
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล/1 2565 (สทผ.1/1 )  

ครูที่ปรึกษา นายจติวัฒนา บุญเลศิ  

19 ตุลาคม 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 19 เดือน ตุลาสคม พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 20 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 2 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา การไมเ่ข้าร่วมกจิกรรมเข้าแถวตอนเช้า 

วิธีการแก้ปัญหา แจ้งผลลภัธ์ของการตกกิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1.แจ้งตารางเรยีนให้กับนร. 

2.แจ้งการเตรยีมหาทีฝ่ึกงานในภาคเรียนที่1/2566 

 
26 ตุลาคม 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 26 เดือน ตุลาสคม พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 20 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 2 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 



นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา การไมเ่ข้าร่วมกจิกรรมเข้าแถวตอนเช้า 

วิธีการแก้ปัญหา แจ้งผลลภัธ์ของการตกกิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1.แจ้งการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 

2.แจ้งการเตรยีมหาทีฝ่ึกงานในภาคเรียนที่1/2566 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22110215152301.jpg 

 
2 พฤศจกิายน 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 19 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 3 คน 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22110215152301.jpg


รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายคีรีบูรณ์ บุญเรือง 

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา ขาดเข้าแถวตอนเช้า 

วิธีการแก้ปัญหา ย้ำเตือนถึงผลลภัธ์ท่ีตามมาเมื่อตกกิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1.การตรวจระเบยีบร่างกายประจำเดือน ให้ นร.ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบตามที่วางไว้ 

2.การรับสมัครนร.ใหม่ แจ้งให้นร.ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าแผนกช่างกลรับสมัครนร.เพิม่100%เป็นรับ 80 คน 

3.ที่ฝึกงาน ย้ำเตือนเรื่องที่ฝึกงาน บ.จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดว่ารับ คน ห้ามนร.เปลี่ยนใจเพราะบ.ไดน้ำเข้าท่ีประชุม

เรียบร้อยแล้ว 

4. แจ้งการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุทะเลาะวิวาท ให้นร.ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทุกรณี  

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22110215150644.jpg 

 
9 พฤศจิกายน 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22110215150644.jpg


 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 20 คน 

จำนวนนักเรียนทีไ่ม่เข้าโฮมรูม 2 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา ขาดเข้าแถวตอนเช้า 

วิธีการแก้ปัญหา ย้ำเตือนถึงผลลภัธ์ท่ีตามมาเมื่อตกกิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. การฝึกงานในภาคเรียนท่ี1/2565 

2. การรับสมัครนร.ใหม่ แจ้งให้นร.ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าแผนกช่างกลรับสมัครนร.เพิม่100%เป็นรับ 80 คน 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22120822225207.jpg 

 
16 พฤศจิกายน 2565  

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22120822225207.jpg


รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 19 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 3 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

นายรัชชานนท์ หอมจันทร ์

 

ลักษณะปญัหา ขาดเข้าแถวตอนเช้า 

วิธีการแก้ปัญหา ย้ำเตือนถึงผลลภัธ์ท่ีตามมาเมื่อตกกิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. การเตรยีมตัวเลือกสถานประกอบการ การฝึกงานในระดับ ปวส.จะต้องฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้

มาตรฐาน เช่น บ.ในเครือสหวริิยา 

2. การแต่งกาย ให้แต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22120822225635.jpg 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22120822225635.jpg


 
23 พฤศจิกายน 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 20 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 2 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา ขาดเข้าแถวตอนเช้า ไม่ติดตามปญัหาในการหาทีฝ่ึกงาน 

วิธีการแก้ปัญหา ย้ำเตือนถึงผลลภัธ์ท่ีตามมาเมื่อตกกิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1.การเตรียมตัวเลือกสถานประกอบการ การฝึกงานในระดับ ปวส.จะต้องฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน 

เช่น บ.ในเครือสหวริิยา ถ้าใครไม่รบัผิดชอบในการยื่นควาสมประสงค์ขอฝึกงาน จะมีผลต่อการฝึกงาน 

2.การแต่งกาย ให้แต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย  

 



เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22121218185828.jpg 

 
30 พฤศจิกายน 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม - คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

 

ลักษณะปญัหา การขาดเรียนในรายวิชาต่าง 

วิธีการแก้ปัญหา เน้นย้ำถึงผลกระทบของการขาดเรียน 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แจ้งการขาดเข้าแถวของแต่ละคน 

 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22121218185828.jpg


เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122711110848.jpg 

 
7 ธันวาคม 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

 

 

ลักษณะปญัหา การขาดเข้าแถว 

วิธีการแกป้ัญหา เน้นย้ำเตือน 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แจ้งการเตรียมสถานท่ีฝึกงาน 

2. ย้ำเตือน การเชคช่ือเข้าแถว ขอให้ทุกคนเชคช่ือเข้าแถวตามกำหนด 

 

 

 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122711110848.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122711110314.jpg 

 
14 ธันวาคม 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 17 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 5 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายคีรีบูรณ์ บุญเรือง 

นายสุรยิา แสงสม 

นายรัชชานนท์ หอมจันทร ์

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา นักเรียนไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม ไม่รับรู้ข่าวสารในกลุม่ไลน์ทำใหไ้มส่ามารถติติส่ื่อสารได้ครบถ้วน 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122711110314.jpg


วิธีการแก้ปัญหา แจ้งให้ปรับปรุง 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แจ้งการสัมภาษณ์การรับทุนของบ.ในเครือสหวิรยิา ในวันที่ 27 ธ.ค.65 

2. แจ้งค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี คนละ 350  

3. แจ้งการตรวจระเบียบประจำเดอืน ในกรณีที่ไมไ่ด้ตรวจในวันท่ีวิทยาลัยนดัหมายเนื่องจากในวันดังกล่าวไมม่ีเรียน 

4. การกรอกรายละเอยีดการขอฝกึง่าน 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122517173524.jpg 

 
21 ธันวาคม 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 13 คน 

จำนวนนักเรียนทีไ่ม่เข้าโฮมรูม 9 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายคีรีบูรณ์ บุญเรือง 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122517173524.jpg


นายชณทิป เมืองนก 

นายบัญชา คำงาม 

นายพัชธพล เอี่ยมแท้ 

นายวีรภัทร อารักษ์ 

นายสุรยิา แสงสม 

นายรัชชานนท์ หอมจันทร ์

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา นักเรียนไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม ไม่รับรู้ข่าวสารในกลุม่ไลน์ทำใหไ้มส่ามารถติติส่ื่อสารได้ครบถ้วน 

วิธีการแก้ปัญหา แจ้งให้ปรับปรุง 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แจ้งการสัมภาษณ์การรับทุนของบ.ในเครือสหวิรยิา ในวันที่ 27 ธ.ค.65 

2. แจ้งการเรียนจดักิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันในวันที่ 28 ธ.ค. 65 

3. แจ้งค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาส ี

4. แจ้งการตรวจระเบียบประจำเดอืน 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122517172931.jpg 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_22122517172931.jpg


26 ธันวาคม 2565  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 28 เดือน ธันวาคมพ.ศ.2565 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 16 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 8 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นางสาวแก้ม สุดประเสริฐ 

นายฉัตรชัย เล็กเจริญ 

นายชณทิป เมืองนก 

นายธนภูมิ ครฑุสิงห ์

นายธีรพัฒน์ รอดพยุง 

นายพัชธพล เอี่ยมแท้ 

นายอนุชิต เรือนจันทร ์

นายพัชรพล นาเมืองรักษ ์

 

ลักษณะปญัหา 

วิธีการแก้ปัญหา  

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. การเตรยีมตัวฝึกงานในปีการศกึษา 2566 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี การชำระเงิน 

 



 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23012414141756.jpg 

 
4 มกราคม 2566  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 0 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

 

ลักษณะปญัหา นร.ขาดเข้าแถวจนอยู่ในเกณฑ์ตกกิจกรรมหลายคน 

วิธีการแก้ปัญหา บอกให้รู้ถึงผลของการตกกิจกรรม บอกให้ทราบถึงผลที่จะตามมา นร.รับทราบ 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แนวทางในการเข้าร่วมกีฬาสี และการปฏิบัตติน  

2. ย้ำเตือน การฝึกงานในสถานประกอบการ 

3. ย้ำเตือนเรื่องการขาดเข้าแถว  

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23012414141756.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23012414144246.jpg 

 
10 มกราคม 2566  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 19 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 3 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นายณัฐพล สุดยอด 

นายอานนท์ บัวยืน 

นายพัชรพล นาเมืองรักษ ์

ลักษณะปญัหา นร.รับทราบผลของการตกกิจกรรมเข้าแถว ผู้ปกครองรับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรยีน 

วิธีการแก้ปัญหา ประสานผู้ปกครองให้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และหาแนวทางในการแก้กิจกรรม 

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. มีนักเรียนคนท่ีขาดเข้าแถวและขาดเรียนประจำ นักเรียนก็ทราบดี และยอมรับผลที่เกดิขึ้น และพรอ้มท่ีจะแก้ไข

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23012414144246.jpg


เมื่อผลการเรียนออกมา 

2. ย้ำเตือน การเข้าร่วมกิจกรรมกฬีาสี ข้อปฏิบัตติ่างๆ 

3. ย้ำเตือนเรื่องการขาดเข้าแถว และแจ้งยอดการขาดเข้าแถวเป็นรายบุคคล 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23012414144900.jpg 

 
17 มกราคม 2566  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 15 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 7 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นางสาวแก้ม สุดประเสริฐ 

นายธนภูมิ ครฑุสิงห ์

นายธีรพัฒน์ รอดพยุง 

นายสุรยิา แสงสม 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23012414144900.jpg


นายรัชชานนท์ หอมจันทร ์

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

 

ลักษณะปญัหา  

วิธีการแก้ปัญหา  

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แจ้งการติดตามที่ฝึกงาน 

2. แจ้งการขาดเข้าแถว 

3. ย้ำเตือน การเชคช่ือเข้าแถว ขอให้ทุกคนเชคช่ือเข้าแถวตามกำหนด 

 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221503.jpg 

 
25 มกราคม 2566  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221503.jpg


จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 12 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีไม่เข้าโฮมรูม 10 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นางสาวแก้ม สุดประเสริฐ 

นายฉัตรชัย เล็กเจริญ 

นายชณทิป เมืองนก 

นายพงศธร จันทะขิน 

นายวีรภัทร อารักษ์ 

นายศุภชัย จันทร์เจริญ 

นายสุรยิา แสงสม 

นายอนุชิต เรือนจันทร ์

นายรัชชานนท์ หอมจันทร ์

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

นายพัชรพล นาเมืองรักษ ์

 

ลักษณะปญัหา  

วิธีการแก้ปัญหา  

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. แจ้งการติดตามที่ฝึกงาน 

2. แจ้งการขาดเข้าแถว 

3. ย้ำเตือนการแต่งกาย 

 

 

 



 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221111.jpg 

 
1 กุมภาพันธ์ 2566  

รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 7 คน 

จำนวนนักเรียนทีไ่ม่เข้าโฮม 15 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นางสาวแก้ม สุดประเสริฐ 

นายฉัตรชัย เล็กเจริญ 

นายชณทิป เมืองนก 

นายธนภูมิ ครฑุสิงห ์

นายธีรพัฒน์ รอดพยุง 

นายผดุงเกยีรติ ทั่งทอง 

นายพชรพล น้อยเนตร 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221111.jpg


นายพัชธพล เอี่ยมแท้ 

นายศุภชัย จันทร์เจริญ 

นายอนุชิต เรือนจันทร ์

นายรัชชานนท์ หอมจันทร ์

นายอานนท์ บัวยืน 

นายณัฐพนธ์ สุดยอด 

นายพัชรพล นาเมืองรักษ ์

 

ลักษณะปญัหา  

วิธีการแก้ปัญหา  

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. การปฎิบัติตนตามระเบยีบ 

2. การเตรยีมที่ฝึกงาน 

3. ย้ำเตือน การเชคช่ือเข้าแถว ขอให้ทุกคนเชคช่ือเข้าแถวตามกำหนด 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221430.jpg 

 
8 กุมภาพันธ์ 2566  

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221430.jpg


รายการโฮมรูม นศ.ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ประจำวันท่ี 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

 

จำนวนนักเรียนภายในที่ปรึกษา 22 คน 

จำนวนนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 12 คน 

จำนวนนักเรียนทีไ่ม่เข้าโฮมรูม 10 คน 

 

รายชื่อที่ไม่เข้าโฮมรูม 

นางสาวแก้ม สุดประเสริฐ 

นายบัญชา คำงาม 

นายปฐมพงษ์ ธนบัตร 

นายผดุงเกยีรติ ทั่งทอง 

นายพงศธร จันทะขิน 

นายพชรพล น้อยเนตร 

นายสุรยิา แสงสม 

นายอนุชิต เรือนจันทร ์

นายอภิชาติ สุขสอาด 

นายพัชรพล นาเมืองรักษ ์

 

ลักษณะปญัหา  

วิธีการแก้ปัญหา  

รายละเอียดการพบนักเรียน 

1. การเตรยีมตัวฝึกงาน ตามเรื่องฝึกงาน 

2. แจ้งการขาดเข้าแถวของแต่ละคน 

3. แจ้งเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221942.jpg 

 
  

ลงช่ือ...................................................................................................ครูที่ปรึกษา 

( นายจิตวัฒนา บุญเลิศ ) 

 26 มีนาคม 2566  

  

ลงช่ือ................................................................................................... 

( น.ส.วีณา ใจเพชร ) 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

  

ลงช่ือ................................................................................................... 

( นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว ) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

  

ลงช่ือ................................................................................................... 

( นายนิมิตร ศรียาภยั ) 

http://rms.bspc.ac.th/files/83954_23021222221942.jpg


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

  


