ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส. รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2562 (รายวิชาที่สามารถเปิดเรียนได้) กลุ่มที่ 1

เรียนวันอาทิตย์ที่ 15 , 22 , 29 มีนาคม 2563 (3 วันเรียน)
เวลา

08.30
09.15

09.15
10.00

10.00
10.45

10.45
11.15

11.15
12.00

12.00
12.45

12.45
13.30

13.30
13.45

13.45
14.30

14.30
15.15

15.15
16.00

คาบ

1

2

3

พัก

4

5

6

พัก

7

8

9

1

บูรณาการวิชา
3000-1301 วิทย์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
3000-1302 วิทย์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
อ.ปรีชา (ท3) ห้อง 2301 (16คน)
(วันที่ 22,29 มีนาคม 63 เรียนที่ห้อง 1303)

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค
2

(11คน)

อ.พิษณุ (ท1ป2) ห้อง ก.3

พัก

3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม

3100-0102 กลศาสตร์ของไหล

(15คน)

(15คน)

อ.ภาณุธช (ท3) ห้อง 2301

อ.ภาณุธช (ท3) ห้อง 2301

(วันที่ 22,29 มีนาคม 63 เรียนที่ห้อง 1303)

(วันที่ 22,29 มีนาคม 63 เรียนที่ห้อง 1303)

3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3111-0001 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3111-0002 เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น
อ.สุบิน (ป3) ห้อง ก.3 (13คน)

พัก

บูรณาการวิชา
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0004 วัสดุช่าง
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
อ.บุญเลิศ (ป3) ห้องเทคนิคพื้นฐาน (10คน)
ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค.63

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส. รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2562 (รายวิชาที่สามารถเปิดเรียนได้) กลุ่มที่ 2

เรียนวันอาทิตย์ที่ 8 , 22 , 29 มีนาคม 2563 (3 วันเรียน)
เวลา

08.30
09.15

09.15
10.00

10.00
10.45

10.45
11.15

11.15
12.00

12.00
12.45

12.45
13.30

13.30
13.45

13.45
14.30

14.30
15.15

15.15
16.00

คาบ

1

2

3

พัก

4

5

6

พัก

7

8

9

บูรณาการวิชา
3104-9008 เครื่องกลไฟฟ้า 3
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน
3

(10คน)

ดร.ณัฐยา (ท3) ห้อง 1304
(วันที่ 8 มีนาคม 62 เรียนเวลา 13.45-16.00น.)

4

-

พัก

อ.สุมาลี (ท1ป2) ห้องเครื่องกล (12คน)

-

พัก

บูรณาการวิชา
3104-2006 ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
อ.บุญมั่น (ท3) ห้องเครื่องกล (6คน)
บูรณาการวิชา
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
อ.ธวัชชัย (ท3) ห้องควบคุม (6คน)
ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค.63

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. (เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน)
ลำ
ดับ

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จำนวน หมายเหตุ
/คน

หมวดวิชาทักษะชีวิต
1
2
3
4
5
6
7

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1201 อังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฯ
3000-1209 อังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000-1301 วิทย์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
3000-1302 วิทย์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย

อ.อัมพร/อ.ชีวะรัตน์
อ.วรรณวิมล/อ.ทนงรักษ์
อ.วรรณวิมล/อ.ทนงรักษ์
อ.ปรีชา
ดร.ณัฐยา
อ.สมคิด/อ.จเด็จ

2
3
5
3
12
10
6

รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
รักษาสิทธิ์

3
13
12
3
1
1
10
1
3

รักษาสิทธิ์
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
ติดต่อวิชาการ
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
รักษาสิทธิ์

6
3
2
1
2
1
2
1
2

รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รับงาน
รับงาน
ติดต่อแผนก

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3100-0102 กลศาสตร์ของไหล
3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์
3100-0124 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3111-0001 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
สรลlogo1 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

อ.สมคิด/อ.จเด็จ
อ.ภาณุธช
อ.ภาณุธช
ผศ.อภิรักษ์
อ.ปรีชา
ผศ.สุเนตร
อ.สุบิน
อ.คมสัน

เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์)
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
3101-2212 ระบบจัดการพลังงานในอุตฯ
3111-2105 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3101-2106 งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์
3101-8502 โครงการ 1 (ช่างยนต์)
3101-8503 โครงการ 2 (ช่างยนต์)
3101-8001 ฝึกงาน (ช่างยนต์)

อ.ปรีชา
อ.ชาตรี
อ.ศรีบุตร
อ.ประดิษฐ์
อ.วรายุทธ
อ.ประดิษฐ์
อ.ประดิษฐ์
อ.ธณานุพล

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. (เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน)
ลำ
ดับ

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จำนวน หมายเหตุ
/คน

เทคนิคอุตสาหกรรม
26
27
28
29
30
31

3111-2001 เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
3111-2002 การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางฯ
3111-2005 งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีฯ
3111-2009 เทคนิคการจัดการความปลอดภัย
3111-2201 งานเครื่องจักรกลของไหล
3111-8001 ฝึกงาน (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)

อ.สุบิน
อ.พิษณุ
ผศ.สุเนตร
ดร.นภนต์
ดร.นภนต์
อ.สุบิน

1
1
1
2
3
6

รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
รับงาน/รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
ติดต่อแผนก

อ.วนัญญา
อ.สุรศักดิ์
อ.สุมาลี

อ.โกมล
อ.สุมาลี
อ.ธวัชชัย

1
1
2
1
8
4
2
3
3
1
1
1

รับงาน
รักษาสิทธิ์
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
รักษาสิทธิ์
รักษาสิทธิ์
ติดต่อแผนก

ผศ.สิริศร

2

รักษาสิทธิ์

ช่างไฟฟ้า
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์
3104-1004 งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
3104-9008 เครื่องกลไฟฟ้า 3
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2206 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
3104-9006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
3104-8001 ฝึกงาน (ช่างไฟฟ้า)

อ.ธวัชชัย
อ.บุญมั่น

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
44

3105-9001 คณิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค.63

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. (เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน)
ลำ
ดับ

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จำนวน หมายเหตุ
/คน

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0004 วัสดุช่าง
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3111-0002 เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น
3104-0001 การเขียนแบบและการประมาณราคา

อ.พิษณุ
อ.สัญญา
อ.บุญเลิศ

อ.สุบิน
อ.ธวัชชัย

11
6
1
5
4
2
1

เปิดเรียน รอบ2
รักษาสิทธิ์
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
เปิดเรียน รอบ2
รับงาน
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ.63

รายชื่อนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 2
เรียนวันอาทิตย์ที่ 15 , 22 , 29 มีนาคม 2563 (3 วันเรียน)
กลุ่มที่ 1
1.วิชา 3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ปรีชา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-43-68580 นายอดิศกั ดิ์ ภาษีผล

2

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68575 นายเผดิมพงษ์ ยศเกตุ

3

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67814 นายเวโรจน์ อุส่าห์

4

ปวส.1/27 ชฟ. บ่าย

62-23-68464 นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

2.วิชา 3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.ปรีชา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-21-68390 นายชยุตม์ อามาตย์มลุ ตรี

2

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68514 นายศุภชัย คล้ายศรีทอง

3

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68513 นายพิทกั ษ์สนั ติ ศรีสวุ รรณ

4

ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

62-42-68552 นายวราเมธ เพ็ชรภา

5

ปวส.1/41 ชย. บ่าย.

62-41-68616 นายปณิธาน กิจเกียรติ์

6

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68639 นายภูวนาท แก้วนุย้

7

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68648 นายธีรกรานต์ คุม้ ยิม้

8

ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.

62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์

9

ปวส.2/- ชย. บ่าย

60-21-66649 นายพีระพัฒน์ เสือโพธิ์ไทย

10

ปวส.2/- ทอ. บ่าย

60-22-66693 นายจิรายุ แสงพันธ์

11

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67730 นายนราธิป อุดมลักษณ์

12

ปวส.2/- ทอ. บ่าย

60-42-66833 นายณัฐพล อาตม์สกุล

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

4.วิชา 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-41-68522 นายวริทธิ์นนั ท์ สังข์ทอง

2

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68513 นายพิทกั ษ์สนั ติ ศรีสวุ รรณ

3

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68521 นายภูมินทร์ เทียนยุทธ

4

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68523 นายนวพล ทรงสุจริต

หมายเหตุ

4.วิชา 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
5 ปวส.1/24 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-41-68516 นายธนพล พรสันเทียะ

6

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68514 นายศุภชัย คล้ายศรีทอง

7

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68586 นายรัชกฤช จันทร์สขุ า

8

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68575 นายเผดิมพงษ์ ยศเกตุ

9

ปวส.1/41 ชย. บ่าย.

62-41-68622 นายขวัญ สิงห์ซอม

10

ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.

62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์

11

ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.

62-42-68677 นายกิตติพนั ธ์ พูนพันธ์

หมายเหตุ

9.วิชา 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.ภาณุธช
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-21-68381 นายสันติภาพ เชือ้ วงค์

2

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

62-21-68379 นายภาสิต พรมแพร

3

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์

4

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

5

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68516 นายธนพล พรสันเทียะ
62-41-68522 นายวริทธิ์นนั ท์ สังข์ทอง

6

ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

7

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-42-68552 นายวราเมธ เพ็ชรภา
61-21-67528 นายชาญศักดิ์ ศรีสทุ อ

8

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68639 นายภูวนาท แก้วนุย้

9

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68648 นายธีรกรานต์ คุม้ ยิม้

10

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68646 นายธนาธิป หมื่นไธสง

11

ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.

62-22-68693 นายมานพ อุทาวงค์

12

ปวส.2/41 ชย. บ่าย.

60-41-66778 นายจิรพงศ์ แสนสุข

13

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

61-42-67756 นายวายุ อิทธิชยั เลิศทวี

14

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

15

ปวส.1/21 ชย. บ่าย.

61-42-67764 นายเกรียงเดช เดชเจริญ
62-21-68391 นายศิรศิ กั ดิ์ กล่อมกลาง

หมายเหตุ

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

10.วิชา 3111-0001 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุบิน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-42-67724 นายรัชพล อินทรสวัสดิ์

หมายเหตุ

11.วิชา 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุบิน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

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

3

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน

4

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67504 นายกันตพงศ์ โพธิขา

5

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67561 นายอภิรกั ษ์ เพิกสุข

6

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67562 นายสิทธิชยั ยวนแห่ว

7

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67724 นายรัชพล อินทรสวัสดิ์

8

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67567 นายถิรวัฒน์ ผลจันทร์

9

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67568 นายธนายุติ จตุพรเทียนชัย

10

ปวส.2/- ชย. บ่าย.

60-41-66807 นายพีระพงศ์ ศรีประภา

หมายเหตุ

12.วิชา 3111-0002 เทคนิคงานบารุงรักษาเบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุบิน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/26 ทอ. บ่าย
2

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-42-67724 นายรัชพล อินทรสวัสดิ์

หมายเหตุ

61-42-67767 นายศุภชัย ทาอุบล

17.วิชา 3100-0102 กลศาสตร์ของไหล ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ภาณุธช
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-21-68370 นายปริญญา เอี่ยมลมูล
62-21-68373 นายชลสิทธิ์ ไกรอ่า

3

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

62-21-68362 นายศตวรรษ คงภักดี

4

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

62-21-68379 นายภาสิต พรมแพร

5

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

61-21-67873 นายจิระวัฒน์ อัศวภูมิ

6

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

62-21-68390 นายชยุตม์ อามาตย์มลุ ตรี

7

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68514 นายศุภชัย คล้ายศรีทอง

8

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68641 นายอุดม รวยสันเทียะ

9

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68644 นายเกียรติศรณ์ บัวลาว

10

ปวส.2/41 ชย. บ่าย.

11

ปวส.2/42 ชย. บ่าย.

61-41-67693 นายกาย บูรณะกุล
61-21-67893 นายเปรมศักดิ์ ห้องบุหง่า

12

ปวส.2/42 ชย. บ่าย.

61-21-67886 นายกริชติศกั ดิ์ วงค์หรีด

หมายเหตุ

17.วิชา 3100-0102 กลศาสตร์ของไหล ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ภาณุธช
ลาดับ
ระดับชั้น
13 ปวส.2/22 ชย. บ่าย
14

ปวส.1/21 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
59-21-65816 นายวัชรพล กิ่งพวง
62-21-68387 นายณรงค์ ศักดิศ์ รี

15

ปวส.1/21 ชย. บ่าย.

62-21-68391 นายศิรศิ กั ดิ์ กล่อมกลาง

หมายเหตุ

19.วิชา 3100-0004 วัสดุช่าง ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.บุญเลิศ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-41-68523 นายนวพล ทรงสุจริต

2

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68516 นายธนพล พรสันเทียะ

3

ปวส.1/41 ชย. บ่าย.

62-41-68622 นายขวัญ สิงห์ซอม

4

ปวส.2/41 ชย. บ่าย.

60-41-66778 นายจิรพงศ์ แสนสุข

5

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

61-42-67769 นายพงษ์พิพฒ
ั น์ คงอยู่

หมายเหตุ

18.วิชา 3100-0001 งานเทคนิคพืน้ ฐาน ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.บุญเลิศ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/41 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-41-68622 นายขวัญ สิงห์ซอม

หมายเหตุ

20.วิชา 3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.บุญเลิศ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-43-68586 นายรัชกฤช จันทร์สขุ า

2

ปวส.2/41 ชย. บ่าย.

60-41-66778 นายจิรพงศ์ แสนสุข

3

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67837 นายรัฐกร พงษ์สา

4

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67836 นายณัฐวุฒิ วุฒิศิลป์

หมายเหตุ

ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค.63

รายชื่อนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 2
เรียนวันอาทิตย์ที่ 8 , 22 , 29 มีนาคม 2563 (3 วันเรียน)
กลุ่มที่ 2
3.วิชา 3000-1406 แคลคูลสั พืน้ ฐาน ***เปิ ดเรียน วันที่ 8 มีนาคม 2563 เรียนเวลา 13.45 - 16.00 น.
วันที่ 22, 29 มีนาคม 2563 เรียนเวลา 08.30-10.45 น. ดร.ณัฐยา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย
2

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

61-21-67528

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสดิ์
นายชาญศักดิ์ ศรีสทุ อ

3

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67565

นายมนัสวี ศรีประจา

4

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

61-22-67562

นายสิทธิชยั ยวนแห่ว

5

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67730

นายนราธิป อุดมลักษณ์

6

ปวส.2/29 ชอ. บ่าย

61-24-67626

นายนพพรนัฎฐ์ รื่นรวยทรัพย์

7

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

61-42-67767

นายศุภชัย ทาอุบล

8

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67568

นายธนายุติ จตุพรเทียนชัย

9

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67567

นายถิรวัฒน์ ผลจันทร์

10

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

60-22-66676

นายปฏิภาณ สุขอุ่นเรือน

รหัสนักเรียน
62-42-68668

หมายเหตุ

14.วิชา 3104-2003 เครือ่ งกลไฟฟ้า 1 ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
61-23-67600

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอนวัช เจริญผล

2

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67837

นายรัฐกร พงษ์สา

3

ปวส.1/27 ชฟ. บ่าย

62-23-68464

นายพิรุณ แจ่มกระจ่าง

หมายเหตุ

15.วิชา 3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบือ้ งต้น(ปรับพืน้ ) ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-43-67837

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายรัฐกร พงษ์สา

หมายเหตุ

16.วิชา 3104-9008 เครื่องกลไฟฟ้า 3 ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย
2

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
61-23-67592

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายภาณุวิชญ์ เพ็ชรกาแหง

61-23-67598

นายนวพัฒน วิรยิ ะภาพ

หมายเหตุ

16.วิชา 3104-9008 เครื่องกลไฟฟ้า 3 ***เปิ ดเรียน เวลา 11.15-13.30 น. อ.สุมาลี
ลาดับ
ระดับชั้น
3 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-43-67836

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายณัฐวุฒิ วุฒิศิลป์

4

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67811

นายนิรุต งามจบ

5

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67817

นายวีระภัทร กลิ่นกุหลาบ

6

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67821

นายธเนศ อินทร์รอด

7

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67814

นายเวโรจน์ อุส่าห์

8

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

61-23-67903

นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

หมายเหตุ

5.วิชา 3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.บุญมั่น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
61-23-67600

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอนวัช เจริญผล

2

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67821

นายธเนศ อินทร์รอด

3

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67831

นายกิตติคณ
ุ ปะโนรัมย์

หมายเหตุ

6.วิชา 3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.บุญมั่น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-43-67828

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายทักษ์ดนัย มูลแก้ว

2

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67831

นายกิตติคณ
ุ ปะโนรัมย์

3

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67837

นายรัฐกร พงษ์สา

หมายเหตุ

7.วิชา 3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

รหัสนักเรียน
61-23-67593

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายจารุเวศ กุมใจ

2

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

61-23-67592

นายภาณุวิชญ์ เพ็ชรกาแหง

3

ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย

61-23-67598

นายนวพัฒน วิรยิ ะภาพ

4

ปวส.2/28 ชฟ. บ่าย

61-43-67782

นายนครินทร์ เสียงลา้

หมายเหตุ

8.วิชา 3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง ***เปิ ดเรียน เวลา 13.45-16.00 น. อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/27 ชฟ. บ่าย
2

ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-23-67592

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายภาณุวิชญ์ เพ็ชรกาแหง

61-23-67903

นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.
กรณีทรี่ ักษาสิทธิ์ ให้มาติดต่อ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563
หมายเหตุ กรณีตดิ ต่อวิชาการทุกครั้งต้องมีใบเสร็จมาแสดงด้วย
***กรณีรับงานต้องมีเอกสารจากวิชาการไปยื่นให้อาจารย์ประจาวิชา***
1.วิชา 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์
62-21-68646 นายธนาธิป หมื่นไธสง

เกรดเดิม

0
ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

2.วิชา 3000-1201 อังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-21-68365 นายธวัชชัย เฮ้าประมงค์

2

ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

62-42-68552 นายวราเมธ เพ็ชรภา

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

3

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

62-21-68646 นายธนาธิป หมื่นไธสง

0

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

0

3.วิชา 3000-1209 อังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-42-68668 นายฉัฐเมศร์ เอกเมธาสวัสดิ์

ข.ร.

2

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

61-42-67767 นายศุภชัย ทาอุบล

ข.ร.

3

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

61-42-67756 นายวายุ อิทธิชยั เลิศทวี

ข.ร.

4

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

61-42-67758 นายวัชโรทัย สอนจันทร์

ข.ร.

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

5

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

60-22-66676 นายปฏิภาณ สุขอุ่นเรือน

ข.ร.

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-21-68376 นายอิทธิพล วิชาแหลม

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

7.วิชา 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย

ข.ร.

2

ปวส.1/21 ชย. บ่าย

61-21-67873 นายจิระวัฒน์ อัศวภูมิ

ข.ร.

3

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68513 นายพิทกั ษ์สนั ติ ศรีสวุ รรณ

ข.ร.

4

ปวส.1/41 ชย. บ่าย.

62-41-68621 นายเสรี ประหา

ข.ร.

5

ปวส.2/29 ชอ. บ่าย

61-24-67626 นายนพพรนัฎฐ์ รื่นรวยทรัพย์

0

6

ปวส.2/29 ชอ. บ่าย

61-24-67623 นายธเนตร ภาคพรม

0

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

8.วิชา 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/42 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-21-68646 นายธนาธิป หมื่นไธสง

2

ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.

62-42-68680 นายพลพงศ์ ฉายฉันท์

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

3

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67897 นายทัศนะ กองวงค์

ข.ร.

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

ข.ร.

11.วิชา 3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย
2
3

ปวส.1/42 ชย. บ่าย.
ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-41-68514 นายศุภชัย คล้ายศรีทอง
62-21-68646 นายธนาธิป หมื่นไธสง
61-21-67519 นายสิรวุฒิ วันเพ็ญ

ข.ร.
ข.ร.
0

รับงาน วันที่ 1 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 น. ผศ.อภิรักษ์

12.วิชา 3100-0124 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-22-66676 นายปฏิภาณ สุขอุ่นเรือน

เกรดเดิม

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

13.วิชา 3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

เกรดเดิม

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

16.วิชา สรลlogo1 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-42-68542 นายธีรภัทร เก้าสันเทียะ

2

ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

62-42-68543 นายนัฐพล น้อยแรม

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

3

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67897 นายทัศนะ กองวงค์

0

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

ข.ร.

17.วิชา 3101-2003 เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2
3

ปวส.2/21 ชย. บ่าย
ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67501 นายธีรนนท์ คมขา
61-21-67514 นายปภังกร สุขถนอม
61-21-67509 นายสายสนั่น เหลืองสิรวิ รรณ

ข.ร.
ข.ร.
ข.ร.

รับงาน วันที่ 15 มีนาคม
2563 เวลา 08.30 น. อ.ปรีชา

17.วิชา 3101-2003 เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
ลาดับ
ระดับชัน้
รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
4 ปวส.2/21 ชย. บ่าย 61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต
5
ปวส.2/42 ชย. บ่าย. 61-21-67896 นายยศกร เสากุล
6

ปวส.2/41 ชย. บ่าย

61-41-67699 น.ส.เพชรไพลิน นาเม็ง

เกรดเดิม

ข.ร.
0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รับงาน วันที่ 15 มีนาคม
2563 เวลา 08.30 น. อ.ปรีชา

ข.ร.

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

18.วิชา 3101-2004 เชือ้ เพลิงและวัสดุหล่อลื่น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2
3

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67513 นายไพรัช ม่วงไหม

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

61-21-67514 นายปภังกร สุขถนอม

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

ปวส.2/41 ชย. บ่าย

61-41-67699 น.ส.เพชรไพลิน นาเม็ง

ข.ร.

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

0

19.วิชา 3101-2212 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-21-68379 นายภาสิต พรมแพร
61-21-67897 นายทัศนะ กองวงค์

ข.ร.
ข.ร.

20.วิชา 3111-2105 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-42-67758 นายวัชโรทัย สอนจันทร์

เกรดเดิม

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

21.วิชา 3101-2106 งานเชือ้ เพลิงแก๊สยานยนต์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน
61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

เกรดเดิม

0
ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

22.วิชา 3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67518 นายอภิสิทธิ์ ครุฑวิชิต

เกรดเดิม

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

23.วิชา 3101-8502 โครงการ 1 (ช่างยนต์) รับงานวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน
61-21-67504 นายกันตพงศ์ โพธิขา

0

หมายเหตุ
รับงาน อ.ประดิษฐ์

0

รับงาน อ.ประดิษฐ์

เกรดเดิม

24.วิชา 3101-8503 โครงการ 2 (ช่างยนต์) รับงานวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน

เกรดเดิม

ข.ร.

หมายเหตุ
รับงาน อ.ประดิษฐ์

25.วิชา 3101-8001 ฝึ กงาน (ช่างยนต์) ติดต่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/21 ชย. บ่าย
2

ปวส.2/21 ชย. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-21-67501 นายธีรนนท์ คมขา
60-21-66631 นายสิทธิโชค เจ็กพูน

0

หมายเหตุ
ติดต่อ อ.ธณานุพล

0

ติดต่อ อ.ธณานุพล

เกรดเดิม

26.วิชา 3111-2001 เทคโนโลยีวสั ดุอตุ สาหกรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-42-66833 นายณัฐพล อาตม์สกุล

เกรดเดิม

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

27.วิชา 3111-2002 การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-22-67567 นายถิรวัฒน์ ผลจันทร์

เกรดเดิม

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

28.วิชา 3111-2005 งานบารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีสว่ นร่วม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-22-66676 นายปฏิภาณ สุขอุ่นเรือน

เกรดเดิม

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

29.วิชา 3111-2009 เทคนิคการจัดการความปลอดภัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.
2

ปวส.2/43 ทอ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-42-67769 นายพงษ์พิพฒ
ั น์ คงอยู่

เกรดเดิม

หมายเหตุ

0

รับงาน วันที่ 2-3 มีนาคม 2563
ดร.นภนต์(พบวิชาการก่อน)

61-42-67756 นายวายุ อิทธิชยั เลิศทวี

0

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

30.วิชา 3111-2201 งานเครื่องจักรกลของไหล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/26 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-42-68546 นายธนะชัย ใจตรง

2

ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.

62-42-68677 นายกิตติพนั ธ์ พูนพันธ์

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

3

ปวส.1/44 ทอ. บ่าย.

62-22-68700 นายอรรถวุฒิ กัว้ มาลา

0

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

เกรดเดิม

ข.ร.

31.วิชา 3111-8001 ฝึ กงาน (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ติดต่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-22-67562 นายสิทธิชยั ยวนแห่ว

0

หมายเหตุ
ติดต่อ อ.สุบิน

0

ติดต่อ อ.สุบิน

0

ติดต่อ อ.สุบิน

เกรดเดิม

2

ปวส.2/25 ทอ. บ่าย

3

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

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

4

ปวส.2/26 ทอ. บ่าย

61-42-67724 นายรัชพล อินทรสวัสดิ์

0

ติดต่อ อ.สุบิน

5

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67567 นายถิรวัฒน์ ผลจันทร์

0

ติดต่อ อ.สุบิน

6

ปวส.2/44 ทอ. บ่าย.

61-22-67568 นายธนายุติ จตุพรเทียนชัย

0

ติดต่อ อ.สุบิน

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-43-67836 นายณัฐวุฒิ วุฒิศิลป์

เกรดเดิม

32.วิชา 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

หมายเหตุ

0

รับงาน วันที่ 2-3 มีนาคม
2563เวลา 09.00 น.
อ.วนัญญา

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

33.วิชา 3104-1004 งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-23-67903 นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

0

41.วิชา 3104-2206 ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-23-67903 นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

เกรดเดิม

ข.ร.

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

42.วิชา 3104-9006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-23-67903 นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

เกรดเดิม

0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

44.วิชา 3104-8001 ฝึ กงาน (ช่างไฟฟ้า) ติดต่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/46 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-23-67903 นายณัฐพล นนท์ขนุ ทด

เกรดเดิม

0

หมายเหตุ
ติดต่อ อ.ธวัชชัย

44.วิชา 3105-9001 คณิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/29 ชอ. บ่าย
2

ปวส.2/29 ชอ. บ่าย

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-24-67626 นายนพพรนัฎฐ์ รื่นรวยทรัพย์
61-24-67623 นายธเนตร ภาคพรม

เกรดเดิม

0
0

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

7.วิชา 3104-0001 การเขียนแบบและการประมาณราคา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.2/- ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-43-66926 นายธีรภัทร อุบลรัตน์

เกรดเดิม

หมายเหตุ

ม.ผ.

รับงาน วันที่ 2-3 มีนาคม
2563เวลา 09.00 น. อ.ธวัช
ชัย

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-41-68516 นายธนพล พรสันเทียะ

เกรดเดิม

หมายเหตุ
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63

13.วิชา 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวส.1/24 ชย. บ่าย

ม.ผ.

2

ปวส.1/24 ชย. บ่าย

62-41-68514 นายศุภชัย คล้ายศรีทอง

ม.ผ.

3

ปวส.1/28 ชฟ. บ่าย

62-43-68586 นายรัชกฤช จันทร์สขุ า

ม.ผ.

4

ปวส.1/41 ชย. บ่าย.

62-41-68622 นายขวัญ สิงห์ซอม

ม.ผ.

5

ปวส.1/43 ทอ. บ่าย.

62-42-68677 นายกิตติพนั ธ์ พูนพันธ์

ม.ผ.

6

ปวส.2/45 ชฟ. บ่าย.

61-43-67836 นายณัฐวุฒิ วุฒิศิลป์

ม.ผ.

รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
รักษาสิทธิ์ เรียน 1/63
ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค.63

กรณีรักษาสิทธิ์
ให้มาติดต่อ ระหว่างวันที่ 20 –
24 เมษายน 2563 (พร้อมใบเสร็จ)
เพื่อเรียนในเทอม 1-2/2563

ยกเว้นนักศึกษาที่เหลือ 1 รายวิชาจะขอ
จบ หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่มี
รายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อระหว่างวันที่
2 – 4 มีนาคม 2563 หากมีข้อสงสัยให้
ติดต่องานวิชาการเพื่อขอคำแนะนำ
ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ.63

ระเบียบการเรียนภาคฤดูร้อน
1. ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนนักเรียนที่มาลงทะเบียน
2. รายวิชาใดทีจ่ ำนวนผู้เรียนไม่ถึง 15 คน ไม่สามารถเปิดเรียนตามตารางได้ พบฝ่ายวิชาการ
เพื่อขอคำแนะนำ (กรณี ปวช. รับงานกับอาจารย์ที่มอบหมาย)
3. การมาเรียนทุกครั้งแต่งเครื่องแบบ ห้ามขาดเรียน ห้ามมาสาย
4. วิชาเรียนคาบแรก จะต้องมาเข้าแถวตอนเช้าให้ทัน 08.15 น.
5. นำใบเสร็จการลงทะเบียนมาด้วยทุกครั้งที่มีการเรียน
6. การลงทะเบียนเลยกำหนดเวลาที่ระบุจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100.-บาท (เฉพาะ ระดับ ปวช.)
7. กรณี รายวิชาที่วิชาการเปิดรอบเรียนแล้ว นร./นศ. ต้องการเพิ่มชื่อจะเสียค่าปรับอีก 300.-

***หมายเหตุ***
อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางตามความ
เหมาะสม ต้องตรวจสอบตารางเรียนก่อนถึง
รอบที่เรียนทุกครั้ง

