
ล ำดับท่ี อำคำรเรียนห้องมอบตัว สำขำงำน หน้ำท่ี
1 อาคาร 2 211 ช่างยนต์ (MEP) นายภาณุพงศ์ น้อยศรีอยู่ ครูรับมอบตัว

นายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
2 อาคาร 2 213 ช่างจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กฯ นายสมคิด จันเสน ครูรับมอบตัว

(ทวิภาคี) นางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
3 อาคาร 2 214 ช่างเช่ือมโลหะ นายสุธี สุทธิรักษ์ ครูรับมอบตัว

น.ส.ประกายดาวคมประมูล เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
4 อาคาร 2 215 ช่างเช่ือมโลหะ นายบุญชม รามณรงค์ ครูรับมอบตัว

นายชาญรวี กายพันธ์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
5 อาคาร 2 216 ช่างส ารวจ น.ส.ฝนทิพย์ ย้อยมาก ครูรับมอบตัว

นายวิเชษฐศักด์ิ วิภาธนาศิริ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
6 อาคาร 2 216 ช่างส ารวจ น.ส.วันวิสา สุวรรณมาก ครูรับมอบตัว

นายอภิสิทธ์ิ เต๊ะย่อ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์

ล ำดับท่ี อำคำรเรียนห้องมอบตัว สำขำงำน หน้ำท่ี
1 อาคาร 2 211 ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน น.ส.สายพิณ เพ็ชรด า ครูรับมอบตัว

นายวัชรพงษ์ ฉางด า เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
2 อาคาร 2 213 ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน นางพรรษกร คงนุ้ย ครูรับมอบตัว

น.ส.วรรณา ศักด์ิสงค์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
3 อาคาร 2 214 สถาปัตยกรรม นายบุญประสิทธ์ิ ปาณศรี ครูรับมอบตัว

น.ส.ปณิดา วัชรจินดา เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
4 อาคาร 2 215 สถาปัตยกรรม นายวิวัฒน์ จิตนวล ครูรับมอบตัว

น.ส.อลิสา สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์

วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 13.00-16.00 น.
ช่ือ-สกุล

รำยช่ือคณะกรรมกำรฝ่ำยรับมอบตัวของนักเรียน และรับเงินค่ำจองอุปกรณ์กำรเรียน

ช่ือ-สกุล

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.



ล ำดับท่ี อำคำรเรียนห้องมอบตัว สำขำงำน หน้ำท่ี
1 อาคาร 2 211 เคร่ืองมือกล(ทวิภาคี) นายสุธรรม นาถประดิษฐ์ครูรับมอบตัว

นายทศพล จันวดี เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
2 อาคาร 2 213 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ น.ส.ธนาภรณ์ หวานทอง ครูรับมอบตัว

(ทวิภาคี) น.ส.เกปรียา น้อมอ่อนศรี เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
3 อาคาร 2 214 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ(ม.6) นายสมพงษ์ นนทพนธ์ ครูรับมอบตัว

นายสมศักด์ิ รอดนุ่น เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
4 อาคาร 2 215 ไฟฟ้าควบคุม นายอัฏฐพล กาญจนเทพ ครูรับมอบตัว

นายปัญญา หมัดศิริ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
5 อาคาร 2 216 ไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) นายกฤษณะ ชูจร ครูรับมอบตัว

นายศิริพงศ์ นุ่นคง เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
6 อาคาร 2 217 เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ ว่าท่ีรต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์ ครูรับมอบตัว

(ม.6) นายภานุชา ไชยมิตร เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
7 อาคาร 2 222 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (ทวิภาคี) นายไชยา คงพรหม ครูรับมอบตัว

นางกัญญา ราชเล็ก เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
8 อาคาร 2 223 ก่อสร้าง นายสุวัฒน์ ทองสุข ครูรับมอบตัว

นายอาทิตย์ พรหมพิทักษ์เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
9 อาคาร 2 224 ก่อสร้าง น.ส.ญารินดา ชุติวัฒนวงศ์ ครูรับมอบตัว

นายจีรพัฒน์ ขวัญจันทร์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
10 อาคาร 2 225 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน นายปกรณ์ เจ๊ะมะ ครูรับมอบตัว

(ทวิภาคี) น.ส.นริศรา วายุภักด์ิ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
11 อาคาร 2 226 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ทวิภาคี) นางกฤติญดา ยอดแก้ว ครูรับมอบตัว

นายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
12 อาคาร 2 227 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.6) นายนพดล วิทยะพงศ์ ครูรับมอบตัว

นางทัศนีย์ สุนทรธรรม เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์

รำยช่ือคณะกรรมกำรฝ่ำยรับมอบตัวของนักศึกษำ และรับเงินค่ำจองอุปกรณ์กำรเรียน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

วันศุกร์ท่ี 5 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-11.30 น.
ช่ือ-สกุล



ล ำดับท่ี อำคำรเรียนห้องมอบตัว สำขำงำน หน้ำท่ี
1 อาคาร 2 211 ตกแต่งภายใน นายนทีชัย ชูช่ืน ครูรับมอบตัว

น.ส.เบญริสา บุญสกันต์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
2 อาคาร 2 213 ตกแต่งภายใน (ม.6) นายพัฒนชัย สันตยากร ครูรับมอบตัว

นายวัชรพงษ์ ฉางด า เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
3 อาคาร 2 214 ส ารวจ นายปฐมพงศ์ อนันต์ ครูรับมอบตัว

นายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
4 อาคาร 2 215 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม นายบัณฑิต ชินผา ครูรับมอบตัว

นายประทีป นพรัตน์ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
5 อาคาร 2 216 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย น.ส.วันพิมพ์พร บูเอียด ครูรับมอบตัว

น.ส.พรสุดา ประกายทองเจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
6 อาคาร 2 217 การจัดการโลจิสติกส์(ทวิภาคี) นางสุกัญญา หมัดอาดัม ครูรับมอบตัว

นายฐปนวรรธณ์ ประพฤติ เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
7 อาคาร 2 222 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) น.ส.เยาวเรศ อนันต์ ครูรับมอบตัว

นายกิตติวัฒน์ คงศรี เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์
8 อาคาร 2 223 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) น.ส.จงศิริ เรืองทองเมือง ครูรับมอบตัว

นายสิทธิชัย ฤทธิเดช เจ้าหน้าท่ีรับเงินค่าอุปกรณ์

ช่ือ-สกุล
วันศุกร์ท่ี 5 มิถุนำยน 2563 เวลำ 13.00-16.00 น.






