
ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010101 : ชางยนต

นายกรรณธพล  แซสันเทียะ642010100011

นายกฤษฎา  กระเดา642010100022

นายจิรายุ  มีรัตนคํา642010100033

นายชัยธวัช  บุญตา642010100044

นายชาคริต  หนองใหญ642010100055

นายณรงคฤทธิ์  ฟนชัยภูมิ642010100066

นายตรีกวินท  สารเจริญ642010100077

นายธราเทพ  อินทรารักษ642010100088

นายธีรศักดิ์  จัดของ642010100099

นายปณชัย  แกวเกิดมี6420101001010

นายปารเมศ  สมเสนาะ6420101001111

นายพลสวัสดิ์  สําราญดี6420101001212

นายพิเชษฐไชย  สุธรรม6420101001313

นายฟลมรัฐภูมิ  เกตุสุริยง6420101001414

นายภาณุพงศ  เจียมจุย6420101001515

นายภานุวัฒน  สุขสวาง6420101001616

นายมานะชัย  รัศมี6420101001717

นายวุฒินัน  คูปถพี6420101001818

นายเศรษฐพงศ  หิรัญเตชธรรม6420101001919

นายสรยุทธ  อุดคนที6420101002020

นายหัสนัย  เยี่ยงคุณเชาว6420101002121

นายอดิศักดิ์  คงภักดี6420101002222

นายอรรถวิท  จะยี6420101002323

นายอัฐวุฒิ  กุลประทีปญญา6420101002424

นายอิทธิฤทธิ์  จิตจําศรี6420101002525

นายไอคูรย  ทองไพรวรรณ6420101002626

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน26642010101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010102 : ชางยนต

นายกฤษกร  ปดถา642010100271

นายจักรพรรดิ์  ทองภูบาล642010100282

นายชวนากร  เปลี่ยนศรี642010100293

นายชาคริต  สรอยทอง642010100304

นายโชคชัย  ตาคําปญญา642010100315

นายณัฐวัตร  สภาพักตร642010100326

นายธนบูลย  บัวแกว642010100337

นายธวัชชัย  นุชเรืองศรี642010100348

นายนัทธพงศ  วิจิตรขากี642010100359

นายปาณรวิช  บุญปญญา6420101003610

นายพงษพัฒน  มีกระแสร6420101003711

นายพานทอง  ผิวขํา6420101003812

นายพีรพงศ  คงเปนนิจ6420101003913

นายภัทรศกร  หนูประโคน6420101004014

นายภานุวัฒ  ทวมประเสริฐ6420101004115

นายภานุสรณ  พรมนิส6420101004216

นายวิษนุพันธ  แจมเกิด6420101004317

นายศุภกานต  นาคนิล6420101004418

นายสพลสิฐ  พึ่งบุญ6420101004519

นายสิทธิพล  สรอยไข6420101004620

นายอชรายุ  อองศิริ6420101004721

นายอนุชา  จูรัตน6420101004822

นายอวิรุทธิ์  ขําทองทับ6420101004923

นายอํานาจ  จันทรศรีทอง6420101005024

นายอิธิพงษ  จันทะคุณ6420101005125

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน25642010102

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010103 : ชางยนต

นายกฤษฎา  พุมนุม642010100521

นายกันตพัฒน  อํ่ากลาง642010100532

นายจักรพันธ  มูลศรี642010100543

นายชิษณุพงษ  สิงหชัย642010100554

นายณัฎฐกิตติ์  จงจิตร642010100565

นายณัฐพัชร  ณ นคร642010100576

นายทศพร  แกนภิรมย642010100587

นายธนดล  บุญคงวิชัย642010100598

นายธนากร  เนาวโคอักษร642010100609

นายธีระภาพ  จันทรทอง6420101006110

นายปฏิพัฒน  สุขสบาย6420101006211

นายปญญา  รอยแกว6420101006312

นายพงศถัค  พรธรรม6420101006413

นายภานุพงษ  หลามวง6420101006514

นายยงยุทธ  เปลี่ยนศรี6420101006615

นายวรพล  เรงเจริญรัตน6420101006716

นางสาวศิริลักษณ  แกวประเสริฐ6420101006817

นายสินธนา  ทานะขันธ6420101006918

นายอดิศักดิ์  รุงเรือง6420101007019

นายอิศรานุวัฒน  แชมชอย6420101007120

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642010103

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010104 : ชางยนต

นายกฤษณพัฒน  บัวคลี่642010100721

นางสาวกุลธิดา  บุญมาก642010100732

นายจักรินทร  พัฒนางาม642010100743

นายญาณเมธี  คําเชียง642010100754

นายณัฐนนท  นพกิจ642010100765

นายณัฐวุฒิ  แกนโนรา642010100776

นายทิพยศักดิ์  มากมี642010100787

นายธนเดช  จันทรประทักษ642010100798

นายธีรเทพ  บัวศรี642010100809

นายนนทกานต  คําสัจ6420101008110

นายปฏิภาณ  สุขสบาย6420101008211

นายปณณธร  ดวงเดนฉาย6420101008312

นายพชร  ทรัพยเฉลิม6420101008413

นายภูมินทร  ไหวดี6420101008514

นายยศพัฒน  คงสมบุญ6420101008615

นายวสันต  พวงนิล6420101008716

นายศิวัฒน  หอมวิเศษ6420101008817

นายสืบศักดิ์  วงษสุวรรณ6420101008918

นายอนุภัทร  ประพันธพัฒน6420101009019

นายแอเรน  ขันแกว6420101009120

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010104

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010105 : ชางยนต

นายกฤษณา  สุวรรณโลก642010100921

นายเขตตแดน  ปมื่อ642010100932

นายจีรวัฒน  ศรีบัวลา642010100943

นายฐาปกรณ  กายรัตน642010100954

นายณัฐพงษ  ประเสริฐชาติ642010100965

นางสาวดวงหทัย  ไชยพินิจ642010100976

นายเทวนาท  อุปมนต642010100987

นายธนธร  อินโต642010100998

นายธีรภัทร  คงมั่น642010101009

นายนพดล  บรรจง6420101010110

นายปรมินท  สุยหา6420101010211

นายปณณวัตน  ขําเมือง6420101010312

นายพศิษฐ  โหทอง6420101010413

นายภูมิพัฒน  ปอดโคกสูง6420101010514

นายโยธิน  กรกัน6420101010615

นายวัชรพล  รอดทุง6420101010716

นายศุภวัน  เชาวนศรีมานนท6420101010817

นายเสฏฐวุฒิ  พุทธานุ6420101010918

นางสาวอรอนงค  ภาคบัว6420101011019

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน17642010105

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010106 : ชางยนต

นายกฤษดา  มากรัตน642010101111

นายคามิน  เข็มมณี642010101122

นายจีระวัฒน  พรมมา642010101133

นายณรงคฤทธิ์  สัมฤทธิ์642010101144

นายณัฐพล  ดีแจง642010101155

นายทรงวุฒิ  ปรุงนิยม642010101166

นายธนกฤต  จบศรี642010101177

นายธนภัทร  กลาณรงค642010101188

นายธีรยุทธ  สะอาดลํ้า642010101199

นางสาวนิชนันท  สันคะยอม6420101012010

นายปรัชญา  เย็นชูจิตร6420101012111

นายปุญญสร  ทองสุข6420101012212

นายพีรพล  บุตรศรี6420101012313

นายภูวนัย  ตะนะสอน6420101012414

นายวชิรวิทย  จรูญธนสิน6420101012515

นายวิวัฒน  โยธิกา6420101012616

นายสิทธิชัย  จีบจอหอ6420101012717

นายอดิศร  กระพอ6420101012818

นายอัษฎาวูธ  เสนารินทร6420101012919

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010106

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010107 : ชางยนต

นายกิตติฑัช  รมโพธิ์642010101301

นายจรินทร  สามารถ642010101312

นายชลณธาร  ปงจุลัด642010101323

นายโชคชัย  พัดจีบ642010101334

นายณพวิทย  ออนจันทรทึก642010101345

นายณัชเมธินทร  กวินธนาศิษฐ642010101356

นายตนตระกูล  ขําสุวรรณ642010101367

นายธนากร  บุญเอก642010101378

นายนัฐพล  รักษทอง642010101389

นายภูวรินทร  ภูงาม6420101013910

นายมนัสนันท  เพ็ญเขตรวิทย6420101014011

นายวรเดช  บุญประคม6420101014112

นายวรวิทย  คําศรี6420101014213

นายวรวุฒิ  วรกาญจนบุญ6420101014314

นายวรานนท  แจมมิน6420101014415

นายวัฒนา  บังภัย6420101014516

นายศุภกร  วงคละคร6420101014617

นายอัศนัย  สนิทประโคน6420101014718

นายอิทธิพล  วารเลิศ6420101014819

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 0รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642010107

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010201 : ชางกลโรงงาน

นายกนกพล  พลศรี642010200011

นางสาวกัญญรัตน  โพธิกุดไสย642010200022

นายชนาธิป  ศักดิ์เจริญ642010200033

นายชินวัช  สุทธะสุริยะ642010200044

นางสาวณัชชา  ออนศรี642010200055

นายณัฐพงศ  ปราบรัตน642010200066

นายทัศนชัย  บุญวาส642010200077

นายธนชาต  ตรีโลเกศกุล642010200088

นายธนพัฒน  เกิดพุฒ642010200099

นายธนากรณ  นาคพันธสังข6420102001010

นายธันวชนก  เย็นใจ6420102001111

นายธีรเดช  เมืองแปน6420102001212

นายนราธิป  สวางเดือน6420102001313

นางสาวปวริศา  ศรีคําดี6420102001414

นางสาวพรนภัส  สนมฉํ่า6420102001515

นายพุทธินันท  หาญกลา6420102001616

นายภูริพัฒน  แสงสุข6420102001717

นายยศวิน  พอคาชาง6420102001818

นายรัตนชัย  ศิริจัด6420102001919

นายวีรภัทร  คําบุญ6420102002020

นายสรณสิริ  ผลทวี6420102002121

นายเอกลักษณ  สุวรรณประภา6420102002222

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 4รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010201

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010202 : ชางกลโรงงาน

นายกฤตภาส  จําปาดะ642010200231

นายเจษฎา  ละมาต642010200242

นายชินกฤต  ภูดัด642010200253

นายไชยภัทร  มณีฉาย642010200264

นายณัฐนนท  สุกจิตร642010200275

นายณัฐพล  แกวมณี642010200286

นายทีระพัฒน  แรงจริง642010200297

นายธนธรณ  เจริญสุข642010200308

นายธนากร  มงคลรัตน642010200319

นางสาวธัญกร  ใจคง6420102003210

นายธันวา  ผดุงสวัสดิ์6420102003311

นายธีรภัทร  ทิวาพัฒน6420102003412

นายนรินทรธร  แกวปญญา6420102003513

นายพงษปณต  อุทะนุต6420102003614

นางสาวพิมพมาดา  โพธิ์ทอง6420102003715

นางสาวเพ็ญประภา  ตะโกนา6420102003816

นายมนัสนันทร  ชัยอู6420102003917

นายรัฐภูมิ  ศรีจันทร6420102004018

นายวงศกร  ทองคํา6420102004119

นายศรายุธ  สุขนอย6420102004220

นายอัครธิเบต  ชุบขุนทด6420102004321

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010202

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010203 : ชางกลโรงงาน

นายกฤษณพล  วรรณโกษิตย642010200441

นายกันตภณ  สมัญญา642010200452

นายเกรียงไกร  ประกอบธรรม642010200463

นายจิรเดช  เสริมสุข642010200474

นายจิรวัฒน  เวียงคํา642010200485

นายเจษฎา  คําภีระ642010200496

นายณรงคเดช  ปนทอง642010200507

นายณัฐกิตต  ไชยโชติ642010200518

นายธนโชติ  แกววิเศษ642010200529

นายธนพนธ  เขียวแกว6420102005310

นายธีรภัทร  ทรายหมอ6420102005411

นายปริพัฒน  ศรีละมัย6420102005512

นางสาวพรสิริ  วัฒนวิเชียร6420102005613

นายพิชัยยุทธ  สุขบํารุง6420102005714

นายพิพัฒน  ชดเชย6420102005815

นายระพีภัทร  ไชยพาฤทธิ์6420102005916

นายเลิศวิทย  ผุยเดชา6420102006017

นายวีรยุทธ  สกลไกรศร6420102006118

นายวุฒิชัย  พุดพิลา6420102006219

นายศราวุฒิ  วงษจันทร6420102006320

นายศิริชัย  ศรีวิเส็ง6420102006421

นายอดิศร  รังผึ้ง6420102006522

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน21642010203

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010301 : ชางเชื่อมโลหะ

นายกมลเชษฐ  ดาวเรือง642010300011

นายกฤษฎา  คําแจม642010300022

นายเกรียงไกร  สุวรรณศรี642010300033

นายคธาวุฒิ  เชื้อสอน642010300044

นายคํารณ  กรเสน642010300055

นายจิรวัฒน  ศรีราชบัวผัน642010300066

นายฐิรรัฐ  สุขประสริฐ642010300077

นายณัฐดนัย  สุขเจริญ642010300088

นายณัฐสิทธิ์  ชุมชื่น642010300099

นายธนาวุฒิ  สมศรีสุข6420103001010

นายธีระยุทธ  มาสวน6420103001111

นายปฎิภาน  พารื่นรัมย6420103001212

นายปภังกร  กัณหา6420103001313

นายประชารักษ  ประวันเนาว6420103001414

นายพัฒนพัตร  นอยบัวงาม6420103001515

นายภัทรพล  จิตรักษ6420103001616

นายรชต  พรมทา6420103001717

นายรัฐภูมิ  สิงหันต6420103001818

นายวิเชียร  วงศศรีทา6420103001919

นายเศรษฐพงศ  ปลอดนาค6420103002020

นายสามารถ  บุญแกว6420103002121

นางสาวสุพรรณิกา  สระทองอยู6420103002222

นายอัครเดช  สดพลกรัง6420103002323

นายแฮรี่  วิลสัน6420103002424

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน23642010301

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010302 : ชางเชื่อมโลหะ

นายกฤตติพัทช  เหลี่ยมมณี642010300251

นายการิม  โซเฟยน บูดอน642010300262

นายโกเมศ  ปลั่งกลาง642010300273

นายครรธวุฒิ  ทับทิมทอง642010300284

นายจตุพร  เหิมขุนทด642010300295

นางสาวจิราภรณ  ไวยะบุตร642010300306

นายฐิรวัฒน  สุขประสริฐ642010300317

นายณัฐพงศ  ทองนาค642010300328

นายทัศนพล  อยูสบาย642010300339

นายธีรพงศ  วงคตาผา6420103003410

นายนราวิชญ  คูหะมณี6420103003511

นายปฏิพัทธ  บวบเอม6420103003612

นายปรวัฒน  โพธิ์ชัย6420103003713

นายพลานุภาพ  พิศออน6420103003814

นายพีรณัฐ  มาสุทธิ6420103003915

นายภาณุมาศ  ไขพันดุง6420103004016

นายรัฐภูมิ  พุทธาวัง6420103004117

นายวสุธร  ยิ้มแยม6420103004218

นายศุภกิจ  หงษนอย6420103004319

นายสรอรรถ  นนทาปลา6420103004420

นายสิริชัย  สวัสดี6420103004521

นายอนาวิล  นาคะเกตุ6420103004622

นายเอกสิทธิ์  เฉลื่อยกลั่น6420103004723

นายวัฒนสาร  สุมาลยกันต6420103004824

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน23642010302

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010401 : ชางไฟฟากําลัง

นายกนกพล  เหมือนเอี่ยม642010400011

นายกฤษดา  ปตตาเทสัง642010400022

นางสาวจอมขวัญ  ภูโทถํ้า642010400033

นายชนกานต  พาหา642010400044

นายณภัทร  หิงหอยทอง642010400055

นายณัฐวุฒิ  กอวงค642010400066

นายเดช  ศิริสุข642010400077

นายธนาวิน  พรอมจิตร642010400088

นายธีรนันท  พีระพันธ642010400099

นายธีรเมธ  สวายลม6420104001010

นายพงษศทร  คําจันโท6420104001111

นางสาวพัชณิดา  สกุลเมือง6420104001212

นายพีรภัทร  วงษเวียง6420104001313

นายภูมิพัฒน  สูเสน6420104001414

นางสาวมณีวรรณ  ราชนุเคราะห6420104001515

นายรัตภูมิ  สิงหโต6420104001616

นางสาววาทินี  ศรีอินทร6420104001717

นายศักดา  มิตรกูล6420104001818

นายศุภกฤต  พงศสัมฤทธิ์6420104001919

นายสุรัตน  ทรงเจริญสุข6420104002020

นายอนุวัฒน  จันทะวัน6420104002121

นายอาทิตย  ขวัญเมือง6420104002222

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642010401

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010402 : ชางไฟฟากําลัง

นายกฤตพล  พอกประโคน642010400231

นางสาวขวัญจิรา  พวงรัก642010400242

นายจักรพงษ  จันทรัพย642010400253

นายชนาธิป  ตัญกาณจน642010400264

นายณัฐพล  ตระกูล642010400275

นายณัฐวุฒิ  เรียบกระโทก642010400286

นายเตวิช  เกษมสุข642010400297

นายธวัชชัย  ศรีปาน642010400308

นายธีรพงษ  หาระโคตร642010400319

นายบวชดิฐ  ปรุงทอง6420104003210

นายพชรพล  ทองเอก6420104003311

นายพาณุพันธ  มากศรี6420104003412

นายภควัตร  สอนพันธ6420104003513

นายภูวนาจ  ใจชวง6420104003614

นางสาวมนัสนันท  หอมตะโก6420104003715

นายฤคเวท  สุขเกษม6420104003816

นายวาที  แหลมกลาง6420104003917

นางสาวศิริรัตน  พรมวงษ6420104004018

นายศุภชาติ  สุขหอม6420104004119

นายสุริยา  มนัส6420104004220

นายอภิรักษ  พรมโยธา6420104004321

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010402

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010403 : ชางไฟฟากําลัง

นางสาวกฤตยา  เหมคม642010400441

นายเขตตชัย  ปาโท642010400452

นางสาวจิราพร  เวียงคํา642010400463

นายชยุตพงศ  นอยมุง642010400474

นายณัฐพัฒน  พลูสวัสดิ์642010400485

นายดนัย  มวนเงิน642010400496

นายทัศนัย  ศรีเพ็ญ642010400507

นายธวัชชัย  สุขใส642010400518

นายธีรพัฒน  อุยวรรณ642010400529

นายแผนดิน  เพ็ชรหวั่น6420104005310

นายพนา  ฟกอินทร6420104005411

นางสาวพิชญา  คําอุปา6420104005512

นายภศกร  ศรีสัจธรรม6420104005613

นายภูสิน  นันธิษา6420104005714

นายโยธิน  ถาวรสันต6420104005815

นายวงศธร  สุวรรณกิจ6420104005916

นายวีรภาพ  อาษา6420104006017

นายศิวกร  ยิ้มใย6420104006118

นายศุภวิชญ  พุทธตรัส6420104006219

นายอดิศักดิ์  วันเสาร6420104006320

นายอฤทธิ์  กูลโต6420104006421

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642010403

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010404 : ชางไฟฟากําลัง

นายกฤษณะ  คันศร642010400651

นายคุณากร  ชอจอหอ642010400662

นายเจตรินทร  ทิวาพัฒน642010400673

นายเชิดมณชัย  บุญรักษา642010400684

นายณัฐวุฒิ  กลั่นเศรษฐี642010400695

นายดิฐษกร  เริงฤทธิ์642010400706

นายธนกฤต  แซโลว642010400717

นายธันยวิทย  ดิษฐทวม642010400728

นายธีรพันธ  ประสนิท642010400739

นายพงคศิริ  พลเสนา6420104007410

นายพบธรรม  กฤดิกุล6420104007511

นายพิพัฒน  เมธีสกุลฤทธิ์6420104007612

นายภาคิน  นภาโชติ6420104007713

นางสาวมณรดา  โตมณฑา6420104007814

นายรพีภัทร  บํารุงยา6420104007915

นายวัชรพงษ  จิระงามทอง6420104008016

นายวีรวิทย  บัวยิ้ม6420104008117

นายศิวัช  แสงทอง6420104008218

นายสินชัย  ดวงตา6420104008319

นายอทิตยา  พันธุศรี6420104008420

นางสาวอาทิตติมา  โฮเหรียญ6420104008521

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 2รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642010404

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642010405 : ชางไฟฟากําลัง

นายกิตติคุณ  สมศักดิ์642010400861

นายจักภัทร  กระสินธ642010400872

นายจักรพันธ  บัวทอง642010400883

นายฐาปกรณ  อิ่มอรุณ642010400894

นายณภัท  วรรณวิจิตร642010400905

นายทวีศักดิ์  ดอกสันเทียะ642010400916

นายทองสุข  มานะบูชา642010400927

นายธนากร  ทสามล642010400938

นายบุญฤทธิ์  คําพล642010400949

นายปญญากร  เกมกลาง6420104009510

นายปุญญพัฒน  กอนทอง6420104009611

นายพีรดลย  คงมา6420104009712

นายพีรภัทร  โซะเฮง6420104009813

นายภควัต  เกษณา6420104009914

นายภูวรินทร  คําชํานาญ6420104010015

นายมังกร  ฉิมวิเศษ6420104010116

นายมารุต  มารศรี6420104010217

นายรพีภัทร  ฤกษดี6420104010318

นายวรพล  พนาธัญญกิจ6420104010419

นายวีรภัทร  พรหมแกว6420104010520

นางสาวสิรินธร  ดีสวัสดิ์6420104010621

นายสุรชัย  เสริมสุขตอ6420104010722

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน21642010405

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวศศิธร  อมรพันธ ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

อิเล็กทรอนิกส 642010501 : ชางอิเล็กทรอนิกส

นางสาวกรกนก  ผิวทอง642010500011

นายกิตติชัย  สุขสวัสดิ์642010500022

นายกิตติศักดิ์  การรอย642010500033

นายคําอนันต  ทํานุก642010500044

นายเจษฎา  บุตรพรม642010500055

นายชลธร  ดวงเหมือง642010500066

นายชาคริต  เจียววนิชพงษ642010500077

นายณัฐพล  คุมครอง642010500088

นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐ642010500099

นายธนกร  คงอยู6420105001010

นายธนพัฒน  พิรักษา6420105001111

นายธนากร  สีละขันต6420105001212

เด็กหญิงธัญลักษณ  สุระภี6420105001313

นายธีรโชติ  สุคนธพล6420105001414

นายธีรศักดิ์  พิมพทอง6420105001515

นางสาวปนัดดา  สมรัมย6420105001616

นายพงศธร  แยมเจริญ6420105001717

นางสาวพัชราภรณ  ขุนทิศ6420105001818

นางสาวพิธาดา  ลายสนธิ6420105001919

นางสาวภัทรสุดา  จันดี6420105002020

นายภูริภัทร  พรมบุตร6420105002121

นายรัฐภูมิ  คากํายาน6420105002222

นายวสุนธรา  มีลน6420105002323

นายวิทวัส  แสนมี่6420105002424

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงหสวัสดิ์6420105002525

นายศิวกร  มโนสงค6420105002626

นายศุภวิชญ  วงษวานิช6420105002727

นายสุทธิชาติ  รังศรี6420105002828

นายอภินัทธ  แดนไชสง6420105002929

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 6รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน23642010501

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวศศิธร  อมรพันธ ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

อิเล็กทรอนิกส 642010502 : ชางอิเล็กทรอนิกส

นายกรวิชญ  บุญยัง642010500301

นายกิตตินันท  อยูสบาย642010500312

นายเกียรติศักดิ์  กาดนอก642010500323

นายคุณานนท  ชื่นบุญชู642010500334

นายชญานนท  ธรรมโคตร642010500345

นางสาวชลลดา  สุขยินดี642010500356

นายไชยวัฒน  เจริญขํา642010500367

นายณัฐภูมิ  ธิเขียว642010500378

นายณัทพัฒน  บุญยัง642010500389

นายธนพงษ  พาหา6420105003910

นายธนภัทร  เล็กยิ้ม6420105004011

นายธนากานต  ศรเพ็ชร6420105004112

นายธิติพงษ  พลจรัสโรจน6420105004213

นายธีรภัทร  แกวพรอม6420105004314

นายนันทิพัฒน  อุปรี6420105004415

นายปพนพัชร  ธีรชัยสมบูรณ6420105004516

นายพงษพัฒน  แสงจันทร6420105004617

นายพัฒยศ  นาควิลัย6420105004718

นายพุฒิเมธ  ศรีวิชัย6420105004819

นายภูมินทร  ชินรัมย6420105004920

นายมงคล  หมอกสังข6420105005021

นายรัฐภูมิ  ยิ่งอินทร6420105005122

นายวัชรพงศ  แปนแกว6420105005223

นายศราวุธ  พุทธใจบุญ6420105005324

นายศักรินทร  คํามา6420105005425

นายศุภกิตติ์  โพสุดตา6420105005526

นายสรยุทธ  เส็งกําปง6420105005627

นายสุรเชษฐ  วงศวัน6420105005728

นายอรรคพันธ  กาญจนประเสริฐ6420105005829

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 1รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน28642010502

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวนางสาวฐิตาภร  หิรินทรานุกูล ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

อิเล็กทรอนิกส 642010503 : ชางอิเล็กทรอนิกส

นายกิจจา  แจมมี642010500591

นายกิตติภัฏ  บุญมาสอน642010500602

นายขัตติย  บุญประเสริฐ642010500613

นายเจษฎา  เคณาอุประ642010500624

นางสาวชนัญญา  เนาวชัย642010500635

นายชัยฤทธิ์  สมศรี642010500646

นายณรงคชัย  ทองจันทร642010500657

นายณัฐวีร  วีระจิตต642010500668

นายดาเนียล  ชันซ642010500679

นายธนพล  กันดี6420105006810

นายธนากร  รัตนะ6420105006911

นายธัชพล  แซจึง6420105007012

นายธิติพัทธ  แกวนภา6420105007113

นายธีรวัฒน  ดอนทอง6420105007214

นายเนติวิทย  สีดา6420105007315

นายปรัชญา  สุขมณี6420105007416

นางสาวพรทิพย  สงคใย6420105007517

นายพัสกร  เจริญภูมิ6420105007618

นายภคินทร  คําหมื่น6420105007719

นายภูริณัฐ  สุหงษา6420105007820

นายรัชภูมิ  ละเลิง6420105007921

นางสาววริศา  เอื้อการณ6420105008022

นายวัชรากร  ศรีสุวรรณ6420105008123

นางสาวศรีอักษร  อินทรทอง6420105008224

นางสาวศิริยากร  ปรุงปญญา6420105008325

นายศุภมิตร  จันทรหอม6420105008426

นายสัจภูมิ  วชิรเชวภาส6420105008527

นายสุรศักดิ์  สีสดดี6420105008628

นายอาภากร  บุญประเสริฐ6420105008729

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 6รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน23642010503

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  นางสาวนางสาวฐิตาภร  หิรินทรานุกูล ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

เมคคาทรอนิกส 642012701 : เมคคาทรอนิกส

นายกรศุทธิ์  บุญยืน642012700011

นายกันตธร  แซอึ้ง642012700022

นางสาวกิตติยา  งามสมเกลา642012700033

นายขนากรณ  พนามวัง642012700044

นายจีระศักดิ์  คําแจม642012700055

นายณัฏฐกฤศ  เตชะตรัยรงณ642012700066

นายณัฐฐิชล  พานิชย642012700077

นายธนกร  ไชยบํารุง642012700088

นายธนโชติ  โวหารพจน642012700099

นายธนาธิป  เนื่องนอย6420127001010

นางสาวธวัลรัตน  ศรีสงคราม6420127001111

นางสาวธารนํ้า  ธงทอง6420127001212

นายธิติ  อนุสาสนนันต6420127001313

นายนราธิป  เดชสกุล6420127001414

นายนราวิชญ  มุงหาสิน6420127001515

นายปฏิภาณ  สุทธา6420127001616

นายพีรพัฒน  ยาหอม6420127001717

นายภูมิพัฒน  กุลเสฏฐภัทร6420127001818

นายศิชล  ดีแปน6420127001919

นายศิรวัฒน  คําเกษ6420127002020

นายสงกรานต  พิรมรัมย6420127002121

นายสัมพันธ  กนกประเสริฐกิจ6420127002222

นายอัครวินท  ทองดอนใหม6420127002323

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 3รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน20642012701

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642012801 : ชางเทคนิคคอมพิวเตอร

นายกษิดิ์เดช  คูคิด642012800011

นายกิตินันท  ศิริวีระศิลป642012800022

นายจิตริน  พรพิบูลยยศ642012800033

นายเจษฎา  ภูขลัง642012800044

นายชยภัทร  สีลํายงค642012800055

นายณัฐวัตร  ละมูลแสง642012800066

นายทวีทรัพย  มิฉนั้น642012800077

นายธีรดนย  พลสุวรรณ642012800088

นายธีระภัทร  จินตโต642012800099

นายนราวิชญ  เสนารัตน6420128001010

นายบูรพา  พึ่งสนิท6420128001111

นายพงศเทพ  กุลละวณิชย6420128001212

นายพีรพล  ชัยตาดี6420128001313

นายพีระศักดิ์  ศรีทองชัย6420128001414

นายภัทรพล  ภูบุญทน6420128001515

นายรุงเรือง  นอมในธรรม6420128001616

นางสาววรนุช  หวานลน6420128001717

นายวีรชัย  เเสงสวาง6420128001818

นางสาวศศิกรานต  ตระกูลไทยกําเนิด6420128001919

นางสาวสิรินดา  เรือนเพชร6420128002020

นายสุพศิน  เลพล6420128002121

นายอภิสิทธิ์  ลมสําโรง6420128002222

นายอานัส  ไชยวุฒิ6420128002323

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 4รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน19642012801

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642012802 : ชางเทคนิคคอมพิวเตอร

นายกองกฤต  แตงงาม642012800241

นายขจรพงศ  ลิ้มสกุล642012800252

นายจิรวัฒน  ภูเดน642012800263

นายชญานนท  บุญทะมา642012800274

นายณัฐพล  ปานสวัสดิ์642012800285

นายดนัยวัฒน  ลาอยู642012800296

นายธนกร  วังคีรี642012800307

นายธีรเดช  บุญคง642012800318

นายนที  ตุมขาว642012800329

นางสาวบุณฑริกา  ตันหยงมัด6420128003310

นายปยวัฒน  อาจศิริ6420128003411

นางสาวพลอยชมพู  พิรมยแหยม6420128003512

นายพีระภัฐ  ศรีขจร6420128003613

นางสาวภัทรธิดา  ใจคง6420128003714

นายภานุพงษ  จันบาง6420128003815

นายฤทธิไกร  ศรีฐาน6420128003916

นายวัศพล  ผองเจริญ6420128004017

นายศวิกร  มณีขาว6420128004118

นางสาวศศิประภา  ปาศิริ6420128004219

นายสุทธิพงศ  จันดา6420128004320

นายอนุวัฒ  พงษเพ็ง6420128004421

นางสาวอรนุช  แกวแสง6420128004522

นางสาวไอศิกา  ยิ่งเฮง6420128004623

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 5รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน18642012802

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020101 : การบัญชี

นางสาวกมลทิพย  เปรมจินดา642020100011

นางสาวกรกนก  สิงหตากอง642020100022

นางสาวกฤติยา  ยอดตอง642020100033

นางสาวกลมเนตร  จิตตรักษ642020100044

นางสาวเกดระวี  ศรีวงษา642020100055

นางสาวคชาภรณ  โสดา642020100066

นางสาวจิราภา  ปนประสงค642020100077

นางสาวชลธิชา  สลามซอ642020100088

นางสาวชัชรินทร  อวมเกิด642020100099

นางสาวญาณิศา  พรมสวัสดิ์6420201001010

นางสาวตวงพร  สุทธิประภา6420201001111

นางสาวธันชนก  สรอยคีรี6420201001212

นางสาวนภาพรรณ  ภาษามาก6420201001313

นางสาวนิภาพร  จําปาตน6420201001414

นางสาวบุศรินทร  เทพทอง6420201001515

นางสาวปยฉัตร  มะลิลา6420201001616

นางสาวพรชิตา  ลือชาสิริศักดิ์6420201001717

นางสาวพัชรา  บุญเฉลิม6420201001818

นางสาวพิณลดา  เรือนทอง6420201001919

นางสาวพิมพพิดา  ทิวาพัฒน6420201002020

นายพิราอร  อภิรมย6420201002121

นางสาวมณีรัตน  อินจรัญ6420201002222

นางสาวรมยนลิน  ชมชายผล6420201002323

นางสาววธันญา  กาลีมี6420201002424

นายวรัตน  สวัสดี6420201002525

นางสาววิไลลักษณ  กักขุนทด6420201002626

นางสาวศศิวิมล  เกี้ยวแกว6420201002727

นางสาวสีริกร  ฝายสีงาม6420201002828

นางสาวสุพัตรา  พันอบ6420201002929

นางสาวอัจฉรา  พิลา6420201003030

นางสาวอาภัสรา  ภูผา6420201003131

นางสาวอุมากร  ศรีสวาง6420201003232

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 30รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน2642020101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020102 : การบัญชี

นางสาวกมลรัตน  เกรัมย642020100331

นางสาวกรรณิการ  ธรรมรส642020100342

นายกฤษฎากรณ  หาญอาษา642020100353

นางสาวกิตติพร  กางกรณ642020100364

นางสาวขวัญพิมล  ขุนทอง642020100375

นางสาวจิราภรณ  สุทธิบูรณ642020100386

นางสาวเจนจิรา  สีดา642020100397

นางสาวชัชธิกาน  หมื่นเอ642020100408

นางสาวชุติมา  บุญรัศมี642020100419

นางสาวณัฏฐณิชา  ตีระภักดิ์6420201004210

นางสาวทัศภา  เตียงนิล6420201004311

นางสาวธีรดา  สายบุญมี6420201004412

นางสาวนิตยา  พุมแชม6420201004513

นางสาวนิศาชล  สําเภาทอง6420201004614

นางสาวปภัสรา  ธรรมชาติ6420201004715

นางสาวปยธิดา  ขอนบกลาง6420201004816

นางสาวพรปวีณ  หวันทา6420201004917

นางสาวพิจิตร  กอนกระสัง6420201005018

นางสาวพิมพทิพย  ประยูรหาญ6420201005119

นางสาวพิมพลักษณ  เชนรัมย6420201005220

นายมณีรัตน  บุญคํา6420201005321

นางสาวรพีพรรณ  แกนประธูป6420201005422

นางสาวรุงทิวา  อุนกระสัง6420201005523

นางสาววรรณภา  แจงกระจาง6420201005624

นางสาววราภรณ  จันทรทา6420201005725

นางสาววีรรรณ  คมขํา6420201005826

นางสาวศิรินภา  ปาผล6420201005927

นางสาวสุพัฒตรา  ชูทรัพย6420201006028

นางสาวสุพิชชา  บุญกวาง6420201006129

นางสาวอาฟนี  มัดจุฬา6420201006230

นางสาวอุมากร  บานคลี่6420201006331

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 28รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน3642020102

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020201 : การตลาด

นางสาวกนกรดา  เทียมวงศ642020200011

นางสาวกนกวรรณ  สมนึก642020200022

นายขวัญสุดา  เรืองหิรัญ642020200033

นายจักรภัทร  โคตรชมพู642020200044

นางสาวจันทกานต  เอี่ยมโอฐ642020200055

นางสาวจิราพร  ฝงนิล642020200066

นางสาวชนิตา  อุมจันสา642020200077

นางสาวชนินาถ  ตองออน642020200088

เด็กชายชัยวัตร  สอวงษ642020200099

นางสาวญาณิศา  คําโสภา6420202001010

นางสาวณฐพร  ดีหอมศีล6420202001111

นางสาวณัชชา  พิมเสน6420202001212

นางสาวณัฐณิชา  กิมสอ6420202001313

เด็กหญิงณิชา  เกษรบัว6420202001414

นางสาวณีรนุช  ตาริน6420202001515

นางสาวทักษพร  มาลัยหอม6420202001616

นายธนพล  โอวาทสาร6420202001717

นายธันยชนก  ชัยชนะ6420202001818

นางสาวนฤมล  บุรุษชาติ6420202001919

นางสาวนุชนาฎ  สอนงาม6420202002020

นางสาวปนัดดา  มุงหมาย6420202002121

นางสาวปราณปรียา  พุทไธสง6420202002222

นางสาวปลื้มกมล  มวงคํา6420202002323

นายพลกฤต  พิไลแสงสุรีย6420202002424

นางสาวพลอยพรรณ  แซอึ๊ง6420202002525

นายพัฒนพงษ  บานกลีบ6420202002626

นางสาวพิมพชนก  คงคารัตน6420202002727

นางสาวพิระญาณ  แววเพ็ชร6420202002828

นางสาวเพ็นนภา  มูลขํา6420202002929

นางสาวแพรวรุง  พาไธสง6420202003030

นางสาวภัณฑิรา  เต็มพรอม6420202003131

นางสาวภาวินี  ทองถนอม6420202003232

นางสาวมานิดา  พันธดี6420202003333

นางสาวเมษา  เบเนฟลด6420202003434

นางสาวรัตนชริน  ภูตะเวช6420202003535

นางสาวรัตนาวดี  จันทไทย6420202003636

นางสาววรนันท  นาแก6420202003737

นางสาววริศรา  บุญสังข6420202003838

นางสาวศศินิภา  โพธิ์สวัสดิ์6420202003939

นางสาวศิริรัตน  พลรักษา6420202004040

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020201 : การตลาด

นางสาวศิวพร  หอมยี่สุน6420202004141

นางสาวสุนันทา  อุนฉิม6420202004242

เด็กหญิงอรดี  แสงมาน6420202004343

นางสาวอริสา  พิมวงศ6420202004444

นางสาวเอย  วงศพระจันทร6420202004545

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 38รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน7642020201

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020401 : คอมพิวเตอรธุรกิจ

นางสาวกมลทิพย  การสังเวชน642020400011

นางสาวกฤษณา  แซซอง642020400022

นางสาวกวินธิดา  ปานบุญ642020400033

นายกิตติพัฒน  ศรีเหรา642020400044

นายกีรติ  เจนจิตรดํารง642020400055

นางสาวจิราภา  มะโนปน642020400066

นางสาวจีรนันท  อุคํา642020400077

นายชยากร  หนองใหญ642020400088

นายฐปนกุล  บุญยัง642020400099

นายณัฐดนัย  คิดหาทอง6420204001010

นางสาวณัฐพร  ทาเกิด6420204001111

นายณัฐพล  ยศบุญเรือง6420204001212

นางสาวณัฐวดี  สะอาดวงค6420204001313

นางสาวทยิดา  แชมชอย6420204001414

นายธนะชัย  บุญคง6420204001515

นายธราเทพ  พงษไพร6420204001616

นายนนทวัฒน  สุขแกว6420204001717

นายนฤเทพ  วงศงาน6420204001818

นางสาวบัณฑิตา  ตี้เจริญ6420204001919

นางสาวบุษกร  หลําบางชาง6420204002020

นางสาวปนัสยา  จําปาศรี6420204002121

นางสาวปณณพร  พวงออน6420204002222

นายผดุงเดช  รมกลาง6420204002323

นางสาวพรชุฎา  ปนป6420204002424

เด็กหญิงพรรณทิภา  เรืองพูล6420204002525

นายพิพรรธ  ทองวัน6420204002626

นางสาวเพ็ญพิชชา  ประชุมฉลาด6420204002727

นายภูมิพิพรรธ  อยูแสง6420204002828

นายภูวดล  พงคสารารักษ6420204002929

นางสาวมินตรา  นันตะมูล6420204003030

นางสาวรุงฟา  ชะมารัมย6420204003131

นายวราพร  วีณิน6420204003232

นายวิทยา  บุญออน6420204003333

นายศรายุทร  ตับไธสง6420204003434

นายศิริลักษณ ซาบรีนา  ดาหล6420204003535

นายสราวุฒิ  ขนสันเทียะ6420204003636

นางสาวสิรภัทร  เลพล6420204003737

นางสาวสุจิรา  บุญธานี6420204003838

นางสาวสุภัทรตรา  กะมุตะเสน6420204003939

นางสาวหนึ่งฤทัย  ยะโหนด6420204004040

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020401 : คอมพิวเตอรธุรกิจ

นายอทิตยา  ทองทะเล6420204004141

นางสาวอักษรา  นามประเจียน6420204004242

นายอัศวิน  วิษณุทันต6420204004343

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 22รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน21642020401

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020402 : คอมพิวเตอรธุรกิจ

นางสาวกรรณิการ  สาธารณพร642020400441

นายกลาณรงค  หลาคํา642020400452

นายการัน  กอบสันเทียะ642020400463

นายกีรติ  แกวสาริกา642020400474

นางสาวจริยา  เสนเหลา642020400485

นางสาวจีรนันท  ศรีภิรมย642020400496

นายเจษฎาพร  อินทรสิงห642020400507

นางสาวชัชชฎา  หัตถกิจ642020400518

นายณภัทร  อารีรอบ642020400529

นายณัฐนันท  สุปญโญ6420204005310

นายณัฐพล  แซปง6420204005411

นายณัฐภูมิ  ภูรหงษ6420204005512

นางสาวณัฐวิภา  อุไรสัมฤทธิ์6420204005613

นายเทพพิทักษ  จันทรผา6420204005714

นายธนาธิป  เพ็งแจมศรี6420204005815

นายธาราธร  บุญประดับ6420204005916

นางสาวนพรดา  ทองดี6420204006017

นางสาวนุชวรา  สีบท6420204006118

นางสาวบุศรา  แสงวิมาน6420204006219

นายบูรพา  สบูทอง6420204006320

นางสาวปริยากร  สงฆะมัย6420204006421

นายปติพล  อยูศิริกูล6420204006522

นายพงศปณต  ไชยดี6420204006623

นางสาวพรไพลิน  คําลวน6420204006724

นางสาวพัชรพร  ขจรอนันต6420204006825

นายพีระพัฒน  ดวงอูทรัพย6420204006926

นางสาวแพรวา  เนียมผาสุข6420204007027

นายภูริช  สุทธิผล6420204007128

นายภูวเทพ  วงษกวน6420204007229

นางสาวริสา  ศรีรุงเรือง6420204007330

นางสาวลลิดา  กอเซ็ม6420204007431

นางสาววาสนา  สนธิ6420204007532

นายศตวรรษ  แจมกระจาง6420204007633

นางสาวศศิประภา  พรหมแสง6420204007734

นายศิวกร  เลอเลิศวิชย6420204007835

นางสาวสริตา  คําใหญ6420204007936

นางสาวสิรีธร  แผนผา6420204008037

นายสุธินันท  ศรีผอง6420204008138

นายเสฏฐวุฒิ  สุขขา6420204008239

นายอติวิชญ  กุมาร6420204008340

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642020402 : คอมพิวเตอรธุรกิจ

เด็กหญิงอนัญญา  อุดมผล6420204008441

นายอัครวินท  ชํานิ6420204008542

นายเอกไมย  ฉิงโพธิ์6420204008643

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 19รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน24642020402

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642021101 : ธุรกิจคาปลีก

นางสาวจิรพรรณ  สืบเนียม642021100011

นางสาวจิราภา  ทองหลอ642021100022

นายณัฐวุฒิ  บัวพรม642021100033

นายไตราช  เกษรศิริ642021100044

นางสาวธัญญาลักษณ  บุญจูง642021100055

นางสาวนฤมล  พลสิทธิ์642021100066

นางสาวนันทิชา  รอดคง642021100077

นางสาวบุญญิสา  บุญจุน642021100088

นางสาวบุษศรินทร  ปราบรัตน642021100099

นางสาวปริยาภัทร  พันธุพงษ6420211001010

นายพิธิวัฒน  พึ่งงาม6420211001111

นางสาวพิมพลกัส  ยี่สุนเกตุ6420211001212

นางสาวพิยดา  อารีรักษ6420211001313

นางสาวพุทธชาติ  ทองงาม6420211001414

นางสาวภัครมัย  มาศงามเมือง6420211001515

นางสาววาสนา  ดิษฐจาด6420211001616

นางสาววิภากร  ไกรสร6420211001717

นายศุภกิจ  แซลี้6420211001818

นางสาวศุภนิตา  จันทรา6420211001919

นางสาวสราสินี  ตนสาย6420211002020

นางสาวสุพรรณิกา  จันทรศรี6420211002121

นางสาวสุวิตา  พวงเกียน6420211002222

นางสาวอัมราพร  สาดนุม6420211002323

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 19รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน4642021101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642021401 : โลจิสติกส

นางสาวกนกวรรณ  สวางศรี642021400011

นางสาวกมลทิพย  ประเทศ642021400022

นางสาวกมลพร  จําปาศรี642021400033

นายกวินเทพ  อุยมี642021400044

นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพยโพธิ์642021400055

นางสาวกัญญาณัฐ  สลับศรี642021400066

นายกิตติศักดิ์  คนซื่อ642021400077

นางสาวกุลธิดา  วิมลกลาง642021400088

นางสาวเกศรินทร  ทองกระทุม642021400099

นายคุณานนต  สุพังโค6420214001010

นางสาวจาวรี  เจริญวงษ6420214001111

นายจิรภัทร  ชนะแกว6420214001212

นายชนาธิป  ผาทอง6420214001313

นางสาวชลธิชา  กลอมใจ6420214001414

นายชินดนัย  อินทจีน6420214001515

นางสาวธรรมพร  พรมวิเศษ6420214001616

นางสาวธารารัตน  จันทรผา6420214001717

นางสาวธิดารัตน  วิจิตร6420214001818

นางสาวนภกมล  พรหมมี6420214001919

นางสาวนภสร  นกศิริ6420214002020

นางสาวเนตรนภา  คนซื่อ6420214002121

นางสาวบุณยานุช  เพ็งทองหลาง6420214002222

นางสาวบุปผกา  ฤทธิ์ศิริ6420214002323

นางสาวใบตอง  ขวัญมี6420214002424

นางสาวปญญาพร  คําแจม6420214002525

นายปาริฉัตร  ใจมนต6420214002626

นางสาวพิมพิศา  จาอินทร6420214002727

นางสาวพิยดา  สัจจะโชคธรรม6420214002828

นางสาวฟารีดา  ดะบู6420214002929

นางสาวภัคธีมา  มั่งมีผล6420214003030

นางสาวภัทรียา  ขําใจ6420214003131

นางสาวมณฑาทิพย  แสงสุข6420214003232

นางสาวมนัสยา  แสงสุฃ6420214003333

นางสาวมีนา  สุขสวรรค6420214003434

นางสาวเมธิสา  กัณทะพันธ6420214003535

นายรวิภาส  นาคเงินทอง6420214003636

นางสาวรุจรวี  อุปลี6420214003737

นางสาววรรณวิชา  แสวงแกว6420214003838

นางสาววิภาวี  เปยมการุณ6420214003939

นางสาวศรัญญา  ปุดประโคน6420214004040

2หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642021401 : โลจิสติกส

นางสาวศรัณยพร  มีนรินทร6420214004141

นางสาวศศิกานต  บินกาซัน6420214004242

นางสาวศศิวิมล  พิมบุญ6420214004343

นางสาวศุภิสรา  สิงหกุล6420214004444

นายสิทธิโชค  มีทา6420214004545

นายอติชาต  ทองเกิด6420214004646

นางสาวอนุสรา  โพสุดตา6420214004747

นางสาวอัจฉราพรรณ  นคร6420214004848

นางสาวอาทิตยา  เสนาวังค6420214004949

นางสาวไอริน  นาดี6420214005050

นางสาวไอลดา  เจียมเมืองปก6420214005151

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 41รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน10642021401

2หนา  2  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642070101 : การโรงแรม

นางสาว เนตรทราย  เงินแยม642070100011

นายคณิษศร  บัวพรม642070100022

นางสาวคีตภัทร  พวงสวัสดิ์642070100033

นางสาวจันดาศรี  คชชาญ642070100044

นายเจษฎา  วงศวัฒนะ642070100055

นายเจษฎาพร  เที่ยงแท642070100066

นางสาวณัชชา  คําแดง642070100077

นางสาวณัฐฐินันท  คําจันทร642070100088

นางสาวณัฐณิชา  ชมหอม642070100099

นางสาวณัฐมนต  รุงแสงชล6420701001010

นางสาวทิพประภา  ฉายาชวลิต6420701001111

นางสาวธนันญา  ภูมิศรีแกว6420701001212

นางสาวนัทธมน  พูลสวัสดิ์6420701001313

นางสาวนิโรบล  รุณเกตุ6420701001414

นางสาวบัณฑิตา  ศรีสุวรรณ6420701001515

นางสาวบุษกร  วันเวียน6420701001616

นางสาวปาริฉัตร  เสือสุข6420701001717

นางสาวปยณัฐ  สาวดี6420701001818

นางสาวพัชรศรี  บุญเต็ม6420701001919

นายพินิจนันท  เกษมเกียติสกุล6420701002020

นางสาวพิมพมาดา  บุญจั่น6420701002121

นางสาวภัทรมล  นิลสนธิ6420701002222

นางสาววนิดา  ประดา6420701002323

นางสาววรัชยา  อนสูงเนิน6420701002424

นางสาววริสา  ไชยทา6420701002525

นายวิวิทวินท  จารยหมื่น6420701002626

นางสาวศศิธร  พวงสวัสดิ์6420701002727

นางสาวศิวปรียา  สะมันเอี่ยม6420701002828

นางสาวสุนิษา  พูลศรี6420701002929

นางสาวสุพรรณษา  ปจฉายา6420701003030

นางสาวสุภิญญา  ชุมภู6420701003131

นางสาวสุมินตรา  จําปางาม6420701003232

นายอติกันต  โพธิ์พรรณเหมือน6420701003333

นางสาวอนันตญา  อสิพงษ6420701003434

นายอภิวิชญ  จันทรอรุณ6420701003535

นางสาวอริสรา  พงษวัน6420701003636

นายอุสมาน  ใบระหมาน6420701003737

นางสาวฮิการู  บุยยัน6420701003838

นางสาวธัญลักษณ  ศิริโท6420701005039

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 30รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน9642070101

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642070103 : การโรงแรม

นางสาวชอผกา  หิมพล642070100391

นายณัฐธีร  เรืองศิริวรโชติ642070100402

นายนฤเนศ  เกียรติฟลิปน642070100413

นายปญญพัฒ  ภูอาบออน642070100424

นางสาวพรวนิตว  ขอชิดกาง642070100435

นางสาวฟาใหม  -642070100446

นายภูริภัทร  ใบงา642070100457

นางสาวมาลิสา  ภายศรี642070100468

นางสาวรัตติกาล  ศรีทอง642070100479

นางสาวศิริญญา  ภายศรี6420701004810

นางสาวอภิญญา  พรมลี6420701004911

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 7รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน4642070103

1หนา  1  จาก



ลําดับ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ปการศึกษา

แผนกวิชา กลุมเรียน

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวม

1/2564

642070201 : การทองเที่ยว

นางสาวเกสรา  โสดาวัง642070200011

นางสาวขวัญทิพย  ลาวัลย642070200022

นายคฑาวุธ  หาสีโน642070200033

นางสาวประกายดาว  โชติศรี642070200044

นางสาวปณจรี  หนองใหญ642070200055

นายภัทรพล  วงศศรีดา642070200066

นางสาวมุกดา  บุระ642070200077

นางสาวลลิตา  จันทรหีด642070200088

นางสาวอังคนา  สุทธิธรรม642070200099

นายอันดา  หนูกา6420702001010

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 7รหัสกลุม คน นักศึกษาหญิง คน3642070201

1หนา  1  จาก


