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ประกาศตาราง ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. 

ภาคเรียนที่ 2/2563 
รับงานกับอาจารย์ประจ าวิชาเท่านั้น 
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 

(เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อเท่านั้น กรณีลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อต้องติดต่อวิชาการก่อน) 
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 

***ไม่รับลงทะเบียนนักเรียนจากสถาบันอื่น***
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ปวช.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาพื้นฐาน-สามัญสัมพันธ์ 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน  

รับงาน อ.รัชดาพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น.ท่ีห้องสมุด (9คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
3 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68162 น.ส.ปนิดา สังข์แก้ว   

 
4 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68243 นายภัทรภูมิ ชิงชัย   

 
5 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์   

 
6 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68305 นายพงศธร มาตย์วิเศษ   

 
7 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ ์ศรีบรบือ   

 
8 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   

 
9 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

      2.วิชา 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน  

รับงาน อ.ชีวะรัตน์ วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 15.00-15.20 น.ท่ีห้องพักครู (ห้องทะเบียน) (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
2 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
3 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   

 
4 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์   

3.วิชา วิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

รับงาน อ.ชีวะรัตน์ วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 15.00-15.20 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องทะเบียน) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66408 นายณัฏฐากร นาคภักดี   

 
2 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   
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4.วิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  

รับงาน อ.นันทภรณ์ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.30 น. ท่ีห้อง 2502 (10คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า 63-13-68854 นายภาคิม วินทะสมบัติ   

 
2 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า 63-13-68860 นายนพรัตน ์บังไพร   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
5 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   

 
6 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน ์โคตรศักด์ิ   

 
7 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69006 นายอชิตะ หอมศิริ   

 
8 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
9 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69017 นายกรรว ีโกสุโพ   

 
10 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

      4.วิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
2 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68936 นายเตชินท์ มาเจริญ   

 
3 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69037 นายฤชา ค าสุริย์   

 
4 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
5 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69133 นายประณต สิงห์ครุ   

 
6 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
7 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   

 
8 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67408 นายศิวกร สุวรรณชาติ   

      5.วิชา 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  

รับงาน อ.ทนงรักษ ์วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   
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6.วิชา 20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ   

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (9คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
3 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68276 นายนนทกานต์ พาสันเทียะ   

 
4 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  63-31-68010 นายวิชาญ พันธ์ทอง   

 
5 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   

 
6 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68342 นายสมเกียรติ บุญเอนก   

 
7 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

 
8 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

 
9 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68036 นายชวลิต อินทะจักร์   

7.วิชา 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

 
2 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67321 นายพงศธร หนูเสน   

8.วิชา 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

9.วิชา 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง  

รับงาน อ.ทนงรักษ ์วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

      10.วิชา 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  

รับงาน อ.นันทภรณ์ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.30 น. ท่ีห้อง 2502 (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   
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11.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

รับงาน อ.พัชรี วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องสมุด (12คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68809 นายศุภวิชญ์ พรมโยธี   

 
2 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68807 นายอนันดา อินทนา   

 
3 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร   

 
4 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า 63-13-68843 นายพลพล ตอพล   

 
5 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68938 นายชนนท์กรณ์ รุจิโรจน์นิธ ี   

 
6 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68934 นายธันวา นิลโต   

 
7 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68936 นายเตชินท์ มาเจริญ   

 
8 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
9 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
10 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68196 นายนควัตร วังอินทร ์   

 
11 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข ศรีตะชัย   

 
12 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68305 นายพงศธร มาตย์วิเศษ   

      11.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

รับงาน อ.พัชรี วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องสมุด (14คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68995 นายพงษ์พรรณ ศรีวิชัย   

 
2 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69001 นายอภินันท์ นพพิบูรณ์   

 
3 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69002 นายปฏิภาณ พลราชม   

 
4 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
5 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69009 นายภครพล พวงสมบัติ   

 
6 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69004 นายอรรถพล พุทธเทศก์   

 
7 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68987 นายนิติคุณ พรมขาว   

 
8 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68992 นายสุภาวาลย์ มูนิคม   

 
9 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69006 นายอชิตะ หอมศิริ   

 
10 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน ์โคตรศักด์ิ   

 
11 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68997 นายภูดิส วิชาศิลป์   

 
12 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
13 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
14 ปวช.1/19 ชย. เช้า 63-11-69052 นายฐากูร โตพังเทียม   
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11.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

รับงาน อ.พัชรี วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 17.00-17.40 น. ท่ีห้องสมุด (15คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
2 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
3 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69054 นายอนวัช ชัยสวัสด์ิ   

 
4 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69078 นายสุรชัย ยาวะระ   

 
5 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69075 นายวีระภาพ โพพันธ ์   

 
6 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69089 นายธนภัทร ์ธนอภิรัตน ์   

 
7 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68999 นายคามิน ศรีเคลือบ   

 
8 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69104 นายชาคริต ณ.รังษี   

 
9 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69110 นายพงษ์พัฒน ์พุทธรา   

 
10 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม   

 
11 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

 
12 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  62-32-68102 นายกฤษดา พุภูเขียว   

 
13 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69102 นายอาทร ปานเพ็ง   

 
14 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69136 นายประเสริฐ จวงจันทร ์   

 
15 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69133 นายประณต สิงห์ครุ   

      11.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

รับงาน อ.ธิติมา วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง 2504 (15คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68866 นายชีวานนท์ ยางนอก   

 
5 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68913 นายณัฐภัทร โคตรสมบัติ   

 
6 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   

 
7 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68895 นายกิจภูชิต เสือป่า   

 
8 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   

 
9 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68969 นายศิวัช สุขสุสันต์   



ปวช.หน้าท่ี 7 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
10 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68976 นายฉัตรชัย มีมานะ   

 
11 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   

 
12 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68954 นายชนานนท์ อุพันทา   

 
13 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68961 นายภคนันท์ แซ่เฮ้ง   

 
14 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   

 
15 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68977 นายกฤษกร สุวรรณชาติ   

12.วิชา 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.พัชรี วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องสมุด (9คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
2 ปวช.2/14 ชก. เช้า 62-12-68100 นายภูวดล แก่นชัยภูมิ   

 
3 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68161 นายกาญจน์ มาศศรี   

 
4 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68196 นายนควัตร วังอินทร ์   

 
5 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด   

 
6 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา   

 
7 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร   

 
8 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์   

 
9 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   

13.วิชา 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

รับงาน อ.พัชรี วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องสมุด (9คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค   

 
2 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

 
3 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67162 นายอนุภัทร กองค า   

 
5 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67329 นายพชรพล ทองด้วง   

 
6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67323 นายอาทิตย์ ชาติชนะ   

 
7 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67322 นายฉันท์ทัช แซ่จัง   

 
8 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  60-32-66344 นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ ์   

 
9 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   
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14.2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.พัชรี วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องสมุด (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66408 นายณัฏฐากร นาคภักดี   

 
2 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

 
3 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66600 นายปราโมทย์ แก้วสระน้อย   

 
4 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์   

      15.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  

รับงาน อ.เอื้อมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องมอเตอร์ (อาคาร1ช้ัน2) (12คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68801 นายวัชรเกียรติ บุญเทือง   

 
2 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68807 นายอนันดา อินทนา   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
5 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68866 นายชีวานนท์ ยางนอก   

 
6 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69104 นายชาคริต ณ.รังษี   

 
7 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69109 นายนฤเบศ สังข์แก้ว   

 
8 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม   

 
9 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

 
10 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69110 นายพงษ์พัฒน ์พุทธรา   

 
11 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69102 นายอาทร ปานเพ็ง   

 
12 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68832 นายศุภลักษณ์ โอนฉะเอก   

      15.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  

รับงาน อ.พรนิภา วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง 2503 (ล าดับท่ี 1-20/20คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68913 นายณัฐภัทร โคตรสมบัติ   

 
2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68901 นายลัทธวัฒน์ สิงห์มุ้ย   

 
3 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
4 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   

 
5 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68895 นายกิจภูชิต เสือป่า   

 
6 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   

 
7 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68976 นายฉัตรชัย มีมานะ   

 
8 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68961 นายภคนันท์ แซ่เฮ้ง   

 
9 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68978 นายจีรศักด์ิ ถนอมเมือง   

 
10 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   

 
11 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68977 นายกฤษกร สุวรรณชาติ   

 
12 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68969 นายศิวัช สุขสุสันต์   

 
13 ปวช.1/19 ชย. เช้า 63-11-69052 นายฐากูร โตพังเทียม   

 
14 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68936 นายเตชินท์ มาเจริญ   

 
15 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68928 นายธนดล แสงเผือก   

 
16 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68934 นายธันวา นิลโต   

 
17 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
18 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68922 นายธนเดช ทับจ้อย   

 
19 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68933 นายวัชรพงษ ์อุปถัมภ์   

 
20 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68938 นายชนนท์กรณ์ รุจิโรจน์นิธ ี   

15.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  

รับงาน อ.พรนิภา วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง 2503 (ล าดับท่ี 21-41/21คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหสันักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
21 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68997 นายภูดิส วิชาศิลป์   

 
22 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69009 นายภครพล พวงสมบัติ   

 
23 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69002 นายปฏิภาณ พลราชม   

 
24 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69001 นายอภินันท์ นพพิบูรณ ์   

 
25 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68995 นายพงษ์พรรณ ศรีวิชัย   

 
26 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
27 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68994 นายรณชิด อินสอน   

 
28 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน ์โคตรศักด์ิ   

 
29 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68988 นายธนภัทร สุขจิตร   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
30 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69010 นายณัฐวุฒิ แพงศรี   

 
31 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69004 นายอรรถพล พุทธเทศก์   

 
32 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68987 นายนิติคุณ พรมขาว   

 
33 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69006 นายอชิตะ หอมศิริ   

 
34 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69018 นายวรรณภูมิ ปิติมล   

 
35 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
36 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
37 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69037 นายฤชา ค าสุริย์   

 
38 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68999 นายคามิน ศรีเคลือบ   

 
39 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
40 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
41 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   

 
 

    16.วิชา 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

รับงาน อ.วรายุทธ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.30 น. ห้อง ย.1 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

 
2 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

17.วิชา 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ   

รับงาน อ.วรายุทธ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.30 น. ห้อง ย.1 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพี รอดบรรจง   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

18.วิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1  

รับงาน อ.วรายุทธ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.30 น. ห้อง ย.1 (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67280 นายชาญวัลลภ พัฒนสุดี   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
4 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67292 นายกิตติชัย สมสะอาด   

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
6 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์   

      19.วิชา 2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67411 นายวชิรวิทย ์นิลยี่ปุ่น   

 

20.วิชา 20000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  

รับงาน อ.สุวิชาติ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.40-15.20 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องปกครอง) (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
3 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68279 นายอาห่ง แซ่ล่ิว   

 
4 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ ์ศรีบรบือ   

 
5 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   

 
6 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68308 นายมานิต คล้ายกัน   

 
7 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

      21.วชิา 2000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  

รับงาน อ.สุวิชาติ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องปกครอง) (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

 
2 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67339 นายอภิชาติ จันทร์หลิน   
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22.วิชา 2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย  

รับงาน อ.สุวิชาติ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องปกครอง) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ ์   

 
2 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 

23.วิชา 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  

รับงาน อ.ก าพล วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องสมุด (20คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68863 นายทักษิณ ศรีชินันท์   

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
5 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   

 
6 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68913 นายณัฐภัทร โคตรสมบัติ   

 
7 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68901 นายลัทธวัฒน์ สิงห์มุ้ย   

 
8 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   

 
9 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68895 นายกิจภูชิต เสือป่า   

 
10 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
11 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68934 นายธันวา นิลโต   

 
12 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68978 นายจีรศักด์ิ ถนอมเมือง   

 
13 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68961 นายภคนันท์ แซ่เฮ้ง   

 
14 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68954 นายชนานนท์ อุพันทา   

 
15 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68962 นายประเวศ เนื่องมัจฉา   

 
16 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   

 
17 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68976 นายฉัตรชัย มีมานะ   

 
18 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68973 นายกิตติธพล บุญหวา   

 
19 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68969 นายศิวัช สุขสุสันต์   

 
20 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   

      



ปวช.หน้าท่ี 13 

23.วิชา 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  

รับงาน อ.ก าพล วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องสมุด (21คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหสันักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68997 นายภูดิส วิชาศิลป์   

 
2 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69006 นายอชิตะ หอมศิริ   

 
3 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน ์โคตรศักด์ิ   

 
4 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
5 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69001 นายอภินันท์ นพพิบูรณ์   

 
6 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69017 นายกรรว ีโกสุโพ   

 
7 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69018 นายวรรณภูมิ ปิติมล   

 
8 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
9 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
10 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69037 นายฤชา ค าสุริย์   

 
11 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
12 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69078 นายสุรชัย ยาวะระ   

 
13 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68965 นายอนิวัตต์ิ ฟาระสนธ ิ   

 
14 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68971 นายธนพันธุ ์แก้วโอ่ง   

 
15 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
16 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68999 นายคามิน ศรีเคลือบ   

 
17 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

 
18 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  62-32-68102 นายกฤษดา พุภูเขียว   

 
19 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69102 นายอาทร ปานเพ็ง   

 
20 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69133 นายประณต สิงห์ครุ   

 
21 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 

24.วิชา 2000-1601 พละศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  

รับงาน อ.ก าพล วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องสมุด (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   
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25.วิชา 2000-1607 เพศวิถีศึกษา  

รับงาน อ.ก าพล วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องสมุด (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที   

 
2 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวญัแพร   

 
4 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
5 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์   

 

26.วิชา 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  

รับงาน อ.ก าพล วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องสมุด (10คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชก. เช้า 60-12-66357 นายจักรพงษ ์พูลทอง   

 
2 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค   

 
3 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67336 นายหิรัณย์ชัย ขาวบริสุทธิ์   

 
7 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67322 นายฉันท์ทัช แซ่จัง   

 
8 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67343 นายภูมิรินทร ์ผ่องใส   

 
9 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์   

 
10 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67434 นายปฏิภาณ ดิลกลาภ   

 

27.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  

รับงาน อ.คมสัน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง 2303 (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68863 นายทักษิณ ศรีชินันท์   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

27.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  

รับงาน อ.ชีวะรัตน์ วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 15.00-15.20 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องทะเบียน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   
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27.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68961 นายภคนันท์ แซ่เฮ้ง   

 
2 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68954 นายชนานนท์ อุพันทา   

 
3 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   

27.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  

รับงาน อ.สุวิชาติ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องปกครอง) (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68934 นายธันวา นิลโต   

 
2 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
3 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68161 นายกาญจน์ มาศศรี   

 
4 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68157 นายคมสันต์ ไกรสิงห ์   

 
5 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68188 นายฐิติพงศ์ แดงโสภา   

 
6 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
7 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ   

 
8 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   

27.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  

รับงาน อ.จเด็จ วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้องสมุด (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68987 นายนิติคุณ พรมขาว   

 
2 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 

28.วิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

รับงาน อ.จเด็จ วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้องสมุด (12คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68938 นายชนนท์กรณ์ รุจิโรจน์นิธ ี   

 
2 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68973 นายกิตติธพล บุญหวา   

 
3 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68978 นายจีรศักด์ิ ถนอมเมือง   

 
4 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68962 นายประเวศ เนื่องมัจฉา   

 
5 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
6 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68961 นายภคนันท์ แซ่เฮ้ง   

 
7 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68976 นายฉัตรชัย มีมานะ   

 
8 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   

 
9 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
10 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68965 นายอนิวัตต์ิ ฟาระสนธ ิ   

 
11 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68971 นายธนพันธุ ์แก้วโอ่ง   

 
12 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม   

 

28.วิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

รับงาน อ.จุฑามาศ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.30-11.50 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องวิชาการ) (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   

 
2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   

 
3 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68913 นายณัฐภัทร โคตรสมบัติ   

 
4 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68987 นายนิติคุณ พรมขาว   

 
5 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68995 นายพงษ์พรรณ ศรีวิชัย   

 
6 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
7 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
8 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69023 นายภาสกร ทองอ่วม   

      28.วิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

รับงาน อ.ชีวะรัตน์ วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 15.00-15.20 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องทะเบียน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

      29.วิชา 20001-1004 กฎหมายแรงงาน  

รับงาน อ.จเด็จ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.40-15.20 น. ท่ีห้องสมุด (10คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี   

 
2 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68165 นายปฏิพัฒน ์หอมฟุ้ง   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68162 น.ส.ปนิดา สังข์แก้ว   

 
4 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
5 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68196 นายนควัตร วังอินทร ์   

 
6 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68240 นายจักรรินทร ์จันทร์เรือง   

 
7 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68243 นายภัทรภูมิ ชิงชัย   

 
8 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  63-31-68010 นายวิชาญ พันธ์ทอง   

 
9 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   

 
10 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

      30.วิชา 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  

รับงาน อ.จเด็จ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ท่ีห้องสมุด (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67329 นายพชรพล ทองด้วง   

      31.วิชา 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม  

รับงาน อ.จเด็จ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ท่ีห้องสมุด (12คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

 
2 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที   

 
3 ปวช.3/14 ชก. เช้า 61-12-67192 นายธนวัฒ บุญรื่น   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67254 นายจุลจักร เอี่ยมลาภะ   

 
5 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
6 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
7 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67273 นายโยธิน พันธุ์ชาติ   

 
8 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   

 
9 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
10 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67282 นายกมล อินสอน   

 
11 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67334 นายพงศกร ประจงบัว   

 
12 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67468 นายธนโรจน ์ชอบมี   
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32.วิชา 20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  

รับงาน อ.เสาวลักษณ์ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.30-11.50 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (11คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า 62-12-68091 นายณรงค์ฤทธิ์ รัชเวทย ์   

 
2 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี   

 
3 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68188 นายฐิติพงศ์ แดงโสภา   

 
4 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ   

 
5 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68196 นายนควัตร วังอินทร ์   

 
6 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68186 นายจักรพงษ ์ไชยโคตร   

 
7 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา   

 
8 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย   

 
9 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร   

 
10 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  63-31-68010 นายวิชาญ พันธ์ทอง   

 
11 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์   

      33.วิชา 20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
3 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

      33.วิชา 20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

รับงาน อ.เอื้อมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ห้องมอเตอร์ไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง   

 
2 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67408 นายศิวกร สุวรรณชาติ   

 
3 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

      

     
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 
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ปวช.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 20105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

รับงาน อ.นวรัฐ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68801 นายวัชรเกียรติ บุญเทือง   

 
2 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68807 นายอนันดา อินทนา   

 
3 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร   

      2.วิชา 2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  

รับงาน อ.นวรัฐ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

      3.วิชา 2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ  

รับงาน อ.นวรัฐ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

      4.วิชา 2105-2114 โทรศัพท์  
 รับงาน อ.นวรัฐ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   
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5.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์1)  

รับงาน อ.สัญญา วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (21คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
4 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   

 
5 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68978 นายจีรศักด์ิ ถนอมเมือง   

 
6 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68962 นายประเวศ เนื่องมัจฉา   

 
7 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68954 นายชนานนท์ อุพันทา   

 
8 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68997 นายภูดิส วิชาศิลป์   

 
9 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69006 นายอชิตะ หอมศิริ   

 
10 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69001 นายอภินันท์ นพพิบูรณ์   

 
11 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
12 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69073 นายณรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์   

 
13 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69037 นายฤชา ค าสุริย์   

 
14 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
15 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68999 นายคามิน ศรีเคลือบ   

 
16 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68965 นายอนิวัตต์ิ ฟาระสนธ ิ   

 
17 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68971 นายธนพันธุ ์แก้วโอ่ง   

 
18 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
19 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
20 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   

 
21 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

      5.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์1)  

รับงาน อ.คมสัน วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (21คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68913 นายณัฐภัทร โคตรสมบัติ   

 
2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68910 นายวุฒิชัย ธรรมบัวชา   

 
4 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   

 
5 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68901 นายลัทธวัฒน์ สิงห์มุ้ย   

 
6 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68895 นายกิจภูชิต เสือป่า   

 
7 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68906 นายอนุภัทร พิทักษิณ   

 
8 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69017 นายกรรว ีโกสุโพ   

 
9 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69018 นายวรรณภูมิ ปิติมล   

 
10 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
11 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
12 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69110 นายพงษ์พัฒน ์พุทธรา   

 
13 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69105 นายรามิล เคนบุปผา   

 
14 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69109 นายนฤเบศ สังข์แก้ว   

 
15 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

 
16 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม   

 
17 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69104 นายชาคริต ณ.รังษี   

 
18 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  62-32-68102 นายกฤษดา พุภูเขียว   

 
19 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69102 นายอาทร ปานเพ็ง   

 
20 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69133 นายประณต สิงห์ครุ   

 
21 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68832 นายศุภลักษณ์ โอนฉะเอก   

5.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์1)  

รับงาน อ.อภิรัตน์ วันพธุที่ 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู(อาคาร1ช้ัน1) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
2 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68934 นายธันวา นิลโต   

 
3 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68936 นายเตชินท์ มาเจริญ   

      6.วิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

รับงาน อ.อภิรัตน์ วันพธุที่ 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู(อาคาร1ช้ัน1) (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
2 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
4 ปวช.3/31 ชย. บา่ย.  61-31-67470 นายกฤษดา อุ่นค า   

 
5 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  60-32-66344 นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ์   

 

7.วิชา ชรลlogo1 (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1 )  

รับงาน อ.สัญญา วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67336 นายหิรัณย์ชัย ขาวบริสุทธิ์   

 
2 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

      8.วิชา เสริม การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 (คอมพิวเตอร์4)  

รับงาน อ.สัญญา วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (16คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67273 นายโยธิน พันธุ์ชาติ   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
5 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
6 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67290 นายธนากร มุ่งใหญ่กลาง   

 
7 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   

 
8 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
9 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67322 นายฉันท์ทัช แซ่จัง   

 
10 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67323 นายอาทิตย์ ชาติชนะ   

 
11 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
12 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67329 นายพชรพล ทองด้วง   

 
13 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

 
14 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67321 นายพงศธร หนูเสน   

 
15 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66472 นายพรเทพ สุวรรณ   

 
16 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   
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9.วิชา 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  

รับงาน อ.คมสัน วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง 2303 (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
2 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย   

 
3 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ   

 
4 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68240 นายจักรรินทร ์จันทร์เรือง   

 
5 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา   

 
6 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด   

      10.วิชา 2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  

รับงาน อ.สัญญา วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์(อาคาร2ช้ัน3) (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
3 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67468 นายธนโรจน ์ชอบมี   

 
4 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66499 นายปริญญา กระต่ายเพชร   

 
5 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67465 นายปวันพัชร บุญหาญ   

 
6 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์   

      11.วิชา 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

รับงานอ.คมสัน วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง 2303 (ล าดับท่ี 1-21/21คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68977 นายกฤษกร สุวรรณชาติ   

 
2 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68962 นายประเวศ เนื่องมัจฉา   

 
3 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68978 นายจีรศักด์ิ ถนอมเมือง   

 
4 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68961 นายภคนันท์ แซ่เฮ้ง   

 
5 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   

 
6 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68973 นายกิตติธพล บุญหวา   

 
7 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68963 นายชลชาติ แสงโชติ   

 
8 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
9 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
10 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68992 นายสุภาวาลย์ มูนิคม   

 
11 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
12 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
13 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
14 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
15 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69074 นายวรินทร ช่ืนอารมย์   

 
16 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69037 นายฤชา ค าสุริย์   

 
17 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69073 นายณรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์   

 
18 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68965 นายอนิวัตต์ิ ฟาระสนธ ิ   

 
19 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68971 นายธนพันธุ ์แก้วโอ่ง   

 
20 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69054 นายอนวัช ชัยสวัสด์ิ   

 
21 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69078 นายสุรชัย ยาวะระ   

11.วิชา 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

รับงานอ.คมสัน วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้อง 2303 (ล าดับท่ี 22-37/16คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
22 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

 
23 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68033 น.ส.อรอุมา ราชรักษ์   

 
24 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

 
25 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
26 ปวช.2/14 ชก. เช้า 62-12-68091 นายณรงค์ฤทธิ์ รัชเวทย ์   

 
27 ปวช.2/14 ชก. เช้า 62-12-68097 นายนิติพัฒน ์จันทร์จงดี   

 
28 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี   

 
29 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
30 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68222 นายนนท์ปวิธ ยิ่งยวด   

 
31 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย   

 
32 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ   

 
33 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา   

 
34 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68154 นายชวลิต แดนเวียง   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
35 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68185 นายรวิน เจริญศิลป์   

 
36 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

 
37 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

      12.วิชา 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

รับงาน อ.คมสัน วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง 2303 (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

 
2 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที   

 
3 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
5 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
6 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67465 นายปวันพัชร บุญหาญ   

 
8 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

      

     
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 
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ปวช.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาช่างไฟฟ้า 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 20104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (11คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68055 นายณัฐวัฒน ์สุวรรณธนะ   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

 
3 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68056 นายศรายุธ ตาดี   

 
4 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
5 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
6 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68037 นายจิตตภูมิ จิตรวงค์นันท์   

 
7 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง   

 
8 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68036 นายชวลิต อินทะจักร์   

 
9 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68342 นายสมเกียรติ บุญเอนก   

 
10 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

 
11 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

 

2.วิชา 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.00-14.30 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 59-13-65462 นายเอกลักษณ์ ศรวงษ์แก้ว   

 
2 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
3 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67162 นายอนุภัทร กองค า   

 
4 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   
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3.วิชา 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น.  ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

3.วิชา 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

รับงาน อ.เอื้อมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น.  ท่ีห้องมอเตอร์ไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

 
2 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

      4.วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

5.วิชา 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68866 นายชีวานนท์ ยางนอก   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68864 นายกิตติทัต จินดาเจ่ีย   

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
5 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
6 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68832 นายศุภลักษณ์ โอนฉะเอก   

 
7 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
8 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

6.วิชา 2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น.  ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   
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7.วิชา 20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  

รับงาน อ.สุมาลี วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องเครื่องเครื่องไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

8.วิชา 2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  

รับงาน อ.สุมาลี วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67157 น.ส.ฐิตารีย์ ศิรินทร์รัตน   

 
2 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
3 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

 
4 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67411 นายวชิรวิทย ์นิลยี่ปุ่น   

      9.วิชา 20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า  

รับงาน อ.เอื้อมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องมอเตอร์ไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68862 นายจุลจักร ค าเขียน   

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68863 นายทักษิณ ศรีชินันท์   

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68866 นายชีวานนท์ ยางนอก   

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
5 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68865 นายอนุชา จินดาเจ่ีย   

 
6 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68832 นายศุภลักษณ์ โอนฉะเอก   

      9.วิชา 20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.00-14.30 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
2 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

 
3 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง   
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10.วิชา 2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า  

รับงาน อ.เอื้อมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องมอเตอร์ไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67166 นายพงศพัศ กันชม   

11.วิชา 20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68037 นายจิตตภูมิ จิตรวงค์นันท์   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68039 นายณฐกร ทรัพย์สิน   

 
3 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68035 นายภูริพัฒน ์ผลวิวัฒน์   

 
4 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

 
5 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68036 นายชวลิต อินทะจักร์   

 
6 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

12.วิชา 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  

รับงาน อ.วนัญญา วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

13.วิชา 20104-2106 การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

 
2 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

13.วิชา 2104-2103 การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 59-13-65462 นายเอกลักษณ์ ศรวงษ์แก้ว   

14.วิชา 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน ์ชาญชาตรี   

 
2 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   



ปวช.หน้าท่ี 30 

14.วิชา 2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

15.วิชา 2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  

รับงาน อ.เอื้อมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องมอเตอร์ไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67141 น.ส.อรวีร์ โพธิ์เผือก   

 
2 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

16.วิชา 2104-2007 เครื่องท าความเย็น  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ.บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

17.วิชา 2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 59-13-65462 นายเอกลักษณ์ ศรวงษ์แก้ว   

18.วิชา 2104-2106 เครื่องปรับอากาศ  

รับงาน อ.โกมล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. บ่าย.  62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิ้วภู่   

 

19.วิชา 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  

รับงาน อ.สุมาลี วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 59-13-65462 นายเอกลักษณ์ ศรวงษ์แก้ว   

 
2 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
3 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67157 น.ส.ฐิตารีย์ ศิรินทร์รัตน   

 
4 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

 
5 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67411 นายวชิรวิทย ์นิลยี่ปุ่น   
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20.วิชา 2104-2105 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  

รับงาน อ.สุมาลี วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

21.วิชา 2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า   

รับงาน อ.สุมาลี วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชัน้ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
2 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67411 นายวชิรวิทย ์นิลยี่ปุ่น   

 
3 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

      22.วิชา 2104-2010 การประมาณการติดต้ังไฟฟา้  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.00-14.30 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 59-13-65462 นายเอกลักษณ์ ศรวงษ์แก้ว   

 
2 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67157 น.ส.ฐิตารีย์ ศิรินทร์รัตน   

 
3 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
4 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67166 นายพงศพัศ กันชม   

 
5 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

23.วิชา 2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน   

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.00-14.30 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 59-13-65462 นายเอกลักษณ์ ศรวงษ์แก้ว   

 
2 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
3 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67162 นายอนุภัทร กองค า   

 
4 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

24.วิชา 2104-8001 ฝึกงาน (ช่างไฟฟ้า)   

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.00-14.30 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชัน้ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

 
2 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67411 นายวชิรวิทย ์นิลยี่ปุ่น   
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25.วิชา 2104-8501 โครงการ (ช่างไฟฟ้า)  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (20คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. บ่าย.  62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิ้วภู่   

 
2 ปวช.3/- ชฟ. บ่าย.  60-33-66524 นายสิงหราช สุธาพจน์   

 
3 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67154 นายพีรพงศ์ ดอกไม้เทศวิบูล   

 
4 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67151 นายสรวิชญ์ ชูเลิศ   

 
5 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67131 นายรัตนโรจน ์ป้อมยุคล   

 
6 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67132 นายดนัย มะหาไม้   

 
7 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67157 น.ส.ฐิตารีย์ ศิรินทร์รัตน   

 
8 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67145 นายเทพพนม ชนปทาธิป   

 
9 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67141 น.ส.อรวีร ์โพธิ์เผือก   

 
10 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67143 นายอ านาจ บุตรงาม   

 
11 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ สมีงาม   

 
12 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67162 นายอนุภัทร กองค า   

 
13 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67166 นายพงศพัศ กันชม   

 
14 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67161 นายธมกร ซิงค์   

 
15 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67411 นายวชิรวิทย ์นิลยี่ปุ่น   

 
16 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67413 นายกิตติพงษ์ จันละคร   

 
17 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67407 นายอาทิตย์ ค าเทศน์   

 
18 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   

 
19 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67415 น.ส.ฉัตรนภา โปสวศินกุล   

 
20 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67403 นายเอกชัย บุญเต็ม   

      

     
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 
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ปวช.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาช่างกลโรงงาน 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น  

รับงาน อ.สุวิทย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง -ก.6- (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข ศรีตะชัย 

 

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
3 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  63-31-68010 นายวิชาญ พันธ์ทอง   

      2.วิชา 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น  

รับงาน อ.สุวิทย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง -ก.6- (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
2 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
3 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์   

      3.วิชา 20102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล  
 รับงาน อ.ณัฐวุฒิ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 9.00-10.00 น. ท่ีห้อง Shopฝึกฝีมือ (3คน)   

 
ล าดับ ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68910 นายวุฒิชัย ธรรมบัวชา   

 
2 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

 
3 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69104 นายชาคริต ณ.รังษี   

      4.วิชา 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  
 รับงาน อ.ณัฐวุฒิ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 9.00-10.00 น. ท่ีห้อง Shopฝึกฝีมือ (1คน)   

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66600 นายปราโมทย์ แก้วสระน้อย   
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5.วิชา 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  

รับงาน อ.บุญเลิศ 2/12,2/18  วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ห้องพักครู (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

 
2 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ   

 
3 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68240 นายจักรรินทร ์จันทร์เรือง   

5.วิชา 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  

รับงาน อ.สัมพันธ์ 2/19  วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น.ห้องพักครู (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
4 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร   

      6.วิชา 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 *รับงาน อ.ณัฐวุฒ ิวันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64เวลา 09.00-10.00 น. Shopฝึกฝีมือ (1คน)  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/11 ชอ. เช้า 60-14-66259 นายเอกภพ พินิจ   

      7.วิชา 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  

รับงาน อ.พิษณุ 1/11,15,2/31  วันอังคารที่9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ห้องพักครู (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร   

 
2 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 63-14-68807 นายอนันดา อินทนา   

 
9 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68934 นายธันวา นิลโต   

 
26 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68185 นายรวิน เจริญศิลป์   

 
27 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68283 นายอนิรุทธิ ์มาดหมาย   

 

7.วิชา 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  

รับงาน อ.เสาวลักษณ์ 1/14,16,17,18,31,32  วันจันทร์ที่8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง -ก.5- (20คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68896 นายธนกร เกตุคล้าย   

 
4 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68913 นายณัฐภัทร โคตรสมบัติ   

 
5 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68895 นายกิจภูชิต เสือป่า   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
6 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   

 
7 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68910 นายวุฒิชัย ธรรมบัวชา   

 
8 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68901 นายลัทธวัฒน์ สิงห์มุ้ย   

 
10 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68958 นายนิติพล กรีวิเวก   

 
11 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68954 นายชนานนท์ อุพันทา   

 
12 ปวช.1/16 ชย. เช้า 63-11-68976 นายฉัตรชัย มีมานะ   

 
13 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68997 นายภูดิส วิชาศิลป์   

 
14 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน ์โคตรศักด์ิ   

 
15 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69006 นายอชิตะ หอมศิริ   

 
16 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69004 นายอรรถพล พุทธเทศก์   

 
17 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-69001 นายอภินันท์ นพพิบูรณ์   

 
18 ปวช.1/17 ชย. เช้า 63-11-68996 นายชนกนันท์ ศรีนิล   

 
19 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
20 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
21 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
22 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-68971 นายธนพันธุ ์แก้วโอ่ง   

 
23 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

7.วิชา 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  

รับงาน อ.สุบิน+อ.ฝึกสอน 2/12,2/17  วันจันทรท่ี์8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น.ห้องพักครู (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
24 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

 
25 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

8.วิชา 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  

รับงาน อ.เสาวลักษณ์ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ห้องพักครู (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/13 ชฟ. เช้า 61-13-67166 นายพงศพัศ กันชม   

 
2 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67323 นายอาทิตย์ ชาติชนะ   

 
3 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67322 นายฉันท์ทัช แซ่จัง   

 
4 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  60-33-66286 นายชลทิศ แสงกล้า   
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9.วิชา 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น  

รับงาน อ.บุญเลิศ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 09.00-10.00 น. ห้องพักครู (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี   

 
2 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69078 นายสุรชัย ยาวะระ   

 
3 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69075 นายวีระภาพ โพพันธ ์   

 
4 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
5 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68009 นายวุฒิพันธ ์ยิ้มประดิษฐ์   

      10.วิชา 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น   

รับงาน อ.สุวิทย์ 1/13,14,17,18 วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.00-14.00 ห้องพักครู (7คน)   

 
ล าดับ  ระดับชัน้ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 63-13-68873 นายสุกฤษฏิ์ ศรีลารักษ์   

 
2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68911 นายพลพรรค ทิพย์กระโทก   

 
9 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
10 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ   

 
11 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย   

 
12 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา   

 
13 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด   

10.วิชา 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น   

รับงาน อ.สุบิน 1/32,33 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 14.30-15.20 น. ห้องพักครู (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

 
4 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม   

 
5 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69104 นายชาคริต ณ.รังษี   

 
6 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-69102 นายอาทร ปานเพ็ง   

 
7 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69136 นายประเสริฐ จวงจันทร ์   

 
8 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69139 นายจิรภัทร คมคาย   

10.วิชา 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น   

รับงาน อ.ไพโรจน์ 2/33 วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 ห้อง -ก.4- (1คน)   
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
14 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68038 นายยงยุทธ ยุทธนาวา   
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11.วิชา 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.ไพโรจน์ 2/12 วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 ห้อง -ก.4- (1คน)   
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68047 นายสมชาย หงษ์ษาทวีคูณ   

11.วิชา 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.สุบิน 2/17 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.40 น. ห้องพักครู (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68196 นายนควัตร วังอินทร ์   

11.วิชา 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.สัมพันธ์ 2/32 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 ห้องพักครู (1คน)   
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์   

 

12.วิชา 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น  

รับงาน อ.สุบิน 2/12 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64   เวลา 11.00-11.50 น. ห้องพักครู (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68031 นายพีรวิชญ ์นิยมคง   

 
2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 62-13-68037 นายจิตตภูมิ จิตรวงค์นันท์   

 

12.วิชา 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น  

รับงาน อ.สุวิทย์ 2/33 วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 ห้อง -ก.6- (1คน) 
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
3 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา   

 

17.วิชา 20102-2011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  

รับงาน อ.สุวิทย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ห้อง -ก.6- (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์   

 
2 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   
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13.วิชา 20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1 
 รับงาน อ.พิษณุ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-09.30 น. ห้องพักครู (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า 62-12-68097 นายนิติพัฒน ์จันทร์จงดี   

  

14.วิชา 20102-2004 วัดละเอียด  
 รับงาน อ.สัมพันธ์ 1/14,15 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 13.00-13.40 น. ห้องพักครู (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 63-12-68908 นายจักรพงษ ์อิ่มเนียม   

 
2 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68923 นายอธิษฐาน แถวเพชร   

 
3 ปวช.1/15 ชก. เช้า 63-12-68936 นายเตชินท์ มาเจริญ   

  

14.วิชา 20102-2004 วัดละเอียด  
 รับงาน อ.เสาวลักษณ์ 1/32 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 11.30-11.50 น.ห้องพักครู (1คน)  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
4 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  63-32-68012 นายนิรันดร ์ปิ่นทอง   

      15.วิชา 20102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 
 รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ห้องพักครู (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ ์ศรีบรบือ   

 
2 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   

      16.วิชา 20102-2107 หล่อโลหะ  
 รับงาน อ.ไพโรจน์ วนัอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 14.30-15.20 น. ห้อง -ก.4- (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์   

 
2 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-68001 นายเชษฐา เกณฑ์สาคู   
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18.วิชา 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 

รับงาน อ.พิษณุ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง -ก.1- (14คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67254 นายจุลจักร เอี่ยมลาภะ   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
5 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67280 นายชาญวัลลภ พัฒนสุดี   

 
6 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
7 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67292 นายกิตติชัย สมสะอาด   

 
8 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
9 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   

 
10 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67285 นายภานุรักษ ์อ านวยเจริญ   

 
11 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67291 นายนพรัตน ์ฮวดศรี   

 
12 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67343 นายภูมิรินทร ์ผ่องใส   

 
13 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67321 นายพงศธร หนูเสน   

 
14 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67470 นายกฤษดา อุ่นค า   

      19.วิชา 2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

รับงาน อ.พิษณุ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง -ก.1- (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

  

20.วิชา 2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 
 รับงาน อ.พิษณุ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง -ก.1- (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหสันักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   
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21.วิชา 2102-2008 ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1  

รับงาน อ.สัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ห้องพักครู (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

 
2 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67434 นายปฏิภาณ ดิลกลาภ   

  

22.วิชา 2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด  
 รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 11.00-11.50 น. ห้องพักครู (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชก. เช้า 60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง   

 
2 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  60-32-66344 นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ์   

 
3 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

  

23.วิชา 2102-8001 ฝึกงาน  
 รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 11.00-11.50 น. ห้องพักครู (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

      24.วิชา 2102-8501 โครงการ  
 รับงาน อ.ไพโรจน์ วนัอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 14.30-15.20 น. ห้อง -ก.4- (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/14 ชก. เช้า 61-12-67203 นายวีระชาติ แรงจบ   

 
2 ปวช.3/14 ชก. เช้า 61-12-67192 นายธนวัฒ บุญรื่น   

 
3 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  60-32-66360 นายอภิวัฒน ์จันทรสุขเจริญ   

 
4 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวัฒน์   

 
5 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  60-32-66344 นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ์   

 
6 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  61-32-67434 นายปฏิภาณ ดิลกลาภ   

 
7 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  60-32-66373 นายจิติพล สบาย   

      

     
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 
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ปวช.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาช่างยนต์ 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์  

รับงาน อ.ไพบูลย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68162 น.ส.ปนิดา สังข์แก้ว   

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
3 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68196 นายนควัตร วังอินทร ์   

 
4 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68243 นายภัทรภูมิ ชิงชัย   

2.วิชา 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์  

รับงาน อ.ไพบูลย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
5 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
6 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

3.วิชา 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  

รับงาน อ.ไพบูลย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66600 นายปราโมทย์ แก้วสระน้อย   

4.วิชา 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล  

รับงาน อ.ไพบูลย์ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
2 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร   
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5.วิชา 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์  

รับงาน อ.ศรีบุตร วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องเอเวย์(อาคาร2ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68215 นายภูธเนศ โยธานันท์   

 
2 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68279 นายอาห่ง แซ่ล่ิว   

      6.วิชา 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์  

รับงาน อ.วรายุทธ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีหอ้ง ย.2 (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68162 น.ส.ปนิดา สังข์แก้ว   

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
3 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  63-31-68010 นายวิชาญ พันธ์ทอง   

      7.วิชา 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  

รับงาน อ.วรายุทธ วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง ย.2 (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพี รอดบรรจง   

 
2 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
3 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67322 นายฉันท์ทัช แซ่จัง   

 
4 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

      8.วิชา 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

รับงาน อ.ศรายุทธ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องSHOPช่างยนต์(ห้องพักครู) (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69033 นายจิระพงษ ์พ่วงเจริญ   

 
2 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69023 นายภาสกร ทองอ่วม   

 
3 ปวช.1/18 ชย. เช้า 63-11-69029 นายธีรุตม์ ศรีแจ้ง   

 
4 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69087 นายกรวิฑูร จันทรเมธากุล   

 
5 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69078 นายสุรชัย ยาวะระ   

 
6 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69037 นายฤชา ค าสุริย์   

 
7 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  63-31-69073 นายณรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์   
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9.วิชา 20101-2211 อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอตุสาหกรรม  

รับงาน อ.ศรายุทธ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องSHOPช่างยนต์(ห้องพักครู) (10คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68162 น.ส.ปนิดา สังข์แก้ว   

 
2 ปวช.2/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี   

 
3 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข ศรีตะชัย   

 
4 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68184 นายพงศกร ประวิชัย   

 
5 ปวช.2/17 ชย. เช้า 62-11-68186 นายจักรพงษ ์ไชยโคตร   

 
6 ปวช.2/18 ชย. เช้า 62-11-68234 นายจักรภัทร สมค า   

 
7 ปวช.2/19 ชย. เช้า 62-11-68243 นายภัทรภูมิ ชิงชัย   

 
8 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  63-31-68010 นายวิชาญ พันธ์ทอง   

 
9 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68279 นายอาห่ง แซ่ล่ิว   

 
10 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.  62-31-68276 นายนนทกานต์ พาสันเทียะ   

      10.วิชา 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  

รับงาน อ.ศรายุทธ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง 2604 (11คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67278 นายนภัสกร บุญจรัส   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67292 นายกิตติชัย สมสะอาด   

 
6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67339 นายอภิชาติ จันทร์หลิน   

 
7 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67323 นายอาทิตย์ ชาติชนะ   

 
8 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67315 นายเจตพิพัทธ์ กล่ินจันทร์   

 
9 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67329 นายพชรพล ทองด้วง   

 
10 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

 
11 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67470 นายกฤษดา อุ่นค า   
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11.วิชา 2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์  

รับงาน อ.ศรายุทธ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง 2604 (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67266 นายณัฐธนพล สังฆะศร ี   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67322 นายฉันท์ทัช แซ่จัง   

 
7 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67323 นายอาทิตย์ ชาติชนะ   

 

12.วิชา 2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  

รับงาน อ.ศรายุทธ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 14.30-15.20 น. ท่ีห้อง 2604 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
2 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67468 นายธนโรจน ์ชอบมี   

 

13.วิชา 2101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน  

รับงาน อ.ศรีบุตร วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ท่ีห้องเอเวย์(อาคาร2ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67336 นายหิรัณย์ชัย ขาวบริสุทธิ์   

 
2 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67476 นายวันเฉลิม ศรีประเสริฐ   

 

14.วิชา 2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์  

รับงาน อ.ศรีบุตร วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ท่ีห้องเอเวย์(อาคาร2ช้ัน1) (9คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
3 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
4 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   

 
6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67336 นายหิรัณย์ชัย ขาวบริสุทธิ์   

 
7 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67334 นายพงศกร ประจงบัว   

 
8 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

 
9 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67321 นายพงศธร หนูเสน   

 

15.วิชา 2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  

รับงาน อ.ศรีบุตร วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.00-13.40 น. ท่ีห้องเอเวย์(อาคาร2ช้ัน1) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
3 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

      16.วิชา 2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

รับงาน อ.อานันท์  วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างยนต์) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67336 นายหิรัณย์ชัย ขาวบริสุทธิ์   

      17.วิชา 2101-9002 งานแก๊สรถยนต์  

รับงาน อ.อานันท์  วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างยนต์) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
2 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

      18.วิชา 2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  

รับงาน อ.พลากร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   
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19.วิชา 2101-2102 งานจักรยานยนต์  

รับงาน อ.พลากร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ   

 
2 ปวช.3/18 ชย. เช้า 61-11-67336 นายหิรัณย์ชัย ขาวบริสุทธิ์   

      20.วิชา 2101-9003 การขับขี่รถจักรยานยนต์  

รับงาน อ.พลากร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุริยะ   

 
2 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66408 นายณัฏฐากร นาคภักดี   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67261 นายนภัสรพ ีรอดบรรจง   

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67273 นายโยธิน พันธุ์ชาติ   

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67292 นายกิตติชัย สมสะอาด   

 
6 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มุ้ย   

 
7 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
8 ปวช.3/19 ชย. เช้า 61-11-67348 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี   

      21.วิชา 2101-8501 โครงการ (ช่างยนต์)  

รับงาน อ.พลากร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
5 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66472 นายพรเทพ สุวรรณ   

 
6 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67281 นายธุวานันท์ แฉ่งละมัยกุล   
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22.วชิา 2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์  

รับงาน อ.ธณานุพล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  60-31-66600 นายปราโมทย์ แก้วสระน้อย   

 
2 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  61-31-67343 นายภูมิรินทร ์ผ่องใส   

      23.วิชา 2101-8001 ฝึกงาน (ช่างยนต์)  

รับงาน อ.ธณานุพล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67276 นายก้องภพ ผังรักษ์   

 

24.วิชา 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  

รับงาน อ.ธณานุพล วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้อง ย.2 (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที   

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 61-11-67268 นายสรอรรถ สุริยวงษ์   

 
3 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67293 นายสราวุฒิ แสนดวง   

 
4 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ   

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 61-11-67291 นายนพรัตน ์ฮวดศรี   

      

     
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 

 
 


