ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบเรียนที่ 1
รายวิชาภาคเรียนที่ 3 เรียนวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.คมสัน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67282 นายกมล อินสอน

เกรด
2

2

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66499 นายปริญญา กระต่ายเพชร

ข.ร.

3

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

ข.ร.

4

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์
62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

5

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431 นายฐากูร มากสาคร

2.5

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

มส.

7

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

มส.

8

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

มส.

9

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

10

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

ข.ร.

11

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66608 นายภูมิพฒ
ั น์ บุญเรือง

2.5

12

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

ข.ร.

13

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519 นายเกรียงไกร อ้นเจริญ
59-31-65658 นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

14

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

58-31-64428 นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

มส.

15

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

59-11-65553 นายสุรยิ า เดชมาก

ข.ร.

16

ปวช.2/32 ชก. บ่าย.

61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวฒ
ั น์

2.5

2.5

2.5

2.วิชา 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

เกรด
0

2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

2.5

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

0

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

ข.ร.

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

ข.ร.

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66523 นายชาญณรงค์ นนทสิงห์

1

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66528 นายนฤมิตร กรอกกระโทก

1

8

ปวช.2/12 ชฟ. เช้า

61-13-67135 นายอาลี ทาวเรย์

ข.ร.

9

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

ข.ร.

3.วิชา 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

เกรด
รับงาน อ.วนัญญา (1.5)

2

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66325 นายยศพนธ์ แชกระโทก

0

3

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66322 นายเกษมสันต์ นันตะสูตร

2.5

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

0

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

62-33-67178 นายสุจินดา สมบูรณ์

ข.ร.

6

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

ข.ร.

4.วิชา 2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

เกรด
0

2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

2.5

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

0

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

ข.ร.

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

ข.ร.

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66523 นายชาญณรงค์ นนทสิงห์

1

8

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66528 นายนฤมิตร กรอกกระโทก

1

9

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

62-33-67178 นายสุจินดา สมบูรณ์

ข.ร.

10

ปวช.2/12 ชฟ. เช้า

61-13-67135 นายอาลี ทาวเรย์

ข.ร.

11

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

ข.ร.

12

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66524 นายสิงหราช สุธาพจน์

เรียนรอบ 5

1

7.วิชา 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ

เกรด
2

2

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351 นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์

มส.

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66409 นายภานุพงษ์ บุตรใส

2.5

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

2.5

5.วิชา 2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/16 ชย. บ่าย.
2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

เกรด

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

2.5

2

6.วิชา 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า
2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67282 นายกมล อินสอน
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

3

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ

2

4

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มยุ้

2

5

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66505 นายสิทธิชยั อุ่นเพชร

2

6

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66499 นายปริญญา กระต่ายเพชร

2

7

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

2

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

9

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67308 นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ

เกรด
2
2.5

ข.ร.
2

8.วิชา 2101-2104 งานบารุงรักษารถยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

เกรด
1.5

2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มยุ้

2.5

3

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67315 นายเจตพิพทั ธ์ กลิ่นจันทร์

2

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุรยิ ะ

ข.ร.

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

1.5

6

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351 นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์

มส.

9.วิชา 2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน รับงาน อ.ชีวะรัตน์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

เกรด
มส.

2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ

มส.

3

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มยุ้

มส.

4

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์

มส.

9.วิชา 2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน รับงาน อ.ชีวะรัตน์
ลาดับ
ระดับชั้น
5 ปวช.3/7 ชย. เช้า
6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-11-66442 นายทรรศนพร ขาวาที
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

7

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65658 นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

เกรด
2
2
2

10.วิชา 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รับงาน อ.ทนงรักษ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า
2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

3

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ

1.5

4

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

61-31-67321 นายพงศธร หนูเสน

ข.ร.

5

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์

6

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351 นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์

7

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ

2

8

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

2

เกรด
ข.ร.
1.5

2
ข.ร.

11.วิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุ สาหกรรม 1 (ชก,ชย) รับงานอ.ชนนภักค์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า
2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

3

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67292 นายกิตติชยั สมสะอาด

ข.ร.

4

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มยุ้

ข.ร.

5

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66499 นายปริญญา กระต่ายเพชร

2

6

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

61-31-67321 นายพงศธร หนูเสน

2

7

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์

8

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66486 นายสหรัฐ หาญชนะ

2

9

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา

2

10

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66609 นายเกษมพัฒน์ แซ่หลู

ข.ร.

11

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

12

ปวช.3/- ชย. เช้า

57-11-63159 นายศราวุฒิ นิลแก้ว

2

13

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66485 นายศตวรรษ บุญจง

2

เกรด
ข.ร.
2

ข.ร.

12.วิชา 2000-1404 คณิตศาสตร์อตุ สาหกรรม 2 (ชอ,ชฟ) รับงานอ.ชนนภักค์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/12 ชฟ. เช้า
2

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-13-67135 นายอาลี ทาวเรย์
61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

เกรด
2
2

13.วิชา 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รับงาน อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.
2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-33-66297 นายเอกรักษ์ สุขเจริญ
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65460 นายพีรวิชญ์ กระจก

1.5

4

ปวช.2/12 ชฟ. เช้า

61-13-67135 นายอาลี ทาวเรย์

1.5

5

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

1.5

เกรด
1.5
1.5

14.วิชา 2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รับงาน อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.
2

ปวช.2/12 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-33-65460 นายพีรวิชญ์ กระจก
61-13-67141 น.ส.อรวีร ์ โพธิ์เผือก

3

ปวช.2/12 ชฟ. เช้า

61-13-67135 นายอาลี ทาวเรย์

1.5

4

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

1.5

เกรด
1.5
2

15.วิชา 2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า รับงาน อ.โกมล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

เกรด
1.5

2

ปวช.2/12 ชฟ. เช้า

61-13-67135 นายอาลี ทาวเรย์

0

3

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

61-33-67149 นายณัฐวุธ เกียรติพร

0

16.วิชา 2102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รับงาน อ.พิเชษฐ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์

เกรด
2

17.วิชา 2102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2 รับงาน อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์

เกรด
2

18.วิชา 2102-2107 หล่อโลหะ รับงาน อ.ไพโรจน์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า
2

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม

เกรด

60-32-66368 นายปฏิภาณ กล้าเหลือ

ข.ร.

ข.ร.

19.วิชา 2102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบือ้ งต้น รับงาน อ.พิเชษฐ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/15 ชก. บ่าย.
2

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์

เกรด

60-32-66368 นายปฏิภาณ กล้าเหลือ

มส.

2

ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค.63

ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบเรียนที่ 2
รายวิชาภาคเรียนที่ 5 เรียนวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2104-8501 โครงการ (ช่างไฟฟ้า) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
57-13-62878 นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

เกรด
มส.

4

2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

3

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66309 นายพลรบ พากเพียร

4

4

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66298 นายธนภัทร์ ช้างมณี

4

5

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66299 นายนพรัตน์ ช้างมณี

4

6

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

4

7

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66310 น.ส.เนตรนรินทร์ เภตรา
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

มส.

8

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66318 น.ส.กันต์กวี พนมวาส

3.5

9

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66323 นายพงศกร อะนุมาลย์

3.5

10

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66325 นายยศพนธ์ แชกระโทก

3.5

11

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66322 นายเกษมสันต์ นันตะสูตร

3.5

12

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

มส.

13

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

มส.

14

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66528 นายนฤมิตร กรอกกระโทก

มส.

15

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

มส.

16

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

มส.

17

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

3.5

18

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65460 นายพีรวิชญ์ กระจก

มส.

19

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

มส.

20

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66524 นายสิงหราช สุธาพจน์

มส.

21

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66312 นายณัฐพงษ์ น้อยพะวงษ์

มส.

2.วิชา 2104-2107 ดิจิตอลเบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66524 นายสิงหราช สุธาพจน์

2.5

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

2

เกรด
1
2.5

2.วิชา 2104-2107 ดิจิตอลเบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
5 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

เกรด
1

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

1

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

2

8

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

0

9

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

1.5

10

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65460 นายพีรวิชญ์ กระจก

1

11

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66523 นายชาญณรงค์ นนทสิงห์

2.5

3.วิชา 2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

1

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

0

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

1

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

0

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

1

8

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65460 นายพีรวิชญ์ กระจก

1

9

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66523 นายชาญณรงค์ นนทสิงห์

1

เกรด
1
1

4.วิชา 2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ประดิษฐ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/6 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66409 นายภานุพงษ์ บุตรใส

เกรด
2

2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

2.5

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66599 นายอัฐวัฒน์ ภู่ผงึ ้

2

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66595 นายหริษฐ์ สุวรรณวิจิตต์

1.5

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

1.5

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

5.วิชา 2101-8501 โครงการ (ช่างยนต์) ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.ประดิษฐ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-31-63033 นายธรรมการ กล่าภู่

เกรด
2.5

2

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66409 นายภานุพงษ์ บุตรใส

2.5

3

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66435 นายรชานนท์ ปลืม้ ใจ

มส.

4

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา

มส.

5

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

ข.ร.

6

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66486 นายสหรัฐ หาญชนะ

มส.

7

ปวช.3/8 ชย. เช้า

8

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66473 นายณัฐพงษ์ สาพิโต
60-11-66468 นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

9

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66465 นายสิทธิกร ถาวรผล

มส.

10

ปวช.3/8 ชย. เช้า

มส.

11

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-11-66485 นายศตวรรษ บุญจง
60-31-66433 นายสิริศกั ดิ์ สิงห์วงษ์

12

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66458 นายอานันย์ เหล่าวานิชย์

มส.

13

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66459 นายอนันตชัย อินดี

1.5

14

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404 นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

มส.

15

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

มส.

2
2

2

6.วิชา 2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย รับงาน อ.สุวิชาติ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-11-63023 นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66435 นายรชานนท์ ปลืม้ ใจ

3

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66368 นายปฏิภาณ กล้าเหลือ

4

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

5

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์
60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

เกรด
ข.ร.
2
ข.ร.
2
2

7.วิชา 2104-2010 การประมาณการติดตัง้ ไฟฟ้า รับงาน อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

3
4

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-13-62878 นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

เกรด
2.5
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66302 นายสถาพร กัลปา
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66323 นายพงศกร อะนุมาลย์

2.5

2

7.วิชา 2104-2010 การประมาณการติดตัง้ ไฟฟ้า รับงาน อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
5 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

8

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66325 นายยศพันธ์ แชกระโทก

เกรด
2.5
2
ข.ร.
2

8.วิชา 2104-2106 เครื่องปรับอากาศ รับงาน อ.โกมล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

เกรด
1

2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

1

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

1

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66524 นายสิงหราช สุธาพจน์

ข.ร.
1

9.วิชา 2104-8001 ฝึ กงาน (ช่างไฟฟ้า) ระยะเวลาฝึ กงานขึน้ อยู่กบั แผนก
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-13-62878 นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

เกรด
ติดต่อ อ.ธวัชชัย

2

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66322 นายเกษมสันต์ นันตะสูตร

ติดต่อ อ.ธวัชชัย

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

ติดต่อ อ.ธวัชชัย

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

ติดต่อ อ.ธวัชชัย

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

ติดต่อ อ.ธวัชชัย

10.วิชา 2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพนื ้ ฐาน รับงาน อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-12-64304 นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

เกรด
2

2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66358 นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

2

3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง

2

4

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66368 นายปฏิภาณ กล้าเหลือ

ข.ร.

5

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66347 น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

2

11.วิชา 2102-2011 อบชุบโลหะ รับงาน อ.ไพโรจน์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-12-64304 นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

เกรด
2

12.วิชา 2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด รับงาน อ.สุบิน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
58-12-64304 นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

เกรด
มส.

2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง

3

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

4

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์
60-32-66551 นายสุธิวตั ร รักษาสิทธิ์

5

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

59-32-65711 นายภูรณ
ิ ฐั นาคสันต์

2
2
2
มส.

13.วิชา 2102-8501 โครงการ (ช่างกลโรงงาน) รับงาน อ.พิเชษฐ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/4 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-12-66358 นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

เกรด
2

2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง

2

3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66348 นายกฤษฎา พยุงโภชน์มงคล

2

4

ปวช.3/5 ชก. เช้า

60-12-66374 นายดิษฐวัฒน์ ปั้นประดิษฐ์

2

5

ปวช.3/5 ชก. เช้า

60-12-66371 นายธนทัต บุญโต

2

6

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์

2

7

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66553 นายศิลป์ ธร ช่วยสูงเนิน

2

8

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

2

9

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66556 นายปิ ยะณัฐ มากเมือง
60-32-66551 นายสุธิวตั ร รักษาสิทธิ์

10

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

59-32-65711 นายภูรณ
ิ ฐั นาคสันต์

2

11

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66347 น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

2

12

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66557 นายอมรเทพ พรหมมา

2

2

14.วิชา 2102-8001 ฝึ กงาน (ช่างกลโรงงาน) ระยะเวลาฝึ กงานขึน้ อยู่กบั แผนก
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-12-64304 นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

เกรด
3.5

2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66358 นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

3.5

3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง

2.5

14.วิชา 2102-8001 ฝึ กงาน (ช่างกลโรงงาน) ระยะเวลาฝึ กงานขึน้ อยู่กบั แผนก
ลาดับ
ระดับชั้น
4 ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
59-32-65711 นายภูรณ
ิ ฐั นาคสันต์

เกรด
3.5

5

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

60-32-66564 นายศรายุท พนาพฤฒินนั ท์

3.5

6

ปวช.3/- ชก. เช้า

59-12-65499 นายปุณณวิช ประทุมตา

2.5

7

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66347 น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

ฝึ กเทอม 1/2563

15.วิชา 2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รับงาน อ.ศรีบุตร
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-31-64428 นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

เกรด
1.5

2

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

1.5

3

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

1.5

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

1.5

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

1.5

16.วิชา 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ รับงาน อ.ธณานุพล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/7 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

เกรด
2

2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา

2

3

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66487 นายสุรเดช พรมจิตต์

2

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

17.วิชา 2101-9002 งานแก๊สรถยนต์ รับงาน อ.อานันท์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
57-11-63023 นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

เกรด
ข.ร.

2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

58-31-64428 นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

2

3

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

2

18.วิชา 2101-8001 ฝึ กงาน (ช่างยนต์) ระยะเวลาฝึ กงานขึน้ อยู่กบั แผนก
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.
2

ปวช.3/6 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-31-63033 นายธรรมการ กล่าภู่
60-11-66417 นายอนุชา โพธิท์ อง

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66408 นายณัฏฐากร นาคภักดี

ติดต่อ อ.ธณานุพล

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66435 นายรชานนท์ ปลืม้ ใจ

ติดต่อ อ.ธณานุพล

5

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66486 นายสหรัฐ หาญชนะ

ติดต่อ อ.ธณานุพล

6

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

ติดต่อ อ.ธณานุพล

7

ปวช.3/9 ชย. เช้า

60-11-66495 นายกฤช ประเสริฐผล

ติดต่อ อ.ธณานุพล

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

ติดต่อ อ.ธณานุพล

เกรด
ติดต่อ อ.ธณานุพล
ติดต่อ อ.ธณานุพล

ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค.63

ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบเรียนที่ 3
รายวิชาภาคเรียนที่ 4 เรียนวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สุวิทย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า
2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67302

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ
นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

3

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67309

นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ

1.5

4

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67301

นายปณชัย สิงห์มยุ้

1.5

5

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325

นายอนุชา โทเสริฐ

ข.ร.

6

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351

นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์

ข.ร.

7

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450

นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์

ข.ร.

8

ปวช.3/- ชย. เช้า

57-11-63023

นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

ข.ร.

9

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403

นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

ข.ร.

10

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527

น.ส.นภาพร เครือวัน

2

11

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320

2

12

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

62-33-67179

นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

13

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176

นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

2

14

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606

ข.ร.

15

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65658

นายธนดล สุวรรณวารี
นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

16

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429

นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

รหัสนักเรียน
61-11-67308

เกรด
ข.ร.
ข.ร.

2

2.5

3.วิชา 2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.วรายุทธ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-31-67281

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายธุวานันท์ แฉ่งละมัยกุล

เกรด
2.5

2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

57-31-63033

นายธรรมการ กล่าภู่

2.5

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403

นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

2

4

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66412

นายศราวิน เถื่อนสันเทียะ

2

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606

นายธนดล สุวรรณวารี

2

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66586

นายอัครเดช สุขสาราญ

2

7

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66458

นายอานันย์ เหล่าวานิชย์

1.5

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66459

นายอนันตชัย อินดี

1

9

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67349

นายธนากร นุ่มประสิทธิ์

2

2.วิชา 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.วรายุทธ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
61-11-67256

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายนครินทร์ ปิ่ นมอญ

เกรด
2.5

2

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67338

นายอภิวฒ
ั น์ พิลาสุข

2.5

3

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325

นายอนุชา โทเสริฐ

2

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460

นายเอกภพ กองแก้ว

2

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66609

นายเกษมพัฒน์ แซ่หลู

2

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429

นายณัฐพงศ์ พรมที

ข.ร.

7

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176

2.5

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65658

นายปองคุณ จั่นเจิมทอง
นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

9

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404

นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

2

10

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

61-31-67468

นายธนโรจน์ ชอบมี

2

2.5

4.วิชา ชรลLogo2 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/6 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
60-11-66403

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

เกรด
2

2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460

นายเอกภพ กองแก้ว

2

3

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431

นายฐากูร มากสาคร

2

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432

นายอดิศร แสงนาค

2

5

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66456

นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66442

นายทรรศนพร ขาวาที

2

7

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66434

นายรัตนชาติ ลามณี

2

8

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454

นายชุติภาส ธรณี

2

9

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474

นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

10

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66465

นายสิทธิกร ถาวรผล

2

11

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66485

นายศตวรรษ บุญจง

2

12

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66486

นายสหรัฐ หาญชนะ

2

13

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66473

นายณัฐพงษ์ สาพิโต

2

14

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66487

2

15

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66468

นายสุรเดช พรมจิตต์
นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

16

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488

2

17

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

62-33-67179

นายนันทวัฒน์ คงโสภา
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

มส.

มส.

2
2

4.วิชา ชรลLogo2 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
18 ปวช.3/16 ชย. บ่าย.
19

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
60-31-66586

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอัครเดช สุขสาราญ

เกรด

60-31-66429

นายณัฐพงศ์ พรมที

มส.

มส.

5.ชรล 9234 โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
57-11-63023

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

เกรด
มส.

6.วิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/4 ชก. เช้า
2

ปวช.3/9 ชย. เช้า

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
60-12-66344

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ์

60-11-66507 นายวุฒิพฒ
ั น์ อมฤกษ์
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

เกรด
มส.
มส.
2

7.วิชา 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รับงาน อ.ทนงรักษ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
58-31-64428

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

เกรด
2

8.วิชา 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รับงาน อ.สุวิชาติ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า
2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
58-12-64304

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

60-11-66473

นายณัฐพงษ์ สาพิโต

เกรด
2
2

9.วิชา 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับงาน อ.จเด็จ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า
2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

62-33-67179

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายนครินทร์ ปิ่ นมอญ
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66609

นายเกษมพัฒน์ แซ่หลู

1

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429

ข.ร.

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65658

นายณัฐพงศ์ พรมที
นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606

นายธนดล สุวรรณวารี

1

รหัสนักเรียน
61-11-67256

เกรด
2
2

2

10.วิชา 2104-2007 เครื่องทาความเย็น รับงาน อ.โกมล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
60-13-66301

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายธิติ เกษมสุทธิ์

เกรด
ข.ร.

2

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66312

นายณัฐพงษ์ น้อยพะวงษ์

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315

นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

1
1

11.วิชา 2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ รับงาน อ.วนัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-33-67411

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายวชิรวิทย์ นิลยี่ปนุ่

เกรด
1

2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66302

นายสถาพร กัลปา

3

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66312

นายณัฐพงษ์ น้อยพะวงษ์

ข.ร.

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158

นายมาโนช บุตรา

1.5

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315

นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

1.5

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65460

นายพีรวิชญ์ กระจก

1

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320

นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

ข.ร.

8

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530

นายวรเมธ คาสอ

1

9

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527

น.ส.นภาพร เครือวัน

2

10

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521

นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

1.5

1

12.วิชา 2104-2105 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รับงาน อ.วนัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
62-33-67179

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

เกรด
1.5

13.วิชา 2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รับงาน อ.โกมล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
60-13-66301

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายธิติ เกษมสุทธิ์
นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

62-33-67179

เกรด
1
1
1

14.วิชา 2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับงาน อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/4 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
60-12-66358

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

เกรด
2

14.วิชา 2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับงาน อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
2 ปวช.3/4 ชก. เช้า
3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
60-12-66347

ชื่อ-สกุลนักเรียน
น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง

เกรด
2
2

15.วิชา 2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด รับงาน อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
59-12-65499

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายปุณณวิช ประทุมตา

เกรด
1.5

2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66358

นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

2.5

3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66347

น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

2.5

4

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66357

นายจักรพงษ์ พูลทอง

2

16.วิชา 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์ รับงาน อ.ไพบูลย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
61-11-67256

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายนครินทร์ ปิ่ นมอญ

เกรด
มส.

2

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325

นายอนุชา โทเสริฐ

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403

4

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67349

นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง
นายธนากร นุ่มประสิทธิ์

2
2
2

17.วิชา 2101-9003 การขับขี่รถจักรยานยนต์ รับงาน อ.พลากร
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/6 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
60-11-66403

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

เกรด
2

2

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66409

นายภานุพงษ์ บุตรใส

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66408

นายณัฏฐากร นาคภักดี

ข.ร.

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66592

นายกฤษฎา พินิจสุรยิ ะ

ข.ร.

2

18.วิชา 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล รับงาน อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า
2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
59-11-65619

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายนราธิป เปาโรหิตย์

59-31-65639

นายธนรัชต์ ทวีสขุ

เกรด
ข.ร.
2
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค.63

ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบเรียนที่ 4
รายวิชาภาคเรียนที่ 6 เรียนวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ รับงานอ.ชีวะรัตน์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า
2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
57-11-63023 นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์
57-31-63033 นายธรรมการ กล่าภู่

เกรด
ข.ร.
2

2.วิชา 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด 1 รับงาน อ.ทนงรักษ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-31-64712 นายจักรินทร์ ทวีรมั ย์

เกรด
ข.ร.

2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65611 นายเข้มข้น บุษบงค์

2.5

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404 นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

2

3.วิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง(หลักสูตร62) รับงาน อ.ทนงรักษ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-11-68161 นายกาญจน์ มาศศรี

เกรด
2

4.วิชา 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง รับงาน อ.ทนงรักษ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-31-64712 นายจักรินทร์ ทวีรมั ย์

เกรด
ข.ร.

2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65611 นายเข้มข้น บุษบงค์

2

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404 นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

2.5

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66599 นายอัฐวัฒน์ ภู่ผงึ ้

2

5.วิชา 2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า รับงาน อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

เกรด

6.วิชา 2104-2109 การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า รับงาน อ.บุญมั่น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-13-62878 นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

เกรด

7.วิชา 2104-2110 อิเล็กทรอนิกส์กาลังเบือ้ งต้น รับงาน อ.วนัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-13-62878 นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

เกรด
2
2

8.วิชา เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชฟ.) สอบกับ อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

ผ.

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

ผ.

เกรด
ผ.
ผ.

9.วิชา เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชก.) สอบกับ อ.พิเชษฐ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-12-65499 นายปุณณวิช ประทุมตา

เกรด
ผ.

10.วิชา เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชย.) สอบกับ อ.ธณานุพล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/7 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

11.วิชา 2101-2008 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ รับงาน อ.วรายุทธ
ลาดับ
ระดับชัน้
รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
1 ปวช.3/6 ชย. เช้า
60-11-66417 นายอนุชา โพธิ์ทอง

เกรด
ผ.

เกรด
2.5

2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66487 นายสุรเดช พรมจิตต์

2

3

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา

2.5

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

0

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

2.5

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-31-66586 นายอัครเดช สุขสาราญ
60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิศ์ รี

7

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

2.5

1

12.วิชา 2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก รับงาน อ.ธณานุพล
ลาดับ
ระดับชัน้
รหัสนักเรียน
1

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431 นายฐากูร มากสาคร

2.5

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519 นายเกรียงไกร อ้นเจริญ

2

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

2.5

เกรด
2.5

13.วิชา 2101-2102 งานจักรยานยนต์ รับงาน อ.ธณานุพล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

เกรด
2.5

14.วิชา 2101-2109 งานระบบฉีดเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รับงาน อ.ประดิษฐ์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/7 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

เกรด
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