
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน  
ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2564 
รอบเรียนที่ 2 (ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565) 

สามารถแก้ไขผลการเรียน มส. , 0 
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 

(แก้ไขผลการเรียนกับอาจารย์ประจ าวิชาผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา) 
ข้อมูลวันท่ี 21 เม.ย.65 



 

ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 2 ระดับ ปวช. 
สามารถแก้ไขผลการเรียน มส. , 0 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 

รายวิชาเรียนร่วม (จัดการเรยีนแบบบูรณาการ) 
1.วิชา 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.อานันท ์ สุทธิชัย 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69779 นายพีรพงษ์ จ๋ิวน้อย มส. 

 
2 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69855 นายวราพล นพเกตุ มส. 

 
3 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69864 นายจักรกฤษณ์ สุพัฒนากร มส. 

 
4 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69847 นายรัฐภูมิ ศรีโอฬาร์ 1 

 
5 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69849 นายพงศกร มอญแท้ 1.5 

 
6 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69861 นายธีรพัฒน์ ผาสุข มส. 

 
7 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69850 นายธีรภัทร์ กอบแก้ว มส. 

 
8 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69869 นายธนวัฒน์ กุมารสิทธิ์ 1 

 
9 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69848 นายอภิรักษ์ ก๊กพ่อค้า มส. 

 
10 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69865 นายนัธทวัฒน์ ดาวแจ่ม มส. 

 
11 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69866 นายอาทิตย์ เหรียญประยูร 1.5 

 
12 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69856 นายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า มส. 

 
13 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69845 นายปฏิพัทธ์ แก่นจันทร์ 1 

 
14 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์ 1 

 
15 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68977 นายกฤษกร สุวรรณชาติ 1 

 16 ปวช.2/19 ชย. เช้า 63-11-68011 นายนันทวัฒน์ โทมนต์ 2.5 

 17 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68101 นายธนภัทร วรจิตต์ 2.5 

 18 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68091 นายณรงค์ฤทธิ์ รัชเวทย์ 2.5 

 19 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68093 นายระพีวิชญ์ ดาทุมมา 2.5 

 20 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68099 นายวรชิต สร้อยค า 2.5 

 21 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68096 นายขจรยศ บุญไสว 2 

 22 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี 2 

 23 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย 2.5 

 
24 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา 2.5 

 25 ปวช.3/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร 2.5 

 26 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68185 นายรวิน เจริญศิลป์ 2 



1.วิชา 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.อานันท ์ สุทธิชัย 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 27 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69810 นายพฤทธิ์ สากลยุทธ 1 

 28 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69846 นายพรสุริยะ ชัยมงคลนุกูล มส. 

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

 
     

2.วิชา 2001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.อานนัท์  สุทธิชัย 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
     

3.วิชา 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.เอือ้มพร  พิมดี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68808 นายกิตติทัต สินอยู่ 2.5 

 
2 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68807 นายอนันดา อินทนา 2.5 

 
3 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68809 นายศุภวิชญ์ พรมโยธี 2.5 

 
4 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68840 นายนพ พิณพาทย์ 2.5 

 
5 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68859 นายจิรายุทธ ญาณศักด์ิ 2 

 
6 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68852 นายปวริศ ศรีชัยนาท 2.5 

 
7 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68904 นายเจษฎากรณ์ ไชยตะลุน 2.5 

 
8 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68907 นายศุภฤกษ์ เสือเจริญ 2.5 

 
9 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68903 นายอดิศร หงษ์พงษ์ 2.5 

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

 
11 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-68924 นายวุฒิชัย ตระกูลเจริญกิจ 1.5 

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

 
13 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-68926 น.ส.ธนพร ปั้นพานิช 2.5 

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

 
15 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-69110 นายพงษ์พัฒน์ พุทธรา มส. 

 
16 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68818 นายกวั๊ะ เฉียง ตัน 2.5 

 
17 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69136 นายประเสริฐ จวงจันทร์ 2.5 

 
18 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68812 นายเพทาย รุ่งเกียรติธนโชติ 2.5 

 19 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา 2.5 

 20 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี 2.5 



4.วิชา 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สัมพนัธ ์ ธีระพจน์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69681 นายวิจิตร ปานเพ็ชร 0 

 2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69715 นายนิติภูมิ สีหะวงษ์ 0 

 3 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69707 นายสรวิชญ์ เพียตุ 2 

 4 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69717 นายพงศกร รักการ 2 

 5 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  64-32-69918 นายเดชณรงค์ ล้านทอง 0 

 6 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-69102 นายอาทร ปานเพ็ง 2 

 7 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์ 0 

 8 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน์ โคตรศักด์ิ 0 

 9 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-69108 นายอดิศักดิ์ ปู่คะ 2 

 10 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69141 นายธราเทพ ค าเบ้า 2 

 11 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ 2 

 12 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา 2 

 13 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย 2 

 14 ปวช.3/19 ชย. เช้า 62-11-68242 นายสุรเกียรติ ผามะณี 2 

 15 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด 2 

 5.วิชา 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สัมพันธ ์ ธีระพจน์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67338 นายอภิวัฒน์ พิลาสุข 0 

  

6.วิชา 20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สัญญา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหสันักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
2 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 62-13-68049 นายเพชรชรงณ์ อยู่สุวรรณ 2 

 
3 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68091 นายณรงค์ฤทธิ์ รัชเวทย์ 2 

 
4 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68093 นายระพีวิชญ์ ดาทุมมา 2 

 
5 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68097 นายนิติพัฒน์ จันทร์จงดี 2 

 
6 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68099 นายวรชิต สร้อยค า 2 

 
7 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68101 นายธนภัทร วรจิตต์ 2 

 
8 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68096 นายขจรยศ บุญไสว 2 



6.วิชา 20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สัญญา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 9 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี 2 
 10 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ 2 
 11 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68199 นายศุภกานต์ ช านาญเวช มส. 
 12 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ 2 

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

 
14 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา 2 

 
15 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68211 นายอัษฏาวุธ ทองด้วง มส. 

 
16 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย 2 

 
17 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68283 นายอนิรุทธิ์ มาดหมาย 2 

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

 
19 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68185 นายรวิน เจริญศิลป ์ 2 

 
20 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 2 

 
21 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ์ ศรีบรบือ 2 

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

 
23 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68305 นายพงศธร มาตย์วิเศษ 2 

 
24 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68038 นายยงยุทธ ยุทธนาวา 2 

 
25 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68342 นายสมเกียรติ บุญเอนก มส. 

 26 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง 2 

 27 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68812 นายเพทาย รุ่งเกียรติธนโชติ 2 

 28 ปวช.3/33 ชฟ. บา่ย.  62-33-68341 นายเจตนันท์ เมืองจรรยา 2 

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

 30 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด 2 

 31 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68215 นายภูธเนศ โยธานันท์ 2 

 32 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68036 นายชวลิต อินทะจักร์ 2 

 33 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68050 นายอินทรทัต ปันใฝ 2 

 34 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข  ศรีตะชัย 2 

      7.วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 (เสริม คอมพิวเตอร์4) ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สัญญา 

 
ล าดบั  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชก. บ่าย.  59-32-65494 นายนพเก้า ช าพาลี มส.(แก้ไขแล้ว 2) 

 2 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67328 นายเรืองศักดิ์ ฮุงโสภา มส. 



7.วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 (เสริม คอมพิวเตอร์4) ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สัญญา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 3 ปวช.3/- ชย. บ่าย.  60-31-66586 นายอัครเดช สุขส าราญ 2 

 4 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ มส. 

      8.วิชา 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.คมสัน 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
2 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68809 นายศุภวิชญ์ พรมโยธี มส. 

 
3 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68808 นายกิตติทัต สินอยู่ มส. 

 
4 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68903 นายอดิศร หงษ์พงษ์ 2.5 

 
5 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68904 นายเจษฎากรณ์ ไชยตะลุน 2 

 
6 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68907 นายศุภฤกษ์ เสือเจริญ 2.5 

 
7 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-68926 น.ส.ธนพร ปั้นพานิช 2.5 

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

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

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

 
11 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-68924 นายวุฒิชัย ตระกูลเจริญกิจ มส. 

 
12 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์ มส. 

 13 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68977 นายกฤษกร สุวรรณชาติ มส. 

 14 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน์ โคตรศักด์ิ มส. 

 15 ปวช.2/18 ชย. เช้า 63-11-69032 นายสุทธินันท์ ปิ่นอ่อน มส. 

 16 ปวช.2/19 ชย. เช้า 63-11-68011 นายนันทวัฒน์ โทมนต์ มส. 

 17 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย 2.5 

 18 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา 2.5 

 19 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68240 นายจักรรินทร์ จันทร์เรือง 2.5 

 20 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ 2.5 

 21 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด 2.5 

      21.วิชา 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.คมสัน 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ 2.5 



9.วิชา 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.เสาวลักษณ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69715 นายนิติภูมิ สีหะวงษ์ มส. 

 
2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69708 นายคามิน ฮกชุน มส. 

 
3 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69695 นายริศรศิลป์ ตุลเตมีย์ 2.5 

 
4 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69692 นายนิธิพงษ์ มะตนเด 2.5 

 5 ปวช.1/15 ชก. เช้า 64-12-69728 นายชลชาติ ม่วงใหม มส. 

 6 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69779 นายพีรพงษ์ จ๋ิวน้อย มส. 

 7 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69820 นายรัฐกฤษณ์ วาปี 2.5 

 8 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69837 นายศักย์ศรณ์ ผดุงไทย มส. 

 9 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69826 นายธีรวัฒน์ แสงสว่าง 2.5 

 10 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69848 นายอภิรักษ์ ก๊กพ่อค้า มส. 

 11 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69869 นายธนวัฒน์ กุมารสิทธิ์ มส. 

 12 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร 2.5 

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

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

 15 ปวช.2/19 ชย. เช้า 63-11-68011 นายนันทวัฒน์ โทมนต์ 2.5 

 16 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68854 นายภาคิม วินทะสมบัติ มส. 

 17 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69810 นายพฤทธิ์ สากลยุทธ 2.5 

      10.วิชา 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68099 นายวรชิต สร้อยค า 2 

 
2 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68091 นายณรงค์ฤทธิ์ รัชเวทย์ 2 

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68165 นายปฏิพัฒน์ หอมฟุ้ง 2 

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68175 นายอัสสะชิ ศักด์ิพิทักษ์ 2 

 5 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68176 นายอภิชาติ พร้อมใจ 2 

 6 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ 2 

 7 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68214 นายศุภวิชญ์ พวงพิลา 2 

 8 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68213 นายศุภโชค สนิทไทย 2 

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

 10 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 2 



10.วิชา 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 12 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ์ ศรีบรบือ 2 

 13 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง 2 

 14 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68341 นายเจตนันท์ เมืองจรรยา 2 

 15 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68157 นายคมสันต์ ไกรสิงห์ 2 

 16 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนื้อแปด 2 

 17 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68215 นายภูธเนศ โยธานันท์ 2 

 18 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข  ศรีตะชัย 2 

      11.วิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67327 นายศิรพัชร ณไทรทิม มส. 

 2 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67328 นายเรืองศักดิ์ ฮุงโสภา มส. 

      12.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.คมสัน 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 1 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69767 นายพงษ์พัฒน์ สมรัสด์ิ มส. 

 2 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69758 นายวีรภาพ ศรีบุญรอด มส. 

 3 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69779 นายพีรพงษ์ จ๋ิวน้อย มส. 

 4 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69755 นายภูธเนศ อุ่นเรือน มส. 

 5 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69762 นายชนสรณ์ ภาพนอก มส. 

 6 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69764 นายธนวัฒน์ บุญเติม มส. 

 7 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69761 นายศรัณญู โพธิมากูล มส. 

 8 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69801 นายอดิศร อบเชย มส. 

 9 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69826 นายธีรวัฒน์ แสงสว่าง มส. 

 10 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69820 นายรัฐกฤษณ์ วาปี มส. 

 11 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69822 นายชินโชติ วุฒิยะโชโต มส. 

 12 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69837 นายศักย์ศรณ์ ผดุงไทย มส. 

 13 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69865 นายนัธทวัฒน์ ดาวแจ่ม มส. 

 14 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69848 นายอภิรักษ์ ก๊กพ่อค้า มส. 



12.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.คมสัน 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 15 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69869 นายธนวัฒน์ กุมารสิทธิ์ มส. 

 16 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69855 นายวราพล นพเกตุ มส. 

 17 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69847 นายรัฐภูมิ ศรีโอฬาร์ มส. 

 18 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69849 นายพงศกร มอญแท้ 2.5 

 19 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69861 นายธีรพัฒน์ ผาสุข มส. 

 20 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69850 นายธีรภัทร์ กอบแก้ว มส. 

 21 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69856 นายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า มส. 

 22 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69845 นายปฏิพัทธ์ แก่นจันทร์ 2.5 

 23 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69793 นายกฤษณพล แซ่เฮ้ง มส. 

 24 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69810 นายพฤทธิ์ สากลยุทธ มส. 

 25 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69846 นายพรสุริยะ ชัยมงคลนุกูล มส. 
      

13.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.อภิรัตน ์

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 64-14-69616 น.ส.อัญชิษฐา เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ 1 

 
2 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า 64-13-69648 นายภาณุวิชญ์ ปานมณีย์ มส. 

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69681 นายวิจิตร ปานเพ็ชร มส. 

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69676 นายทศพล ข าชุ่ม มส. 

 5 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69688 นายกฤติธี อุตรวิเชียร มส. 

 6 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69682 นายศุภวิทย์ นกน้อย มส. 

 7 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69717 นายพงศกร รักการ 2.5 

 8 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69708 นายคามิน ฮกชุน 2.5 

 9 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69715 นายนิติภูมิ สีหะวงษ์ มส. 

 10 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69693 นายธนภัทร แซ่เตียว มส. 

 11 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69692 นายนิธิพงษ์ มะตนเด มส. 

 12 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69718 นายธวัชชัย ไชยโคตร มส. 

 13 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69695 นายริศรศิลป์ ตุลเตมีย์ มส. 

 
14 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69696 นายธนภูมิ ค ารัง มส. 

 
15 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69707 นายสรวิชญ์ เพียตุ มส. 

 
16 ปวช.1/15 ชก. เช้า 64-12-69727 นายประกายสิทธิ์ สังขผล มส. 

 
17 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-69102 นายอาทร ปานเพ็ง 2.5 



13.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.อภิรัตน ์

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 18 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-68997 นายภูดิส วิชาศิลป์ 2.5 

 19 ปวช.2/19 ชย. เช้า 63-11-68011 นายนันทวัฒน์ โทมนต์ 1.5 

 20 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-69110 นายพงษ์พัฒน์ พุทธรา มส. 

 21 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-69108 นายอดิศักดิ์ ปู่คะ 2.5 

 22 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68818 นายกวั๊ะ เฉียง ตัน 2.5 

 23 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69141 นายธราเทพ ค าเบ้า 2.5 

 24 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68832 นายศุภลักษณ์ โอนฉะเอก มส. 

 25 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68812 นายเพทาย รุ่งเกียรติธนโชติ 2.5 

 26 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา 2.5 

 27 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 64-14-69604 น.ส.ชลธิชา ค าบุดดา 1 

      

14.วิชา 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม /รับงาน อ.พรนิภา  ศรีจาด  ID LINE : Oil_phornnipha 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 2 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68808 นายกิตติทัต สินอยู่ มส. 

 3 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์ มส. 

 4 ปวช.3/19 ชย. เช้า 62-11-68242 นายสุรเกียรติ ผามะณี มส. 

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

      15.วิชา 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  /รับงาน อ.สัมพันธ์  ธีระพจน ์ ID LINE : 0894909757 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69706 นายศรมณี ทวินันท์ 0 

 2 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69708 นายคามิน ฮกชุน 0 

 3 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์ 0 

 4 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-69000 นายจิรวัฒน์ โคตรศักด์ิ 0 

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

 6 ปวช.3/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร 2 

 7 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68812 นายเพทาย รุ่งเกียรติธนโชติ 2 

      

      

      



16.วิชา 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น /รับงาน อ.ณัฐวุฒิ  บุญชู  ID LINE : boonchuza.com 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 64-14-69616 น.ส.อัญชิษฐา เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ 2 

 
2 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69681 นายวิจิตร ปานเพ็ชร มส. 

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69682 นายศุภวิทย์ นกน้อย มส. 

 
4 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69666 นายธนดล ประหุน มส. 

 5 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69758 นายวีรภาพ ศรีบุญรอด มส. 

 6 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69820 นายรัฐกฤษณ์ วาปี มส. 

 7 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69826 นายธีรวัฒน์ แสงสว่าง มส. 

 8 ปวช.2/19 ชย. เช้า 63-11-68011 นายนันทวัฒน์ โทมนต์ มส. 

 9 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69141 นายธราเทพ ค าเบ้า 2 

 10 ปวช.3/19 ชย. เช้า 62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร มส. 

 11 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 2 

 12 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69810 นายพฤทธิ์ สากลยุทธ มส. 

      

17.วิชา 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น /รับงาน อ.สุวิทย์   มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-69139 นายจิรภัทร คมคาย 1.5 

 
2 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68818 นายกวั๊ะ เฉียง ตัน 1.5 

 
3 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา 1.5 

 
4 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-68812 นายเพทาย รุ่งเกียรติธนโชติ 1.5 

      

18.วิชา 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น /รับงาน อ.สุวิทย์   มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 1.5 

      

19.วิชา 20102-2011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ /รับงาน อ.สุวิทย์   มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68907 นายศุภฤกษ์ เสือเจริญ 2 

 
2 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-68926 น.ส.ธนพร ปั้นพานิช 2 

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

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



20.วิชา 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น /รับงาน อ.สุวิทย์   มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67327 นายศิรพัชร ณไทรทิม มส. 

      

     
ข้อมูลวันท่ี 21 เม.ย.65 

 


