


“คนเราทุกคน ยอมมีหนาท่ีท่ีตองทํา หนาท่ีของเด็กน้ัน 

สําคัญท่ีสุด ก็คือการศึกษาเลาเรียน เพ่ือใหมีวิชาความรู 

และคุณธรรมความดี จะไดสามารถพ่ึงตนเองได สรางความสุขความเจริญ

ใหแกตนแกสวนรวมไดในอนาคต เด็กทุกคนจึงตองต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

ดวยความอดทน และพากเพียรอยูเสมอ”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

วันท่ี 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564
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 พระพุทธรูปองคน้ี นับเปนศูนยรวม และท่ีพ่ึงทางจิตใจ ของนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเสมอมา
ทุกคร้ังท่ีมีการสัญจรเขาออกวิทยาลัย ฯ  และชวงกิจกรรมเขาแถว เราจะพึงนอมบูชา ดวยความเคารพ เพ่ือความเปนสิริมงคล โดยพระพุทธรูป
ปางน้ีบางก็เรียกปางลีลา บางก็เรียกปางออกพรรษา ปางเสด็จลงจากดาวดึงส พุทธลักษณะอยูในพระอิริยาบถยืนยกสนพระบาทขวาข้ึนสูง
จากฐานดอกบัว ในอิริยาบถจะกาวเพื่อทรงดําเนินไปขางหนา แสดงถึงความเจริญกาวหนา และกาวไปอยางมั่นคง พระหัตถขวาหอย
เสมอพระองค พระหัตถซายยกข้ึนจีบ ในทาแสดงพระธรรมเทศนาเสมอกับพระอุระ นับเปนพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะสงางาม นาเคารพ
สักการะ และมีความศักด์ิสิทธ์ิดวยอํานาจแหงพุทธคุณยิ่งนัก

ตํานานพระพุทธรูปปางลีลา
 เม่ือพระบรมศาสดา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คร้ังหน่ึงทรงเคยเสด็จข้ึนไปประทับพรรษาในสวรรคช้ันดาวดึงส เพ่ือแสดง
พระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา คร้ังเม่ือถึงวันออกพรรษา พระองคไดเสด็จจากสวรรคช้ันดาวดึงสมาสูโลกมนุษยดวยบันไดแกวมณีชัย 
ทามกลางเหลาเทพยดาในหม่ืนจักรวาล โดยบันไดทองสุวรรณไมย ในเบ้ืองขวาอยูกับพรหม เปนอันมากลงมาสูประตูเมืองสังกัสสะนคร 
เมื่อพระพุทธองคทรงเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส โดยบันไดแกวลงมาถึงเชิงบันได มหาชนทั้งหลายเมื่อไดเห็นพระสิริโฉมของพระองค
ประกอบกับไดเห็นลีลาการเสด็จลงมาจากสรวงสวรรคในทามกลางเหลาเทพยดาและพรหมเปนจํานวนมาก ณ ขณะน้ันงามจับใจอยาง
ไมเคยคิดเคยเห็นมากอน เหลาหมูมหาชนก็พากันลิงโลดแซซองสาธุการ กันเสียงดังสน่ันหว่ันไหว ดวยความปล้ืมปติใจเปนอันมาก
 ในขณะนั้นเองพระบรมศาสดาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปยมลนดวยพระทัย พระมหากรุณาธิคุณ จึงไดแสดง
พระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท เม่ือจบเทศนานัยมานุสรณ ในคร้ังน้ีตางก็ไดบรรลุอริยมรรค อริยผลต้ังแตเบ้ืองตน และเบ้ืองปลายตาม
อริยอุปนิสัยท่ีไดส่ังสมกันมา จึงเปนมูลเหตุใหพุทธบริษัทไดสรางพระพุทธรูปปางลีลา และแบบพระพุทธรูปประจําสถานศึกษาวิทยาลัย
เทคนิคราชบุรีแหงน้ี ไดมีการจําลองพุทธลักษณะมาจากพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 หลังจากท่ีไดมีการจัดสรางพระพุทธรูปแลวตอมาไดมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานยังแทนที่ประทับบริเวณดานหนาตึก
อํานวยการ และไดจัดใหมีพิธีบวงสรวงขึ้น ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2531 ในสมัยของทานผูอํานวยการอํานาจ สวัสด์ิวงษ

ประวัติพระพุทธรูปปางลีลาประจําสถานศึกษา
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 องคเทวรูปพระวรกายสีดําทั้งองค ประทับยืนเดนเปนสงาทามกลางบริเวณเกาะกลางสระนํ้า ที่นักเรียน-นักศึกษา
ที่ไดขามสะพานเหล็กสีแดงตองยกมือไหว เพื่อความเปนสิริมงคล และหลายครั้งที่นักเรียน-นักศึกษา ผูที่ใหความเคารพ  
นําพวงมาลัยดอกดาวเรือง และเคร่ืองสักการบูชาท้ังหลายมาถวาย เทวรูปท่ีกําลังกลาวถึงอยูในขณะน้ีน่ันก็คือ องคพระวิษณุกรรม 
ประจําสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประวัติองคพระวิษณุกรรม
 พระวิษณุกรรมเปนเทพยดานายชางใหญแหงสรวงสวรรค มีรูปทรงสัดสวนเชนเดียวมนุษย พระวรกายเปนสีเขียวมรกต 
ที่เศียรสวมมงกุฎยอดทรงระฆัง แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบที่เฉียบแหลม ที่หัตถขวาทรงจอบสําหรับการขุดวางรากฐานสถาบัน
การศึกษาของชาง หัตถซายทรงถือลูกด่ิง สําหรับวัดความเท่ียงตรงท่ัว ๆ  ไป นอกจากน้ียังปรากฏพระวิษณุกรรมในปางประทับน่ัง 
ขาขวาพับเขาหาลําตัวเสมอหนาตักขาซาย ปลอยทอดลงเหยียบพ้ืนปลายเทาทอดลงไปทางซายมือโดยองคพระวิษณุกรรมปางน้ี
นิยมมีไวตามสถาบันศิลปะศาสตรท่ัวไป ในภายหลังนิยมสรางองคพระวิษณุกรรมในปางทายืน แบบท่ีปรากฏในสถานศึกษาแหงน้ี 
โดยนิยมสรางไวตามสถาบันที่เปดสอนเกี่ยวกับงานชางไม ชางกอสราง ที่หัตถขวาทรงไมวัด หัตถซายทรงฟนเฟองแหงการ
ขับเคล่ือน และลูกด่ิง นิยมเขียน หรือปนแบบไมสวมเส้ือ เพียงแตทรงผานุงสนับเพลารัดเข็มขัด ประดับทรงพระกร กรองพระศอ 
สวมสังวาลคลองพาดผานพระองค และทรงกําไลขอพระหัตถ และขอพระบาทเทาน้ัน
 ศิษยทั้งหลายที่ศึกษาในสถาบันชางไม รวมไปถึงวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ถือเอารูปปนเทวรูปองคพระวิษณุกรรมนี้เปน
บรมครู หรือพอครู หรือองคพอ แหงชาง และศิลปะวิทยาการทั้งหลาย ทุกคนที่เปนศิษยตางแสดงเคารพ กตัญูกตเวที 
ดวยรําลึกถึงพระคุณครู และยังถือเปนตัวแทนแหงครูบาอาจารยทุกคน 
 ดังนั้นผูที่เจริญดวยศิลปะวิทยาการ ตลอดจนความเจริญกาวหนาในชีวิตการงานจึงนิยม ใหความเคารพบูชาเพื่อให
ประกอบกิจกรรมทางดานงานชาง และศิลปะวิทยาการ เพ่ือเปนสิริมงคลแกตนเอง และบริวารสืบไปสําหรับองคพระวิษณุกรรม
ประจําสถานศึกษาวิทยาลัย เทคนิคราชบุรีนั ้น ไดมีพิธีอัญเชิญทานขึ้นประดิษฐาน ยังแทนที่ประทับอยางยิ่งใหญ และ
ศักด์ิสิทธ์ิเม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘ ในสมัยของทานอาจารยใหญสน่ัน  จียังศุวัต องคพระวิษณุกรรมประจําสถานศึกษาวิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี นับวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนที่นาเลื่อมใส และเคารพบูชาของเหลานักเรียน-นักศึกษาและครูอาจารยเปนอยางมาก 
อีกท้ังทานยังคุมครองปกปกรักษาวิทยาลัยแหงน้ี และศิษยท่ีประพฤติปฏิบัติตนในแบบอยางแนวทางท่ีดี 

องคพระวิษณุกรรมเทวานุสรณสําคัญคูวิทยาลัยฯ
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รวมยินดีและภาคภูมิใจ...
ในโอกาสท่ีวิทยาลัยเทคนิค กาวสูปท่ี ๘๓๘๓๘๓๘๓๘๓๘๓
ความเป�นมาของว�ทยาลัยเทคนิคราชบุร�

 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตั ้งอยู เลขที่ ๔๓๓ ถนนศรีสุริยวงศ  ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗oooo ดวยพื้นที่  ๒ งาน ๑๔  ตารางวา  ๖๑ ไร 

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๑ โดยใชชื่อในขณะนั้นวา “โรงเรียนชางไมราชบุรี”

โดยอาศัยพื้นที่ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เปนการชั่วคราว จากนั้นไดยายไปปลูก

สรางใหมในที่ดินของราชพัสดุ ในเขตตําบลบานไร อําเภอเมืองราชบุรี เมื่อป พ.ศ.๒๔๘๒ 

และยายไปปลูกสรางใหมในที่ดินของกองเสือปา ซึ่งเปนที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

มาจนถึงปจจุบัน  ปพ.ศ.๒๕๒๑ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดโอนโรงเรียนการ

ชางสตรีราชบุรี มารวมกัน และไดเปล่ียนช่ือเปนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๒๑ และไดใชช่ือน้ีมา จวบจนกระท่ังปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ไดรับการยกยองจาก

กรมอาชีวศึกษาใหเปนสถานศึกษา ดีเดน เมื่อปพ.ศ.๒๕๒๙ และไดรับการคัดเลือกจาก

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล พระราชทานระดับอุดมศึกษาประจํา

ปการศึกษา ๒๕๔o และป ๒๕๔๙ ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัล พระราชทานประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ
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 ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในอดีตเดิมช่ือ “โรงเรียนชางไมราชบุรี” เม่ือสถานศึกษามีความเจริญ

มากข้ึน ก็ไดเปล่ียนไปตามความเจริญทางการศึกษาตอไป โดยมีประวัติการเปล่ียนช่ือสถานศึกษาดังน้ี

๑  กันยายน     ๒๔๘๑   โรงเรียนชางไมราชบุรี

  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๔๗๙   โรงเรียนการชางราชบุรี

   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔    โรงเรียนเทคนิคราชบุรี

    ๑  ตุลาคม       ๒๕๒๑   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 ในปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนสถานศึกษา

ขนาดใหญในระดับตน ๆ ของประเทศไทย ปจจุบันมีจํานวนนักเรียน-นักศึกษา จํานวน ๕,๔๙๓ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ปรัชญาของว�ทยาลัย
 ฝมือเจนจัด  เครงครัดคุณธรรม  เลิศล้ําวิชาการ

สีประจําสถาบันการศึกษา น้ําเงิน - ขาว 

   น้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สงางาม มีศักด์ิศรี

    สูงศักด์ิ เปนระเบียบเรียบรอย และถอมตน

ขาว ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ สะอาด สดใส ปราศจากมลทิน  

 ดวยคุณสมบัติและความรูสึกของสีท้ังสองน้ีเองจึงเปนท่ีมาของ สีน้ําเงิน-ขาว สีประจําสถาบันของพวกเรา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เทวานุสรณ�
 พระพุทธรูปปางลีลาประจําสถานศึกษา   องคพระวิษณุกรรมมหาเทวาจารย

เว็บไซต�
 www.rtc.ac.th

โทรศัพท�และโทรสาร
  ๐๓๒-๓๓๘๕๔๔-๕, ๐๓๒-๓๓๗๒๒๘  โทรสาร ๐๓๒-๓๓๗๔๔๗

ขอมูลเฉพาะของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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ว�สัยทัศน� 
มุงม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพทกุระดบัอยางมีคณุภาพสนองความตองการของสังคม

พันธกิจ
 - เนนการวิจัยและพัฒนา ใชขอมูลเปนหลกัในการบริหารจัดการ 
 - วางแผนรับนักเรยีน นกัศกึษา ตามความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ 
 - สงเสริมการจัดการสหกจิศกึษา ดวยรูปแบบทวิภาคี และการ Top up technology 
 - ระดมทรัพยากร สรางความเขมแข็งใหกบัวิทยาลัยจนพรอมท่ีจะเปดสอนไดในระดับวิชาชีพช้ันสูงและปริญญาตรี 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพ การเรยีนใหเกดิผลผลติและงานการคา 
 - สรางความภูมิใจ ใหรกัถิ่นกาํเนดิและสบืทอดวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 - สนับสนุนและสงเสรมิการจัดการอาชีวศกึษา ในรูปแบบการรวมเปนสถาบัน  

การจัดการศึกษา
ในปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไดเปดสอนในหลักสูตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 

และศิลปกรรม โดยแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ

 ๑. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ          (ปวช.)   หลักสูตร  ๓  ป
 ๒. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   หลักสูตร  ๒  ป
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีผานมาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปดสอนหลักสูตรท้ังหมด ๒๔ แผนกวิชา

- แผนกวิชาชางยนต    - แผนกวิชาออกแบบ
- แผนกวิชาชางกลโรงงาน   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป
- แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ   - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  
- แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก   - แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล  
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก   - แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก   
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย   - แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร   - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  
- แผนกวิชาชางกอสราง    - แผนกวิชาการโรงแรม    
- แผนกวิชาเทคนิคสถาปตย   - แผนกวิชาการบัญชี    
- แผนกวิชาการเลขานุการ   - แผนกวิชาการตลาด  
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ   - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
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ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน
โรงเร�ยนชางไมราชบุร� (ครูใหญ)
 นายตะ โลหิตกาญจน ๒๔๘๑-๒๔๘๓
 นายสงา ถากระแสร ๒๔๘๓-๒๔๘๖
 นายธานี วงษไทย ๒๔๘๖-๒๔๙๐
 นายสุมิตร ศรีทอง ๒๔๙๐-๒๔๙๑
 นายสน่ัน จียังศุวัต ๒๔๙๑-๒๔๙๗
โรงเร�ยนการชางราชบุร� (อาจารยใหญ)
 นายสน่ัน จียังศุวัต ๒๔๙๗-๒๕๑๐
 นายจรูญ อุตกฤษฎ ๒๕๑๐-๒๕๑๓
โรงเร�ยนเทคนิคราชบุร�  (อาจารยใหญ)
 นายจรูญ อุตกฤษฎ ๒๕๑๓-๒๕๑๔
 นายสน่ัน จียังศุวัต ๒๕๑๔-๒๕๑๙
 นายอรุณ ยิ่งเจริญ ๒๕๑๙-๒๕๑๙
ว�ทยาลัยเทคนิคราชบุร� (ผูอํานวยการ)
 นายอรุณ ยิ่งเจริญ ๒๕๑๙-๒๕๒๒
 นายชาญ เถาวศิริ ๒๕๒๒-๒๕๒๙
 นายอํานาจ สวัสดิวงษ ๒๕๒๙-๒๕๓๒
 นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร ๒๕๓๒-๒๕๓๙
 นายพิจารณ ปนคํา ๒๕๓๙-๒๕๔๖
 นายปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา ๒๕๔๖-๒๕๔๘
 นายวิทูร เยี่ยมเวช ๒๕๔๘-๒๕๕๐
 นายสุรศักด์ิ อาภรณเทวัญ ๒๕๕๐-๒๕๕๖
 นายสุรพล ดนตรีสวัสด์ิ ๒๕๕๖-๒๕๕๙
 นายเสนห ศรีวิลัย ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 นายสมพงษ พนมชัย ๒๕๖๒-ปจจุบัน

รายนามผูบริหารสถานศึกษา
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(นายสมพงษ  พนมชัย)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ดวยความปรารถนาดี

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายสมพงษ  พนมชัย

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

“ความสําเร็จของทุกคน คือความภาคภูมิใจของพอแมและครู”

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษาทุกคน ขอใหนําความรู ทักษะและ

ประสบการณที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เปนคนดี มีความสุข มีความเจริญ กาวหนาในการทํางาน และประสบความสําเร็จตามที่

ต้ังใจไวทุกประการ
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รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

นายชุมพล คําเทียน

(นายชุมพล  คําเทียน)
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

ดวยความปรารถนาดี

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

 วันท่ีนักเรียน นักศึกษาทุกคน ไดอดทน ขยัน หม่ันเพียร ศึกษาเรียนรู ตลอดระยะเวลา

หลักสูตร ก็สิ้นสุดลง วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง “วันแหงความสําเร็จ” ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนและขอใหทุกคนพึงระลึกเสมอวา เราตองกาวเดินตอไปอีกยาวไกล

โดยการใชความรูท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด

 ทายน้ีขอดวยพรใหทุกคนมีความเจริญในหนาท่ีการงาน ประสบความสําเร็จในทุก ๆ  เร่ือง

 และอยาลืม “ผูมีพระคุณท่ีอยูเบ้ืองหลังแหงความสําเร็จของเราทุกคน”
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(นายบรรเจิด  คุมมณี)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ดวยความปรารถนาดี

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นายบรรเจิด คุมมณี 

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

 ถึงศิษยที่รักทุกคน ถึงเวลาแลวที่ศิษยทุกคนจะออกไปสูโลกกวางแหงความเปนจริง 

ดังนั้นจะทําอะไรใหคิดใหรอบคอบจะไดไมเสียงานและเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ นําวิชา

ความรูออกไปพัฒนาประเทศตอไป 

 หวังเปนอยางยิ่งวาทุกคนจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน และการดํารงชีวิต

อยางมีคุณภาพ มีความสุขความเจริญรุงเรืองทุกคน ขอใหโชคดีทุกคน
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รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน 

(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน)
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

ดวยความปรารถนาดี

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน 

 ขอแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษาทุกคน การท่ีจะประสบความสําเร็จน้ัน ตอง

อาศัยความรู ความสามารถของตนเอง มีความขยัน หม่ันเพียร ฝกตนใหมีความรูและทักษะ

วิชาชีพในสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรมประจําใจ ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ในป 2564 น้ี ขอให

ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเอง ใชความรูความสามารถไปในทาง

สุจริต มีความมานะพยายาม ตั้งใจปฏิบัติงาน ทําหนาที่ในวิชาชีพของตนเองอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ จงรักษาความดีงาม มีความม่ันใจในตนเองและขอใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคน

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบร่ืน มีความสําเร็จในชีวิตการงาน มีความสุข ความเจริญ สมหวัง

ในส่ิงท่ีปรารถนาและมีความเจริญกาวหนาตลอดไป
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รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายฐิติ ขันธวิธิพร 

(นายฐิติ  ขันธวิธิพร)
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา 

ดวยความปรารถนาดี

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

 ดวยสถานการณ การแพรระบาดของ COVID-19 ตอเนื่องหลายปสงผลใหโอกาส

ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ลดลงอยางนาเสียดาย การฝกทักษะและประสบการณ 

ในวิชาชีพ ไมอาจทําไดอยางเต็มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นจึงขอใหทุกคน

เมื่อจบการศึกษาไปแลว ใหขวนขวาย ฝกฝนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาฝมือในการทํางาน 

และอนาคตในอาชีพตอไป

 สุดทายขอแสดงความยินดีกับทุกคน ท่ีสําเร็จการศึกษา ขอใหเจริญในหนาท่ีการงาน           

มีสุขภาพรางกาย  สมบูรณแข็งแรงมีจิตใจท่ีงดงาม เปนผลเมืองดีของชาติสืบไป
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(นายปญญา ไกรสิงหเดชา)
นายกสมาคมศิษยเกา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายปญญา ไกรสิงหเดชา

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

 ขอขอบคุณ คุณครูทุกทานที่ไดตอสูกับโรคระบาด (COVID-19) จนสามารถทําให

นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาไดอยางนาช่ืนชม ขอใหนักศึกษาทุกทานไดใชโอกาสคร้ังน้ี นําไป

ใชกับชีวิตใหมท่ีทานตองประสบกับมัน

 ขอใหนักศึกษาทุกทาน จงประสพแตความสุข ความเจริญ ตามวัตถุประสงคทุกประการ

ดวยความปรารถนาดี
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(นายภัทรพงศ  ทรงทอง)
นายกสมาคมผูปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายกสมาคมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายภัทรพงศ ทรงทอง

ÍÇÒ·ÍÇÒ·ââ

 ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุมครอง และอํานวยพรแกทาน ไดประสบความสําเร็จและ

สมหวังในส่ิงท่ีปรารถนาทุกประการ

                                                                                    
ดวยความปรารถนาดี
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Ratchaburi Technical College
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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หัวหนางาน 
และ

หัวหนากลุมงาน

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 1717



ฝายบริหารทรัพยากรฝายบริหารทรัพยากร

นางวนัดดา สุวรรณเกษ
หัวหนางานบริหารท่ัวไป

ครูพจนีย เกตุทอง
หัวหนางานการบัญชี

ครูบุบผา วินิจฉัยกุล
หัวหนางานบุคลากร

ครูสมบูรณ ชุนหชัย 
หัวหนางานพัสดุ

ครูชาตรี ปนนาผล
หัวหนางานการเงิน

รองผูอํานวยการ

หัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีหัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

นายชุมพล คําเทียน

ฝายบริหารทรัพยากร

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี1818



ครูอาณัติ ทองม่ัน
หัวหนางานทะเบียน

ครูสมบูรณ ชุนหชัย
หัวหนาหมวดยานยนต

ครูเกรียงไกร กรรณแกว 
หัวหนางานประชาสัมพันธ

ครูภานุพล ปนรารัยนนท 
หัวหนาหมวดอนุรักษพลังงาน

ครูบุษกร คําเปลว
หัวหนางานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

ครูอนันตเดช ประพันธพจน 
หัวหนางานอาคารสถานท่ี

ครูศุภชัย ยะภูมินทร 
หัวหนาหมวดเอกสารการพิมพ

ฝายบริหารทรัพยากรฝายบริหารทรัพยากร
หัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีหัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 1919



ฝายแผนงานและความรวมมือฝายแผนงานและความรวมมือ
หัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีหัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูธนวัฒน แกลวทนงค 
หัวหนางานสงเสริมผลิตผล
การคาและประกอบธุรกิจ

ครูญาณิศา หงษทอง
หัวหนางาน

ศูนยขอมูลสารสนเทศ

ครูวิภาวี สุฉันทบุตร
หัวหนางานวางแผนและ

งบประมาณ

ครูสุรศักด์ิ สุภาสุธากุล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูศุภวรรณ เพชรประดิษฐ 
หัวหนาหมวดประกอบธุรกิจ

ครูรัชดาภรณ ตันติกําธน
หัวหนางานความรวมมือและ

บริการชุมชน

ครูคมกฤช ขํายัง
หัวหนางานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

ครูกรธนา โพธ์ิเต็ง
หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

ครูชัยวัฒน พูลสวัสด์ิ
หัวหนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

รองผูอํานวยการ

นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน 

ฝายแผนงานและความรวมมือ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2020



ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีหัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

รองผูอํานวยการ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ครูเสนาะ ขุนประเสริฐ
หัวหนางานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

ครูศรัญญา สวัสด์ิมงคล
หัวหนางานแนะแนวอาชีพ

และจัดหางาน

ครูเอกภพ จันทรกูล
หัวหนางานครูท่ีปรึกษา

ครูทิพวัลย เลงฮอ
หัวหนางานสวัสดิการ

นักเรียนนักศึกษา

ครูวัชระ แปนขอม 
หัวหนางานปกครอง

ครูบุญเลิศ พวงมาลา
หัวหนางานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน

 นายฐิติ ขันธวิธิพร

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2121



ฝายวิชาการฝายวิชาการ
หัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีหัวหนางานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

รองผูอํานวยการ

นายบรรเจิด คุมมณี 

ฝายวิชาการ

ครูสมพงษ วงษวิไล
หัวหนางานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน

ครูญาณี กล่ันภูมิศรี 
หัวหนางานวิทยบริการ

และหองสุมด

ครูวิโรจน กิตติวรปรีดา
หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน

ครูชนานาถ เต็มธนัน
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

ครูศุภชัย ยะภูมินทร
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2222



คณะครูกลุ�ม
ประเภท

ว�ชาสามัญสัมพันธ�

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2323



แผนกวิชาสามัญสัมพันธแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูศิริวรรณ บุญมีเล้ียง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ครูกุลธิดา นาคีสินธุ 

หัวหนาหมวดวิชาวิทยาศาสตร

ครูวิภาส หลอพิมพ 
หัวหนาหมวดวิชาสังคม

ครูเสนาะ ขุนประเสริฐ  
หัวหนาหมวดพลานามัย

ครูอารีรัตน ชมภูพันธ  
หัวหนาหมวดวิชาคณิตศาสตร

ครูภัทรธมาศ รัตนไพฑูรย  
หัวหนาหมวดวิชาภาษาจีน

ครูกรธนา โพธ์ิเต็ง  
หัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย

ครูเกรียงไกร กรรณแกว
หัวหนาหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2424



หมวดวิชาสังคมหมวดวิชาสังคม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
หมวดวิชาสังคม

ครูวิภาส หลอพิมพ

ครูศุภวรรณ เพชรประดิษฐ

ครูจิรญาภา พรมบุดดี

ครูเข่ือนเพชร คลอยคลาย

ครูจริยา มีตาด

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2525



หมวดวิชาคณิตศาสตรหมวดวิชาคณิตศาสตร
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูอารีรัตน ชมภูพันธ 

หมวดวิชาคณิตศาสตร

ครูพรพิมล วัฒนาวงษ

ครูวิภาวี สุฉันทบุตร

ครูศิริวรรณ บุญมีเล้ียง

ครูปทมา พรหมชนะ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2626



หมวดวิชาภาษาไทยหมวดวิชาภาษาไทย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
หมวดวิชาภาษาไทย

ครูกรธนา โพธ์ิเต็ง 

ครูพรพรรณ ม่ังค่ัง

ครูพัชราภรณ วันเพ็ญ ครูธนพล ศรีผดุง

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2727



หมวดวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูเกรียงไกร กรรณแกว

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ครูเสวีวร เรืองอินทร

ครูกนกพร วงศวีระไพบูลย

ครูพีรณัฐ จิตรดํารงค

ครูวิมลทิพย บุญเกตุ

ครูวรดา จิตรงามขํา

ครูจิดาภา เส็งประเสริฐ

 ครูธัญลักษณ แกวศรี

ครูพิมพิกาข จันทนะโสตถ์ิ

ครูณัฐชา สายสวาท

ครูปนมณี ธรรมโสภินทกุล ครูอรัญญา ลาดสูงเนิน

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2828



หมวดพลานามัยหมวดพลานามัย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
หมวดพลานามัย

ครูเสนาะ ขุนประเสริฐ

ครูวิโรจน แกวคํา

ครูปริยาภรณ ขุนประเสริฐ

ครูทนงศักด์ิ ประทีป

ครูภูมิพัฒน ย่ีตัน

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2929



หมวดวิทยาศาสตรหมวดวิทยาศาสตร
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูกุลธิดา นาคีสินธุ 

หมวดวิทยาศาสตร
ครูจิณัฐตา หอมบุบผา

ครูเอกภพ จันทรกูล

ครูนพรัตน นุตวงษ

ครูทิพวัลย เลงฮอ

ครูสิทธิศักด์ิ พูลสวาท

ครูมานิตย คงมา

ครูกนกวรรณ อรุณมณี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี3030



หมวดวิชาภาษาจีนหมวดวิชาภาษาจีน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
หมวดวิชาภาษาจีน

ครูภัทรธมาศ  รัตนไพฑูรย

ครูชลขวัญ แสงเทียน  ครูปาลิตา อ่ึงไพร

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 3131



คณะครูกลุ�ม
ประเภท

ว�ชาอุตสาหกรรม

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี3232



แผนกวิชาชางยนตแผนกวิชาชางยนต
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาชางยนต

ครูธนาศักด์ิ กูสุจริต

ครูอุดมพงษ โกศลธนทรัพยครูสมบูรณ ชุนหชัย ครูศุภชัย ยะภูมินทร

ครูเสกสรรค เปรมบํารุงครูวิศณุ ทองเฝอ

ครูเฉลิมชัย แกวคํา

ครูบุญเลิศ พวงมาลา

ครูคมสัน ชะตารุง

ครูคํานวณ ดําเนินคุณากร

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 3333



แผนกวิชาชางยนตแผนกวิชาชางยนต
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูชัยวฤทธ์ิ หนูเจริญ

ครูเศรษฐวุฒิ สายสุดใจ

ครูมงคล รอดวัณโน

ครูวีรพงศ เรืองสันติ

ครูภานุวัฒน พลายแกว

ครูสราวุฒิ รูปน

ครูมรรค มาลัยพวง

ครูอนุพงษ ชํานาญกิจ

ครูกนกวรรณ ตันจินดารัตน

ครูอาภรณ เสลาฤทธ์ิ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี3434



แผนกวิชาชางกลโรงงานแผนกวิชาชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาชางกลโรงงาน

ครูณรงคศักด์ิ บุญชวย

ครูวรรณพร เหลาซิดครูวันชัย เหนือมณีมงคล ครูพีรภัทร คําเปรม

ครูกานดา ยามาสันครูสมฤกษ อินทรเจริญ ครูนิศาชล จันทรทอง ครูสิรินาถ อินโอภาส

ครูพิชาญ ศิริบุตรครูมานนท กองแดง ครูพงษศักด์ิ คําเปลว ครูสมบัติ ทองศรีสมบูรณ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 3535



แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกวิชาเทคนิคการผลิตแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

หัวหนา

ครูสมฤกษ อินทรเจริญ

ครูวิจิตร ชัยมงคลมณี 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ครูกิตติศักด์ิ เฮงเส็ง

ครูยุภา ผูใหญ

ครูพีรพงศ ลาภสมิทธ์ิครูมรุต บุญเชิด

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี3636



แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะแผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ

ครูชาญณรงค สวนพานิชย 

ครูวิษณุ ใหญยง

ครูสุริยนต ฉ่ิงแกว

ครูวงศกร สุขนอย

ครูอนันตเดช ประพันธพจน

ครูปวเรศ รอบรัมย

ครูวัชระ แปนขอม

ครูวชิรวุธ หมอทรัพย

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 3737



แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกลแผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูชาตรี ศรีวิเชียร

แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

ครูญาณี กล่ันภูมิศรี ครูชนาธิป ตนะทิพย

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี3838



แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

ครูชุนวัฒน พละงาม

ครูจรัญ นาคคําแหง

ครูรักษินา บัวทอง

ครูสิทธิโชค แกววิจิตร

ครูบุญสง เจิมจวง

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 3939



แผนกวิชาชางไฟฟาแผนกวิชาชางไฟฟา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูภูริพัฒน สกูลคง

แผนกวิชาชางไฟฟา

ครูภูมิพัฒน แปงใสครูปรีชา หลวงปลัด ครูประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร

ครูเจษฎา เปรมบํารุงครูชัยวัฒน พูลสวัสด์ิ ครูเจริญศักด์ิ มีแกว ครูรักษิณากัญญ เบญญาบุณาพจน

ครูภานุพล ปนรารัยนนทครูอาคม จันทรกระจาง ครูปราณี มงคลสัจจา ครูธนู แสงอุทัย

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี4040



แผนกวิชาชางไฟฟาแผนกวิชาชางไฟฟา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูวรพล คงเมือง

ครูพินิจนัย สิทธิไทย

ครูคณิน คําหลอ

ครูชนิดา นอยใสย

ครูรัฐภพ อรุณสิริรัตน

ครูภาณุพงศ วงศกลาง

ครูธนภัทร สรอยอ้ึง

ครูสาโรจน สรอยสน

ครูอัษฎาวุธ จําปานิล

ครูวัชระ บัวโฉม

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4141



แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูสุรศักด์ิ สุภาสุธากุล

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
ครูภัทร ทองสามสี

ครูธีระศักด์ิ ฉวีศักด์ิ

ครูคมกฤช ขํายัง

ครูปญญา ฉัยยะ

ครูวิโรจน กิตติวรปรีดา

ครูกาญจนา กูสุจริต

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี4242



แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูขวัญชัย ออกฉิม

ครูเดชา ลาภนิมิตรชัย

ครูธนวัฒน มะลิขาว 

ครูภาวิณี ปานันตา ครูณัฐดนัย คงม่ัน

 ครูณัชพิมพ เหลืองอราม

ครูอาณัติ ทองม่ัน

ครูกฤษณุชา อวมสน

ครูหาญ เพ็ญแสง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4343



แผนกวิชาชางกอสรางแผนกวิชาชางกอสราง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูไมทอง เกิดก่ิง

แผนกวิชาชางกอสราง

ครูกรรณิกา ศิลาเรียมครูณัฐสินี นิมาภาศ ครูสุปรีชา ม่ันใจ

ครูชาลิสา อินทมาตยครูศุภนิดา เบียดกระสินธุ ครูจักริน อินทรคํา ครูชัยณรงค ประดับนาค

ครูสุมนัสยา ชวนชิดครูวินัย รุงถ่ิน ครูทราวุธ ชวยดํารง ครูวิโรจน กาวกิจประเสริฐ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี4444



แผนกวิชาเทคนิคสถาปตยแผนกวิชาเทคนิคสถาปตย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปตย

ครูสมพงษ วงษวิไล

ครูภูมิ ช้ินอินมนูครูสิงหขร กลางใจ

ครูไชยศิริ ทองอุทัย

ครูวรวัฒน ไพศาลนันท

ครูพิพัฒนพร มณีจันทร

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4545



คณะครูกลุ�ม
ประเภท

ว�ชาบร�หารธุรกิจ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี4646



แผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาการบัญชี

ครูเยาวพา นาคพันธุ

ครูวิชาดา นามสิงห

ครูพจนีย เกตุทอง

ครูปราณปรียา จูเจย

ครูศิริกาญจณ บุญใส

ครูวรัมพร อินทรา

ครูสมาน สืบนุช

ครูแพรวพรรณ เอ่ียมกิจ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4747



แผนกวิชาการเลขานุการแผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

 ครูกุลรภัส หลวงเทพ

แผนกวิชาการเลขานุการ

ครูบุบผา วินิจฉัยกุล ครูลัดดา พิมพสกุลานนท

ครูณัชมน อํานวยชัย 

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี4848



แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจคาปลีกแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจคาปลีก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาการตลาดและ

ธุรกิจคาปลีก

ครูจามีกร คําเทียน 

ครูพัชราภรณ เลาวิลาศป

ครูชลขวัญ แสงเทียน

ครูสมใจ เลียบจร

ครูศรัญญา สวัสด์ิมงคล

ครูอทิตยา ปติชนกนันท

ครูภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ

ครูชาตรี ปนนาผล

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4949



แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูบุษกร คําเปลว

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูธนกฤต นาคแจง

ครูภัคนิภา ธิติเวสส

ครูญาณิศา หงษทอง

ครูจันทนา สกูลคง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี5050



แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูกมลชนก สุขพอสม

ครูวัลยลิกา อินทรคํา

ครูอนงคนาถ จันอน

ครูสุมิตตา เจิมจันทึก

ครูกาญจนา นิลนวล

ครูฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ

ครูอุไรวรรณ มีแสง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5151



แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกสแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูเฉลิมชัย งามทรัพย

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

ครูธนวัฒน แกวทนงค ครูธิวากรณ ราชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี5252



คณะครูกลุ�ม
ประเภท

ว�ชาคหกรรม

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5353



แผนกวิชาการโรงแรมแผนกวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูกิจจิญา อ่ึงทอง

แผนกวิชาการโรงแรม

ครูชนานาถ เต็มธนัน ครูรัชดาภรณ ตันติกําธน

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี5454



แผนกวิชาคหกรรมศาสตรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกายแผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูฐิติมา พ่ัวเหล็ก

ครูรัชนี เตชะเทียนวิจิตร

ครูกนกเนตร คําอาง

หัวหนา

หัวหนา

ครูภัทรธมาศ รัตนไพฑูรย

ครูกรณิการ แกวหลอ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

5555



แผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูบังอร กุสลางกูรวัฒน

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูพิตตินันท เคราเครือ

ครูกัญญารัตน คงประทีป

ครูวรติมา อ่ิมไว

ครูอวัศยา ภมร

ครูวีรยุทธ เปล่ียนสําโรง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี5656



คณะครูกลุ�ม
ประเภท

ว�ชาศิลปกรรม

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5757



แผนกวิชาวิจิตรศิลปแผนกวิชาวิจิตรศิลป
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูโสพล บุญศรีสวัสด์ิ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป

ครูพัชยา ยุกตะนันทน ครูวุฒิชัย แกวกอง

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี5858



แผนกวิชาออกแบบ/คอมพิวเตอรกราฟกแผนกวิชาออกแบบ/คอมพิวเตอรกราฟก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา
แผนกวิชาออกแบบ/
คอมพิวเตอรกราฟก

ครูสมโภชน หลวงเทพ

ครูนาขวัญ จันทรจํารัส
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

ครูกมลชนก สุทธิเชษฐ

ครูกาญจนา จันทรปรุง

ครูปยศักด์ิ ลักษณะโตครูหทัยกานต สุดสงวน 
หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ

ครูวรรณสิริ รินทรธราศรี

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5959



แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิกแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวหนา

ครูปยะ สุขเจกพะเนาว

แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก

ครูตรัยรัตน แทนบุตร ครูธีรยุทธ จันทรปอม

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี6060



ชางยนต
แผนกวิชาแผนกวิชา
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แถวบนจากซายไปขวา
นายสุรภัทร คลายเคล่ือน  เฟรส  64 หมู 2 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0615341431
นายอมรเดช โพธ์ิทองสุข  โฟลค  45 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0612602288
นายเฉลิมวงศ สมศรี  ฟลุค 135/43 หมู 3 ต.ปากเเรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0988244667
นายอิศรา บุตรวัน ฮารท 88 หมู 2 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0801035455
นายวิสุทธ์ิ สอาดโอษฐ เสน  12/1 หมู 3 ต.ปาไก. อ.ปากทอ. จ ราชบุรี 70140 0614781862
นายวุฒิชัย บุญศรีสะอาด  ภู  74/5 หมู 3 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0650752718
นาย ภูริพัตร สาดะระ  ภู 15 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0970545977
นายธนาตย ศิริพิลา อารม  307 หมู 10 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0850451458
นายภัทพงธ อังกุล  อู  318 หมู 6 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 0656016268
นายอภิชัย พวงพะเนียด  บาส  43/5 หมู 9 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  0625426632
นายสุรภัทร คลายเคล่ือน  เฟรส  64 หมู 2 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0615341431
นายสิทธิพงษ ศาลา  ฟลุค  46 หมู 4 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0935528214

แถวกลางจากซายไปขวา
นายศิวรัตน ฉิมพาลี  คิว  33/2 หมู 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0992511716
นายจักรพรรดิ กลอมแกว มิก  15/2 หมู 12 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70000  0928035277
นายศุภฤกษ ร่ืนรส  นิว 37 หมู 11 ต.นครชุนน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0614344406

นายกิตติศักด์ิ อรามรส  เบียร  139/1 หมู 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0615169241
นาย ก รพัฒน  จันทร  พลับ  15/1  หมู 5  ต.น้ําพุ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000  0902724987
อภิสิทธ์ิ  อินทรผิว  เอ็ม  60 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0858375054
นายอนุสรณ พิมพเจริญ ตอม 125/2 หมู 1 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180  0923340741
นายพีรดนย บุญหลา  อารม  186/2 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0927089634
นายภาณุพงศ มารอด แซ็ก  14/1 หมู 10 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0631651803
นายธนภูมิ พูลมวง  ภูมิ  112 หมู 2 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0989573085

แถวลางจากซายไปขวา
นายศิรศักด์ิ สีหาโคตร  ซีน  58 หมู 2 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0955193313
นายฉัตรดนัย ทุพรหม  โอะ  293/1 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0989905640
นายจักกฤษณ หม่ืนนาค  เตา  220/1 ต.ศรีสุราษฎร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0953581226
นายสิทธิพร รักประเสริฐ  เบล 48/8 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0614877641
นายนิติธร บุญเลิศ  เพชร  38 หมู 3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0832482850
อาจารยเสกสรรค เปรมบํารุง อาจารยเสก 
นายเดโชชัย ยอดธรรม   61 หมู 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0988429651
นายธีรชาติ สุขธนชัย  โอม  163/2 หมู 1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0950702558
นายชุมพล ประชากริช  วา  214 ถ.ไกรเพชร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0960028122
นายพุฒิพงศ จิตเลิศ  อิฐ  20 หมู 8 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0649472735
นายศุภชัย แสงทอง  ปอป  3/1 หมู 3 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0877285718

ปวช.3/1 ปวช.3/1 ชางยนตชางยนตแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายศุภฤกษ ร่ืนรส  นิว 37 หมู 11 ต.นครชุนน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0614344406
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ปวช.3/2 

แถวบนจากซายไปขวา
นายภูมิธนินศ ศรีสุวรรณ  ปล้ืม  144 หมู 4 ต.อางทอง ซ.ตนจันทร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0918709734
นายธรีภัทร แตงเหลือง โอต  58/1 หมู 1 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0625162558
นายวายุภักด์ิ สุรัตนกูล กาย  83/3 หมู 7 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0806548190
นายวิธวิทย สิทธา ฟลุค  2 หมู 9 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170  0616219406          
นายธนพล หินออน นาย 132 หมู 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0820867421
นายธนยศ ดวงจันทร  เพนท  59 หมู 2 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ .ราชบุรี 70140  0649818011
นายดุษฏี นาคสาทา นาย 97 หมู 6 ต.คลองขอย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70000  0623855823
นายณัฐนนท ทาวทัญ  เตา 76/3 หมู 6 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0638090586
นายปรัชญา พรนิคม เสือ  224 ถ.ปากแรด 14  อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0918062425 

แถวลางจากซายไปขวา
นายนันทวัช พลายพงษา ฟลุค  28 หมู 3 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0616767989
นายรัชภูมิ ฤทธ์ิคุมพล ไนท  83 หมู 3 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0991633763
นายภาราดร ทองเกษม  โฟม  154/24 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0902549692
นายธนรัตน สุวรรณ  ตะวัน  44/1 หมู 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180  0659106349
นายสมปอง ทองดี  ปอง  98/100 ถ.เขางู ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0621140802
นายณัฐพล พุฒหอมร้ืน  ฟลุค  41 หมู 1 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0612970184
นายนรเศษฐ มาตรา มิค  174 หมู 7 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0923148879
นายณัฐกมล ทานกเอ้ียง บิว  6/7 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0637980118
นายนพกด วงษสวรรค  เตย  7/13 หมู 1 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0924803171 

ชางยนตแผนกวิชา ปวช.3/2 ปวช.3/2 ปวช.3/2 ปวช.3/2 ชางยนตชางยนตชางยนตแผนกวิชา
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ปวช.3/3 ปวช.3/3 ชางยนตชางยนต

แถวบนจากซายไปขวา
นายธนเดช ดีแสน โอม 15 หมู 8 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0989532634
นายพีระพงษ ยามชวง โลตัส 52 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 0993692445
นายศุภชัย พันตรี ไอซ 46 หมู 2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0927560223
นายธนพล หงษสําโรง เจง 6 หมู 9 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 0929799742
อาจารย นายเศษฐวุฒิ สายสุดใจ
อาจารย นายสมบูรณ ชุณหชัย
นายพชร ยอดเมือง เบิรด 33/1 หมู 7 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0824736709
นายกฤตพงษ สมรส บี 61 หมู 4 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 70120 0990479388
นายเดชาวัต แกวกลัด เพชร 96 หมู 12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0636482632
นายชลสิทธ ไชยศุข นนท 51/10 หมู 2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 0958901947
นายปราชญา คล้ําประเสริฐ พล 24/10 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0618962998

แถวกลางจากซายไปขวา
นายประเสริฐพร ช่ืนกรมรักษ ขนุน 74 หมู 2 ต.คูบัว อ. เมือง จ.ราชบุรี  70000 0987293347
นายธนภัทร วันดี เต 127 หมู 2 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0908878153
นายธนธัส ปานดวง เจมส 6/1 หมู 6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0963451945
นายกิตติศักด์ิ เอ่ียมอําภา ฟลุค 74 หมู 11 ต. ดานทับตะโก อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 70150 0620897251

นายปญญา พูชิน ปน 46 หมู 4 ต.สรอยฟา อ.โพธารามจ.ราชบุรี 70120 0969362606
นายสุรสีห ละมาย มิกซ  16/1 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0928958344
นายยศธร สุขผิน แฟรง 25/1 หมู 1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน จ.กาญจนบุรี อ.ทามะกา 71130 0988496162
นายนรวิชญ แกวคํา โนต 136/1 หมู 15 ต.ทุงหลวง จ.ราชบุรี อ.ปากทอ 70140 0982127687
นายวราเทพ พรมเอ่ียม พีท 42 หมู 3 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0957572196
นายชญานนท สีรักษ บิว 112 หมู 7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0625158831
นายรัชพล เคนเหล่ือม ดัช 129/3 หมู 4 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0955560551

แถวลางจากซายไปขวา
นายธัญธร ศรีประเสริฐ แสตมป 7/2 หมู 11 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0825073148
นายบดินทร ศรีสัมพันธ กาย 99/1 หมู 6 ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0624417903
นายมรุเดช สืบขวัญ ตูน 135/6 หมู 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0627937711
นายพุฒิพงษ สุวรรณจินดา เอิรธ 3 หมู 5 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0902013431
นายธิติวุฒ ทับเณร แท็ก 36/3 หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ. 70000 0623589705
นายอัครพงษ ฤทธ์ิเดช เจมส 61/1 หมู 5 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0972813129
นายคณิศร พงไพร นุ 2 หมู 6 ต.พงสาวย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0955352358
นายชลนที จิตพันธ ที 150/27 หมู 9  ต.หินกอง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 0611831033
นายจิรวัฒน ไชย เบส 10 หมู 8 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0653282952
นายวัชรพงษ ชะมอย น็อต 229 หมู 5 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายกิตติศักด์ิ เอ่ียมอําภา ฟลุค 74 หมู 11 ต. ดานทับตะโก อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 70150 0620897251
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ปวช.3/4

แถวบนจากซายไปขวา
นายสุทธิลักษณ ย้ิมพวง ปาย 61 หมู 6 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0923688093
นายเศรษฐวุฒิ ม่ันแท  เกรช 117 หมู 4 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 0989387768
นายมนัส ม่ันคง  เวฟ  44/1 หมู 11 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0624105463
นายนันทวัฒน กลอมกําเนิด  ไม  65/4 หมู 1 ต.วังเย็น อ.บางเเพ จ.ราชบุรี  70160 0925706490
นายเกรียงศักด์ิ ผิวทอง  แจ็ค  59/62 หมู 3 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0645240680
นายเจษฎากร ศรีสังข  ปน  11 หมู 5 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0923791679

แถวกลางจากซายไปขวา
นายนที  อุณาพรหม   ปอน  87/12-8  หมู 7 ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 0658153353
นาย ยุทธพิชัย มาเครือ  โอก  76 หมู 12 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0987296606
นายณัฐกิตต์ิ วิมลเมือง สาม  12/15 ซอย 5 วิศวะเสนานิคม ถนน เพชรเกษม ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0842901156

นายจิรเมธ พัฒนภิญญ  ตา  103 หมู 1 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0837503883
นายจิรวัฒน หินแกว  แฟม  118 หมู 4 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี  71120 0922515124
นายธนกฤต เพ็งกลัด  โก  148/68 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0923313079

แถวลางจากซายไปขวา
นายคเนศ อินทรโอสถ  เคน  32/1 หมู 5 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0625835221
นายรัฐกิตต์ิ ศิรกรธิติโรจน  โจ  157 หมู 6 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0934145624
นายนนทพัฒน พุมจิตร  ปอ  48 หมู 9 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0963695412
นางสาวนริชา นงลักษณ  เตย  42/1 หมู 1 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0933927152
นายนครินทร  ไทย ประสาน ทรัพย   ปอ  496/7 หมู 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  70140 0637686032
นายปยพัทธ เปยชาติ  ปอน  45/7 หมู 7 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0982240787
นายธนาธิป เอ่ียมอําไพ  ด้ิง  319 หมู 9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0988876695

ชางยนตแผนกวิชา ปวช.3/4ปวช.3/4ปวช.3/4ปวช.3/4ชางยนตชางยนตชางยนตแผนกวิชา
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ปวช.3/5 ปวช.3/5 

จากบนซายไปขวา
นายปริญญา หนูพาสุข เวน 35/2 หมู 10 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180  0936704306   
นายวุฒิพงศ ญาติดุษ  ฟว 41/2 หมู 11 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0863397838
นายจักรรินทร กล่ินราย แซ็ก 38 หมู 11 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0623285021    
นายธนากร ทาสละ ปาม 41หมู 9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70160  0811427365
นายกฤษณพงค อุนภักด  วิว 100 หมู 13  ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0984303713  
นายธีรศักด์ิ แกวเพชร  กอง 103/2 หมู 3 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบรี 70140  0923605737 
นายรุงเรือง มาลาพิเชฐ  เรือง 36 หมู 2 ต.ศรีสุราษฎร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0984419255 
นายศิริกร โสรัตน  แบงค 504 หมู 2 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0902471967 
นายวัฒนา สุขบุญชูเทพ  ปอง 150หมู 2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0633879915

ชางยนตชางยนตแผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวส.2/1

แถวบนจากซายไปขวา
นายศุภฤกษ แกวทอง  มอส  123 หมู 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0800515832
นายยศพล สองสวาง  ฟลุค  77 หมู 2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0628160072
นายจารุกิตต์ิ ตะละศักด์ิ  เดย  15 หมู 8 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0918015732
นายวราเมธ แจมเจริญ  ที  148/1021 หมู 10 ซอย 21 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0967289141
นายศรชัย อางทอง  โอด  203/2 หมู 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240  0648670411
นายธนกร จินดามณี  จอบ   11/1 หมู 14 ต.หนองปลาหมอ จ.ราชบุรี 70110   0983476141
นายศิริโชค โมราทอง โจ  100/5 หมู 8 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190  0958698304
นายธนภัทร ยังมีมาก ต๋ี   27 หมู 5 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ   0987942986

ชางยนต

แถวลางจากซายไปขวา
นายธีรพงศ จันทรัตทัด เอิรธ  59 หมู 9 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0961206071
นายณัฐวรรธน ทรัพยประมูล  ไนท 58/3 หมู 7 ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0922854524
น.ส.วรินทร อินทวัฒน   โฟน  48/1 หมู 4 ต.คลองขอย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0952533675
น.ส.ธัญญาเรศ บุญรอด เฟรน 143 หมู 8 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0909506414
นายกรวิชญ สิงคะสะ เก็ต  7/1 หมู 7 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0924871747
นายรัชชานนท เน่ืองจํานงค ฟารม 77/1 หมู 1 ซอยรางพลับ 8 ต.กรับใหญ อ.บานโปง
  จ.ราชบุรี 70190  0624718474

แผนกวิชา ปวส.2/1ปวส.2/1ปวส.2/1ปวส.2/1ปวส.2/1ชางยนตชางยนตชางยนตชางยนตชางยนตแผนกวิชาแผนกวิชา
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แถวบนจากซายไปขวา
นายสุรธัช ม่ันคง  นอต 69 หมู 11 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0656370152
นายพันวิทย ม่ิงมิตรสุภาพร  มาย  9/9 หมู 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0924717799
นายบูรณพิภพ จันทรแรม โบท 1/1 หมู 7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0989706125
นายวิวัฒน เปรมสุข  ดวง  169 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุร่ี70140  0983080895
นายปริญญา แกวสด เปา 97 หมู 1 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0824093450
นายวัชรพล ภาวงศ  นอต  94/1 หมู 4 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0991130397
นายธีรดนย ปลิดดอก   บ.99 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0624654559
นายชวลิต มินทขัติ  เฟรม หมูบานเอ้ืออาทร 148/606 หมู 10 ต.เจดียหัก  
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0981792837
นายธนาวุฒิ ฉวีรัตน  พี 46 หมู 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0983466204
นายชินดนัย เกิดพุม  เช็ค  48/2 หมู 3 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0873520038
นายบัญชา ทาวพิมพ เบียร 141 หมู 15 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   0966860590
นายธนากร รอบจังหวัด  แทน  22 หมู 10 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0805872550

แถวกลางจากซายไปขวา
นายเตชินท เอ้ือนยศ ตน 14/3 หมู 7 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0614032399
นายเจษฎา ศรีสังวรณ เเบงค  64/1 หมู 11 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0622191077
นายธนโชค แสงสวัสด์ิ เจน 152 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0998581460
นายดุษฎี สารัตถกิจ  เต้ิล  10 ถ.พันพิมพ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0647752317
นายอัคคณัฐ บัวงาม โชค 7/1หมู 8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0843540911

นายรัชชานนท ศรสิทธ์ิ ริว 70/1 หมู 2 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0983378312
นายกิตติธัช อินจีน  แช็ก 14 หมู 3 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0919650414
นายเชติภัทร สุขเจริญ เปก 3/12 หมู 1 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0627232315
นายนิรุธ ช่ังแตม เจง 1/2 หมู 6 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0621657680
นายพนธกร ปองลม  ออม 182 หมู 13 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0648676225
นายชัยธวัช บัวเงิน  อ้ัม 169 หมู 2 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี70130  0631851137
นายนราวุฒิ รักดี  กาย 8/3 หมู 5 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  0800966308

แถวลางจากซายไปขวา
นายยศกร บรรจบป น็อต 31 หมู 2 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0813536295
นายอติวัฒน เอ่ียมสวิง  นิว  82 หมู 12 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0619644854
นายครรชิต จินดาพรม  อ๋ัน 17/1 หมู 6 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130   0656722558
นายจักรพันธ เอ่ียมสอาด  โย 1/3 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0838380536
นายณัฐวุฒิ สิริโสภณวัฒนา  นิว 52/1 หมู 7 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ เพชรบุรี 76140 0928584089
นายกีรติ อยูโตะ ปอนด 88/71 หมู 8 อ.จอมบึง ต.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0927912170
นายพัฒนกิจ มิอะ เบล 6/1 หมู 9 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0955733061
นายอิสระ รูปทอง  อ๋ิว  173 หมู 3 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0933498491
นายณัฐวุฒิ พิมพสุวรรณ แบงค 163 ซอย 26 หมู 4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0626968435
นายศักด์ิขจร สุขใจ  เล็ก 88 หมู 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0632329472
นายสิทธิวัฒน มุขโต ทอป บานเลขท่ี 21/4 หมู 3  ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0987570173
นายณัฐวุฒิ วุฒิอัมพร   นัท  70 หมู 2 ต.ขุนพิทักษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130   0984692851
นายทองพูน ออนพรอม แบงค 156/7 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0852988292

ปวส.2/2 ชางยนตแผนกวิชา ปวส.2/2 ปวส.2/2 ปวส.2/2 ชางยนตชางยนตชางยนตแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College
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ปวส.2/3ปวส.2/3ชางยนตชางยนต

แถวบนจากซายไปขวา
นายกฤษณ พวงมาลัย ไอซ 48 หมู 1 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0985463752
นายคเชนทร นุชิต กําปน 38/2 หมู 2 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี70000 0628099945
นายจิณณวัตร ศรีจันทร จิน 78/3 หมู 2 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0623105218
นายจิรพัฒน ชวงชัยสุขเกษม กร 32 หมู 1 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0656692803
นายจิรายุ เสือเฉียงเหนือ นุก 13/5 หมู 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624188069
นายชาญชล เชือนเช้ือ ดอม 43 หมู 5 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0871572709
นายณัฐนนท ถิรจรัสปรีดา ซอส 128/3  หมู 6 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี71120  0654108274
นายทัตพงษ เกาหอม ทัต 57/1 หมู 12 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0981892830
นายธนกร วงศยะรา กัส 86/1 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0634929293
นายธนกร ศุภชัยศิริเรือง แม็ก 25/5 หมู 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0618928664

แถวกลางจากซายไปขวา
นายธนดล บัวงาม มอส 64 หมู  9 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0655681986
นายธนพล คุมเสา นัท 20 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0925231821
นายธนาวัฒน ทองคํา วุฒิ 10/4 หมู 3 ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0801112596
นายธีรภัทร พุมสงวน บี 14 หมู 2 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี70140 0868699018
นายพงศธร แกวปาน เกมส 64/5 หมู 5 ต.ตะคร่ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0929317700
นายพรพิพัฒน ศรีสวัสด์ิ ตะ 21/4 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0985477871

นายพศวัด ลัดดา แทน 1/284 หมู 14 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0876053597
นายพันธวัช ศิวิลัย เกมส 34 หมู  5 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0940131096
นายพิพัฒน บุญเกิด ม้ิว 37/1 หมู 7 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0656199523
พิพัฒนพงศ โกญจนาท กาน 16/2 หมู 11 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0912694656

แถวลางจากซายไปขวา
นายภาณุพงศ สุทธิวิรัช พี 2/63 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0937893266
นายภาสกร บัวสุก แมค 4/3 หมู  2 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0927547205 
นายภูวดล กิริวิทย อน 45 หมู 11 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0621809922
นายรพีพัฒน สุทธิวิรัช  นาย 89/1 หมู 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0647659497
นายศิวนาถ หงษยนต แทน 3/130 หมู 3 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0621313701
นายศุภกิจ โพธ์ิศรี เบลล 50/5 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0649736023
นายศุภณัฐ ศรีสังวรณ  ไอซ 55 หมู 3 ต.อางทอง อ.เมืองจ.ราชบุรี  0637438352
นายศุภวิชญ สวนแกว ไวท 156 หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0914348185
นายสราวิชญ ทองประเสริฐ อารม 32/ 1หมู 4 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0612038164
นายสุทธิพงษ บัวทอง ฟลม 59/1 หมู 8 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี  70110 0983063877
นายสุเมธี อนุเลิศ เคน 34 หมู 10 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0984585282
นายสุรวุฒิ จงเจริญทรัพย เบนซ 1/8 หมู 6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0926296347

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายสุรวุฒิ จงเจริญทรัพย เบนซ 1/8 หมู 6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0926296347

6969



ปวส.2/4 ปวส.2/4 

จากบนซายไปขวา
นายวรพงศ บุญสง  เจ  52 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000   0631475431
นายภัคพล สกุลนีย แม็ก  44หมู 4 ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130   0949124420
นายธํารงรัตน วงศรุงทรัพย  ปล้ืม  227/8 ต.หนาเมือง อ.เมือง ถ.มนตรีสุริยวงศ ซอย16 จ.ราชบุรี 70000  0612324710
นายฆนากร กําไม  นนท  105 หมู 3 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110   0643305958
นายจังโก  โก  129/64 หมู 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0944143055
นายอาง ไอซ  117 หมู 3 ต.หนองงู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240   0886902771
นายจรัญ แววทับเทพ  บอม  43/2 หมู 7 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0902980625
นายชินภัทร ประสงคสุข  บอส  43/2 หมู 5 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  063-6498414
นายพรศักด์ิ บุญสง ปง  4/1 หมู 8 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี70120   0983343974

ชางยนตชางยนตแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี7070



ชางกลโรงงาน
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7171



แถวแรกจากซายไปขวา
นายกิตติพงศ กลาผจญ เอ็กซ 106/1 หมู 4 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0990786416
นายวัชรพล บุญเรือน ออม 11/2 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0922711182
นายนฤสรณ จําเหล โจ 13/2 หมู 5 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0620739049
นายสุเมธ พวงหอม โอค 23 หมู 1 อ.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0808523384
นายธวัชชัย พุตติ ปล้ืม 91/1 หมู 9 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0618874340
นายณัฐวุฒิ ทองจิต หล่ิม 134 หมู 1 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0929550474
นายณัฏฐภูมิ เพชรดํา ภูมิ 59/1 หมู 1 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 75110 0945763748
นายนาวิน คําศรี วี 89/2 หมู 9 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0648455459
นายภูธเนศ จันทะราช ทีม  66/1 หมู 7 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0988012123
นายหิมาลัย แสงเขียว แหนม 92 หมู 7 ต.ศรีสุราษฎร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0943247987
นายณภัทร อ่ิมอดุลย เต 53/2 หมู 16 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0926621700

แถวสองจากซายไปขวา
นายวโรดล กาวี นาย 46/1 หมู 12 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0925960119
นายสยมภู สุวรรณทอง เตย 323 หมู 8 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0954189378
นายธนวันต ต๊ันไวลักษณ ตุย 2/5 หมู 6 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0928592841
นายเกษม เทพสาลี โจ 338 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0955248427

นางสาวปุณณภา ตะปูทอง แกม 70/45 หมู 2 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0628162654
นายชูศักด์ิ ศรีบู เป 54/4 หมู 6 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0621587437
นางสาวภัทรจาริน เพียรประสบสุข เตย 9/10 หมู 1 ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0624615341

แถวสามจากซายไปขวา
นายธนิทธ์ิ คําสัมฤทธ์ิ อิทธ์ิ 68/4 หมู 4 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0990131289
นายยุทธพล พุฒเจริญ หิน 36/2 หมู 2 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0656106303
นางสาวมุฑิตา วาสุ มายด 22/1 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0613256642
นางสาววราภรณ งามเปราะ พลอย 47/1 หมู 2 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0902297943
นายเกษมพันธุ กล่ันแตง บุง 164 หมู 2 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0917786739

แถวส่ีจากซายไปขวา
นายนิธิวัฒน จงวิจิตร อ้ัม 74/2 หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0655871728
นายนันทวัฒน ย้ิมวิไล แหนม 23/2 หมู 12 ต.เเกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0659234741
นายจักรภัทร สีทา โอค 166 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0628275991
นายณัฐพล กล่ินหอม นอต 197/1 หมู 14 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0876246870
นายสุกฤษฏ เเสงฮวด เพชร 20 หมู 3 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0629016517
นายพงศธร สิงหา พี 32 หมู 12 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0960499086
นายสุรเชษฐ เงินวิลัย เชษฐ 43 หมู 3 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0652714746

ปวช.3/1 ปวช.3/1 ชางกลโรงงานชางกลโรงงานแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายเกษม เทพสาลี โจ 338 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0955248427

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี7272



ปวช.3/2 ปวช.3/2 

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวปาลิดา ชนินทรรณรงค ทราย  57/23 ถ.คายหลวง ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0616045725
นางสาวจุฬาลักษณ อายะนะบุตร คีม  22/1 หมู 10 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0926600274
นายอดิเทพ อรภักดี เขต 21/3 หมู 2 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0983757707
นายชินาธิป สวางพ้ืน โอต 95 หมู 4 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0927862644
นายภัทรพล ทาวบุตรา ฟลุค 150 หมู 8 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0944451548
นายจิรพัส ฉิมพิบูลย แบงค 15/9 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0929717503
นายพรปพัฒน มณีโชติ  นาท 57 หมู 4 ต.ดอนทราย อ ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0945635419

แถวกลางจากซายไปขวา
นายพีระพงศ ยอดทอง แกป 159 หมู 15 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0929143283
นายวีรวิทย ตันสิน แอบ 1 หมู 11 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0623439669
นายสัญชัย ปนศิริ กาย หมู 3 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0954703081
นายสุริยะ ชางลอย กลา 11 หมู 16 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0925811819
นายสราวุธ เชิดฉาย แบงค 47/13 หมู 9 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0868652944

นายสุพศิณ หอมสุด มารค 3 หมู 16 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0983953198
นายจักรินทร พิทักษสถิต ตาร 13 ซอยโรงพยาบาล-บานฆอง1 ต.โพธาราม
   อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0647752495
นายภูริพัฒน  พรามณี เเกป 89 หมู 6 ต.โคกตะบอง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0656604082
นายณัฐพนธ  โปรงจิตต  กาย 3/4 หมู 2 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0625689738

แถวลางจากซายไปขวา
นายณัชพล บัวเงิน เอ็ม 169 หมู 2 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0919138173
นายติณณภพ ดีนา ฟลุค 125 หมู 1 ต.เเสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0614909155
นายสุภัทรพงศ เจียมสุวรรณ อารม 12/1 หมู 5 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0929508211
นายธรรมรัตน ต้ังทรัพยมณีโชติ บอล  19/3 หมู 5 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0659138078
นายปาฏิหารย บูชาเทียน ไอซ 87 หมู 2 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0924355314
นายนพวงศ บุญดี  ไอซ ถนนปลักแรด ซอย 14 อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0984481835
นายชนะภัย แกวประดับ แชร 22/16 หมู 5 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0637319022

ชางกลโรงงานชางกลโรงงานแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7373



แถวบนจากซายไปขวา
นายศุภกิตต์ิ ทัศนานุตริยกุล ตา 130/2 หมู 2 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0984101431
นายฉัตรชัย โสภา  ตังค 73 หมู 1 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0803297420
นาย ชัยวัฒน หอมไกร  แบงค 60 หมู 11 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0930208645 

แถวกลางจากซายไปขวา
นายณัฐพงค จิตจราด  บูม 53 หมู 10 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0828761326
นางสาวธนภรณ เข็มทอง  เบียร 258/26 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0983355629
นางสาว สุกัญญา คําดี  ผักบุง 30/2 หมู 6 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0981065067
นายธิติภัทร เลิศคลัง บอส 3/7 หมู 5 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0931765197
นายพีรพงษ กระแสลม  พี 119/1 ต.สระพัง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0656050941

แถวลางจากซายไปขวา
นายธันว แซเอ๊ียว  โห 9 หมู 7 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0929610587
นายวิวิธวินท อ่ิมสําอาง  แซม 114 หมู 4 ตําบลสามเรือน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 0809132624
นายปุณณัตถ ชวนอยู ดิว 32/1 หมู 8 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0959844821
นายณัฐวุฒิ ตันทรัพย  ฟว 7/3 หมู 3 ต.โคกตะบอง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0927615789
นายจักรกฤษ ศรีสวัสด์ิ  ภู 6 หมู 3 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0930460796

ปวช.3/3 ปวช.3/3 ชางกลโรงงานชางกลโรงงานแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี7474



เทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7575



แถวบนจากซายไปขวา
นายพิเชษฐ พรหมจันทร กอง 134 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 0635979287
นายชัยรัตน จึงศรีเจริญ ไขตุน 348/649 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0959693408
นายอรรถพล ทวีบูรณ โต 50/1 หมู 5 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 063001742
นายอัษฎาวุธ แยมช่ืน ดรีม 18/1 หมู 5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0805540119
นายพงศภัค หวังดี อ๋ัน 43/3 หมู 4 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0808867192
นายกิตติพัฒน สมทบบารม ปอนด 29/1 หมู 1 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0983298377
นายชลธี สุดสม สไปรท 97/7 หมู 6 ต.บานยาง  อ.เมือง จ.นครปฐม 7300  0626611952
นายยุทธภูมิ ขุนภักดี บอม 46/2 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0625076221
นายธนะพัฒน รัตนชู เท 56 หมู 4 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 7014  0655721727
นายสหโชค เจริญดี ตูน 79/4 หมู 6 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0821973102

แถวสองจากซายไปขวา
นายวสุธร เชียงแรง โบท 21/3 หมู 2 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0922745157
นายฐิติศักด์ิ ชํานิ เฟรม 44/3 หมู 4 ต.คุงน้ําวน  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0638025242
นายจุมพล เจริญเนตร เตย 20 หมู 3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม75110 0984123922
นายพลากร วุฒิไพศาล ดิว 47 หมู 6 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0902237852
นายนรภัทร นงนุช เฟรส 50 หมู 1 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140  0823270841
นายภัทรพล ปานทะเล ปอนด 87 หมู 2 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี70130 0800601348

แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวอรุณี ถ้ําแกว เมย 4 หมู 13 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0615831405
นางสาวอานันทิยา ทิมปาน ฟลม 120 หมู 7 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0928140658
นายสหรัฐ คงสวาง ไซมอน 18 หมู 4 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0909182416
นายอภิศักด์ิ กํานิจอุย น็อต 68/7 หมู 5 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0977357750

นายพัชรพล คนหาสุข ไอซ 71/1 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0991627143
นายวีรากร บุญฤทธ์ิ ดิว 68 หมู 2 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0631455890
นายปฐวี จ่ันลีลา โจม 27/3 หมู 1 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0984041504

แถวส่ีจากซายไปขวา
นายจีรวัฒน คชนาวงค ปอนด 123 หมู 7 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0949287076
นางสาวยุวภา กลาวรัมย เล็ก 21/7 หมู 6 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0656049453
นายวีระยุทธ เอ่ียมสะอาด ก็อท 3/1 ซ.เขางู1 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0944135817
นายพงศธร นามงาม อ้ํา 38 หมู 6 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170  0618531376
นายอัษฎา สิทธิสร เต 25 หมู 2 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0807505945
นายเหมรัต ขุยขํา บูม 19/10 หมู 1 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0611379646
นายอัมรินทร แจมจิตร ออม 63/9 หมู 8 ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0924877253
นายกิตติเดช ตันเวทยานนท เต 1 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0929509844

แถวหาจากซายไปขวา
นายกรรณชัย แยมช่ืน เก็ต 63/2 หมู 14 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0627382736
นายวิทยา สิทธิชูเกียรติ กาย 73 หมู 9 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0926092774
นายสุภวัฒน วราสินธุ กานต 77 หมู 4 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0958967291
นายสุริยะ พวงนอย ปอ 2340 หมู 12 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0829084776
นายปกรณ พุมสงวน ปอน 44/18 หมู 7 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0910208092
นายสิทธิศักด์ิ เย็นกลม ชูต 32 หมู 7 ต.ทาตะครอ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71120 0902403595
นายอัมรินทร  สมสี นิว 116 หมู 8 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0922533044
นายปฏิพัทธ ชิงชัย อาท 8/1 หมู 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0928691482
ไมมีในภาพ
นายสิงหา ฟกเขียว สิงหา 50/2 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0910128696
นายอดิศร วัฒนพงษ ไนท 282 หมู 1 ต.บานไร อ. ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0656171398

ปวส.2/1 ปวส.2/1 เทคนิคอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายอภิศักด์ิ กํานิจอุย น็อต 68/7 หมู 5 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0977357750

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี7676



ปวส.2/2ปวส.2/2เทคนิคอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรม

แถวบนจากซายไปขวา
นายสุทธวีร พรหมมิโย 19/2 หมู 10 ต.นครุชมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110      0989962153
นายจีรศักด์ิ จันทรกลอม   14/3 หมู 10 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120    0628689437
นายวิทยา เฮ็งเส็ง       15/2 หมู 11 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160    0806216249
นายอมรชัย จักรกลัด     3/25 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0909389928
นางสาวสุกัญญา สุดสม    69/1 หมู 6 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000      0984581152 
นายพงศกร เก้ือกูลขจร       10/1 ซ.โรงธูป ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110    0929325156
นายศุภณัฐ สาวสุดชาติ      74  หมู 1 ต.น้ําพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000       0628180694
นายวิสิฐ ผาปาน      61 หมู 4 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0926234915
นายภิญโญ วงคประเสริฐ    76 หมู 5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120     0932691484

แถวกลางจากซายไปขวา
นายเกษมสันต ศิริเรือง   75/2 หมู 4 ต. เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110    0614703915
นายกิตติคุณ พรหมศิริ  14/2 หมู 2 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110    0980271995
นายทวีวัฒน หวยหงษทอง   5/3 หมู 4 ต. เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110   0933478034
นายณัฐดนัย ศรีสถาน   47/1 หมู 4 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110    0955270767 

นายพรเทพ สามรอยงาม    137 หมู 11 ต.หนองกระทุม อ.กําเเพงเเสน จ.นครปฐม 73140      0956809434
นายธาดา ถนอมทรัพยกุล   46/1 หมู 7 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0616437195
นายธนวัตร เสียงเอก    12/1 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0644762067

แถวลางสุดจากซายไปขวา
นายธนธัญ กุลสุวรรณ   62 หมู 1 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0982800636
นายธัณฐกานต  หนูขาว      166/6 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110    063-3935242
นายสุทัศ  คํา โท       91/16  หมู 6  ต.พง ตึก  อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี  71120       0625533874
นายศุภณัฐ แซตัน     83 หมู 9 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0971727909
นายธนภัทร ชัยยศ   15 หมู 4 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0989070068
นายสุทัศน จงทอง     144 หมู 5 ต.สวยกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0855147150
นายธนายุทธ ขุนศิริ  128 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120   0950621068
ไมมีในภาพ
นายพงสภูมิ เตชะประเสริฐศิลป   220 หมู 11 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110   0632639344
นายภูริภัทร ภูมิรา     9 ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  0957810094  

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7777



เทคนิคการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี7878



ปวส.2/1ปวส.2/1

จากซายไปขวา
นายเจษฎากร ทองมาก เลย 149 หมู 11 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0639587118
นายชิษณุพงศ แจมยวง    เจมส 49/3 หมู 2 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0622211876
นายวีรภัทร ตันสิงห   ไอซ 236 หมู 11 ต.สวนกลวย  อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0989160067
นายรังสิมันตุ ปานสะอาด   ออม 85 หมู 3 ต.บานเกา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 0933498758
นายพีรภัทร สุกใส พีร 2/1 หมู 4 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0928069207
นายเจนณรงค มักนอย เจมส 50 หมู 5 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0923808513
นางสาวสิริวิมล ทรงแสงจันทร แคท 8 หมู 8 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0623459546

เทคนิคการผลิตเทคนิคการผลิต

นายวิวัฒน พยัคเดชาชัย เจ 6 หมู 5 ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 0625362240
นายประลองพล เกลียวกัน ยีนส 3/1 หมู 4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0806597913
นายสิบทิศ ทาสันเทียะ จอบ 99/88 หมู 1 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0610145600
นายรชานนท คงนิยม         ทีน 104/3 หมู 9 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0904372466
นายภาณุพงศ โพธา         กิด 31 ถ.พฤกษชาติ 3 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0984712406
นายวัฒนะ  สัสดี                 บูม 59/3 หมู 5 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0931242009   
นายกฤษฎา หงสสนิท แซ็ค 118 หมู 4 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0962731430

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7979



แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวพนิดา   ถิรจันทรา  ฟา  17 หมู 5 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0993526673
นางสาว ปยพร ปานสอาด กัส  2 หมู 2 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี  71120 0924816729
นางสาวเสาวนีย จินดาโชติ แบม 23/2 หมู 2 ต.หวยไผ อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 0980606319

แถวกลางจากซายไปขวา
นายพันธกานต พานเจริญ พี  79/3 หมู 13 ต.แสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี  71130 0984324714
นายพีรพัฒน  ทิพยบุญมี  โอต 69 หมู 1  ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170  0617792592
นายนิรวิทย คุมครอง  เบิรด  194 หมู 1 ต.บัวงามอ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210  0625979132
นายเอกพล แชมเล็ก  โดม 16/หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี  70110  0928074198
นายเจษฎากร  ฮะบุญมี เจมส  ต.ศรีสุราษฏร  อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  70130   0926677547
นายวีรพล มีจันทร  ปอนด   5/10 หมู 9 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0625594744
นายศุภกิจ ยินดีจรัญ  เต 57/1 หมู 4 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13230  0636402915

ปวส.2/2 ปวส.2/2 เทคนิคการผลิตเทคนิคการผลิต

แถวลางจากซายไปขวา
นายนฤนาท ใจตรง  นิล  96/12 หมู 10 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0612653421
นายภควัต ช่ืนเอ่ียม  ฟว  326 หมู  6 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210  0656504539
นายณัฐภูมิ เลขวัฒนะโรจน  เพชร 90/3 หมู 13  ต.ปากชอง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   70150 0619101519
นายทศทิศ เวียนขุนทด   ฟลุค  32/2 หมู 7 ต.ทาเสา อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี  71120  0616621424
นายสถิตคุณ พูลทรัพย  ฮอล 89/1หมู 6  ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 0935899802

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13230  0636402915

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี8080



ปวส.2/3ปวส.2/3

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวชญานันท พันพวก แกว  49 หมู 7 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 062-5695795
นางสาวกวิสรา ชํานาญกิจ   เก็ต   38/1 หมู 3 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 084-8939647     
นายณัฐพนธ รอดถ่ิน   น็อต  50/4 หมู 2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 081-3427857

แถวกลางจากซายไปขวา
นายชลชัย วัฒนเสรีเวช   เอก  99/90 หมู 6 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 098-9393893
นายพัฒนศักด์ิ รัชตธนกุล   นิว   51/4 หมู 4 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 094-4460213
นายอัครพันธ โพธ์ิทอง  เบียร 2 เขางูซอย1 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 094-4324434
นายธีรภัทร โยธา แบงค 129 หมู 3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 061-6135617

นายระพิพัฒน ดวงปาน  ไทด  57 หมู 6 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 084-2376059
นายศราวุธ จันทรอุทัย  อารม  15/5 หมู 3 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 065-7234604
นายวศิน มงคลวงษ  สิน  279/1 หมู 3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 080-0599471

แถวลางจากซายไปขวา
นายธนดล เอ่ียมเจริญ  ฟวส  16/2 หมู 15 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 061-9108634 
นายยุทธนา สระทองยอย     เอ็ม 41/1 หมู 11 ต.หนองพันธจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 095-7871076 
นายจิรายุ ศิริยา       ธัน  311 หมู 3 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 096-8569350 
นายอลงกรณ กอนสิน  ตา  64 หมู 3 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 096-8569350
นายวัธนะชัย รอดมณี  กอลฟ 96 หมู 16 ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 062-5360835

เทคนิคการผลิตเทคนิคการผลิตแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายวัธนะชัย รอดมณี  กอลฟ 96 หมู 16 ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 062-5360835
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ชางเช่ือมโลหะ
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี8282



ปวช.3/1ปวช.3/1

แถวบนจากซายไปขวา
นายกิตติกานต กิตติภัทรนันท กาย 142/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมืองจ.ราชบุรี 70000 0632108490
นายเปศล ฮ้ันเจ๊ียบ  ติม  1/5 หมู 3 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0990416493
นายเวคิน สรอยทอง  มิก  11/1 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0617044801
นายธันวา ชาวบางนอย  วา 7/1 หมู 2  ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0979384052
นายกฤษติพัฒน คําบาง  น็อต  36/1 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0930010712
อาจารย วิษณุ ใหญยง
นายพีรพัฒน อภิรักษรุงโรจน บ๊ิก  40/2 หมู 3 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0612436571
นายธีระเดช ลิอุบล  ฟลม  259 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0645257710
นายรณกฤต พิมเฟอง  ยีนส  11 หมู 7 ต.โคกตะบอง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0985481140
นายขมัฑ ล้ีไพบูลย  พลับ  90/16 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0859301350
พีระวิชญ เปลาเล  เเน็ก  33/2 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0616430343

แถวลางจากซายไปขวา
นายธรรมนูญ ต้ังทรัพยมณีโชติ  บาส  19/3 หมู 5 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0631463411
นายวรวิช วัฒนาโภคยกิจ  ไม  86 ม.7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0946840240
นางสาวสุธินี นกจันทร  แบม  21/2 หมู 3 ต.ทาตะครอ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71130 0923959260
นางสาวปยะวรรณ ทิศกนะโทก  มาย  89/1 หมู 9 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0935944513
นางสาวพุธิตา คงสุคนธ  กะทิ  36/4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0650941340
นางสาวเบญจรัตน แกวไพบูลย   นุน  23/2 หมู 15 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0636869005
นางสาวญาดา จันทรโอ   เฟรส  122 หมู 5 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0917206614
นายอภิสิทธ์ิ บุญคุม นัท 7/1 หมู 2 ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0983507924
นายพิศลย ขุนทอง  สิน  42/2 หมู 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0620687069

ชางเช่ือมโลหะชางเช่ือมโลหะแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 8383



แถวบนจากซายไปขวา
นายธันยธรณ เสลาหอม ตุน  109/1 หมู 3 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0937279464
นายนันทวัฒน ศรีคํา  ไอซ 299/40 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0881981805
นายมาฆะ สิงคะสะ  มารค  68/5 หมู 3 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0984011921
นายปรเมศ ขาวนวลศรี ปาลม 31/2 หมู 1 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0611302781
นายวรพงศ จํานงจิตรเจริญ โอม   10/1 หมู 2  ต.คุงน้ําวน  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0928134720
นายชัยเดช นิตยแสวง ทิว  34 หมู 1 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0618542032
นายธนเดช ธนาเทวินทร  เซฟ  158 หมู 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0808203620
นายพงศกร งามพรอม  ภูมิ  1/1 หมู 5 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 092694852
นายมงคล  แคลว เครือ   น็อต  20 หมู 10 ต.หนองโพ อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 70120 0626677183
นายวัฒนา ทันใจชน ปน  43/1 ม.4 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0929816940
นายพรเทพ ลายจําปา  โนต  71/2 ม 4 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0961238395
นายณัฐนนท เอ่ียมสอาด  กัน  70/46 หมู 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 0979208402
นายวศิน เนียมรักษา  ฟรอง 43/1 หมู 5 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0640646359
นายพีระพงศ ปานสด มอส  151 หมู 2 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0969245127
นายกฤษกร แสงจันทรแจง อ๋ัน  101 หมู 9 ต.ดอนแร อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0997025095

ปวส.2/1 ปวส.2/1 ชางเช่ือมโลหะชางเช่ือมโลหะ

แถวกลางจากซายไปขวา
นายธิติวุฒิ นภาแสง  นิว  151 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0839070799
นายศุภกิตต์ิ ยอยดี  โตด  21/4 หมู 7 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0659237639
นายศุภากร ปแกว เต  17 หมู 6 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0987795740
นายอันดามัน วรสหวัฒน เส่ีย  16/2 หมู 5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0910404126
นายสายฟา จันปอม อารม  80/11 หมู 5 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0948082221
นายวิทวัส สกุลนุม  วอย  72 หมู 8 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0621152712
นายกิตติพงศ จินดาวงศ  เบนซ  25 หมู 4 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120  0825631842
นายวิฑูรย อะนุชเครือ หนุม  91 หมู 6 ต.ลาดบัวขาว อําเภอบานโปง จ.ราชบุรี 70110 0912223807 
นายเพชรายุทธ สุขประเสริฐ เพชร  232 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0928608041

แถวลางจากซายไปขวา
นายจีรุตม จันทธรรม รุต 17 หมู 4 ซอย 15 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0909711190
นายสรจักร ยมพุก  ไมค 586/38-2 หมู 7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0983107614
นายณัฐวุฒิ ทุงกลาง ปล้ืม 19/11 หมู 5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0644278399
นายธนบดี บุญเเกว  โบท 6/88 หมู 7 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0930282928
นายนนทวัฒน ศรีขันธ เฟรส 144 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0928726773
นายวัฒนะ ออยมนัสพร  เเบงค  6/2 หมู 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0928722782
   

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายกฤษกร แสงจันทรแจง อ๋ัน  101 หมู 9 ต.ดอนแร อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0997025095

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี8484



ปวส.2/2ปวส.2/2ชางเช่ือมโลหะชางเช่ือมโลหะ

จากซายไปขวา
นายภาสกร แตงตุน มอน 45 หมู 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0943367796
นายทินภัทร รุงแสง โอม 145/174 หมู 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0972324684
นายธนวัฒน ศตวรรษ ปลาทู 117 หมู 4 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0926476055
นางสาวนุชวรา สีสิงห ฝาย 54 หมู 4  ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0968600189
นายเสริมศักด์ิ ดีไสว ตอ 12 หมู3 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0649137632
นายธีระพล กล่ินอุบล บี 64/2 หมู 2 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0994451491
นายอัมพร ไชยะคาย ตอม 240/6 vitisvorakan3 ต.หนาเมือง จ.ราชบรี 70000 0988864400
นายอภิวัฒน พ่ึงชู ยิม 127 หมู 4 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0922478037
นายพิพัฒน เปร่ียมนอง บอส 130 หมู 3 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0980096778

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 8585



ชางไฟฟากําลัง
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College
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ปวช.3/1ปวช.3/1

แถวบนจากซายไปขวา
นายธิชานนท ยศรุงเรือง อารม 162 หมู 6 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0616923613
นายรุงโรจน มหาวีะระรัตน พี 90 หมู 4 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี70000 0951211513
นายมงคล พุทธชาติ มง 2/199 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0623523756
นายปวริทธ์ิ ดอมพรหมมะ ปกปอง 79/3 หมู 3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0638712261
นายสิรภัทร พวงสมบัติ เหนือ 181 หมู 2 ต.บางเค็ม อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0924783833
นายอรรถพล เชียงกา พลับ 38 หมู 12 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0830195083
นายสรราม มาเทศ กาย 23 หมู 4 ต.วัดเเกว อ.บางเเพ จ.ราชบุรี 70160 0912229815
นายธีรภัทร คุมภัย บิว 73 หมู 5 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0632539125
นายสายธารา ศรีคราม บอส 1/10 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 0649616148
นายสัชฌุกร อ้ึงจ๋ิว หนุน 99 หมู 9 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0989150164
นายวิศรุต เพ็งอุดม อ้ัม 260 หมู 2 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0956786296
นายธนิสร ไวยานิกรณ แบงค 1 หมู 3 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0957715714

แถวกลางจากซายไปขวา
นายชัยยุทธ ลอใจ เฮง 4/9 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0930163134
นายกองเกียรติ จันทรเจริญ กอง 231 หมู 13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0929708481
นายมอ รักไทย มอ 17/1 หมู 1 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0804085409
นายพีรพัฒน เตยหลี พี 41 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0628083367
นายธารทิพย นาคสุขใส เฟรม 49 หมู 3 ต.เเพรกหนามเเดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0830885691
นายปวเรศ ชางเพชร เรศ 23/3 หมู 4 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0939033604
นายอภิชา โอภาภิรัตน ไกด 120/1 หมู 3 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0982756399

นายอาณาเขต เพ็งจันทร เขต 99/1 หมู 7 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0624791723
นายวรเทพ สีนวล เตย 62 ม.6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0615583280
นายไพสิฐ ธนาจรัสโรจน นาย 50 หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0983562184
นายณัฐวัฒน พงษประเสริฐ แม็ก 19 หมู 10 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0909530547
นายจตุรงค ทนนานนท หนุม 42/3 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0943464247
นายทนงศักด์ิ โพธ์ิพันธ อารม 36 หมู 2 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0642301680

แถวลางจากซายไปขวา
นายกิตติศักด์ิ เหมือนละมัย รุจ 18 หมู 5 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0622472583
นางสาวธาราทิพย นามคงแนบ ดรีม 135/46 หมู 11 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0989160084
นางสาวพียาดา แตงออน แบม 58 หมู 7 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0826492855
นางสาวจิฎาภา มีนาท เบียร 189 หมู 3 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0826273089
นางสาวนันทิยา ศิริวงษ เน 31 หมู 3 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0613732149
นางสาวรัตนา นวมสุคนธ อีฟ 111/1 หมู 1 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0988427102
นางสาวชนิดา นอยใสย (อาจารย)  เล 145/494 หมู 8 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0904983664
นางสาวนันทนภัส ฟุมฟู แบม 152 หมู 2 ซอย7 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0944422125
นางสาวลักษมณ นาคนวล ใหม 1/227 หมู 14 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0957716420
นางสาวมณีรัตน บุญศิริ เล็ก 50 หมู 6 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0807833007
นางสาวศิริสุข สระศรีทอง น้ําตาล 25 หมู 5 ต.เขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0629972172
นายวรภัทร อีเร่ิม ต้ัง 31 หมู 2 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0631652533
นายนิธิกร ขลิบเพ็ง  ออฟ 63 หมู 1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0842141864

ไฟฟากําลังไฟฟากําลังแผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายนิธิกร ขลิบเพ็ง  ออฟ 63 หมู 1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0842141864
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แถวบนสุดจากซายไปขวา
นายวิทวิน เช้ือบุญ  บีม 67/4 หมู 3 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0617737877
นายอนุวัฒน โมรี  พีท  6/1 หมู 4 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0923475952
นายคณพศ เผือกแตง วุนวาย 75 หมู 5 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0621585537
นายธาดา จันทรตรี ดิว 22/8 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0928817559
นายยศพนธ เจือประสิทธ์ิ ปล้ืม 33 หมู 6 ต.คลองตาคตอ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0863338933
นายพงษวณิช อมเฉลียง โอต  8 หมู 4 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0641930762
นายภูธเนศ ออนนอม อ้ัม  58  หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 095458 8743
นาย ธีรภัทร  วงษเปยม โอก 95  หมู 3  ต.อางทอง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 0971087432 
นายพงศกร บรรณาการ นัท 29/1 หมู 16 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0841173645

แถวสองจากซายไปขวา
นายหลักเพชร พุทธโกมล อรด้ี 76/2 หมู 1 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0837914542
นายนครินทร  กลอมวงค นิว  110/5 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 0641035746
นายปริญญา ปลูกบุญทรง ภู  90/74 หมู 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0961989327
นายโกวิทย ฉายพุดซา กิม  26/7 หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0950384429
นายกิตติธัช คําสนิท อารม 63/2 หมู 5 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0637649670
นายฉัตรชัย จูฑศร ต้ัม 10/1 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0630907254
นายนําพล คําวอน โจ  49 หมู 7 ต.วังมะนาว อ.ปากทอจ.ราชบุรี 70140 0903379498
นายณัฐพล เน้ือนุม บุค  66/5 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  70140 0934284424
นายชัยภัทร ม่ันคง โตด 41/1 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0991879735

ปวช.3/2ปวช.3/2ไฟฟากําลังไฟฟากําลัง

แถวสามจากซายไปขวา
นายธนาธร เจริญ พจน มณี เขียด 127 หมู 4 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  70140 0935091193 
นายกฤษตฤณ ประเทศ  ไอซ  20/1 หมู 15 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0658432245
นายปรัชญา โภคาบุญเสริม ตนขาว  59/3 หมู 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0615791765
นายภูธเนศ ออนนอม อ้ัม 58  หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0954588743
นายนพดล แคะจู  บาส  5 หมู 15 ต.หนองปลาหมอ อ.บนโปง จ.ราชบุรี 70110 0809430368
นายอธิป รักภักดี ทอป 80 หมู 9 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 0985061421
นายปรเมษฐ ทองแกวเจริญ ไปรท 5 หมู 4 ต.อางทอง อ. เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี 70000 0806365830
นายภราดร สําเภาทอง เเทน  16/1 หมู 20 ต.ทาผา อ.บานโปงจ.ราชบุรี70110 0633305092
นายชนินทณัฐ แกวอราม นัท  159 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0807143194
นายวิรุฬห หอมบุบผา ดิว  93/1 หมู 4 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0645135485

แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวธนาภรณ โลเกียรติคุณ มิน 288 หมู 1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 7013 0626464712
นางสาวปยธิดา มณีโชติ เชียร 78/8 หมู 10 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70000 0618831201
นางสาวธนินทพรรณ กลัดมุข แจว  87 หมู 1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0617416105
นางสาวภัทรวดี โลเกียรติคุณ เเยม 292 หมู 1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0661087094
นางสาวนภาพร ออนทะเล ปอฝาย 193 หมู 10 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0924521312
นางสาวเกวลี ศักดาพิสุทธ์ิ เพชร 259 หมู 6 ต.เเพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0928571146
นางสาวนันทิยา นุมรุง บัว  76 หมู 2 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0924622342
นางสาวอุษณีย ศรีเจียม มิลค 49/6 หมู 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0622080749
นางสาวธนพร จ๋ิวหนองโพธ์ิ พลอย 65 หมู 4 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0946891716
นางสาวลภัสรดา แสนเทศ อุม 148 หมู 2 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0808187591

แผนกวิชาแผนกวิชา
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วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายชัยภัทร ม่ันคง โตด 41/1 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0991879735
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แถวบนจากซายไปขวา
นายกันตินันท จันทนะ เตอร 9 หมู 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0656508036
นายกิตติธร เกตุเพชร ตอ 106 หมู 4 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0632344854
นายเริงชัย บัวบาน นิว 42 หมู 6 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0623090489
นายอภิรักษ ยางงาม อารม 49/24 หมู 2 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ. กาญจนบุรี 71120 0652547801
นายธนากร ใจบุญ คิง 71 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 70110 0950698710
นายศุภชัย มูลคําแสน โอม 8/3 หมู 8 ต.หวยไผ อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 0809382665
นายรัชพล เพ็งเลา บาส 30/9 หมู 7 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 0615170535
นายรชต กาญจนโรมนต เต 129/1 หมู 13 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0969451261
นายดนุตริน สําลีพันธุ เต้ืล 35 ถนนริมน้ํา ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0637149453
นายพัศวุฒิ หลวงพล โอต 348/677 หมู 7 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี70000 0824835875
นายอิทธิพล เย็นวารี เอฟ 56/3 หมู 7 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0806135457

แถวกลางจากซายไปขวา
นายอานนท มะพล เจมส 44/5 หมู 8 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0983785620
นายพีรณัฐ ทันจิต อ๋ัน 22/1 หมู 2 พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0650037356
นายสุทธิรักษ วันโส เฟรม 258 หมู 1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0658407947
นายนันทภพ นิโรจนศิลปชัย บาส 92/2 หมู 1 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0649853583
นายธีรชัย ชมญาติ นัท 7 หมู 5 ต.โคกตะบอง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0615045106
นายขวัญชัย ทิพยช่ืน พี 52/2 หมู 8 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  7500 0925763645
นายพันธวัสส สุขาภิรมย ภู 38 หมู 3 ต.อางทอง อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 0801651556

นายธนาคม เทพสาลี สแตมป 58/9 หมู 11 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0618492709
นายอิทธิพงษ แยมพงษ อิง 57/1 หมู 3 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0979732917
นายสุภรัตน ทองคํา คริส 205/50 ถ.หนาวัดดอนตูม ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0946248790
นายการุณย พิภูษณะเดช ตอง 60 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0656894566

แถวลางจากซายไปขวา
นายสิรภพ ปนเปล่ียมทอง ปอนด 52/14 หมู 2 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0947796354
นายศวรรณยุทธ คลายเชย โน 36/1 หมู 6 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0615078188
นายอาทิตย ชุบคํา แบงค 316/3 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0926718310
นายนันทวัฒน ศิริธนิกุล ฟวส 74 หมู 9 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0959561180
นายทศพล สุขเขียว ปก 12 หมู 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0809217196
นางสาวกัญญานัฐ บุญชวย ปล้ืม 15 หมู 8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0625252927
นางสาวศิรินุช แกวคํา มิว 9 หมู 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0645360429
นางสาวพิมพมาดา เทพาคุม ขาวฟาง 295/1 หมู 1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง  จ.ราชบุรี 70180 0842861042
นางสาวสุพรรณษา คํางาม เมล 37/1 หมู 9 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0656055082
นายสมศักด์ิ เฮงสิน บีม 26/5 หมู 7 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0947859116
นายทินกร แกวจีน เฟรส 115/2 หมู 10 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0826709848
นายจุลจักร พันธนี บอส 18/57 หมู 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0827206952
นายพีรพัฒน กล่ินจันทร พี 75 หมู 7 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0617983743
นายตะวัน นาอุดม ตะวัน 5 หมู 4 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0816953106

แผนกวิชาแผนกวิชา
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นายตะวัน นาอุดม ตะวัน 5 หมู 4 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0816953106
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แถวบนจากซายไปขวา
นายอติชา ศุภวงศ ที 14/11 ซ.เสือปา  ถ.เสือปา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0623625225,  
   0986894959
นายกันตกนก ระยายอย นาย 137 หมู 4 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0988529323
นายนิจพัฒน สีหิน  โด 34/2 หมู 7 ต.พงสวาย อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000  0623105123 
นายกอกุศล เเผงสุข ปาลม 149/7 หมู 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0615408045
นายกิตติวินท สิทธิศักด์ิเกษม กีตาร 236 หมู 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0926739199
นายณัฐวัฒน แสนคํา ปงปอง 124/2 หมู 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0619515452
นายเขมราช สามา แนน 126/123 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0881131614
นายธีรภัทร พลแสน  เต้ิล 148/374 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0968837392

แถวกลางจากซายไปขวา
นายนฤสรณ จริงจังธนังกูล นนท 111 หมู 11 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0929349845
นายสิปปภพ จ่ันแกว ซัพ 137/1 หมู 2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0912693266

ปวช.3/4ปวช.3/4ไฟฟากําลังไฟฟากําลัง

นายธนภูมิ ธนะกิจรุงเรือง ภูมิ 99/69 หมู 5 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0959699487
นายอดิศาล แซล้ิม  อ๋ิว 4 หมู 1 ต.หนองตากยา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 0889484098 
ครูเจษฎา เปรมบํารุง
นายชัชวาลย ธรรมขันธ  เทส 112/6 หมู 1 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110  0967535427
นายอนุชาติ อาศนเวช โอม 55/2 หมู 5 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0861685029 
นายคมพิพัฒน สรวยศรีเมือง โอม 154 หมู 7 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0931210251
นายณัฐดนัย จีนทองวริทธ์ิ โฮบ 15 หมู 1 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0842869592

แถวลางจากซายไปขวา
นายทศพล เจริญผล ทีน 6/4 หมู 2 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0837838031
นายนที แซจิว นที 72 ม.4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0969128547
นายชนน ม่ิงอารีวาณิชกุล กาย 191/1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0988606142
นางสาวปดิวรัดา โลหวัฒนกิจ  เฟรน 40/2 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0985039376
นางสาวสุดารัตน การเพียร ดา 36/6 หมู 7 ต.บางเเพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0635279968
นายคุณากร ศรีศิริ โบท 38/1 หมู 8 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160   0992560547
นายบํานาญ ชําหาน บ๊ิก 233/36 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0625199058
นายจิตตพัฒน พวงสมบัติ  ดิว 80/3 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ. ราชบุรี 70160   0616808717

แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวส.2ปวส.2ไฟฟากําลังไฟฟากําลัง

แถวบนจากซายไปขวา
นายนนทพัทธ ม่ันคง  ก็อต  57/1 หมู 4 ต.เบิกไพร  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 70110 0827191172   
นายพรพจน วิญูหัตถกิจ  หลิว 202 หมู 2 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0947786493
นายพลธกร กลอมจิตร  พีท  110 หมู 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0953853492
นายชัยวัฒน ปอมสนาม  ปอน  239/53 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0843244254
นายธนาธร ชุมนาค  เจมส 82/1 หมู 2 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0989274088
นายอภินันท จันทรเต็ม  เจมส  44 หมู 6 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0934099537
นายกฤษฎากร กาญจนอํานวยพร มิว 3 หมู6 ต.บานยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  0923943402
นายนัทพงษ เพชรสน  โอเวน  37/4 หมู 9 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 เบ 0983187983  
นายศิริโรจน สารารัมย  เบล  44 หมู 4 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0909766752 
นายชยธร วงษจู   แชง 31หมู 1 ต.วังขนาย อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110  0889710465  
นายจารุต แฟงวัชรกุล  โอ็ต  38/2 หมู 5 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0967809294
นายณรงคชัย พุทธจักร  ปอน 9/4 หมู 1 ต.วังศาลา อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี 71110  0624403475

แถวกลางจากซายไปขวา
นายณัฐวัตร ฉายสวาง แบงค  18/10 หมู 2 ซ.โพธ์ิคู3 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0800641223
นายเมธี วัฒนพงษ  ปาลม  88 หมู 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0649691750
นายศราวุฒิ วงศมณี  บาส  173/1 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0941495467
นายพิชิตพงศ สิทธ์ิอนุกูล  เดียว  40/7 หมู 1  ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  0935142891
นายจิรายุ เต็งล้ิม  แม็ค  433 หมู 11 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0638174999

นายวทัญู เปลงรัตน  สมโอ  6/1 หมู 3 ต.ทาชาง อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 76150  0924743796
นายเจษฎากร เต้ียเนตร  ไมค 135 หมู 4 ต.ปากเเรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0896730291
นายญาณภัทร วัฒนาเวียงปถัมภ  กอลฟ 152 หมู 5 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึงจ.ราชบุรี 70180  0635614956  
นายสุรวุฒิ วรลาภมงคล  เอ็ก 203/94 หมู 4 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0830389293
นายอรรถโกวิท กลาหาญ  นิว  23 หมู 2 ต.บานหวยยางโทน อ.ปากทอ จ. ราชบุรี 70140  0988355809 
นายกิตติภูมิ บุตรแกว  โอ็ต  26/58 หมู 12 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0968927526                                 

แถวกลางจากซายไปขวา
นายอมรเทพ มากมูล  ปาลม  16/1 หมู 1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140  0972310780
นายณัฐนนท ล่ิวทอง  วา  123 หมู 7ต.หนองกระทุม อ. ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0625211167   
นายพชรพล รอดถ่ิน  เบนซ 50/10หมู 2 ต.บางเเพ อ.บางเเพ จ.ราชบุรี 70160   0982852482
นายณัฐวุฒิ ครุฑเครือ  ปาลม 74/1หมู 4 ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0871571529
นายณัฐพงษ มูลสวัสด์ิ ตะ  60 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0982695853
นางสาวจิตลดา จําปาทอง  อายส 73/2หมู 7 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ. ราชบุรี 70150 0800750286
นายชัชชาย ทองจันทร  แดน 187/63 ซอย 9 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0888590640 
นายอัครวรรษ จุระเตา  ไอซ 103 หมู 15 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110   0852116384 
นายจิรพัส มักเจียว  โฟร  65/9 หมู 5 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0989024661
นายนาวา มานะงาม โฟล 40 หมู 5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0927122453

แผนกวิชาแผนกวิชา
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วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายนาวา มานะงาม โฟล 40 หมู 5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0927122453
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ปวช.3/1ปวช.3/1

แถวบนจากซายไปขวา
นายสุชาครีส ชุมเกสร แจ็ค 49/1 หมู 5 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  0632265345
นายวรากร เรืองศรี แบงค 24 หมู 5 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0645288546
นายวีรภัทร อนุเวชสิริวัฒน  ออม 63 หมู 1 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0626798843
นายพีรพงษ  ไทยประสานทรัพย พีท 20/4 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 0945707124
นายนที กิมจือ ที  301 หมู 10 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0632292449
นายเขมณัฏฐ ชูศักด์ิชัยรัตน ปอ 41 หมู 3 ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  0979792543
นายเจตพล สาฤทธ์ิชัย เจมส 42 หมู 10 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0800075494
นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณเนตร ปาลม บ.160/46 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0624923161

แถวสองจากซายไปขวา
นายพงศพล ปารีพันธ  เจ   165/2 หมู 4 ต.ตลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0960759799
นายพันธวัฒน โรจนทนงค มะอูม 53 หมู 7 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี   0943500132
นายอภิชาติ แกนสุข มารค 40/2 หมู 13 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0981327989
นายณัฐนนท สวางอารมณ มิกซ 46 หมู 10 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0623689738
นายธนนันท ดวงหิรัญ มิกซ 267 หมู 4 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0822204934
นายจิรศักด์ิ ภาราศี จอด 18/4 ถ.หนาสถานีรถไฟ ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0624356143
นายพีระวัชร สิทธิโชติ  ซัน  9 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0989316901
นายอานนท บุญนพ นนท 21/1 หมู 4 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0934149973
นายสักรินทร นอยญาโน  ริน  39/1 หมู 5 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 0988631683
นายเจษฎาภรณ พันเพชร นาย 226/2 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0624269938

แถวสามจากซายไปขวา
นายสหัสวรรษ บุญยัง ฟลุก 22 หมู 9 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0950056902
นางสาวชนนิกานต บัวดี ตนขาว 187 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ  จ.ราชบุรี 0627732621
นางสาวสุชาวดี สิทธิโยธี  ขนุน 1/4 หมู 8 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 0923649810
นายณัชพล บํารุงบุญประเสริฐ อารม 30 หมู 4 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0992592556
นายเตชิษฐ ล่ิมสกุลเศรษฐ ฟฟา 49 หมู 5 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0966486101
นายอังควัชร คงเมือง ริว 376/3 หมู 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0984826346
นายกิตติพิชญ จรูญศรีโชติ เก็ท 49 หมู 1 ซอย 6 ต.ตาหลวง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0858831965
นายทวีโชค เสียงเสนาะ นาย 6/1 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 0926051997
นายสรเทพ แปนนอย บูม 9/17 หมู 6 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0635786768

แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวสุวนันท ฟากฟน แพร 42/1 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  0949202622
นางสาวอัญชิษสา นาทันคิด  ตอง 127 หมู 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง  จ.ราชบุรี 0928309116
นางสาวปาจวรรณ สารีสอน จา 85 หมู 10 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 0830393693
นางสาวอติกานต จูอําไพ พอรช 26/1 หมู 3 ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0825199570
นางสาวพัชราภรณ รอดภัย พัช 61 หมู 19 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0623759508
นางสาวณิชานาถ เคร่ืองสาย นิ  125 หมู 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี 0983596041
นางสาวสาทินัน จันใด กานต 98 หมู 18 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0987789560
นายชินธิป ย้ิมแยม เกง 55 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0924121965
นายวิทวัส แซซ้ิม อู  322 หมู 2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0982799427

ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาแผนกวิชา
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นายวิทวัส แซซ้ิม อู  322 หมู 2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0982799427
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แถวบนจากซายไปขวา
นายกฤตนัย เกตุมานพ หนุม 130/31 หมู 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0954356475
นายฌานวัฒน ตะละศักด์ิ เดล 15 หมู 8 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0970263820
นายจิตรกร เกษเวทย ตา 25/2 หมู 1 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0972754557
นายชลสิทธ์ิ ชิงภักดี เฟรส 51 หมู 4 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0922701993
นายศรจณรงค ทับทอง ทอป 21 หมู 1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0863806383
นายณัฐวุฒิ เห็นประเสริฐแท วุฒิ 29 หมู 5 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0984814922
นายธนยศ เลิศศุภกิจสิน มอส 2/1 หมู 1 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0614536087
นายชัชวาล สองสร กัส 80/1 หมู 11 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0985587886

แถวสองจากซายไปขวา
นายเพชรัตน อินทรวัตร ฝุน 12/6 หมู 3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0967363363
นายกนิษฐ กฤษณะเศรณี กลา 3/2 หมู 2 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0615208176
นายไตรรัตน เนยทอง ปอนด 84 หมู 5 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0947948373
นายทวีศักด์ิ พุมดอกไม นิว 114/5 ต.เเกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0616329008
อาจารยธนวัฒน มะลิขาว อ.นุย 256/71 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0919456453
อาจารยวิภาวี สุฉันทบุตร อ.โม 14/80 หมูบานเบญจนคร ถ.เสือปา ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0873779955
นายนครินทร รักดี มารค 148/9 หมู 14 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0926162887
นายสุนิวัฒน วัฒนเสวี เจีย 11 หมู 7 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0989624203

ปวช.3/2ปวช.3/2ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส 

นายปติวัชร เรืองผ้ึง ออม 120/21 หมู 6 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0627799392
นายวีรพงษ โกมลเปริน กุก 46/1 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0973274163
นายวรวิช ล้ิวหอง ฟลม 8/2 หมู 7 ถ.หวยชินสีห ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0631583216

แถวสามจากซายไปขวา
นายพงศภรณ  กองเกตุใหญ ฟลุค 42/1 หมู 7 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0659634978
นายธนัสพล ครูทอง บุน 67/6 หมู 10 ต.วังศาลา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 0988014838
นายเนติธร สุวรรณประเสริฐ บอม 68/6 หมู 5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0910095955
นายชลธิศ ธารมรรค ฮอล 122 หมู 6 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0923912864
นายอรัญ มูลสวัสด์ิ รัญ 53/2 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0628653332
นายวทัญู เพาะผล อ่ํา 233 หมู 7 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0947932902
นายเอกรินทร แฝงฤทธ์ิ โอต 87/4 หมู 4 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0614016123
นายณัฐนนท โพธ์ิงาม บอส 258/18  ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624530903

แถวส่ีจากซายไปขวา
นายสุวัจน จิตรเจริญ วัจน 86 หมู 9 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0839351451
นางสาวพรพรม พรหมนอย ม้ิน 7 หมู 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0808817407
นางสาวทิพยธิญา บุญคง ฟลม 33 หมู 1 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0621012063
นางสาวพิชญธิดา บัวทอง เบียร 216 หมู 3 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 0842151744
นางสาววิชญาดา บุตรงาม ชะเอม 88/26 หมู 1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0613792040
นางสาวมนัสนันท จันทร แนท 32/1 หมู 5 ต.ปากชอง อ.จอมบึงจ.ราชบุรี 70150 0882887724
นางสาววนิดา ภิรมณจันทร นอยหนา 87 หมู 6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0929517004
นายนัฐิวุฒิ จรรยา นัฐ 21 หมู 6 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 0832159528

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายสุนิวัฒน วัฒนเสวี เจีย 11 หมู 7 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0989624203

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี9494



ปวช.3/3ปวช.3/3ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส 

แถวบนจากซายไปขวา
นายธนภัทร ช่ืนชม แชมป 163 หมู 1 ต.เขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0640797560
นายธิติวุฒิ ผลอินหอม กะทิ  30 หมู 5 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 0656137230
นายปรเมษฐ กิมพิทักษ โอต 44 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 0989306864
นายกฤษดา คะณา  โบท  77/1 หมู 6 ต.สวนปาน อ.เมือง จ.นครปฐม  0635433947
นายณกร จิระสมบัติ   กิม  42/3 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0927823571
นายธวัชชัย หลวงละ ฟลุค   178 หมู 2 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 0829627727
นายพิชพล  ธงศิริ  ทาม    9/80 หมู 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 0919219165
นายธนพล  หิรัณยรัชต นนท  59 ถนนทรงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0952481814

แถวสองจากซายไปขวา
นายชัชวาลย ชมหมู   พีช  32/8 หมู 9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  0646469419
นายณัฐวุฒิ หนูผาสุข เอริก 47/1 หมู 3 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี  0988740565
นายสิทธิกร แจมใส  บูม   65/3 หมู 6 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม  0658707713
นายธีรภัทร ทองคํา   โบท 82/3 หมู 6 ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0853238725
นายปุญพัฒน นักคุย   อ้ัม   221 หมู 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี  0982802556
นายภัคพล เผาผาง   ปล้ืม  515/1 หมู 1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 0984085517
นายพัชรพล ซุมทรัพย โอม 41 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0647181397
นายอัษฏาวุธ ธนาคมเศษฐ ไอซ 13/5 หมู 7 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0822312503
นายจิรพงศ ศรีรักแกว ซัมเมอร 89/1 หมู 2 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 0653131421

แถวสามจากซายไปขวา
นายคมสัน พืชเพียร  เบล 46 หมู 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0959192462
นายณัฐภัทร ทับทิมทอง ไนท  224/12 ถ.สุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0616378718
นายพีระกานต ชางเขียว เท็น 142/1 หมู 8 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  0618805437
นายศิลหา เกตุสวัสด์ิ ศิล  43 หมู 11 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0629015496
นายอัมรินทร สุกจัด  อารม 55/4 หมู 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0885545898
นายธรรณธรณ โตแทน อู  207/1 หมู 1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0992604843
นายณวัฒน  ทิมอุบล นัท 68/1 หมู 2 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0637419762
นายประพัฒน มโนธรรม เจมส 56/4 หมู 2 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0972131207
นายอัศวิน ศรีสุข วิน  39/1 หมู 3 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 0803076834

แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวชุติกาญจน สมคําเพชร มุก 338 หมู 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี  0973362612
นางสาวมัลลิกา ศรีทอง แยม 166/4 หมู 4 ต.ปากแรตอ.บานโปง จ.ราชบุรี 0615394100
นางสาวโชติกา คุงลึง กา 61หมู 3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  0624450751
นางสาวสุภาวดี ก่ิงทัพหลวง กุง 19 หมู 23 ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0967389473
นางสาวเจษปรียา คงคากุล แพรวา 7/3 หมู 2 ต.เเมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 0978531423
นางสาวกิตติมา ทองเช้ือ ไอซ 15 หมู 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี  0958477923
นางสาวปยธิดา ศุภชัยโกศล บีม 3 หมู 23 ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140  0849812358
นางสุภาภรณ  คําสรอย  ปน 99/10 ม.5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0820538863

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นางสุภาภรณ  คําสรอย  ปน 99/10 ม.5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0820538863
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แถวบนจากซายไปขวา
นายชนาสิน วงศบุญงาม ทอย 259 หมูบานรมฟา ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0653831696
นายกฤตภาส  ลิมปนิลชาติ ออง 148/145 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0922722212
นายณัฐกุล ปรีชา เจฟฟ 46/1 หมู 6 ต.สวนปาน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0936496396
นายธนา สิริไพโรจน โนต 36/3-4 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0982673123
นายธารนที จูจันทร ที 69/5 หมู 3 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0632389455
นายอนุวัฒน การพันทา ดิว 132/2 หมู 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0969940316
นายณัฐสหัส สําอางศรี ตัง 433/111 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0637571568
ดร. คมกฤช ขํายัง  (อาจารย)   
นายพีรธัช พอครวงศ พี 311/2 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0945756841
นายสุทธิพันธุ สุระเสียง อ้ัม 3/4 หมู 7 ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0800538726
นายเกียรติยศ สีหมากสุก บราว 125/2 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0805590976
นายฐิติพล เมธาพิทักษ แบงค 293/3 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0617472669

ปวส.2/1ปวส.2/1ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส 

แถวลางจากซายไปขวา
นายชนาธิป เกตุวิฑูรย ฟอส 290/12 ซอยสมานมิตร ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0958284407
นายพีรณัฐ เกตุมณี  ไกด 109 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0922833349
นางสาววรรณนิสา อินทโพธ์ิ แปง 18/1 หมู 9 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0928047409
นางสาวสิริวิมล พรหมเกศ เกด 25 หมู 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0967395561
นางสาวฐิติมา แยมวรรณ เอม 270/24 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0929345979
นางสาวภาวิตา อมศิริ ออย 97/6 หมู 3 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0995577534
นางสาวปวริศา เพ่ิมคํา ปาน 71/1 หมู 5 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0923643995
นางสาวรสิกา มหาสังข แยม 35/1 หมู 4 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0636137941
นายสุรดิษ ฐิติกุล กลา 47 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0916080870
นายกิตติ ชมภูพันธ ฟอรย 274/40 หมู 7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0888073939

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายฐิติพล เมธาพิทักษ แบงค 293/3 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0617472669

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี9696



ปวส.2/2ปวส.2/2ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส 

แถวบนจากซายไปขวา
นายไตรภพ ประสงคไทย บอส 104 หมู 9 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130   0912787586
นายปวริศ ทับสน  เอ็ก 3/2 หมู 4 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120   0616780264
นายทัศนพลขุนพิทักษ  ลีนุก 71 หมู 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 0968058984
นายสิรวิชญ ดรบุญลน  เอริท 31/2 หมู 10 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000   0617461531
นายนพดล ปานบุญยืน ออง 433/176 ถ.ศรีสุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี 
  จ.ราชบุรี 70000   0949147226
นายนนทวัฒน คําเสียง  ฟวส 73 หมู 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0837858273
นายธนภัทร ล้ิมไพบูลย  แบงท 80 หมู 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0995370385
นายนนทพัทธ ย้ิมเสง  ตัง 449/6 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0998019699

แถวลางจากซายไปขวา
นายรุจิโรจน เจริญสุข  ปอบ 265 หมู 3 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0951258435
นายศุภกร บุตรสีดา  ปอน 72 หมู 2 ต.ดอนทราย อ.โพธราม จ.ราชบุรี 70120  0827206411
นายพรพิพัฒน วารินธุ  ไผ 299 หมู 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0925064447
นายณัฐวุฒิ บุญแกว  ไอซ 131/13 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0648421941
นายพงศกร รัตนกินรี แอด 57 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0949244772
นางสาวชณัฐดา สรอยศรีเกตุ  ฟลม 47/2 หมู 6 ต.วังศาลา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71130  0822201545
นายพิพัฒน เจริญสุข ดรีม 73/1 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0973516428
นายสรวิศ สุวรรณพงศ  แม็ก 550 หมู 5 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  0621169964
นายกษิด์ิเดช เดชมาก  ปอ 1 หมู 1 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   0988276415
นายสราวุธ เกิดภักดี  แจ็บ 306 หมู 2 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0966144152
นายธัชเศรษฐ ธัญวัชรธนาพร  ดัง 45/1 หมู 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0645059274

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 9797



แถวบนจากซายไปขวา
นายณัฐรัด คนชม แซ็ก  24/1 หมู 1 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0650577120
นายภีมวิชญ อภัยนอก    บอส    62 หมู 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000    0902492483
นายเสฏฐวุฒิ ออนศรี    ธีร    136 หมู 5 ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000    0814295878
อาจารยสุรศักด์ิ
นายศิรวิชญ มีทวี   เกลา   381 หมู 3 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000    0852576897
นายกิตติศักด์ิ จินเจา    เจมส    56 หมู 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0623384034
นายชัชวาลย หลวงอาจ   โอต    148/783 หมู 10 ซ.26 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0802815435
นายทิฆัมธร ขันสิงห    ครีม    51/1 หมู 6 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150    0800422207

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวนภัสวรรณ พัฒโนภาส ปง    45 หมู 4 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140    0985068783
นายตรีชวิน เสียงใหญ     โซดา 231/22-1 หมู 7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0941069273
นายพิชญะ พรแดง    พฤกษ    154/64 หมู 12 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000    0843591526
นายชัชพล ศรีอู  มารค   72/2 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120    0909125934

ปวส.2/3ปวส.2/3ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส 

นายจักรกฤษ สุดจิตร   กฤษ    27/1 หมู 7 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0929012416
นายสุดเขต คําเรือน    เขต    82 หมู 13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองจ.ราชบุรี 70000    0656698849
นายธนวิทย วารีชล   ขนุน   113  หมู 1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120   0888567801
นางสาวมธุรดา พบครุฑ   ใหม   33 หมู 3 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140      0983074787

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวพรัชสินี ชัชวาลย    ไหม    34/4 หมู 1 ต.น้ําพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000    0944912920
นางสาวนันทิศา เทศนนท   สา    294/13 ซ.สันติสุข ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง 

 อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000   0968024713
นางสาวสุธิชา ทิมพิทักษ   มะนาว 74/5 หมู 6 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0951558168
นางสาวณัฐธิดา จรูญเรือง  แปง    35/1 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000    0937307544
นางสาวพิชชาพร คมใสย    โบว    81/5 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0633197850
นางสาวนรีกานต กล่ําง้ิว   มาย   511 หมู 3 ต.เจดียหัก ซ.สน่ันอุทิศอ.เมือง จ.ราชบุรี 70000    0982600115
นางสาวศุภิตสรา สุขประเสริฐ  บาส   2/226 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110    0633164954
นางสาวอนันดา หวนระลึก   เคท   12/1 หมู 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0648786040
ไมมีในภาพ
นางสาวกัญญารัตน ปรีสิงห   หลิน   121 หมู 4 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180    081759616

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายชัชพล ศรีอู  มารค   72/2 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120    0909125934

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี9898



ปวส.2/4ปวส.2/4ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส 

แถวบนจากซายไปขวา
นายบดินทร รักช่ืน ไทน 12/8 หมู 7 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0619693856
นายภัทรสิทธ์ิ บุญนาค ไนท 41/1 หมู 3 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0923182485
นายคเชนทร นิยมญาติ เพชร 78/1 หมู 7 ต.ดอนเเร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0656395341
นายสุทธิพร แจมจันทร นาว 90 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140   0982621369
นายวรินทร สิทธิชูเกียรติ  โบต 112/1 ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  0969261392
นายกษิดิศ เฟองฟุง เคน 55/3 หมู 2 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  0885709572

แถวกลางจากซายไปขวา
นายพงศเพชร ย่ิงเจริญ  ฟลุค 49/18 หมู 6 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0863526244
นายปฏิภาณ แสนสุรินทร บีม 42/3 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0933502431
นายนวรินทร อินคง บาส 253 หมู 3 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0988273319

นายพงศพร วิชัยศิลป เอ็กซ 348/497 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0906414406
นายมงคล    มง  35/547 ถ.บานปากแรต ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0612287410
นายชัยวัฒน มูลพินิจ  แบงค 427 หมู 4 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0617505463
นายชาติพนธ พลจันทร  คอป 118 หมู 1 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0886127491

แถวลางจากซายไปขวา
นายธัญพิสิษฐ ธงศิริ ติน  5/8 หมู 1 ต.หวยจรเข อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  0829958962
นายธีรศักด์ิ    มารค 114/77 ถ.บานปากแรต ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0929572746
นายพันธกานต เอ่ียมพล เตย 107 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0927191201
นางสาวกมลรัตน นุสิทธ์ิ เเบม 222/16 หมู 2 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  0618891939
นายจิรพงศ กิจติศัพท นิค 56 หมู 1 ต.ดอนทารย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0962452687
นายวงศธร แซหลาย วง  331/24 หมู 9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0945134854

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายวงศธร แซหลาย วง  331/24 หมู 9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0945134854
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กอสราง
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี100100



ปวช.3/1ปวช.3/1กอสรางกอสราง

จากซายไปขวา
นายพชร บุญชุม วุน 86 หมู 11 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0917261407
นายรัชนาถ  จันทรเพ็ญ โนต 116 หมู 3 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0840626503
นายนพณัฐ รักช่ืน สมารท 87 หมู 10 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 0924348618
นายพัฒนะ ชูเเกว ฟลุค 99/1 หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0966427752
นายพุทธิพงศ จึงสวัสด์ิ กอง 8 หมู 8 ต.ศรีสุราษฎร อ.ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี 0964960346
นายเกียรติศักด์ิ พลพิทักษ บีม 135/1 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 0924423833
นายปุรุเมธ รุงชัยวงศ เมธ 163 หมู 5 ต.ขุนพิทักษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0918726874
นางสาวขวัญอภิฤดี ไพรวัน จะจา 74/32 หมู 4 หมูบานเจริญรัตน ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0933169704
นางสาวอารดา ไชยออน ปราย 10/2 หมู 1 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0926514782
นางสาวปาณิสรา คูบุญประเสริฐ ซีนล 234 หมู 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0961562506
นางสาวปรารถนา โพธ์ิมี ปอฝาย 132 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0635855495

นางสาวอทิตญา สมบูรณ หลิว 29 หมู 4 ต.สวนปาน อ.เมือง จ.นครปฐม 0983240632
นางสาวปภาวรินท ศรีสุทธ์ิ จา 27/11 หมู 1 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ. ราชบุรี 0633691552
นางสาวศุภิสรา อินทสุทธ์ิ บี 136 หมู 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0822366028
นางสาวสรินยา คําดี หวาน 19/5 หมู 1ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0645363175
นางสาวสุนิสา สุวรรณสิทธ์ิ อาย 20/5 หมู 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0923137560
นายณัฐพงศ ฉิมสุวรรณ ตาร 33/8 หมู 8 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0622621400
นานฉัตรธวัฒน อยูศิริ บอส 74/88 หมู 4 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0928060363
นายสรวิชญ ทับศิริวัฒน มารค 29/2 หมู 9 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0984958289
นายศุภกร รังปราณี บาส 48 หมู 4 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี 0644189801
นายฐาปนพงศ ประเสริฐศักด์ิ ฟลม 103/6 หมู 1 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0929942578
นายชินดนัย มีคํา คิม 13 หมู 7 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0620913427

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายชินดนัย มีคํา คิม 13 หมู 7 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0620913427
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จากซายไปขวา
นายพงนรินทร บุษราคัม  โอ  43/3 หมู 4 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี   0988716215
นายธีณภัทร นพรัตน  อวน  76/1 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี   0617983912
นายพัลลพ จันทรเพ็ชร  ปลัดฟว  94 หมู 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี   0987520463
นายภากร โตแทน  เจง  203/1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี   0659238088
นายณรงคศักด์ิ ละคํา  โตง  174 หมู 13 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี   0647230658
นายธนดล บุญปลอด  นนท 47/5 หมู 5 ต.เขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุรี   0961342162
นายศรราม วิญูหัตภกิจ  ทัด  202 หมู 2 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0840123792
นายอภิณัฐ ประจวบวัน  แบงค  38/1 หมู 11 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี   0904405891
นายศุภกรธัชศฟงคารสกุล  แคมป  77 หมู 3 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี  0939514396
นางสาวพัชรา มาคลาย  มายา  361/1 ถนนศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง จ.ราชบุรี   0614876845
นางสาวนัชชา ธรรมลังกา  น้ิง  26 หมู 5 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   0656491213

ปวช.3/2ปวช.3/2กอสรางกอสราง

นางสาวภาวิณี ตรีสุวรรณ  บิว  7/5 หมู 2 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี   0616290968
นางสาวกฤษศิริ ศิริย่ิง  เกรช  71 หมู 3 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี   0924051433
นายรัฐพล แกวยก  ปูน  152 หมู 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี   0616301455
นายอัษฎาวุธ โชติชวง  ปอนด  14 หมู 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0928786850
นายวรรณมงคล ทองเหลือ  ขวัญ  17/6 หมู 6 ต.ทามะกา จ.กาญจนบุรี   0625268940
นางสาวปาริชาติ แยมศรี  พลอย  177 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0949810776
นางสาวนพลักษณ ดาวเรือง  บี  58/1 หมู 7 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี   0626561583
นางสาวณัฐธิดา มีมงคล  ปาลมม่ี  22/7 หมู 4 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   0930945848 
นายสุวัฒนา กล่ินหอมกลวยทับ กอง  23/3 หมู 11 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  0973249124
นายตระการ บุญครอง  ปราย  6 หมู 2 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี   0637541274
นายทรงวุฒิ แดงสียุน  ปาลม  160/9 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี   0925728339

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี102102



ปวส.2/1ปวส.2/1กอสรางกอสราง

จากซายไปขวา
นายปราโมทย ชาวบางนอย น็อต 14/1 หมู 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0652160724
นายนันทวัฒน แยมจัตุรัส นาย 60/6 หมู 8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0994972454
นายธิติอนันต เขียวชอุม เบลล 307/16 หมู 3 ต.บางเมืองใหญ 
  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  0627857519
นายอัฐพล ล้ิมอ่ิม ปล้ืม 299 หมู 3 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0929251083
นายพยุหพล เบียดกระสินธุ นิล 99/1หมู 4 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0985075567

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 103103



ปวส.2/2ปวส.2/2กอสรางกอสราง

แถวบนจากซายไปขวา
นายเมธัส คีรีวัน โฟลก 97/1 หมู 5 ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 700000 0838610106
นายวรเมธ บุญคํา ยูโร 1/374 หมู 14 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0639359872
นายพีระพันธ ทองอินทร พี 51/2 หมู 6 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0927076649
นายธีรพัฒน กร่ันสารี เบลลเย่ียม 39 หมู 2 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0624247655
นายกรกมล เกตุเต็ม นิว 2 หมู 7 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0988721624
นายภัทรสิทธ์ิ อาทรสิริรัตน ปล้ืม 146 หมู 3 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0972933295
นายวีรภัทร สวยงาม บาววี 39 หมู 3 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0800476056
นายจิรายุส คําตะลบ ไตต้ัน 107/7 หมู 6 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0924254388

แถวลางจากซายไปขวา
นายพิชญะ พิศนุย กาย 270/19 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0617328986
นายสรศักด ชอเหมือน ตา 13/5 หมู 2 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0634202517
นายธนภัทร เพ็งอุดม นนท 367 หมู 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0904455199
นายเจษฎา ยันจังหรีด เจษ 195 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70140 0868298606

นายวัชรินทร มิตรสุภาพ ออย
 กลวยทอด 15 หมู 3 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0990704631
นายสุทธิพงษ ผูกนอย ตนตองเตา 61 หมู 11 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0852959181
นางสาวน้ําทิพย ถูวะสี ทิพย 200/28 หมู 5 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0800475947
นางสาวฉัตรกมล ทิพคุณ ปล๊ัก 12/4 หมู 9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0931163821
นางสาววนิดา แสงอรุณ สรอย 26/2 หมู 6 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0944480407
นางสาวธารารัตน ทิพยานนท แบมบู (ไอบู) 209 ถ.ศรีสุริยวงศ ซ.1 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0922644697
นางสาวจุฑามาศ นวลต่ิง ฝาย 30/3 หมู 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624926257
นางสาวก่ิงกาญจน พรไชย นุน 61/2 หมู 4 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0988871344
นางสาวสุนารี จันทรเจริญ เมย 34 หมู 7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0926015866
นางสาวณัฎฐนิช เอ่ียมมี ฝาย 70 หมู 6 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0843540812
นางสาววรัญญา แสงสุวรรณ นุน 18 หมู 10 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0634613602
นางสาวธนภรณ ปยะการุณ โม 21/3 หมู 8 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0984537507
นางสาวจิรัชยา โภชนพันธ แตงกวา 144/7 หมู 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0989028925
นายจรัญ คลังนาค บาส 19/2 หมู 1 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0610307662
นายวทัญู บุญตัน โบท 159 หมู 11 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0622762434
นายปณิธิ ปอมเครือ กอง (แขม) 186 หมู 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0830266954

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี104104



สถาปตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 105105



ปวช.3/1ปวช.3/1สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวธัญญารัตน เเยมถนอม  โฟกัส 54/4 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0886722923 
นายสิทธิกร บัวดี  เกมส 40/3 หมู 6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0986534110 
นายภคิน ศรีนวลจันทร ซัน 106/7 หมู 6 ต.เจดีหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0830226220 
นางสาวอมรรัตน สุโพธ์ิ  เพ่ือน 68 หมู 8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0617129100 
นางสาวชนาภา วรธนากิจภักดี  ตอง 307/3 ถ.เขางู ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 0808582289 
นายปรมี พลบาล  เปรม 35/3 หมู 7 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0631624143 
นายมนพัทธ ทรัพยสมบูรณ  ไอซ 280/3 ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 0931214270 

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวปวิตรา ลีทองดี  ตอง 122 หมู 5 ต. ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0656041006 
นางสาวภัทรวดี เงินจีน อ้ัม 141/3 หมู 1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0944940151 
นางสาวกนกพร ไชยพินิจ ตาล 81 หมู 9 ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  0928829610 
นางสาวสุกัญญา มีสาวงษ  ฟา 30 หมู 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  0610752145 
นางสาวอุษาวดี สวดมนต หยก 64/4 หมู 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0615532132  

นางสาวพรชิตา เเซอ๊ึง  อร 29/1 หมู 8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0624898046 
นาย จิรพัฒน มุกดา  เต้ิล 191/3 หมู 11 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0924798468 
นางสาวสุนันทณัฐถ นวมดี  แปง 9/4 หมู 4 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0611394319  
นางสาวเกศินี  ทรัพยละออ พิมพ 502 หมู 3 ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 0631526943

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาววิชญาพร ทรัพยมังสัง แบม 76 หมู 2 ตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  0941142043 
นางสาว นลินี คงสาม นุน 33/1 หมู 9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 0984688413 
นางสาว ณัฐกฤตา ช่ืนกล่ิน โฟ 97 หมู 7 ต.ดอนเเร อ.เมือง จ.ราชบุรี  0613508273
นางสาวสุวนันท ทรัพยแยม เมย 59 หมู 2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  0640269046 
นางสาวณัฐนิช ระวังนาม ฝน 219 หมู 6 ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 0614352716 
นางสาวเนตรดาว สุธาพจน  นอย 8 หมู 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  0613835366 
นางสาวธันยชนก เทพสังข  เฟรน 99/1 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0802752850 
นางสาวนริศรา โกมลเปริน  เจ 47/4 หมู 9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 0925852467 
นางสาววริษา พักเท่ียง  มายด 7/1 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0960357010 

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี106106



ปวช.3/2ปวช.3/2สถาปตยกรรม

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวณัฐชา ไวสุวรรณ ฮอลล 182 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0958265538
นางสาวไพรสุดา ศิลานิล เบนซ 6/1หมู 6 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0902748144
นางสาวสิริลักษณ  ขุนนุช ฟา 81 หมู 6 ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 0925071151
นางสาวชนิสรา ทรงกฤษ นุน 13 หมู 6 ต.เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 0952385348
นายณัฐดนัย บัวดี โอม 13/1 หมู 3 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0958513871
นายขจรยศ เจริญเล็กอุทัย ตุย 25 หมู 5 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0931523411

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวศุพัตรา รมโพธ์ิเย็น แบม 71 หมู 7 ต ตะนาวศรี อ สวนผ้ึง จ ราชบุรี 0613201655
อาจารย พิพัฒนพร มณีจันทร ทอม   0948915254
นายอลงกรณ ใจมุง สตางค 60/15 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนาเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี 0624353583
นายเจษฎา หลายประเสริฐพร แฟรงค 155/37 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0957746133

แถวลางจากซายไปขวา
นายธนัฐ วงคปอม แบงค 32/2 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0946470535
นางสาวญาณิศา วัฒนประดิษฐ หมิว 80/3 ถ.เอกชัย ซ.บางแกว ต.แมกลอง 
  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 0946749262
นางสาวบัวสรวง โรจโนภาส โบว 44 หมู 15 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 0988589103
นางสาวอาภาพร ทองออน แปง 43/3 หมู 6 ต.ทาไม อ.ทามะกา  0624596871 
   จ.กาญจนบุรี 
นางสาวโยษิตา สาวสุดชาติ ปูเปร้ียว 37 หมู 14 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 0832193871

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 107107



ปวส.2/1ปวส.2/1สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม

แถวบนจากซายไปขวา
นายณรงคศักด์ิ แจงนิล โอปอ 223 หมู 4 ต.วังศาลา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 0923318030
นายจิตติณัฏฐ ฮะกิมเต็ก นอต  37 หมู 10 ต.บางย่ีรงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0957518039
นายสรายุทธ จอมไกร อารม 64/3 หมู 4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70000  0633723518

แถวกลางจากซายไปขวา
นายสุริยัณย ใจอินตา  อน 105/1 หมู 9 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0944729715
นายตนน้ํา ชุมภู  ปา 5/1 หมู 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0934720963
นายสหัสนัยน โภชนพันธุ  บอส   56 หมู 2 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0948102603

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวเกตุทิพย ฮวดเจริญ ลูกเกตุ   127 หมู 6 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0649901940
นางสาวปนัดดา นิลยาน มาย   93/1 หมู 6 ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0637762419
นางสาวจุฑามาศ สือออก กลอย 109/1 หมู 8 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0931956178

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี108108



ปวส.2/2ปวส.2/2สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม

แถวบนจากซายไปขวา
นายธันวา กุมกร  ปาลม  5 หมู 3 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0959070563
นายปุญญพัฒน ชัยรัตนาภรณ กัน  19 หมู 1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0842828025
นายลัสกร เพ็ชรประดับ มอน  16 หมู 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0917416145
นายการันต  กล่ันแตง ราม  130 หมู 3 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0971477878

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวจิราวรรณ โตเต็ม เตย  74 หมู 3 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0619158558
นางสาวปุญญิศา รวดเร็ว โบนัส  82 หมู 2 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0642856291      
นางสาวสุพรรณิกา พุมเกษม ปอนล   99/10 หมู 9 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0992141374 
นางสาวปยพัชร ปานคง เบล   79/1 หมู 7  ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0992271404

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวศศิวิมล ย้ิมถนอม อ๋ิว   236 หมู 4 ต.ประสาทสิทธ์ิ 
  อ. ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 0646833137
นางสาวกรนิภา บุญรอด บีม  35 หมู 16 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0655581427
นางสาวปนไพร ชิมอวม  ฟา   39/5 หมู 12 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0648184617 
นางสาวศิริวิมล แสงสุวรรณ พะเพ่ือน  78 ม.8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0648944605

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 109109



โลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน

แผนกวิชาแผนกวิชา
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วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี110110



ปวส.2/1ปวส.2/1โลจิสติกสและซัพพลายเชน โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

แถวบนจากซายไปขวา
นายรังสิมันต ทรัพยอยู แบงค 18 หมู 5 ต.เบิกไพร อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0974639916
นายอาคเนย เรือนงาม เนย  121/1 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0614313449
นายปภัสชล แสงออน ปาย  154/52 หมู 12 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0629340897
นายเจตน แสวงวงค  เจด   1/312 หมู 14 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0632214944
นายวัฒนา อวมสุวรรณ  เตา   36/4 หมู 1 ต.ยางมวงอ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0932512627
นายอรุณ ช่ืนสระ แม็ก  75/2 หมู 7 ต.บานยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0657301629
นายปยวัฒน ทบทะราบ ยะ  43 หมู 11 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0985190713

แถวสองจากซายไปขวา
นายพงศศิริ นามมิตรมาก มอส  105 หมู 7 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0989532325
นางสาวพรชิตา เกตุนรินทร ริน  122/1 หมู 4 ต.เบิกไพร อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0922304127
นางสาวนัทธมน รุงสอาด จ๊ิบ   65 หมู 1 ต.สามเรือน อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 0989045969
นางสาววัชรมน เกิดดวง แนน  95 หมู 1 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0950620254
นางสาวจีรนันท พ่ึงอนุ เมย  136/8 หมู 4 ซ. 2 ต.ปากแรต อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0618266235
นางสาววิภาวี สุวรรณประภา แอม  144/2 หมู 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0827177761
นางสาวสุภัทตา ทองโชติ เบนซ 33 หมู 15 ต.ทาผา อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0927869498
นางสาวดารุณี สังขโชติชวงช่ืน เพลิน  20/3 หมู 3 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0923158827
นางสาวณิรชา เพงไพฑูรย เบนซ 182 หมู 7 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0959383704
นางสาวดวงประภา ใจซ่ือ ฝาย  42/1 หมู 10 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0930230960
นายดุสิต แสงสาครรัตนะ ขุน   20/6 หมู 4 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0994486233

แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวสุรีรัตนพบครุฑ แคท  21 หมู 3 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0935452757

นางสาวสุธารัตน บุญอรุณรักษา ตูเซฟ 128 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0616727578
นางสาวภริตพร เพงไพฑูรย อิง   43/2 หมู 2 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0930021139
นางสาวสุภัคจิรา พานออน ออม  80 หมู 9 ต.ดอนแรอ.เมืองจ. ราชบุรี 70000 0644962314
นางสาวนฤมล เท่ียงทัด มุก  47/4 หมู 11 ต.สวนกลวย อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0926034074
นางสาวกมลลักษณ ทัพพเดโชกิตต์ิ เกรซ  25/2 หมู 3 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0886695398
นางสาวศิริวรรณ มังกะโรทัย แพร 6/1 หมู 10 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0924992098
นางสาวพุทธชาติ ไทรสังขโกมล เมย 67/3 หมู 7 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0624401329
นางสาวปุณฑริกา เก้ียวเพ็ง ฟลม  10/6 หมู 4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0990483810
นางสาวชญาดา สาสาย  ดรีม 111 หมู 10 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0631136848

แถวส่ีจากซายไปขวา
นายสัญญา เปยถนอม นาย  35 หมู 2 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0992982924
นางสาวธารวิมล ชันโลน ม้ิว 36/2 หมู 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0616658545
นางสาวเมธาวี จันทรทวีนุช ขนมปง 64/1 หมู 3 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0830302208
นางสาวกอบกาญจน วาสุ ฟอง  25/1 หมู 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0926014264
นางสาวอังคณา ไขมวง ม้ิน  53/1 หมู 11 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0625621455
นางสาวชลธิชา สะอาด แบม 36/2 หมู 5 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0923148873
นางสาวพรวรัตน นวลแยม LJ 34/1 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0984307152
นางสาวอนัญญา บางพลับ หมอน 32/7 หมู 7 ต.ปากแรต อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0806568796
นางสาวจุฬาลักษณ แมนแสนแกว เมย 51 หมู 1 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ. ราชบุรี 70170 0949918217
นางสาวกรองแกว ณ ลําปาง เกด 98/2 หมู 10 ต.หนองออ อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0955900702
นางสาวนฤตยา พุมสุวรรณ แนต  100 หมู 2 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโป ง จ.ราชบุรี 70110 0983031557

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 111111



ปวส.2/2ปวส.2/2โลจิสติกสและซัพพลายเชน โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวจิราภรณ ร่ืนจิต  ม้ิว 54 หมู 8 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0944392059
นางสาวชมพูนุท เย็นหนา  นุช 67/8 หมู 4 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี  0991962129
นางสาวภัทรพร ไขสี  แหมม 54 หมู 1 ต.โคกตะบอง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี  0988877495
นางสาววิภวานี กําเหนิดแจง  ใบตอง 6/4 หมู 4 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0989326552
อาจารยธนวัฒน แกลวทนงค  
อาจารยเฉลิมชัย งามทรัพย
อาจารยธิวากรณ ราชา
นางสาวจิราพัชร ประเสริฐ  เฟรน 78/3 หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0657050769
นางสาวก่ิงกาญจน แกวงอก บีม 98/38 หมู 9 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0659393652
นางสาวลลิตา นิลกาละเกตุ นุน 111 หมู 8 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0950919757
นางสาวมัฑนิน คนอยู กานต  30/3 หมู 3 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0822576430

แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวศศิตา รามัญ  ตาย 27/1 หมู 2 ต.เกาะสําโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  0950629303
นางสาวณิชาภัทร ประทุมมา ปอนด 183/66 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  0992361185
นางสาวสุนิสา ขจรพลอย แอน 5/1 หมู 14 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี  0943954416
นางสาวศศิภา เกตุมณี  ดรีม 256/541 ซ.ไทยรามัญ ถ.มนตรีศรีสุริยวงค 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  0956733912
นางสาวนิรัติศัย แสงนาค  ตูน 177/83 หมู 3 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี  0946846060

นางสาววรวรรณ โพธ์ิคา  ครีม 69 หมู 3 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี  0887468603
นางสาวขวัญจิรา ทองแจม  สม 15/2 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0946314548
นางสาวภัทราวดี เกษรบัว  นิวส 62 หมู 5 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี  0839872295
นางสาวอารีรัตน เรือนเเพ  ออม 67 หมู 2 ต.นางเเกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  0822312672
นางสาวนีรนาท ทองศรี  บีม 95 หมู 15 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0649348459
นางสาวบุษกร เสงสุย  มายด 112/4 หมู 1 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ ราชบุรี  0944402325

แถวสามจากซายไปขวา
นางสาววิธรินท สรอยแสง กลวย 24 หมู 5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0985381691
นางสาวรุงรวี สากลแมน  น้ํา 44/2 ถ.เสือปา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  0942735085
นางสาวรัตนาภรณ สอนดา  มายด 19/1 หมู 4 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0822526751
นางสาวสุพรรษา เกษรบัว  ตุกตา 38/1 หมู 6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  0912649614
นางสาวมิรันตรี หวานชิต  ฟลม 14 หมู 14 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี  0618484446
นางสาวทรรศนีย พุทธา  ดรีม 24 หมู 9 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี   0984436012
นางสาวลัดดา สีสมุทร  ไอซ 84 หมู 3 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี  0809361048
นางสาวนพมณี นัดประสพ เจม 234/9 หมู 2 ซ.หนองเจ ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0855481493
นางสาวจารุวรรณ บุญเชิด  เหมียว 136 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  0992182816
นางสาวศศิธร ดวงเทพ ตอง 6/1 หมู 2 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0996093757
นางสาวเปรมฤดี ยงฮะ  ฟรีม 2/3 หมู 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  0808150163
นางสาวจีรนันท สุขสําราญ  บรีม 87/2 หมู 11 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี   0933508413
นางสาวสุชาดา กองทอง  ครีม 10/1 หมู 3 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี  0929915530

แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นางสาวนิรัติศัย แสงนาค  ตูน 177/83 หมู 3 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี  0946846060
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ปวช.3/1ปวช.3/1แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชีการบัญชี

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาววิลาวัณย  เทาเทียมตน  พลอย 40 หมู 7 ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0659690040
นางสาววิลาสินี  แสงอ่ํา   ปาลม 252 หมู 6 (เชิงสะพานซอย7) ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0646347291
นางสาวพรทิชา  ใจนันตะ  แนน 49/5 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0615583706
นายศิรดนัย  ทองคํา  เจมส 9/4 หมู 2 ต.หนองตากยา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110  0631257593
นางสาวชญานันท  อุระช่ืน  จา 211/1 ถนนมนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  0985821611
นางสาวณภัสนันท พรมมัจฉา  ม้ิน 71/1 หมู 7 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0613461019
นางสาววิลาวัลณ สุวรรณอยูศิริ  ตอง 98 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0948792919
นางสาวอรกมล พุมทิพย  เฟรน 88/2 หมู 5 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0948450119
นางสาวฐิติมา คํายอด  เอิรน 41/2 หมู 13 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0635737787
นางสาวธัญกร คํายวง  มิล 74/2 หมู 7 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0624509947

แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวณัฐณิชา วงษถาวร  ไอซ 124 หมู 5 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0924844269
นางสาวสุภาวดี  กล่ินเล็ก  แตงโม  70 หมู 1 (วัดยางงามซอย9) ต.วัดยางงาม 
  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0926925872
นางสาวนภัสวรรณ  คล้ําสกุล  เตย 41/1 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0902731910
นางสาวกรกนก  นาคออน  อ้ัม 102/2 หมู 1 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0813986830
นางสาวกมลชนก  เจริญใจ  นุก 81/3 หมู 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0659320813
นางสาววิลัยพร  โพธ์ิตุน  มัช 59/5 หมู 3 อ.เมือง ต.เกาะพลับพลา จ.ราชบุรี 70000  0652109207
นางสาวศิริพร  ศรีหิรัญ  เลย 19/2 หมู 3 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0917549837
นางสาวจิราพร  เสือคลาย  เนย 162 หมู 2 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190  0823902981

นางสาววรกมล  นวมทอง  มายด 56 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0616768957

แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวณัฐกฤตา  ศรีชมภู  ชมพู 21/1 หมู 6 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0644899764
นางสาวจิรนันท  ธานีรัตน  ใบเฟรน 145 หมู 2 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0628844318
นางสาวชนิดา  วรรณเครือ  อ้ัม 45/2 หมู 15 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0823060060
นางสาววรรณวลัย  ประเสริฐ  บอมแบม 33 หมู 4 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0927897901
อาจารยศิริกาญจณ  บุญใส, อาจารยเยาวพา  นาคพันธุ
นางสาวสุภาพร  คงครองสมัย  นุน 65 หมู 5 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0951163416
นางสาวณัฎฐนิช  แสงศรีจันทร  นิช 192/4 หมู 3 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0943259169
นางสาวกชพรรณ  ปติรัชโสภณ  นิว 150/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0986601749
นางสาวปาจรีย  พุมเจริญ  ไอซ 214 หมู 1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0632454746

แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาววรรณพร  รักขุมแกว ม้ินท 169 หมู 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0949030554
นางสาววรนุช  ทับยาง  เก 194/3 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0627482552
นางสาวเปรมยดา  ย้ิมแยม  บีม 192/1 หมู 1 ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 0992231402
นางสาวปฎิมา สรอยแสง  หนอย 1 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0928941609
นางสาวเกตนสิรี  สรรคเช้ือไพบูลย  ออม 89/19 หมู 3 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0951643016
นางสาวนฤดี  พงษคํา จา 83/1 หมู 4 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0823625307
นางสาวประภาสิริ  กิจยะกานนท  บีม 79/1 หมู 7 ต.ดอนเเร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0615852741
นางสาวศิริวรรณ  ทินแนวรบ  แกม 122/1 หมู 3 ซอยวังมะเด่ือ ต.จอมบึง อ.จอมบึง 
  จ.ราชบุรี 70150  0636248336
นางสาวณัฐนรี  ทองนอย  ลูกเกด 12/1 หมู 4 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0626684092 
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นางสาวจิราพร  เสือคลาย  เนย 162 หมู 2 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190  0823902981
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ปวช.3/2ปวช.3/2แผนกวิชาแผนกวิชา การบัญชีการบัญชี

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวณิชมล ทองปรอย เวฟ 28 ซ.เขางู 2 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0922522210
นางสาวสุภารัตน เมืองแมน มายม้ิน 55/3 หมู 4 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0882894410
นางสาวกุลกาญจน จันทรเมฆ นุน 52 หมู 4 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0930278061
นายอริยพงษ จันทรดี เมล 164 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0804493008
นายปฏิพล แยมเกษร จ้ัม 7/2 หมู 6 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0616019680
นายพงษวรินทร  นุชแทน เบส 50/3 หมู 4 ต.ธรรมเสร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0611294277
นางสาวสิรินภา  รักพิทักษ ปอ 27/5 หมู 5 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0650830373
นางสาววิรตี สังขแกว ไอซ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0985097109
นางสาวพิชามญชุ รจนากร เฟรน 35/3 หมู 2 ถ.เขางูเบิกไพร ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0946458558
แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวชนิกานต ทองดี พลอย 20 หมู 14 ต.เเกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0926378725
นางสาวธันตยพร เล่ียมไคตวน ฟาง 348/368 หมู 8 ต.เจดียหัก  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0944273106
นางสาวสุดารัตน บําเรอจิต มุก 47/1 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0641094190
นางสาวอทิตยา  ทวีสูตร แพรว 65/4 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70120 0924344152
อาจารย เยาวพา นาคพันธุ, อาจารย แพรวพรรณ เอ่ียมกิจ
นางสาวอัมพิกา กลองศรี อ้ัม 57 หมู 5 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0927344841
นางสาวนุชวรา รุงเรือง ปราย 31/25 ต.ดอนให อ.บางแพ จ.ราชบุรี 0910404244
นางสาวสุรีรัตน กําเนิด เปร้ียว 89 หมู 6 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0928048622
นางสาวสุมณฑา พรหมพากล ตาย 52/1 หมู 12 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0980065956
แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวกรรณิกา วงษจวง เอิรน 33/2 หมู 10 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0935071125
นางสาวศุภจิตรา ชอุมวงษ ม้ิน 295/16 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0829271239

นางสาวธีมาพร อยูปุย ทอย 44/3 หมู 1 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0988929374
นางสาววิลัยวรรณ เด็ดดวงรัมย ปลา 14/1 หมู 2 ต.บางโตนด  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 098-3784170
นางสาววรรณนิษา เนียมพิบูลย ครีม 113/1 หมู 2 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  70140 0923356816
นางสาวจิรภัทร ศรีกิตติกาญจน ขนมจีน 64 ถ.ตลาดสด ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0636482455
นางสาวณัฐชานันท  อารมณ สมาย 62 หมู 5 ต.สรอยฟา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0927090551
นางสาวนันทิดา ภูษา เมย 45 หมู 6 ต.เเกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0802219602
นางสาวณัฐนันท ออนเจริญ แพรว 4/1 หมู 2 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0985573817
นางสาวกัลยรักษ จันทรนิยม เพลง 9/5 หมู 7 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0970651543
แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวสิริกร  รัตนานนท เมยา 118 หมู 9 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0947015409
นางสาวอรวรรณ สุตตะ มุก 31 หมู 8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0654379031
นางสาวเนตรธิดา ฉิมพาลี อาย 22/5 หมู 3 ต. เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0632501637
นางสาววรารัตน ศรีงาม กาย 15/1 หมู 11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0985010259
นางสาวเปรมมิกา พารา ฟวส 134/11 หมู 3 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0984036553
นางสาวสิริพร พุดซะ หญิง 42/2 หมู 2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0987819544
นางสาวกมลลักษณ ทองแยม เมย 265 หมู 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0917238121
นางสาวสุชานันท ฉ่ิงแกว นัทต้ี 75/16 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0956203502
นางสาวขนิษฐา มีสุข นุน 45/3 หมู 2 ต.เเกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0983500517
นางสาวปริญญา พุทธเจริญ ม้ิว 84/1  หมู 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0925513362
ไมมีในภาพ
นางสาวศันสณีย ศรีคชชะ แอม 11/26 หมู 11 ซ.ประชาสันติ ถ.บานดอนตูม 
  ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0918722823
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  ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0918722823
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ปวช.3/3ปวช.3/3แผนกวิชาแผนกวิชา การบัญชีการบัญชี

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวชะนินาถ ชาโชติ 150 หมู 8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
นางสาวธนพร สีดา 20 หมู 6 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
นางสาวอาทิตยา ชลธารานที 98 ถ.ทรงพล ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
นายพฤฒภณ แสงหิรัณ 10/1 หมู 9 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
นายพงศภรณ เจียมสนิทกุล 235 หมู 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวสุคนธทิพย รสชุม 84/1หมู 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
นางสาวจารุวรรณ ทองเอ้ือ 37 หมู 8 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
นางสาวพรไพลิน เรืองโรจนพร 35 ถ.เขางู ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวชลธชา บุญน่ิม 40/3 หมู 8 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
นางสาวภัทราพร กุมกร 32 หมู 1 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
นางสาวมนิสรา สุขสวัสด์ิ 99/28 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
อาจารยเยาวพา นาคพันธ 

อาจารยกรธนา โพธ์ิเต็ง 
นางสาวรังสินี หลวงผาด 1/1 หมู 9 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาจุฑารัตน ครองสุขศิริชัย 125/8 ซ.3 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวสุพัตรา เช้ือสงา 35/1 หมู 4 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวอุไรวรรณ วรยศ 39/1 หมู 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
นางสาวปารวี เอ่ียมสอาด 262/7 หมู 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวจิรญา ศรีแจ 165 หมู 12 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180
นางสาวปรัชภรณ แสงชัย 289/156 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
นางสาวชอผกา พรวนพรม 99/2 หมู 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
นางสาววนิดา แพทยานันท 308/1 หมู 4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180
นางสาวสนิพร นามวงษืลือ 30/2 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวก่ิงแกว แจมรัตนกุล 52/1 หมู 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
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แถวบนจากซายไปขวา
นายณัฐกานต สาลีรถ ออย 120/9 หมู 8 ซอยหมอแปลก บานหนองรี ต.บานเลือก 
  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0632011283
นางสาวพิชญา ทรรศนะเมธารัตน มายด 70 หมู 7 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0627047698
นางสาววรัญญา รูเตียมตัน อีฟ 2/3 หมู 3 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0622782491
นางสาวกชพร ธะธรรมดี เมย 5/2 หมู 7 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0933024755
นางสาวศรีสุดา อมเครือ ขวัญ 34/2 หมู  6 ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0912818835
นางสาววริศรา ชมช่ืน เฟย 40 หมู 6 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0815881708
นางสาวขวัญกมล คําวิเศษศิริ เมย 163/8 หมู 10 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0969732286
นางสาวกนกวรรณ ร่ืนรมย โบว 90/2 หมู 6 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0933324519
นายสุเมธ บุญชวย เจ 75 หมู 4 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0658727528

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวกุลณัฐ เช้ือหาญ หนูพุก 93 หมู 1 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0959659547
นางสาวปาลิตา วิรัตนเสถียร พลอย 143/1 หมู  1ต.เเสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 0615603751
นางสาวปรียา บุญชู ปู 5 หมู 6 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0985065191
คุณครูแพรวพรรณ เอ่ียมกิจ, คุณครูเยาวพา นาคพันธุ

นางสาวปยะธิดา นุยแทน ชะเอม 348/356 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0655360490
นางสาวสุพัตรา ศิริบุญมา เอิรน 86 หมู 7 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0649853350
นางสาววรัญญา เน้ือออน ครีม 67/1 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0644930804

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวปุณญนุช หม่ืนพรานคีรี อาย 56/2 หมู 5 ตําบลหนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0961305457
นางสาวไอรดา จันทรคํา ไอซ 31 หมู 6 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0924745574
นางสาวณัฐวรรณ จูต้ัว ก่ิง 60 หมู 8 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0945653365
นางสาวตะวัน ภุมรินทร น้ําฝน 2/83 หมู 3 ซอยดอนตะโก 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง 
  จ.ราชบุรี 70000 0927370754
นางสาวญาณิศา เหลางาม ยีน 124/1 หมู 2 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0924676153
นางสาววิยะดา บุญเดช อาย 199/3 หมู 2 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0647742861
นางสาวฉัตรินยา โหตรภวานนท  เฟรส 75/9 หมู 3 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0935183433
นางสาวณัฐวดี แยมเกษร มัส 88 หมู 2 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0649576816
นางสาวอาภัสร ประทุมพร เมย 34/1หมู 7 บานใหม ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0838069301

ไมมีในภาพ
นางสาวรัตติกาล บัวนาค ออมแอม 15 หมู 8 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0626637944

แผนกวิชาแผนกวิชา
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คุณครูแพรวพรรณ เอ่ียมกิจ, คุณครูเยาวพา นาคพันธุ
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แถวบนจากซายไปขวา
นายสุทธิพงษ เลิศคํา เฟรม 8/1 หมู 10 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0958864573
นายกฤต เริงใจ อ๋ัน 89/3 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0938267533
นางสาวอารดา ศรีธรรม มายด 1/8 หมู 5 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0982026770
นางสาวจุฑามาศ คุณฮวย นุน 117 หมู 4 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0902613377
นางสาวนภัสสร ชาญณรงค เจน 348/409 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0878512454
นางสาวเบญญทิพย บัวอยู ฟวส 15 ถ.ริมคลองบานใหม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0869151559
นางสาวแพรพร ศรีเมฆ แพร 25/1 หมู 6 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0967084128
นางสาวธนาภรณ  ยะมะคุปต แอม 100 หมู 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0968525308
นางสาวปวริศา อึกทองจอม แบม 43/12 หมู 6 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0926438495
นางสาวภัทรียา ทับทรวง ชมพู 92 หมู 12 ต.หวยหมอนทอง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0989263713

แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวสุชาวดี เท่ียงทัต มุก 52 หมู 19 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0969377019
นางสาวจันทนี  บรรเทาทุกข ชมพู 20 หมู 3 ต.เเพรกหนามเเดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0979914573
นางสาวนริศรา บุญเสวก ลูกปลาดรีม 97/3 หมู 3 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0800222187
นางสาวกรกนก ชางทํา พลอย 29 หมู 13 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0825603267
นางสาววริศรา บุญเติม ม้ิว 8 หมู 4 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0902984365
นางสาวปรารถนา เปยชาติ ฟา 47 หมู 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70110 0800609344
นางสาวชลมาศ กาญจณเมธี  อัน 276/11 หมู 3 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0861651852
นางสาววนิดา  สมลา เฟรน 25/3 หมู 6 ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 0624937542
นางสาวปนัดดา พุกจินดา มายด 11 หมู 1 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0934458573
นางสาวพิมพลภัส สมบัติวงษ พิมพ 76/5 หมู 1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอยจ.เพชรบุรี 76140 0827133245
นางสาวจันทิมา แซตัน ฟา 54/4 หมู 4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0987386802

แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวสุกัญญา โพธ์ิทอง กีตา 89/2 หมู 5 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0661567778
นางสาวฐานิตา ลาภสมิทธ์ิ น้ําหวาน 267/43 หมู 3 ซ.12 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0949961832
นางสาววรดา รองโสภา ฝน 1 หมู 4 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0923418823
นางสาวปทมา เผือกหนู พิม 94 หมู 3 ต.หินกอง อ .เมือง จ.ราชบุรี 70000 0906498386
นางสาววรัมพร  อินทรา, นางสาววิชาดา  นามสิงห, นางเยาวพา  นาคพันธุ                                  
นางสาวเพชรลดา เฉ่ือยฉ่ํา ดรีม 160 หมู 3 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0851768295
นางสาวชนกนันท ชาโชติ ก๊ิฟ 150 หมู 8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0631744100
นางสาววิลาวัณย ทรงแสงปญญากุล  เมย 89 หมู 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0827152342
นางสาวกนกวรรณ หลวงศิลป แหนม 9 หมู 20 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0655483711

แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวพีรดา โนรี แนน 43/3 หมู 10 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0800604863
นางสาวชมพูเนตร ปุยออก ชมพู 161 หมู 1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0969218993
นางสาวลลิดา  แสงนาค โม 20 หมู 7 ต.หนองออ  อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0982659676
นางสาวอมลวรรณ วัฒนรุงศรี แพรว 55 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0631087185
นางสาวนิศารัตน สังขทอง ม้ิน 127/1 หมู 15 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0657361645
นางสาวนฤกวิน ดวงจันทร  ฟวส 108 หมู 4 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0925945970
นางสาวอรวรรณ สุขประเสริฐ นุน 27 หมู 3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0959978175
นางสาวธนพร อุมผาง ปุย 13/2 หมู 15 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0839729186
นางสาวอรทัย รุงเรือง แตงไทย 12 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0623260330
นางสาวชญานิศ ตุมทาไม ปริม 16/15 หมู 17 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0620106142

แผนกวิชาแผนกวิชา
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แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวกวิตา กระทอง ม้ินท 58 หมู 8 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 064127684
นางสาวชุติกาญจน วีระหงษ เมย 104/40 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624947183
นางสาวแอ แอน 7/4 หมู 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0823529931 
นางสาวพัชราพร ใจจริง ดรีม 21/2 หมู 6 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0927126163 
นางสาวเมย ดี เมย 31/1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 0619972695 
นายพชรพรรณ ฮงชุน อวน 36/4 หมู 6 ซอย 57 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0989308538 
นางสาวชนากานต พันศรี หนุน 46/3 หมู 3 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0612694426 
นางสาวศรัญญา หมอกเมือง ม้ิว 44 หมู 10 ซ.8 ต.นครชุมน อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0952062426 
นางสาวธนัชพร ปกสนิท ก๊ิฟ 14/3 หมู 14 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0989028247
แถวสองจากซายไปขวา    
นางสาวขวัญฤดี สุวรรณดี  ขวัญ 20/2 หมู 8ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0623385290 
นางสาวยินดี  หนูดี 114  หมู 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0616218892 

นางสาววรรณี อุดมวิไลพร นี 9/1 หมู 2 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0822199038 
นางสาวอรอนงค วันวอน เนย 52/3 หมู5 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0625533015 
นางสาวปวีณทัศน ใจหวัง ปาน 82/1 หมู 9 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0985197356 
นางสาวอภิวรรณ เล่ืองเลิศ มดตะนอย 66/2 หมู 4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0827192990 
นางสาวอภิญญา บุตรกษัตริย แนน 33/3 หมู 14 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  70150 0924677238 
นางสาวศุภนิดา สุขบุญชูเทพ น้ิง 66 หมู 3 ซอยดอนทองพัฒนาท่ี 1 ต.แพงพวย 
  อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0959025431 
แถวสามจากซายไปขวา     
นางสาวอรไท สุทธิเชษฐ มดแดง 2 หมู 5 ซอย 5 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0816401737

นางสาวจิดาภา รุงโสภากิจกุล พิมพ 21/6 หมู 2 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุนี 71120 0955400924 
นางสาวมุทิตา วิลัยเกษม ออย 106 หมู 7 ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี 7018 0624596806 
นางสาวจริญญา แซล้ิม กลวย 84/2 หมู 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0928077138 
นางสาวญาดา สัพโส ดา 25/3 หมู 3 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0655343583 
นางสาววรรณภา ทับทิมผล มะปราง 70/1 หมู 4 ต.บานปราโมทย อ.บางคนที 
  จ.สมุทรสงคราม 75120 0949364114 
นางสาวนันทกานต สุธาพจน เมย 82 หมู 6 ต.หนองกวาง อ.โพธารามจ.ราชบุรี 70120 0922966206 
นางสาวจิราภา บุญอินทร ออม 56/5 หมู 2 ต.หวายเหนียว อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0912223306 
นางสาวจิราวดี หอมกรุน น้ิง 28 หมู 6 ต.บางเค็ม อ.เขายอย จ. เพชรบุรี 76140 0951367482 
นางสาวพัทธนันท ทายทอง โดนัท 27 หมู 9 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0645463986 
แถวลางจากซายไปขวา     
นางสาวลัทธพรรณ แซฮอ น้ิง 55/2 หมู 10 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0980184366 
นางสาวสุพรรณภา พูลเพ่ิมบุญกุศล เจ 46 หมู 14 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0655681383 
นางสาวเจริญรัตน โอภาสพาณิชยกุล รุง 14 หมู 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0968066617 
นางสาววันวิสา พิชิตชัยธวัฒน แอน 16 หมู 10 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0656602538 
นางสาวอธิฐาน จันทรา เฟรน 50 หมู 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0929132402 
นางสาวนุชศรา ยางเย่ียม จ๊ิบ 52 หมู 6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0984621975 
นางสาววรพร คณา แบม 49/2 หมู 17 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0990515096 
นางสาวภัทรวดี สังขทอง แซว 64 หมู 3 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0970510945 
นางสาวกัญญาลักษณ อองนก กอย 119 หมู 4 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0981262403
ไมมีในภาพ     
นางสาวฝนทะนา ทรัพยเงิน ขวัญ 54/1 หมู 11ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0612798487 
นางสาวเนาวรัตน จันทรงาม  ฟอส 212/1 หมู 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0946122808 
นางสาวศิริพร เสียงลือชา ปาย 50/1 หมู 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0654821800

แผนกวิชาแผนกวิชา
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แถวบนจากซายไปขวา
นายธนพล โสมโสรส ท็อป 32/2 หมู 2 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0649683401
นางสาวธัญเรศ พันธผา แอม 86 หมู 3 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 0924495393
นางสาวศรัณยา คําสิงห เจน 98 หมู 4 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0642618691
นางสาวกานติศา จุลโลบล จา 39/1 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0994145489
นางสาวปญญภัคพิมพ อินตะใหล วัน 218 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0989059409
นายวรเทพ ทําสะอาด นัท 14/2 หมู 8 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี 70140 0982599386

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวญาณี อ่ิมสุริยวงศ มุก 149 หมู 10 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130 0622714563
นางสาวกาญจนา นาคสุข อาย 17/3 หมู 3 ต.แพรกหนาแดง อ.อัมพวา จ.ราชบุรี 75110 0823176719
นางสาวกัญญารัตน ชวยชูหนู เตย 82 หมู 2 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0830848715
นางสาวสาริสา เหล่ียมไขตวน เบียร 306 หมู 2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0923106778
นางสาวณัฐณิชา ศรีแจ เบลล 40/2 หมู 5 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  70140 0946764090
นางสาวนริศรา อินมี จูน 44/8 หมู 3 ต. อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0963683622

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวศิริรักษ ทองแตะ เปร้ียว 87 หมู 2 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  70140 0985019326
นางสาวธิดาภรณ ยงคประดิษฐ ม้ิน 25 หมู 8 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0929473509
นางสาวมณีรัตน ชางแกว โบว 27 หมู 7 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0616650682
นางสาวลลิตภัทร แตงศรี  วุนเสน 95/1 หมู 5 ต.บางเค็ม อ.เขายอย จ.เพรชบุรี 76140 0832560907
นางสาวสุธาทิพย ดินดําเหมาะ เฟรน 110 หมู 1 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0624908621
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แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวรภัทร จงเจริญ บูม 279/1 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0898915955
นางสาวยุพา ลินจ่ี ตาย 56/1 หมู 2 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0983026019
นางสาวชลธิชา ชอุมกฤษ สม 301 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0642075307
นายชนินทรภัทร จิรโชติเดชาธร ซีน 3/4 หมู 1 ต.ยางมวง อ.ทามะกา 
  หมูแสงตะวัน จ.กาญจนบุรี 71120 0923516207
นายณรงคศักด์ิ สุขดิษฐ กอลฟ 34/7 หมู 9 ต.หนองออ อ.บานโป จ.ราชบุรี 70110 0631744782

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวลัดดาวัลย ทองคํา เนม 8/4 หมู 6 ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0833153263
นางสาวรัชดา ลายลักษณ หวาน 58/2 หมู 1 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0929609237
นางสาวกมลพรรณ ผิวเอ่ียม เนม 31 หมู 4 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0656707727
นางสาวเบญจมาศ ชาติฉุน บีม 18 หมู 3 ซอย 27 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0617291130
นางสาวสลิลทิพย ขันแกว โม 13/4 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0988806130
นางสาวฐิติมา บุญทิน หนู นา 146/1 หมู 7 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0926520160

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวพรชิตา บรรณาการ ใบเตย 31/1หมู 3 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0988686774 
นางสาวปนัดดา ชมภูพงษ หมวย 93/25 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0809136541
นางสาวเมธาวี บุญเจริญ เล็ก 72 หมู 6 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0647352802
นางสาวสุพรรณี ดานปาน พลอย 36/4 หมู 1 ซอย 4 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0807726827
นางสาวพรพิสุทธ์ิ ศรีออน เกรซ 409/6 ซอยวิทิศวรการ 7 ถนนวิทิศวรการ  ต.ดอนตะโก  0973040200
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวจิดาภา ชาติทอง อุม 75/4 หมู 10 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 0657347058

ไมมีในภาพ
นางสาวชญานิษฐ ตินพ ออ 20 หมู 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0616044576
นางสาวฐิติญาดา เขียนอักษร นา 65 หมู 4 ต.พิกุลทอง อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 0953518121
นางสาวธนัญธร บุญเอ่ียม จัน 138/1 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0637374315 
นางสาวศริญญา เฮียะเส็ง ครีม 36 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0637810926
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ปวส.2/1การตลาดแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวสุกุมา สุวรรณมาลี หวา 26 หมู 3 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0616086995
นางสาวศิริวรรณ พลับวังกล่ํา เจส 186 หมู 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0627247202
นางสาวศลิษา บัวเบา พรีม 5/1 หมู 7  ต. เตาปูน อ. โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0649374207
นายเวชพิสิฐ แซแต กัณย 198/7 หมู 7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0944922261
นางสาวปยมน ตรวจมรรคา ออม 79 หมู 3 ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0929705053
นายบุญญฤทธ์ิ ฉิมมาแกว เปา 333/6 หมู 1 หมูบานแสนสุข ต.เกาะพลับพลา 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0649753774

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวปุณยาพร สุรวิชัย   ปุณ 68/1 หมู 5 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0629613770
นายธนศักด์ิ เหลนปก ขม้ิน 8/1 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0964016350
นางสาว ธุวพร เกิดฤทธ์ิ ฟว 92 หมู 2 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0983785616
นางสาวสมใจ เลียบจร  ใจ 81 หมู 7 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0822193046

นางสาวปรายฟา  ฉายแกว ปราย 33/3 หมู 5 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี  70110 0924963976
นางสาวฤดีมาศ แกวสิงห แพรว 25/2 หมู 7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0985831847
นายจุฑาวัชร อนันตโท แปง 260/75 ซอยศรีสุริยวงศ 7 ต.หนาเมือง 
 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624343651

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวน้ําฝน แซหวอง เมยเปล 9 หมู 1 ต.ดอนเเร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0954071254
นางสาวนันทนัช เห็นสวาง นัช 72/1 หมู 5 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0614587957
นางสาววรินธร พุทธรักษา ครีม 28/4 หมู 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0922611657
นางสาวฮาลีซา ดอเลาะ ลิซา 20/13 หมู 2 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0833974160
นางสาวศศิธร เพงซวน มายด 102/8 หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0623682672
นางสาวมาตา จันทนะ ไอซ 23/1 หมู 10 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0649849561
นางสาวณัฐกานต จินดาพงษ ปอ 122 หมู 5 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0958565810
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แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวดวงกมล แซงุน    ไฟท 209/6 ซ.12 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0614589316
นางสาวอัญชลี วงศยะรา     อัน     55/5 หมู 5 ต.บางโตนดอ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120    0932975049
นางสาวสุกานดา ศรีโยธิน     เบนซ     64 หมู 2 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0947923734
นางสาวภัทรินทร ทรัพยแตง     เพชร     1 หมู 6 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000     0969379481
นางสาวพรรณภา สวนพาณิชย      สอง     44 หมู 7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0646914749
นางสาวศรัญญา จินดาแจง     นุน     14/3 หมู 6 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120      0980909165
นางสาวดวงหทัย วิลาวรรณ     น้ํา     227 หมู 3 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130     0658569342
นางสาวเจตสุดา รอดเริงร่ืน     หมูแดง     80/1 หมู 3 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0811977947
นางสาวรัตติยากร เวียงยศ     ฟาง     39/40 หมู 4 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150     0616219367
นางสาวณัฐชพร จารุพงศพัฒนะ     ขิม     188 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0928439259
นางสาวจิรดา แบน     น้ํา     75/ช. หมู 8 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180     0928287242
นางสาวลดาวัลย พุมพวง    ดา     211 หมู 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140     0967361529
นายวัชร ช่ืนโคกกรวด     บีบี     25/3 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120     0990988712
นางสาวอรอุมา ทรัพยมัค    โอปอล     224 หมู 2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0932371869
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวทัศนพร แชมช่ืน     ครีม     43 หมู 5 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0897462896
นางสาววิลัยพร เกิดบัว     วาว     69/5 หมู 7 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120     0625535866
นางสาวเสาวรส รอดเคราะห     ปอ     96 หมู 5 ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180     0626083784
นางสาวเพชรมาศ คลังศิริ     เตย     145 หมู 5 ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180     0985058949
นางสาวชุติมา วณิชพัฒน     แอม     109 หมู 16 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0918234420
นางสาววีรอร เกิดฤทธ์ิ     แอน     39 หมู 6 ต.สวนปาน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000     0634658238

นางสาวชัชมณฑ ต้ังเสวกชัย     สุย     11 หมู 13 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150     0624246193
นางสาวเบญจมณี อรามเบญจมาภรณ โบว  124/537 ซ.มนตรีสุริยวงศ3 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0968054307
นางสาวประภาพรรณ ไชยโสตร     หลิว     50 หมู 6 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120     0616317785
นางสาวกรพินธุ หมอสิน     ม้ินต     79/2 หมู 8 ต.หนองโพ อ.โพธราม จ.ราชบุรี 70120     0987858455
นางสาวทิชา แกวคงเมือง     ไอซ     23/12 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110     0642377265
นางสาวจุฑารัตน สมทอง     บี     38 หมู 20 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150      0650484130
นายศิวกร ตุนจิตต     พีพี     31 หมู 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140     0627174418
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวไพลิน ศรธนู     ออน     6 หมู 9 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120      0827102625
นางสาวจิราพร เปรมรัตน     โบว     30/1 หมู 5 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0989034129
นางสาวศศิลักษณ ศิริธัญญารัตน     แปง     263 หมู 12 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี     0858545742
นางสาวพรรณทิมา จันทวี     ก่ิง     2/169 หมู 3 ซ.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0650469881
นางสาวพีรวรรณ เทพอํานวยสุข     บิว     7/1 หมู 2 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000      0624466150
นางสาวอารียา ขาวเสนาะ     เฟรน     1/3 หมู 4 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000      0988595098
นางสาวจารวี บุญทรง     โฟม     11 หมู 7 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0968143431
นางสาวกรรณิการ ประสงคนาค     อีฟ     202 หมู 2 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180     0988738373
นางสาวสุวนันท พันรมย     ออม     165 หมู 3 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140     0616316583
นางสาวอติพร ฤกษงาม     ครีม     29/1 หมู 9 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140     0615010580
นางสาวศศิธร สําแดง     คิว     34/1 หมู 7 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140     0984125061
นางสาวปวันรัตน พรมสวัสด์ิ     เบนซ     22 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000     0827048980
นางสาวสุมิตา ขําคลาย     ตา     31 หมู 2 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130     0951094932
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ปวส.2/3ปวส.2/3การตลาดการตลาดแผนกวิชาแผนกวิชา

จากซายไปขวา
นางสาวเบญจวรรณม่ันสาคร  โบว 81/ ถนนรถไฟ ซ.6 สายฝนรวมใจ ถ.มนตรี อ.เมือง 
  ต.หนาเมือง จ.ราชบุรี 70000 0636269147
นางสาวมณีวรรณเชาวทัต พลอย 30/2 หมู 8 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0934195062
นางสาววณารี พวงผิว เรย 30 หมู 8 ต.เขาชะงุม อ.โพธารามจ.ราชบุรี 70120 0623169343
นางสาวรัชดา นาคเกษม  กําปน 2/211 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0995044959
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ปวช.3ปวช.3ธุรกิจคาปลีกธุรกิจคาปลีกแผนกวิชาแผนกวิชา

จากซายไปขวา
นายกันตธนพัฒน แสนเปร่ือง กันต 42 หมู 13 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0973092126
นางสาวศศิธร สุขโสภณ  เปร้ียว 283/10 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0610727498
นายกิจติ สุวรรณประเสริฐ กิจติ 146 หมู 8 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0917679175
นายพุฒิพงศ จุยน่ิม ปม  113 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0809843653
นางสาวกนกกาญจน เอ่ียมสอาด แพรว 30/3 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0612869924
นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ  ปอ บานเลขท่ี 8 หมู 5 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0929705187
นางสาวมนันญาแซต้ัง พี 44 หมู 2 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0650128567
นางสาวบุษกร นวมทะนงค เนย บานเลขท่ี 9 หมู 5 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0983698064
นางสาวนถุมล ทําสาหา เจน 42/3 หมู 2 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0614879286
นางสาวมนัญชยา ตนติธนพิพัฒน  ยา 182/17 ถ.เขางู ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0957674194
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ปวช.3ปวช.3เลขานุการเลขานุการแผนกวิชาแผนกวิชา

จากบนซายไปขวา
นางสาวบุษยมาส ขุนพรหม   51 หมู 6 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวกัญญาภัค โมเล็ก   4 หมู 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

จากลางซายไปขวา
นางสาวนภัสสร รมโพรีย  บานเลขท่ี 25/1 หมู 5 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  
นางสาวจารุวรรณ ปราศมณฑิล   บานเลขท่ี 35 หมู 1 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี70000
นางสาวศิริพรรณ สิงหโต  76/5 หมู 5 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
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ปวส.2ปวส.2เลขานุการเลขานุการแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวมนัสชยา บุตรดี  ม้ิน  35/2 หมู 6 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  092-2399708
นางสาวสุวีรา กล่ินจันทร  เตย  121 หมู 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0912434827
นางสาวชุมภูนุช ศรีมงคล  เต้ิล  22/2 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0615065297
นางสาว วราพร อรทัย  มะปริง  54/1 หมู 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0924855548
นายสุรเชษฐ ผ่ึงผาย เอิรธ  69 หมู 2 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 701401   0984517957

แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวนิตยธีรา อางเหล็ก จ๊ักจ่ัน  9 หมู 12 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0626402618
นางสาวพิมพนารา ธราศิริเมธีกุล แพง 406 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0811976012
นางสาวราภรณ พ่ึงผัน  สม  69/1 หมู 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0813902675
นางสาวณิพาพร พุธสอน เนย  110/1 หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0656298425
นางสาวผกามาศ สามพันพวง ม้ิน  37/2 หมู 20 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0930044571
นางสาวณัฐวดี วีรวงศ  ออน 7/3 หมู 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0836936972

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาววิไลวรรณ บือยัง  ดรีม  50/1 หมู 13 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0984827529
นางสาวมนัสนก เทพี  ปู  109/2 หมู 3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180  0624981210
นางสาวชฎาพร บุญเมือง  ญ่ีปุน  66 หมู 5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0649576077
นางสาวธนพร ทองกลอย ปอป 23 หมู 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0635041676
นางสาวกรรณิการ นอยเอ่ียม ฟลม  40/4 หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0937123770
นางสาวขวัญจิรา  เผาพันธ  ฝาย  105 หมู 5 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชุรี 70130  0633277594
นางสาวณัฐวรา สโมสร  บิว  17/5 หมู 2 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 0989676451
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ปวช.3/1คอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวภัคจิรา อุนภักด์ิ พลอย 69 หมู 5 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0925246922
นายธนนันท เดชมงคลศรี ลพ 98/1 หมู 11 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0640042904
นายเมธา ปล้ืมไทย จา 61/2 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0632035659
นายธนภัทร ฤทธ์ิเดช โอต 6/1 หมู 6 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0983629252
นายธนพัต วัชรินทร เจง 74/2 หมู 10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0652416420
นายรวิช ทับทิม มาย 105 หมู 2 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0923382616
นายทศวรรณ บัวประดิษฐ กบ 253/1 หมู 1 ต. บัวงาม อ. ดําเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70210 0982967595
นางสาวชนาภา เอ่ียมสอาด นีน 65/12 หมู 5 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0989893140
แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวอรวรรณ รันดา อร 382 หมู 2 ต.บานไร  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0808951775
นางสาวคริษฐา ดวงเดช ครีม 19/3 หมู 8 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0928017794
นางสาวกชกร นวลนรลักษ วา 382 หมู 2 ต.บานไร  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0617206672
นางสาววนัชพร อินบํารุง ฟลม 265 หมู 7 คายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง 
  จ.ราชบุรี 70000 0972522858
นางสาวสุริวิภา นุเครือ บูม 47/1 หมู 2 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0983322831
นางสาวพรพิมล บุญยทาน โมเมย 4 หมู 6 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0659251348
นางสาวอาทิติยา ชาติสุวรรณ กรีน 108/4 หมู 3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0653638499
นางสาวกมลชนก อินจีน วาน 37 หมู 9 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0629708854

นางสาวรสิกา เสมทับ น้ิง 90/3 หมู 6 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0886859145
แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวฐิติรัตน ทวีวงศ หยก 8/4 หมู 8 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0949230737
นางสาวจรัสพร อ่ิมสมบูรณ ปอนด 1/1 หมู 9 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี70110 0923957130
นางสาวพรนภัส ภูแดง มีน 41/3 ถ.สวนกลวย ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0984368731
นางสาวศศิวิมล สุริยะ เจล 88 หมู 6 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0931633592
นางสาววริศรา จันทรสวัสด์ิ แพร 40 หมู 2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0643966880
นางสาวนภัสสร พอครวงศ จ้ี 124 หมู 1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0881609617
แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวพรประทาน ทองพูน ฟูจิ 36/2 หมู 6 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0927763411
นางสาวพิยะดา สุขใสดี พิม 31/1 หมู 6 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0641401835
นางสาวจุฑาทิพย จุยน่ิม ปอย 74/6 หมู 6 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0928019651
นางสาวศิริวรรณ ศรีหิรัญ เลิฟ 19/2 หมู 3 ต.ดอนทราบ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0626418415
นางสาวธนิชา เชาวฉลาด หน่ึง 18 หมู 5 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0616083987
นางสาวอาทิมา พุมแตงออน พราว 199/2 ซอย11 ถนนมนตรีสุริยวงค ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0963852594
นางสาวพาขวัญ เนียมสอน ขวัญ 256/45 ซอยไทยรามัญ3 ถนนมนตรีสุริยวงค 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0992658423
นางสาวไพลิน แกวพรอมฤกษ พลอย 73/2 หมู 5 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0952460745
นางสาวปุณยาพร บํารุงผล ลูกปลา 53 หมู 1 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0613093828
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นางสาวอาทิติยา ชาติสุวรรณ กรีน 108/4 หมู 3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0653638499
นางสาวกมลชนก อินจีน วาน 37 หมู 9 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0629708854
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ปวช.3/2คอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวจตุพร ศรัญยูชูทรัพย ม้ิน 49 หมู 1 ต.ขุนพิทักษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0633099108
นางสาวธนพร ธนิกกุล  แฮม 137 หมู 5 ต.ขุนพิทักษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0948817533
นายจักรพงศ เอกฉันทวุฒิ   ใหม 12/5 หมู 15 ต.ปาดแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0958989421
นายคเณศ ศรีนวล  พีท 6/1 หมู 7 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0648605572
นายธนกฤต อุดมสันติธรรม ปล้ืม 174 หมู 3 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  0945325416
นายณรงคเดช พุทธิจุล  40 หมู 5 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0806432006
นางสาวณัฐนันท ภูมาตร  ฟลม  119 หมู 8 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0929706007
นางสาวภาริตา ชัยศิริโภคา มายด 146/1 หมู 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0994851611
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวอสมาพร ศรีสังข  บิว 59/1 หมู 4 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0613956528
นางสาวหทัยชนก ศรีวิเชียร  แยม 156/1 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0647454058
นางสาวพรกนกวรรณ สุกหอม  ตา 157 หมู 5 ต.บางเค็ม อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140  0632273038
นางสาวเพ็ญพิชชา ชัยโย  เพชร 46/7 หมู 12 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0988551263
นางสาวทิพยสุดา เนียมศิโรรัตน  แคท  70 หมู 5 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0928785298

นางสาวสุภัสตา ไกรเลิศ  นุน 84 หมู 5 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0626283770
นางสาวกนกรส สายมาอินทร  ไอซ 41 หมู 14 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0928159700
นางสาวธัญญลักษณ ตนสอน  ดรีม 17/1 หมู 14 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0948615118
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวณัฐชา ตันโต  นองเล็ก 65/2 หมู 14 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0659756152
นางสาวปนสุดา ฟกแกว น้ิง 76 หมู 1 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0656579868
นางสาวกิตติมา ใจมุง เบนซ 129 หมู 2 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180  0648074391
นางสาวสุภัสตา ไกรเลิศ  นุน 84 หมู 5 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0626283770
นางสาวธนพร ตอมคํา พลอย 48/1 หมู 15 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0924493590
นางสาวชวาลา ชมช่ืน  นอยหนา 74/57 หมู 4 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0642506850
นางสาวปณฑิตา เปยชาติ  สไปรท 45/7 หมู 7 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0657066469
นางสาวพรวินี ทับโยธา พลอย 67/4 หมู 5 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0985082774
นางสาวจีรนันท เทศจันทร นุช 48/2 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0948927916
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ปวช.3/3คอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายกันตพล กาหาวงศ โต 256/304 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง 
  จ.ราชบุรี 70000 0809261545
นายกิตต์ิธนา ประทุมมาศ เวฟ 309/5 หมู 4 ต.โรงเข อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120 0953489974
นายธนกฤต บุญเมือง เต้ิล 215 หมู 5 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0942681862
นายวีรภัทร หลีจงง้ิว เน็ก 100 หมู 6 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0991439149
นายจิรายุ ศรีอุน ตา 60/3 ต.แสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0990672881
นายธวัชชัย บุตรรักษ ต๊ัก 6 หมู 12 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0928832478
นายกีรติ บัวทอง ฟว 117/4 หมู 11 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 0653145453
นายสันติภาพ แสงอรุณ เกม 1/341 หมู 14 ซอย10 หมูบานการเคหะ ต.เจดียหัก 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0993841677
นายกฤติพันธ พันธุทับเนตร เน็ต 126 หมู 5 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0656605561
แถวกลางจากซายไปขวา
นายพีระวิทย ผาสุข ตัส 16 หมู 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0926401667
นางสาวภัทราวดี ประสพลาภ ใบหมอน 111 หมู 2 ต.สรอยฟา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0923727928
นางสาววรรณพร บุญมี คะน้ิง 90 หมู 5 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0829376836
นางสาวพรนภา ศรีประสพชัย อาย 124/1 หมู 7 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0888924396
อาจารย ญาณิศา หงสทอง, อาจารย กนกวรรณ อรุณมณี

นางสาวนันทิมา สมรูป แบม 53/4 หมู 13 ต.แสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 0988255711
นางสาวสุธิดา ชฎาทอง ตะนอย 30/21 หมู 2 ต.ทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0988384580
นางสาวธิดารัตน เจริญวงษา จูน 22/2 หมู 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0631651215
นางสาวพัชราภา เสียงหวาน แอม 88 หมู 4 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0832643903
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวณัฐิดา คะเชนทร น้ํา 37 หมู 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0954064272
นางสาวตะวันวาด ศักดี ตนขาว 285/12 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 0917203318
นางสาวสุหัธยา คงเจริญ มีน 188 ชุมชนเขาวังวิลลา ซ.5 ต.เจดียหัก 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0981738756
นางสาวอมิตา มีมูลผล มาย 23/1 หมู 3 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0633021962
นางสาวอสมา กองสงวน สตางค 10/100 ถนนสมบูรณกุล ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0982543739
นางสาวหน่ึงฤทัย เปงคําภา แพร 321 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0925754814
นางสาววราภรณ ยังมีมาก กระแต 148/1021 เอ้ืออาทร ซ.21 ต.เจดียหัก 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624064138
นางสาวญาณิศา หนูภักดี ญาญา 212 หมู 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0967241659
นางสาวพรรณณิภา บุตรธรรม แพรว 4 หมู 5 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0624305586
ไมมีในภาพ
นายรพีภัทร ขันจําปา แจค 56 หมู 3 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0968296386
นายสุรบถ ทิพสร บอส 14 หมู 13 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0985822166
นายณัฐพงษ พันธไพบูลย - - 
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ปวช.3/4ปวช.3/4คอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายอภิชยุตม โรจนสุกิจ กอต 23/12 หมู 4 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0943065157
นายชัยชนะ โตะแสง โชค 205 หมู 2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 0627732175
นายวันชัย ไมมีนามสกุล วันชัย 256/299 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง จ.ราชบุรี 0624121554
นางสาวศศิประภา เย็นกลม  ขิม 79 หมู 10 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0649451452
นางสาวกัญญาณัท  เย็นใจ บุน 30/2 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0968915616
นางสาวธัญญาภรณ ทะแดง ครีม 70/1 หมู 9 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 0972349692
นางสาวจิรนันท  สมบุญ จิน 23/1 หมู 10 ต.กรับใหญ อ.บานโปง 0654369603
นางสาวศรัณยา ทํานุ วิว 123 หมู 4 ต.ดําเนิน อ.ดําเนิน จ.ราชบุรี 0935422941
นางสาวกิตติวรรณ ทักคินาดิน ปล้ืม 19/1 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 0962400189
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวมานิตา ทองสาด ไหม 133/4 หมู 6 ต.คลองขอย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0617466919
นางสาวอาทิตญา ทรัพยอยู กลวย 49 หมู 1 ต.กรับใหญ อ.บายโปง จ.ราชบุรี 0902294498
นางสาวอภิรดา เนียมหอม รุง 108 หมู 1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 0945015248
นางสาวอภิญญา สุดแท ฟลม 14/1 หมู 9 ช.1 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0628150826
นางสาวพัชรา เอ้ือสมบูรณ เดียร 24 หมู 2 ต.บางตาโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0983862851
นางสาวบุษยมาส ฉายแกว ซี 47/5 หมู 15 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 0933826237

นางสาวเจนจิรา  คล้ํามณี จูน 11/7 หมู 3 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0952433770
นางสาวพัฒนวดี คงศรี พัฒ 81 หมู 5 ต.อางหิน อ.ปากทอ จราชบุรี 0942867838
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวสุพัทนา มหรรนพ พลอย 7 หมู 5 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 0984369036
นางสาวอลิสา โสมะมี ม้ิน 50 หมู 4 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0923606682
นางสาวเพ็ญนภา ฟกเขียว ม้ินท 25 หมู 6 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 0961164572
นางสาวสโรชา รุงเรือง ม้ิน 92/2 หมู 2 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 0966987219
นางสาวธัญญาพร คําทอง ครีม 39/1 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 0925155221
นางสาวสุวจิณี ม่ันคง แปง 40/2 หมู 6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0650607572
นางสาววิภาดา อินทะแสง ปามม่ี 18 หมู 4 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 0991109466
นางสาวธัญญาพร โสมกํา แพรว 3 หมู 5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0924564393
นางสาวพันธิภา ชาตินุช เนเน 80 หมู 5 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0829851539

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 129129



ปวช.3 (ทวิศึกษา)ปวช.3 (ทวิศึกษา)คอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายศุภเชษฐ มณีงาม เดียร 29 หมู 8 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 700000  0923501605
นางสาวอรวรรณ กะปยะ  เมย  16 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0649576356
นางสาวลักษมี พรมปาน เตย 264/5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0638961743
นางสาวธิดารัตน โองเคลือบ โฟทร  103 หมู 12 ต.เจดีย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0802087042 
นางสาวสุทธิดา ศรีสะอาด  วา   คอนโดวิลลาจิโอ 567/48 ม.4ต.ดอนตะโก 
  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000   0610359960
นายจิณณพัต สวัสดีนาม จิน  12/1 หมู 5 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0961067187

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวรพีพัฒน จันทรทอง ฟา  69/2 หมู 4 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0614476514
นางสาวกัญญรัตน ทับยาง อ้ัม  386/19 หมู 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0973380317
นางสาวอลิสา เท่ียงตรง เบนซ 6 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0979970214
นางสาววัลลภา เรืองพุม นัท 82/3 หมู 3 ตําบล น้ําพุ อําเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี 70000  0930154280
นางสาวปณิชา เอ่ียมสะอาด กาย  49 หมู 5 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0928123771
นางสาวอริศรา พวงมาลัย กุก  164 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0902588977
นางสาวณัฐกาญจนปล้ืมทรัพย เตย  24 หมู 6 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130 0820342572 

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี130130



ปวส.2/1ปวส.2/1คอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายศุภวิชญ พิลาจันทร กอลฟ 55/1 หมู 3 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0825308013
นายภัทรนันท วิบูลยศิริชัย ฟลุค 68/27 หมู 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบรี 70000 0614596796
นายพีรพัฒน ทองมี พี 14/1 หมู 6 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0875594062
นายดนัย สุริยะ แมว 87 หมู 6 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0621904705
นายปาลิสร สรุปราษฎร เซฟ 6/1 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0815882879
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวภคพร ทองคุม ปาลม 256/100 ซ.วาสนาดี ถ.มนตรีสุริยวงศ 
  ต.หนาเมือง อ.หนาเมือง จ.ราชบุรี 70000 0888752668
นางสาวธัญญารัตน รุงลิขิตเจริญ นัท 32 ถ.อัมรินทร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0994171648
นางสาวพิมพา ทาวพรม พิม 34/6 หมู 3 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0822759948
นางสาวพิมพกมล แสงทอง พะพิม 65/260 หอพักเจริญสุข1 หอง304 ซ.คฑาธร3 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0907927352

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวปภาภรณ ศรีลาธรรม เนย 61 หมู 5 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 098981445
นางสาวศศิญานี ภูคะฮาด ครีม 117/3 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0631854916
นางสาวกนกภัณฑ เปยศร ก๊ิก 585/12 ถ.ไกรเพชร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0657590498
นางสาวเมธินี เฟองบริบูรณ แบม 97 หมู 4 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0621904705
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วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 131131



ปวส.2/2คอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาวกชกร ลิขิตไพบูลยกิจ อุม 112 หมู 7 เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี  70120 0652328810
นางสาวอารยา ออนแปน       ตูน  95 หมู 1 บานเลือก โพธาราม ราชบุรี  70120   0611036877
นางสาวสุพิชฌาย ทองมี         มีนนิช  115 หมู 9 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000  0624077003
นางสาววราพร เปยคง           นัท  15/4 หมู 9 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 70120  0984876233
นางสาวชุติมณฑน นุชแทน     ครีม  80 หมู 6 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี 70120  0989029784
นางสาวบัวชมพู รัตนโกเศศ    ตนขาว  1/1 หมู 8 หนองกระทุม ปากทอ ราชบุรี 70140  0633033630
นางสาววรรณภา พุมเงิน       บี  5/5 หมู 2 ทาผา บานโปง ราชบุรี 70110  0614500231
นางสาวเพ็ญนภา นุชแทน     เฟรน  51 หมู 11 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 70120  0950090447
นางสาวพัชลิดา เขียวคราม    เมย  175/1 หมู 6 กรับใหญ บานโปง ราชบุรี 70190  0924189731
นางสาวนิธินันท คุมจิตร       เฟรน  26/6 หมู 9 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000  0822191418
นางสาวภูษณิศา ทรัพยแจม  แพรว  162/2 หมู 4 ปากแรต บานโปง ราชบุรี 70110  0988423614
นางสาวกณิกา กาญจนทอง  ปุย  57/9 หมู 11 เบิกไพร บานโปง ราชบุรี 70110  0884839592
นางสาวจีรนันท ชมนารถติกร  อุม  46 หมู 10 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000  0929373295
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวธาริตา กลอมจิต  มาย  4/3 หมู 3 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120  0622509228
นางสาวโสรญา แสงทองอราม  ไอซ  110 หมู 7 หนองพันจันทร บานคา ราชบุรี 70180  0855430315
นางสาวณัฐชา มาลัย             มายด  16/8 หมู 7 ดอนขม้ิน ทามะกา กาญจนบุรี 71120  0923519359
นางสาวพิชญา ทรัพยคง        พลอย  35/1 หมู 16 หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี 70110  0625862781

นางสาวสิรามน งามขํา เซฟ 7 หมู 12 คุงพยอม บานโปง ราชบุรี 70110  0969478381
นางสาวแสงจันทนา สะทองเลียบ ม้ินท  73 หมู 13 แกมอน จอมบึง ราชบุรี 70150  0624171146
นางสาววริศรา พิณเนียม        ลูกตาล  150 หมู 2 น้ําพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000  0928390539
นางสาวเนตรนภา อ่ิมอาบ       ปาย  179/4 ปากทอ ปากทอ ราชบุรี 70140  0930743439
นางสาวมนัญพร จันทบูรณ     เนย  9/1 ซอยเขางู 2 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000  0972379761
นางสาวศุภนิดา ชลาสินธุ        ศุ  203 หมู 7 บานไร ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130  0875529943
นางสาวภัทธิมา เนียมเตียง      บีม  95 หมู 13 บานบึง บานคา ราชบุรี 70180  0943590033
นางสาวจิราพร โกมลมน        ปูเป  141 หมู 3 ปากทอ ปากทอ ราชบุรี 70140  0983924191
แถวลางจากซายไปขวา
นายณัชพล น้ําดอกไม  เคท   333/1 หมู 3 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
นายชัยวัฒน กอเกิดบุญ     ปอนด  46 หมู 5 ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150  0832534637
นายชิษณุพงศ ขันม่ัน        ไอซ  234 หมู 9 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120  0834707657
นายราชศักด์ิ น้ําดอกไม     เบท  62/3 หมู 3 โคกหมอ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000  0910109915
นายธนากร ผลอินทร        ปอนด  40 หมู 4 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170  0960618304
นางสาววรรณรดา ตะโกเต้ีย    ใบเฟรน  18/3 หมู 8 ปากแรต บานโปง ราชบุรี 70110  0647603233
นางสาวโสภา ปุยะพันธ      นุก  35/17หมู 4 หวยทาชาง จอมบึง ราชบุรี 70150  0640450381
นายพจนปกรณ เดชฉกรรจ  เฟรม  36 หมู 5 บานปราโมทย บางคนที สมุทรสงคราม 75120  0624520195
นายคฑาวุธ รักษา             ติว  41 หมู 13 สวนกลวย บานโปง ราชบุรี 70110  0926767178
นายภาธร แทบโภชน         ภูมิ  9809/3 หมู 2 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 0616392845
นายวีรภัทร วันเพ็ง           โจต  313 หมู 6 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130  0953921662

คอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจ

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นางสาวพิชญา ทรัพยคง        พลอย  35/1 หมู 16 หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี 70110  0625862781

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี132132



ปวส.2/3ปวส.2/3คอมพิวเตอรธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายปฏิภาณ ทองเสง่ียม  ภูมิ 70 หมู 5 ต ยางมวง อ ทามะกา จ กาญจนบุรี 71120   0983606739
นาย สรรเพชญ กลาหาญ เพชร 50/3 หมู 4 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0944193304
นายสันทัด ทองอุน ปล๊ัก 63/3 หมู 5 ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0970127713
นายรัชพล  ปารีพันธ แจบ 165/2 หมู 4 ต.คลองตาคต  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
นายสิทธิพล ปานณรงค    35/2 หมู 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0623297202
นายวรวรรธน เนาวสุวรรณ เรียว 1/350 หมู 14 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0923138550
นายชยากร แกวเจริญ  อ๋ัน 176 หมู 2 ต. ทานัด อ. ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  0873573464
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาว นิตยา โพธ์ิแกว หนูนา 33/1 หมู 6 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0970231129
นางสาวศิริพร พลอยสวาง  กวางตุง 53/4 หมู 16 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0852991543
นางสาวมลฤดี ชมช่ืน มะห 91/1 หมู 1 ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 0986404240
นางสาววัลยฤทัย คําทอง  แบม 72 หมู 2 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0624439587
นางสาวชาลิณี อินทรจุย  ดรีม 94 หมู 5 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000    0810396601
นางสาวศศิภา บุญชู  ศศิ 29 หมู 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180  0934185097

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวอรหทัย ทองนวม เฟรน 120 หมู 7 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0614863942
นางสาวกันธิชา เนเต็ก ปน 5 หมู 7 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  0624601787
นางสาวณัฏฐณิชา กิจเตง  มุก 165 ซอย 2 หมู 5 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0648023371
นางสาวไพลิน แสนเมือง แตง 6 หมู 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0834945879
นางสาวธนกร ตาโท เเคท 10/9 หมู 8 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 0822911742
นางสาวสุดารัตน สุขจิต  เชียร 26/5 หมู 1 ซอย 1 ต.วังศาลา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 0922466260
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อาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3/1ปวช.3/1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายสิทธิชัย เสลาหลัก คิม 17 หมู 1 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0656975280
นายสุรชาติ วรรณรมณ แมน 43/1 หมู 9 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0617525050
นางสาวชุติมา หมอนิล พลอย 60/1 หมู 3 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0616726798
นางสาวพรนภา เสือพงษ เพลง 140 หมู 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0613319672
นางสาวปยธดา ชัยโชค แพม 77/3 หมู 1 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0989508609
นายจาพัฒน จูสิงห แกงค 3/13 หมู 1 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0974549156
นายภาณุวัฒน มวงโมรา แซ็กก้ี 48/3 หมู 4 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0656973298
นายชุติพนธ แกวคํามา ซัน 20/6 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0646106921
นางสาวสินจัย บุญนอม ล้ินจ่ี 99/12 หมู 5 ต.หนองลู อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 0623832075
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาววรฤทัย ฤทธิรงค เขม 25/1 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 081 9446687
นางสาวพรนภา พรมนอย ขิง 124/150 ถ.มนตรีสุริยวงศ ซอย.วาสนาดี 3 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0635837673
นางสาววิมลณัฐ วัฒนทองทวี มุก 75/3 หมู 1 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0972088341
นางสาวสุดาพร เชยสุวรรณ ไนท 68/1 หมู 10 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0654679070
นางสาวธัญรดา เมืองขํา ปลา 10/2 หมู 2 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0863570540
อาจารย วีรยุทธ เปล่ียนสําโรง   
นางสาวเกษศิรินทร เจนสมบูรณสิน แพรวา 88/1 หมู 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0969905117

นางสาวศศิธร เช่ียวอุดมทรัพย กอย 151 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0634683235
นางสาวจันจิรา สินธพ จา 202/5 ซอย 9 โพธารามเมืองใหม หมู 4     
  ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0631461490
นางสาวปุณยาพร อินดิบ แบม 281/6 ถ.เพชรเกษม ซอย 7 ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0926326344
นางสาวกมลนันท เฉิดฉายวงศ เอย 399/5 หมู 49 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0658415689
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวณัฐนิชา นอยพงษ ตอง 299/10 ถ.เพชรเกษม ซอย 7 ต.หนาเมือง อ.เมือง 
  จ.ราชบุรี 70000 0890276905
นางสาวปาณิสรา โชคเลย มิว 43/13 หมู 4 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0627246722
นางสาวจรวยพร บุศดา เตย 36/1 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0927240917
นางสาวจิรนันท เกตุเกษร ฝาย 28/3 หมู 2 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0822365715
นางสาวกิตติยา ชินหอม พ้ิง 23/5 หมู 4 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0922713208
นางสาวกันทิมา ทองดี บีม 73 หมู 1 ต.ปาไก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0925362131
นางสาวธนัชพร คงทวี ไนล 90/4 หมู 5 ถ.นายก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0829973413
นางสาวปรานิศรา เผาผาง ขาวปุน 25/1 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0925324940
นางสาวน้ําเพชร คําปอม ไนซ 53/3 หมู 3 ต.ธรรมเสน อ. โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 094 9697557
นางสาวโกลัญญา บุตรักษ น้ํามนต 38/3 หมู 3 ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0802906838
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ปวช.3/2ปวช.3/2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายธนภัท ประเสริฐสุข ก้ัง 29 หมู 6 ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 0855219651
นายวันชัย ใจรักษา โตโต 46. หมู 6 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0648403005
นายภีรศิลป วงศกีรติพิพัฒน กาแฟ 46 หมู 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0634129323
นายเกียรติภูมิ แกวมี ไนท 117 หมู 3 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบรี 70140 0650952077
นายพิชุตม จันแกว อารต 69 หมู 1 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0648834319
นายเจตนิพัทธ มวงเทพรส มารค 28 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี. 70000 0985171015
นายหฤษฎา บัวงาม มารช 8/1 หมู 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0923849139
นายอภิรักษ บําเรอจิตร เฟรส 48 หมู 14 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0927983439
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาววรรณิดา ขวัญตา มุก 99/4 หมู 1 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0990379364
นางสาวศรินรัตน สิทธิชวงไชย มุก 348/144 หมูบานเอ้ืออาทร หมู 8 ต.เจดียหัก 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0822571803
นางสาวเปมิกา บัวเช่ือม แนน 149 หมู 5 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0624187038
นางสาวอรปรียา เงองาม บีม 103 หมู 2 ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0954582943
นางสาวจิตตา พุมพวง แพร 17 หมู 1 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0933159643
นางสาวศุภมาส โปรยสุรินทร ใบตอง 30 หมู 3 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0946547696

นางสาวพันธุทิพย กล่ินโอชา ทิพย 22 หมู 6 ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี รหัส 70000 0970140188
นางสาวชลธิชา เหลืองอรุณ รุง 4 หมู 1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0963516757
นางสาวชญานิศ อินทศร ปล้ืม 84 หมู 3 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0830727387
นางสาวทิพยนัดดา อายุวัฒนะ พลอย 209/16 ซ.มนตรีสุริยวงศ 11/12 ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0808498214
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวอชิตา ตันโปย ปน 75/3 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0904485654
นางสาวชลณีย เงินวิลัย ดรีม 27 หมู 4 ต.บางย่ีรงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0626310298
นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล จา 36/3 หมู 5 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0987920356
นางสาวปยดา แกวมณี ตังค 1/8 หมู 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0625893659
นางสาวณัฐณิชา วงศศิริ ฟา 239 หมู 1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0654316215
นางสาวเมธาวี ศรียา นาว 8 หมู 5 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0983159815
นางสาวณิชา รอดประเสริฐ เกรส 20/58 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0972262120
นางสาวไพลิน ชาญสมุห กลาง 8/2 หมู 8 ต.บางแพ อ. บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0882694130
นางสาวรัตนา บุญแปน ซิน 49/3 หมู 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0948525482
นางสาวศศิประภา ขลิบเทศ ออย 229 หมู 3 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0804792147
ไมมีในภาพ
นางสาวพัตรพิมล ใจมุง ใบเตย 70 หมู 1 ต.ดอนแร อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 0634619475
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ปวส.2/1ปวส.2/1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายพันธกานต สอสอาด พีธ 14 หมู 3 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0930077218
นายนันทวุฒิ ทองคําเภา กร 8 หมู 6 ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180  0638948953 
อาจารย นางสาวอวัศยา ภมร
นายพัชรพล เคาไพบูลย แฮม 16 ถ.สฤษด์ิเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0855358124
นายปกรณ  ใจเด็จ ฮอท 165/12 หมู 9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0988470119
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวพนิดา อัตวัฒนา ใบตอง 58 หมู 5 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0931218258
นางสาวกชกร พรมสูง ครีม 30 หมู 9 ต.ดอนเเร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0984548793
นางสาวณัฐชภรณ  พัฒนธนพนิต ฟาใส 35 ถ.ร.พ.บานฆอง ต.โพธารามอ.โพธราม จ.ราชบุรี 70120 0652923941
นางสาวสุดารัตน วาสุธรรม บุง 46 หมู 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี70210 0648267580
นางสาวนรินทร เสนเทศ แนน 34 หมู 4 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0984278912
นางสาวพุทธชาด ยโสธร กบ 89 หมู 2 ต.สรอยฟา อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 0930634173
นางสาวมัลลิกา ตอนสุรา น้ําหวาน 102/4 หมู 3 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0923687915

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาววิลาวัณย เนตรพรม แกลบ 133 หมู 7 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0989234328
นางสาวปญนิตา นวมทนงค เฟรน 79 หมู 9 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0631378650
นางสาวกัญญารัตน  สรอยทอง สม 98 หมู 2 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี70160 0628049467
นางสาวสโรชา ใจเจริญทรัพย ม่ี 229 หมู 1 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0994227341
นางสาวจิราภา นอยเรืองฤทธ์ิสุริเดช สา 28 หมู 1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140 0615532848
นางสาวสุวิมล สวางศรี พลอย 26 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชรี 70110 0622081507
นางสาวสโรชา เลขาวิจิตร โฟม 9 หมู 4 ต.บางย่ีรงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0929587371
นางสาวสุภาพร ยอดธรรม แตน 130/1 หมู 15 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ 70140 0806052629
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ปวส.2/2ปวส.2/2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายฐิติพงศ พุกเปยม พีท 58 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 7011  0922959471
นายเรืองศักด์ิ วรรณะ มารค 31/2 หมู 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0640835103
นายวรปรัชญ กีรติวิทยา โอม 9 หมู 3 ต.คุงกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0992652266
นางสาวอินทิรา หอมละออ แพน 123/63 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0983517734
นายยศสุนทร ยินดีพายับกุล เฟรม 348/367 หมู 8 ต.เจดีหักย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0928787499
นายสายชล พจนารถ บอล 348/241 หมู 8 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0956197195
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวอาทิตยา ขุนไกร บี 35/1 หมู 7 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0951522273
นางสาวนัฐชนก พร้ิงเพริศ ต๊ัก 115 หมู 8 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0646754565
นางสาวภัทรรินทร อารีกิจ เฟรน  227 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาม จ.ราชบุรี 70120 0620014193
อาจารย วีรยุทธ เปล่ียนสําโรง

นางสาววลัยกร บรรหาร เกรช  68 หมู 7 ต.บานบึง อ.บานคา  จ.ราชบุรี 70180 0611858945
นางสาววรรณวิสา พรมมา มุก 52 หมู 6 ต.ปากแรต อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 70110 0860752654
นางสาวสโรชา เรือนหอม สา 44 หมู 1 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0993429691
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวคําพุธ พวงพักตร อ๋ิว 124/6-7 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0822318180
นางสาวชลนิชา ชุมบัว ม้ิม 172 หมู 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0924820917
นางสาวสุชานาฏ การินทร ลูกตาล 51 หมู 3 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0623156105
นางสาวพรชนิตว เขียวประชุม ลักษณ 209/22  ซ.11/12  ถ.มนตรีสุริยวงศ 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0867335332
นางสาวกรรณิกา คงมา เฟรน  32/10 หมู 2  ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0860752654
นางสาวนันทวรรณ คีรียอย กุกก๊ิก  30/7 หมู 4 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70100 0923477931

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี138138



คหกรรมศาสตร
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3ปวช.3คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร แผนกวิชาแผนกวิชา

จากขวาไปซาย
นางสาวกันตาวิชญ ธรรมดี   กันตา 132 ถ.วรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0918419244
นางสาวอนุธิดา รสชุม  นุน 59 หมู 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0990154019
นางสาวภัทรธมาศ รัตนไพฑูรย  ภัทร 433 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0635087345
นางสาวอาทิตยา แทงทอง  เบนซ 54 หมู 15 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0935901739
นางสาววริศรา คนใหญ อ๋ิง 10/1 หมู 6 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0951389812
นางสาวณัชชา ถ้ํากลาง  นัช 8 หมู 4 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   0640104778
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แฟช่ันและส่ิงทอ
แผนกวิชาแผนกวิชา

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 141141



ปวช.3ปวช.3แฟช่ันและส่ิงทอแฟช่ันและส่ิงทอแผนกวิชาแผนกวิชา

จากซายไปขวา
อาจารยฐิติมา  พ่ัวเหล็ก 
อาจารยกรณิการ  แกวหลอ
นางสาววิสสุตา เอียงสา ปาลมม่ี 17 หมู 5 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0628028363
อาจารยกนกเนตร  คําอาง
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การโรงแรม
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3/1ปวช.3/1การโรงแรมการโรงแรมแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายนครินทร บุษปมงคล ปอนด 14 หมู 4 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0855056587
นายอธิษฐพัฒน รุณรูรอบ เฮิรบ 77/5 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0948784884
นายกานตนิธิ แกวงาม เบค 49/3 หมู 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0970127086
นางสาวสุวิชาดา เฮงไชโย น้ํา 346 ซอยเพชรเกษม5 ถนนเพชรเกษม 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0886753049
นางสาวหน่ึงฤทัย นาคขํา มายด 45/1 หมู 2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 7012 0924584308
นางสาวกณิตฐา สุดตา ครีม 28/1 หมู 10 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0655853908
นายวราวุฒิ เนียมหอม โกโก 51 หมู 12 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0959653834
แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวขนิษฐา สงาวงษ แอม 136/14 ซอยบานปากแรด12 ต.ปากแรด 
  ถ.คายหลวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0980242039
อาจารยวรดา จิตรงามขํา, อาจารยชนานาถ เต็มธนัน, อาจารยกิจจิญา อ่ึงทอง, 
อาจารยรัชดาภรณ ตันติกําธน, อาจารยพีรณัฐ จิตรดํารงค 
นางสาวพัทธนันท ธนวดีธนไพศาล มุ 114 หมู 8 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0963530481
นางสาวขัตติยา สุธาพจน แฟน 166/6 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0813460551

แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวธัญชนก สายแกว จุบแจง 258/1 หมู 3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0613627215
นางสาวนาฏนารี พวงพะยอม น้ําตาล 77 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0918526968
นางสาวนันทนา ภูภักดี ม้ิน 6/4 หมู 4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0633814601
นางสาวธัญลักษณ เปยะดี แยม 39/2 หมู 1 ต.ดอนใหญ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0930281626
นางสาวรัตนาภรณ พุทธสอน นิว 110/1 หมู 1 ต.ลาดบัว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0932109464
นางสาวธัญเรศ จันทรคํา ฝาย 60 หมู 11 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0652177599
นางสาวณัฐณิชา เฮงมี มีน 9/1 หมู 5 ต.ปากแรด อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0625173069
นางสาวสุภัชญา มินทขัติ ขิม 148/606 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0944520711
แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวสุกัลยา พลจันทร ใบเตย 66 หมู 6 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0626480734
นางสาวจุฑามาศ เพชรคอน ผักบุง 41 หมู 1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0617539656
นางสาวณัฐกมล ไชยพูล เนย 141/31-8 หมู 7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0952182629
นางสาวชาญนิต เถกิงผล ชาญ 98/1 หมู 5 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0820965895
นางสาวธาริกา จาทอง แพรว 29/5 หมู 3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 7018 0616208627
นางสาวสุรัตสวดี ยุวนะวรรธนะ เปตอง 83 หมู 1 ต.คุงพะยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0988386516
นางสาวอรัญญา บัวดี น้ําหน่ึง 40/3 หมู 6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70190 0997025178
นางสาวชลนภา เก้ือพรธรรมกูล โดนัท 227 หมู 1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0990057576
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ปวช.3/2ปวช.3/2การโรงแรมการโรงแรมแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
อาจารยวรดา จิตรงามขํา, อาจารยชนานาถ เต็มธนัน, อาจารยกิจจิญา อ่ึงทอง, 
อาจารยรัชดาภรณ ตันติกําธน, อาจารยพีรณัฐ จิตรดํารงค
แถวสองจากซายไปขวา
นางสาวศุภสิญจน โกฏทอง  แมร 106 หมู 3 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  0802464054
นางสาวสุนิสา คลายลี  ดรีม 142 หมู 7 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0615417950
นางสาวนิลุบล กิจเตง บัว 8/7 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0649818522
นางสาวดนยา ยางสวย แพร 34/2 หมู 8 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0889645719
นางสาวอนุธิดา เสืองาม จอย 93/3 หมู 11 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0622389222
นายวิศรุต บํารุงชาติ  ปก   233/26 หมู 8 ต.ดําเนินสะดวก 
  อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  0946815476
แถวสามจากซายไปขวา
นางสาวฐิติรัตน วีระกุลนิภาภัทร มินิ 113 หมู 4 ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0991865090
นางสาวพิมพชนก วรรณศิลป พิมพ 27/1 หมู 4 ต.บางย่ีรงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม75120 0657027988
นางสาวนันทนภัส แตงฮอ ม้ิว 178 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0928974702

นางสาวสิริวิมล มากสินธ เอมม่ี 149 หมู 6 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0950501558
นางสาวปพิชญา จันทร มีน 150/5 หมู 4 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0927455196
แถวส่ีจากซายไปขวา
นางสาวไพลิน ทองเช้ือ  พลอย 106 หมู 9 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0634177890
นางสาวภัทรวดี สกุลเต็ม มิว 97 ถ.บานดอนตูม ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราบุรี70110 0620150790
นางสาวเกวลิน  ขําเจริญ เบส 38/1 หมู 5 อ.บานโปง ต.ลาดบัวขาว จ.ราชบุรี 70110 0925155392
นางสาวนิธิกานต ฉิมมาลี ม้ินท   1/13 หมู 4 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0972949422
นางสาวนัทฐาพร ภูสามสาย จีจ้ี 4/1 หมู 7 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0805460922
นางสาวภัณฑิรา สิงหรักษ ฟลม 365/5 ถ.บานดอนตูม อ.บานโปง 
  ต.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0824715884
นางสาวจุฑามาศ สายันห อ่ิม  130/2 หมู 1 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180  0991782669
นางสาวหน่ึงฤทัย ใจหาว หมวย 34 หมู 7 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0622389222
นางสาวชนมน จันทรอําพล ปล๊ัก 38/2 หมู 7 ต.บางย่ีรงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0950359158
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ปวส.2ปวส.2การโรงแรมการโรงแรมแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นางสาววรินทร หัวใจ บีม  283 หมู 3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0800935350
นางสาววชิรา เมษะยานนท    ชมพู    55 หมู 7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0982816900
นายปติธรรม อนุเลิศ   แบงค 22/2 หมู 5 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0944788194
นายศรัณ จิตรอุดมไพบูลย   ซีรีส   20/4 ซ.เเมนรําลึก 4 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0951081866
นางสาวเพ็ญประภา ประกอบดี  เมย  112 หมู1 ต.ปากชอง อําเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
นางสาวจิราภรณ กําเนิด ปอ  89 ม.6 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0650812206
นางสาวพชรพร แสงศิริกุลชัย บีม  42/2 หมู 4 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0914217113
แถวกลางจากซายไปขวา
นางสาวฐิติรัตน มาขํา วา 54/4 หมู 3 ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0931160114
นางสาวนพวรรณ เจริญผล มีน  6/4 หมู 2 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0957034753
นางสาวณัฐชา วีระบริรักษ   ครีม 273 หมู 6 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000  0994436321
นางสาววรัญญา สมประสงค  มายด 17 หมู 4 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0631379573
นางสาวภัณฑิรา รังศิริรักษ  เเอม  47/1หมู 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0618951829
นางสาวพัชญชัญญา ต๊ังศรีสุขโรจน  โบก้ี   99 หมู 1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0937408056
นายพิพัฒน ศรัทธาผล   กร  74/3 หมู 4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0914435822

นางสาวพันธิตรา วัสสมุทร วิว 64 หมู 15 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0646131429
นางสาวชนิศา สุทธิเวช  ฟา  22 ถนน เขางู 1 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0926298372
นางสาวณัฐวดี สมาน เฟรน 284/54 ซ.สันติสุข ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0924046642
นางสาวนัทธมล บุตรเพชร  อิง 145 หมู 11 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110   0918850173
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวสลิษา ธรรมรงค  มิว 21/5 หมู 5 ต.เขาเเรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0655978195
นางสาวสุทธิรัตน ฮึงฮะเฮ็ง เอฟ 30 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0983489787
นางสาวณัฐกาญจน วิเศษนันท   จอย 17/10 หมู 3 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0834255726
นางสาวนันทารส พุมฉายา  ครีม  256/194 ถ.มนตรีสุริยวงศ ซ.วาสนาดี 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0621281753
นางสาวสมิตา เเตงเสร็จ ลูกปลา 56 หมู 6 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0829415876
นางสาวภาวิดา รุงนุช ตูน 123/1 หมู 11 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0955505865
นางสาวยุวดี วิเวก พลอย 21/7 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0634874178
นางสาวเบญจา รุงเพ็ง เชอร่ี 106 หมู 5 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130  0947984077
นางสาวสุภัทรา สาหนู  เมย 107/196 หมู 5 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0921368015
นางสาวณิชากร ขันเงิน ไหม 31/1 หมู 4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0613914683
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วิจิตรศิลป 
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3ปวช.3วิจิตรศิลปวิจิตรศิลปแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายสถิตพันธ ทัพยุทธพงศ อิฐ 131 หมู 5 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
นายจตุรพักตร จํารัสรักษ  คิม 1 หมู 2 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นายเกรียงศักด์ิ สุขเลิศวิบูลย  คิว 11/1 หมู 7 ต. บานบึง อ. บานคา จ.ราชบุรี 70180
นายธนกร พุทธประเสริฐ   ฟลุค 83/1 หมู 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นายสมาธิวุฒิ หอมบุบผา   มารค 53 หมู 2 ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จังหวัด ราชบุรี 70140

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวณัฐริกา จัตุรบุตร   ฝาย 288 หมู 1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180
นางสาวชิดชนก เพ็ญสุภา   มด 429/88 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวฐิติรัตน ครองทรัพย   อัยย 161/3 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
นางสาวพันทิวา ขุนจิตร  วา 35 หมู 3 ต.เขาเเรง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวสริตา ใจหาว  ม้ินท 34 หมู 7 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาวสุพิชญา วัฒนคุม   ปุปปป 31 หมู 1 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นางสาว วาสนา อุนใจ  โม 12 หมู 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
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ปวช.3ปวช.3

ออกแบบนิเทศศิลป
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3ปวช.3ออกแบบออกแบบแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายปฏิภาณ บําเรอจิต ปล๊ัก 47 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0802580075
นายชินวัตร ประจวบวัน ออฟ  20/2 หมู 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0661030218
นายโมไนย รูหลัก เอเท็น  261/58 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0929354963
นายพีรวิชญ ธรรมปาพจน ซันเดย  59/1 หมู 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0624273410
นายพิสิษฐ สรอยจินดา เบียร  22/1 หมู 4 ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0973579412
นายอุกฤษณ พลจันทร  แอม  340 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0940372575
นายพงภัค โงวสกุล  ตูน  125/2 หมู 11 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140  0950706951
นายวีรวิชย บัวคลาย  สเปน  56 หมู 1 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  0623472412

แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวญาณาธิป คณา เนียร  24/1 หมู 10 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0991203627
นางสาวกมลฤทัย สวางแจง เฟรน  120/3 หมู 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110  0926128501
นางสาวสายชล ศรีจรัญ  ครีม  168/5 หมู 4 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0646285141
นางสาวมินตรา ไชยดํา มาย 107/43 หมู 4 ซ.15 ถ.เพชรเกษม 
  ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0652349377
นางสาวพัชรมัย จงเทพ พัช 90/4 หมู 2 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0631674467
นางสาวเพ็ญนิภา พ่ึงเสือ อุม 1/3 หมู 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0958640541
นางสาวลัดดาวัลย สีลวน เจน  18/6 หมู 3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0950087586
นางสาวณัฐพร รัตนาพิศุทธิกุล ดีฟ  385/3 หมู 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 0917183392
นางสาวพิมพลดา หลายอํานวย อุม 48 หมู 3 ต.หนองกลางนา อ.เมืองจ.ราชบุรี70000 0997358130
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ปวช.3ปวช.3 ปวส.2ปวส.2ออกแบบออกแบบแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายสิทธิกร โอโลม  บอม 71 ม.2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   0641063310
นายธนิน นิลนารถ วิลเล่ียม 121/2 หมู10 ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0614388081
นายพีรพัฒน แปนหลง โอม 49 หมู 7 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
นายเรืองศักด์ิ สินเจริญ โอม 78 หมู2 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี  0644373580
นางสาวจุฑามาศ เล้ียงเชวงวงศ  (นักศึกษาฝกสอน)
นางสาวกาญจนา จันทรปรุง  (ครู)
นายสมโภชน หลวงเทพ  ตําแหนง/วิทยะฐานะ : ครูชํานาญการ หนาท่ีพิเศษ : ผูชวยหัวหนาสาขาวิชาออกแบบ
นางสาวหทัยกานต สุดสงวน  ตําแหนง/วิทยะฐานะ : ครู หนาท่ีพิเศษ : หัวหนาสาขาวิชาออกแบบ
นางสาวกนกพร วงศวีระไพบูลย  (ครู)
นางสาววิลาวัณย ดีร่ืน  การตูน 27 หมู 2 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี   0988780192
นางสาวกตัญชลี ตําแหนง  (นักศึกษาฝกสอน)
นายณัฐพงศ ทุกขเปล้ือง เทอรโบ 68 หมู 4 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี  0933016820
นายวรรณชนะ พันธสวัสด์ิ ชีตาร  28 หมู 7 ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  0993287761

แถวลางจากซายไปขวา
นายครรชิตพล เผ่ือนพงษา  ปอน 74/2 หมู 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  0981719176
นายธนดล หอมจีน แทน 258/57 ต.บานไร อ.เมือง จ.ราชบุรี  0825356872
นางสาว บัวชมพู องอาจ บัว 41/2 หมู 1 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี   0938493079
นางสาวกชมนวรรณ งามขํา ตอง 48/3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  0982548859
นางสาวสุดารัตน เหมือนละมาย ไนท 105 หมู 2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0924681789
นางสาวสุธารทอง  ภิรมยชม เอิรน 12/4 หมู 4 ต.สรอยฟา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  0656017524
นายคณิทธ์ิ บรรจงกิจเจริญ  เซฟ 288/8 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  0886535201
นายธนธรณ สรอยน้ํา  น็อต  54 หมู 7 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  0632255303
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คอมพิวเตอรกราฟก
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3/1ปวช.3/1คอมพิวเตอรกราฟกคอมพิวเตอรกราฟกแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายวรเมธ เชาเครือ ไผ 19 หมู 3 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0958935597
นายธนาวัตร แกวสน พี 8 หมู 7 ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0950621970 
นางสาวสิริกร ปริญญาธนากร ปอป 26 หมู 2 ต.บางคนแขวก อ.บางคนที 
  จ.สมุทรสงคราม 75120 0967859162
นายธีรภัทร ภาคเสือ ไนท 27 หมู 7 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0645104389
นายพีระวัฒน จิตตกรดํารงค   เพนท 68/1 หมู 3 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   0984898632
นายภูวิศ มีกรณ แชป 3 หมู 12 อ.ทาผา ต.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0840931699
นายปรพล สุวรรณ ปอง 76/1 หมู 1 ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0656041562
นายกฤษฎา รอดปอน เกม 31/3 หมู 8 ต.เกาพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0923270168
นายธีรภัทร แกวแจม เต 36 หมู 7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0940848272
นายโกเมศ ทรัพยประสงค หมู 161/32 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0925287347
นายจีรวัฒน ทินจีนวงค วิว 99/73 หมู 6 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0928310954
นายกอบกิจ โกษาพันธุ เอิรธ 110 หมู 4 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0643298429
นายนันทนภัส โรจนภิญโญสถิต จอบ 16/8 หมู 14 ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0643412633
นายณัฐพล เจียมประสูตร อ๋ัน 74 หมู 4 ต.ตาหลวง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0836500060
นายภูริณัฐ โคตรมุงคุณ ภู 153/48 หมู 12 ต.เจดียหัก ถนน.เขาวัง-น้ําพุ จ.ราชบุรี 70000 0830601914
นายสัณหณัฐ สมร นัส 56 หมู 5 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 0894127272

นายวัชรัศน์ิ เพ็งพูลผล นิค 12/2 หมู 4 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0658645841
นายธีรพงษ วงศยะรา ที 93/3 หมู 5 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0925347607
นายธรรมรักษ พวงทรัพย ปล๊ัก 181 หมู 13 ต.เจดีหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0930216220
นายศุภกร บุญพามี ปอนด 88/22 หมู 5 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0952754870
นายปรมัตถ บุญคุม ปล้ืม 12 หมู 7 ต.ทาตะครอ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 0929713250
นายจักรภัทร วงศแสง โก 88/7 หมู 8 ต.หนองพังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 0928589257
นายทินภัทร ต๊ิดเหล็ง กาฟว 2/162 หมู 3 ต.ดอนตะโก จ.ราชบุรี 70000  0906151927
นางสาวอรนัส อินทะแพทย อาย 70/1 หมู 10 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี 70170 0629045221
แถวลางจากซายไปขวา
นางสาวสิรินดา แยมพุก ม้ิน 9/1 หมู 7 ต.วัดแกว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 0963987460
นางสาวไพจิตรา ชีพนุรัตน ฟอง 14 หมู 10 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0929422840
นางสาวพรไพลิน อาทรสิริรัตน น้ํา 148/916 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0641100554
นางสาวนฤชล สิงหศิริ แพนดา 685/2 หมู 1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0909603297
นางสาวกัญญารัตน ทนิตะ มายด 34 หมู 2 ต.เขาชะงุม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0991293242
นางสาวธันยนันท สิริกุลธนาธรณ ตน 129 หมู 10 ต.เจดียหัก จ.ราชบุรี 70000 0992936674
นางสาวจิรัฐฐา อายะนะบุตร ออม 1/34 หมู 1 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0647738232
นางสาวอัยฏา ตระการเกตุ เจได 337 หมู 5 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0807092587
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นางสาวจิรัฐฐา อายะนะบุตร ออม 1/34 หมู 1 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0647738232
นางสาวอัยฏา ตระการเกตุ เจได 337 หมู 5 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0807092587
นางสาวจิรัฐฐา อายะนะบุตร ออม 1/34 หมู 1 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0647738232
นางสาวอัยฏา ตระการเกตุ เจได 337 หมู 5 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 0807092587
นางสาวจิรัฐฐา อายะนะบุตร ออม 1/34 หมู 1 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0647738232
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ปวช.3/2ปวช.3/2คอมพิวเตอรกราฟกคอมพิวเตอรกราฟกแผนกวิชาแผนกวิชา

แถวบนจากซายไปขวา
นายตนรุง พรหมธีระวงศ วิน 148/529 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0652125522
นายโยธิน ล้ิมทอง เต  226 หมู 4 ต.บานไร อ.ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี 70130 0809684432
นายอัครพนธ จันทรเกตุ ท็อป 148/130 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0926797402
นายณภัทร กล่ินประทุม ภัทร 99/3 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0929713315
นายญาณพัทธ มิตรดํารงค เจมส 279 หมู 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0632160566
นายศุภพล จิตรงามขํา หมูแฮม 76 หมู 2 ต.เขาแรง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0971597243
นายกิตติธัช ปานโศก กันต 51/2 หมู 7 ตําบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0656049578
นายอัครชัย วิเชียรโชติ  กอง 62/7 หมู 13 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0863184463
นายนภนต แกวแสนตอ กาย 187/53 ซอย9 ต.หนาเมืองราชบุรี 
  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  0938417430
นายเสฏฐนันท ทิพยสังวาลย กอง 80/9 ถ.เจดียหัก ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0953502117
นายรัฐวิทย บุญรอดประเสริฐ  บอลลูน 148/422 ซอย 3 หมูบานเอ้ืออาทร หมู 10 (เอ้ือเขียว) 
  ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0967877140

แถวลางจากซายไปขวา
นายกฤตภาส ถิระวารินทรยุทธ กัปตัน 48/4 ซ.เขางู 1 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0632285985
นายอัสนี ยอดทวี ฮาเลย 81 หมู 10 ต.รางบัว อ.จอมบึงจ.ราชบุรี 70150 0644480454
นางสาวปนสุดา พันกาส ฟลม 11หมู 12 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0823398644
นางสาวรมยรวิน ร่ืนรมย ปอ 119 หมู  5 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0641064736
นางสาวณัฐธิยาภรณ รัตนจันทร ทาม 57 หมู13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0904433667
นางสาวฉัตรียา ผ่ึงผาย อาย  128 หมู 8 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0845817135
นางสาวอัจริยา พินิจนาม หอม 396/2 หมู 9 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0614126900
นายพรพิชัย เพ็งเลา มอน 145/687 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  0658922748
นายศิวัช ฮวบขํา แทน 143/14 หมูบานชมพูเพชร 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70150 0642868635

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0967877140
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ศิลปกรรมเซรามิก
แผนกวิชาแผนกวิชา
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ปวช.3ปวช.3เทคโนโลยีเซรามิกเทคโนโลยีเซรามิกแผนกวิชาแผนกวิชา

จากซายไปขวา
นายพิเชษฐ ตันติเกตุ ฟลุค 49 หมู 7 ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0930067150
นางสาวสุภาพร แกวใส  ปลา  285 หมู 1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130   0908009506
นายคฤหัสถ คําน่ิมนวล  ก๊ัก  285 หมู 1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0623469688

Ratchaburi Technical College

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี156156



ปวส.2ปวส.2เทคโนโลยีเซรามิกเทคโนโลยีเซรามิกแผนกวิชาแผนกวิชา

จากซายไปขวา
นางสาวมินตรา อารมณปล้ืม ปงปอน 127 หมู 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0904381277
นายนคินทร ดีคํา  คิน 21/2 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0620641879
นางสาวปาณบดี ขําเจริญ  เภนท  200 หมู 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0638904894
นายนนฐกร ดีคํา นน  21/2 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0617240534
นางสาววิไลพร ศิริโภชน  ม้ิว 49/1 หมู 5 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี70000 0622251202
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ประมวลภาพกิจกรรม
ACTIVITIES
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พิธ ีนอมรําลึกเน่ือง ใน วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติขนถายพัสดุ
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ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center)
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ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center)
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กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
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สโมสรโรทาแลคทวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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โครงการประกวดส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2564
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 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2564
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งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2564
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รางวัลเยาวชนดีเดน เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565
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องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

ความในใจนายกองคการนักวิชาชีพฯ

 นางสาวสุพิชฌาย ทองมี

นายกองคการนักวิชาชีพฯ

 ตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนงนายกองคการฯ ดิฉันและ
คณะกรรมการมีความตั้งใจอยางยิ่ง ที่จะนําพาอวท.ของวิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี ใหทุกคนประจักษตอผูคนในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และชาติ ซึ ่งในวันนี้เมื ่อวาระสิ้นสุดลง ดิฉันอยากจะขอบคุณ 
ทานคณะผูบริหาร อาจารยทุกๆ ทาน นักเรียน นักศึกษาทุกคน ท่ีได
ใหการสนับสนุน และติดตามการทํางานของดิฉันและคณะกรรมการ
เสมอมา การเปนผูนําสําหรับดิฉันไมเพียงเเตจะไดรับความรู
ความเขาใจในงานที่ทํา แตยังไดรับประสบการณและมิตรภาพที่
ทุกทานมอบให ขอบคุณความรวมมือของทุกฝาย ที่เขามาเปน
ดาบหนาใหกับอุปสรรคและปญหาจึงไดประสบความสําเร็จได
สุดทายนี้กอนจากกันดิฉันอยากใหทุกทาน เห็นคุณคาของตนเอง 
กลาคิด กลาทํา อยูรวมกันดวยความเทาเทียม 

“If you get tried, learn to rest not to quit.”
 ถาคุณรูสึกเหน่ือย จงเรียนรูท่ีจะพัก แตอยาลมเลิก

 สถานศึกษาแหงน้ีจะมีคนดี คนเกงและมีความสุขได ตองเกิด
จากการรวมมือกัน ดิฉันอยากใหทุกคน “จงใชชีวิตวัยรุนใหเต็มท่ี” 
เพื่อที่จะไดกาวสูโลกของการทํางานดวยคุณคาและคุณภาพที่
เต็มเปยม ขอใหทุกทาน สมปรารถนาในสิ่งที่หวัง ขอเปนกําลังใจ
ใหทุกทาน สวัสดีคะ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นางสาวสุพิชฌาย ทองมี
นายกองคการนักวิชาชีพฯ

นายวรปรัชญ กีรติวิทยาภรณ
รองนายกองคการนักวิชาชีพฯ

นางสาวศศิญานี ภูคะฮาด
เลขานุการองคการนักวิชาชีพฯ

นางสาวธนาภรณ ยะมะคุปต 
เหรัญญิก

องคการนักวิชาชีพฯ

นางสาวอารดา ศรีธรรม 
นายทะเบียน

องคการนักวิชาชีพฯ

นางสาวพิชญา ทรรศนะเมธารัตน
ประชาสัมพันธ

องคการนักวิชาชีพฯ 

นายภีรศิลป วงศกีรติพิพัฒน
ปฏิคม

องคการนักวิชาชีพฯ
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