อวท. 



 

  

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา บัญชี 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6310116850 นางสาวปยะนันท   โฆศิรินันท ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

2. 6310116875 นางสาวมรกต       นิลถนอม ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

3 6310116877 นางสาวนุชนารถ    หลาอวน ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

4 6310116912 นางสาวพรรวษา    เกาไทรเพ็ง ผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  - 

5 6310116947 นายธรรมรัตน       ซารัมย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

6 6310116974 นางสาวชนิฎา       สุนทรวภิาค ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

7 6310116976 นางสาวอนิฎา       มีชํานาญ ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

8 6310116982 นางสาวทิพยเกสร   ออนสมกิจ ผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  - 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา ชางยนต 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6310416895 นายณัฎฑานันท     แสงคา ไมผาน ผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

2. 6310416898 นางสาวจิดาภา      สวางศิลป ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

3 6310416915 นายศุภกร            ฉ่ิงทองคํา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

4 6310416917 นายพันธกานต       ลับบัวงาม ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

5 6310416932 นายศิรากร            เงินนา ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

6 6310416943 นายธนาภูมิ           สิงหนอย ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

7 6310416954 นายวรวิทย           กันหดุลย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

8 6310416975 นายศีลทรัพย        เล็กประยูร ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

9 6310416984 นายภูมิทัช            สงประชา ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

10 6310417031 นายธนกร             ตะโกจีน ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา ชางยนต 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

11 6320417039 นายชาญชัย       นีโกรธา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

12 6320417058 นายศุภชัย        บรูณะศิริศักษ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

13 6310416915 นายเจษฎา        รุงเรือง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

14  นายตะวัน         ศัยบัวแดง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

15  นายธราดล        มะลิทอง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6310516354 นายทินภัทร       วชิิตกุล ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

2. 6310516872 นายศิวะดล         ปานดียิ่ง ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

3 6310516887 นายณัฐชนน        ลาดพุม ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

4 6310516892 นายวิชชากร        อินทร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

5 6310516899 นายภัทรพล         แจมศรี ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

6 6310516902 นายอภิรักษ         พิมพศรี ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

7 6310516907 นายศุภกฤต         สาแกว ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

8 6310516910 นายพงศธร          ผัดเสน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

9 6310716959 นายวรธน            รัตนภากร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

10 6310516963 นายเอกราช         จีนแชม ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

11 6310516965 นายนลธวัช        โพธิ์สอาด ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

12 6310516983 นายอดิศร          สัตยโตนนท ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

13 6310516990 นายหิรัญ           เกษร ผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  - 

14 6310516998 นายธนธรณ        คงทอง ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

15 6310517003 นายศุภณัฐ         อักษรดิษฐ ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

16 6310517018 นายดนัย           ลีละชาต ิ ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

17 6310517030 นายพงษสถิต      จันเผื่อน ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

18 6310500DOL นายปธานิน        มณีโรจน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา สถาปตยกรรม 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6310716888 นายชาครีย        สมบุญลาภ ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

2. 6310716890 นางสาวธัญพร    จันทอัมพร ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

3 6310716896 นายแทนคุณ      แสงแตง ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

4 6310716948 นางสาวพิยะดา   เล็กจินดา ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

5 6310716958 นายชยธร         ยอดดําเนิน ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

6 6310717006 นายเมธาสิทธิ์    เกตุบานทา ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

7 6310717013 นายณัฐวัตร       แสงสะอาด ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

8 6320717043 นางสาวหนึ่งธิดา  ทาสีขาว ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน รอผล -  ไมผาน 

9 6320717046 นายสราวุธ         ใจสิร ิ ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

10 6320717052 นายธิติวัฒน       ตรงเท่ียง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดบัช้ัน ปวช.1 สาขา สถาปตยกรรม 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

11 6320717053 นายพรชัย            พุมพวง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

12 6320717057 นายธนภัทร          ขันเงิน ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

13 6320717060 นางสาวปยะพร      ครุฑธา ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

14 6320717061 นางสาวชุติกาญจน  ดีหาร ไมผาน ผาน ผาน ผาน รอผล -  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.2 สาขา ชางยนต 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

2/2562 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6210416651 นายนฤดม           ฤทธิ์คํารพ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

2. 6210416665 นายอรรถพร        สโุกฐ ิ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

3 6210416670 นายสนธยา         รัตนวิจิตร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

4 6210416676 นายสุรเชษฐ        ชางสุพรรณ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

5 6210416678 นายนวพล          พันธแตง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน  ไมผาน 

6 6210416680 นายสรสิช           นอยนารถ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

7 6210416690 นายธีรศักดิ์         ลักขษร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

8 6210416710 นายภคพล          สมคะเน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

9 621416711 นายวีรวัฒน   รงคจันทมานนท ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

10 6210416712 นายเกรียติศักดิ์    กลางศรี ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

11 6210416721 นายญาณกร        ภักดี ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.2 สาขา ชางยนต 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

2/2562 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

12 6210416727 นายภูธรินธร      สงประชา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

13 6210416731 นายยศพร         เฮ้ียงหลา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

14 6210416736 นายพิภู            พ่ึงยอย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

15 6210416772 นางสาวสุมินตรา  ผลาจันทร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

16 6210416785 นายศรันย         เขียวเหล็ก ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

17 6210416791 นายภานุพงษ    จังเจริญวัฒนา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

18 6210416821 นายสุธา          ตันสีนนท ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

19 6210416829 นายอนาวิล      บุญกล่ํา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

20 6210416832 นายภาณุภัทร    ศรีทองอินทร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

21 6210400DLY นายบุลากร      โพธิ์ไข ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

22   ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.2 สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

2/2562 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6210516656 นายมนัสนันท        ศรีสงคราม ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

2. 6210516666 นางสาวชุติกาญจน  ดีหาร ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

3 6210516669 นายสุภณัฎฐ         ขจรศักดิ์ชัย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

4 6210516693 นางสาวฉันทชนก   กานจักร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

5 6210516705 นายพีระธวัฒน      มันทรา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

6 6210516706 นายอานนท         ดอนนอย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

7 6210516707 นายปุระชัย          ซ่ังเฮง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

8 6210516713 นางสาวพิมพรพัฒน   ขุนณรงค ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

9 6210516714 นายจารุกิตต        มาดขาว ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

10 6210516723 นายพัสกร          ปลอดกลาง ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

11 6210516724 นายธนดล         พันธุเดิมวงษ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.2 สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

2/2562 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

12 6210516725 นายปฎิภาณ        สีสวย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

13 6220516823 นายวีรวุฒิ          ภูลายขาว ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.2 สาขา สถาปตยกรรม 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

2/2562 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6210716654 นายภูวดล          เทศถมยา ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

2. 6210716662 นายสิทธิกร        ชุติกุลัง ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

3 6210716682 นางสาวอัจฉริยา  ไทยแกวรอด ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

4 6210716719 นางสาวอลิสา     แกวมณีโชติ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

5 6210716719 นายนฤเทพ        นิรันดร ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

6 6210716726 นายธราเทพ       กิจประยูร ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

7 6210716750 นางสาวชณิกานต ดําเนินโฉม ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

8 6210716773 นายศุภกร          สุพาณิช ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

9 6210716796 นายสิวิทย          พีชสิงห ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ผาน  ไมผาน 

10 6220716817 นายจํารัส          ไกรเสน ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

11 6220716825 นางสาวอมรรัตน  เพชรเกิด ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.2 สาขา สถาปตยกรรม 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

2/2562 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

12 6220716827 นางสาวแกวเมขลา  สวยดี ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

13 6210700DMW นายณัฐวุฒิ           บุญยืน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ไมผาน  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.3 สาขา ชางยนต 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6110416326 นายฐิติกร         เกิดตอพันธ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

2. 6110416341 นายปรเมษฐ      สุริยาธานินทร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

3 6110414851 นายณัชชานนท  เปาหนู ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

4 6210416789 นายกิตติพงส     พ่ีใหญ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

5 6220416826 นายวัชริศ         มะลิ ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

6 6310416986 นายศรัณยู        ตะโกจีน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.3 สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6110516376 นายจตุพงศ      วะมะพุทธา ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวช.3 สาขา สถาปตยกรรม 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6110716327 นายภควัฒน  เจริญสุทธิภักดีกุล ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

2. 6110716328 นายเทพอโนชา    ยิ้มแยม ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

3 6110716544 นายนครินทร      นิคมทรัพย ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

4 6110716356 นายชีพชนก       วารินทร ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน ติดตอ อ. ไมผาน  ไมผาน 

5 6210716688 นางสาวปวรรัตน  ปจจัย ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน  - 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวส.1 สาขา บัญชี 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6311116753 นางสาวธิดารัตน    กองนุย ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน - ไมผาน  ไมผาน 

2 6311116903 นางสาวภรวรรณ   หยิบจันทร ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน - ไมผาน  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวส.2 สาขา บัญชี 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6211116491 นางสาววรดา   ลิ้มเกษตรสกุล ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน - ผาน  ไมผาน 

2 621116491 นางสาวปวีณา      หลอเงิน ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน - ผาน  ไมผาน 

3 621116703 นางสาวอาวิณัฐดา ชัยธวัช ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน - ผาน  ไมผาน 

4 621116175 นางสาวบุษยา  ศรีหรั่งไพโรจน ผาน ผาน ผาน ไมผาน - ผาน  ไมผาน 

5 6221116824 นางสาวตะวัน  เจียมวีระบรรยง ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน - ผาน  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

เรื่อง สรุปผลการเขารวมกิจกรรม ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับช้ัน ปวส.1 สาขา เทคนิคยานยนต 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ  -   สกุล หนาเสาธง คลินิก

คุณธรรม 

วันสําคัญ ลูกเสือวิสามัญ 

 

องคการนักวิชาชีพ สรุปกิจกรรม 

ถวายพระพร ร.10 วันมาฆบูชา ผาน ไมผาน 

1 6311416926 นายปราณตทิพย ไทรแกวเรือง ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน - ไมผาน  ไมผาน 

2 6311417001 นายปยวัฒน     โขศิรินันท ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน - ผาน  ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


