ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส. รอบเรียนที่ 1
เรียนวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์,1, 8 มีนาคม 2563 (3 วันเรียน)
1.วิชา 3104-1001 วงจรไฟฟ้า ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.เอือ้ มพร
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/27 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-23-68465 นายอภิสิทธิ์ ปานเผาะ

เกรด
2.5

2

ปวส.1/27 ชฟ. บ่าย

62-23-68462 นายปัญญา ผิวเกลีย้ ง

2

3

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68575 นายเผดิมพงษ์ ยศเกตุ

2

4

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

2

5

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68586 นายรัชกฤช จันทร์สขุ า
62-43-68580 นายอดิศกั ดิ์ ภาษีผล

2.5

6

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง

2.5

7

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

62-43-68731 นายพงศกร อิงสันเทียะ

2.5

8

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

62-43-68722 นายวรเชษฐ์ ใจเรา

2

9

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

62-43-68730 นายณัฏธศาสตร์ อุคาพันธ์

2.5

10

ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.

62-23-68753 นายชนะชน ผลชุม

2.5

11

ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.

62-23-68758 นายวิริยะ อินวันนา

2.5

12

ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.

62-23-68752 นายกฤษณะ จันทวงษ์

2.5

13

ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.

62-23-68754 นายบุญยิ่ง เอี่ยมสอาด

2.5

14

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

61-23-67600 นายอนวัช เจริญผล

2.5

15

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67831 นายกิตติคณ
ุ ปะโนรัมย์

2

16

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67787 นายวราพงศ์ คานะ

2

17

ปวส.1/46 ชฟ. บ่าย.

62-23-68760 นายอุเทน กล่อมจิตต์

2.5
2.วิชา 3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า(ปรับพืน้ ) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.เอือ้ มพร
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย
2

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-43-68586 นายรัชกฤช จันทร์สขุ า
62-43-68580 นายอดิศกั ดิ์ ภาษี ผล

3

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68584 นายณัฐวรโชติ แดงหวัง

ผ.

4

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68575 นายเผดิมพงษ์ ยศเกตุ

ผ.

5

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

62-43-68731 นายพงศกร อิงสันเทียะ

ผ.

6

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

62-43-68722 นายวรเชษฐ์ ใจเรา

ผ.

7

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

62-43-68730 นายณัฏธศาสตร์ อุคาพันธ์

ผ.

8

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67831 นายกิตติคณ
ุ ปะโนรัมย์

ผ.

9

ปวส.1/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67787 นายวราพงศ์ คานะ

ผ.

เกรด
ผ.
ผ.

3.วิชา 3104-8502 โครงการ 1 (ช่างไฟฟ้า) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-23-67592 นายภาณุวิชญ์ เพ็ชรกาแหง

เกรด
2.5

2

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

61-23-67597 นายพิชชากร ธนนไกรกุล

0

3

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

61-23-67599 นายวัชรพล ต่วนบัว

2.5

4

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

0

5

ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย

61-23-67596 นายอลงกรณ์ สุขกะสวน
61-43-67783 นายจีรศักดิ์ ธรรมรัง

6

ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย

61-43-67782 นายนครินทร์ เสียงลา้

2.5

7

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67836 นายณัฐวุฒิ วุฒิศิลป์

0

8

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67831 นายกิตติคณ
ุ ปะโนรัมย์

0

9

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

2.5

10

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67811 นายนิรุต งามจบ
61-43-67825 นายขจรศักดิ์ เสนานุช

11

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67814 นายเวโรจน์ อุส่าห์

0

12

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

2.5

13

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

61-23-67908 นายอนุชา ไชยนนท์
61-23-67901 นายศิรศิ กั ดิ์ เสือน้อย

14

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

61-23-67904 นายโชคชัย สายพรม

2.5

15

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

61-23-67909 นายสราวุธ สุภากาวี

2.5

16

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

61-23-67903 นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

0

17

ปวส.2/- ชฟ. บ่าย.

60-23-67005 นายสุเมธ วัฒนา

2.5

0

0

2.5

4.วิชา 3104-8503 โครงการ 2 (ช่างไฟฟ้า) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-23-66708 นายปริญญา นุดไน

เกรด
2.5

2

ปวส.2/- ชฟ. บ่าย.

60-23-67005 นายสุเมธ วัฒนา

0

3

ปวส.2/- ชฟ. บ่าย.

60-43-66926 นายธีรภัทร อุบลรัตน์

0

5.วิชา 3111-8502 โครงการ 1 (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ไพโรจน์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-22-67562 นายสิทธิชยั ยวนแห่ว

เกรด
2

2

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67570 น.ส.เกษมณี รื่นรมย์

2.5

3

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

ข.ร.

4

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-22-67565 นายมนัสวี ศรีประจา
61-42-67729 นายพลฤทธิ์ พุ่มศิริ

5

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67724 นายรัชพล อินทรสวัสดิ์

2.5

ข.ร.

5.วิชา 3111-8502 โครงการ 1 (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ไพโรจน์
ลาดับ
ระดับชั้น
6 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.
7

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-22-67567 นายถิรวัฒน์ ผลจันทร์

เกรด
2.5

61-22-67568 นายธนายุติ จตุพรเทียนชัย

2.5
6.วิชา 3111-8503 โครงการ 2 (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ไพโรจน์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-22-66693 นายจิรายุ แสงพันธ์

เกรด
2.5

2

ปวส.2/- ทอ. บ่าย

60-42-66833 นายณัฐพล อาตม์สกุล

2

3

ปวส.2/- ทอ. บ่าย

60-42-66822 นายดุสิต ดีจริง

2.5

7.วิชา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. ผศ.อภิรักษ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-22-66693 นายจิรายุ แสงพันธ์

เกรด
ข.ร.

2

ปวส.2/- ทอ. บ่าย

60-22-66692 นายนฤพันธ์ ช่างบรรจง

2.5

3

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

1.5

4

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67504 นายกันตพงศ์ โพธิขา
61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

5

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67522 นายสุรโิ ย ศรีสอาด

1.5

6

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน

2

7

ปวส.2/22 ชย. บ่าย

61-21-67534 นายกมลเทพ สีเสน

1.5

8

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67562 นายสิทธิชยั ยวนแห่ว

ข.ร.

9

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67570 น.ส.เกษมณี รื่นรมย์

ข.ร.

10

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67565 นายมนัสวี ศรีประจา

ข.ร.

11

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

ข.ร.

12

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67730 นายนราธิป อุดมลักษณ์
61-42-67729 นายพลฤทธิ์ พุ่มศิริ

13

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67724 นายรัชพล อินทรสวัสดิ์

1

14

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67567 นายถิรวัฒน์ ผลจันทร์

2

15

ปวส.2/- ชย. บ่าย.

60-41-66807 นายพีระพงศ์ ศรีประภา

ข.ร.

1.5

ข.ร.

8.วิชา 3101-2002 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67501 นายธีรนนท์ คมขา
61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

เกรด
2.5
2.5

8.วิชา 3101-2002 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
3 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
4

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-21-67897 นายทัศนะ กองวงค์

เกรด
2.5

61-21-67504 นายกันตพงศ์ โพธิขา

2.5

9.วิชา 3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

เกรด
2.5

2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน

2.5

3

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67504 นายกันตพงศ์ โพธิขา

2.5

10.วิชา 3111-2004 เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-22-66693 นายจิรายุ แสงพันธ์

เกรด
2

11.วิชา 3111-2208 งานสร้างอุปกรณ์นาเจาะและจับยึด ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-22-67570 น.ส.เกษมณี รื่นรมย์

เกรด
2

12.วิชา 3111-2006 งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-22-67570 น.ส.เกษมณี รื่นรมย์

เกรด
2

2

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67561 นายอภิรกั ษ์ เพิกสุข

2

3

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67562 นายสิทธิชยั ยวนแห่ว

2

4

ปวส.2/- ทอ. บ่าย

60-42-66830 นายกิตติพงษ์ ชนชม

2

13.วิชา 3100-0009 งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-42-66830 นายกิตติพงษ์ ชนชม

เกรด
ผ.
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค.63

