
11/17/2020 ระบบบรหิารจัดการงานวทิยาลยัเทคนคิชลบรุี

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&… 1/3

ค้นหานักเรียน

 

 ค้นหาข้อมูล
คําค้นหา : คําค้นหา

* ส่วนหนึ�งส่วนใด ของ รหัสนักเรียน หรือ ชื�อ หรือ นามสกุล หรือ ชื�อเล่น หรือ วัน/เดือน/ป�เกิด หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง หรือ หมายเลขทะเบียนรถยนต์

เลือกระดับชั�น ปวช.2

เลือกกลุ่ม สถาป�ตยกรรม สถาป�ตยกรรม/1 2562 (ชถ.2/1 )

ค้นหา  ยกเลิก

ค้นพบข้อมูล

 
62201080020 

1209000132904 
คทาวุธ เลิศคุณาณุกูล 

| 2.45 (60%) 30 

 
62201080019 

1219900933474 
พฤศพร อ่างวัฒนกิจ 
| 2.59 (60%) 30 

 
62201080018 

1218800006821 
ภาษิต ตรีสุวรรณกุล
| 2.51 (60%) 30 

62201080017 
1360601250228 
ศิริพร พรมมินทร์
| 1.71 (60%) 30 

   

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=1&mod=2&printok=0&printbtn=0#1
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=1&mod=2&printok=0&printbtn=0#1
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080020&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080019&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080018&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080017&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080016&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080015&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080014&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080013&student_group_id=#ok


11/17/2020 ระบบบรหิารจัดการงานวทิยาลยัเทคนคิชลบรุี

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&… 2/3

62201080016 
1209000121139 
ปลวัชร แย้มละออ 

| 2.72 (50%) 30 

62201080015 
1209000110790 
สุนิสา คงรวย 

| 3.93 (50%) 30 

62201080014 
1209501166801 

สริตา ยิ�งศักดิ�มงคล 
| 2.02 (50%) 30 

62201080013 
1208600005830 
กิตติศักดิ� ภูด ี

| 1.43 (60%) 30 

 
62201080010 

1209601385815 
โยษิตา ถิรดาธันยากุล 

| 2.65 (60%) 30 

 
62201080009 

1207500014348 
พลพล ไกรสี 

| 3.58 (50%) 30 

 
62201080007 
1207500013813 
เบญจวรรณ พลเภา 
| 3.85 (60%) 30 

62201080006 
1209401049773 
นรดล สุขเจริญ 

| 1.99 (60%) 25 

 
62201080005 

1209501165007 
ธีรภัทร์ บุตรสนม 

| 1.33 (50%) 30 

 
62201080004 
1209501169967 
ณัฏฐชัย ลือธนรัฎฐ ์
| 2.84 (60%) 30 

 
62201080003 

1209000105800 
ฐาปนีย์ จรวรรณ 

| 3.91 (50%) 30 

62201080002 
1209702111061 
ชิษณุชา พรมสาร ี

| 2.36 (60%) 25 

 
62201080001 

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080016&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080015&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080014&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080013&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080010&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080009&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080007&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080006&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080005&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080004&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080003&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080002&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080001&student_group_id=#ok


11/17/2020 ระบบบรหิารจัดการงานวทิยาลยัเทคนคิชลบรุี

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&… 3/3

1209501170302 
เฉลิมวงศ์ ศรีจรูญพู่ทอง 

| 1.88 (60%) 28 

1

ค้นพบนักเรียนทั�งสิ�น 17 ท่าน
V:20200286 : 0.262 s.
RMS : Rcheewa Management System © 2020  
บุคลากร : 12 ท่าน | นักเรียน : 12 ท่าน | ผู้ปกครอง : 4 ท่าน รวม 28 ท่าน ที�กําลังออนไลน์อยู่

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080001&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/rms_system_info.php


11/17/2020 ระบบบรหิารจัดการงานวทิยาลยัเทคนคิชลบรุี

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010802&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&mod=2&printok=1&printbtn=1#1 1/2

ค้นหานักเรียน

 

 ค้นหาข้อมูล
คําค้นหา : คําค้นหา

* ส่วนหนึ�งส่วนใด ของ รหัสนักเรียน หรือ ชื�อ หรือ นามสกุล หรือ ชื�อเล่น หรือ วัน/เดือน/ป�เกิด หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง หรือ หมายเลขทะเบียนรถยนต์

เลือกระดับชั�น ปวช.2

เลือกกลุ่ม สถาป�ตยกรรม สถาป�ตยกรรม/2 2562 (ชถ.2/2 )

ค้นหา  ยกเลิก

ค้นพบข้อมูล

 
62201080036 
1529902187416 
นิราวัลย์ แก้วสาย 

| 2.26 (55%) 30 

 
62201080034 

1579900992575 
อรอุมา มุ่งยุทธกลาง 
| 3.28 (60%) 30 

 
62201080032 

1207500014879 
ธีราพร กุลวานิช 

| 2.76 (60%) 30 

62201080031 
1209000138091 
จิรัฏฐ์ สุวรรณศิลป� 
| 1.69 (60%) 30 

   

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010802&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=1&mod=2&printok=0&printbtn=0#1
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010802&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=1&mod=2&printok=0&printbtn=0#1
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080036&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080034&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080032&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080031&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080028&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080027&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080026&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080025&student_group_id=#ok


11/17/2020 ระบบบรหิารจัดการงานวทิยาลยัเทคนคิชลบรุี

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.2&student_group_select_id=622010802&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&mod=2&printok=1&printbtn=1#1 2/2

62201080028 
1720500126242 
นฤมล มังคลา 

| 1.83 (60%) 30 

62201080027 
1339400006921 
อรทัย ดวงภักใต ้

| 2.85 (60%) 30 

62201080026 
1209000064674 
ภัทรนันท ์สิทธิเวช 

| 2.01 (60%) 30 

62201080025 
1200601371727 
อริสรา อุดมรัตน ์

| 3.74 (60%) 30 

 
62201080024 

1208600002679 
ธนวัฒน์ ทองมาก 
| 1.16 (60%) 25 

 
62201080023 

1329100006390 
อรุณี องอาจ 

| 2.68 (60%) 30 

 
62201080022 

1209000127927 
สุธี เนื�องจํานงค ์

| 3.68 (60%) 30 

62201080021 
1209000146310 

กรกฤษณ์ สุขมงคลธรรม 
| 3.71 (60%) 30 

1

ค้นพบนักเรียนทั�งสิ�น 12 ท่าน
V:20200286 : 0.279 s.
RMS : Rcheewa Management System © 2020  
บุคลากร : 12 ท่าน | นักเรียน : 11 ท่าน | ผู้ปกครอง : 4 ท่าน รวม 27 ท่าน ที�กําลังออนไลน์อยู่

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080028&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080027&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080026&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080025&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080024&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080023&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080022&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=62201080021&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/rms_system_info.php

