
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010001 นายกฤษฎา    สุขประเสริฐ

2 63301010003 นายจตุพล    แจงสนาม

3 63301010005 นายณัฐพงศ    ไขพจน

4 63301010007 นายธนสร    มะใบ

5 63301010009 นายธีรพัฒน    สําเริงศิลป

6 63301010011 นายพงศกร    ปริปุณณะ

7 63301010013 นายพัฒน    พงศพิริยานนท

8 63301010015 นายภัทรพล    มีบุญ

9 63301010017 นายวีรภาพ    อินทรทรัพย

10 63301010019 นายเอกชัย    ประไพศรี

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

แผนกวิชา..........เครื่องมือกล.......สชผ.1/1.....................................................กลุมเรียน..............633010201.......................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสุตชาย  สงคประหยัด



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010002 นายกวี    เกโส

2 63301010004 นายจิรัฎฐ    แสงบุญนํา

3 63301010006 นายธนกฤต    บุญเรือง

4 63301010008 นายธนากร    สินเจริญ

5 63301010010 นายนนธวัช    พาลี

6 63301010012 นายพงศธร    ปริปุณณะ

7 63301010014 นายพีรพัฒน    สรอยสน

8 63301010016 นายภากร    ยินดีสุข

9 63301010018 นายสุรพัศ    สุนทรโชติ

แผนกวิชา..........เครื่องมือกล.......สชผ.1/1.....................................................กลุมเรียน..............633010201.......................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสุตชาย  สงคประหยัด

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301020020 นายณัฐวุฒิ    พูคํา

2 63301020021 นายเจษฎา    นาคนุช

3 63301020022 นายเจษฎา    ศรจันทร

4 63301020023 นายฉัตรชัย    งามเลิศปญญากุล

5 63301020024 นายชวัลวิทย    ใจพรม

6 63301020025 นายณัฐวัตร    จิตตสม

7 63301020026 นายทรงพล    สิทธิวงศ

8 63301020027 นายทวีชัย    คงศรี

9 63301020028 นายธนพล    วิเชียร

10 63301020029 นายพงศกร    แจงประสิทธิ์

11 63301020030 นายภควัต    ถึกเกตุ

12 63301020031 นายศิริโชค    หมายภาษา

13 63301020032 นายอนุรักษ    เจนแสวงโชค

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

แผนกวิชา.........แมพิมพโลหะ......สชผ.1/2................................................กลุมเรียน..............633010202.............................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางสาวดาวเรือง  ทิประเสริฐ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301020033 นายเจษฎา    สมรูป

2 63301020035 นายชานุ    คงสุขกาย

3 63301020037 นายทักษดนัย    วงษศรี

4 63301020039 นายธีรยุทธ    เอมโอช

5 63301020041 นายไพบูลย    ทองทวี

6 63301020043 นายรพีพัฒน    ศรีพิมล

7 63301020045 นายวีระพร    บุตรอัง

8 63301020047 นายเสริมสวัสดิ์    เครือทิ

9 63301020049 นายธีรพงษ    วิไลรัตน

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

แผนกวิชา..........เครื่องมือกล..(ทวิภาคี).....สชผ.1/3.......................................กลุมเรียน..............633010203......................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายอติชาต   เครือจันทร



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301020034 นายชัยอนัน    ราษฎรนิยม

2 63301020036 นายณัฐพร    นรสิงห

3 63301020038 นายธนกฤต    นุชบุตร

4 63301020040 นายธีรศักดิ์    บูรณะไชย

5 63301020042 นายมงคล    แสงสวาง

6 63301020044 นายวัชรพงศ    ผูดี

7 63301020046 นายศรเทพ    ชุมผล

8 63301020048 นายอติชาติ    ทองธรรมชาติ

9 63301020070 นายอัครเทพ    เทียบแสง

แผนกวิชา..........เครื่องมือกล..(ทวิภาคี).....สชผ.1/3.......................................กลุมเรียน..............633010203......................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายอติชาต   เครือจันทร

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301020013 นายมณฑล    ฝางแกว

2 63301020051 นายพงศธร    โรจนจํานงค

3 63301020053 นายกิตติพงศ    จิ๋วทา

4 63301020055 นายสุวัฒน    ทาเกลือ

5 63301020057 น.ส.คณิศร    จันทบุตร

6 63301020059 นายทศทิศ    ทินยากร

7 63301020061 นายปญจมาสน    แคลวคลาด

8 63301020063 นายพีรพงษ    เสานอย

9 63301020065 นายมินธาดา    หลาบมาลา

10 63301020067 นายสรวิศ    ลีภาคภูมิพานิชย

11 63301020069 นายธาราดล    ภิรมยเอม

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

แผนกวิชา........ผลิตชิ้นสวนยานยนต..(ทวิภาคี).....สชผ.1/4........................กลุมเรียน..............633010204.................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสันติ  ลูกลิ้ม



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301020050 นายปฏิกร    อินทปญญา

2 63301020052 นายพิชัยยุทธ    แซยา

3 63301020054 นายรัชพล    รินฟอง

4 63301020056 นายกิตติภณ    แสงธนานนท

5 63301020058 นายเจษฎา    บุญศรี

6 63301020060 นายนพวงศ    รัตนวงศ

7 63301020062 น.ส.พรรวิษา    ผสมทรัพย

8 63301020064 นายมงคลเพชร    วงศมิน

9 63301020066 นายศุภชัย    แดงจิตร

10 63301020068 นายสุนทร    ดุลยรัตน

แผนกวิชา........ผลิตชิ้นสวนยานยนต..(ทวิภาคี).....สชผ.1/4........................กลุมเรียน..............633010204.................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสันติ  ลูกลิ้ม

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