ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 6
งดการเรียนการสอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
(COVID-19) จึงขอเลื่อนไปไม่มีกำหนด จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ยกเว้น ปวช.3 ที่จะจบ
ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการทางโทรศัพท์วันที่ 22-24 เมษายน
2563 เท่านั้น ขอบคุณคะ
หมายเหตุ วิชาใดมีตารางเรียนซ้ำซ้อน ติดต่อฝ่ายวิชาการ ข้อมูลวันที่ 19 มี.ค.63

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 6
รายวิชาภาคเรียนที่ 2 (ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2)
เดิมเรียนวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

วิชาเรียนร่วม

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รหัสวิชา - ชื่อวิชา
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุต
20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุต
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2000-1607 เพศวิถีศึกษา
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2104-2103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
20104-2106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
2102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล
20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล

11
1
20
3

2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

จำนวน
/คน

อ.พัชรี บุญหล้า

12

อ.วรายุทธ บางทราย

23

อ.วนัญญา บุญประเสริฐ
อ.กำพล ถาวรศักดิ์
อ.วนัญญา บุญประเสริฐ

2
10
1

อ.โกมล จันทร์หัสดี

1

อ.พิษณุ อ่อนศรี

1

อ.สุวิทย์ มัณฑจิตร์

2

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

10

4
5

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

9

14
20
3
1
2
5
13
10

อ.คมสัน ขำเมือง

34

อ.ไพโรจน์ ธาราดล

4

อ.สัญญา แนวทะวิช

7

อ.กำพล ถาวรศักดิ์

23

1
1
1
2
6
4

วิชาการ ข้อมูลวันที่ 17 มี.ค.63

รายชื่อนักเรียนทีล่ งทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 6
รายวิชาภาคเรียนที่ 2 เรียนวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม

2

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67327 นายศิรพัชร ณไทรทิม

3

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์

4

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

60-33-66285 นายธนกฤต ดุจจานุทศั น์

5

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

58-31-64428 นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

6

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66325 นายยศพนธ์ แชกระโทก

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

9

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที
59-31-65658 นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

10

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519 นายเกรียงไกร อ้นเจริญ

11

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

หมายเหตุ

2.วิชา 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

หมายเหตุ

3.วิชา 2000-1402 คณิตศาสตร์พนื ้ ฐานอาชีพ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร

2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67308 นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ

3

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ

4

ปวช.2/18 ชย. เช้า

5

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

61-11-67327 นายศิรพัชร ณไทรทิม
62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

6

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

60-33-66285 นายธนกฤต ดุจจานุทศั น์

7

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66412 นายศราวิน เถื่อนสันเทียะ

8

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

9

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431 นายฐากูร มากสาคร

10

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

หมายเหตุ

3.วิชา 2000-1402 คณิตศาสตร์พนื ้ ฐานอาชีพ
ลาดับ
ระดับชั้น
11 ปวช.3/7 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

12

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

13

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66485 นายศตวรรษ บุญจง

14

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66473 นายณัฐพงษ์ สาพิโต

15

ปวช.3/9 ชย. เช้า

16

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

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

17

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519 นายเกรียงไกร อ้นเจริญ

18

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66586 นายอัครเดช สุขสาราญ

19

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

20

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

หมายเหตุ

4.วิชา 20000-1402 คณิตศาสตร์อตุ สาหกรรม(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-11-68198 นายบัญชา สุลี

2

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68186 นายจักรพงษ์ ไชยโคตร

3

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68252 นายตติยะ ทรัพย์แสงพลอย

หมายเหตุ

5.วิชา 20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า
2

ปวช.1/33 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-13-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี

หมายเหตุ

61-33-67408 นายมนต์สรวง สุวรรณชาติ

6.วิชา 2000-1607 เพศวิถีศกึ ษา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67272 นายชัยพร ขวัญแพร

2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67308 นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ

3

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67327 นายศิรพัชร ณไทรทิม

4

ปวช.2/18 ชย. เช้า

5

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ
62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

หมายเหตุ

6.วิชา 2000-1607 เพศวิถีศกึ ษา
ลาดับ
ระดับชั้น
7 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519 นายเกรียงไกร อ้นเจริญ

9

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

10

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404 นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

หมายเหตุ

7.วิชา 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-13-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี

หมายเหตุ

8.วิชา 20104-2106 การติดตัง้ ไฟฟ้านอกอาคาร(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-13-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี

หมายเหตุ

9.วิชา 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม

หมายเหตุ

10.วิชา 2102-2008 ผลิตชิน้ ส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/32 ชก. บ่าย.
2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวฒ
ั น์

หมายเหตุ

60-12-66344 นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ์

11.วิชา 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/18 ชย. เช้า
2

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67317 นายสุดเขต ปานศรี
62-31-67183 นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

3

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431 นายฐากูร มากสาคร

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

5

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

หมายเหตุ

12.วิชา 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-11-68184 นายพงศกร ประวิชยั

2

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68240 นายจักรรินทร์ จันทร์เรือง

3

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ

4

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68252 นายตติยะ ทรัพย์แสงพลอย

หมายเหตุ

13.วิชา 2101-2006 เชือ้ เพลิงและวัสดุหล่อลื่น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

2

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67347 นายปฏิภทั ร แจ้งเนตร

3

ปวช.3/8 ชย. เช้า

4

ปวช.3/8 ชย. เช้า

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

หมายเหตุ

14.วิชา 20101-2006 เชือ้ เพลิงและวัสดุหล่อลื่น(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-11-68165 นายปฏิพฒ
ั น์ หอมฟุ้ง

2

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68184 นายพงศกร ประวิชยั

3

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68186 นายจักรพงษ์ ไชยโคตร

4

ปวช.1/19 ชย. เช้า

62-11-68252 นายตติยะ ทรัพย์แสงพลอย

5

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

หมายเหตุ

15.วิชา 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า
2

ปวช.2/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม
61-12-67200 น.ส.ศิรพิ กั ตร์ ฉิมสวัสดิ์

3

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์

4

ปวช.2/32 ชก. บ่าย.

61-32-67210 นายแสตมป์ จารุวฒ
ั น์

5

ปวช.2/32 ชก. บ่าย.

61-32-67205 นายเอกพันธ์ อุ่นเกิด

6

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

57-31-63033 นายธรรมการ กล่าภู่

7

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

8

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

หมายเหตุ

15.วิชา 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลาดับ
ระดับชั้น
9 ปวช.3/8 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66473 นายณัฐพงษ์ สาพิโต

10

ปวช.3/8 ชย. เช้า

11

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

12

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

13

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519 นายเกรียงไกร อ้นเจริญ

14

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

หมายเหตุ

16.วิชา 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/12 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-13-68034 นายธนวรรธน์ ชาญชาตรี

2

ปวช.1/12 ชฟ. เช้า

62-13-68033 น.ส.อรอุมา ราชรักษ์

3

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68097 นายนิติพฒ
ั น์ จันทร์จงดี

4

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68103 นายกณวรรธน์ เทพรักษ์

5

ปวช.1/14 ชก. เช้า

6

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68093 นายระพีวิชญ์ ดาทุมมา
62-12-68091 นายณรงค์ฤทธิ์ รัชเวทย์

7

ปวช.1/14 ชก. เช้า

62-12-68104 นายจิรฎั ฐ์ จรูญศิรโิ รจน์

8

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68153 นายเขมนันท์ แจกกลาง

9

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68184 นายพงศกร ประวิชยั

10

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68221 นายชัยยา นามจันดา

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

62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ

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.1/19 ชย. เช้า

62-11-68252 นายตติยะ ทรัพย์แสงพลอย

17

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

18

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68173 นายชิดชัย คาปัง

19

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68185 นายรวิน เจริญศิลป์

20

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68154 นายชวลิต แดนเวียง

หมายเหตุ

17.วิชา 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้ งต้น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/8 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66468 นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

หมายเหตุ

18.วิชา 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้ งต้น(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/19 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-11-68251 นายนราธร วงศ์เสถียร

หมายเหตุ

19.วิชา 2100-1006 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า
2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67308 นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ
60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิศ์ รี

เกรด

20.วิชา 20100-1005 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/18 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-11-68225 นายจิรายุส ทองเนือ้ แปด

2

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68216 นายศิวกร เชือ้ อ่าว

3

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68240 นายจักรรินทร์ จันทร์เรือง

4

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ

5

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68167 นายเกียรติวงศ์ บุตรดี

เกรด

21.วิชา 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-12-67215 นายกรชวัล สระศรีสม

2

ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

60-33-66285 นายธนกฤต ดุจจานุทศั น์

3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66357 นายจักรพงษ์ พูลทอง

4

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66412 นายศราวิน เถื่อนสันเทียะ

5

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

7

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66486 นายสหรัฐ หาญชนะ

หมายเหตุ

21.วิชา 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
ลาดับ
ระดับชั้น
8 ปวช.3/8 ชย. เช้า
9

ปวช.3/8 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66473 นายณัฐพงษ์ สาพิโต
60-11-66468 นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

10

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

11

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66485 นายศตวรรษ บุญจง

12

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

13

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66458 นายอานันย์ เหล่าวานิชย์

หมายเหตุ

22.วิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/14 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
62-12-68102 นายกฤษดา พุภเู ขียว

2

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68163 นายวรโชติ พันธ์นกแต้

3

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68161 นายกาญจน์ มาศศรี

4

ปวช.1/16 ชย. เช้า

62-11-68153 นายเขมนันท์ แจกกลาง

5

ปวช.1/17 ชย. เช้า

62-11-68188 นายฐิ ติพงศ์ แดงโสภา

6

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68224 นายภาคภูมิ เอี่ยมลาภะ

7

ปวช.1/18 ชย. เช้า

62-11-68221 นายชัยยา นามจันดา

8

ปวช.1/19 ชย. เช้า

9

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-11-68241 นายรพีภทั ร โสภณ
62-31-68284 นายเกียรติศกั ดิ์ แจ้งสุข

10

ปวช.1/31 ชย. บ่าย.

62-31-68285 นายฐิ ติกร ทองประสม

หมายเหตุ
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