ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 2
รายวิชาภาคเรียนที่ 3 (ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1)
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อเพื่อรับมอบหมายงาน

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

อ.ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (ชก,ชย)

อ.วรายุทธ บางทราย

2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (ชอ,ชฟ)

ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

2105-2007 วงจรดิจิตอล

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2009 เครื่องรับวิทยุ

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อ.สัญญา แนวทะวิช

2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.สัญญา แนวทะวิช

2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า

อ.โกมล จันทร์หัสดี

2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

2102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

อ.สุบิน รอดดี

2102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

2102-2107 หล่อโลหะ

อ.พิษณุ อ่อนศรี

2102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น

จานวนที่
ลงทะเบียน
4
1
5
------------11
7
6
7
7
11
1
1
2
2
3

-2-

อาจารย์
แผนกวิชา
ช่างยนต์

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์

อ.สุรัตน์ นาที

2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์

อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์

2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์

อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์

2101-2104 งานบารุงรักษารถยนต์

อ.พลากร ยังคัง

จานวนที่
ลงทะเบียน
1
1
3
1

ข้อมูลวันที่ 21 ก.พ.62

รายชื่อนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนซา้ ภาคฤดูร้อน รอบเรี ยนที่ 2
รายวิชาภาคเรี ยนที่ 3 เรี ยนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 62 (5 วันเรี ยน)
1.วิชา 2000-1101 ภาษาไทยพื ้นฐาน
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/4 ชก. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-12-66352 นายเกียรติภมู ิ ศรี ไสว

หมายเหตุ
รับงาน อ.ชีวะรัตน์

2

ปวช.2/4 ชก. เช้ า

60-12-66368 นายปฏิภาณ กล้ าเหลือ

รับงาน อ.ชีวะรัตน์

3

ปวช.2/7 ชย. เช้ า

รับงาน อ.ชีวะรัตน์

4

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

60-11-66434 นายรัตนชาติ ลามณี
59-11-65651 นายอติพนั ธิ์ โอสถ

รับงาน อ.ชีวะรัตน์

2.วิชา 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/6 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

หมายเหตุ
รับงาน อ.ทนงรักษ์

3.วิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์ อตุ สาหกรรม 1 (ชก,ชย)
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/8 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66486 นายสหรัฐ หาญชนะ

หมายเหตุ
รับงาน อ.วรายุทธ

2

ปวช.2/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

รับงาน อ.วรายุทธ

3

ปวช.3/4 ชก. เช้ า

59-12-65491 นายณัฐวุฒิ พลายสาสินธ์

รับงาน อ.วรายุทธ

4

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

59-11-65599 นายธันยกร พุสาโรนา

รับงาน อ.วรายุทธ

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

61-31-67175 นายไชยา แสงฉลวย

รับงาน อ.วรายุทธ

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-13-66309 นายพลรบ พากเพียร

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธวัชชัย

4.วิชา 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า
2

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66307 น.ส.พิณญารัตน์ ละเอียด

รับงาน อ.ธวัชชัย

3

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

รับงาน อ.ธวัชชัย

4

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66295 นายฐิ ตพิ งค์ ชมภพ
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

5

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66314 นายณัฐพล บ้ านสระ

รับงาน อ.ธวัชชัย

6

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66528 นายนฤมิตร กรอกกระโทก

รับงาน อ.ธวัชชัย

7

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ ะนา

รับงาน อ.ธวัชชัย

8

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

รับงาน อ.ธวัชชัย

9

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

รับงาน อ.ธวัชชัย

รับงาน อ.ธวัชชัย

4.วิชา 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชัน้
10 ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.
11

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธวัชชัย

60-33-66523 นายชาญณรงค์ นนทสิงห์

รับงาน อ.ธวัชชัย

5.วิชา 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-13-66307 น.ส.พิณญารัตน์ ละเอียด

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุมาลี

2

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

รับงาน อ.สุมาลี

3

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

รับงาน อ.สุมาลี

4

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66295 นายฐิ ตพิ งค์ ชมภพ
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

5

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66314 นายณัฐพล บ้ านสระ

รับงาน อ.สุมาลี

6

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66319 นายรัชชานนท์ หุน่ ทอง

รับงาน อ.สุมาลี

7

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ ะนา

รับงาน อ.สุมาลี

รับงาน อ.สุมาลี

6.วิชา 2104-2006 เครื่ องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-13-66307 น.ส.พิณญารัตน์ ละเอียด

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุมาลี
รับงาน อ.สุมาลี

2

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

3

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66295 นายฐิ ตพิ งค์ ชมภพ
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

4

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66314 นายณัฐพล บ้ านสระ

รับงาน อ.สุมาลี

5

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66319 นายรัชชานนท์ หุน่ ทอง

รับงาน อ.สุมาลี

6

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ ะนา

รับงาน อ.สุมาลี

รับงาน อ.สุมาลี

7.วิชา 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ระดับชัน้
ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า
ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า
ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า
ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า
ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า
ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า
ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
60-13-66307
60-13-66295
60-13-66301
60-13-66314
60-13-66319
60-13-66323
60-33-66320

ชื่อ-สกุลนักเรียน
น.ส.พิณญารัตน์ ละเอียด
นายฐิ ตพิ งค์ ชมภพ
นายธิติ เกษมสุทธิ์
นายณัฐพล บ้ านสระ
นายรัชชานนท์ หุน่ ทอง
นายพงศกร อะนุมาลย์
นายพิชยั ยุทธ ต๊ ะนา

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย

8.วิชา 2104-2104 หม้ อแปลงไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

หมายเหตุ
รับงาน อ.โกมล
รับงาน อ.โกมล

2

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

3

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66295 นายฐิ ตพิ งค์ ชมภพ
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

4

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66319 นายรัชชานนท์ หุน่ ทอง

รับงาน อ.โกมล

5

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ ะนา

รับงาน อ.โกมล

6

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

รับงาน อ.โกมล

7

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

รับงาน อ.โกมล

รับงาน อ.โกมล

9.วิชา 2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-13-66307 น.ส.พิณญารัตน์ ละเอียด

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย

2

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

3

ปวช.2/2 ชฟ. เช้ า

60-13-66295 นายฐิ ตพิ งค์ ชมภพ
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

4

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66314 นายณัฐพล บ้ านสระ

รับงาน อ.ธวัชชัย

5

ปวช.2/3 ชฟ. เช้ า

60-13-66319 นายรัชชานนท์ หุน่ ทอง

รับงาน อ.ธวัชชัย

6

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66523 นายชาญณรงค์ นนทสิงห์

รับงาน อ.ธวัชชัย

7

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66528 นายนฤมิตร กรอกกระโทก

รับงาน อ.ธวัชชัย

8

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ ะนา

รับงาน อ.ธวัชชัย

9

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66524 นายสิงหราช สุธาพจน์

รับงาน อ.ธวัชชัย

10

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

รับงาน อ.ธวัชชัย

11

ปวช.2/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

รับงาน อ.ธวัชชัย

รับงาน อ.ธวัชชัย

10.วิชา 2102-2005 คณิตศาสตร์ เครื่ องมือกล
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/4 ชก. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-12-65499 นายปุณณวิช ประทุมตา

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุบิน

11.วิชา 2102-2101 เขียนแบบเครื่ องมือกล 2
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/4 ชก. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-12-66352 นายเกียรติภมู ิ ศรี ไสว

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิษณุ

12.วิชา 2102-2102 ผลิตชิ ้นส่วนด้ วยเครื่ องมือกล 2
ลาดับ
ระดับชัน้
รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
1 ปวช.2/4 ชก. เช้ า
60-12-66352 นายเกียรติภมู ิ ศรี ไสว
2 ปวช.2/15 ชก. บ่าย.
59-32-65528 นายจิรวัฒน์ เลาล ้า

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุวิทย์
รับงาน อ.สุวิทย์

13.วิชา 2102-2107 หล่อโลหะ
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/4 ชก. เช้ า
2 ปวช.2/4 ชก. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-12-66352 นายเกียรติภมู ิ ศรี ไสว
60-12-66368 นายปฏิภาณ กล้ าเหลือ

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิษณุ
รับงาน อ.พิษณุ

14.วิชา 2102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื ้องต้ น
ลาดับ
ระดับชัน้
รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
1 ปวช.2/4 ชก. เช้ า
60-12-66352 นายเกียรติภมู ิ ศรี ไสว
2 ปวช.2/4 ชก. เช้ า
60-12-66368 นายปฏิภาณ กล้ าเหลือ
3 ปวช.2/15 ชก. บ่าย.
59-32-65528 นายจิรวัฒน์ เลาล ้า

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิเชษฐ
รับงาน อ.พิเชษฐ
รับงาน อ.พิเชษฐ

15.วิชา 2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/7 ชย.ค้ างปี

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
57-11-63014 นายธนทัต เคลือจันทร์

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุรัตน์

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

หมายเหตุ
รับงาน อ.ไพบูลย์

16.วิชา 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/16 ชย. บ่าย.

17.วิชา 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/8 ชย. เช้ า
2 ปวช.3/8 ชย. เช้ า
3 ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65619 นายนราธิป เปาโรหิตย์
59-11-65627 นายบัณฑิต จันทร์ ถาวร
61-31-67175 นายไชยา แสงฉลวย

หมายเหตุ
รับงาน อ.ไพบูลย์
รับงาน อ.ไพบูลย์
รับงาน อ.ไพบูลย์

18.วิชา 2101-2104 งานบารุงรักษารถยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.2/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-31-66586 นายอัครเดช สุขสาราญ

หมายเหตุ
รับงาน อ.พลากร
ข้ อมูลวันที่ 21 ก.พ.62

