
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020001 นายโชคบัณฑิต    หินซุย

2 63201020003 นายณรงคชัย    รอดสมบูรณ

3 63201020005 นายณัฐพงศ    นิวรรัมย

4 63201020007 นายธนพงษ    ศรีประเสริฐ

5 63201020009 นายนที    พาลี

6 63201020011 นายปฎิภาณ    ชัยพิลา

7 63201020013 นายพงศพล    สพรั่งผล

8 63201020015 นายพุฒิพงศ    สุวรรณประเสริฐ

9 63201020017 นายภีมพล    วุนวงษ

10 63201020019 นายสวัสดิ์    ศรีสอาด

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/1..........................................................กลุมเรียน..............632010201..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสมทบ  แสงรุงอรุณ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020002 นายณภัทร    นัทธี

2 63201020004 นายณัฐดนัย    ยืนทน

3 63201020006 นายณัฐพล    ผักผอง

4 63201020008 น.ส.ธิดารัตน    พรามณี

5 63201020010 น.ส.เบญญาภา    แกวพันธมา

6 63201020012 นายปรัชญา    อุทารส

7 63201020014 นายพสิน    มิตรสันเทียะ

8 63201020016 นายภัทรพงศ    บุญวาส

9 63201020018 นายยงยุทธ    จันประทักษ

10 63201020020 น.ส.สุรีรัตน    บุตรรัก

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/1..........................................................กลุมเรียน..............632010201..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสมทบ  แสงรุงอรุณ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020021 นายกรภัทร    อุไรพันธ

2 63201020023 น.ส.ณัชชา    บัวหนอง

3 63201020025 นายธนกฤต    เนื่องจํานงค

4 63201020027 น.ส.นรินทร    ชามนตรี

5 63201020029 นายปณิธิ    เหลาสิงห

6 63201020031 นายพงศพิพัฒน    มีรัตน

7 63201020033 นายพีรพันธ    หอมผกา

8 63201020035 นายรพี    พิชิตกุลธรรม

9 63201020037 นายสิรวิชญ    ศรีเหรัญ

10 63201020039 นายอนิวัตติ์    จิตรจันทร

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/2..........................................................กลุมเรียน..............632010202..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสมทบ  แสงรุงอรุณ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020022 นายเจษฏาพร    คุณารักษ

2 63201020024 นายณัฐกิตติ์    จิ๋วนอย

3 63201020026 นายธีรภัทร    มาลา

4 63201020028 นายนัฐติภูมิ    โกมล

5 63201020030 นายประยุทธ    ทองเจริญ

6 63201020032 นายพลพล    มาตุลี

7 63201020034 นายภานุวัฒน    แซแต

8 63201020036 นายศิรณัฏฐ    เจริญศิริตะกูล

9 63201020038 นายอดิเทพ    เหลืองออน

10 63201020040 นายอนุชา    สมรรถการ

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/2..........................................................กลุมเรียน..............632010202..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสมทบ  แสงรุงอรุณ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020041 นายพีรดนย    บัวพา

2 63201020043 นายฐิติวัฒน    พวงจันทร

3 63201020045 นายณัฐวัตร    อินทประสงค

4 63201020047 นายเทพพิทักษ    รัตนรักษ

5 63201020049 นายปฏิภาณ    ปะนามโต

6 63201020051 นายพฤศกร    พิมลเกตุ

7 63201020053 นายวีรศักดิ์    เฮาประโคน

8 63201020055 นายศรายุทธ    บุญนากร

9 63201020057 นายอดิเรก    เรืองศรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/3..........................................................กลุมเรียน..............632010203..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสันศิริ  แสงชัจจ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020042 นายไกรลาศ    บุญรอด

2 63201020044 นายฐิติวุฒิ    เกษมพงศกุล

3 63201020046 นายดนุสรณ    เทียนสงค

4 63201020048 นายธิติวุฒิ    วิญญา

5 63201020050 นายพงศเทพ    เจริญศรี

6 63201020052 น.ส.วาวิลัย    กาติ้ง

7 63201020054 นายเวธทา    ศรีวิจิตร

8 63201020056 นายศุภกร    ไมจังหาญ

9 63201020058 นายอภินันท    สุวรรณศรี

10 63201020116 นายจิรเมธ    สงแสง

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/3..........................................................กลุมเรียน..............632010203..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสันศิริ  แสงชัจจ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020059 นายชัชวาลย    ศิริกุลพัชร

2 63201020061 นายภูวเดช    ภาสะนะ

3 63201020063 นายจิตรกร    จันทรไตร

4 63201020065 นายฐานพัฒน    เกียนวาป

5 63201020067 นายณัฐพงษ    ดวงดารา

6 63201020069 น.ส.น้ําทิพย    ศิริเมล

7 63201020071 นายพิชิตพร    นอยประเสริฐ

8 63201020073 นายศักดิ์ศิริ    แสงคํา

9 63201020075 นายเสกสรรค    งอยผาลา

10 63201020077 นายอินทร    คุมไพร

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/4..........................................................กลุมเรียน..............632010204..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสันศิริ  แสงชัจจ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020060 นายภูวฤทธิ์    พลสูงเนิน

2 63201020062 นายกิตติพศ    งอนชัยภูมิ

3 63201020064 นายจิราวัฒน    เจือจันทร

4 63201020066 นายฐาปนพงศ    แซเตียว

5 63201020068 นายตนุภัทร    ทับทิม

6 63201020070 นายพลวัตร    เสาทอง

7 63201020072 น.ส.ยุพารัตน    จรวัดภู

8 63201020074 นายสิริชัย    บุญคุณ

9 63201020076 นายอํานาจ    พัฒนศรี

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/4..........................................................กลุมเรียน..............632010204..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสันศิริ  แสงชัจจ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020079 นายทัศพล    พิริยะบรรหาร

2 63201020081 นายนวภล    ขวัญเมือง

3 63201020083 นายประกัน    ใจพรหม

4 63201020085 นายปยวัฒน    ดอกสูงเนิน

5 63201020087 นายพีระพัฒน    พานีรัมย

6 63201020089 นายรัฐพงษ    สมบูรณขวัญ

7 63201020091 นายสิรภพ    แซฉั่ว

8 63201020093 นายอติเทพ    ทองแสงเขียว

9 63201020095 น.ส.อริศรา    ฤทธิ์เดช

10 63201020115 นายจิณณวัตร    จิตรสาคร

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/5..........................................................กลุมเรียน..............632010205..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางเยาวภา  บุญถนอม



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020078 นายดนัย    งอยภูธร

2 63201020080 นายธนบูลย    ริงาม

3 63201020082 นายปฏิภาณ    โตคิลี

4 63201020084 นายปยพัทธ    บุญภักดี

5 63201020086 นายพงษพัฒน    กุลชรชลัง

6 63201020088 นายรพีภัทร    คงเงิน

7 63201020090 นายวงศกร    ชิณเกตุ

8 63201020092 นายสุพศิน    นัยรัมย

9 63201020094 นายอภิสิทธิ์    จิตรสม

10 63201020096 นายณัฐวุฒิ    ครุธแกว

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/5..........................................................กลุมเรียน..............632010205..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางเยาวภา  บุญถนอม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020097 นายชัยวิวัฒน    วิวัฒนประเสริฐ

2 63201020099 นายจิรวัฒน    ธนดํารงทรัพย

3 63201020101 นายจักรพันธ    สิทธิวงษ

4 63201020103 นายณัฐนันท    นาไชยลาน

5 63201020105 น.ส.นันทิวา    คุมภัย

6 63201020107 นายพรรษกร    แกวมะพาน

7 63201020109 นายสมพงษ    พงษพันธ

8 63201020111 นายอนุสรณ    เชาวสุโข

9 63201020113 นายณัฐวุฒิ    คําสุข

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/6..........................................................กลุมเรียน..............632010206..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวีรศักดิ์  ภักดีงาม



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201020098 นายปุณยวัท    ดาดขุนทด

2 63201020100 น.ส.กฤติมา    สินวิเชียรรัตน

3 63201020102 นายชัชพงศ    สุชิลา

4 63201020104 นายธัญวุฒิ    อินธิเดช

5 63201020106 นายบัลลังกทอง    เนื่องวรรณะ

6 63201020108 นายพูลศักดิ์    พงษเถื่อน

7 63201020110 นายสรายุทธ    บุญเชิด

8 63201020112 นายอํานาจ    พุฒซอน

9 63201020114 นายอภิสิทธิ์    ศรีจันทร

แผนกวิชา..........ชางกลโรงงาน.......ชก.1/6..........................................................กลุมเรียน..............632010206..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวีรศักดิ์  ภักดีงาม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต......................ปการศึกษา.........................
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