
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2/2564 ระดับ ปวส. 
รายวิชาที่สามารถเปิดเรียน(จัดการเรียนแบบบูรณาการ) 
เรียนวันอาทิตยท์ี่ 13 , 20 , 27  มีนาคม  2565 (3 วันเรียน) 
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30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1 (4คน) 
30104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า (3คน) 
30104-2006 ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม (4คน) 
30104-8502 โครงการ 1 (13คน) 
ผู้สอน อ.ธวัชชัย  (ท3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน :  
https://meet.google.com/yev-iwwj-wxm 
 
ID LINE : goldgear62 

พัก 

30111-1001 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ (2คน) 
30111-1002 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ (3คน) 
30111-2003 เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ(1คน) 
30111-8502 โครงการ 1 (7คน) 
3111-8503 โครงการ 2 (หลักสูตร57) (3คน) 
ผู้สอน อ.สุบิน  (ท3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน :  
https://meet.google.com/piz-hgvk-tgr 
 
ID LINE : subin0813119243 

พัก 

 

https://meet.google.com/yev-iwwj-wxm
https://meet.google.com/piz-hgvk-tgr


เรียนวันอาทิตยท์ี่ 13 , 20 , 27  มีนาคม  2565 (3 วันเรียน) 
เวลา 
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2 

มี2วันเรียน เรียนอาทิตย์ที่  
20, 27 มีนาคม 2565 
30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและ
การผลิต (7คน) 
3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและ
การผลิต(หลักสูตร57) (2คน) 
 
ผู้สอน อ.ปรีชา  (ท3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน : Join Zoom Meeting 
https://us05web.zoom.us/j/6704239743
?pwd=WFJsRGtQY2F4VGl2b0U0V2RtRUp
jUT09 
Meeting ID: 670 423 9743 
Passcode: JhH4Pg 
                        ID LINE :  

พัก 

3100-0102 กลศาสตร์ของไหล(หลักสูตร57)(1คน) 
30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 
(10คน) 

มี 3 วันเรียน 
ผู้สอน อ.ภาณุธช  (ท3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน : Join Zoom Meeting 
https://us05web.zoom.us/j/8722288740?p
wd=Lzd0ZEExTFBYL0RRbWFVY3M2eWpCQ
T09 
Meeting ID: 872 228 8740 
Passcode: V2ywXe 
                               ID LINE :  

พัก 

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม (8คน) 
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ (7คน) 
 

มี 3 วันเรียน 
ผู้สอน อ.ภาณุธช  (ท3)  ห้อง ออนไลน์ 
ลิงค์การสอน : Join Zoom Meeting 
https://us05web.zoom.us/j/872228874
0?pwd=Lzd0ZEExTFBYL0RRbWFVY3M2
eWpCQT09 
Meeting ID: 872 228 8740 
Passcode: V2ywXe 
                         ID LINE :  

ข้อมูลวันท่ี 9 ม.ีค.65 

https://us05web.zoom.us/j/6704239743?pwd=WFJsRGtQY2F4VGl2b0U0V2RtRUpjUT09
https://us05web.zoom.us/j/6704239743?pwd=WFJsRGtQY2F4VGl2b0U0V2RtRUpjUT09
https://us05web.zoom.us/j/6704239743?pwd=WFJsRGtQY2F4VGl2b0U0V2RtRUpjUT09
https://us05web.zoom.us/j/8722288740?pwd=Lzd0ZEExTFBYL0RRbWFVY3M2eWpCQT09
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ประกาศภาคฤดูร้อน 2/2564  
ระดับ ปวส. กรณีรับงาน 

รับงานกับอาจารย์ประจ าวิชาเท่านั้น 
ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 

(เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อเท่านั้น กรณีลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อต้องติดต่อวิชาการก่อน) 
ข้อมูลวันท่ี 9 มี.ค.65 

***ไม่รับลงทะเบียนนักศึกษาจากสถาบันอื่น***



ภาคฤดูร้อน 2/2564 ระดับ ปวส. 
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อรับมอบหมายงาน ตามรายชื่อ

นักศึกษาแนบท้าย ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 
ล า 
ดับ 

รหัสวิชา - ชื่อวิชา 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน
/คน 

หมายเหต ุ

 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    

1 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ อ.ชีวะรัตน ์ 1  
2 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ(หลักสูตร57) 1  
3 30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อ.ทนงรักษ ์ 5  
4 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

และสังคม(หลักสูตร57) 
1  

5 30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และการส่ือสาร 

ผศ.สิริศร 1  

6 30000-1401 แคลคูลัส 1 ดร.ณัฐยา 4  
7 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย อ.สุวิชาติ 1  
8 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและ

สังคม(หลักสูตร57) 
อ.กิตติธัช(แทน) 1  

 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    

9 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ อ.สุวิชาติ(แทน) 1  
10 30001-1051 กฎหมายท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ อ.สุวิชาติ(แทน) 4  
11 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ อ.สัญญา/อ.อภิรัตน ์ 5  
12 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

(หลักสูตร57) 
1  

13 สรลlogo1 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อ.คมสัน/อ.อภิรัตน์ 4  
14 3100-0125 การจัดการความปลอดภัย(หลักสูตร57) ผศ.สุเนตร 2  
 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)    

15 30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ ผศ.อภิรักษ์ 3  
16 30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
อ.ธณานุพล 1  

17 3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน(หลักสูตร57) อ.ปรีชา 1  
 



-2- 

ล า 
ดับ 

รหัสวิชา - ชื่อวิชา 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน
/คน 

หมายเหต ุ

 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)    

18 3101-2004 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน(หลักสูตร57) อ.ธณานุพล 1  
19 3101-8503 โครงการ 2 (หลักสูตร57) อ.พลากร 1  
20 30101-8502 โครงการ 1  อ.พลากร 1  
21 30101-8001 ฝึกงาน อ.ธณานุพล 1  
 เทคนิคอุตสาหกรรม (ช่างกลโรงงาน)    

22 30111-8001 ฝึกงาน (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) อ.สุบิน 1  
 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ    

1 30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองต้น อ.ณัฐวุฒิ 1  
2 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค อ.พิษณุ 2  
3 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อ.สัญญา 2  
4 30101-0001 งานวัดละเอียดช่างยนต์ อ.ชนนท์ภักค์ 4  
5 30111-0005 เทคนิคงานบ ารุงรักษาเบ้ืองต้น อ.สุวิทย์ 1  
6 3100-0009 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น(หลักสูตร57) อ.สุวิทย์ 4  
7 30104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า อ.ธวัชชัย   1  
8 30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า อ.โกมล 2  
9 30104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม อ.ธวัชชัย   1  
10 30104-0004 การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร อ.โกมล 1  

 
ข้อมูลวันท่ี 9 มี.ค.65 

 
 



ปวส.รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2564 
เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 13 , 20 , 27  มีนาคม  2565 (3 วันเรียน) 

รายวิชาที่สามารถเปิดเรียน (จัดการเรียนแบบบูรณาการ) 
1.วิชา 30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1 ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข 

 
ล าดบั  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  64-43-70381 นายภูวนาท ศรีแก้ว   

 
2 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย 63-23-69319 นายพลรบ พากเพียร   

 
3 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ์ ฟุบขุนทด   

 
4 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69525 นายพงศกร วิชัย   

  
   

 2.วิชา 30104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า ***เปดิเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

 
2 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ์ ฟุบขุนทด   

 
3 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69555 นายปกาศิต ค าสม   

  
   

 3.วิชา 30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
2 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69523 นายสุริยา สังขวรรณะ   

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

 
4 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ์ ฟุบขุนทด   

  
   

 4.วิชา 30104-8502 โครงการ 1 ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
2 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69525 นายพงศกร วิชัย   

 
3 ปวส.2/45 ชฟ. บา่ย.  63-43-69538 นายธนพล และนุ   

 
4 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ์ ฟุบขุนทด   

 5 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69529 นายกอบเกียรติ วงศ์ค า  
 6 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69523 นายสุริยา สังขวรรณะ  
 7 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69537 นายจักรพล ชมช่ืน  



4.วิชา 30104-8502 โครงการ 1 ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ธวัชชัย  วิจันทมุข 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 8 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69524 นายวินัย พิมพ์สระ  
 9 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69556 นายศิรพัชร ภูมิโคกรักษ์  
 10 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69326 นายเอกรัตน์ เงินม ี  
 11 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69551 นายธนากร ศรีเพชร  
 12 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69552 นายพบโชค อนันตโรจน์  
 13 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.  63-23-69555 นายปกาศิต ค าสม  

  
   

 5.วิชา 30111-1001 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สบุิน  รอดดี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69500 นายนิถชลัด วาชัยยุง   

 2 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69493 นายยศภาส เพชรแก้ว  

      6.วิชา 30111-1002 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สุบนิ  รอดดี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69500 นายนิถชลัด วาชัยยุง   

 2 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69491 นายรัชชานนท์ จ่ันแก้ว  

 3 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69493 นายยศภาส เพชรแก้ว  

      7.วิชา 30111-2003 เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สบุนิ  รอดดี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย 63-22-69253 นายลิขิต ยุทธกล้า   

      8.วิชา 30111-8502 โครงการ 1 ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สุบนิ  รอดดี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย 63-22-69253 นายลิขิต ยุทธกล้า   

 
2 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 63-42-69285 นายธนพัฒน์ ศรีสุขโข   

 
3 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69468 นายพงศกร ทองนิล   

 
4 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69497 นายปิยะณัฐ มากเมือง   

 5 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69491 นายรัชชานนท์ จ่ันแก้ว  
 6 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69502 นายวัฒนา เรียมแสน  
 7 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69498 นายจีรพันธ์ ฟักเชือก  



9.วิชา 3111-8503 โครงการ 2 (หลักสูตร57) ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สบุิน  รอดดี 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

 2 ปวส.2/- ทอ. บ่าย 62-42-68543 นายนัฐพล น้อยแรม  
 3 ปวส.2/- ทอ. บ่าย 62-42-68553 นายณัฐวัตร ขาวข า  

      10.วิชา 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ภาณุธช  เนตะวงศ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ์ นาเวียง   

 
2 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟู   

 
3 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

 
4 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69231 นายวัชระ เบขุนทด   

 5 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69226 นายธนกร บุญเกิด  

 6 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69233 นายพันกร หนุนทรพัย ์  

 7 ปวส.2/41 ชย. บ่าย.  63-41-69409 นายนิธิ แก้วก าไกร  

 8 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69448 นายพีรภัทร ไกรสีทุม  

 9 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69431 นายสุขเกษม วงค์แปลก  

 10 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69447 นายรชานนท์ ปล้ืมใจ  

      11.วิชา 3100-0102 กลศาสตร์ของไหล(หลักสูตร57) ***เปิดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ภาณุธช 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      12.วิชา 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.ภาณุธช  เนตะวงศ์ 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70031 นายณัฐภัทร วงษ์ศิวิไล   

 
2 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 64-22-70056 นายปิยะวัฒน์ ศิริพร   

 
3 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ์ นาเวียง   

 
4 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69461 นายรณชัย กล้ิงสุวรรณ   

 
5 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69468 นายพงศกร ทองนิล   

 
6 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69491 นายรัชชานนท์ จ่ันแก้ว   

 
7 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69493 นายยศภาส เพชรแก้ว   

 
8 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69502 นายวัฒนา เรียมแสน   

13.วิชา 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ ***เปิดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.ภาณุธช  เนตะวงศ์ 



 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

 
2 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟู   

 
3 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ   

 
4 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย 63-42-69285 นายธนพัฒน์ ศรีสุขโข   

 
5 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69500 นายนิถชลัด วาชัยยุง   

 
6 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69491 นายรัชชานนท์ จ่ันแก้ว   

 
7 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69493 นายยศภาส เพชรแก้ว   

      

14.วิชา 30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น.  

อ.ปรีชา  ไกรชิต  มี 2 วันเรียน เรียนอาทิตย์ที่  20, 27 มีนาคม 2565 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ์ นาเวียง   

 2 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟู  

 3 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69233 นายพันกร หนุนทรพัย ์  

 4 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ  

 5 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69226 นายธนกร บุญเกิด  

 6 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69231 นายวัชระ เบขุนทด  

 7 ปวส.2/41 ชย. บ่าย.  63-41-69409 นายนิธิ แก้วก าไกร  

      

15.วิชา 3000-1302 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต(หลักสูตร57) ***เปิดเรียน เวลา 08.30-10.45 น.  

อ.ปรีชา  ไกรชิต  มี 2 วันเรียน เรียนอาทิตย์ที่  20, 27 มีนาคม 2565 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  61-21-67524 นายชัชฤทธิ์ พนะขันธ์   

 
2 ปวส.2/- ชย. บ่าย 62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์   

  

 ข้อมูลวันท่ี 9 มี.ค.65 
 
 
 
 

ปวส.รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2564 



ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง/วิชาชีพ/สามัญสัมพันธ์ 
หมวดวิชาช่างยนต์/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า 

 

1.วิชา 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ /รับงาน อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ  ID LINE : 0972254568 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย 63-22-69253 นายลิขิต ยุทธกล้า   

      

2.วิชา 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ(หลักสูตร57)/รับงาน อ.ชีวะรัตน์  สันติบุญเลิศ  ID LINE : 0972254568 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์   

      

3.วิชา 30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร /รับงาน อ.ทนงรักษ์  ID LINE : 4280166138/เบอร์ 089-003-9669 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70031 นายณัฐภัทร วงษ์ศิวิไล   

 
2 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.  64-21-70257 นายธนโรจน์ ชอบมี   

 
3 ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.  64-42-70270 นายสรพงษ์ แซ่ว้าน   

 
4 ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.  64-42-70269 นายฉัตรชัย โฉลกดี   

 
5 ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.  64-23-70362 นายรัตนโรจน์ ป้อมยุคล   

      4.วิชา 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม(หลักสูตร57) 

รับงาน อ.ทนงรักษ์  วิทยากูล  ID LINE : 4280166138/เบอร์ 089-003-9669 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์   

      5.วิชา 30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร  

รับงาน อ.สิริศร   มิตรนนท์   เบอร์ 0812672635  ID LINE : 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 

1 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

      6.วิชา 30000-1404 แคลคูลัส 1 /รับงาน ดร.ณัฐยา  สลับสม เบอร์ 0958187585   ID LINE : 
 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 



 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ์ นาเวียง   

 
2 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-69175 นายอิทธิพงศ์ ศรีฉ่ า   

 
3 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 
4 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ์ ฟุบขุนทด   

      7.วิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย /รับงาน อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์  ID LINE : 0860050427 

 
ล าดับ ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.  63-22-69497 นายปิยะณัฐ มากเมือง   

      8.วิชา 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม(หลักสูตร57) /รับงาน อ.กิตติธัช  ID LINE : 0985529996 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 61-21-67501 นายธีรนนท์ คมข า   

      9.วิชา 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ /รับงาน อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์  ID LINE : 0860050427 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69449 นายปวริศ แสงรัตน์   

      10.วิชา 30001-1051 กฎหมายท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ /รับงาน อ.สุวิชาติ  ดลประสิทธิ์  ID LINE : 0860050427 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-69185 นายธนรัชต์ ทวีสุข   

 2 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 63-21-68007 นายวีระพงษ์ นาเวียง  

 3 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69449 นายปวริศ แสงรัตน์  

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

      11.วิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(หลักสูตร57) 

รับงาน อ.อภิรัตน์  กิตติกูล  ID LINE : apiratboonjaroen   เบอร์ 089-829-9414 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  61-21-67524 นายชัชฤทธิ์ พนะขันธ์   

      12.วิชา 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  

รับงาน อ.สัญญา  แนวทะวิช   ID LINE : sanya_it_2    เบอร์ 086-496-6214 



 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69226 นายธนกร บุญเกิด   

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

 
3 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟู   

 4 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ  

 5 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69468 นายพงศกร ทองนิล  

      13.วิชา สรลlogo 1 (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) 
 รับงาน อ.อภิรัตน์  กิตติกูล  ID LINE : apiratboonjaroen   เบอร์ 089-829-9414 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70031 นายณัฐภัทร วงษ์ศิวิไล   

      13.วิชา สรลlogo 1 (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) 
 รับงาน อ.คมสัน  ข าเมือง  ID LINE : komsan2012   เบอร์ 084-011-3284 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/25 ทอ. บ่าย 64-22-70056 นายปิยะวัฒน์ ศิริพร   

 
2 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย 64-42-70081 นายนัฐวุฒิ ค าอ่าง   

 
3 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย 64-42-70082 นายทรงพล สามสี   

      14.วิชา 3100-0125 การจัดการความปลอดภัย(หลักสูตร57) 

รับงาน ผศ.สุเนตร  มูลทา  เบอร์ 092-595-0566  ID LINE :  

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน  

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์   

 2 ปวส.2/- ชย. บ่าย 62-41-68615 นายธนากร ปุ้ยสงคราม  

      15.วิชา 30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ /รับงาน อ.อภิรักษ์  สวัสด์ิกิจ  เบอร์ 081-815-2119  ID LINE : 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน  

 
1 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69447 นายรชานนท์ ปล้ืมใจ   

 2 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69448 นายพีรภัทร ไกรสีทุม  

 3 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69431 นายสุขเกษม วงค์แปลก  

16.วิชา 30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

รับงาน อ.ธณานุพล  ดีศรีคร  ID LINE : toptananupol   เบอร์ 094-959-7242 



 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/42 ชย. บ่าย.  63-21-69449 นายปวริศ แสงรัตน์   

      17.วิชา 3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน(หลักสูตร57) 
รับงาน อ.ปรีชา  ไกรชิต   เบอร์ 0841601552    ID LINE : 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน  

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  61-21-67524 นายชัชฤทธิ์ พนะขันธ์   

      18.วิชา 3101-2004 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน(หลักสูตร57) 

รับงาน อ.ธณานุพล  ดีศรีคร  ID LINE : toptananupol   เบอร์ 094-959-7242 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย.  62-41-68615 นายธนากร  ปุ้ยสงคราม   

      19.วิชา 3101-8503 โครงการ 2(หลักสูตร57) (ช่างยนต์) /รับงาน อ.พลากร  ยังคง  ID LINE : 0904493062 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 61-21-67501 นายธีรนนท์ คมข า   

  
   

 20.วิชา 30101-8501 โครงการ 1 (ช่างยนต์) /รับงาน อ.พลากร  ยังคง  ID LINE : 0904493062 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/24 ชย. บ่าย.  63-41-69229 นายยุทธชัย  ปวงฟู   

  
   

 21.วิชา 30101-8001 ฝึกงาน /ติดต่อขอฝึกงาน อ.ธณานุพล  ดีศรีคร  ID LINE : toptananupol   เบอร์ 094-959-7242 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

  
   

 22.วิชา 30111-8001 ฝึกงาน (เทคนิคอุตสาหกรรม) /ติดต่อขอฝึกงาน อ.สุบิน  รอดดี  ID LINE : subin0813119243 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกลุนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69468 นายพงศกร ทองนิล   

  
   

      ข้อมูลวันท่ี 9 มี.ค.65 

ปวส.รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2/2564 



ทุกรายวิชาติดต่อขอรับงานระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(รวมช่าง) 

1.วิชา 30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองต้น(ปรับพื้น)  
รับงาน อ.ณัฐวุฒิ  บุญชู  เบอร์  092-343-2433  ID LINE : boonchuza.com 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70031 นายณัฐภัทร วงษ์ศิวิไล   

      2.วิชา 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค(ปรับพื้น)  
 รับงาน อ.พิษณุ  อ่อนศรี  เบอร์  099-365-9925 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70031 นายณัฐภัทร วงษ์ศิวิไล   

 
2 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70021 นายพีรพล บุญทอง   

      3.วิชา 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ปรับพื้น)  
รับงาน อ.สัญญา  แนวทะวิช  เบอร์  086-496-6214 ID LINE : sanya_it_2 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70031 นายณัฐภัทร วงษ์ศิวิไล   

 
2 ปวส.1/24 ชย. บ่าย 64-41-70021 นายพีรพล บุญทอง   

      4.วิชา 30101-0001 งานวัดละเอียดช่างยนต์(ปรับพื้น)  
 รับงาน อ.ชนนท์ภักดิ์  บุญจับ เบอร์  099-170-7409 ID LINE : surakeaw 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69231 นายวัชระ เบขุนทด   

 2 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69229 นายยุทธชัย ปวงฟู  

 3 ปวส.2/24 ชย. บ่าย 63-41-69234 นายรตนนท์ ธุวะนุติ  

 4 ปวส.2/41 ชย. บ่าย.  63-41-69409 นายนิธิ แก้วก าไกร  

      5.วิชา 30111-0005 เทคนิคงานบ ารุงรักษาเบ้ืองต้น(ปรับพื้น)  
รับงาน อ.สุวิทย ์ มัณฑจิตร์ เบอร์  084-507-1202 ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.  63-42-69461 นายรณชัย กล้ิงสุวรรณ   

      6.วิชา 3100-0009 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น(หลักสูตร57) (ปรับพื้น)  

รับงาน อ.สุวิทย ์ มัณฑจิตร์ เบอร์  084-507-1202 ID LINE : Wit029 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/- ชย. บ่าย 62-41-68615 นายธนากร ปุ้ยสงคราม   

      



7.วิชา 30104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า(ปรับพื้น)  
 รับงาน อ.ธวัชชัย วิจันทมุข เบอร์  062-594-4936 ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย 63-43-69344 นายเศรษฐวิทย์ คงเจริญเนตร   

 2 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69523 นายสุริยา สังขวรรณะ  

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

 4 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.  63-43-69527 นายสุนิพนธ์ ฟุบขุนทด  

      8.วิชา 30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.โกมล  จันทร์หัสดี เบอร์  081-635-3600 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      9.วิชา 30104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.ธวัชชัย วิจันทมุข เบอร์  062-594-4936 ID LINE : goldgear62 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

 
1 ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.  64-43-70381 นายภูวนาท ศรีแก้ว   

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

      10.วิชา 30104-0004 การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร(ปรับพื้น)  

รับงาน อ.โกมล  จันทร์หัสดี เบอร์  081-635-3600 

 
ล าดับ  ระดับชั้น รหัสนักเรียน ชือ่-สกุลนักเรียน หมายเหตุ 

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

      

     
ข้อมูลวันท่ี 9 มี.ค.65 

 
 


