
11/17/2020 ระบบบรหิารจัดการงานวทิยาลยัเทคนคิชลบรุี

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.3&student_group_select_id=61210801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&p… 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.3

เลือกกลุ่ม สถาป�ตยกรรม สถาป�ตยกรรม/1 2561 (ชถ.3/1 )

ค้นหา  ยกเลิก

ค้นพบข้อมูล

 
6121080020 

1209000061683 
อาทิวัฒน์ แย้มนุ่น 

| 2.33 (60%) 30 

 
6121080019 

1209501155915 
อดิศร คุณากรรุ่งโรจน ์

| 1.68 (60%) 30 

 
6121080016 

1709901463230 
สุนันทา โตแทน 

| 3.32 (60%) 30 

6121080015 
1200101923399 
สิทธิศักดิ� เต็มศิร ิ

| 2.89 (60%) 30 

   

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.3&student_group_select_id=61210801&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.3&student_group_select_id=61210801&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=6121080020&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080019&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080016&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080015&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080014&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080013&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080012&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080010&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.3&student_group_select_id=61210801&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&p… 2/2

6121080014 
1209501150531 
ศุทธินี เทพวงค ์

| 3.66 (60%) 30 

6121080013 
1209501160412 
วรัญญา วิจิต 

| 3.23 (60%) 30 

6121080012 
1209501144956 
วรรณณิษา แซ่อึ�ง 

| 3.69 (60%) 30 

6121080010 
1209000086953 
พรรณฤดี สนธิวังตึก 
| 2.66 (60%) 30 

 
6121080009 

1417500019046 
ปุณยาพร ศรีชนะ 

| 3.86 (50%) 30 

 
6121080007 

1309801429530 
ป�ยธิดา ขําเล็ก 

| 2.99 (60%) 30 

 
6121080006 

1209501160251 
ธนภรณ์ คนิตานนท ์
| 2.6 (60%) 30 

6121080005 
1209000099583 
ชยานันท์ ศรีสุข 

| 3.33 (60%) 30 

 
6121080003 

1209501161541 
ชญาณี ป�องบัว 

| 3.14 (60%) 30 

 
6121080002 

1209000087623 
เขมณัฏฐ อุดมสมเกียรต ิ

| 2.98 (60%) 30 

 
6121080001 

1209501150603 
กัลยกร ขําเจริญ 

| 3.48 (60%) 30 

1

ค้นพบนักเรียนทั�งสิ�น 15 ท่าน
V:20200286 : 0.302 s.
RMS : Rcheewa Management System © 2020  
บุคลากร : 12 ท่าน | นักเรียน : 12 ท่าน | ผู้ปกครอง : 3 ท่าน รวม 27 ท่าน ที�กําลังออนไลน์อยู่

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080014&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080013&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080012&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080010&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080009&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080007&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080006&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080005&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080003&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080002&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080001&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.3&student_group_select_id=61210802&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&p… 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.3

เลือกกลุ่ม สถาป�ตยกรรม สถาป�ตยกรรม/2 2561 (ชถ.3/2 )

ค้นหา  ยกเลิก

ค้นพบข้อมูล

 
6121080037 

1209000038240 
รุ่งรัศมี ทิพย์เนตร์ 

| 2.74 (60%) 30 

 
6121080036 

1209000095596 
พีรกานต์ พรไพศาลศิลป� 

| 3.65 (60%) 30 

 
6121080033 

1219900849155 
พิชญา เสน่ห ์

| 2.93 (60%) 30 

6121080032 
1539900767229 
กณิศา พงศ์ประภา 

| 3 (60%) 30 

   

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=search&txtsearch=&grade_name=%BB%C7%AA.3&student_group_select_id=61210802&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.3&student_group_select_id=61210802&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=6121080037&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080036&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080033&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080032&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080031&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080029&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080027&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080026&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.3&student_group_select_id=61210802&submit=%A4%E9%B9%CB%D2&printok=0&mod=2&printok=1&p… 2/2

6121080031 
1209702082320 

ธนโชติ ตระกูลพรงาม 
| 1.87 (60%) 30 

6121080029 
1209702050941 
ปรัชญา สลักจอง 

| 2.93 (60%) 30 

6121080027 
1849100006522 

ณิชนันทร ์ทรามสงวน 
| 3.83 (60%) 30 

6121080026 
1209000066677 
นลภัทร์ มิสาร ิ

| 2.21 (60%) 30 

 
6121080025 

1209501160862 
สุริยา สุภาพ 

| 2.28 (60%) 30 

 
6121080024 

1209501146576 
ธีรภัทร ธรรมกิจ 

| 1.85 (60%) 30 

 
6121080023 

1103900107065 
บุณยาพร อึ�งพัฒนากิจ 

| 3.29 (60%) 30 

6121080021 
1200601355586 
วนิดา อินทร์โสม 

| 3.36 (60%) 30 

1

ค้นพบนักเรียนทั�งสิ�น 12 ท่าน
V:20200286 : 0.282 s.
RMS : Rcheewa Management System © 2020  
บุคลากร : 12 ท่าน | นักเรียน : 12 ท่าน | ผู้ปกครอง : 3 ท่าน รวม 27 ท่าน ที�กําลังออนไลน์อยู่

https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080031&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080029&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080027&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080026&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080025&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080024&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080023&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/index.php?p=sms_search&sp=view&student_id=6121080021&student_group_id=#ok
https://rms.chontech.ac.th/R/rms_system_info.php

