
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน  
ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2564 
รอบเรียนที่ 3 (ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565) 

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

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



 

ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 3 ระดับ ปวช. 
สามารถแก้ไขผลการเรียน มส. , 0 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 

รายวิชาในแต่ละแผนก (จัดการเรียนแบบบูรณาการ) 
1.วิชา 20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ศรายุทธ  หรรษา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

 
3 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ 2.5 

 
4 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68199 นายศุภกานต์ ช านาญเวช 1.5 

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

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

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

 
8 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68211 นายอัษฏาวุธ ทองด้วง 1.5 

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

 
10 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68220 นายกิตติกวิน น าวงศ์ 2.5 

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

 
12 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 2.5 

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

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

 
15 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68185 นายรวิน เจริญศิลป์ 2.5 

 16 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68157 นายคมสันต์ ไกรสิงห์ 2.5 

 17 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข ศรีตะชัย 1.5 

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

 19 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68218 นายปฏิพัทธ์ สัมพะวงค์ 2 

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

 21 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68192 นายปฏิภาณ  แย้มไกรศร 2.5 

      

2.วิชา 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ศรายุทธ  หรรษา 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67328 นายเรืองศักดิ์ ฮุงโสภา 1.5 

 
     



3.วิชา 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.วนัญญา  บุญประเสริฐ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
2 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า 64-13-69641 นายปริชัย เจียรสถิต 1 

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

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

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

 
6 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69680 นายกฤตภาส มีสัตย์ มส. 

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

 
8 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-69938 นายจิรายุ กุลมณี 1 

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

      4.วิชา 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.วนัญญา  บุญประเสริฐ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

5.วิชา 20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.วนัญญา  บุญประเสริฐ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68850 นายอภิวัฒน์ เกิดผล 2 

 2 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68848 นายนรากร เกตุพิมาย 2 

 3 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68860 นายนพรัตน์ บังไพร 2 

 4 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68852 นายปวริศ ศรีชัยนาท 1 

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

 6.วิชา 2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.วนญัญา  บุญประเสริฐ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 61-13-67155 นายก้องภพ วงษ์ชาร ี 2 

      

7.วิชา 20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.วนญัญา  บุญประเสริฐ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68838 นายณัฐภูมิ ภูเขียว 1 

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

 3 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี 1.5 

8.วิชา 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.วนัญญา  บุญประเสริฐ 



 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. บ่าย.  61-33-67152 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โพธิ์ทอง 1.5 

  

9.วิชา 20001-1002 พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ชนนท์ภักด์ิ  บุญจับ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
2 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68169 นายเกียรติศักดิ์ อินตะมะ 2.5 

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี 2.5 

 
4 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ 2.5 

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68199 นายศุภกานต์ ช านาญเวช 2.5 

 6 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68182 นายสันติสุข ศรีตะชัย 2.5 

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

  

10.วิชา 20101-2211 อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ชนนท์ภักด์ิ  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-68987 นายนิติคุณ พรมขาว 2.5 

 
3 ปวช.2/18 ชย. เช้า 63-11-69035 นายณัฐวุฒิ ทาปลัด 2.5 

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี 2.5 

 
5 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 2.5 

  

11.วิชา 20101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ชนนท์ภกัด์ิ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

 
3 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68168 นายจิรายุทธ จันทรภักดี 2.5 

 
4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68165 นายปฏิพัฒน์ หอมฟุ้ง 2.5 

 
5 ปวช.3/17 ชย. เช้า 62-11-68187 นายคชาภรณ์ สารบุญ 2.5 

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

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

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

11.วิชา 20101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ชนนท์ภกัด์ิ 



 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
9 ปวช.3/19 ชย. เช้า 62-11-68242 นายสุรเกียรติ ผามะณี 1 

 
10 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  64-31-68815 นายอภิวัฒน์ เพ็งเป้ิน 2.5 

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

      12.วิชา 20001-1004 กฎหมายแรงงาน ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร 1.5 

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

 3 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68838 นายณัฐภูมิ ภูเขียว 2 

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

 
5 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68852 นายปวริศ ศรีชัยนาท 1 

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

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

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

 
9 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-69104 นายชาคริต ณ.รังษี ค้างช าระ 

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

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

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

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

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

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

      13.วิชา 20105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /รับงาน อ.นวรัฐ  สุขสมบุญ  ID LINE :  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

 
2 ปวช.1/11 ชอ. เช้า 64-14-69617 นายดอนน่า ไอลอท มส. 

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

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

            

      

14.วิชา 20105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ /รับงาน อ.นวรัฐ  สุขสมบุญ  ID LINE : 



 
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 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร มส. 

 
3 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68802 น.ส.อชิรญา หอมจันทร์ มส. 

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

 5 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68806 นายอมรเทพ มารี มส. 
 6 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68808 นายกิตติทัต สินอยู่ มส. 

      15.วิชา 20105-2008 เครื่องเสียง /รับงาน อ.นวรฐั  สุขสมบุญ  ID LINE : 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 1 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68809 นายศุภวิชญ์ พรมโยธี มส. 
 2 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68808 นายกิตติทัต สินอยู่ มส. 

      16.วิชา 20105-2009 เครื่องรับวิทยุ /รับงาน อ.คมสัน  ข าเมือง  ID LINE : komsan2012 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68810 น.ส.รัตนพร นาควิเชียร มส. 

 2 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68802 น.ส.อชิรญา หอมจันทร์ มส. 

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

 4 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68809 นายศุภวิชญ์ พรมโยธี มส. 
 5 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68808 นายกิตติทัต สินอยู่ มส. 
 6 ปวช.2/11 ชอ. เช้า 63-14-68806 นายอมรเทพ มารี มส. 
      

17.วิชา 20104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า /รับงาน อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข  ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68850 นายอภิวัฒน์ เกิดผล มส. 

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

 3 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 62-13-68055 นายณัฐวัฒน์ สุวรรณธนะ มส. 

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

 5 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา 1 

 6 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี 1 

 7 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68342 นายสมเกียรติ บุญเอนก 1 

 8 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68334 นายทศวรรษ พงษ์รูป มส. 

 9 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68036 นายชวลิต อินทะจักร์ 1 
      

18.วิชา 20104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า /รับงาน อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข  ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68334 นายทศวรรษ พงษ์รูป มส. 

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

19.วิชา 2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(หลักสูตร56) /รับงาน อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข  ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชฟ. บ่าย.  61-33-67152 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โพธิ์ทอง 2 

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

20.วิชา 20104-2010 การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า /รับงาน อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข  ID LINE : goldgear62 

 
ล าดบั  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68334 นายทศวรรษ พงษ์รูป มส. 

 2 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68036 นายชวลิต อินทะจักร์ 1 
      

21.วิชา 20104-8501 โครงงาน /รับงาน อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข  ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี มส. 

 2 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68334 นายทศวรรษ พงษ์รูป มส. 

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

22.วิชา 2104-8501 โครงงาน(หลักสูตร56) /รับงาน อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข  ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า 61-13-67144 นายวิชชา เกตุค าภา  
      

23.วิชา 20104-2005 การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร /รับงาน อ.โกมล  จันทร์หัสดี  ID LINE : 081-635-3600 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

 3 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.  64-33-69938 นายจิรายุ กุลมณี 2 

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

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

      24.วิชา 20104-2007 เครื่องท าความเย็น /รับงาน อ.โกมล  จันทร์หัสดี  ID LINE : 081-635-3600 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง 2.5 



 2 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี 1 

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

25.วิชา 20104-2106 การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร /รับงาน อ.โกมล  จันทร์หัสดี  ID LINE : 081-635-3600 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68840 นายนพ พิณพาทย์ มส. 

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

26.วิชา 20104-2109 เครื่องปรับอากาศ /รับงาน อ.โกมล  จันทร์หัสดี  ID LINE : 081-635-3600 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68334 นายทศวรรษ พงษ์รูป มส. 

      

27.วิชา 20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /รับงาน อ.เอื้อมพร  พิมดี  ID LINE : aeumporn.o_aom 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

28.วิชา 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม /รับงาน อ.เอื้อมพร  พิมดี  ID LINE : aeumporn.o_aom 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า 63-13-68838 นายณัฐภูมิ ภูเขียว 2 

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

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

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

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

29.วิชา 20104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ /รบังาน อ.เอื้อมพร  พิมดี  ID LINE : aeumporn.o_aom 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/12 ชฟ. เช้า 62-13-68056 นายศรายุธ ตาดี 2.5 

      

30.วิชา 20104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ /รับงาน อ.เอื้อมพร  พิมดี  ID LINE : aeumporn.o_aom 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง 2.5 

      

31.วิชา 20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า /รับงาน อ.เอื้อมพร  พิมดี  ID LINE : aeumporn.o_aom 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



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

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

 
3 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69667 นายธเนศพล ขุนเทพ มส. 

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

 5 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69681 นายวิจติร ปานเพ็ชร มส. 

 6 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68336 นายกริชแก้ว ขันทอง 1 

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

32.วิชา 20102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล /รับงาน อ.สุบิน  รอดดี  ID LINE : subin0813119243 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

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

 4 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ์ ศรีบรบือ มส. 
      

33.วิชา 20102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล /รับงาน อ.สุบิน  รอดดี  ID LINE : subin0813119243 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68907 นายศุภฤกษ์ เสือเจริญ มส.(แก้ไขแล้ว 2) 

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

      

34.วิชา 20102-8001 ฝึกงาน /รับงาน อ.สุบิน  รอดดี  ID LINE : subin0813119243 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68303 นายศราวุธ วงษ์เทราช มส. 

 
2 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68113 นายอิทธินพ ปานมณีย์ 2.5 

      

35.วิชา 20102-8501 โครงงาน /รับงาน อ.สุบิน  รอดดี  ID LINE : subin0813119243 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68093 นายระพีวิชญ์ ดาทุมมา มส. 

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

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

 4 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68101 นายธนภัทร วรจิตต์ มส. 

35.วิชา 20102-8501 โครงงาน /รับงาน อ.สุบิน  รอดดี  ID LINE : subin0813119243 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



 5 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68308 นายมานิต คล้ายกัน 2.5 

 6 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68302 นายณภัทร ทวิสุวรรณ 2.5 

 7 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68303 นายศราวุธ วงษ์เทราช มส. 

 8 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68304 นายไกรวิชญ์ ศรีบรบือ 2.5 

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

 10 ปวช.3/32 ชก. บ่าย.  62-32-68305 นายพงศธร มาตย์วิเศษ 2.5 

      

36.วิชา 20102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /รับงาน อ.พิษณุ  อ่อนศรี  ID LINE : 099-365-9925 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

      

37.วิชา 2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน(หลักสูตร56) /รับงาน อ.พิษณุ  อ่อนศรี  ID LINE : 099-365-9925 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชก. บ่าย.  59-32-65494 นายนพเก้า ช าพาลี 2 

      

38.วิชา 20102-2107 หล่อโลหะ /รับงาน อ.พิษณุ  อ่อนศรี  ID LINE : 099-365-9925 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า 63-12-68904 นายเจษฎากรณ์ ไชยตะลุน 1 

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

 3 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-68924 นายวุฒิชัย ตระกูลเจริญกิจ 1 

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

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

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

39.วิชา 20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น /รับงาน อ.พิษณุ  อ่อนศรี  ID LINE : 099-365-9925 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

      
      

40.วิชา 20102-2004 วัดละเอียด /รับงาน อ.สัมพันธ์  ธีระพจน ์ ID LINE : 0894909757 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



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

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

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

41.วิชา 20102-2008 ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 /รับงาน อ.สัมพันธ์  ธีระพจน ์ ID LINE : 0894909757 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

42.วิชา 20102-2102 ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 /รับงาน อ.สัมพันธ์  ธีระพจน ์ ID LINE : 0894909757 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

43.วิชา 20102-2103 ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 /รับงาน อ.สัมพันธ์  ธีระพจน ์ ID LINE : 0894909757 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

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

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

44.วิชา 20102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล /รับงาน อ.สุวิทย ์ มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
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 64-12-69717 นายพงศกร รักการ 2 

 3 ปวช.1/32 ชก. บ่าย.  64-32-69918 นายเดชณรงค์ ล้านทอง มส. 

      

45.วิชา 20102-2007 กรรมวิธีการผลิต /รับงาน อ.สุวิทย ์ มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

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

      

46.วิชา 2102-2011 อบชุบโลหะ(หลักสูตร56) /รบังาน อ.สุวิทย ์ มัณฑจิตร์  ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



 
1 ปวช.3/- ชก. บ่าย.  59-32-65494 นายนพเก้า ช าพาลี 2 

      

47.วิชา 20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1 /รับงาน อ.เสาวลักษณ์  เหล่าสุพรรณ  ID LINE : patty-meeyok05 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

48.วิชา 20102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2 /รับงาน อ.เสาวลักษณ์  เหล่าสุพรรณ  ID LINE : patty-meeyok05 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรยีน 

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

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

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

 4 ปวช.3/14 ชก. เช้า 62-12-68099 นายวรชิต สร้อยค า มส. 

      

49.วิชา 2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด(หลักสูตร56) /รับงาน อ.เสาวลักษณ์  เหล่าสุพรรณ  ID LINE : patty-meeyok05 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชก. บ่าย.  59-32-65494 นายนพเก้า ช าพาลี 2.5 

      

50.วิชา 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล(หลักสูตร56) /รับงาน อ.ธณานุพล  ดีศรีคร  ID LINE : toptananupol 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67317 นายสุดเขต ปานศรี 2 

 2 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67338 นายอภิวัฒน์ พิลาสุข 2 

      

51.วิชา 20101-8001 ฝึกงาน /รับงาน อ.ธณานุพล  ดีศรีคร  ID LINE : toptananupol 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68230 นายสถาพร เคียนกลาง 3 

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

 3 ปวช.3/31 ชย. บา่ย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง มส. 

 4 ปวช.3/16 ชย. เช้า 62-11-68178 นายณัฐพร  ทองมี 2.5 

      

      

      

52.วิชา 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน /รับงาน อ.ธณานุพล  ดีศรีคร  ID LINE : toptananupol (แทน) 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



 
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69762 นายชนสรณ์ ภาพนอก 2 

 2 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69820 นายรัฐกฤษณ์ วาปี 2 

 3 ปวช.1/19 ชย. เช้า 64-11-69856 นายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า 2 

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

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

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

 7 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69793 นายกฤษณพล แซ่เฮ้ง 2 

      

53.วิชา 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ /รับงาน อ.พลากร  ยังคง  ID LINE : 0904493062 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68969 นายศิวัช สุขสุสันต์ มส. 

 2 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-68987 นายนิติคุณ พรมขาว 2 

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

      

54.วิชา 20101-8501 โครงงาน /รับงาน อ.พลากร  ยังคง  ID LINE : 0904493062 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68230 นายสถาพร เคียนกลาง 2 

 2 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68211 นายอัษฏาวุธ ทองด้วง 2 

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

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

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

 6 ปวช.3/18 ชย. เช้า 62-11-68218 นายปฏิพัทธ์ สัมพะวงค์ 2 

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

      

55.วิชา 20101-2008 งานขับรถยนต์ /รับงาน อ.อานันท์  สุทธิชัย  ID LINE : arnan242 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

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

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

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

56.วิชา 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์ /รับงาน อ.ไพบูลย์  ไก่จันทร์  ID LINE : peibooon 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 



 
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68969 นายศิวัช สุขสุสันต์ มส. 

      

57.วิชา 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์(หลักสูตร56) /รับงาน อ.ไพบูลย์  ไก่จันทร์  ID LINE : peibooon 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

58.วิชา 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์ (หลักสูตร56) /รับงาน อ.วรายุทธ  บางทราย  ID LINE : partybangsai12 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

 
1 ปวช.3/- ชย. เช้า 61-11-67327 นายศิรพัชร ณไทรทิม 2.5 

      

59.วิชา 2101-2103 เครื่องท าความเย็นปรับและอากาศ (หลักสูตร56) /รับงาน อ.วรายุทธ  ID LINE : partybangsai12 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

60.วิชา 2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์ (หลักสูตร56) /รับงาน อ.ชนนท์ภักดิ์  บุญจับ  ID LINE : surakeaw 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ผลการเรียน 

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

      

     ข้อมูลวันท่ี 21 เม.ย.65 
 


