ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 5
รายวิชาภาคเรียนที่ 1 (ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1)
เรียนวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
เวลา

08.30
09.15

09.15
10.00

10.00
10.45

10.45
11.00

11.00
11.45

11.45
12.30

12.30
13.15

13.15
13.30

13.30
14.15

14.15
15.00

15.00
15.45

คาบ

1

2

3

พัก

4

5

6

พัก

7

8

9

บูรณาการวิชา

1

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต (6คน)
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต (22คน)

อ.พัชรี (ท1ป2) ห้อง 1303

พัก

บูรณาการวิชา

บูรณาการวิชา

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
20001-1003 ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ (19คน)

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(15คน)

อ.จเด็จ (ท1ป2) ห้อง 1303

พัก

อ.พิษณุ (ท1ป2) ห้อง 1303

หมายเหตุ วิชาใดมีตารางเรียนซ้ำซ้อน ติดต่อฝ่ายวิชาการ ข้อมูลวันที่ 12 มี.ค.63

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 5
รายวิชาภาคเรียนที่ 1 (ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1)
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อเพื่อรับมอบหมายงาน

ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

ช่างอิเล็กฯ
ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์
วิชาเรียนร่วม

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รหัสวิชา - ชื่อวิชา
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชรลLogo1 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1
20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยฯ
2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
2102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล
20102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล
2102-2004 วัดละเอียด
20102-2004 วัดละเอียด
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1
20100-1003 งานฝึกฝีมือ
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

3
9
3
9
4
1
1
1

3
1

1
1
3
3
3
2
2
2

จำนวน
/คน

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

12

อ.กำพล ถาวรศักดิ์

12

อ.เกรียงศักดิ์ ขำหุ่น

5

อ.วนัญญา บุญประเสริฐ

2

อ.โกมล จันทร์หัสดี

ไม่ลงทะเบียน

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

4

อ.สัมพันธ์ ธีระพจน์

ไม่ลงทะเบียน

อ.สุบิน รอดดี

1

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

4

อ.สุบิน รอดดี

3

อ.บุญเลิศ เพิ่มเพ็ชร

5

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

4

วิชาการ ข้อมูลวันที่ 12 มี.ค.63

รายชื่อนักเรียนทีล่ งทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 5
รายวิชาภาคเรียนที่ 1 เรียนวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.พัชรี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
61-12-67215

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายกรชวัล สระศรีสม

2

ปวช.2/16 ชย. เช้า

61-11-67272

นายชัยพร ขวัญแพร

3

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67327

นายศิรพัชร ณไทรทิม

4

ปวช.2/32 ชก. บ่าย.

61-32-67210

นายแสตมป์ จารุวฒ
ั น์

5

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66344

นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ์

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432

นายอดิศร แสงนาค

หมายเหตุ

2.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(หลักสูตร62) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.พัชรี
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า
2

ปวช.1/12 ชฟ. เช้า

62-13-68044

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายณฐกร ทรัพย์สิน
นายธนาดุล เจิมโพธิก์ ลาง

3

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68097

นายนิติพฒ
ั น์ จันทร์จงดี

4

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68102

นายกฤษดา พุภเู ขียว

5

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68161

นายกาญจน์ มาศศรี

6

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68153

นายเขมนันท์ แจกกลาง

7

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68163

นายวรโชติ พันธ์นกแต้

8

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68186

นายจักรพงษ์ ไชยโคตร

9

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68188

นายฐิ ติพงศ์ แดงโสภา

10

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68198

นายบัญชา สุลี

11

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68213

นายศุภโชค สนิทไทย

12

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68214

นายศุภวิชญ์ พวงพิลา

13

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68211

นายอัษฏาวุธ ทองด้วง

14

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68241

นายรพีภทั ร โสภณ

15

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68251

นายนราธร วงศ์เสถียร

16

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68173

นายชิดชัย คาปัง

17

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68154

นายชวลิต แดนเวียง

18

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68185

19

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68284

นายรวิน เจริญศิลป์
นายเกียรติศกั ดิ์ แจ้งสุข

รหัสนักเรียน
62-13-68039

หมายเหตุ

2.วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(หลักสูตร62) ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.พัชรี
ลาดับ
ระดับชั้น
20 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
62-31-68167

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

21

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68285

นายฐิ ติกร ทองประสม

22

ปวช.1/32 ชก. บ่าย.

62-32-68305

นายพงศธร มาตย์วิเศษ

หมายเหตุ

3.วิชา 2001-1001 ความรูเ้ กี่ยวกับงานอาชีพ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.จเด็จ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
61-11-67308

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ

2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67294

นายณัฐพงษ์ ศังขจันทรานนท์

3

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67347

นายปฏิภทั ร แจ้งเนตร

4

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351

5

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

62-31-67183

นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์
นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

6

ปวช.3/- ชฟ. เช้า

57-13-62878

นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

7

ปวช.3/14 ชฟ.บ่าย

62-33-67178

นายสุจินดา สมบูรณ์

หมายเหตุ

4.วิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ(หลักสูตร62) ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.จเด็จ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
62-11-68162

ชื่อ-สกุลนักเรียน
น.ส.ปนิดา สังข์แก้ว

2

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68153

นายเขมนันท์ แจกกลาง

3

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68161

นายกาญจน์ มาศศรี

4

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68198

นายบัญชา สุลี

5

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68188

นายฐิ ติพงศ์ แดงโสภา

6

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68184

นายพงศกร ประวิชยั

7

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68240

นายจักรรินทร์ จันทร์เรือง

8

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68221

นายชัยยา นามจันดา

9

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68241

นายรพีภทั ร โสภณ

10

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68251

11

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68284

นายนราธร วงศ์เสถียร
นายเกียรติศกั ดิ์ แจ้งสุข

12

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68285

นายฐิ ติกร ทองประสม

หมายเหตุ

5.วิชา 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
61-11-67282

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายกมล อินสอน

2

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67330

นายวรโชติ อยู่เจริญ

3

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351

นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์

4

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67347

นายปฏิภทั ร แจ้งเนตร

5

ปวช.3/- ชฟ. เช้า

57-13-62878

นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

6

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66412

นายศราวิน เถื่อนสันเทียะ

7

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432

นายอดิศร แสงนาค

8

ปวช.3/9 ชย. เช้า

60-11-66507

นายวุฒิพฒ
ั น์ อมฤกษ์

9

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66458

นายอานันย์ เหล่าวานิชย์

หมายเหตุ

6.วิชา 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบือ้ งต้น(หลักสูตร62) ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.พิษณุ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
62-11-68184

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายพงศกร ประวิชยั

2

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68236

นายสัณหณัฐ แซ่เลีย้ ม

3

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68173

นายชิดชัย คาปัง

4

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68167

นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

5

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68185

6

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68284

นายรวิน เจริญศิลป์
นายเกียรติศกั ดิ์ แจ้งสุข

หมายเหตุ

7.วิชา 2000-1401 คณิตศาสตร์พนื ้ ฐานอาชีพ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.

รหัสนักเรียน
61-32-67210

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายแสตมป์ จารุวฒ
ั น์

หมายเหตุ
รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

2

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

60-33-66285

นายธนกฤต ดุจจานุทศั น์

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

3

ปวช.3/- ชก. เช้า

58-12-64304

นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

8.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พนื ้ ฐานอาชีพ(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
62-11-68184

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายพงศกร ประวิชยั

หมายเหตุ
รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

2

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68224

นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

3

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68221

นายชัยยา นามจันดา

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

4

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68241

นายรพีภทั ร โสภณ

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

8.วิชา 20000-1401 คณิตศาสตร์พนื ้ ฐานอาชีพ(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
5 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
62-31-68154

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายชวลิต แดนเวียง

หมายเหตุ
รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

6

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68185

นายรวิน เจริญศิลป์

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

7

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68167

นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

8

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68173

นายชิดชัย คาปัง

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

9

ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.

62-33-68038

นายยงยุทธ ยุทธนาวา

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

หมายเหตุ
รับงาน อ.กาพล
รับงาน อ.กาพล

9.วิชา 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/18 ชย. เช้า
2

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

62-31-67183

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายศิรพัชร ณไทรทิม
นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404

นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

รหัสนักเรียน
61-11-67327

รับงาน อ.กาพล

10.วิชา 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
62-12-68103

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายกณวรรธน์ เทพรักษ์

หมายเหตุ
รับงาน อ.กาพล

2

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68102

นายกฤษดา พุภเู ขียว

รับงาน อ.กาพล

3

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68153

นายเขมนันท์ แจกกลาง

รับงาน อ.กาพล

4

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68184

นายพงศกร ประวิชยั

รับงาน อ.กาพล

5

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68240

นายจักรรินทร์ จันทร์เรือง

รับงาน อ.กาพล

6

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68221

นายชัยยา นามจันดา

รับงาน อ.กาพล

7

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68224

รับงาน อ.กาพล

8

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68284

นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ
นายเกียรติศกั ดิ์ แจ้งสุข

9

ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.

62-33-68038

นายยงยุทธ ยุทธนาวา

รับงาน อ.กาพล

รับงาน อ.กาพล

11.วิชา 20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายกฤษดา พุภเู ขียว

หมายเหตุ
รับงาน อ.เกรียงศักดิ์

รหัสนักเรียน
61-12-67215

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายกรชวัล สระศรีสม

หมายเหตุ
รับงาน อ.เกรียงศักดิ์

57-31-63033

นายธรรมการ กล่าภู่

รับงาน อ.เกรียงศักดิ์

รหัสนักเรียน
62-12-68102

12.วิชา ชรลLogo1 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า
2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

12.วิชา ชรลLogo1 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1
ลาดับ
ระดับชั้น
3 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.
4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
62-33-67179

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

หมายเหตุ
รับงาน อ.เกรียงศักดิ์

60-31-66586

นายอัครเดช สุขสาราญ

รับงาน อ.เกรียงศักดิ์

รหัสนักเรียน
62-33-67179

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

หมายเหตุ
รับงาน อ.วนัญญา

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายณฐกร ทรัพย์สิน

หมายเหตุ
รับงาน อ.วนัญญา

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธวัชชัย
รับงาน อ.ธวัชชัย

13.วิชา 2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

14.วิชา 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
62-13-68039

15.วิชา 2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66301

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายธนกฤต ดุจจานุทศั น์
นายธิติ เกษมสุทธิ์

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320

นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

รหัสนักเรียน
60-33-66285

รับงาน อ.ธวัชชัย

16.วิชา 20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายยงยุทธ ยุทธนาวา

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธวัชชัย

รหัสนักเรียน
60-33-66524

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายสิงหราช สุธาพจน์

เกรด
รับงาน อ.ธวัชชัย

รหัสนักเรียน
59-32-65711

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายภูรณ
ิ ฐั นาคสันต์

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุบิน

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธณานุพล

รหัสนักเรียน
62-33-68038

17.วิชา 2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน
ลาดับ
ระดับชั้น
12 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.
18.วิชา 2102-2004 วัดละเอียด
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

19.วิชา 2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
62-31-67183

20.วิชา 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
62-11-68153

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายเขมนันท์ แจกกลาง

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธณานุพล

2

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68184

นายพงศกร ประวิชยั

รับงาน อ.ธณานุพล

3

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68241

นายรพีภทั ร โสภณ

รับงาน อ.ธณานุพล

รหัสนักเรียน
61-11-67272

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายชัยพร ขวัญแพร

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุบิน

21.วิชา 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า
2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

58-31-64428

นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

รับงาน อ.สุบิน

3

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66325

นายยศพนธ์ แชกระโทก

รับงาน อ.สุบิน

รหัสนักเรียน
60-11-66432

หมายเหตุ
รับงาน อ.บุญเลิศ

22.วิชา 2100-1003 งานฝึ กฝี มือ 1
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/7 ชย. เช้า
2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66468

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอดิศร แสงนาค
นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66458

นายอานันย์ เหล่าวานิชย์

รับงาน อ.บุญเลิศ

รหัสนักเรียน
62-11-68252

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายตติยะ ทรัพย์แสงพลอย

หมายเหตุ
รับงาน อ.บุญเลิศ

62-31-68167

นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

รับงาน อ.บุญเลิศ

รหัสนักเรียน
60-11-66431

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายฐากูร มากสาคร

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุวิทย์

60-11-66432

นายอดิศร แสงนาค

รับงาน อ.สุวิทย์

รับงาน อ.บุญเลิศ

23.วิชา 20100-1003 งานฝึกฝี มือ(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/19 ชย. เช้า
2

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

24.วิชา 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/7 ชย. เช้า
2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

25.วิชา 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้น(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า
2

ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
62-11-68184

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายพงศกร ประวิชยั

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุวิทย์

62-33-68038

นายยงยุทธ ยุทธนาวา

รับงาน อ.สุวิทย์
ข้อมูลวันที่ 12 มี.ค.63

