
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 1 
รายวิชาสามัญสัมพันธ์ (จดัการเรียนแบบบูรณาการ) 

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565 (4 วันเรียน) 
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20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน (7คน) 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (20คน) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (1คน) 
 
ผู้สอน อ.ชีวะรัตน์  (ท1ป2)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน : 
https://meet.google.com/gox-nooi-oju 
ID LINE : 0972254568 

พัก 

20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (11คน) 

20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน (17คน) 
20000-1209 ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง
อุตสาหกรรม (1คน) 
 
ผู้สอน อ.ทนงรักษ์  (ป3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน :  
https://meet.google.com/ycx-mbqa-dzp 
รหัสส าหรับผู้ใช้ iphon : ycx-mbqa-dzp 
ID LINE : 4280166138 

พัก 

20000-1301 วิทย์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (33คน) 
20000-1302 วิทย์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุต (13คน) 
2000-1301 วิทย์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (1คน) 
2000-1302 วิทยืเพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุต (1คน) 
 

ผู้สอน อ.พัชรี  (ท1ป2)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน : Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/225114118
8?pwd=K0hGQldaU2FzbStEckExVGlSTn
ZPUT09 
Meeting ID: 225 114 1188 
Passcode: 3UHhTg 
ID LINE : bibee1989 

https://meet.google.com/gox-nooi-oju
https://meet.google.com/ycx-mbqa-dzp
https://us04web.zoom.us/j/2251141188?pwd=K0hGQldaU2FzbStEckExVGlSTnZPUT09
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https://us04web.zoom.us/j/2251141188?pwd=K0hGQldaU2FzbStEckExVGlSTnZPUT09


เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565 (4 วันเรียน) 
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2 

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (9คน) 
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด (10คน) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (1คน) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (1คน) 
 
ผู้สอน อ.นันทภรณ์  (ป3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน : Join Zoom Meeting 
https://us05web.zoom.us/j/3322653882
?pwd=UTg3a245dzJqejZ2R1lwb2tJNUJG
QT09 
Meeting ID: 332 265 3882 
Passcode: b51NJT 
ID LINE : 0807545095 

พัก 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (36คน) 
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (1คน) 
 
ผู้สอน อ.พรนิภา  (ท3)  ห้อง ออนไลน์ 
 
ลิงค์การสอน : 
https://meet.google.com/ckm-jfwn-jfh 
รหัส ckm-jfwn-jfh   
ID LINE : Oil_phornnipha 

พัก 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
        (19คน) 
20000-1601 ทักษะการด ารงชีวิตเพื่อสุข
ภาวะ (14คน) 
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ(1คน) 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา (1คน) 
ผู้สอน อ.กิตติธัช  (ท1ป2)  ห้อง ออนไลน ์
ลิงค์การสอน :  
https://meet.google.com/smk-posj-
ucx 
ID LINE : 0985529996 

ร 
 ข้อมูลวันท่ี 25 ก.พ.65 
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ตารางเรียนภาคฤดรู้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 1 
รายวิชาสามัญสัมพันธ์ (จัดการเรียนแบบบูรณาการ) 
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อเพื่อรับมอบหมายงาน 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
อาจารย์

แผนกวิชา 
รหัสวิชา - ชื่อวิชา 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน/
คน 

สามัญสัมพันธ์
(พื้นฐาน) 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม อ.พรนิภา  ศรีจาด 
ID LINE : Oil_phornnipha 

11 

20000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์ 
ID LINE : 0860050427 

3 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ 
ID LINE : 0972254568 

14 

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ(หลักสูตร56) อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ 
ID LINE : 0972254568 

1 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์ 
ID LINE : 0860050427 

5 

 
ข้อมูลวันท่ี 25 ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 1 
รายวิชาสามัญสัมพันธ์ (จัดการเรียนแบบบูรณาการ)  

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565 (4 วันเรียน) 
1.วิชา 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

      2.วิชา 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 14 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  61-33-67408 นายศิวกร สุวรรณชาติ  

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

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

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

 



2.วิชา 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

 
     

3.วิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (หลักสูตร56)***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

 
     

4.วิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.นันทภรณ์  นะราวงษ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

 
5 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.  64-31-69883 นายรัชชานนท์ พินิจจอหอ   

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

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

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

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

      5.วิชา 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.นันทภรณ์  นะราวงษ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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



5.วิชา 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.นันทภรณ์  นะราวงษ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

 10 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง  

      6.วิชา 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1(หลกัสูตร56)***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.นนัทภรณ์  นะราวงษ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

  

7.วิชา 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2(หลกัสูตร56)***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.นนัทภรณ์  นะราวงษ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

  

8.วิชา 20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ทนงรักษ์   วิทยากูล 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 11 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขนุทอง  

      
9.วิชา 20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ทนงรักษ์  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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



9.วิชา 20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ทนงรักษ์  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 15 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง  

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

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

      10.วิชา 20000-1209 ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่างอุตสาหกรรม***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ทนงรักษ ์

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      11.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.พรนิภา  ศรีจาด 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



11.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.พรนิภา  ศรีจาด 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

 14 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69792 นายธนากร เรืองสุขสุด  

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

 16 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69794 นายลัทธพล อินต๊ะ  

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

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

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

 20 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69812 นายธนากร งามเจริญ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            

      



12.วิชา 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ(หลักสูตร56) ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.พรนิภา  ศรีจาด 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      13.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พัชรี  บุญหล้า 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

 

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

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

 6 ปวช.1/13 ชฟ. เช้า 64-13-69663 นายนที สังขะพงษ ์  

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

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

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

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

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

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

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

 14 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69755 นายภูธเนศ อุ่นเรือน รับงานแทน 

 15 ปวช.1/16 ชย. เช้า 64-11-69758 นายวีรภาพ ศรีบุญรอด รับงานแทน 

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

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

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

 19 ปวช.1/18 ชย. เช้า 64-11-69826 นายธีรวัฒน์ แสงสว่าง รับงานแทน 

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

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

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

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

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

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

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



13.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พัชรี  บุญหล้า 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

14.วิชา 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พัชรี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม  

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

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

 

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

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

 6 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-68994 นายรณชิด อินสอน  

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

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

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

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

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

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

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

      15.วิชา 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(หลักสูตร56) ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พัชรี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      16.วิชา 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม(หลักสูตร56) ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พัชรี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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



17.วิชา 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.กิตติธัช  ดลประสิทธิ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 15 ปวช.2/16 ชย. เช้า 63-11-68975 นายกีรติ เผือกพันธ์ รับงานแทน 

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

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

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

 19 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง  

      

18.วิชา 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ(หลักสูตร56) ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.กิตติธัช  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      19.วิชา 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.กิตติธัช  ดลประสิทธิ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

 

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

 



19.วิชา 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.กิตติธัช  ดลประสิทธิ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 13 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง  

 14 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  62-33-68050 นายอินทรทัต ปนัใฝ  

      

20.วิชา 2000-1607 เพศวิถีศึกษา(หลักสูตร56) ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.กิตติธัช  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      

21.วิชา 20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม /รับงาน อ.พรนิภา  ศรีจาด  ID LINE : Oil_phornnipha 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

 
3 ปวช.2/17 ชย. เช้า 63-11-68994 นายรณชิด อินสอน 

 

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

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

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

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

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

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

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

 11 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง  

      

      

      



22.วิชา 20000-1501 หน้าท่ีพลเมอืงและศีลธรรม /รับงาน อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์  ID LINE : 0860050427 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

       23.วิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ /รับงาน อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ  ID LINE : 0972254568 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

 
 

4 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69715 นายนิติภูมิ สีหะวงษ์ 
  5 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69706 นายศรมณี ทวินันท์  

 6 ปวช.1/14 ชก. เช้า 64-12-69696 นายธนภูมิ ค ารัง  
 7 ปวช.1/15 ชก. เช้า 64-12-69728 นายชลชาติ ม่วงใหม  
 8 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69801 นายอดิศร อบเชย  
 9 ปวช.2/15 ชก. เช้า 63-12-69101 นายสรยุทธ สังข์เกษม  
 10 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.  63-32-69108 นายอดิศักดิ์ ปู่คะ  
 11 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68854 นายภาคิม วินทะสมบัติ  
 12 ปวช.3/33 ชฟ. บ่าย.  63-33-68005 นายสกุลศักดิ์ อาจโยธา  
 13 ปวช.1/17 ชย. เช้า 64-11-69810 นายพฤทธิ์ สากลยุทธ  
 14 ปวช.3/31 ชย. บ่าย.  62-31-68281 นายอนุชิต ขุนทอง  
      

24.วิชา 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ(หลักสูตร56) /รับงาน อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ  ID LINE : 0972254568 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      

25.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 /รับงาน อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์  ID LINE : 0860050427 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

 

     
ข้อมูลวันท่ี 25 ก.พ.65 

 


