
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040001 นายกันตวิชญ    วิกรานตวาณิช

2 63201040003 นายณัฐพงษ    เครือวัลย

3 63201040005 นายทศเทพ    เหลืองอลงกต

4 63201040007 นายธนิสร    ธีระทีป

5 63201040009 นายปยุต    นารีรัตนสุนทร

6 63201040011 นายวรัตถธีทัต    มีเกษ

7 63201040013 นายชนาธิป    บัวศรี

8 63201040015 นายพงศภัค    ออมจินดาทรัพย

9 63201040017 นายรัชพล    เหลืองอนุศาสตร

10 63201040019 นายอานนท    วงคพิทักษ

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/1..........................................................กลุมเรียน..............632010401................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางสาวปาริชาต  จันทรประเสริฐ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040002 นายโชติวิทย    เกตุประทุม

2 63201040004 นายณัฐวุฒิ    จงพิมาย

3 63201040006 นายธนวัฒน    ดุพงษ

4 63201040008 นายธันวา    ศรีสังข

5 63201040010 นายปณณวิทย    ปามา

6 63201040012 นายสุรนันท    สมทรง

7 63201040014 นายชนินทร    มีศิริ

8 63201040016 นายพลวัต    เทือกโคกกรวด

9 63201040018 นายสถาพร    พวงดี

10 63201040020 นายอิราวัฒน    เครือวงษ

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/1..........................................................กลุมเรียน..............632010401................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางสาวปาริชาต  จันทรประเสริฐ

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040021 นายณัฐภัทร    แกวจํานงค

2 63201040023 นายธนภัทร    โหมดเทศ

3 63201040025 นายธวัชชัย    หาวหาญ

4 63201040027 นายนันธวัฒน    สถิตชัย

5 63201040029 นายปฏิภาณ    สินปรุ

6 63201040031 นายภูริณัฐ    ปานอําพันธ

7 63201040033 นายรัชชานนท    สกุลเถื่อน

8 63201040035 นายวริน    มหพันธ

9 63201040037 นายศรายุทธ    อินทรแกว

10 63201040039 นายสรรเพชร    ใจหนัก

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/2.........................................................กลุมเรียน..............632010402.................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางสุปราการ  ภักดีงาม



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040022 นายธนกร    สุขแสวง

2 63201040024 นายธรรมสถิตย    ธรรมเนียม

3 63201040026 นายนพดล    เย็นทิม

4 63201040028 นายบารมี    แขวกระทุม

5 63201040030 นายพชร    วชิรมโนธรรม

6 63201040032 นายเมธัส    สําราญกิจ

7 63201040034 นายวรากร    ศรีระวงค

8 63201040036 นายศรัณย    แซจู

9 63201040038 นายศิษฐพงษ    บุญเพ็ชร

10 63201040040 นายสุวิทย    ทิพมะณี

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/2..........................................................กลุมเรียน..............632010402................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางสุปราการ  ภักดีงาม

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040041 น.ส.อโรชา    ไหลรินทร

2 63201040043 นายกิตติพศ    ขวัญโกมล

3 63201040045 นายจีรภัทร    ดวงคํา

4 63201040047 นายไตรวิทย    ทับพุม

5 63201040049 นายธํามรงค    วงศสุวรรณ

6 63201040051 นายพัชรพล    คําภักดี

7 63201040053 นายรัชชานนท    ธาราอุดมทรัพย

8 63201040055 นายศุภกฤต    ศรีสุข

9 63201040057 น.ส.สุภาวดี    อินทรวงษ

10 63201040059 นายอธิน    ธรรมวงศา

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/3.........................................................กลุมเรียน..............632010403.................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040042 นายกฤษดา    ทองแตง

2 63201040044 นายเกียรติศักดิ์    สุขสะบาย

3 63201040046 นายณัชพล    โนนคําพันธ

4 63201040048 นายธนกฤต    บุญมี

5 63201040050 นายปภังกร    เพ็ชรพลอย

6 63201040052 น.ส.ภูรัตน    รามาเด

7 63201040054 น.ส.ศราวณี    มงคลศิลป

8 63201040056 นายศุภเศรษฐ    ชัยชนะภากร

9 63201040058 นายอติวุฒิ    มีกะจิตร

10 63201040060 นายอนุภัทร    กาญจนภิญโญ

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/3..........................................................กลุมเรียน..............632010403................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040061 นายกฤตพร    ฤทธิเรือง

2 63201040063 นายณัฐภัทร    คําสัมฤทธิ์

3 63201040065 น.ส.ธัญญาลักษณ    จรูญสูงเนิน

4 63201040067 นายนพกร    มณี

5 63201040069 นายพลวัฒน    นันบุญมา

6 63201040071 นายพัสกร    สีมวง

7 63201040073 นายพุฒิพงษ    สวางสุข

8 63201040075 นายวรธน    นันทวรศิลป

9 63201040077 นายสงกรานต    ยศทอง

10 63201040079 นายสารสิน    จุนวาที

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/4..........................................................กลุมเรียน..............632010404................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางกรรณิการ  เนื่องจํานงค



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040062 นายณัฐชัย    นอยหลา

2 63201040064 นายธนกฤต    สิงหสิริสัจจกุล

3 63201040066 นายธันวา    เรืองศรี

4 63201040068 น.ส.นันทรัตน    แววดี

5 63201040070 นายพันธิวา    มหากาฬ

6 63201040072 นายพีรพงศ    พรมบุญ

7 63201040074 นายภัทร    รอบคอบ

8 63201040076 นายศิรัณภูมิ    โลกยุทธ

9 63201040078 นายสรยุทธ    หงษษา

10 63201040080 นายอาทิตย    โพธิ์ชู

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/4..........................................................กลุมเรียน..............632010404................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางกรรณิการ  เนื่องจํานงค

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040081 นายกฤษฎา    ชุณหเกษม

2 63201040083 นายคุณาพจน    เกษมสรอย

3 63201040085 นายชิษณุพงศ    วิลัยรักษ

4 63201040087 น.ส.ดลฤทัย    พิมพสกุล

5 63201040089 นายธนายุทธ    ครุธแกว

6 63201040091 นายปฐมพร    อนแขก

7 63201040093 นายภมร    ทองหลอ

8 63201040095 นายยศวรรธน    ไกรยสินธุ

9 63201040097 นายวรินทร    วงคทองนิล

10 63201040099 นายสรวิชญ    แซอึ๊ง

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/5..........................................................กลุมเรียน..............632010405................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายกฤษฎา  เรือนทองดี



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040082 นายกันตพิชญ    ถนอมสัมพันธ

2 63201040084 น.ส.จิราพร    สิทธิขํา

3 63201040086 นายณัชพล    จันทกุล

4 63201040088 นายเทพพิทักษ    ทองสุข

5 63201040090 นายธราเทพ    ทองธรรมชาติ

6 63201040092 นายพงศศิริ    ชุมฉิมพลี

7 63201040094 นายยศกร    หลาลาภ

8 63201040096 น.ส.ลลิตา    เนตรอนงค

9 63201040098 นายวิชยา    คงสม

10 63201040100 ด.ญ.อรินลดา    สุภาศรี

11 63201040116 น.ส.กุลภรณ    สิงสู

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/5..........................................................กลุมเรียน..............632010405................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายกฤษฎา  เรือนทองดี

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040101 นายเขมมันท    บุตรโยจันโท

2 63201040103 น.ส.ชนมน    อรุณ

3 63201040105 น.ส.นิตยา    สุโพธิ์คํา

4 63201040107 นายวรินทร    ชั้นดี

5 63201040109 นายสรศักดิ์    เอี่ยมละออ

6 63201040111 นายอภิวิชญ    เทียมทอง

7 63201040113 นายถิรวัฒชัย    จรูญ

8 63201040115 นายกิตติพงศ    อินธิแสน

9 63201040117 นายเอกรินทร    สอนซื่อ

10 63201040119 น.ส.ญาตาวี    แดงศิริ

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/6..........................................................กลุมเรียน..............632010406................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายกฤษฎา  เรือนทองดี



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201040102 นายกฤตย    เคนอ่ํา

2 63201040104 นายณัฐกิตติ์    แสงสุข

3 63201040106 นายพิชิตชัย    บุปผะใจ

4 63201040108 นายศราวุฒิ    กลาจริง

5 63201040110 นายอดิเทพ    ชายงาม

6 63201040112 นายธนมงคล    ยี่สาคร

7 63201040114 นายพัชรพล    ถมคํา

8 63201040118 นายณัฐพงษ    มาลาหอม

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......ชฟ.1/6..........................................................กลุมเรียน..............632010406................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายกฤษฎา  เรือนทองดี

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