
ปวส.หน้าท่ี 1 

ประกาศตาราง ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส. 

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

(เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อเท่านั้น กรณีลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อต้องติดต่อวิชาการก่อน) 
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 

***ไม่รับลงทะเบียนนักศึกษาจากสถาบันอื่น***
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ปวส.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาพื้นฐานสามัญ(+อาจารย์พิเศษ) 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 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 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69186 นายณัฐชา หล าหล่อทอง   

      1.วิชา 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  

รับงาน อ.อัมพร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ห้องวิชาการ) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 63-22-69252 นายธนบดินทร์ ท่ีอุปมา   

 
2 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 63-22-69254 นายธนทัต บุญโต   

      2.วิชา 30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

รับงาน อ.วรรณวิมล ระหว่างวนัท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 086-6555622 (17คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ ์นาเวียง   

 
2 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69163 นายอนันตชัย อินดี   

 
3 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69170 นายทศนันทร์ รัตนาภากูล   

 
4 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69172 นายพัฒนศักดิ ์พวงมาลา   

 
5 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69173 นายกิตติภัฎ อ่อนวิมล   

 
6 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69174 นายณัฐพงษ์ สาพิโต   

 
7 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69175 นายอิทธิพงศ์ ศรีฉ่ า   

 
8 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69178 นายอานันย ์เหล่าวานิชย์   

 
9 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69180 นายนันทวัฒน ์คงโสภา   

 
10 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69181 นายศตวรรษ บุญจง   

 
11 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69184 นายชัยวัฒน ์บุตรโพธิ์ศรี   

 
12 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69186 นายณัฐชา หล าหล่อทอง   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
13 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69191 นายคฑาวุธ แตงไทย   

 
14 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟ ู   

 
15 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69233 นายพันกร หนุนทรัพย ์   

 
16 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69532 นายธีรเมธ จุ้ยเนตร   

 
17 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69537 นายจักรพล ชมช่ืน   

      2.วิชา 30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 63-22-69254 นายธนทัต บุญโต   

 
2 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69349 นายธาวิต อริยะโภคะกุล   

3.วิชา 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/45 ชฟ.บ่าย.  61-43-67787 นายวราพงศ์ ค านะ   

4.วิชา 3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.ทนงรักษ์ วนัพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู (ข้างห้องปกครอง) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ.บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

      5.วิชา 30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต  

รับงาน อ.ปรีชา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 084-1601552 (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69468 นายพงศกร ทองนิล   

6.วิชา 3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  

รับงาน อ.ปรีชา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 084-1601552 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสุทอ   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์   
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8.วิชา 30000-1404 แคลคูลัส 1  
 รับงาน ดร.ณัฐยา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 095-8187585 (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกลุนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-68008 นายอติพันธิ ์โอสถ   

 
2 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69174 นายณัฐพงษ์ สาพิโต   

 
3 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69175 นายอิทธิพงศ์ ศรีฉ่ า   

 
4 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69178 นายอานันย ์เหล่าวานิชย์   

 
5 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69186 นายณัฐชา หล าหล่อทอง   

 
6 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟ ู   

 
7 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

      9.วิชา 3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน  
 รับงาน ดร.ณัฐยา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 095-8187585 (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย.  61-22-67572 น.ส.จุฑามาศ ศรีลาพรม   

 
2 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 61-21-67873 นายจิระวัฒน ์อัศวภูมิ   

 
3 ปวส.2/41 ชย. บ่าย.  62-41-68614 นายเจษฎาพร ศรียุทธ   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์   

      10.วิชา 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  

รับงาน อ.จเด็จ วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องสมุด (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/21 ชย. บา่ย 63-21-69181 นายศตวรรษ บุญจง   

 
2 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69183 นายทรรศนพร ข าวาที   

 
3 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69184 นายชัยวัฒน ์บุตรโพธิ์ศรี   

 
4 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69186 นายณัฐชา หล าหล่อทอง   

 
5 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69438 นายฐากูร มากสาคร   

 
6 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69441 นายมนตรี พรมเสมอ   
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11.วิชา 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  

รับงาน อ.จเด็จ วันพุธท่ี 10 มี.ค.64  เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องสมุด (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
2 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
3 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสุทอ   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์   

12.วิชา 30001-1051 กฎหมายท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ  

รับงาน อ.จเด็จ วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องสมุด (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย 63-42-68006 นายวีระศักดิ์ พรมลี   

      13.วิชา 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย   

รับงาน อ.จเด็จ วันพุธท่ี 10 มี.ค.64 เวลา 13.40-14.30 น. ท่ีห้องสมุด (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับช้ัน รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 61-21-67873 นายจิระวัฒน ์อัศวภูมิ   

 
2 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสด์ิ   

      14.วิชา 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม  

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 ปวส.2/- ทอ. บ่าย 61-22-67563 นายนาคิล กล้าหาญ   

      15.วิชา 3100-0102 กลศาสตร์ของไหล  

รับงาน อ.ภาณุธช ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 065-2383505 (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 62-21-68370 นายปริญญา เอี่ยมลมูล   

 
2 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 62-21-68374 นายพงศ์ฤทธิ์ ภักดีนิธิโรจน์   

 
3 ปวส.2/41 ชย. บ่าย.  61-41-67692 นายธวัชชัย ชาติไทย   

 
4 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  62-21-68644 นายเกียรติศรณ์ บัวลาว   
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16.วิชา 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  

รับงาน อ.ชาตรี ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 093-7290770 (10คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-68008 นายอติพันธิ ์โอสถ   

 
2 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69174 นายณัฐพงษ์ สาพิโต   

 
3 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69178 นายอานันย ์เหล่าวานิชย์   

 
4 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69182 นายสิทธิกร ถาวรผล   

 
5 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69183 นายทรรศนพร ข าวาที   

 
6 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69184 นายชัยวัฒน ์บุตรโพธิ์ศรี   

 
7 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69186 นายณัฐชา หล าหล่อทอง   

 
8 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69226 นายธนกร บุญเกิด   

 
9 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟ ู   

 
10 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

      16.วิชา 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  

รับงาน อ.ภาณุธช ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 065-2383505 (14คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหสันักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 63-22-69252 นายธนบดินทร์ ท่ีอุปมา   

 
2 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 63-22-69258 นายอนวัช สังข์ใจ   

 
3 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 63-22-69261 นายกฤษฎา พยุงโภชน์มงคล   

 
4 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย 63-42-68006 นายวีระศักดิ์ พรมลี   

 
5 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย 63-42-69282 นายศิริชัย ประทุมสิทธิ์   

 
6 ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69467 นายปวริศ โสมาบุตร   

 
7 ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69468 นายพงศกร ทองนิล   

 
8 ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69470 นายภูชิชย์ สีสวย   

 
9 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69491 นายรัชชานนท์ จ่ันแก้ว   

 
10 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69493 นายยศภาส เพชรแก้ว   

 
11 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69494 นายมงคลพัฒน ์ทองสกุล   

 
12 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69495 นายภูริณัฐ นาคสันต์   

 
13 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69498 นายจีรพันธ ์ฟักเชือก   

 
14 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69502 นายวัฒนา เรียมแสน   
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16.วิชา 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  

รับงาน ผศ.อภิรักษ์ ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 081-8152119 (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69435 นายวันชัย ซื่อตรง   

 
2 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69436 นายพิสิษฐ์ ทับทิมศรี   

 
3 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69438 นายฐากูร มากสาคร   

 
4 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69441 นายมนตรี พรมเสมอ   

 
5 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69447 นายรชานนท์ ปล้ืมใจ   

17.วิชา 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  

รับงาน อ.ชาตรี ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 093-7290770 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 62-21-68381 นายสันติภาพ เช้ือวงค์   

 
2 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 62-41-68522 นายวริทธิ์นันท์ สังข์ทอง   

17.วิชา 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  

รับงาน อ.ภาณุธช ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 065-2383505 (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสุทอ   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

 
3 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68693 นายมานพ อุทาวงค์   

      18.วิชา 3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์    

รับงาน ผศ.อภิรักษ์ ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 081-8152119 (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  60-41-66778 นายจิรพงศ์ แสนสุข   

 
2 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 62-21-68373 นายชลสิทธิ์ ไกรอ่ า   

 
3 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสุทอ   

19.วิชา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ    

รับงาน ผศ.อภิรักษ์ ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 081-8152119 (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 62-21-68379 นายภาสิต พรมแพร   

 
2 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  62-21-68644 นายเกียรติศรณ์ บัวลาว   

 
3 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสุทอ   
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19.วิชา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ    

รับงาน อ.ภาณุธช ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 065-2383505 (8คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68547 นายกิตต์ิพิวัฒน ์สมัครรามัญ   

 
2 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68553 นายณัฐวัตร ขาวข า   

 
3 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์   

 
5 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68677 นายกิตติพันธ ์พูนพนัธ ์   

 
6 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67734 นายศิรพัชร เกษแก้ว   

 
7 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68694 นายกันตวิชญ ์เพ็งวงค์ษา   

 
8 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68692 นายสรัญพงษ ์อุ่นชิน   

      20.วิชา 3100-0124 การวางแผนและควบคุมการผลิต    

รับงาน อ.ปรีชา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 084-1601552 (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68662 นายณัฐพล อินสกุล   

 
3 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68692 นายสรัญพงษ ์อุ่นชิน   

21.วิชา 3100-0125 การจัดการความปลอดภัย   

รับงาน ผศ.สุเนตร ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 092-5950566 (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/24 ชย.บ่าย 62-41-68621 นายเสรี ประหา   

      22.วิชา 3101-2004 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน    

รับงาน อ.ชาตรี ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 093-7290770 (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  60-41-66778 นายจิรพงศ์ แสนสุข   

      23.วิชา 3111-2008 งานควบคุมระบบอัตโนมัติ  

รับงาน ผศ.สิริศร ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 089-4865411 (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67734 นายศิรพัชร เกษแก้ว   
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24.วิชา 3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  

รับงาน อ.สุรศักด์ิ ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 089-8211910 (5คน) 
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68460 นายภัทรกร เพียรกิจ   

 
2 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68465 นายอภิสิทธิ์ ปานเผาะ   

 
3 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
4 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
5 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68585 นายอัครชัย อนุเพ็ชร   

      25.วิชา 3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์    
 รับงาน อ.สุรศักด์ิ ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 089-8211910 (1คน) 
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68722 นายวรเชษฐ์ ใจเรา   

      26.วิชา 3111-2003 เทคโนโลยีช้ินส่วนเครื่องกล  

รับงาน อ.ปรีชา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 084-1601552 (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสด์ิ   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

      27.วิชา 3111-2105 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม  

รับงาน อ.ปรีชา ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 084-1601552 (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68663 นายวัชรพงษ ์วุฒิยา   

 
3 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68677 นายกิตติพันธ ์พูนพนัธ ์   

 
4 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68692 นายสรัญพงษ ์อุ่นชิน   
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28.วิชา 3111-2201 งานเครื่องจักรกลของไหล  

รับงาน ดร.นภนต์ ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564 เบอร์โทร 065-9979541 (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68542 นายธีรภัทร เก้าสันเทียะ   

 
2 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสด์ิ   

 
3 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68677 นายกิตติพันธ ์พูนพนัธ ์   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์   

 
5 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68662 นายณัฐพล อินสกุล   

      29.วิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
 รับงาน อ.อภิรัตน์ วันพธุที่ 10 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  60-41-66778 นายจิรพงศ์ แสนสุข   

      30.วิชา สรลlogo 1 (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)  
 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 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69174 นายณัฐพงษ์ สาพิโต   

 
2 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69178 นายอานันย ์เหล่าวานิชย์   

 
3 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68543 นายนัฐพล น้อยแรม   

      

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

หมวดวิชาช่างยนต์/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

รับงาน อ.อานันท์  วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างยนต์) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชัน้ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69184 นายชัยวัฒน ์บุตรโพธิ์ศรี   

      2.วิชา 30101-2207 การจัดการพลังงานในงานอตุสาหกรรม  

รับงาน อ.ศรีบุตร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเอเวย์(อาคาร2ช้ัน1) (14คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ ์นาเวียง   

 
2 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-68008 นายอติพันธิ ์โอสถ   

 
3 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69170 นายทศนันทร์ รัตนาภากูล   

 
4 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69172 นายพัฒนศักดิ ์พวงมาลา   

 
5 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69174 นายณัฐพงษ์ สาพิโต   

 
6 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69178 นายอานันย ์เหล่าวานิชย์   

 
7 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69180 นายนันทวัฒน ์คงโสภา   

 
8 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69181 นายศตวรรษ บุญจง   

 
9 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69183 นายทรรศนพร ข าวาที   

 
10 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69185 นายธนรัชต์ ทวีสุข   

 
11 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69186 นายณัฐชา หล าหล่อทอง   

 
12 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69191 นายคฑาวุธ แตงไทย   

 
13 ปวส.1/21 ชย. บ่าย 63-21-69443 นายประวิทย์ พระอานนัต์   

 
14 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  63-21-69447 นายรชานนท์ ปล้ืมใจ   

3.วิชา 3101-2212 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    

รับงาน อ.ศรีบุตร วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64  เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเอเวย์(อาคาร2ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 62-21-68390 นายชยุตม์ อามาตย์มุลตรี   

 
2 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสุทอ   
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4.วิชา 3101-8503 โครงการ 2 (ช่างยนต์)  

รับงาน อ.พลากร วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องShopช่างยนต์(ห้องพักคร)ู (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 60-41-66783 นายสุจิตร ศิริค า   

      5.วิชา 30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  

รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย 63-42-68006 นายวีระศักดิ์ พรมลี   

 
2 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69494 นายมงคลพัฒน ์ทองสกุล   

 
3 ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69502 นายวัฒนา เรียมแสน   

      6.วิชา 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  

รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ.บ่าย.  61-42-67734 นายศิรพัชร เกษแก้ว   

      7.วิชา 3111-2004 เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ  

รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสด์ิ   

      8.วิชา 3111-8001 ฝึกงาน (เทคนิคอุตสาหกรรม)  

รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (6คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68541 นายสุรยุทธ บุญหว่าน   

 
2 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68543 นายนัฐพล น้อยแรม   

 
3 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68662 นายณัฐพล อินสกุล   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68663 นายวัชรพงษ ์วุฒิยา   

 
5 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68671 นายคณิน ภูชม   

 
6 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68694 นายกันตวิชญ ์เพ็งวงค์ษา   
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9.วิชา 3111-2002 การเขียนแบบเพื่อการส่ือสารทางเทคนิค  

รับงาน อ.พิษณุ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

10.วิชา 3111-2006 งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล  
 รับงาน อ.พิษณุ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย.  61-22-67572 น.ส.จุฑามาศ ศรีลาพรม   

 
2 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68542 นายธีรภัทร เก้าสันเทียะ   

11.วิชา 3111-2208 งานสร้างอุปกรณ์น าเจาะและจับยึด  

รับงาน อ.สุวิทย์ วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 18.00-18.40 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68547 นายกิตต์ิพิวัฒน ์สมัครรามัญ   

 
2 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68694 นายกันตวิชญ ์เพ็งวงค์ษา   

      12.วิชา 3111-8502 โครงการ 1 (เทคนิคอุตสาหกรรม)  

รับงาน อ.ไพโรจน์ วนัอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค.64 เวลา 10.00-10.40 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68662 นายณัฐพล อินสกุล   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68676 นายจักรกฤษณ์ ผลเกิด   

 
3 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68677 นายกิตติพันธ ์พูนพนัธ ์   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68678 นายกิตติพันธ ์สะท้านถิ่น   

 
5 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67734 นายศิรพัชร เกษแก้ว   

 
6 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ   

 
7 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  62-22-68694 นายกันตวิชญ ์เพ็งวงค์ษา   

13.วิชา 3111-8503 โครงการ 2 (เทคนิคอุตสาหกรรม)  

รับงาน อ.ไพโรจน์ วนัอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค.64  เวลา 10.00-10.40 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย.  61-22-67567 นายถิรวัฒน ์ผลจันทร์   

 
2 ปวส.2/- ทอ. บ่าย.  61-22-67568 นายธนายุติ จตุพรเทียนชัย   
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14.วิชา 30104-1001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า  

รับงาน อ.โกมล วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
2 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69349 นายธาวิต อริยะโภคะกุล   

 
3 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69522 นายเจษฎาภรณ์ เปไสล   

 
4 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69537 นายจักรพล ชมช่ืน   

15.วิชา 30104-2001 การติดต้ังไฟฟ้า 1  

รับงาน อ.โกมล วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
2 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69537 นายจักรพล ชมช่ืน   

      16.วิชา 30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1  

รับงาน อ.สุมาลี วันอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค.64 เวลา 11.15-12.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69532 นายธีรเมธ จุ้ยเนตร   

 
2 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69537 นายจักรพล ชมช่ืน   

      17.วิชา 30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (11คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
2 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69347 นายพีรวัฒน ์มนตรีวงค์   

 
3 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69523 นายสุริยา สังขวรรณะ   

 
4 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69525 นายพงศกร วิชัย   

 
5 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ ์ฟุบขุนทด   

 
6 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69532 นายธีรเมธ จุ้ยเนตร   

 
7 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69537 นายจักรพล ชมช่ืน   

 
8 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69538 นายธนพล และนุ   

 
9 ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69551 นายธนากร ศรีเพชร   

 
10 ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69552 นายพบโชค อนันตโรจน ์   

 
11 ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69555 นายปกาศิต ค าสม   
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18.วิชา 3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า   

รับงาน อ.บุญมั่น วันองัคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 18.00-18.40 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
2 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

      19.วิชา 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์  

รับงาน อ.วนัญญา วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/28 ชฟ.บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

20.วิชา 3104-2101 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1  

รับงาน อ.วนัญญา วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องวัดไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68464 นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง   

 
2 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68573 นายฌาณวัฒน ์ประโกสันตัง   

 
3 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
4 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
5 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68585 นายอัครชัย อนุเพ็ชร   

      21.วิชา 3104-2102 เครื่องกลไฟฟ้า 2 รับงาน อ.สุมาลี วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. 

ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (รวม7คน) 
  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68464 นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง   

 
2 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
3 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
4 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68585 นายอัครชัย อนุเพ็ชร   

21.วิชา 3104-2102 เครื่องกลไฟฟ้า 2 รับงาน อ.สุมาลี วันอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค.64 เวลา 11.15-12.00 น. 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
5 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68730 นายณัฏธศาสตร์ อุค าพันธ ์   

 
6 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68731 นายพงศกร อิงสันเทียะ   

 
7 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68736 นายศุภกร แก้วสะอาด   
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22.วชิา 3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า    

รับงาน อ.สุมาลี วันอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค.64 เวลา 11.15-12.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชฟ. บ่าย 61-23-67600 นายอนวัช เจริญผล   

      23.วิชา 3104-9006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า  

รับงาน อ.สุมาลี วันพฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (5คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68462 นายปัญญา ผิวเกล้ียง   

 
2 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68464 นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง   

 
3 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
4 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
5 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68585 นายอัครชัย อนุเพ็ชร   

      24.วิชา 3104-8001 ฝึกงาน (ช่างไฟฟ้า)  

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (7คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68460 นายภัทรกร เพียรกิจ   

 
2 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68464 นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง   

 
3 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68573 นายฌาณวัฒน ์ประโกสันตัง   

 
4 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
5 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
6 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68736 นายศุภกร แก้วสะอาด   

 
7 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  62-23-68757 นายเปรมปรีด์ิ เวินไธสง   

      25.วิชา 3104-8502 โครงการ 1 (ช่างไฟฟ้า)   

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (30คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68451 นายสุพศิน สูงปานเขา   

 
2 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68454 นายธราเทพ อินทพงษ์   

 
3 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68460 นายภัทรกร เพียรกิจ   

 
4 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68465 นายอภิสิทธิ์ ปานเผาะ   
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ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
5 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68456 นายสหัสวรรษ ศรีกัญหา   

 
6 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68462 นายปัญญา ผิวเกล้ียง   

 
7 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68459 นายณัฐวุฒิ สิงห์แม้ง   

 
8 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68463 นายธวัชชัย เนียมธรรม   

 
9 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68455 นายจิรวิชญ์ หงษ์อุทัย   

 
10 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68457 นายกิติธัช พันธ์จ าเริญ   

 
11 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68452 นายภานุพงศ์ เหล่ือมล้ า   

 
12 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68461 นายจตุพงษ์ จันทร์แสนตอ   

 
13 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 62-23-68464 นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง   

 
14 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68575 นายเผดิมพงษ์ ยศเกตุ   

 
15 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68578 นายรชตะ ศุภธรรมกิจ   

 
16 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68580 นายอดิศักดิ์ ภาษีผล   

 
17 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง   

 
18 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68573 นายฌาณวัฒน ์ประโกสันตัง   

 
19 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68572 นายจีรศักด์ิ กลัดภิรมย์   

 
20 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68585 นายอัครชัย อนุเพ็ชร   

 
21 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 62-43-68577 นายชัยสิทธิ์ โพธิสิน   

 
22 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68736 นายศุภกร แก้วสะอาด   

 
23 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68731 นายพงศกร อิงสันเทียะ   

 
24 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68730 นายณัฏธศาสตร์ อุค าพันธ ์   

 
25 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68722 นายวรเชษฐ์ ใจเรา   

 
26 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  62-43-68583 นายรุ่งโรจน ์โสดามุข   

 
27 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  61-43-67787 นายวราพงศ์ ค านะ   

 
28 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  62-23-68758 นายวิริยะ อินวันนา   

 
29 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  62-23-68760 นายอุเทน กล่อมจิตต์   

 
30 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  62-23-68757 นายเปรมปรีด์ิ เวินไธสง   

      26.วิชา 3104-8503 โครงการ 2 (ช่างไฟฟ้า)   

รับงาน อ.ธวัชชัย วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 11.00-11.50 น. ท่ีห้องควบคุมไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน2) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชฟ. บ่าย 61-23-67599 นายวัชรพล ต่วนบัว   
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ปวส.รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2563 
ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(รวมช่าง) 
(หากไม่พบรายชื่อต้องน าใบเสร็จทีล่งทะเบียนแล้วมาติดต่อวิชาการ) 

1.วิชา 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.สัญญา  วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 20.00-20.40 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร2ช้ัน3) (4คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟ ู   

 
2 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69232 นายทักษิณ อุสาหะ   

 
3 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69233 นายพันกร หนุนทรัพย ์   

 
4 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

      2.วิชา 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.สัญญา  วันอังคารท่ี 9 มี.ค.64 เวลา 20.00-20.40 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร2ช้ัน3) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 62-41-68621 นายเสรี ประหา   

 
2 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68677 นายกิตติพันธ ์พูนพนัธ ์   

      3.วิชา 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค(ปรับพื้น)  
 รับงาน อ.พิษณุ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (9คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69221 นายชัยวัฒน ์เขียนภูเขียว   

 
2 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69222 นายศุภกิจ สนิทไทย   

 
3 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69226 นายธนกร บุญเกิด   

 
4 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟ ู   

 
5 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69231 นายวัชระ เบขุนทด   

 
6 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69232 นายทักษิณ อุสาหะ   

 
7 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69233 นายพันกร หนุนทรัพย ์   

 
8 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

 
9 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69532 นายธีรเมธ จุ้ยเนตร   
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4.วิชา 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค(ปรับพื้น)  
 รับงาน อ.พิษณุ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64  เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (2คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์   

 
2 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  61-43-67787 นายวราพงศ์ ค านะ   

      5.วิชา 3100-0009 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (ปรับพื้น)  

รับงาน อ.พิษณุ วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ.บ่าย 62-42-68542 นายธีรภัทร เก้าสันเทียะ   

      6.วิชา 30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองต้น(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.บุญเลิศ  วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69232 นายทักษิณ อุสาหะ   

 
2 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69233 นายพันกร หนุนทรัพย ์   

 
3 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

      7.วิชา 3100-0005 งานวัดละเอียด(ปรับพื้น)  
 รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ.บ่าย 62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสด์ิ   

      8.วิชา 3111-0001 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.สุบิน วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  61-42-67734 นายศิรพัชร เกษแก้ว   

      9.วิชา 3111-0002 เทคนิคงานบ ารุงรักษาเบ้ืองต้น(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.สุวิทย์ วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64  เวลา 18.00-18.40 น. ท่ีห้องพักครู(ช่างกลโรงงาน) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสด์ิ   
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10.วิชา 30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา้(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.โกมล วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
2 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69349 นายธาวิต อริยะโภคะกุล   

 
3 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69522 นายเจษฎาภรณ์ เปไสล   

      11.วิชา 30104-0004 การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.โกมล วันศุกร์ท่ี 12 มี.ค.64 เวลา 17.20-18.00 น. ท่ีห้องเครื่องเย็น(อาคาร1ช้ัน1) (3คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

      12.วิชา 30104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.สุมาลี วันอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค.64 เวลา 11.15-12.00 น. ท่ีห้องเครื่องกลไฟฟ้า(อาคาร1ช้ัน1) (1คน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69532 นายธีรเมธ จุ้ยเนตร   

      

     
ข้อมูลวันท่ี 1 มี.ค.64 

 
 


