วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายชโลมพร แนนหนา
ลําดับ รหัสประจําตัว

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010101 : สชย.(ม.6 ปกติ)
ครูที่ปรึกษารวม นางแอนนา ผลไสว

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล

1 63301010002 นายภานุพงศ กลัญชัย
2 63301010003 นายเมทะนี บูรณศิลป
3 63301010064 นายภาคภูมิ เดชะคําภู

รหัสกลุม

633010101

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

3

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายชโลมพร แนนหนา
ลําดับ รหัสประจําตัว

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010102 : สชย.(ปวช. ปกติ)
ครูที่ปรึกษารวม นางแอนนา ผลไสว

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล

1 63301010007 นายขจรศักดิ์ คงคานอย

รหัสกลุม

633010102

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

1

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายชโลมพร แนนหนา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4

63301010013
63301010014
63301010041
63301010050

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010103 : สชย.(ม.6 ทวิภาคี)
ครูที่ปรึกษารวม นางแอนนา ผลไสว

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายจงรักษ อุทธิโท
นายเสฎฐกรณ ภิญโญพงศโอฬาร
นายวรพจน พิษณุ
นายธรรมรัตน อาสาสู

รหัสกลุม

633010103

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

4

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายชโลมพร แนนหนา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

63301010010
63301010015
63301010018
63301010022
63301010023
63301010024
63301010025
63301010026
63301010027
63301010028
63301010030
63301010043
63301010046
63301010070

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010104 : เทคนิคเครื่องกล(ทวิ)
ครูที่ปรึกษารวม นางแอนนา ผลไสว

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายพีรพล บัวพันธุ
นายกฤตติศักดิ์ อินริราย
นายชวลิต ตนพุฒ
นายปฏิภาณ นาคจันทึก
นายพุฒิพงศ ศิริพุฒ
นายภาณุวัฒน สุภสร
นางสาวลลิตา อุมจันสา
นายวศิน มุงหาดี
นายศิวัช นาหอม
นายสิทธิพล บูระประทีป
นายอมรฤทธิ์ เกษรพิมพทอง
นายสิทธินันท กลิ่นราตรี
นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร
นายนัฐกฤษ ศิลปประสิทธิ์

รหัสกลุม

633010104

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

13

คน

นักศึกษาหญิง

1

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายชโลมพร แนนหนา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

63301010011
63301010012
63301010019
63301010020
63301010021
63301010029
63301010031
63301010032
63301010033
63301010034
63301010035
63301010036
63301010037
63301010038
63301010039
63301010040
63301010042
63301010044
63301010045
63301010047
63301010071

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010105 : สชย.(ปวช.ทวิภาคี)
ครูที่ปรึกษารวม นางแอนนา ผลไสว

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายวรัตถ เหลืองพวงทอง
นายสุรเดช แกวฝาย
นายฐตวัฒน มาศงูเหลือม
นายณัฐวัตร บุญประเสริฐ
นายทรัพยทวี ศรีสมรทอง
นายหริณโรจน เจริญสันติสุข
นายกฤษณะ ทวีราง
นายคณาธิป นิลดี
นายชนาธิป เอกนนท
นายชินพัฒน ธรรมนิยม
นายฐิติพงศ ถาวร
นายณัฐวุฒิ มะลิวงศ
นายทักษิณ เนียมพลับ
นายพงศกร กอบสันเทียะ
นายภาคภูมิ ภังภูธร
นายภูวนัย บุญหลัง
นายวีรภัทร กมลเนตร
นายสุทธิพงค คงปลื้ม
นายอภิวัฒน คําสุข
นายเอนก แกวละมุล
นายอนุสรณ ดิษกรรณ

รหัสกลุม

633010105

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

21

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9

63301010051
63301010055
63301010056
63301010057
63301010058
63301010065
63301010067
63301010072
63301010073

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010107 : สชย.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายพีรพัฒน จิระงามทอง
นายไกรธวัช เสาวฤทธิ์
นายชาญยุทธ มั่งชู
นายสมพล จงกลฐากร
นางสาวอัจฉรา จงกลฐากร
นายวีรศักดิ์ ชางไชย
นายบัณฑิต วัดครุฑ
นายสิรภพ สวัสดิ์วิเชียร
จาเอกเชาวลิต คุมครอง

รหัสกลุม

633010107

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

8

คน

นักศึกษาหญิง

1

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63301010053
63301010054
63301010059
63301010060
63301010061
63301010063
63301010066
63301010068
63301010069
63301010075

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010108 : สชย.(ปวช. สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายสมยศ อยูเพชร
นายวิทวัส แสงสวาง
นายจักรกฤษณ ธรรมสวัสดิ์
นายปรเมศ แสนโคตร
นายอันดา แกวมณี
นายธวัชชัย แกวนอก
นายธิติวุฒิ ใจแสน
นายสรายุทธ มงคลพงษ
นายสรายุธ ประทุมแดง
นายปรีชา คําสมัย

รหัสกลุม

633010108

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

10

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา ชางเชื่อมโลหะ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางอารีรัตน เสียงเพราะ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6

63301030001
63301030002
63301030003
63301030004
63301030015
63301030016

หนวยกิต
กลุมเรียน 633010302 : เทคนิคโลหะ
ครูที่ปรึกษารวม

ปการศึกษา 1/2564

ชื่อ - นามสกุล
นายกฤษณะ เดชแสง
นายมินทดา โสภาเพียร
นายเมธัส มานะธุระ
นายศิริพงษ เอิบสําโรง
นายวรัญชัย ใจตั้งตรง
นายวัชรพล บุกบุญ

รหัสกลุม

633010302

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

6

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางเชื่อมโลหะ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010303 : สชช.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล

1 63301030006 นายอดิศร ใจดี
2 63301030007 นายชัยกมล กาเลี่ยง

รหัสกลุม

633010303

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

2

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางเชื่อมโลหะ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5

63301030008
63301030009
63301030010
63301030011
63301030012

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010304 : สชช(ปวช.สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายเทิดศักดิ์ สิมพล
นายชาญฤทธิ์ พรหมนิยม
นายธนวัฒน มั่งมีดี
นายคฑาวุธ ประคองเทียน
นายเดนอนันต มีสารพันธ

รหัสกลุม

633010304

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

5

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางไฟฟากําลัง
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายตุลา จันทรคํา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5

63301040001
63301040002
63301040013
63301040015
63301040018

ชื่อวิชา

หนวยกิต
กลุมเรียน 633010401 : ไฟฟา (ม.6)
ครูที่ปรึกษารวม

ปการศึกษา 1/2564

ชื่อ - นามสกุล
นายจิรายุทธ วงศราษฎร
นายนัฎฐิพล ศรีวรสาร
นายธนรัตน โคตรทุม
นายธีรภัทร ฤทธิ์โรจน
นายสหรัฐ จันทนิตย

รหัสกลุม

633010401

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

5

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ชางไฟฟากําลัง
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวพิมพิกา ยอดดี
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

63301040003
63301040004
63301040005
63301040006
63301040007
63301040008
63301040009
63301040010
63301040011
63301040012
63301040014
63301040016
63301040017
63301040019
63301040020
63301040021
63301040022
63301040039

ชื่อวิชา

หนวยกิต
กลุมเรียน 633010402 : ไฟฟา (ปวช)
ครูที่ปรึกษารวม

ปการศึกษา 1/2564

ชื่อ - นามสกุล
นายกวินทิพย สงคใย
นายกายธรรม จันทา
นายเกริกฤทธิ์ นพศรี
นายจิรพนธ อธิเกียรติ์
นางสาวชลนณี มาลัยหอม
นายณฐกร วงษแกว
นายณภัทร แตงไทย
นายณัฐพล จันทรกระจาง
นายธนกฤต วัชรเจริญเอก
นายธนกฤต สะสิกุล
นายธนากร ศรีระชาติ
นายพีรพัฒน เมืองพงษา
นางสาวศิริรัตน บุญเทียม
นายสิทธิพล ตนตะภา
นางสาวสิริวรรณ แตงไทย
นายเสวกตชัย จันทวงค
นายอําพล อินทรประเสริฐ
นายจิรายุทธ หวางกลาง

รหัสกลุม

633010402

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

15

คน

นักศึกษาหญิง

3

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010404 : ไฟฟา (ทวิภาคี)
ครูที่ปรึกษารวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา ชางไฟฟากําลัง
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายวัชรพงษ ฤทธิ์ประเสริฐ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

63301040024
63301040025
63301040026
63301040027
63301040028
63301040029
63301040030
63301040031
63301040032
63301040033
63301040034
63301040035
63301040036
63301040037
63301040038

ชื่อ - นามสกุล
นายปญจพล ทรัพยศิริ
นายพีรพัฒน วันยะ
นายภูวดล นุกาศรัมย
นายวรุต ภูระยา
นายวิวัฒน เหลืองบริสุทธิ์
นายวีรพัฒน สิงหกุล
นางสาวศตพร พงศพินธวิศ
นายศักดา มาสะ
นายศุภักชัย ผาแดงวิทยา
นายสราวุฒิ แซวี
นายสุเมธ กุลศรี
นายสุรเชษฐ สงางาม
นายเสรี อุสารัมย
นางสาวอารีย ดีบุญชัย
นายอิทธิพล พงษไพฑูรย

รหัสกลุม

633010404

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

13

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ไฟฟา
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

63301040040
63301040041
63301040042
63301040043
63301040044
63301040045
63301040047
63301040048
63301040063
63301040064
63301040067
63301040068

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010405 : สชฟ.1/5(สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายนฤปกรณ มาเที่ยง
นางสาวญาณสิริ บัณฑุกุล
นายวิวัฒน ใจดี
นายกฤตนันท จั่นพานทอง
นางจารุวรรณ ศรีสุข
นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุพรรณ
นายวิทยา แกวทองคํา
นายนิพัทธเดช ชูชาติเจริญพร
นายชาติ ดําเนินงาม
นายโสภณ ศรีเงินยวง
นายเกรียงศักดิ์ ดวงประดับ
นายอนุชา วงษวิชา

รหัสกลุม

633010405

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

10

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา ไฟฟา
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

63301040050
63301040051
63301040052
63301040053
63301040054
63301040055
63301040057
63301040058
63301040059
63301040060
63301040061
63301040062
63301040065

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010406 : สชฟ.1/6(สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายณัฐวุฒิ จารุรัชตานนท
นางสาวมนัศยา แสงสุข
นายโอภาส เกงสาริการณ
นายซัมซี แวกะจิ
นายชาญยุทธ อัมแกว
นายวิษุวัต เรืองไสยพร
นายอภิชาติ จันทรมนตรี
นายสุภชีพ ครองเมือง
นายวิรัญชนา แกวลําดวน
นายเอกลักษณ มีทนง
นายบดินทร ชุมหา
นายนพพร ลอบครอบ
นายชญานนท สถิตเวช

รหัสกลุม

633010406

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

12

คน

นักศึกษาหญิง

1

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายสงา คูคํา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9

63301050001
63301050002
63301050003
63301050004
63301050005
63301050006
63301050007
63301050008
63301050009

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633010502 : อิเล็กทรอนิกส (ปวช)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายจิรายุ เรียงวงษ
นายชลิต บุญธรรม
นายธีรภัทร เลปะสุวรรณ
นายพงศกร ตันพันตรี
นางสาวมนัสวี แดงมณี
นายอดิศร ออนโสม
นายอนุรักษ ปุยะโท
นางสาวเอื้องไพร ทับทอง
นายทักษิณ วงษเครือวัลย

รหัสกลุม

633010502

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

7

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายนที ลอยเมฆ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

63301110002
63301110003
63301110004
63301110005
63301110006
63301110007
63301110008
63301110009
63301110010
63301110011
63301110012
63301110013
63301110014
63301110015
63301110016
63301110017
63301110018
63301110019
63301110020

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633011102 : สทอ.(ปวช.ทวิภาคี)
ครูที่ปรึกษารวม นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายจิรพนธ โสทองเมือง
นายณัฐวัฒน ลวนเกษม
นายตนตระการ เผาเงินงาม
นายธนกฤต บุญมีสมุทรกุล
นายธนชล สวยดี
นายธนายุทธ สันโดด
นายธีรภัทร งาสิทธิ์
นายธีรภัทร ผลบุญ
นายนนทปวิช ใจเถิ้ม
นางสาววิมพวิภา เมฆกัมพล
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ อารินทร
นายศานติกร เจริญสุข
นายศุภกร คําผา
นายศุภชัย วรรณพัฒน
นายสหรัฐ เตนปกษี
นางสาวเสาวลักษณ ขันสัมฤทธิ์
นายอติวุฒิ อยูสุข
นายอาดุล ลี้ตระกูล
นายอิทธิพล แจมสวาง

รหัสกลุม

633011102

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

17

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8

63301110023
63301110024
63301110025
63301110026
63301110027
63301110029
63301110030
63301110031

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633011105 : สทอ.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายสุนันท แมนศรนรา
นายเทพพิทักษ ภักดี
นายอธิชัย นาคบัลลังค
นายมานะ เชื้ออวน
นายปฏิภาณ พรเจริญ
นายพีระศักดิ์ เกื้อหนุน
นายพงษพัฒน เจริญพงษ
นายวิทวัส พิลาศ

รหัสกลุม

633011105

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

8

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63301110021
63301110033
63301110034
63301110035
63301110036
63301110037
63301110039
63301110041
63301110042
63301110043

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633011106 : สทอ.(ปวช. สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายศุกรมงคล เศวตเวช
นายศุภกรณ กายแกว
นายยศกร สวัสดิ์ลน
นายธีรพงษ ติ๊บถํ้า
นายสมศักดิ์ วงศพิทักษ
นายศวิษฐ อุปถานา
นายธีรธัช พิชัยสงคราม
นายธีรพงษ ลอดทอง
นายสิทธิกร สิงหโต
นายธีรพล พรหมศิริ

รหัสกลุม

633011106

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

10

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา เมคคาทรอนิกสและหุนยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายสงา คูคํา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8

63301270001
63301270002
63301270003
63301270004
63301270005
63301270006
63301270007
63301270008

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633012701 : เมคคาทรอนิกสและหุนยนต
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายเฉลิมชัย ดีแสน
นายโชคอนันท สุขนอย
นายณภัทร นุมทอง
นายพิรุณ พรหมสิรินนท
นายพีรดนย อํามาต
นายวัชรศร บอกาวี
นายสุระวี สังขทอง
นายเอกราช อาสนไชย

รหัสกลุม

633012701

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

8

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา เมคคาทรอนิกสและหุนยนต
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายสงา คูคํา
ลําดับ รหัสประจําตัว

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633012702 : เมคคาทรอนิกสและหุนยนต
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล

1 63301270009 นายธนา ลามอ

รหัสกลุม

633012702

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

1

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวสุรีย แยมสรวน
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

63301280002
63301280003
63301280004
63301280005
63301280006
63301280007
63301280008
63301280009
63301280010
63301280011
63301280012
63301280013
63301280014
63301280015
63301280016
63301280017
63301280018
63301280019
63301280021
63301280022
63301280023

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633012802 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายกิตติชัย แซลิ้ง
นายกิรพัฒน ผาสุข
นายเกษตรศิลป วงจันปอก
นายฉัตรมงคล พินาจภัย
นางสาวชุลีพร คําแจม
นายณรงคชัย ใจดี
นายณัฐพล มานัสสา
นายทัพพสาร ใบผักแวน
นายธนพล จันทรเสนีย
นายธรรมนุญ ชื่นตา
นายนพนันท ลําทา
นายนิโคลาส ชาโคเวลลี
นางสาวบุศริน ฉิมจิ๋ว
นายพงศกร ทองยัง
นายพชรพล พึ่มกุล
นายพิพัฒนพงษ สีระสา
นายระพีพัฒน นีสกุล
นายศรายุทธ ศรีทม
นายสาธิต โกติรัมย
นายอนุภาพ ศรีสืบวงค
นายอภิเษกซิงห เดวี

รหัสกลุม

633012802

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

19

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา การบัญชี
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8

63302010001
63302010002
63302010003
63302010008
63302010019
63302010026
63302010027
63302010028

ปการศึกษา 1/2564

หนวยกิต
กลุมเรียน 633020101 : การบัญชี
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเกศฎาพร บุญเทศ
นางสาวสวรรยา คํ้าชู
นางสาวอภิชญา เขียวสะอาด
นางสาวจารวี พุมพวย
นางสาวปทมาพร วงคณรัตน
นางสาวลักษณารีย มาสุข
นางสาววนัชวรรณ เชื้อวัฒนสถาพร
นางสาวอรอนงค อินทจักร

รหัสกลุม

633020101

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

8

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา การบัญชี
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

63302010004
63302010005
63302010006
63302010007
63302010009
63302010010
63302010011
63302010012
63302010013
63302010015
63302010016
63302010017
63302010018
63302010020
63302010021
63302010022
63302010023
63302010024
63302010029

ปการศึกษา 1/2564

หนวยกิต
กลุมเรียน 633020102 : การบัญชี
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ อยูสบาย
นางสาวกฤติยา ใจประสงค
นางสาวกิตติมา อินทรปญญา
นางสาวขรรณเงิน นามเมือง
นางสาวจีราวรรณ พวงศรี
นางสาวชลันดา เจียวนิชพงษ
นายชวัลรัตน ภูเดน
นางสาวถิรดา อํ่าจอย
นางสาวทิพยธิษา ประยูรหาญ
นางสาวชัญญา พลอยบุตร
นางสาวธัญญาพร ประธัญญะ
นางสาวนภัสสร นุมทอง
นางสาวปนัดดา ศรีโสภณ
นางสาวพัชชา ทับมาลา
นางสาวพัชรา วงศหาแทน
นางสาวไพลิน คลองแคลว
นายมนตรี ศิริสวัสดิ์
นางสาวรวิสรา ลีพรม
นางสาวอัมพิกา ประชาราษฎร

รหัสกลุม

633020102

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

2

คน

นักศึกษาหญิง

17

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การบัญชี
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ชื่อวิชา

ลําดับ รหัสประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

1
2
3
4

63302010030
63302010031
63302010033
63302010036

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020103 : สบช.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

นางสาวกรกมล คํ่าสวาง
นางสาวชญานิตย ศรีวะรมย
นางสาวนุชนารถ ชื่นชม
นางสาวอนุสรา วิลัยเลิศ

รหัสกลุม

633020103

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

4

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การบัญชี
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ชื่อวิชา

ลําดับ รหัสประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020104 : สบช.(ปวช. สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

1 63302010034 นายลภน วงษจีน
2 63302010035 นางสุวีรา วงษจีน
3 63302010037 นางสาวจีรวรรณ รัตนวิจิตร

รหัสกลุม

633020104

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

1

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา การตลาด
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
ลําดับ รหัสประจําตัว

ปการศึกษา 1/2564

หนวยกิต
กลุมเรียน 633020201 : การตลาด
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อ - นามสกุล

1 63302020001 นางสาวกมลศรี สุขสุวรรณ
2 63302020002 นางสาวไพรินทร จันทรเกตุ
3 63302020003 นางสาวสุภาภรณ สังขทอง

รหัสกลุม

633020201

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

3

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา การตลาด
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4

63302020004
63302020005
63302020006
63302020008

ปการศึกษา 1/2564

หนวยกิต
กลุมเรียน 633020202 : การตลาด
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกัญญาณัฐ หมื่นยุทธ
นางสาวณัฐธยาน สิทธิเจริญยศ
นางสาวทิพเนตร แยมมณี
นางสาวพจมาน โพธิ์กลิ่น

รหัสกลุม

633020202

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

4

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การตลาด
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ชื่อวิชา

ลําดับ รหัสประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020203 : สกต.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

1 63302020010 นายชนะภัย มะลานึก

รหัสกลุม

633020203

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

1

คน

นักศึกษาหญิง

0

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การตลาด
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ชื่อวิชา

ลําดับ รหัสประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020204 : สกต.(ปวช. สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

1 63302020011 นางสาวอรทัย แสงวงศ
2 63302020012 นางสาวศุภนิดา อินทลักษ

รหัสกลุม

633020204

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020401 : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ม.6)ทวิ
ครูที่ปรึกษารวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8

63302040001
63302040002
63302040005
63302040015
63302040021
63302040023
63302040024
63302040025

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุพรรษา จูเทศ
นางสาวอรณี จะเพอะ
นางสาวชลิตา ลาขุมเหล็ก
นางสาวปาริชาต สมภาร
นางสาวรัตวรรณ คําซาว
นายวัฒนชัย ทองขอน
นางสาววิภาดา เที่ยงพาน
นายวิวัฒนศักดิ์ ศรีทอง

รหัสกลุม

633020401

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

2

คน

นักศึกษาหญิง

6

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020402 : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปวช)ทวิ
ครูที่ปรึกษารวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

63302040003
63302040004
63302040006
63302040007
63302040008
63302040009
63302040010
63302040011
63302040012
63302040013
63302040014
63302040016
63302040017
63302040018
63302040019
63302040020
63302040022
63302040026
63302040027
63302040028
63302040029

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจิดาภา มิตรมานะ
นางสาวจิดาภา วิเวกรัมย
นางสาวฐิติมา แจมกระจาง
นายณัชพล พวงมาลัย
นายณัฐพงษ มูลสาย
นางสาวธนัญญา บุญพิวัฒนกุล
นายธนากร ประมูลจักกา
นายธีรภัทร อินสุพัตรา
นางสาวนิรชา แสงจันทร
นางสาวปนัดดา สมัครสมาน
นายปรพล คําพันธ
นางสาวเปรมวดี ไมนอย
นายพงศกร พนเคราะห
นางสาวพัชริดา เดชพัฒนกุล
นางสาวเพ็ญวิภา แตงเมือง
นางสาวภัทรชา ผลบุญ
นายวรเชษฐ สุดสาลี
นางสาวสรารัตน แซตั้ง
นางสาวสาลินี ใจเย็น
นางสาวอรพิมล สีสอน
นายอานนท ขันชัยภูมิ

รหัสกลุม

633020402

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

8

คน

นักศึกษาหญิง

13

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7

63302040030
63302040031
63302040032
63302040033
63302040034
63302040035
63302040042

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020403 : สทธ.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวปทมา แข็งกลา
นายธเนศ สุขใจ
นางสาวฐิติมาภรณ ทองประเสริฐ
นางสาวเสาวรส พิพัฒผล
นายสุชาครีย มหาวิเชียร
นางสาวกนกวรรณ ดวงตาย
นายศักดิ์นรินทร สลางสิงห

รหัสกลุม

633020403

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

3

คน

นักศึกษาหญิง

4

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633020404 : สทธ.(ปวช. สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล

1 63302040040 นางสาวพนิตนันท ปาณะคํา
2 63302040041 นางสาวสกลวรรณ นาคเอี่ยม

รหัสกลุม

633020404

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633021401 : การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (ม.6)
ครูที่ปรึกษารวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63302140001
63302140002
63302140003
63302140004
63302140005
63302140006
63302140028
63302140030
63302140032
63302140049

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจิรดา ไขพันดุง
นางสาวมาลิณี จันทะชาลี
นางสาวรัตติกาล กาหลง
นางสาวลักษมี ศรีชุม
นางสาววรรษมน จันดี
นายอภิรักษ เชื้อกูลชาติ
นางสาวพัชรินทร ธรรมธุระ
นางสาวลักษิกา ไวยา
นายศิริชัย โสมชัย
นางสาวศิวาภรณ ยามกระโทก

รหัสกลุม

633021401

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

2

คน

นักศึกษาหญิง

8

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633021402 : การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (ปวช)
ครูที่ปรึกษารวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

63302140007
63302140008
63302140009
63302140010
63302140011
63302140012
63302140013
63302140014
63302140015
63302140017
63302140018
63302140020
63302140021
63302140022
63302140023
63302140024
63302140025
63302140026
63302140027
63302140029
63302140031
63302140033
63302140034
63302140035
63302140036
63302140040

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกชกร รักชาติ
นางสาวกนกวรรณ อุตสาหประดิษฐ
นายกันตทศน อินทรประสาท
นางสาวกุลรัตน เจริญศักดิ์
นายเกรียงไกร อินมณี
นางสาวจิรัญญา หาดสาร
นางสาวจุฑาภรณ คําเกตุ
นางสาวจุฬาลักษณ ฟกทอง
นางสาวเจนจิรา ทองหลอ
นางสาวฐิติวรรณ ชินนอก
นางสาวณัฏฐา อุนนา
นายทศพร สักทอง
นางสาวทิชานนท ปะทา
นางสาวทิพยรัตน กอกุศล
นางสาวธิดาทิพย ปานสวัสดิ์
นางสาวนัทชนันท อุปวัฒน
นางสาวนิศารัตน แสงสุริยา
นางสาวเบญญาพร แกวศรี
นางสาวพัชรมัย ฉิมชา
นางสาวพันภิษา สารฤทธิ์
นางสาววัลยา พลีขันธ
นางสาวสเก็ตดาว นอยเอี่ยม
นางสาวสุดารัตน แสนจันทร
นางสาวสุนีย แจมกระจาง
นางสาวอรัญญาพร หอมระรื่น
นางสาวชฎาพร พรมแพง

รหัสกลุม

633021402

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

3

คน

นักศึกษาหญิง

23

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5

63302140041
63302140042
63302140044
63302140046
63302140048

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633021403 : สกจ.(ม.6 สมทบ)
ครูที่ปรึกษารวม

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นายนที ทะยารัมย
นายชินาธิป วงษสวัสดิ์
นางสาวปพิชญา สุรันนา
นายธนญชัย ชางทอง
นางสาวจุฑาพร วัฒนารี

รหัสกลุม

633021403

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

3

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางอัญชลี บุญกอ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7

63307010001
63307010002
63307010003
63307010009
63307010038
63307010039
63307010040

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633070101 : การโรงแรม (ม.6)ทวิ
ครูที่ปรึกษารวม นางสาวอุมาพร แมนมั่น

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวปรียาพัชร คมขํา
นางสาวพัชรี เอี่ยมบู
นางสาวสุชานาถ สนามชัย
นางสาวโชษิตา นวมบานพับ
นางสาววราภรณ คงตางาม
นายผดุงศักดิ์ ลึกซึ้ง
นางสาวสกาวใจ ดานวารี

รหัสกลุม

633070101

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

1

คน

นักศึกษาหญิง

6

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางอัญชลี บุญกอ
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

63307010004
63307010005
63307010006
63307010007
63307010010
63307010011
63307010012
63307010013
63307010015
63307010017
63307010018
63307010019
63307010020
63307010021
63307010022
63307010023
63307010024
63307010026
63307010027
63307010028
63307010029
63307010030
63307010032
63307010033
63307010034
63307010035
63307010036
63307010037

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633070102 : การโรงแรม (ปวช)ทวิ
ครูที่ปรึกษารวม นางสาวอุมาพร แมนมั่น

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกัญญารัตน แสวงหาทรัพย
นางสาวจันจิรา ศรีสัมฤทธิ์
นางสาวจุฬาลักษณ รั่นอรัญ
นางสาวเจนจิรา เปยนขุนทด
นางสาวณัฎฐณิชา วิศิษฏวีรพงศ
นางสาวดลชนก จันทรพวง
นายธีระชัย มั่นคง
นางสาวนรมน บุญธัญการณ
นางสาวนวลปราง องอาจ
นางสาวประภาพร มาเพชร
นางสาวปยาพัช รวมธรรม
นางสาวพรรษกร แฉลมไธสง
นางสาวมนัสนันท ศรีทองแจง
นางสาวรัตนาวดี จําปาศรี
นางสาวรุจิษยา พรมเมตตา
นางสาวลัดดาวัลย สิมมา
นางสาววชิรญาณ ชาติสม
นายวัชรินทร บังเกิดฤทธิ์
นายวิทยยา มิ่งสรรพางค
นางสาวศศิธร สายทองคํา
นายสิทธิศักดิ์ นอบนอม
นายสุทธิพงษ ดวงมณี
นางสาวสุพรรษา ทาบึงกาฬ
นางสาวสุภัสสรา โพธิ์แจม
นางสาวอมรรัตน พิกุลแกว
นายอาทิตย บัวคลี่
นายวรุตม ขันทะคีรี
นางสาวพรหมพร เกษร

รหัสกลุม

633070102

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

7

คน

นักศึกษาหญิง

21

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายปริปูรติ ศรีรุงเรือง
ลําดับ รหัสประจําตัว

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633070201 : การทองเที่ยว(ม.6)ทวิ
ครูที่ปรึกษารวม นางสาวกมลธรัตน เอี่ยมโคกสูง

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล

1 63307020001 นางสาวกิตยากร บุญทศ
2 63307020004 นางสาววันวิสา ชาวิชัย

รหัสกลุม

633070201

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

2

คน

หนา 1 จาก 1

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รหัสวิชา
แผนกวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นายปริปูรติ ศรีรุงเรือง
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2
3
4

63307020002
63307020005
63307020007
63307020008

หนวยกิต
ปการศึกษา 1/2564
กลุมเรียน 633070202 : การทองเที่ยว(ปวช)ทวิ
ครูที่ปรึกษารวม นางสาวกมลธรัตน เอี่ยมโคกสูง

ชื่อวิชา

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวธัญชนก แสงเลิศลํ้า
นางสาววิมลพร โพธิ์พืช
นางสาวสุกัญญา ไชยวงศ
นางสาวสุวีรยา กฤษณานนท

รหัสกลุม

633070202

รวมจํานวนนักศึกษาชาย

0

คน

นักศึกษาหญิง

4

คน

หนา 1 จาก 1

