
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..........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/1..............................................กลุมเรียน..............633010101.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมาโนช  รังษีมณีรัตน



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..........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/1..............................................กลุมเรียน..............633010101.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมาโนช  รังษีมณีรัตน

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010020 นายกรกช    นึกหมาย

2 63301010021 นายทรงพล    เพชรดี

3 63301010022 นายนัตพล    ภูวทิต

4 63301010023 นายรัตนพล    แซเตียว

5 63301010024 นายวรุตม    อ่ําเอี่ยมศรี

6 63301010025 นายศิวกร    เดือนเพ็ญ

7 63301010026 นายสิทธิพล    ขจรรัตนานนท

8 63301010027 นายสุกฤษฎิ์    แซโลว

9 63301010028 นายเสรี    แสนหมุด

10 63301010029 นายอัครชัย    พงษรัตน

11 63301010030 นายณัฐวุฒิ    สืบวงษ

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

แผนกวิชา..........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/2..............................................กลุมเรียน..............633010102.........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมาโนช  รังษีมณีรัตน



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010031 นายธนวัฒน    สัชฌุกรกุล

2 63301010037 นายณัฐพล    แสงรุง

3 63301010039 นายธนภัทร    แจงเจริญ

4 63301010041 นายนัฐวริศร    แซตั๊น

5 63301010043 น.ส.ปริญญา    แสงอุน

6 63301010045 นายพีรพัฒน    ศรจันทร

7 63301010049 นายสิทธิชัย    ทองนาค

8 63301010051 นายภานุเดช    ตันติอลงกรณ

9 63301010059 นายรัชตินนท    พอนรามัญ

10 63301010061 นายสายชล    ขําแปง

11 63301010065 นายพัชรพล    สิมา

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

แผนกวิชา........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/3..(ทวิภาคี)...............................กลุมเรียน..............633010103.............................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเทพฤทธิ์  พลเดช



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010032 นายกันตศักดิ์    พูนพัฒนาทรัพย

2 63301010034 นายชนินทร    งิ้วลาย

3 63301010036 นายฐพันกรณ    รุงเรืองคําแกว

4 63301010038 นายธนกร    โชติการธนโชติ

5 63301010040 นายธิเบศ    เหลาธรรม

6 63301010042 นายบุญฤทธิ์    ใจพุก

7 63301010044 นายพงศพัฒน    โชติวุฒิยศวริศ

8 63301010046 นายวรวุฒิ    รุงวิสัย

9 63301010048 นายศรันย    รุงเรืองศรี

10 63301010056 นายธนาพิพัฒน    แสงเดช

11 63301010064 นายเจษฎากร    เงางาม

แผนกวิชา........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/3..(ทวิภาคี)...............................กลุมเรียน..............633010103.............................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเทพฤทธิ์  พลเดช

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010033 นายเจษฎา    พิมพสกุล

2 63301010035 นายชาง    ตี

3 63301010047 นายวีรภัทร    ลาวิลาศ

4 63301010053 นายเอกภพ    พรหมศิริ

5 63301010055 นายธนวัฒน    เหล็กเพ็ชร

6 63301010057 นายธีรเมธ    พํานัก

7 63301010063 นายไกรวิชญ    พิมพสุวรรณ

8 63301010085 นายวรวุฒิ    สีมวง

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

แผนกวิชา..........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/4.(ทวิภาคี)..............................กลุมเรียน..............633010104........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายกฤษณพล  วิเชียรพงษ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010050 นายพีรพล    ผลเจริญ

2 63301010052 นายศรัณย    บัวสี

3 63301010054 นายกรินทร    ทองฉาย

4 63301010058 นายพลเชษฐ    สินทรัพย

5 63301010060 นายฤทธิชัย    พิพิธภัณฑ

6 63301010062 นายแสนศักดิ์    วิทยานุกรณ

7 63301010066 นายพีรพล    นันทสูรย

แผนกวิชา..........เทคนิคยานยนต.......สชย.1/4.(ทวิภาคี)..............................กลุมเรียน..............633010104........................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายกฤษณพล  วิเชียรพงษ

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



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010067 นายเอกพล    สวางศรี

2 63301010069 นายจักรินทร    แจมจํารัส

3 63301010071 นายชนินทร    มานะพระ

4 63301010073 นายเทพทัต    ดาดิน

5 63301010075 นายนราธิป    แสวงดี

6 63301010077 นายนิชนันท    แซตั้น

7 63301010079 นายวรภพ    เดือนเพ็ญ

8 63301010081 นายศาศวัต    คงประเวศ

9 63301010083 นายเอกพล    ใจงาม

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

แผนกวิชา.......เทคนิคยานยนต.......สชย.1/5 .(ม.6 )............................กลุมเรียน..............633010105...............................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมาโนช  รังษีมณีรัตน



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63301010068 นายกิตติเดช    พวงทอง

2 63301010070 นายชนะกิจ    เจริญงามวงศวาน

3 63301010072 นายณัฐชัย    แสงใสแกว

4 63301010074 นายธนชล    ปุผาเต

5 63301010076 นายนฤพัฒน    มาลี

6 63301010078 นายพัสกร    พัตทะอําพัน

7 63301010080 นายวิชิตชัย    แซตั๊น

8 63301010082 น.ส.อนัญพร    ศักดิ์รัตนารักษ

9 63301010084 นายธีระ    สงคราม

แผนกวิชา.......เทคนิคยานยนต.......สชย.1/5 .(ม.6 )............................กลุมเรียน..............633010105...............................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมาโนช  รังษีมณีรัตน

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