
ผลการเรียนนักเรยีน นักศึกษาท่ีขอสอบแก้ตัว 0,มส. ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
รหัสวิชา  20102-8001 ชื่อวิชา  ฝึกงาน 

ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 62201020035 นางสาวธาราทิพย์ สรพิมพ์ ชก.3 ม.ส. 2 
2 62201020032 นายอิทธิพัทธ์ ภู่กรุด ชก.3 ม.ส. 1 
3 62201020002 นายธนภัทร ศรีพาเพลิน ชก.3 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20001-1001 ชื่อวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรยีนที่ได้ 
1 64201020002 นายกิตติภพ สุทธิวงศ์ ชก.1 ม.ส. 1 
2 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ม.ส. 1 
3 64201020029 นางสาวสุมล เดือน ชก.1 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20100-1001 ชื่อวิชา  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 

ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020003 นายกิติภพ สุทธิวงศ์ ชก.1 ม.ส. 1 
2 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ม.ส. 1 
3 64201020026 นายอนิรุต จริตรัมย์ ชก.1 ม.ส. 1 
4 64201020029 นางสาวสุมล เดือน ชก.1 ม.ส. 1 
5 64201020031 นายกฤษดา พิลึก ชก.1 ม.ส. 2 

 
รหัสวิชา  20102-2007  ชื่อวิชา  กรรมวิธีการผลิต 

ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020003 นายกิติภพ สุทธิวงศ์ ชก.1 ม.ส. 1 
2 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ม.ส. 1 
3 64201020026 นายอนิรุต จริตรัมย์ ชก.1 ม.ส. 1 
4 64201020029 นางสาวสุมล เดือน ชก.1 ม.ส. 1 
5 64201020031 นายกฤษดา พิลึก ชก.1 ม.ส. 2 

 
รหัสวิชา  20102-2003  ชื่อวิชา  ทฤษฎีเครื่องมือกล 

ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020003 นายกิติภพ สุทธิวงศ์ ชก.1 ม.ส. 1 
2 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ม.ส. 1 
3 64201020026 นายอนิรุต จริตรัมย์ ชก.1 ม.ส. 1 
4 64201020029 นางสาวสุมล เดือน ชก.1 ม.ส. 1 
5 64201020031 นายกฤษดา พิลึก ชก.1 ม.ส. 2.5 



รหัสวิชา  20102-2101  ชื่อวิชา  เขียนแบบเครื่องมือกล 2 
ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201020005 นายกีรติ หมั่นประเสริฐ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
2 63201020007 นายเจษฎา สลางสิงห์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
3 63201020009 นายฐานันดร สีนิล ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
4 63201020012 นางสาวทักษวดี สายจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
5 63201020014 นายธเนตร เหงขุนทด ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
6 63201020019 นายปฐวี ทองเนียม ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
7 63201020020 นายพันธกานต์ เป่ียมลาภพริ้ง ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
8 63201020025 นางสาวยุพารัตน์ โสภณคณิน ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
9 63201020027 นางสาวรุ่งทิพย ์ บุญเสริม ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

10 63201020028 นายวรวิทย ์ แสงนาค ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
11 63201020029 นายวิทวัส ธรรมชาติ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
12 63201020036 นายอโนทัย โพธิ์พระยา ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
13 63201020037 นายวรเมธ ช่อสกุล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
14 63201020039 นายอุดมศักดิ์ ศรีไชย ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
15 63201020041 นายอดิศักดิ์ เจริญผล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20102-2005  ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 

ครูผู้สอน  นายญาณพล เบ็ญพาด 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201020005 นายกีรติ หมั่นประเสริฐ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
2 63201020007 นายเจษฎา สลางสิงห์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
3 63201020009 นายฐานันดร สีนิล ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
4 63201020012 นางสาวทักษวดี สายจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
5 63201020014 นายธเนตร เหงขุนทด ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
6 63201020018 นายนิรุต สาจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
7 63201020019 นายปฐวี ทองเนียม ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
8 63201020020 นายพันธกานต์ เป่ียมลาภพริ้ง ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
9 63201020025 นางสาวยุพารัตน์ โสภณคณิน ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

10 63201020027 นางสาวรุ่งทิพย ์ บุญเสริม ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
11 63201020028 นายวรวิทย ์ แสงนาค ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
12 63201020029 นายวิทวัส ธรรมชาติ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
13 63201020036 นายอโนทัย โพธิ์พระยา ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
14 63201020037 นายวรเมธ ช่อสกุล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
15 63201020039 นายอุดมศักดิ์ ศรีไชย ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
16 63201020041 นายอดิศักดิ์ เจริญผล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

 
 
 



รหัสวิชา  20100-1004  ชื่อวิชา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020001 นางสาวกานต์ธิดา สุขนิล ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
2 64201020003 นายกิตติภพ สุทธิวงศ์ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
3 64201020010 นายณัฐภูมิ ทองสง่า ชก.1 ก.1 ม.ส. 1 
4 64201020013 นายปวริธ มูลคำสุข ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
5 64201020014 นายปัญญา ปริปุณณะ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
6 64201020016 นายรชต สกุลศักดิ์ ชก.1 ก.1 ม.ส. 1 
7 64201020017 นายวรวุฒ ิ อุ่นหล้า ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 

 
รหัสวิชา  20100-1004  ชื่อวิชา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (ต่อ) 

ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
8 64201020018 นายศุภกิจ แสนเข่ือน ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
9 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 

10 64201020026 นายอนิรุต จริตรัมย์ ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 
11 64201020029 นางสาวสุมล เดือน ชก.1 ก.2 ม.ส. 2 
12 64201020031 นายกฤษดา พิลึก ชก.1 ก.2 ม.ส. 2 

 
รหัสวิชา  20102-2108  ชื่อวิชา  ชุบเคลือบผิวโลหะ 

ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020001 นางสาวกานต์ธิดา สุขนิล ชก.1 ก.1 ม.ส. 1 
2 64201020003 นายกิตติภพ สุทธิวงศ์ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
3 64201020005 นายเขมรัตน์ บุราณเศษ ชก.1 ก.1 ม.ส. 3 
4 64201020007 นายเชษฐา แก่นท่าตาล ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
5 64201020010 นายณัฐภูมิ ทองสง่า ชก.1 ก.1 ม.ส. 1 
6 64201020011 นายนพรัตน ์ แบบสุวรรณ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2.5 
7 64201020013 นายปวริธ มูลคำสุข ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
8 64201020014 นายปัญญา ปริปุณณะ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
9 64201020016 นายรชต สกุลศักดิ์ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 

10 64201020017 นายวรวุฒ ิ อุ่นหล้า ชก.1 ก.1 ม.ส. 2.5 
11 64201020018 นายศุภกิจ แสนเขือ่น ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
12 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 
13 64201020026 นายอนิรุต จริตรัมย์ ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 
14 64201020029 นางสาวสุมล เดือน ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 
15 64201020031 นายกฤษดา พิลึก ชก.1 ก.2 ม.ส. 2 

 
 
 
 



รหัสวิชา  20100-1002  ชื่อวิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201020005 นายกีรติ หมั่นประเสริฐ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
2 63201020007 นายเจษฎา สลางสิงห์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
3 63201020009 นายฐานันดร สีนิล ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
4 63201020010 นายณัฐนนท์ จ่ันเรือง ชก.2 ก.1 ม.ส. 2 
5 63201020012 นางสาวทักษวดี สายจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
6 63201020014 นายธเนตร เหงขุนทด ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
7 63201020015 นายธิรานนท์ อินหันต์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
8 63201020018 นายนิรุต สาจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
9 63201020019 นาปฐวี ทองเนียม ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 

10 63201020020 นายพันธกานต์ เป่ียมลาภพริ้ง ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
 

รหัสวิชา  20100-1002  ชื่อวิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชัน้/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201020025 นางสาวยุพารัตน์ โสภณคณิน ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
2 63201020028 นายวรวิทย ์ แสงนาค ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
3 63201020029 นายวิทวัส ธรรมชาติ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
4 63201020030 นายวีรภาพ ถึกแปลก ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
5 63201020032 นายศุภชัย อินทรีย์ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
6 63201020033 นายอธิศักด์ิ คุ้มวงศ์ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
7 63201020034 นายอนุชา ปะรัมย์ ชก.2 ก.2 ม.ส. 2 
8 63201020036 นายอโนทัย โพธิ์พระยา ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
9 63201020037 นายวรเมธ ช่อสกุล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

10 63201020039 นายอุดมศักดิ์ ศรีไชย ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
11 63201020041 นายอภิศักดิ ์ เจริญผล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
12 6021040098 นายนฤเบศร์ ชมวะนา ชฟ.3 เรียนเก็บ ม.ส. 2.5 

 
รหัสวิชา  20102-2010  ชื่อวิชา  อบชุบโลหะ 

ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชัน้/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201020005 นายกีรติ หมั่นประเสริฐ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
2 63201020007 นายเจษฎา สลางสิงห์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 2 
3 63201020009 นายฐานันดร สีนิล ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
4 63201020010 นายณัฐนนท์ จ่ันเรอืง ชก.2 ก.1 ม.ส. 3 
5 63201020012 นางสาวทักษวดี สายจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
6 63201020014 นายธเนตร เหงขุนทด ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
7 63201020015 นายธิรานนท์ อินหันต์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
8 63201020018 นายนิรุต สาจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
9 63201020019 นาปฐวี ทองเนียม ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 



รหัสวิชา  20102-2010  ชื่อวิชา  อบชุบโลหะ 
ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
10 63201020020 นายพันธกานต์ เป่ียมลาภพริ้ง ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
11 63201020025 นางสาวยุพารัตน์ โสภณคณิน ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
12 63201020027 นางสาวรุ่งทิพย ์ บุญเสริม ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
13 63201020028 นายวรวิทย ์ แสงนาค ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
14 63201020029 นายวิทวัส ธรรมชาติ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
15 63201020030 นายวีรภาพ ถึกแปลก ชก.2 ก.2 ม.ส. 2 
16 63201020032 นายศุภชัย อินทรีย์ ชก.2 ก.2 ม.ส. 2 
17 63201020033 นายอธิศักด์ิ คุ้มวงศ์ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
18 63201020034 นายอนุชา ปะรัมย์ ชก.2 ก.2 ม.ส. 2 
10 63201020036 นายอโนทัย โพธิ์พระยา ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
11 63201020037 นายวรเมธ ช่อสกุล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
12 63201020039 นายอุดมศักดิ์ ศรีไชย ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
13 63201020041 นายอภิศักดิ ์ เจริญผล ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20100-1001  ชือ่วิชา  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 

ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010021 นายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
2 63201010023 นายณัฐพล พุทธพงษ ์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
3 63201010024 นายณัฐวุฒิ ทิพวรรณ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
4 63201010025 นายทองคำแท้ เฉลิมพันธ์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
5 63201010029 นายธนาณัต แก้วมณี ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
6 63201010030 นายธรรมนญู ทรัพย์หลาย ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
7 63201010031 นายธัชกร ตันติมงคล ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
8 63201010033 นายธีรภัทร หลุงมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
9 63201010034 นายธีรศักดิ์ บูชา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 

10 63201010035 นายนิธิภัทร ไพทยะทัตย์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
11 63201010036 นายนิภัทร์ กรวยสุวรรณ์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
12 63201010037 นายปราโมทย์ ทิพย์ธรรมมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
13 63201010039 นายปรเมศ ศรีประเสริฐ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
14 63201010040 นายปรเมศวร์ อยู่เล็ก ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1 
15 63201010041 นายปววัฒน ์ พลหินลาด ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 
16 63201010042 นายปรีชา บุญตามทัน ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
17 63201010043 นายปรีดา เอี่ยมเพ็ชร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2 
18 63201010044 นายปองพล ชัยสมบัติ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 
19 63201010046 นายปิยะพงศ์ แดนประเทือง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2 
20 63201010047 นายพงศกร อรุณ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
21 63201010049 นายพงษ์เทพ ศรีทอง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 
22 63201010050 นายพบธรรม เพ็ชรรินทร์ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 



รหัสวิชา  20100-1001  ชื่อวิชา  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 
ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
23 63201010051 นายพันธกานต์ ไกรแสง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
24 63201010054 นายภคนัย แสงเนียม ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 
25 63201010056 นายภูริพัฒน ์ ยังวิจิตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 
26 63201010060 นายวรวุฒ ิ กุลบุตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 1 
27 63201010061 นายวันชนะ ออละเอี่ยม ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 1 
28 63201010063 นายศิรวัฒน ์ หยีบากา ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 2 
29 63201010065 นายศิวะชา โพธิ์หล้า ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 2.5 
30 63201010068 นายศุภัทรชัย ขำประไพ ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 1 
31 63201010070 นายสหรัฐ  เรืองศรี ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 2.5 
32 63201010077 นายอภิสิทธิ์ อยู่เสถียร ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 2 
33 63201010080 นายอัษฎาวุธ ยุทธผาทอง ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 1 
34 63201010081 นายอิทธิพล วังคะฮาด ชย.2/3 ม.ส. 1 
35 63201010082 นายเอกณรินทร์ สินโฉมงาม ชย.2/3 ม.ส. 1 
36 63201010084 นายเอเชีย สอนสิงห์ ชย.2/3 ม.ส. 1 
37 63201010088 นายปรัชญา วรกิจโภคทรัพย์ ชย.2/3 ม.ส. 1 
38 63201010089 นายธนะศักดิ ์ ประจวบสุข ชย.2/3 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  30100-0101  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม 

ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301020001 นายกฤติธัช พุ่มพร สทผ.1 ทวิภาคี ม.ส. 0 
2 64301020002 นายเกรียงไกร แผ้วประพันธ ์ สทผ.1 ทวิภาคี ม.ส. 2 
3 64301020004 นายเชิดชัย ปริตัง สทผ.1 ทวิภาคี ม.ส. 0 
4 64301020006 นายเดชาพล สระบัว สทผ.1 ทวิภาคี ม.ส. 0 
5 64301020007 นายธันยบูรณ์ ประทุมมา สทผ.1 ทวิภาคี ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  30100-0101  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม 

ครูผู้สอน  นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301020012 นายกฤษณะ จอมนารี สชก.1 ก.1 สมทบ ม.ส. 2 
2 64301020013 นางสาวจริยา อะมะมูล สชก.1 ก.1 สมทบ ม.ส. 3 
3 64301020014 นายณัฐพล วันดี สชก.1 ก.1 สมทบ ม.ส. 2.5 
4 64301020015 นายวิชัย ปาสานะโก สชก.1 ก.1 สมทบ ม.ส. 3 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  20101-2106  ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์ 
ครูผู้สอน  นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010001 นายกรกฤช ประสาทเกษการณ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010002 นายกฤตพงศ์ ทองวิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201010003 นายกสิกร จะเริกรัมย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 
4 64201010005 นายเกริกกฤทธิ์ ภาระพงษ ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
5 64201010006 นายขจรชัย เค้าเหลือง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
6 64201010007 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ทอง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
7 64201010008 นายขฑาวุธ เอี้ยงฮง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 
8 64201010009 นายคุณานนท์ ป้องทัพไทย ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
9 64201010010 นายจิรรัตน์ วริศกิตติวรกุล ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 

10 64201010011 นายจิรภัทร์ เหลืองศิริ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
11 64201010013 นายชยกร นิ่มมา ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
12 64201010014 นายชัยมงคล เลิกนอก ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
13 64201010015 นายชาคริต เกตุพิบูลย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
14 64201010016 นายชินดนัย ประสิทธิ์วิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
15 64201010017 นายชินวัตร หลุมเจริญ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 
16 64201010018 นายฐิติกร กุพันลำ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
17 64201010020 นายณรงค์ชัย เรืองฤทธิ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2.5 

 
รหัสวิชา  20101-2106  ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์ 

ครูผู้สอน  นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010041 นายพิทวัส ชัยสุวรรณ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010042 นายพีรพัฒน ์ ทรายคำ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201010043 นายพีรยุทธ นิลโนร ี ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 2 
4 64201010045 นายเพ็รชรัตน์ สนเจริญ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 2 
5 64201010046 นายภูเบศน์ ภูนิสัย ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 2 
6 64201010047 นายมงคล ประกอบสุข ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
7 64201010048 นายเมธาวุฒิ พุ่มเจริญ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
8 64201010049 นายรติพงษ ์ มีแก้ว ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
9 64201010050 นายรพีภัทร ดิษฐเทศ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 

10 64201010051 นายรัชพล หวันน้อย ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
11 64201010052 นายวริศปกรณ์ ธยานธ์นวฒัน ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
12 64201010053 นายวัชรบลูย์ แย้มพงษ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
13 64201010054 นายปิยรส มงคลทอง ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
14 64201010055 นายวันมงคล พึ่งดวง ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
15 64201010056 นายวีรภัทร ศิลาสามสี ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
16 64201010057 นายศตวรรษ ชมช่ืน ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
17 64201010058 นายศักดิด์า ทาเภา ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
18 64201010059 นายศุภฤกษ์ ถินสง่า ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 



รหัสวิชา  20101-2006  ชื่อวิชา  เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ครูผู้สอน  นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010001 นายกรกฤช ประสาทเกษการณ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010002 นายกฤตพงศ์ ทองวิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201010003 นายกสิกร จะเริกรัมย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
4 64201010005 นายเกริกกฤทธิ์ ภาระพงษ ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 
5 64201010006 นายขจรชัย เค้าเหลือง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
6 64201010007 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ทอง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
7 64201010008 นายขฑาวุธ เอี้ยงฮง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
8 64201010009 นายคุณานนท์ ป้องทัพไทย ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
9 64201010010 นายจิรวัตน์ วริศกิตติวรากุล ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 

10 64201010011 นายจิรภัทร์ เหลืองศิริ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
11 64201010013 นายชยกร นิ่มมา ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1 
12 64201010014 นายชัยมงคล เลิกนอก ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
13 64201010015 นายชาคริต เกตุพิบูลย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
14 64201010016 นายชินดนัย ประสิทธิ์วิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
15 64201010018 นายฐิติกร กุพันลำ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1 
16 64201010020 นายณรงค์ชัย เรืองฤทธิ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2.5 
17 64201010021 นายณัฐวุฒิ สมใจ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
18 64201010022 นายเดชาภัทร จันทรังสี ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
19 64201010023 นายตรีสินธุ์ สอนจันทร์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
20 64201010024 นายตะวัน เปรมแสง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
21 64201010025 นายธนธรณ์ สีชมภู ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
22 64201010026 นายธนวัฒน ์ พุ่มเจริญ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
23 64201010027 นายธนภัทร พุ่มเจริญ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
24 64201010028 นายธนภัทร สงสนั่น ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
25 64201010029 นายธนวัฒน ์ คล้ายกล่ิน ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
26 64201010030 นายธนาวุฒ ิ เช้ืออินทร์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 1.5 
27 64201010031 นายธีรพงษ ์ วังมูล ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
28 64201010033 นายธีรภัทร์ พอนคง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 2.5 
29 64201010034 นายนนทพัฒน ์ สุภาพ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
30 64201010036 นางสาวเบญญาภา สงวนยวง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
31 64201010037 นายปรีชา วันชา ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
32 64201010038 นางสาวปาริตา สวาดวงศ์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 2.5 
33 64201010039 นายเป็นหนึ่ง เนียมศิริ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  20101-2001  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
ครูผู้สอน  นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010001 นายกรกฤช ประสาทเกษการณ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010002 นายกฤตพงศ์ ทองวิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201010003 นายกสิกร จะเริกรัมย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
4 64201010005 นายเกริกฤทธิ์ ภาระพงษ ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
5 64201010006 นายขจรชัย เค้าเหลือง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
6 64201010008 นายขฑาวุธ เอี้ยงฮง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 
7 64201010009 นายคุณานนท์ ป้องทัพไทย ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
8 64201010010 นายจิรวัตน์ วริศกิตติวรากุล ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
9 64201010011 นายจิรภัทร์ เหลืองศิริ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 

10 64201010013 นายชยกร นิ่มมา ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
11 64201010014 นายชัยมงคล เลิกนอก ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
12 64201010015 นายชาคริต เกตุพิบูลย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
13 64201010016 นายชินดนัย ประสิทธิ์วิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
14 64201010018 นายฐิติกร กุพันลำ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
15 64201010020 นายณรงค์ชัย เรืองฤทธิ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2.5 

 
รหสัวิชา  20101-2104  ชื่อวิชา  งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

ครูผู้สอน  นายสมชาย อุประ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010002 นายกิตติธร กระแสสินธิ์ ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 63201010004 นายกิตติศักดิ์ คำสม ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
3 63201010006 นายจักรพงษ ์ น้อยเสนา ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
4 63201010009 นายจีระศักดิ ์ กรนุ่ม ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
5 63201010016 นายชลธิเทพ อุดมมงคล ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
6 63201010020 นายฐิติพงศ์ ดีแก้ว ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2003  ชื่อวิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์  

ครูผู้สอน  นายสมชาย อุประ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010002 นายกิตติธร กระแสสินธิ์ ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 63201010004 นายกิตติศักดิ์ คำสม ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 2 
3 63201010006 นายจักรพงษ ์ น้อยเสนา ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
4 63201010009 นายจีระศักดิ ์ กรนุ่ม ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
5 63201010016 นายชลธิเทพ อุดมมงคล ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 
6 63201010020 นายฐิติพงศ์ ดีแก้ว ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 0 

 
 
 
 



รหัสวิชา  20101-2001  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
ครูผูส้อน  นายสมชาย อุประ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010063 นางสาวสุกัญญา วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010065 นายอดิเทพ ศิริบุญ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010068 นายอัครชัย เจริญธรรม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 2 
4 64201010070 นางสาวอารีรัตน์ ไชยรัตทอง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010076 นายพัชรพล สิริม่วง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010077 นายสุรเชษฐ์ วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010079 นายยศกร สอนน่วม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  30101-2003  ชื่อวิชา  เครื่องยนต์สันดาปภายใน  

ครูผู้สอน  นายสมชาย อุประ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301010012 นายยุทธพิชัย ไวยกรรณ์ สชย.1 ม.ส. 0 
2 64301010015 นายสุรพัฒน ์ พักตร์วิราม สชย.1 ม.ส. 0 
3 64301010018 นายอัยยูบ สวัสดี สชย.1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2106  ชื่อวิชา  บำรุงรักษารถยนต์  

ครูผู้สอน  นายธวัชชัย หงษ์อ่อนสา 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010021 นายณัฐวุฒิ สมใจ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010022 นายเดชาภัทร จันทรังสี ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010024 นายตะวัน เปรมแสง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
4 64201010028 นายธนภัทร สงสนั่น ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010029 นายธนวัฒน ์ คล้ายกล่ิน ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010034 นายนนทพัฒน ์ สุภาพ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010036 นางสาวเบญญาภา สงวนยวง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
8 64201010037 นายปรีชา วันชา ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  30101-2104  ชื่อวิชา  งานปรับอากาศรถยนต์  

ครูผู้สอน  นายธวัชชัย หงษ์อ่อนสา 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301010001 นายกิตติกวิน ธรรมนารถสกุล สชย.1 ม.ส. 0 
2 64301010004 นายอิทธิพล ยังทรัพย ์ สชย.1 ม.ส. 2 

 
รหัสวิชา  30101-5102  ชื่อวิชา  งานเทคนิคยานยนต์ 2  

ครูผู้สอน  นายธวัชชัย หงษ์อ่อนสา 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301010005 นายรุ่งโรจน ์ แก้วนววิธ สชย.2 ม.ส. 0 
       

 



รหัสวิชา  20101-2003  ชื่อวิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์  
ครูผู้สอน  นายธวัชชัย หงษ์อ่อนสา 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010021 นายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
2 63201010024 นายณัฐวุฒิ ทิพวรรณ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
3 63201010026 นายธนกฤต พานิชชัย ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
4 63201010027 นายธนดล ไชยพันธ ์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
5 63201010029 นายธนาณัต แก้วมณี ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
6 63201010030 นายธรรมนญู ทรัพย์หลาย ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
7 63201010033 นายธีรภัทร หลุงมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
8 63201010034 นายธีรศักดิ ์ บูชา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
9 63201010035 นายนิธิภัทร ไพทยะทัตย์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 

10 63201010037 นายปราโมทย์ ทิพย์ธรรมมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
11 63201010039 นายปรเมศ ศรีประเสริฐ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
12 63201010040 นายปรเมศวร์ อยู่เล็ก ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2104  ชื่อวิชา  งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

ครูผู้สอน  นายธวัชชัย หงษ์อ่อนสา 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010021 นายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
2 63201010024 นายณัฐวุฒิ ทิพวรรณ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
3 63201010026 นายธนกฤต พานิชชัย ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
4 63201010027 นายธนดล ไชยพันธ ์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
5 63201010029 นายธนาณัต แก้วมณี ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
6 63201010030 นายธรรมนญู ทรัพย์หลาย ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
7 63201010033 นายธีรภัทร หลุงมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
8 63201010034 นายธีรศักดิ ์ บูชา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
9 63201010035 นายนิธิภัทร ไพทยะทัตย์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 

10 63201010037 นายปราโมทย์ ทิพย์ธรรมมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
11 63201010039 นายปรเมศ ศรีประเสริฐ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 
12 63201010040 นายปรเมศวร์ อยู่เล็ก ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-8001  ชื่อวิชา  ฝึกงาน 

ครูผู้สอน  นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรยีนที่ได้ 
1 62201010091 นายสุขมงคล โปะ๊ไธสง ชย.3/3 ม.ส. 0 
2 62201010097 นายอนุวัฒน ์ ผาสุก ชย.3/3 ม.ส. 0 
3 62201010101 นายอภิวัฒน ์ ไทยเจริญ ชย.3/3 ม.ส. 0 

 
 
 
 



รหัสวิชา  20101-2006  ชื่อวิชา  เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 
ครูผู้สอน  นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010049 นายรติพงษ ์ มีแก้ว ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010072 นายอิสระ อ่วมนนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 2 
3 64201010073 นายกฤษณะ ถาวรศักดิ์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 1 
4 64201010076 นายพัชรพล สิริม่วง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 1 
5 64201010077 นายสุรเชษฐ์ วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 1 
6 64201010079 นายยศกร สอนน่วม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20101-2004  ชื่อวิชา  งานส่งกำลังรถยนต์ 

ครูผู้สอน  นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010023 นายณัฐพล พุทธพงษ ์ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2.5 
2 63201010026 นายธนกฤต พานิชชัย ชย.2/1 ก.2 ข.ส. 0 
3 63201010027 นายธนดล ไชยพันธ ์ ชย.2/1 ก.2 ข.ส. 0 
4 63201010030 นายธรรมนญู ทรัพย์หลาย ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
5 63201010033 นายธีรภัทร หลุงมา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1.5 
6 63201010034 นายธีรศักดิ ์ บูชา ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 1.5 
7 63201010039 นายปรเมศ ศรีประเสริฐ ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2 
8 63201010040 นายปรเมศวร์ อยู่เล็ก ชย.2/1 ก.2 ม.ส. 2.5 

 
รหัสวิชา  20101-2003  ชื่อวิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์ 

ครูผู้สอน  นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010041 นายปววัฒน ์ พลหินลาด ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2 
2 63201010043 นายปรีดา เอี่ยมเพ็ชร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 3 
3 63201010044 นายปองพล ชัยสมบัติ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
4 63201010046 นายปิยะพงศ์ แดนประเทือง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
5 63201010047 นายพงศกร อรุณ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 3 
6 63201010049 นายพงษ์เทพ ศรีทอง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
7 63201010050 นายพบธรรม เพ็ชรรินทร์ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2 
8 63201010054 นายภคนัย แสงเนียม ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
9 63201010056 นายภูริพัฒน ์ ยังวิจิตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 

10 63201010060 นายวรวุฒ ิ กุลบุตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  20101-2104  ชื่อวิชา  งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ครูผู้สอน  นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010041 นายปววัฒน ์ พลหินลาด ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2 
2 63201010043 นายปรีดา เอี่ยมเพ็ชร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 3 
3 63201010044 นายปองพล ชัยสมบัติ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
4 63201010046 นายปิยะพงศ์ แดนประเทือง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
5 63201010047 นายพงศกร อรุณ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 3 
6 63201010049 นายพงษ์เทพ ศรีทอง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 3 
7 63201010050 นายพบธรรม เพ็ชรรินทร์ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
8 63201010054 นายภคนัย แสงเนียม ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
9 63201010056 นายภูริพัฒน ์ ยังวิจิตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 

10 63201010060 นายวรวุฒ ิ กุลบุตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
 

รหัสวิชา  30101-2002  ชื่อวิชา  เทอร์โมไดนามิกส์ 
ครูผู้สอน  นายธนากร ไวยศิลป์ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301010001 นายกิตติกวิน ธรรมนารถสกุล สชย.1 ม.ส.  0 

 
รหัสวิชา  30100-0104  ชื่อวิชา  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

ครูผู้สอน  นายธนากร ไวยศิลป์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301010001 นายกิตติกวิน ธรรมนารถสกุล สชย.1 ม.ส.  0 

 
รหัสวิชา  30100-0101  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม 

ครูผู้สอน  นายธนากร ไวยศิลป์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301010001 นายกิตติกวิน ธรรมนารถสกุล สชย.1 ม.ส.  0 

 
รหัสวิชา  30101-5101  ชื่อวิชา  งานเทคนิคยานยนต์ 1 

ครูผู้สอน  นายธนากร ไวยศิลป์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301010005 นายรุ่งโรจน ์ แก้วนววิธ สชย.2 ม.ส.  0 

 
รหัสวิชา  20101-2101  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์เล็ก 

ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีกนกพล พรมจักร 
ท่ี รหสัประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010001 นายกรกฤช ประสาทเกษการณ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010002 นายกฤตพงศ์ ทองวิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201010003 นายกสิกร จะเริกรัมย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
4 64201010005 นายเกริกฤทธิ์ ภาระพงษ ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1 
5 64201010006 นายขจรชัย เค้าเหลือง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1 



รหัสวิชา  20101-2101  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์เล็ก 
ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีกนกพล พรมจักร 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
6 64201010007 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ทอง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
7 64201010008 นายขฑาวุธ เอี้ยงฮง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 
8 64201010009 นายคุณานนท์ ป้องทัพไทย ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
9 64201010010 นายจิรวัตน์ วริศกิตติวรากุล ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 

10 64201010011 นายจิรภัทร์ เหลืองศิริ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1 
11 64201010013 นายชยกร นิ่มมา ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
12 64201010014 นายชัยมงคล เลิกนอก ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
13 64201010015 นายชาคริต เกตุพิบูลย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
14 64201010016 นายชินดนัย ประสิทธิ์วิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
15 64201010018 นายฐิติกร กุพันลำ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
16 64201010041 นายพิทวัส ชัยสุวรรณ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1.5 
17 64201010042 นายพีรพัฒน ์ ทรายคำ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1.5 
18 64201010043 นายพีรยุทธ นิลโนร ี ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
19 64201010044 นายพีระพฒัน ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
20 64201010045 นายเพ็รชรัตน์ สนเจริญ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
21 64201010046 นายภูเบศน์ ภูนิสัย ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
22 64201010047 นายมงคล ประกอบสุข ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
23 64201010048 นายเมธาวุฒิ พุ่มเจริญ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
24 64201010049 นายรติพงษ ์ มีแก้ว ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
25 64201010050 นายรพีภัทร ดิษฐเทศ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
26 64201010051 นายรัชพล หวันน้อย ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
27 64201010053 นายวัชรบูลย์ แย้มพงษ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
28 64201010054 นายปิยรส มงคลทอง ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1.5 
29 64201010055 นายวันมงคล พึ่งดวง ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1.5 
30 64201010056 นายวีรภัทร ศิลาสามสี ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
31 64201010057 นายศตวรรษ ชมช่ืน ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
32 64201010058 นายศักดิด์า ทาเภา ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
33 64201010059 นายศุภฤกษ์ ถินสง่า ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2001  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีกนกพล พรมจักร 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010021 นายณัฐวุฒิ สมใจ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010022 นายเดชาภัทร จันทรังสี ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010023 นายตรีสินธุ์ สอนจันทร์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
4 64201010024 นายตะวัน เปรมแสง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010025 นายธนธรณ์ สีชมภู ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010026 นายธนวัฒน ์ พุ่มเจริญ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010027 นายธนภัทร พุ่มเจริญ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 



รหัสวิชา  20101-2001  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีกนกพล พรมจักร 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
8 64201010028 นายธนภัทร สงสนั่น ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
9 64201010029 นายธนวัฒน ์ คล้ายกล่ิน ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 

10 64201010031 นายธีรพงษ ์ วังมูล ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
11 64201010032 นายธีรภัทร บุญนอก ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
12 64201010034 นายนนทพัฒน ์ สุภาพ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
13 64201010036 นางสาวเบญญาภา สงวนยวง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
14 64201010037 นายปรีชา วันชา ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
15 64201010038 นางสาวปาริตา สวาดวงศ์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
16 64201010039 นายเป็นหนึ่ง เนียมศิริ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2106  ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์ 

ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีกนกพล พรมจักร 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010061 นายสรภัสร์ วรวงศ์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010062 นายสิริโชค ศรีพิกุล ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010063 นางสาวสุกัญญา วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
4 64201010064 นายสุทธิพงษ์ มากคง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010065 นายอดิเทพ ศิริบุญ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010068 นายอัครชัย เจริญธรรม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010069 นายอัครพล หล้าบุตร ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
8 64201010070 นางสาวอารีรัตน์ ไชยรัตทอง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
9 64201010073 นายกฤษณะ ถาวรศักดิ์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 

10 64201010074 นายแทนคุณ ใจซื่อ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
11 64201010075 นายนครินทร ์ สุขสำราญ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
12 64201010076 นายพัชรพล ศิริม่วง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
13 64201010077 นายสุรเชษฐ์ วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  30100-0101  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม 

ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีกนกพล พรมจักร 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301010012 นายยุทธพิชัย ไวยกรรณ์ สชย.1 สมทบ ม.ส. 0 
2 64301010015 นายสุรพัฒน ์ พักต์วิราม สชย.1 สมทบ ม.ส. 0 
3 64301010018 นายอัยยูบ สวัสดี สชย.1 สมทบ ม.ส. 0 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  20101-2001  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010043 นายพีรยุทธ นิลโนร ี ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
2 64201010047 นายมงคล ประกอบสุข ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
3 64201010049 นายรติพงษ ์ มีแก้ว ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
4 64201010050 นายรพีภัทร ดิษฐเทพ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 
5 64201010053 นายวัชรบูลย์ แย้มพงษ ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20101-2101  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์เล็ก 

ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010063 นางสาวสุกัญญา วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010065 นายอดิเทพ ศิริบุญ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010068 นายอัครชัย เจริญธรรม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 1.5 
4 64201010070 นางสาวอารีรัตน์ ไชยรัตทอง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010076 นายพัชรพล ศิริม่วง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010079 นายยศกร สอนน่วม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-8001  ชื่อวิชา  ฝึกงาน 

ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 62201010011 นายกิตติศักดิ์ ดาอาษา ชย.3/1 ม.ส. 0 
2 62201010012 นายกิติพัฒน ์ ธนาธรณ์วสุรัฐ ชย.3/1 ม.ส. 3.5 
3 62201010035 นายเดชาพล เหล่าวงษี ชย.3/1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2111  ชื่อวิชา  งานบริการรถยนต์ 

ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 62201010011 นายกิตติศักดิ์ ดาอาษา ชย.3/1 ม.ส. 0 
2 62201010012 นายกิติพัฒน ์ ธนาธรณ์วสุรัฐ ชย.3/1 ม.ส. 3.5 
3 62201010035 นายเดชาพล เหล่าวงษี ชย.3/1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20001-1001  ชื่อวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010041 นายปววัฒน ์ พลหินลาด ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 
2 63201010043 นายปรีดา เอี่ยมเพ็ชร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
3 63201010044 นายปองพล ชัยสมบัติ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 
4 63201010046 นายปิยะพงศ์ แดนประเทือง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 
5 63201010047 นายพงศกร อรุณ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 2.5 

 



รหัสวิชา  20001-1001  ชื่อวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
6 63201010049 นายพงษ์เทพ ศรีทอง ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 
7 63201010050 นายพบธรรม เพ็ชรรินทร์ ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 
8 63201010054 นายภคนัย แสงเนียม ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 
9 63201010056 นายภูริพัฒน ์ ยังวิจิตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 

10 63201010060 นายวรวุฒ ิ กุลบุตร ชย.2/2 ก.1 ม.ส. 0 
11 63201010061 นายวันชนะ ออละเอี่ยม ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 0 
12 63201010065 นายศิวะชา โพธิ์หล้า ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 2.5 
13 63201010068 นายศุภัทรชัย ขำประไพ ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 0 
14 63201010070 นายสหรัฐ เรืองศรี ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 2.5 
15 63201010080 นายอัษฎาวุธ ยุทธผาทอง ชย.2/2 ก.2 ม.ส. 0 
16 63201010081 นายอิทธิพล วังคะฮาด ชย.2/3 ม.ส. 0 
17 63201010082 นายเอกณรินทร์ สินโฉมงาม ชย.2/3 ม.ส. 0 
18 63201010084 นายเอเชีย สอนสิงห์ ชย.2/3 ม.ส. 0 
19 63201010088 นายปรัชญา วรกิจโภคทรัพย์ ชย.2/3 ม.ส. 0 
20 63201010089 นายธนะศักดิ ์ ประจวบสุข ชย.2/3 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20001-2101  ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์เล็ก 

ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010021 นายณัฐวุฒิ สมใจ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010022 นายเดชาภัทร จันทรังสี ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010023 นายตรีสินธุ์ สอนจันทร์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
4 64201010024 นายตะวัน เปรมแสง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010033 นายธีรภัทร พอนคง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010034 นายนนทพัฒน ์ สุภาพ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010036 นางสาวเบญญาภา สงวนยวง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
8 64201010037 นายปรีชา วันชา ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
9 64201010039 นายเป็นหนึ่ง เนียมศิริ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  30101-2002  ชื่อวิชา  เทอร์โมไดนามิกส์ 

ครูผู้สอน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301010016 นายอนุชา ดีใจ สชย.1 ก.3 ม.ส. 2 
2 64301010017 นายอภิชัย แจ่มคล้าย สชย.1 ก.3 ม.ส. 2 
3 64301010009 นายพัฒนพงษ ์ แม้นพยัคฆ์ สชย.1 ก.4 ม.ส. 0 
4 64301010012 นายยุทธพิชัย ไวยกรรณ์ สชย.1 ก.4 ม.ส. 0 
5 64301010015 นายสุรพัฒน ์ พักตร์วิราม สชย.1 ก.4 ม.ส. 0 
6 64301010018 นายอัยยูบ สวัสดี สชย.1 ก.4 ม.ส. 0 

 



รหัสวิชา  30101-2102  ชื่อวิชา  งานไฟฟ้ายานยนต์ 
ครูผูส้อน  นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301010013 นายณัฐวุฒิ ขันดีชา สชย.2 ก.1 สมทบ ม.ส. 0 
2 63301010015 นายกวินศักดิ์ เจริญฐิติจิรากุล สชย.2 ก.1 สมทบ ม.ส. 0 
3 63301010017 นายพันธกานต์ ไชยายงค์ สชย.2 ก.1 สมทบ ม.ส. 0 
4 63301010014 นายธงชัย ทองกัลยา สชย.2 ก.2 สมทบ ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20101-2111  ชื่อวิชา  งานบริการรถยนต์ 

ครูผู้สอน  นายโสวัส อังคะมาตย์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 62201010072 นายพุฒิพงศ์ คำประสาท ชย.3/2 ก.2 ม.ส. 2.5 
       

 
รหัสวิชา  20101-8001  ชื่อวิชา  ฝึกงาน 

ครูผู้สอน  นายโสวัส อังคะมาตย์ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 62201010072 นายพุฒิพงศ์ คำประสาท ชย.3/2 ก.2 ม.ส. 2.5 
       

 
รหัสวิชา  20100-1003  ชื่อวิชา  งานฝึกฝีมือ 

ครูผู้สอน  นายวัชรา ดนตรีสวัสด์ิ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010008 นายขฑาวุธ เอี้ยงฮง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201010009 นายคุณานนท์ ป้องทัพไทย ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201010011 นายจิรภัทร์ เหลืองศิริ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 
4 64201010013 นายชยกร นิ่มมา ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
5 64201010014 นายชัยมงคล เลิกนอก ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
6 64201010015 นายชาคริต เกตุพิบูลย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
7 64201010016 นายชินดนัย ประสิทธิ์วิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
8 64201010001 นายกรกฤช ประสาทเกษการณ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
9 64201010002 นายกฤตพงศ์ ทองวิเศษ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 1.5 

10 64201010003 นายกสิกร จะเริกรัมย์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
11 64201010005 นายเกริกฤทธิ์ ภาระพงษ ์ ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 0 
12 64201010006 นายขจรชัย เค้าเหลือง ชย.1/1 ก.1 ม.ส. 2 

 
รหัสวิชา  20102-2004  ชื่อวิชา  งานวัดละเอียด 

ครูผู้สอน  นายวัชรา ดนตรีสวัสด์ิ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ก.2 ม.ส.  1.5 
       

 



รหัสวิชา  20100-1004  ชื่อวิชา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
ครูผู้สอน  นายวัชรา ดนตรีสวัสด์ิ 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201040001 นายกฤษดากร เอี่ยมอุดม ชฟ.1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201040005 นายคทายุทธ์ มีศิลป์ ชฟ.1 ก.1 ม.ส. 0 
3 64201040012 นายธนรักษ ์ กมลฉ่ำ ชฟ.1 ก.1 ม.ส. 0 
4 64201040016 นายนพรุจ เชียงมา ชฟ.1 ก.1 ม.ส. 2 
5 64201040018 นายพีรเดช ศรีละคร ชฟ.1 ก.1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20100-1003  ชื่อวิชา  งานฝึกฝีมือ 

ครูผู้สอน  นายวัชรา ดนตรีสวัสด์ิ 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010063 นางสาวสุกัญญา วงศานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010065 นายอดิเทพ ศิริบุญ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
3 64201010070 นางสาวอารีรัตน์ ไชยรัตทอง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
4 64201010069 นายอัครพล หล้าบุตร ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 1.5 
5 64201010068 นายอัครชัย เจริญธรรม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010064 นายสุทธิพงษ์ มากคง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010061 นายสรภัสร์ วรวงศ์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
8 64201010073 นายกฤษณะ ถาวรศักดิ์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
9 64201010076 นายพัชรพล ศิริม่วง ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 

10 64201010077 นายสุรเชษฐ์ วงสานนท์ ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 
11 64201010079 นายยศกร สอนน่วม ชย.1/2 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20100-1003  ชื่อวิชา  งานฝึกฝีมือ 

ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201010022 นายเดชาภัทร จันทรังสี ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
2 64201010023 นายตรีสินธุ์ สอนจันทร์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 1 
3 64201010024 นายตะวัน เปรมแสง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
4 64201010025 นายธนธรณ์ สีชมภู ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
5 64201010029 นายธนวัฒน ์ คล้ายกล่ิน ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
6 64201010034 นายนนทพัฒน ์ สุภาพ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
7 64201010036 นางสาวเบญญาภา สงวนยวง ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
8 64201010037 นายปรีชา วันชา ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
9 64201010038 นางสาวปาริตา สวาดวงศ์ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 

10 64201010039 นายเป็นหนึ่ง เนียมศิริ ชย.1/1 ก.2 ม.ส. 0 
11 64201010041 นายพิทวัส ชัยสุวรรณ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
12 64201010042 นายพีรพัฒน ์ ทรายคำ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
13 64201010044 นายพีระพฒัน ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
14 64201010045 นายเพ็รชรัตน์ สนเจริญ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
15 64201010046 นายภูเบศน์ ภูนิสัย ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 2 



รหัสวิชา  20100-1003  ชื่อวิชา  งานฝึกฝีมือ 
ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
16 64201010047 นายมงคล ประกอบสุข ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
17 64201010048 นายเมธาวุฒิ พุ่มเจริญ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
18 64201010049 นายรติพงษ ์ มีแก้ว ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
19 64201010050 นายรพีภัทร ดิษฐเทศ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
20 64201010051 นายรัชพล หวันน้อย ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
21 64201010053 นายวัชรบูลย์ แยม้พงษ ์ ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
22 64201010055 นายวันมงคล พึ่งดวง ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
23 64201010057 นายศตวรรษ ชมช่ืน ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
24 64201010058 นายศักดิ์ดา ทาเภา ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 
25 64201010059 นายศุภฤกษ ์ ถินสง่า ชย.1/2 ก.1 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 

ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64201020004 นายโกศิฐย์ ขาวเขียว ชก.1 ก.1 ม.ส. 0 
2 64201020005 นายเขมรัตน์ บุราณเศษ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
3 64201020010 นายณัฐภูมิ ทองสง่า ชก.1 ก.1 ม.ส. 0 
4 64201020011 นายนพรัตน ์ แบบสุวรรณ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2.5 
5 64201020013 นายปวริธ มูลคำสุข ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
6 64201020014 นายปัญญา ปริปุณณะ ชก.1 ก.1 ม.ส. 2 
7 64201020028 นายศิริพงษ ์ บุตรอำคา ชก.1 ก.2 ม.ส. 0 
8 64201020030 นายปิยะเดช ศรีปญัญา ชก.1 ก.2 ม.ส. 0 
9 64201020020 นายสืบสกุล ภูมิสุวรรณ์ ชก.1 ก.2 ม.ส. 0 

10 64201020022 นางสาวสุนิตา รอดสุด ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 
11 64201020026 นายอนิรุต จริตรัมย์ ชก.1 ก.2 ม.ส. 1 
12 64201020019 นายสัณหณัฐ อินลอย ชก.1 ก.2 ม.ส. 2 
13 6121010071 นายศิริศักดิ์ ปั้นทอง ชย.3 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20100-1001  ชื่อวิชา  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 

ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201010002 นายกิตติธร กระแสสินธ์ ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
2 63201010004 นายกิตติศักดิ์ คำสม ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
3 63201010005 นายเขมทัต แสงนาค ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
4 63201010006 นายจักรพงษ ์ น้อยเสนา ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
5 63201010007 นายจักรรินทร ์ ใจเย็น ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
6 63201010008 นายจิรวรรธ พลูทา ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
7 63201010009 นายจีระศักดิ์ กรนุ่ม ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
8 63201010010 นายเจษฎา สาลีทอง ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 



รหัสวิชา  20100-1001  ชื่อวิชา  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 
ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
9 63201010011 นายเจษฎา เหลืองศิริ ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 

10 63201010016 นายชลธิเทพ อุดมมงคล ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 
11 63201010020 นายฐิติพงศ์ ดีแก้ว ชย.2/1 ก.1 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  20100-2102 ชื่อวิชา  ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ 2 

ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201020005 นายกีรติ หมั่นประเสริฐ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
2 63201020007 นายเจษฎา สลางสิงห์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 2.5 
3 63201020012 นางสาวทักษวดี สายจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 2.5 
4 63201020015 นายธิรานนท์ อินหันต์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 0 
5 63201020018 นายนิรุต สาจันทร์ ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
6 63201020019 นาปฐวี ทองเนียม ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
7 63201020020 นายพันธกานต์ เป่ียมลาภพริ้ง ชก.2 ก.1 ม.ส. 1 
8 63201020025 นางสาวยุพารัตน์ โสภณคณิน ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
9 63201020027 นางสาวรุ่งทิพย ์ บุญเสริม ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 

10 63201020028 นายวรวิทย ์ แสงนาค ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
11 63201020029 นายวิทวัส ธรรมชาติ ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
12 63201020030 นายวีรภาพ ถึกแปลก ชก.2 ก.2 ม.ส. 2 
13 63201020037 นายวรเมธ ช่อสกุล ชก.2 ก.2 ม.ส. 2 
14 63201020039 นายอุดมศักด์ิ ศรีไชย ชก.2 ก.2 ม.ส. 1 
15 63201020041 นายอภิศักดิ ์ เจริญผล ชก.2 ก.2 ม.ส. 0 

 
รหัสวิชา  20100-1002 ชื่อวิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201040001 นายกฤตพณ บุญแช่ม ชฟ.2/1 ม.ส. 2 
2 63201040003 นายเกรียงไกร ทองคำมาก ชฟ.2/1 ม.ส. 2 
3 63201040013 นายธนภัทร หมัน่ดู ชฟ.2/1 ม.ส. 0 
4 63201040015 นายนรวุฒ ิ หันจางสิทธิ์ ชฟ.2/1 ม.ส. 2 
5 63201040020 นายปุณณวิช ใจสุวรรณ ชฟ.2/1 ม.ส. 2 
6 63201040019 นายบอล โชติจิระประภา ชฟ.2/1 ม.ส. 2 
7 63201040018 นางสาวณิศามณี เรืองฤทธิ์ ชฟ.2/1 ม.ส. 0 
8 63201040004 นางสาวจุฑามาศ หวานเย็น ชฟ.2/1 ม.ส. 2.5 
9 63201040002 นายกฤตเมธ ศิริทัศน์ธนา ชฟ.2/1 ม.ส. 0 

10 63201040009 นางสาวณัฐชญาฎา กองแก้ว ชฟ.2/1 ม.ส. 2 
11 63201040021 นายพรรณรัตน ์ บูชา ชฟ.2/2 ม.ส. 2 
12 63201040029 นายวงศกร ปิยะมโนธรรม ชฟ.2/2 ม.ส. 2 
13 63201040027 นายเมธา - ชฟ.2/2 ม.ส. 2 



รหัสวิชา  20100-1002 ชื่อวิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
ครูผู้สอน  นายอภินันท์ ชะนะชัย 

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
14 63201040030 นางสาววรรณวิสา บุญยงค์ ชฟ.2/2 ม.ส. 1 
15 63201040031 นายวิศรุต พินึกรัมย ์ ชฟ.2/2 ม.ส. 2 
16 63201040035 นายศรายุทธ กรรภิรมย ์ ชฟ.2/2 ม.ส. 0 
17 63201040039 นายสุรชัย ห้องทอง ชฟ.2/2 ม.ส. 2 
18 63201040045 นายอานนท์ ราชนิยม ชฟ.2/2 ม.ส. 0 
19 63201040051 นางสาวมธุรส วงษ์สร้อยสน ชฟ.2/2 ม.ส. 0 
20 63201040050 นางสาวอาริสา หวังคำกลาง ชฟ.2/2 ม.ส. 1 

 
รหัสวิชา  30104-9004  ชื่อวิชา  โรงต้นกำลังไฟฟ้า 

ครูผู้สอน  นายธนภพ ภู่ยอดยิ่ง 
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301040013 นางสาวมณี ทับทิม สชฟ.2 ม.ส. 4 
2 63301040009 นายธิติ วรรณรงค์ สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
3 63301040006 นายทัตติ ขันติยะ สชฟ.2 ม.ส. 2 
4 63301040023 นายอนุศักดิ ์ ลุนขามป้อม สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
5 63301040012 นายพันทว ี สายธนู สชฟ.2 ม.ส. 1.5 
6 63301040021 นายอนุพนธ ์ อยู่สำราญ สชฟ.2 ม.ส. 1.5 
7 63301040019 นายสิทธิพล เขียวงาม สชฟ.2 ม.ส. 1.5 
8 63301040017 นายสมศักดิ์ เหล่าทับ สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
9 63301040003 นายจีรพัฒน ์ สีทาหาร สชฟ.2 ม.ส. 2.5 

10 63301040005 นายไตรรัตน ์ โพธิ์ร ี สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
11 63301040016 นายศรีวิชัย พุมสิริ สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
12 63301040008 นายธนพล สอดศรี สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
13 63301040001 นายจักรพงศ์ สากลวารี สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
14 63301040014 นางสาวลักษณา ศิริโก สชฟ.2 ม.ส. 2.5 
15 63301040020 นายสุพรชัย ช้างพลาย สชฟ.2 ม.ส. 2.5 

 
รหัสวิชา  20104-2105  ชื่อวิชา  หม้อแปลงไฟฟ้า 

ครูผู้สอน  นายศิวกร รัตนพันธุ ์
ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63201040021 นายพรรณรัตน ์ บูชา ชฟ.2/1 ม.ส. 1.5 
2 63201040029 นายวงศกร ปิยะมโนธรรม ชฟ.2/1 ม.ส. 0 
3 63201040030 นางสาววรรณวิสา บุญยงค์ ชฟ.2/1 ม.ส. 1.5 
4 63201040035 นายศรายุทธ กรรภิรมย ์ ชฟ.2/1 ม.ส. 0 
5 63201040041 นายเสฎฐวุฒิ พุทธา ชฟ.2/2 ม.ส. 2 
6 63201040050 นางสาวอาริสา หวังคำกลาง ชฟ.2/2 ข.ส. 2 
7 63201040051 นางสาวมธุรส วงษ์สร้อยสน ชฟ.2/2 ข.ส. 0 
8 63201040031 นายวิศรุต พินึกรัมย ์ ชฟ.2/1 ข.ส. 1 

 



รหัสวิชา  30104-1001  ชื่อวิชา  เครื่องมือวัดไฟฟ้า 
ครูผู้สอน  นายศิวกร รัตนพันธุ ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 64301040006 นายวีรวัฒน ์ ชุนหศรี สชฟ.1 ก.3 สมทบ ข.ส. 1 
2 64301040013 นายภาสกร คำงาม สชฟ.1 ก.3 สมทบ ข.ส. 1 
3 64301040018 นายสิทธิกร หวังวิชา สชฟ.1 ก.3 สมทบ ข.ส. 1.5 
4 64301040008 นายจิรวัฒน ์ สุวรรณประทีป สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 0 
5 64301040010 นายธนโชติ วิเศษประไพ สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 0 
6 64301040011 นายธรรมนญู บุษบก สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 0 
7 64301040016 นายสรายุทธ ไชยคต สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 0 
8 64301040019 นายเอกชยั พาดำเนิน สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 0 
9 64301040021 นายกฤตพัฒน ์ สาโหมด สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 1.5 

10 64301040022 นายพิทยา นิรันดรสกุล สชฟ.1 ก.4 สมทบ ข.ส. 0 
 

รหัสวิชา  30100-0104  ชื่อวิชา  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ครูผู้สอน  นายศิวกร รัตนพันธุ ์

ท่ี รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น/แผนก ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ได้ 
1 63301040029 นายพร้อมบุญ บุญพร้อม สชฟ.2 สมทบ ข.ส. 2 
2 63301040030 นายยงยศ น่วมพรม สชฟ.2 สมทบ ข.ส. 1.5 
3 63301040031 นายวรชิด สง่างาม สชฟ.2 สมทบ ข.ส. 1 
4 63301040038 นายทนาวี ศรีธนต์ สชฟ.2 สมทบ ข.ส. 1 
5 63301040028 นายปฐมปุณมมัส ประมุขปฐมศักดิ์ สชฟ.2 สมทบ ข.ส. 1.5 

 
 
 


