
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040001 นายฐิติพงศ    มงคลเมธากุล

2 63301040003 นายณัฐวุฒิ    เกตุมาลา

3 63301040005 นายทัศนัย    นิสะโสกะ

4 63301040007 นายนิพัทธ    สังขเหฬา

5 63301040009 นายปณิธิ    สังขทรัพย

6 63301040011 นายพรรณศักดิ์    เสมอวงษ

7 63301040013 นายเมธาวิน    ศรีวิลัย

8 63301040015 น.ส.ศรัณยพร    คัพภะเจริญ

9 63301040017 นายศุภกฤต    เจริญศรี

10 63301040019 นายอภิสิทธิ์    อาวุธ

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......สชฟ.1/1..........................................................กลุมเรียน..............633010401..............................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวิชัย  ตันติราพันธ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040002 น.ส.ฐิติยา    สมคิด

2 63301040004 นายณัฐวุฒิ    สวยกระโทก

3 63301040006 นายธนพล    บูรณะธัญญ

4 63301040008 นายปฏิพัทธ    ปลองทอง

5 63301040010 นายเปรม    หุตะจูฑะ

6 63301040012 นายภัทรพล    กลัดสมบัติ

7 63301040014 นายวงศธร    วาสนาเสถียร

8 63301040016 นายศิรวิทย    เสาแกวสถิต

9 63301040018 นายศุภวิชญ    อนัญญพร

10 63301040020 นายอาทิตย    โนนทิง

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......สชฟ.1/1..........................................................กลุมเรียน..............633010401..............................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวิชัย  ตันติราพันธ

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040021 นายกฤษณะ    นาวีอุปถัมภ

2 63301040023 นายชยดล    สรอยโสม

3 63301040025 นายชิณภัทร    การุณจิตต

4 63301040027 นายธนาภูมิ    ศรีบาล

5 63301040029 นายนรัตน    โสนนอก

6 63301040031 นายนุธิพงษ    จันดา

7 63301040033 นายพัฒนพงษ    แซอึ๊ง

8 63301040035 นายภควัต    แสงอรุณธาราวัฒนา

9 63301040037 นายวัชรพล    ดัดถุยาวัตร

10 63301040039 นายอภิรัตน    บุญทอง

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......สชฟ.1/2..........................................................กลุมเรียน..............633010402..............................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวิชัย  ตันติราพันธ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040022 นายจีรวัฒน    พึ่งพา

2 63301040024 นายชยากร    ขยิ่ม

3 63301040026 นายทิเบต    บรมสุข

4 63301040028 นายธีรภัทร    ผสมพืช

5 63301040030 นายนัฐธชัย    ตวนเครือ

6 63301040032 นายพงศสรรค    สุทธิพนา

7 63301040034 นายพุฒิชัย    เจียระสินธุกุล

8 63301040036 นายวรวุฒิ    นาแซง

9 63301040038 นายหิรัญ    วัฒนปรีชาเลิศ

10 63301040040 นายอภิวัฒน    สมมิตต

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......สชฟ.1/2..........................................................กลุมเรียน..............633010402..............................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายวิชัย  ตันติราพันธ

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040041 นายกฤตพล    สัญญพงศ

2 63301040043 นายชานนท    ปตทะวัง

3 63301040045 นายทินภัทร    บุญพานิช

4 63301040047 นายพิทยุตม    ริ้วทอง

5 63301040049 นายรุงอรุณ    แสนทอง

6 63301040051 นายศุภกร    คราดกระโทก

7 63301040053 นายอนุรักษ    กงแกนทา

8 63301040055 นายอัษฎาวุธ    พรมจันทร

9 63301040057 นายทัศพร    โคตรตาแสง

10 63301040059 นายกิตติธัช    ญัตติณรงค

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

แผนกวิชา......ชางไฟฟากําลัง..(ทวิภาคี).....สชฟ.1/3.....................................กลุมเรียน..............633010403.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเอกศิลป  ยงทัศนีย



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040042 นายจักรพงษ    บริบูรณ

2 63301040044 นายทรัพยอนันต    เนินชัย

3 63301040046 นายพงษธร    ทิมประเสริฐ

4 63301040048 นายภานุวัฒน    ออนมั่ง

5 63301040050 นายวชิระ    สีหนองดุม

6 63301040052 นายสิทธิพงศ    ทองแพง

7 63301040054 นายอภิเชษฐ    มณีโชติ

8 63301040056 นายอินทัช    ไชยปรปกษ

9 63301040058 นายชัยวุฒิ    ญัตติณรงค

แผนกวิชา......ชางไฟฟากําลัง..(ทวิภาคี).....สชฟ.1/3.....................................กลุมเรียน..............633010403.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเอกศิลป  ยงทัศนีย

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040061 น.ส.ฐิติยา    พันธนาค

2 63301040063 นายธนวัฒน    เนื่องจํานงค

3 63301040065 นายผดุงพรหม    ขันตี

4 63301040067 นายพศวัต    วัฒนชีพ

5 63301040069 นายภูผา    ผาสุข

6 63301040071 นายวีรวัฒน    นะทะศิริ

7 63301040073 นายอนันตพงษ    เขมาภิรมย

8 63301040075 นายอภิสิทธิ์    วงศแสงอนันต

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

แผนกวิชา......ชางไฟฟากําลัง..(ทวิภาคี).....สชฟ.1/4.....................................กลุมเรียน..............633010404.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเอกศิลป  ยงทัศนีย



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040060 นายชยรพ    รักษาศิล

2 63301040062 นายตอลาภ    จางโพธิ์

3 63301040064 นายธนาวุฒิ    ศรียางนอก

4 63301040066 นายพรพรหม    ตระกูลอินทร

5 63301040068 น.ส.ภัทรวดี    ดงบัง

6 63301040070 นายวายุเดช    เบ็ญขุนทศ

7 63301040072 นายสุรกานต    เจียมสกุล

8 63301040074 นายอนุชา    ลี้สกุลสุข

9 63301040076 นายชัยวัฒน    สงเสริม

แผนกวิชา......ชางไฟฟากําลัง..(ทวิภาคี).....สชฟ.1/4.....................................กลุมเรียน..............633010404.......................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเอกศิลป  ยงทัศนีย

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040077 นายเกรียงไกร    โบราณ

2 63301040079 นายชาญณรงค    ปาวะรีย

3 63301040081 นายเกียรติชัย    แสวงสุข

4 63301040083 นายธนพล    ผิวทอง

5 63301040085 นายธีรภัทร    ธรรมดา

6 63301040087 นายพุฒิศิลป    ธนิทธิพันธ

7 63301040089 นายวิศรุต    คําสุนทร

8 63301040091 นายสรศักดิ์    ธนูแกว

9 63301040093 นายอัครพล    ชมภูแสง

10 63301040095 นายอิทธิศักดิ์    เขียนแกว

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

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......สชฟ.1/5...(ม.6)....................................กลุมเรียน..............633010405.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสุทธิกร  สมทรง



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301040078 นายโกสินทร    สมรูป

2 63301040080 นายกิตติธัช    ดวงแกว

3 63301040082 นายธนพล    ปกการะนัง

4 63301040084 นายธีรภัทร    พิมพทักษิณ

5 63301040086 นายนวเทพ    เพ็ชรรัตน

6 63301040088 นายเรืองศิลป    ไชยสาร

7 63301040090 นายศรายุธ    อุดร

8 63301040092 นายอนุกูล    เลี้ยงจันทร

9 63301040094 นายอานุภาพ    ยิ่งชล

แผนกวิชา..........ชางไฟฟากําลัง.......สชฟ.1/5...(ม.6)....................................กลุมเรียน..............633010405.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายสุทธิกร  สมทรง

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