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	 พระพุทธรูปองค์์น้ี้�	นัี้บเป็นี้ศููนี้ย์ร์วม	และท้�พ่�งทางจิิตใจิ	ของนัี้กเร้ย์นี้-นัี้กศู่กษา	และบุค์ลากรของวิทย์าลัย์เทค์นิี้ค์ราชบุร้เสมอมา 

ทุกค์รั�งท้�ม้การสัญจิรเข้าออกวิทย์าลัย์	ฯ		และช่วงกิจิกรรมเข้าแถว	เราจิะพ่งน้ี้อมบูชา	ด้้วย์ค์วามเค์ารพ	เพ่�อค์วามเป็นี้สิริมงค์ล	โด้ย์พระพุทธรูป 

ปางน้ี้�บ้างก็เร้ย์กปางล้ลา	บ้างก็เร้ย์กปางออกพรรษา	ปางเสด้จ็ิลงจิากด้าวด่้งส์	พุทธลักษณะอย์ูใ่นี้พระอริิย์าบถย์น่ี้ย์กส้นี้พระบาทขวาข่�นี้สูง 

จิากฐานี้ด้อกบัว	 ในี้อิริย์าบถจิะก้าวเพ่�อทรงด้ำาเนี้ินี้ไปข้างหนี้้า	 แสด้งถ่งค์วามเจิริญก้าวหนี้้า	 และก้าวไปอย์่างมั�นี้ค์ง	 พระหัตถ์ขวาห้อย์ 

เสมอพระองค์์	พระหัตถ์ซ้้าย์ย์กข่�นี้จ้ิบ	ในี้ท่าแสด้งพระธรรมเทศูนี้าเสมอกับพระอุระ	นัี้บเป็นี้พระพุทธรูปท้�ม้พุทธลักษณะสง่างาม	น่ี้าเค์ารพ 

สักการะ	และม้ค์วามศัูกดิ้�สิทธิ�ด้้วย์อำานี้าจิแห่งพุทธคุ์ณย์ิ�งนัี้ก

ตำำ�น�นพระพุทธรูปป�งลีีลี�
	 เม่�อพระบรมศูาสด้า	องค์์สมเด็้จิพระสัมมาสัมพุทธเจ้ิา	ค์รั�งหน่ี้�งทรงเค์ย์เสด็้จิข่�นี้ไปประทับพรรษาในี้สวรรค์์ชั�นี้ด้าวด่้งส์	เพ่�อแสด้ง 

พระอภิิธรรมโปรด้พระพุทธมารด้า	ค์รั�งเม่�อถ่งวันี้ออกพรรษา	พระองค์์ได้้เสด็้จิจิากสวรรค์์ชั�นี้ด้าวด่้งส์มาสู่โลกมนุี้ษย์ด้์้วย์บันี้ได้แก้วมณ้ชัย์	

ท่ามกลางเหล่าเทพย์ด้าในี้หม่�นี้จัิกรวาล	โด้ย์บันี้ได้ทองสุวรรณไมย์	ในี้เบ่�องขวาอย์ู่กับพรหม	เป็นี้อันี้มากลงมาสู่ประตูเม่องสังกัสสะนี้ค์ร	 

เม่�อพระพุทธองค์์ทรงเสด็้จิล้ลาลงจิากด้าวด่้งส์	 โด้ย์บันี้ได้แก้วลงมาถ่งเชิงบันี้ได้	 มหาชนี้ทั�งหลาย์เม่�อได้้เห็นี้พระสิริโฉมของพระองค์์ 

ประกอบกับได้้เห็นี้ล้ลาการเสด็้จิลงมาจิากสรวงสวรรค์์ในี้ท่ามกลางเหล่าเทพย์ด้าและพรหมเป็นี้จิำานี้วนี้มาก	ณ	 ขณะนัี้�นี้งามจัิบใจิอย์่าง 

ไม่เค์ย์คิ์ด้เค์ย์เห็นี้มาก่อนี้	เหล่าหมู่มหาชนี้ก็พากันี้ลิงโลด้แซ่้ซ้้องสาธุการ	กันี้เส้ย์งดั้งสนัี้�นี้หวั�นี้ไหว	ด้้วย์ค์วามปล่�มปิติใจิเป็นี้อันี้มาก

	 ในี้ขณะนัี้�นี้เองพระบรมศูาสด้าองค์์สมเด็้จิพระสัมมาสัมพุทธเจ้ิา	 ซ่้�งเป่�ย์มล้นี้ด้้วย์พระทัย์	 พระมหากรุณาธิคุ์ณ	 จ่ิงได้้แสด้ง 

พระธรรมเทศูนี้าโปรด้พุทธบริษัท	เม่�อจิบเทศูนี้านัี้ย์มานุี้สรณ์	ในี้ค์รั�งน้ี้�ต่างก็ได้้บรรลุอริย์มรรค์	อริย์ผลตั�งแต่เบ่�องต้นี้	และเบ่�องปลาย์ตาม 

อริย์อุปนิี้สัย์ท้�ได้้สั�งสมกันี้มา	จ่ิงเป็นี้มูลเหตุให้พุทธบริษัทได้้สร้างพระพุทธรูปปางล้ลา	และแบบพระพุทธรูปประจิำาสถานี้ศู่กษาวิทย์าลัย์ 

เทค์นิี้ค์ราชบุร้แห่งน้ี้�	ได้้ม้การจิำาลองพุทธลักษณะมาจิากพุทธมณฑล	จัิงหวัด้นี้ค์รปฐม

	 หลังจิากท้�ได้้ม้การจัิด้สร้างพระพุทธรูปแล้วต่อมาได้้ม้พิธ้อัญเชิญพระพุทธรูปข่�นี้ประดิ้ษฐานี้ย์ังแท่นี้ท้�ประทับบริเวณด้้านี้หนี้้าต่ก 

อำานี้วย์การ	และได้้จิัด้ให้ม้พิธ้บวงสรวงข่�นี้	ในี้วันี้ท้�	9	พฤศูจิิกาย์นี้	2531	ในี้สมัย์ของท่านี้ผู้อำานี้วย์การอำานี้าจิ	สวัสดิ้�วงษ์

ประวััติำพระพุทธรูปป�งลีีลี�ประจำำ�สถ�นศึึกษ�
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	 องค์์เทวรูปพระวรกาย์ส้ด้ำาทั�งองค์์	ประทับย์่นี้เด่้นี้เป็นี้สง่าท่ามกลางบริเวณเกาะกลางสระนี้ำ�า	ท้�นี้ักเร้ย์นี้-นัี้กศู่กษา 
ท้�ได้้ข้ามสะพานี้เหล็กส้แด้งต้องย์กม่อไหว้	เพ่�อค์วามเป็นี้สิริมงค์ล	และหลาย์ค์รั�งท้�นัี้กเร้ย์นี้-นัี้กศู่กษา	ผู้ท้�ให้ค์วามเค์ารพ		
นี้ำาพวงมาลัย์ด้อกด้าวเร่อง	และเค์ร่�องสักการบูชาทั�งหลาย์มาถวาย์	เทวรูปท้�กำาลังกล่าวถ่งอย์ูใ่นี้ขณะน้ี้�นัี้�นี้ก็ค่์อ	องค์์พระวิษณุกรรม	
ประจิำาสถานี้ศู่กษาวิทย์าลัย์เทค์นิี้ค์ราชบุร้

ประวััติำองค์์พระวิัษณุุกรรม
	 พระวิษณุกรรมเป็นี้เทพย์ด้านี้าย์ช่างใหญ่แห่งสรวงสวรรค์์	ม้รูปทรงสัด้ส่วนี้เช่นี้เด้้ย์วมนุี้ษย์์	พระวรกาย์เป็นี้ส้เข้ย์วมรกต	
ท้�เศู้ย์รสวมมงกุฎย์อด้ทรงระฆััง	แสด้งถ่งปฏิิภิาณไหวพริบท้�เฉ้ย์บแหลม	ท้�หัตถ์ขวาทรงจิอบสำาหรับการขุด้วางรากฐานี้สถาบันี้ 
การศู่กษาของช่าง	หัตถ์ซ้้าย์ทรงถ่อลูกดิ้�ง	สำาหรับวัด้ค์วามเท้�ย์งตรงทั�ว	ๆ 	ไป	นี้อกจิากน้ี้�ย์ังปรากฏิพระวิษณุกรรมในี้ปางประทับนัี้�ง	
ขาขวาพับเข้าหาลำาตัวเสมอหน้ี้าตักขาซ้้าย์	ปล่อย์ทอด้ลงเหย์้ย์บพ่�นี้ปลาย์เท้าทอด้ลงไปทางซ้้าย์ม่อโด้ย์องค์์พระวิษณุกรรมปางน้ี้�
นิี้ย์มม้ไว้ตามสถาบันี้ศิูลปะศูาสตร์ทั�วไป	ในี้ภิาย์หลังนิี้ย์มสร้างองค์์พระวิษณุกรรมในี้ปางท่าย์น่ี้	แบบท้�ปรากฏิในี้สถานี้ศู่กษาแห่งน้ี้�	
โด้ย์นิี้ย์มสร้างไว้ตามสถาบันี้ท้�เปิด้สอนี้เก้�ย์วกับงานี้ช่างไม้	ช่างก่อสร้าง	ท้�หัตถ์ขวาทรงไม้วัด้	หัตถ์ซ้้าย์ทรงฟัันี้เฟืัองแห่งการ 
ขับเค์ล่�อนี้	และลูกดิ้�ง	นิี้ย์มเข้ย์นี้	หร่อปั�นี้แบบไม่สวมเส่�อ	เพ้ย์งแต่ทรงผ้านุ่ี้งสนัี้บเพลารัด้เข็มขัด้	ประดั้บทรงพระกร	กรองพระศูอ	
สวมสังวาลค์ล้องพาด้ผ่านี้พระองค์์	และทรงกำาไลข้อพระหัตถ์	และข้อพระบาทเท่านัี้�นี้
	 ศิูษย์์ทั�งหลาย์ท้�ศู่กษาในี้สถาบันี้ช่างไม้	รวมไปถ่งวิทย์าลัย์เทค์นี้ิค์ราชบุร้	ถ่อเอารูปปั�นี้เทวรูปองค์์พระวิษณุกรรมน้ี้�เป็นี้ 
บรมค์รู	หร่อพ่อค์รู	หร่อองค์์พ่อ	แห่งช่าง	และศิูลปะวิทย์าการทั�งหลาย์	ทุกค์นี้ท้�เป็นี้ศิูษย์์ต่างแสด้งเค์ารพ	กตัญญููกตเวท้	
ด้้วย์รำาล่กถ่งพระคุ์ณค์รู	และยั์งถ่อเป็นี้ตัวแทนี้แห่งค์รูบาอาจิารย์ทุ์กค์นี้	
	 ดั้งนัี้�นี้ผู้ท้�เจิริญด้้วย์ศิูลปะวิทย์าการ	ตลอด้จินี้ค์วามเจิริญก้าวหน้ี้าในี้ช้วิตการงานี้จ่ิงนิี้ย์ม	ให้ค์วามเค์ารพบูชาเพ่�อให้ 
ประกอบกิจิกรรมทางด้้านี้งานี้ช่าง	และศิูลปะวิทย์าการ	เพ่�อเป็นี้สิริมงค์ลแก่ตนี้เอง	และบริวารส่บไปสำาหรับองค์์พระวิษณุกรรม 
ประจิำาสถานี้ศู่กษาวิทย์าลัย์	เทค์นิี้ค์ราชบุร้นัี้�นี้	ได้้ม้พิธ้อัญเชิญท่านี้ข่�นี้ประดิ้ษฐานี้	ยั์งแท่นี้ท้�ประทับอย่์างย์ิ�งใหญ่	และ 
ศัูกดิ้�สิทธิ�เม่�อวันี้ท้�	๑๖	เมษาย์นี้	๒๕๑๘	ในี้สมัย์ของท่านี้อาจิารย์ใ์หญ่สนัี้�นี้		จ้ิยั์งศุูวัต	องค์์พระวิษณุกรรมประจิำาสถานี้ศู่กษาวิทย์าลัย์ 
เทค์นิี้ค์ราชบุร้	นัี้บว่าม้ค์วามศัูกดิ้�สิทธิ�เป็นี้ท้�น่ี้าเล่�อมใส	และเค์ารพบูชาของเหล่านัี้กเร้ย์นี้-นัี้กศู่กษาและค์รูอาจิารย์์เป็นี้อย่์างมาก	
อ้กทั�งท่านี้ยั์งคุ้์มค์รองปกปักรักษาวิทย์าลัย์แห่งน้ี้�	และศิูษย์ท้์�ประพฤติปฏิิบัติตนี้ในี้แบบอย์่างแนี้วทางท้�ด้้	

องค์์พระวิัษณุุกรรมเทวั�นุสรณ์ุสำ�คั์ญคู์�วิัทย�ลัียฯ
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ร�วัมยินดีีแลีะภ�ค์ภูมิใจำ... 
ในโอก�สที�วิัทย�ลัียเทค์นิค์ ก้�วัสู�ปีที� ๘๔
ความเป็น็มาของวทิยาลััยเทคนคิราชบุรุี

	 วิทย์าลัย์เทค์นิี้ค์ราชบุร้	 ตั�งอย์ู่เลขท้�	 ๔๓๓	ถนี้นี้ศูร้สุริย์วงศ์ู	 	 ตำาบลหน้ี้าเม่อง	อำาเภิอ

เม่องราชบุร้	 จัิงหวัด้ราชบุร้	 ๗oooo	 ด้้วย์พ่�นี้ท้�	 	 ๖๑	 ไร่	 ๒	 งานี้	 ๑๔	 	 ตารางวา	 ก่อตั�งข่�นี้ 

เม่�อวันี้ท้�	 ๑	 กันี้ย์าย์นี้	 ๒๔๘๑	 โด้ย์ใช้ช่�อในี้ขณะนัี้�นี้ว่า	“โรงเรียนัช่างไม้่ราชบุรี”โด้ย์อาศัูย์ 

พ่�นี้ท้�ของโรงเร้ย์นี้เบญจิมราชูทิศูราชบุร้	 เป็นี้การชั�วค์ราว	 จิากนัี้�นี้ได้้ย์้าย์ไปปลูกสร้างใหม่ 

ในี้ท้�ดิ้นี้ของราชพัสดุ้	 ในี้เขตตำาบลบ้านี้ไร่	 อำาเภิอเม่องราชบุร้	 เม่�อป่	 พ.ศู.๒๔๘๒	 และย์้าย์ 

ไปปลูกสร้างใหม่ในี้ท้�ดิ้นี้ของกองเส่อป่า	ซ่้�งเป็นี้ท้�ตั�งของวิทย์าลัย์เทค์นิี้ค์ราชบุร้	มาจินี้ถ่งปัจิจุิบันี้		 

ป่พ.ศู.๒๕๒๑	 กรมอาช้วศู่กษา	 กระทรวงศู่กษาธิการ	 ได้้โอนี้โรงเร้ย์นี้การช่างสตร้ราชบุร้ 

มารวมกันี้	และได้้เปล้�ย์นี้ช่�อเป็นี้วิทย์าลัย์เทค์นิี้ค์ราชบุร้	เม่�อวันี้ท้�	๑	ตุลาค์ม	๒๕๒๑	และได้้ใช้ 

ช่�อน้ี้�มา	จิวบจินี้กระทั�งปัจิจุิบันี้	วิทย์าลัย์เทค์นิี้ค์ราชบุร้	ได้้รับการย์กย์่องจิากกรมอาช้วศู่กษา 

ให้เป็นี้สถานี้ศู่กษา	 ด้้เด่้นี้	 เม่�อป่พ.ศู.๒๕๒๙	 และได้้รับการคั์ด้เล่อกจิากกระทรวงศู่กษาธิการ 

ให้เป็นี้สถานี้ศู่กษาท้�ได้้รับรางวัล	 พระราชทานี้ระดั้บอุด้มศู่กษาประจิำาป่การศู่กษา	 ๒๕๔o 

และป่	๒๕๔๙	ได้้รับรางวัลสถานี้ศู่กษารางวัล	พระราชทานี้ประเภิทสถานี้ศู่กษาขนี้าด้ใหญ่
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	 ช่�อสถานศึึกษา
 วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี ในิอดีีตเดิีมช่�อ “โรงเรียนช่่างไม้้ราช่บุุรี” เม่�อสถานิศึึกษามีควิามเจริญ

มากขึึ้�นิ ก็ได้ีเปลีั�ยนิไปตามควิามเจริญทางการศึึกษาต่อไป โดียมีประวัิติการเปลีั�ยนิช่�อสถานิศึึกษาดัีงนีิ�

๑  กันิยายนิ        ๒๔๘๑          โรงเรียนิช่างไม้ราชบุุรี

  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๔๙๗   โรงเรียนิการช่างราชบุุรี

   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔    โรงเรียนิเทคนิิคราชบุุรี

    ๑ ตุลัาคม  ๒๕๑๙   วิิทยาลััยอาชีวิศึึกษาราชบุุรี (วิิทยาเขึ้ต 1)

    ๑  มกราคม      ๒๕๒๑   วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

 ในิปัจจุบัุนิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี เป็นิสถานิศึึกษาในิสังกัดีสำานัิกงานิคณะกรรมการการอาชีวิศึึกษา กระทรวิงศึึกษาธิิการ เป็นิสถานิศึึกษา 

ขึ้นิาดีใหญใ่นิระดัีบุต้นิ ๆ ขึ้องประเทศึไทย ปัจจุบัุนิมีจำานิวินินัิกเรียนิ-นัิกศึึกษา จำานิวินิ ๕,๐๔๐ คนิ (ข้ึ้อมูลั ณ วัินิที� ๓ พฤศึจิกายนิ ๒๕๖๕)

ป็รัชญาของวิทยาลััย
 ฝีม่ีอเจนิจัดี  เคร่งครัดีคุณธิรรม  เลิัศึลัำ�าวิิชาการ

สีป็ระจำำาสถาบุันการศึึกษา นิำ�าเงินิ - ขึ้าวิ 

   นำ�าเงิน ให้ควิามรู้สึกสงบุ สุขุึ้ม สุภาพ หนัิกแนิน่ิ เคร่งขึ้รึม เอาการเอางานิ ลัะเอยีดี รอบุคอบุ สง่างาม  มีศึกัดี�ิศึรี

    สูงศัึกดิี� เป็นิระเบีุยบุเรียบุร้อย แลัะถ่อมตนิ

   ขาว ให้ควิามรู้สึกบุริสุทธิิ� สะอาดี สดีใส ปราศึจากมลัทินิ  

 ด้ีวิยคุณสมบัุติแลัะควิามรู้สึกขึ้องสีทั�งสองนีิ�เองจึงเป็นิที�มาขึ้อง สีนิำ�าเงินิ-ขึ้าวิ สีประจำาสถาบัุนิขึ้องพวิกเรา วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

เทวานุสรณ์ ์
 พระพุทธิรูปปางลีัลัาประจำาสถานิศึึกษา   องค์พระวิิษณุกรรมมหาเทวิาจารย์

เว็บุไซต์์
 www.rtc.ac.th

โทรศึัพท์แลัะโทรสาร
  ๐๓๒-๓๓๘๕๔๔-๕, ๐๓๒-๓๓๗๒๒๘  โทรสาร ๐๓๒-๓๓๗๔๔๗

ข้้อมูลีเฉพ�ะข้องวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี66



วิสัยทัศึน์		
 มุ่งมั�นิจัดีการศึึกษาวิิชาชีพ  ตามคณุวุิฒิิวิิชาชีพ สูม่าตรฐานิหลัักสากลับุนิพ่�นิฐานิหลัักปรัชญาขึ้องเศึรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจำ
 - ผลิัตแลัะพัฒินิาผูเ้รยีนิใหมี้ควิามชำานิาญในิวิิชาชีพได้ีมาตรฐานิระดัีบุสากลั 
 - พัฒินิาระบุบุการบุรหิารจัดีการอาชีวิศึกึษาแนิวิใหม่
 - ให้บุริการวิิชาชีพ  แลัะถา่ยทอดีเทคโนิโลัยเีพ่�อพัฒินิาชุมชนิท้องถิ�นิ
อัต์ลัักษณ์์
 ทักษะเยี�ยม  เป�ียมคณุธิรรม
เอกลัักษณ์์
 สถานิศึึกษาแหง่ควิามดีี
สีป็ระจำำาสถาบุันการศึึกษา
 นิำ�าเงินิ  ให้ควิามรูส้กึสงบุ  สขุุึ้ม  สภุาพ  หนิกัแน่ินิ  เคร่ง  ขึ้รึม  เอาการเอากงานิ  ลัะเอียดี  รอบุคอบุ
สง่างาม  มีศัึกดิี�ศึรี  สูงศึกัดี�ิ  เป็นิระเบีุยบุเรยีบุรอ้ย  แลัะถ่อมตนิ
 ขึ้าวิ  ให้ควิามรูส้กึบุรสิทุธิิ�  สะอาดี  สดีใส  ปราศึจากมลัทินิ  ด้ีวิยคุณสมบัุติแลัะควิามรู้ขึ้องสีทั�งสองนีิ�เอง
จึงเป็นิที�มาขึ้อง  สีนิำ�าเงนิิ-ขึ้าวิ  สปีระจำาสถาบัุนิขึ้องพวิกเรา  วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
การจำัดการศึึกษา
ในปััจจุบัุนวิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรีได้้เปิัด้สอนในหลัักสูตรวิช่าชี่พ ปัระเภทอุตสาหกรรม้ พาณิิช่ยกรรม้ คหกรรม้ 
แลัะศิิลัปักรรม้ โด้ยแบุ่งออกเป็ัน ๓ ระดั้บุ คือ
 ๑. ระดัีบุประกาศึนิยีบัุตรวิิชาชีพ          (ปวิช.)   หลัักสูตร  ๓  ปี
 ๒. ระดัีบุประกาศึนิยีบัุตรวิิชาชีพชั�นิสูง (ปวิส.)   หลัักสูตร  ๒  ปี
 ๓. ระดัีบุปริญญาตร ี   (ทลั.บุ.)  หลัักสูตร  ๒  ปี
ในปีัการศึิกษา ๒๕๖๕ ที�ผ่่านม้าวิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรี เปิัด้สอนหลัักสูตรทั�งหม้ด้ ๒๕ แผ่นกวิช่า
- แผนิกวิิชาช่างยนิต์    - แผนิกวิิชาออกแบุบุ
- แผนิกวิิชาช่างกลัโรงงานิ   - แผนิกวิิชาวิิจิตรศิึลัป์
- แผนิกวิิชาช่างเช่�อมโลัหะ   - แผนิกวิิชาเทคนิิคการผลิัต  
- แผนิกวิิชาศิึลัปกรรมเซรามิก   - แผนิกวิิชาเขีึ้ยนิแบุบุเคร่�องกลั  
- แผนิกวิิชาคอมพิวิเตอรก์ราฟิิก   - แผนิกวิิชาธุิรกิจค้าปลีัก   
- แผนิกวิิชาอาหารแลัะโภชนิาการ   - แผนิกวิิชาเทคโนิโลัยีอุตสาหกรรม 
- แผนิกวิิชาผ้าแลัะเคร่�องแตง่กาย   - แผนิกวิิชาช่างไฟิฟ้ิากำาลััง  
- แผนิกวิิชาคหกรรมศึาสตร ์   - แผนิกวิิชาอิเล็ักทรอนิิกส์  
- แผนิกวิิชาช่างก่อสร้าง    - แผนิกวิิชาการโรงแรม    
- แผนิกวิิชาเทคนิิคสถาปัตย ์   - แผนิกวิิชาการบัุญชี    
- แผนิกวิิชาการเลัขึ้านุิการ   - แผนิกวิิชาการตลัาดี  
- แผนิกวิิชาคอมพิวิเตอรธุ์ิรกจิ   - แผนิกวิิชาการจัดีการโลัจิสติกส์
- แผนิกวิิชาเทคโนิโลัยีอิเลัก็ทรอนิกิส์
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ตัำ�งแตำ�อดีีตำถึงปัจำจุำบัุน
โรงเรียนช่่างไม้้ราช่บุุรี (ครูใหญ่่)
	 นี้าย์ต๊ะ	 โลหิตกาญจิน์ี้	 ๒๔๘๑-๒๔๘๓
	 นี้าย์สง่า	 ถ้ากระแสร์	 ๒๔๘๓-๒๔๘๖
	 นี้าย์ธาน้ี้	 วงษ์ไทย์	 ๒๔๘๖-๒๔๙๐
	 นี้าย์สุมิตร	 ศูร้ทอง	 ๒๔๙๐-๒๔๙๑
	 นี้าย์สนัี้�นี้	 จ้ิย์ังศุูวัต	 ๒๔๙๑-๒๔๙๗
โรงเรียนการช่่างราช่บุุรี (อาจารย์ใหญ่่)
	 นี้าย์สนัี้�นี้	 จ้ิย์ังศุูวัต	 ๒๔๙๗-๒๕๑๐
	 นี้าย์จิรูญ	 อุตกฤษฎ์	 ๒๕๑๐-๒๕๑๓
โรงเรียนเทคนิคราช่บุุรี  (อาจารย์ใหญ่่)
	 นี้าย์จิรูญ	 อุตกฤษฎ์	 ๒๕๑๓-๒๕๑๔
	 นี้าย์สนัี้�นี้	 จ้ิย์ังศุูวัต	 ๒๕๑๔-๒๕๑๙
	 นี้าย์อรุณ	 ย์ิ�งเจิริญ	 ๒๕๑๙-๒๕๑๙
วิิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรี (ผูู้้อำานวิยการ)
	 นี้าย์อรุณ	 ย์ิ�งเจิริญ	 ๒๕๑๙-๒๕๒๒
	 นี้าย์ชาญ	 เถาว์ศิูริ	 ๒๕๒๒-๒๕๒๙
	 นี้าย์อำานี้าจิ	 สวัสดิ้วงษ์	 ๒๕๒๙-๒๕๓๒
	 นี้าย์เผดิ้มชัย์	 ศูร้วิเช้ย์ร	 ๒๕๓๒-๒๕๓๙
	 นี้าย์พิจิารณ์	 ปนี้ค์ำา	 ๒๕๓๙-๒๕๔๖
	 นี้าย์ปร้ชา	 ทัพพะกุล	ณ	อย์ุธย์า	 ๒๕๔๖-๒๕๔๘
	 นี้าย์วิทูร	 เย์้�ย์มเวช	 ๒๕๔๘-๒๕๕๐
	 นี้าย์สุรศัูกดิ้�	 อาภิรณ์เทวัญ	 ๒๕๕๐-๒๕๕๖
	 นี้าย์สุรพล	 ด้นี้ตร้สวัสดิ้�	 ๒๕๕๖-๒๕๕๙
	 นี้าย์เสน่ี้ห์	 ศูร้วิลัย์	 ๒๕๕๙-๒๕๖๒
	 นี้าย์สมพงษ์	 พนี้มชัย์	 ๒๕๖๒-ปัจิจุิบันี้

ร�ยน�มผูู้้บุริห�รสถ�นศึึกษ�
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(นัายสม่พงษ์  พนัม่ชัย)
ผู้้้อำานัวยการวิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรี

ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

ผูู้้อำ�นวัยก�รวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
น�ยสมพงษ์  พนมชัย

อวาทอวาทโโ

	 ขอแสด้งค์วามย์ินี้ด้้กับนัี้กศู่กษาทุกค์นี้ท้�สำาเร็จิการศู่กษา	 	 ซ่้�งถ่อเป็นี้ค์วามสำาเร็จิ 

ท้�ย์ิ�งใหญ่ของตัวเอง		หลังจิากน้ี้�สิ�งท้�จิะเกิด้ข่�นี้ในี้อนี้าค์ต		จิะเต็มไปด้้วย์โอกาส		การแข่งขันี้ 

และค์วามท้าทาย์	 	 ขอให้ใช้ค์วามรู้ค์วามสามารถและประสบการณ์ท้�เร้ย์นี้มา	 	 สร้างสรรค์์ 

และฟัันี้ฝ่่าให้ตัวเองประสบค์วามสำาเร็จิ		ม้ค์วามสุข		ค์วามเจิริญ		ตามท้�ปรารถนี้าทุกประการ
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รองผูู้้อำ�นวัยก�รฝ่่�ยบุริห�รทรัพย�กร

น�ยชุมพลี ค์ำ�เทียน

(นัายชุม่พล้  คำาเทียนั)
รองผู้้้อำานัวยการฝ่่ายบริหารทรัพยากร

ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

	 “วันี้แห่งค์วามสำาเร็จิ”	 ของนัี้กเร้ย์นี้	 	 นัี้กศู่กษาทุกค์นี้ก็มาถ่ง	 	 ขอแสด้งค์วามยิ์นี้ด้้ 

กับทุกค์นี้และขอให้ทุกค์นี้พ่งระล่กเสมอว่าการศู่กษาหาค์วามรู้พัฒนี้าตนี้เองไม่ม้วันี้สิ�นี้สุด้ถ่งแม้ 

ทุกค์นี้จิะปฏิิบัติหน้ี้าท้�การงานี้แล้วก็ตาม

 ท้าย์น้ี้�อำานี้วย์อวย์พรให้ทุกค์นี้ม้ค์วามเจิริญก้าวหน้ี้าในี้หน้ี้าท้�การงานี้	ประสบค์วามสำาเร็จิ 

ท้�พ่งปราถนี้าและอย์่าล่ม	“ผู้ม้พระคุ์ณท้�อย์ู่เบ่�องหลังแห่งค์วามสำาเร็จิของเราทุกค์นี้”

อวาทอวาทโโ
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(นัายบรรเจิ้ด้  คุ้ม่ม่ณี)
รองผู้้้อำานัวยการฝ่่ายวิชาการ

ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

รองผูู้้อำ�นวัยก�รฝ่่�ยวิัช�ก�ร

น�ยบุรรเจิำดี คุ้์มมณีุ 

	 ถ่งศิูษย์์ท้�รักทุกค์นี้	วันี้เวลาท้�ศิูษย์์ทุกค์นี้ได้้เข้ามาศู่กษาหาค์วามรู้ฝึ่กปฏิิบัติ		เป็นี้ช่วง 

ระย์ะเวลาท้�ไม่มากนัี้ก	 2-3	 ป่	 	 แต่สิ�งท้�ทุกค์นี้ต้องออกไปเผชิญกับโลกแห่งค์วามเป็นี้จิริง 

เพ่�อใช้ด้ำารงช้วิตประจิำาวันี้อย่์างม้คุ์ณภิาพนัี้�นี้		ค่์อสถานี้ท้�ฝึ่กงานี้อันี้แท้จิริง		ขอให้ใช้สติ		น่ี้กคิิ์ด้ 

ทุกช่วงของการกระทำาในี้การปฏิิบัติงานี้ปฏิิบัติตนี้	 ให้ม้ค์วามคิ์ด้ค์วามเจิริญก้าวหน้้ี้าในี้ช้วิต 

และหน้ี้าท้�การงานี้ย์ิ�ง	ๆ	ข่�นี้ทุกค์นี้

	 I	wish	you	courage	as	you	step	ahead	towards	new	challenges	in	life.	

Congrats	and	may	all	you	other	dreams	be	fulfilled.

อวาทอวาทโโ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 1111



รองผูู้้อำ�นวัยก�รฝ่่�ยแผู้นง�นแลีะค์วั�มร�วัมมือ

น�ยอ�นุภ�พ ทับุศิึริวััฒน์ 

(นัายอานุัภาพ  ทับศิึริวัฒน์ั)
รองผู้้้อำานัวยการฝ่่ายแผู้นังานัแล้ะความ่ร่วม่มื่อ

ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

	 ขอแสด้งค์วามยิ์นี้ด้้กับผู้สำาเร็จิการศู่กษาทุกค์นี้	 การท้�จิะประสบค์วามสำาเร็จินัี้�นี้ 

ต้องอาศัูย์ค์วามรู้	ค์วามสามารถของตนี้เอง	ม้ค์วามขย์นัี้	หมั�นี้เพ้ย์ร	ฝึ่กตนี้ให้ม้ค์วามรู้และทกัษะ 

วิชาช้พในี้สาขาวิชาช้พ	ม้คุ์ณธรรมประจิำาใจิ	ประพฤติตนี้อย์ูใ่นี้ศู้ลธรรมอันี้ด้้	ในี้ป่	2565	น้ี้�	ขอให้ 

ผู้สำาเร็จิการศู่กษาทุกค์นี้วางแผนี้การด้ำาเนิี้นี้ช้วิตของตนี้เอง	ใช้ค์วามรู้ค์วามสามารถไปในี้ทาง 

สุจิริต	 ม้ค์วามมานี้ะพย์าย์าม	 ตั�งใจิปฏิิบัติงานี้	 ทำาหน้ี้าท้�ในี้วิชาช้พของตนี้เองอย่์างเต็มกำาลัง 

ค์วามสามารถ	 จิงรักษาค์วามด้้งาม	 ม้ค์วามมั�นี้ใจิในี้ตนี้เองและขอให้ผู้สำาเร็จิการศู่กษาทุกค์นี้ 

สามารถด้ำาเนิี้นี้ช้วิตได้้อย์า่งราบร่�นี้	ม้ค์วามสำาเร็จิในี้ช้วิตการงานี้	ม้ค์วามสุข	ค์วามเจิริญ	สมหวัง 

ในี้สิ�งท้�ปรารถนี้าและม้ค์วามเจิริญก้าวหน้ี้าตลอด้ไป

อวาทอวาทโโ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี1212



รองผูู้้อำ�นวัยก�รฝ่่�ยพัฒน�กิจำก�รนักเรียนนักศึึกษ� 

น�ยฐิิติำ ขั้นธวิัธิพร 

(นัายฐิิติิ  ขั้นัธวิธิพร)
รองผู้้้อำานัวยการฝ่่ายพัฒนัา

กิจ้การนัักเรียนันัักศึึกษา 

ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

	 ขอช่�นี้ชมและแสด้งค์วามย์ินี้ด้้กับนัี้กเร้ย์นี้	 	 นัี้กศู่กษาทุกท่านี้ท้�ประสบค์วามสำาเร็จิ 

ในี้การศู่กษาอ้กระดั้บหน่ี้�งแล้ว	 	 ขอให้มุ่งมั�นี้พัฒนี้าตนี้อย์่างต่อเน่ี้�องในี้ทุกด้้านี้	 	 เพ่�อเสริมทักษะ 

ประสบการณ์	 	 ค์วามรู้	 	 ค์วามสามารถให้พร้อมต่อการปฏิิบัติหน้ี้าท้�ท้�จิะได้้รับมอบหมาย์ 

ในี้อนี้าค์ตอันี้ใกล้		สุขภิาพร่างกาย์เป็นี้ต้นี้ทุนี้สำาคั์ญในี้การทำางานี้พ่งระมัด้ระวังรักษาดู้แลให้จิงด้้ 

ดั้งค์ำากล่าวท้�ว่า	 	 สติปัญญาท้�ด้้ย่์อมอย์ู่ในี้ร่างกาย์ท้�แข็งแรง	 	 ขอให้รู้จัิกด้ำาเนิี้นี้ช้วิตไปในี้ทิศูทาง 

ท้�ถูกต้องเหมาะสม		ย์่ด้หลักค์วามพอด้้		พอเพ้ย์ง		ในี้การประกอบกิจิการใด้	ๆ	ก็ตาม

	 สุด้ท้าย์น้ี้�		ขอให้นัี้กเร้ย์นี้นัี้กศู่กษาประสบค์วามสำาเร็จิในี้ช้วิตตามท้�ตนี้ปรารถนี้าทุกประการ

อวาทอวาทโโ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 1313



(นัายปััญญา ไกรสิงห์เด้ชา)
นัายกสม่าคม่ศิึษย์เก่า วิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรี

น�ยกสม�ค์มศิึษย์เก��วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

น�ยปัญญ� ไกรสิงห์เดีช�

	 ขอแสด้งค์วามย์ินี้ด้้กับนัี้กศู่กษาท้�จิบการศู่กษาทุกค์นี้	 	 บัด้น้ี้�เป็นี้หน้ี้าท้�ของทุกค์นี้ 

ท้�จิะออกไปสู่อ้กสังค์มหน่ี้�งเพ่�อหาค์วามสำาเร็จิในี้ช้วิต	 	 และให้ใช้ค์วามรู้ค์วามสามารถค์วบคู่์ 

กันี้ไปกับการทำางานี้		หวังเป็นี้อย์่างย์ิ�งท้�จิะประสบค์วามสำาเร็จิดั้งท้�ทุกค์นี้ตั�งใจิ

ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

อวาทอวาทโโ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี1414



(นัายภัทรพงศ์ึ  ทรงทอง)
นัายกสม่าคม่ผู้้้ปักครองแล้ะคร้ วิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรี

น�ยกสม�ค์มผูู้้ปกค์รองแลีะค์รูวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

น�ยภัทรพงศ์ึ ทรงทอง

	 ขอให้ท่านี้รักษาเก้ย์รติของช่างท้� ด้้ช่วย์เหล่อกันี้พัฒนี้าบ้านี้เม่องของเราให้ 

เจิริญรุ่งเร่องต่อไป

                                                                                    
ด้้วย์ค์วามปรารถนี้าด้้

อวาทอวาทโโ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 1515



Ratchaburi Technical College
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี1616



หัวัหน้�ง�น 
แลีะ

หัวัหน้�กลุี�มง�น

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 1717



ฝ่่�ยบุริห�รทรัพย�กรฝ่่�ยบุริห�รทรัพย�กร

น�งวันัดีดี� สุวัรรณุเกษ
หัวัหน้�ง�นบุริห�รทั�วัไป

ค์รูพจำนีย์ เกตุำทอง
หัวัหน้�ง�นก�รบัุญชี

ค์รูบุุบุผู้� วิันิจำฉัยกุลี
หัวัหน้�ง�นบุุค์ลี�กร

ค์รูสมบูุรณ์ุ ชุนหชัย 
หัวัหน้�ง�นพัสดุี

ค์รูสิริน�ถ  อินโอภ�ส
หัวัหน้�ง�นก�รเงิน

รองผูู้้อำ�นวัยก�ร

หัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีหัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

น�ยชุมพลี ค์ำ�เทียน

ฝ่่�ยบุริห�รทรัพย�กร

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี1818



ค์รูอ�ณัุติำ ทองมั�น
หัวัหน้�ง�นทะเบีุยน

ค์รูสมบูุรณ์ุ ชุนหชัย
หัวัหน้�หมวัดีย�นยนต์ำ

ค์รูเกรียงไกร กรรณุแก้วั 
หัวัหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

ค์รูภ�นุพลี ป่�นร�รัยนนท์ 
หัวัหน้�หมวัดีอนุรักษ์พลัีงง�น

ค์รูบุุษกร ค์ำ�เปลีวั
หัวัหน้�ง�นอ�ชีวัศึึกษ�จัำงหวััดีร�ชบุุรี

ค์รูวิันัย  รุ�งถิ�น
หัวัหน้�ง�นอ�ค์�รสถ�นที�

ค์รูศุึภชัย ยะภูมินทร์ 
หัวัหน้�หมวัดีเอกส�รก�รพิมพ์

ฝ่่�ยบุริห�รทรัพย�กรฝ่่�ยบุริห�รทรัพย�กร
หัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีหัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 1919



ฝ่่�ยแผู้นง�นแลีะค์วั�มร�วัมมือฝ่่�ยแผู้นง�นแลีะค์วั�มร�วัมมือ
หัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีหัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ค์รูธนวััฒน์ แกล้ีวัทนงค์์ 
หัวัหน้�ง�นส�งเสริมผู้ลิีตำผู้ลี
ก�รค้์�แลีะประกอบุธุรกิจำ

ค์รูญ�ณิุศึ� หงษ์ทอง
หัวัหน้�ง�น

ศูึนย์ข้้อมูลีส�รสนเทศึ

ค์รูวิัภ�วีั สุฉันทบุุตำร
หัวัหน้�ง�นวั�งแผู้นแลีะ

งบุประม�ณุ

ค์รูสุรศัึกดิี� สุภ�สุธ�กุลี
หัวัหน้�ศูึนย์เทค์โนโลียีส�รสนเทศึ

ค์รูศุึภวัรรณุ เพชรประดิีษฐ์ิ 
หัวัหน้�หมวัดีประกอบุธุรกิจำ

ค์รูรัชดี�ภรณ์ุ ตัำนติำกำ�ธน
หัวัหน้�ง�นค์วั�มร�วัมมือแลีะ

บุริก�รชุมชน

ค์รูอุดีมพงษ์  โกศึลีธนทรัพย์
หัวัหน้�ง�นวิัจัำยพัฒน�

นวััตำกรรมแลีะสิ�งประดิีษฐ์ิ

ค์รูกรธน� โพธิ�เต็ำง
หัวัหน้�ง�นประกันคุ์ณุภ�พ
แลีะม�ตำรฐิ�นก�รศึึกษ�

ค์รูชัยวััฒน์ พูลีสวััสดิี�
หัวัหน้�ศูึนย์กำ�ลัีงค์นอ�ชีวัศึึกษ�

รองผูู้้อำ�นวัยก�ร
ฝ่่�ยแผู้นง�นแลีะค์วั�มร�วัมมือ

น�ยอ�นุภ�พ ทับุศิึริวััฒน์ 

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี2020



ฝ่่�ยพัฒน�กิจำก�รนักเรียนนักศึึกษ�ฝ่่�ยพัฒน�กิจำก�รนักเรียนนักศึึกษ�
หัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีหัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

รองผูู้้อำ�นวัยก�ร
ฝ่่�ยพัฒน�กิจำก�รนักเรียนนักศึึกษ� 

ค์รูเสน�ะ ขุ้นประเสริฐิ
หัวัหน้�ง�นกิจำกรรม
นักเรียนนักศึึกษ�

ค์รูศึรัญญ� สวััสดิี�มงค์ลี
หัวัหน้�ง�นแนะแนวัอ�ชีพ

แลีะจัำดีห�ง�น

ค์รูเอกภพ จัำนทรกูลี
หัวัหน้�ง�นค์รูที�ปรึกษ�

ค์รูทิพวััลีย์ เลี�งฮ้้อ
หัวัหน้�ง�นสวััสดิีก�ร

นักเรียนนักศึึกษ�

ค์รูวััชระ แป้นข้อม 
หัวัหน้�ง�นปกค์รอง

ค์รูบุุญเลิีศึ พวังม�ลี�
หัวัหน้�ง�นโค์รงก�รพิเศึษแลีะ

บุริก�รชุมชน

 น�ยฐิิติำ ขั้นธวิัธิพร

Ratchaburi Technical College
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ฝ่่�ยวิัช�ก�รฝ่่�ยวิัช�ก�ร
หัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีหัวัหน้�ง�นวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

รองผูู้้อำ�นวัยก�ร

น�ยบุรรเจิำดี คุ้์มมณีุ 

ฝ่่�ยวิัช�ก�ร

ค์รูสมพงษ์ วังษ์วิัไลี
หัวัหน้�ง�นพัฒน�

หลัีกสูตำรก�รเรียนก�รสอน

ค์รูญ�ณีุ กลัี�นภูมิศึรี 
หัวัหน้�ง�นวิัทยบุริก�ร

แลีะห้องสุมดี

ค์รูวิัโรจำน์ กิตำติำวัรปรีดี�
หัวัหน้�ง�นสื�อก�รเรียนก�รสอน

ค์รูชน�น�ถ เต็ำมธนัน
หัวัหน้�ง�นวััดีผู้ลีแลีะประเมินผู้ลี

ค์รูศุึภชัย ยะภูมินทร์
หัวัหน้�ง�นอ�ชีวัศึึกษ�ระบุบุทวิัภ�คี์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี2222



คณ์ะครูกลัุ�ม
ป็ระเภท

วิชาสามัญสัมพันธ์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 2323



แผู้นกวิัช�ส�มัญสัมพันธ์แผู้นกวิัช�ส�มัญสัมพันธ์
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูศิึริวัรรณุ บุุญมีเลีี�ยง

แผู้นกวิัช�ส�มัญสัมพันธ์
ค์รูกุลีธิดี� น�คี์สินธ์ุ 

หัวัหน้�หมวัดีวิัช�วิัทย�ศึ�สตำร์

ค์รูวิัภ�ส หลี�อพิมพ์ 
หัวัหน้�หมวัดีวิัช�สังค์ม

ค์รูเสน�ะ ขุ้นประเสริฐิ  
หัวัหน้�หมวัดีพลี�น�มัย

ค์รูอ�รีรัตำน์ ชมภูพันธ์  
หัวัหน้�หมวัดีวิัช�ค์ณิุตำศึ�สตำร์

ค์รูภัทร์ธม�ศึ รัตำนไพฑููรย์  
หัวัหน้�หมวัดีวิัช�ภ�ษ�จีำน

ค์รูกรธน� โพธิ�เต็ำง  
หัวัหน้�หมวัดีวิัช�ภ�ษ�ไทย

ค์รูเกรียงไกร กรรณุแก้วั
หัวัหน้�หมวัดีวิัช�ภ�ษ�อังกฤษ

ค์รูอัญมณีุ  ภูมิเพ็ง
หมวัดีศิึลีปก�รดีนตำรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี2424



หมวัดีวิัช�สังค์มหมวัดีวิัช�สังค์ม
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
หมวัดีวิัช�สังค์ม

ค์รูวิัภ�ส หลี�อพิมพ์

ค์รูศุึภวัรรณุ เพชรประดิีษฐ์ิ ค์รูจิำรญ�ภ� พรมบุุดีดีี

ค์รูจำริย� มีตำ�ดี ค์รูเมธี จัำนทร์ทอง

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 2525



หมวัดีวิัช�ค์ณิุตำศึ�สตำร์หมวัดีวิัช�ค์ณิุตำศึ�สตำร์
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูอ�รีรัตำน์ ชมภูพันธ์ 

หมวัดีวิัช�ค์ณิุตำศึ�สตำร์

ค์รูพรพิมลี วััฒน�วังษ์

ค์รูวิัภ�วีั สุฉันทบุุตำร

ค์รูศิึริวัรรณุ บุุญมีเลีี�ยง

ค์รูปัทม� พรหมชนะ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี2626



หมวัดีวิัช�ภ�ษ�ไทยหมวัดีวิัช�ภ�ษ�ไทย
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
หมวัดีวิัช�ภ�ษ�ไทย

ค์รูกรธน� โพธิ�เต็ำง 

ค์รูเกณิุก�  เสน�ค์ชวังค์์

ค์รูพัชร�ภรณ์ุ วัันเพ็ญ

ค์รูมนณุฐิสร  พิสิฐิเจำริญกุลี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 2727



หมวัดีวิัช�ภ�ษ�อังกฤษหมวัดีวิัช�ภ�ษ�อังกฤษ
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูเกรียงไกร กรรณุแก้วั

หมวัดีวิัช�ภ�ษ�อังกฤษ

ค์รูเสวีัวัร เรืองอินทร์ค์รูจิำตำรลีดี�  สินใหม�

ค์รูกนกพร วังศ์ึวีัระไพบูุลีย์

ค์รูวัรดี� จิำตำรง�มข้ำ�ค์รูกัณุธิก�  มิ�งสงค์์

ค์รูจิำดี�ภ� เส็งประเสริฐิ

ค์รูสุร�งค์น�  อัตำถสิทธิ�

ค์รูพิมพิก�ข์้ จัำนทนะโสตำถิ�

ค์รูณัุฐิช� ส�ยสวั�ท

ค์รูวิัไลี  วังศ์ึบุุญชัยเลิีศึค์รูป่�นมณีุ ธรรมโสภินท์กุลี ค์รูอรัญญ� ลี�ดีสูงเนิน

ค์รูนิลุีบุลี  มห�พิรุณุ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี2828



หมวัดีพลี�น�มัยหมวัดีพลี�น�มัย
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
หมวัดีพลี�น�มัย

ค์รูเสน�ะ ขุ้นประเสริฐิ

ค์รูวิัโรจำน์ แก้วัค์ำ�

ค์รูปริย�ภรณ์ุ ขุ้นประเสริฐิ

ค์รูสุรชัช  บุุญกลิี�น

ค์รูภูมิพัฒน์ ยี�ตัำนค์รูข้วััญฤดีี  จูำธ�รักษ์

ค์รูอัญมณีุ  ภูมิเพ็ง

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 2929



หมวัดีวิัทย�ศึ�สตำร์หมวัดีวิัทย�ศึ�สตำร์
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูกุลีธิดี� น�คี์สินธ์ุ 

หมวัดีวิัทย�ศึ�สตำร์
ค์รูจิำณัุฐิตำ� หอมบุุบุผู้�

ค์รูเอกภพ จัำนทรกูลี

ค์รูนพรัตำน์ นุตำวังษ์

ค์รูทิพวััลีย์ เลี�งฮ้้อ ค์รูม�นิตำย์ ค์งม� ค์รูณัุฐิวัดีี  ชุลีีกร�น

ค์รูกนกวัรรณุ อรุณุมณีุ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี3030



หมวัดีวิัช�ภ�ษ�จีำนหมวัดีวิัช�ภ�ษ�จีำน
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
หมวัดีวิัช�ภ�ษ�จีำน

ค์รูภัทร์ธม�ศึ  รัตำนไพฑููรย์

ค์รูพัทณัุนท์  เสือแก้วั ค์รูลัีกข้ณุ� แจำ�มเหมือน

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 3131



คณ์ะครูกลัุ�ม
ป็ระเภท

วิชาอุต์สาหกรรม

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี3232



แผู้นกวิัช�ช��งยนต์ำแผู้นกวิัช�ช��งยนต์ำ
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�ช��งยนต์ำ

ค์รูธน�ศัึกดิี� กู้สุจำริตำ

ค์รูอุดีมพงษ์ โกศึลีธนทรัพย์

ค์รูอนุวััฒน์  อินทรักษ� ค์รูสมบูุรณ์ุ ชุนหชัย

ค์รูศุึภชัย ยะภูมินทร์

ค์รูเสกสรรค์์ เปรมบุำ�รุง

ค์รูเฉลิีมชัย แก้วัค์ำ�

ค์รูบุุญเลิีศึ พวังม�ลี�

ค์รูค์มสัน ชะตำ�รุ�ง

ค์รูค์ำ�นวัณุ ดีำ�เนินคุ์ณุ�กร ค์รูอ�ภรณ์ุ เสลี�ฤทธิ�

ค์รูกนิษฐิ�  เทียนศิึริ ค์รูนิติำพงศ์ึ  สุข้ขี้

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 3333



แผู้นกวิัช�ช��งยนต์ำแผู้นกวิัช�ช��งยนต์ำ
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ค์รูชัยวัฤทธิ� หนูเจำริญ

ค์รูเศึรษฐิวุัฒิ ส�ยสุดีใจำ ค์รูวีัรพงศ์ึ เรืองสันติำ

ค์รูภ�นุวััฒน์ พลี�ยแก้วั

ค์รูสร�วุัฒิ รูปัน

ค์รูมรรค์ ม�ลัียพวัง

ค์รูอนุพงษ์ ชำ�น�ญกิจำ ค์รูกนกวัรรณุ ตัำนจิำนดี�รัตำน์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี3434



แผู้นกวิัช�ช��งกลีโรงง�นแผู้นกวิัช�ช��งกลีโรงง�น
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�ช��งกลีโรงง�น

ค์รูณุรงค์์ศัึกดิี� บุุญช�วัย

ค์รูวัรรณุพร เหลี�ซิิดี ค์รูกมลีภพ  ชุมศึรีค์รูวัันชัย เหนือมณีุมงค์ลี ค์รูธน�กร  ศิึริกุลีบุุญญ�กร

ค์รูสุช�ติำ  พ�ลีีวัลีค์รูม�นนท์ กองแดีง ค์รูพงษ์ศัึกดิี� ค์ำ�เปลีวั ค์รูสมบัุติำ ทองศึรีสมบูุรณ์ุ

ค์รูธรรมรัตำน์  โชค์ชื�นค์รูสมฤกษ์ อินทร์เจำริญ ค์รูนิศึ�ชลี จัำนทร์ทอง ค์รูสิริน�ถ อินโอภ�ส

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 3535



แผู้นกวิัช�เทค์นิค์อุตำส�หกรรมแผู้นกวิัช�เทค์นิค์อุตำส�หกรรม

แผู้นกวิัช�เทค์นิค์ก�รผู้ลิีตำแผู้นกวิัช�เทค์นิค์ก�รผู้ลิีตำ

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

หัวัหน้�

ค์รูสมฤกษ์ อินทร์เจำริญ

ค์รูวิัจิำตำร ชัยมงค์ลีมณีุ 

แผู้นกวิัช�เทค์นิค์อุตำส�หกรรม

แผู้นกวิัช�เทค์นิค์ก�รผู้ลิีตำ ค์รูกิตำติำศัึกดิี� เฮ้งเส็ง ค์รูพีรพงศ์ึ ลี�ภสมิทธิ�ค์รูมนัสพร  วัรรณุดีี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี3636



แผู้นกวิัช�ช��งเชื�อมโลีหะแผู้นกวิัช�ช��งเชื�อมโลีหะ
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�ช��งเชื�อมโลีหะ

ค์รูช�ญณุรงค์์ สวันพ�นิชย์ 

ค์รูวิัษณุุ ใหญ�ยง

ค์รูสุริยนต์ำ ฉิ�งแก้วั

ค์รูวังศึกร สุข้น้อย ค์รูปวัเรศึ รอบุรัมย์

ค์รูป่ยวัรรณุ  พงษ์รักษ� ค์รูวััชระ แป้นข้อม

ค์รูวัชิรวุัธ หมอทรัพย์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 3737



แผู้นกวิัช�เขี้ยนแบุบุเค์รื�องกลีแผู้นกวิัช�เขี้ยนแบุบุเค์รื�องกลี
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูช�ตำรี ศึรีวิัเชียร

แผู้นกวิัช�เขี้ยนแบุบุเค์รื�องกลี

ค์รูญ�ณีุ กลัี�นภูมิศึรี ค์รูชน�ธิป ตำนะทิพย์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี3838



แผู้นกวิัช�เทค์นิค์พื�นฐิ�นแผู้นกวิัช�เทค์นิค์พื�นฐิ�น
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�เทค์นิค์พื�นฐิ�น

ค์รูชุนวััฒน์  พณุะง�ม

ค์รูจำรัญ น�ค์ค์ำ�แหง

ค์รูรักษิน� บัุวัทอง

ค์รูสิทธิโชค์ แก้วัวิัจิำตำร

ค์รูบุุญส�ง เจิำมจำวังค์รูค์มสัน  อิ�นปัญญ�

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 3939



แผู้นกวิัช�ช��งไฟฟ้�แผู้นกวิัช�ช��งไฟฟ้�
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูภูริพัฒน์ สกูลีค์ง

แผู้นกวิัช�ช��งไฟฟ้�

ค์รูภูมิพัฒน์ แป้งใส

ค์รูสุทธิก�นต์ำ รักษ�ภักดีี

ค์รูเริงชัย  ทองเพ็ชร ค์รูประเสริฐิ เตำชะเทียนวิัจิำตำรค์รูศึร�ยุทธ  เหลี��สะพ�น

ค์รูชัยวััฒน์ พูลีสวััสดิี� ค์รูเจำริญศัึกดิี� มีแก้วั ค์รูรักษิณุ�กัญญ์ เบุญญ�บุุณุ�พจำน์

ค์รูภ�นุพลี ป่�นร�รัยนนท์ค์รูอ�ค์ม จัำนทร์กระจำ��ง ค์รูปร�ณีุ มงค์ลีสัจำจำ� ค์รูธนู แสงอุทัย

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี4040



แผู้นกวิัช�ช��งไฟฟ้�แผู้นกวิัช�ช��งไฟฟ้�
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ค์รูธนพัน นบุสูงเนิน ค์รูพินิจำนัย สิทธิไทย

ค์รูค์ณิุน ค์ำ�หลี�อ ค์รูรัฐิภพ อรุณุสิริรัตำน์ค์รูธนภัทร สร้อยอึ�ง

ค์รูนรวิัชญ์ มุสิกษัณุฑิูตำย์

ค์รูอัษฎ�วุัธ จำำ�ป�นิลี

ค์รูวััชระ บัุวัโฉม

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 4141



แผู้นกวิัช�อิเล็ีกทรอนิกส์แผู้นกวิัช�อิเล็ีกทรอนิกส์

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูสุรศัึกดิี� สุภ�สุธ�กุลี

แผู้นกวิัช�อิเล็ีกทรอนิกส์
ค์รูทวีัศัึกดิี�  โชติำรัตำน์ภิรมย์ ค์รูภัทร ทองส�มสี

ค์รูธนพลี  อ�อนพุก ค์รูธีระศัึกดิี� ฉวีัศัึกดิี� ค์รูเดีช�  ลี�ภนิมิตำรชัย

ค์รูภ�รดีี  ชูมณีุ

ค์รูปัญญ� ฉัยยะ

ค์รูวิัโรจำน์ กิตำติำวัรปรีดี�

ค์รูก�ญจำน� กู้สุจำริตำ

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี4242



แผู้นกวิัช�อิเล็ีกทรอนิกส์แผู้นกวิัช�อิเล็ีกทรอนิกส์

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ค์รูธนวััฒน์ มะลิีข้�วั 

ค์รูภ�วิัณีุ ป�นันตำ� ค์รูณัุฐิดีนัย ค์งมั�น

 ค์รูณัุชพิมพ์ เหลืีองอร��ม

ค์รูอ�ณัุติำ ทองมั�น

ค์รูกฤษณุุช� อ�วัมสน

ค์รูห�ญ เพ็ญแสง

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 4343



แผู้นกวิัช�ช��งก�อสร้�งแผู้นกวิัช�ช��งก�อสร้�ง
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูไม้ทอง เกิดีกิ�ง

แผู้นกวิัช�ช��งก�อสร้�ง

ค์รูนุจำรี  ศูึนย์กลี�ง ค์รูวิันัย  รุ�งถิ�นค์รูณัุฐิสินี นิม�ภ�ศึ ค์รูสิรภัทร  ศิึริน�วีั

ค์รูช�ลิีส� อินทม�ตำย์ค์รูจัำกริน อินทร์ค์ำ� ค์รูชัยณุรงค์์ ประดัีบุน�ค์

ค์รูสุมนัสย� ชวันชิดีค์รูฤทธิชัย  ประกอบุวังค์์ ค์รูวิัโรจำน์ ก้�วักิจำประเสริฐิ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี4444



แผู้นกวิัช�เทค์นิค์สถ�ปัตำย์แผู้นกวิัช�เทค์นิค์สถ�ปัตำย์
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�เทค์นิค์สถ�ปัตำย์

ค์รูสมพงษ์ วังษ์วิัไลี

ค์รูภูมิ ชิ�นอินมนูค์รูสิงห์ข้ร กลี�งใจำ

ค์รูไชยศิึริ ทองอุทัย

ค์รูวัรวััฒน์ ไพศึ�ลีนันท์

ค์รูพิพัฒน์พร มณีุจัำนทร์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 4545



คณ์ะครูกลัุ�ม
ป็ระเภท

วิชาบุริหารธุรกิจำ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี4646



แผู้นกวิัช�ก�รบัุญชีแผู้นกวิัช�ก�รบัุญชี
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�ก�รบัุญชี

ค์รูเย�วัพ� น�ค์พันธ์ุ

ค์รูวิัช�ดี� น�มสิงห์

ค์รูพจำนีย์ เกตุำทอง ค์รูศิึริก�ญจำณ์ุ บุุญใส

ค์รูวัรัมพร อินทร�

ค์รูสม�น สืบุนุช

ค์รูเพ็ญธน�  ภู�ระหงษ์

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 4747



แผู้นกวิัช�ก�รเลีข้�นุก�รแลีะก�รจัำดีก�รสำ�นักง�นแผู้นกวิัช�ก�รเลีข้�นุก�รแลีะก�รจัำดีก�รสำ�นักง�น
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูมนตำรี  หิรัญชัย

แผู้นกวิัช�ก�รเลีข้�นุก�ร

ค์รูบุุบุผู้� วิันิจำฉัยกุลี

ค์รูยติำย�  ปร�รมภ์ค์รูลัีดีดี� พิมพ์สกุลี�นนท์ค์รูช�ตำรี ปันน�ผู้ลี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี4848



แผู้นกวิัช�ก�รตำลี�ดีแลีะธุรกิจำค้์�ปลีีกแผู้นกวิัช�ก�รตำลี�ดีแลีะธุรกิจำค้์�ปลีีก
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�
แผู้นกวิัช�ก�รตำลี�ดีแลีะ

ธุรกิจำค้์�ปลีีก

ค์รูจำ�มีกร ค์ำ�เทียน 

ค์รูพัชร�ภรณ์ุ  เลี�วิัลี�ศึ

ค์รูชลีข้วััญ แสงเทียน

ค์รูสมใจำ เลีียบุจำร

ค์รูศึรัญญ� สวััสดิี�มงค์ลี

ค์รูอทิตำย� ป่ติำชนกนันท์

ค์รูธนพร  รักสกุลี

ค์รูณัุชมน อำ�นวัยชัย 

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 4949



แผู้นกวิัช�ค์อมพิวัเตำอร์ธุรกิจำแผู้นกวิัช�ค์อมพิวัเตำอร์ธุรกิจำ

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูบุุษกร ค์ำ�เปลีวั

แผู้นกวิัช�ค์อมพิวัเตำอร์ธุรกิจำ ค์รูสุนันท�  ค์รุฑูธ�ม�ศึ

ค์รูภัค์นิภ� ธิติำเวัสส์

ค์รูญ�ณิุศึ� หงษ์ทอง

ค์รูจัำนทน� สกูลีค์ง

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี5050



แผู้นกวิัช�ค์อมพิวัเตำอร์ธุรกิจำแผู้นกวิัช�ค์อมพิวัเตำอร์ธุรกิจำ

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ค์รูกมลีชนก สุข้พอสม

ค์รูวััลีย์ลิีก� อินทร์ค์ำ� ค์รูสุมิตำตำ�  เจิำมจัำนทึก 

ค์รูอนงค์์น�ถ จัำนอ้นค์รูภรภัทร  มีพงษ์เภ�ค์รูอุไรวัรรณุ มีแสง

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 5151



แผู้นกวิัช�ก�รจัำดีก�รโลีจิำสติำกส์แผู้นกวิัช�ก�รจัำดีก�รโลีจิำสติำกส์
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูเฉลิีมชัย ง�มทรัพย์

แผู้นกวิัช�ก�รจัำดีก�รโลีจิำสติำกส์

ค์รูธนวััฒน์ แกล้ีวัทนงค์์ ค์รูสุจำรรย�  แก้วัพร�ยตำ�

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี5252



คณ์ะครูกลัุ�ม
ป็ระเภท

วิชาคหกรรม

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 5353



แผู้นกวิัช�ก�รโรงแรมแผู้นกวิัช�ก�รโรงแรม
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูกิจำจิำญ� อึ�งทอง

แผู้นกวิัช�ก�รโรงแรม

ค์รูชน�น�ถ เต็ำมธนัน ค์รูรัชดี�ภรณ์ุ ตัำนติำกำ�ธน

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี5454



แผู้นกวิัช�ค์หกรรมศึ�สตำร์แผู้นกวิัช�ค์หกรรมศึ�สตำร์

แผู้นกวิัช�ผู้้�แลีะเค์รื�องแตำ�งก�ยแผู้นกวิัช�ผู้้�แลีะเค์รื�องแตำ�งก�ย

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ค์รูฐิิติำม� พั�วัเหล็ีกค์รูเจำริญศัึกดิี�  มณุเฑีูยรรัตำน์

หัวัหน้�

หัวัหน้�

ค์รูภัทร์ธม�ศึ รัตำนไพฑููรย์

ค์รูกรณิุก�ร์ แก้วัหลี�อ

แผู้นกวิัช�ค์หกรรมศึ�สตำร์

แผู้นกวิัช�ผู้้�แลีะเค์รื�องแตำ�งก�ย

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 5555



แผู้นกวิัช�อ�ห�รแลีะโภชน�ก�รแผู้นกวิัช�อ�ห�รแลีะโภชน�ก�ร

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูบัุงอร กุสลี�งกูรวััฒน์

แผู้นกวิัช�อ�ห�รแลีะโภชน�ก�ร
ค์รูพิตำติำนันท์ เค์ร้�เค์รือ

ค์รูกัญญ�รัตำน์ ค์งประทีป ค์รูสุช�นันท์  โภชส�ลีี

ค์รูวัรติำม� อิ�มไวั

ค์รูอวััศึย� ภมร

ค์รูวีัรยุทธ เปลีี�ยนสำ�โรง

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี5656



คณ์ะครูกลัุ�ม
ป็ระเภท

วิชาศึิลัป็กรรม

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 5757



แผู้นกวิัช�วิัจิำตำรศิึลีป์แผู้นกวิัช�วิัจิำตำรศิึลีป์
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูโสพลี บุุญศึรีสวััสดิี�

แผู้นกวิัช�วิัจิำตำรศิึลีป์

ค์รูวุัฒิชัย แก้วักอง

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี5858



แผู้นกวิัช�ออกแบุบุแผู้นกวิัช�ออกแบุบุ

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

หัวัหน้�

ค์รูหทัยก�นต์ำ  สุดีสงวัน

แผู้นกวิัช�ออกแบุบุ/
ค์อมพิวัเตำอร์กร�ฟฟ่ก

แผู้นกวิัช�ออกแบุบุ

แผู้นกวิัช�ออกแบุบุ/ค์อมพิวัเตำอร์กร�ฟ่กแผู้นกวิัช�ออกแบุบุ/ค์อมพิวัเตำอร์กร�ฟ่ก

ค์รูจีำรนันท์  ปรักม�นนท์ ค์รูกรกนก  แก้วัเกิดี

ค์รูนภสิริ  โพธิ�ไชยแสนค์รูกมลีชนก สุทธิเชษฐ์ิ

ค์รูก�ญจำน� จัำนทร์ปรุง

ค์รูป่ยศัึกดิี� ลัีกษณุะโตำค์รูวัรรณุสิริ รินทร์ธร�ศึรี

ค์รูน�ข้วััญ  จัำนทร์จำำ�รัส

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 5959



แผู้นกวิัช�ศิึลีปกรรมเซิร�มิกแผู้นกวิัช�ศิึลีปกรรมเซิร�มิก
วิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรีวิัทย�ลัียเทค์นิค์ร�ชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวัหน้�

ค์รูป่ยะ สุข้เจำกพะเน�ว์ั

แผู้นกวิัช�ศิึลีปกรรมเซิร�มิก

ค์รูตำรัยรัตำน์ แทนบุุตำร ค์รูธีรยุทธ จัำนทร์ป้อม

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี6060



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ชา่งยนต์์
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 6161



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

นายกษิิดิิ์�เดิ์ช มณีีจัันทร์์  บิิ๊�กบิ๊อส  54 หม่� 1 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140    0885431162
นายชนะ สมบัิ๊ติ  ชนะ   31/5  หม่�  2  ต. ห้วยไผ่�  อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000  0637925265
นายบิ๊วร์ชัยกุล แซ่�โค้้ว  นิก  148/381 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  095618267
นายณัีฐภััทร์ พร์หมอักษิร์  ฟลุ�ค้  100 หม่� 3 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0800305484
นายสนธยา พจัน์สุวร์ร์ณี  บิ๊อล  31/1 หม่� 8 ต.วัดิ์เเก้ว อ.บิ๊างเเพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0969317528
นายธนวัฒน์ รั์กภ่ัมิ  เนส  135 หม่� 6 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190  0614819347
นายณีภััทร์ ทับิ๊ทิมแดิ์ง  เบิ๊ส  16/3 หม่� 8 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0886738196
นายกอล็ฟ  กอล็ฟ  369 หม่� 4 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0806081466
นายโกมินทร์์ พลอยแดิ์ง  บ่ิ๊ม  34/2 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านเลื�อก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0617632983
นายสหรั์ฐ แก้วจิันดิ์า  แสตมป์  69/1 หม่� 2 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0904379310
นายละว้า บุิ๊ญ่ทอง   999 หม่� 3 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0611617651
นายจิัร์ภััทร์ ปานสัมฤทธิ�  ไอซ์่ 53/1 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0659210052
นายศดิ์านนท์ สกุลพงษ์ิ   เกม  180 หม่� 2 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0925324115
นายตาล  ตาล  8/1 หม่� 9 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0822230381
นายณีร์งค์้เกียร์ติ เกตุนิล   แมน  179/3 หม่� 5 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0924517413
นายภัาณุีพงศ์ สุทธิชัยวัฒนา แอ้น  307 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0644792197

ปวิช.3/1ปวิช.3/1ชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายพิศุทธิ� โร์จันภิัญ่โญ่สถิิต  หนุ�ม 29/19 ซ่อย 3 หม่� 2 ต.สร์ะกร์ะเทียม อ.เมืองนค้ร์ปฐม จั.นค้ร์ปฐม 73000 
นายพีร์พงศ์ เกิดิ์ผ่ล  ไอซ์่  15/1 หม่� 7 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0917219188
นายศุภัากร์ ชื�นสุวร์ร์ณี  โอม  159 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  70210  0822634632 
นายทศกร์ พยัค้ฆัันตร์์  นาย 40 หม่� 1 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0925200720
นายเจัษิฎากร์ ศรี์สมบ่ิ๊ร์ณ์ี  กร์  97/1 หม่� 10 ต.หนองสองห้อง อ.บ้ิ๊านแพ้ว จั.สมุทร์สาค้ร์ 74120  0984587165
น.ส.ธนาภัา จิันดิ์าค้ำา  อั�ม  134/3 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120   0625681420
อาจัาร์ย์ที�ปร้์กษิา น.ส.กนกวร์ร์ณี  ตันจิันดิ์ารั์ตน์
น.ส.ชิตินทรี์ย์ ม่ลรั์ตน์ ฟ้า  16/1 หม่� 10 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0618250220
นายวีร์ะพงษ์ิ นิลไสว  จืัดิ์  102/1 หม่� 2 อ.วัดิ์เพลง  ต.เกาะศาลพร์ะ จั.ร์าชบุิ๊รี์  70170 084 985 2686
นายชัยณีร์งค์้ ห�วงยวนกลาง แม็ก  7/1 หม่� 7 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0968711033
นายธนพล โกมลวัจันะ  เจั 111 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0998686207
นายมงค้ล ฤทธิ�เดิ์ช  เอิร์์ธ 10 หม่� 4 ต.หนองกวาง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0625317470
รั์ชชานนท์ แสงเงิน   แก็ป 150 หม่� 5 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0622491548

แถวบนจากซ้้ายไปขวา
นายชยังก่ร์ ขำำาจัา   ห้อง 304 อพาร์์เมนท์เลขำที� 108/1 ถิ.เพชร์เกษิม (สายเก�า)
  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656815057

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี6262



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2ชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

นายธนกร์  สิงหา            ไอซ์่      47/2  หม่� 5 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0820352531
นายธนบัิ๊ตร์   สกุลไทย       ตังค์้       28 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0810837268 
นายพิทวัส ตันธุวปฐม         ฟลุ�ก     85 หม่� 8 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0642479415
นายบิ๊าร์มี   เนตร์สกุล         บิิ๊�กบิ๊อส   50 หม่� 7 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0809714986
นายภ่ัวนัตถ์ิ เกษิมสุขำจัรั์สแสง  พีท   50/1 หม่� 9 ต.บิ๊างยี�ร์งค์้ อ.บิ๊างค้นทีจั.สมุทร์สงค้ร์าม 0624353036
นายกิตติศักดิิ์� อินมล          เต๋า   148/229 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0925258033
นายเปร์มศักดิิ์� ปานเพ็ชร์    เต้      41/1 หม่� 18 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0649857402
นายพร์ศรั์นย์ เกิดิ์ฤทธิ�        ฟิว    58 หม่� 7 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0917191978
นายนิติภ่ัมิ ปานแจั�ม           ไนท์  72 หม่� 2 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0896359851
นายกิตติ�ธเนศ ศรี์สมพงษ์ิ   ปลื�ม  24/3 หม่� 1 ต.ท�าชุมพล อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0969645552
นายนร์ภััทร์ แดิ์งสา             มาร์์ค้  214 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120   0952319482
นายนนท์ปวิธ ปิ�นทอง        นิว        52 หม่� 7 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์   0930211426
นายชลธาร์ ชมเหิม           เกอร์์     12/2 หม่� 7 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์   0622359848
นายณัีชพล ไวศยดิ์ำาร์ง       นัท     110 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0982979505
นายปชาบิ๊ดีิ์ ยลเบิ๊ญ่จัพล  รุ์        3/1 หม่� 11 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150   0825138394
นายปฏิิพล แถิมมี              เบิิ๊�ม  301/4 หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0962010763
นายมนัส ค้ล้ายพันธ์      บิ๊าส  7/1 หม่� 13 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์   0858190643

เเถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายวาปี ทองแต�ะ          ปี    167/3 หม่� 3 ต.ยางหัก อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140    0929313730
นายธนกร์ นิลสาริ์กา        ฟลุ�ค้        86 หม่� 2 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0981859803
นายกฤษิณีะ พานทอง      กาย        34 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0928016839
นายไชยวัฒน์ สาวสุดิ์ชาติ    ป๊�ม     33/1 หม่� 2 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0949420114
นายธีร์วัฒน์ ขำาวสงวน    เบิ๊นซิ่น    70/2 หม่� 2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0947744126
นายจิัร์สิน อย่�กิจัติชัย          ตุลย์    102หม่� 7 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  0814418623
ค้ร่์ที�ปร้์กษิานายมร์ร์ค้  มาลัยพวง  อาจัาร์ย์ช้าง  138/30  ต.แม�กลอง อ.มือง จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75000
นายถิิร์วัตน์ ค้ลังนาค้            ไอซ์่      182/1 หม่� 3ต.ท�านัดิ์อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วกจั.ร์าชบุิ๊รี์  0926753222
นายกิตติศักดิิ์�  มีวันนัง         ก้อง        66/1 หม่� 5  ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์    0931946474
นายลัทธพล บิ๊าลบุิ๊รี์          ปอน    122/1 หม่� 11 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0948452472
นายอนุชิต  ทับิ๊ทิมทอง          การ์       67/1 หม่� 4 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0877921127
นายวร์วิทย์ มีตาดิ์             บิ๊�วย       95 หม่� 7 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์    0649906282
นายร์าเชนทร์์ ธน่วงษ์ิ           กิต          70 หม่� 5 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์   0983361922 

แถวบนจากซ้้ายไปขวา
นายภ่ัริ์พัฒน์ แก้วจิันดิ์า  ม�อน 160 หม่� 14 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0916927573 
นายกิตติธัช  ไม้แก้ว    ตุ้ย 29 หม่� 2 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000       0947965652
นายกล้าณีร์งค์้  เกิดิ์ขำำา     เบ็ิ๊ค้แฮ่�ม 43/3 หม่� 5 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์    0656894535  

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 6363



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/3ปวิช.3/3ชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

จากซ้้ายไปขวา
นายนันณีภััทร์ หมกค้ล้าย  โอม  52/3 หม่� 6 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0800916398
นายวีร์ชัย วงศาโร์จัน์   เก็ส  124 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0989871873
นายสร์กฤช พร์ะยาชน  ปาล์ม  68 หม่� 5 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0614322085
นายวีร์ภััทร์ แสงปล�าว  บ่ิ๊ม  130 หม่� 6 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0626188739
นายอำานาจั สุขำสมบ่ิ๊ร์ณ์ี  อ�อฟ 72 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0617375046
นายชัยภิัวัฒน์ อินเรื์อง  พี.  12/2 หม่� 1 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  70140 0909839272
นายพงศกร์ ตร์าช่  บิ๊อล  45 หม่� 9 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0930674393
นายพีร์พัฒน์ บุิ๊ญ่ทิม  อั�ม  70/2 หม่� 1 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 0615492632
นายวีร์ภััทร์ จัันทร์์ดีิ์  ไอซ์่  70 หม่� 16 อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0983034146
นายนพดิ์ล มักเจีัยว  ฟิว 65/9 หม่� 5 ต.ดิ์อนชะเอม อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 0806182116

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี6464



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/4ปวิช.3/4ชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

เเถวบนจากซ้้ายไปขวา 
นายกิตติ นาคี้สถิิตย์  พาม  50 หม่� 6 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0619041860
นายธีร์ศักดิิ์� โฉมนก  คิ้มจัองอ้น  102 หม่� 3 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0983801630
นายฐิติพงศ์ สำาเนียงเเจั�ม  ต้า  30/3 หม่� 5 ต.เจัดีิ์หักย์ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0923605650
นายกฤติพงศ์ สาใส  กิต  115/4 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0969027125
นายณัีฐพล วิถีิปร์ะดิิ์ษิฐ  บ่ิ๊ม 31 หม่� 6 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0925487801
นายธนสิทธิ� ค้ลำ�ามณีี  เเน็ค้  37 หม่� 4 ต.ค้ลองขำ�อย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0652701209
นายธนภััทร์ ธีร์ะเกษิตร์สกุล ยีนขำาว  26/1 หม่� 2 ต.หนองสองห้อง อ.บ้ิ๊านเเพ้ว จั.สมุทร์สาค้ร์ 74120  0921191909
นายอนุวัต  ค้ำาดีิ์  นุ  11/8 หม่� 3 ต.เเก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0927066403
นายจีัร์ะยศ ทนนานนท์   ยีนส์ 30 หม่� 7 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170  0931197348
นายอร์ร์ถิพล ไฝเพชร์  ภ่ัมิ  9/1 หม่� 1 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ 70140  0632963332
นายณัีฐพงศ์ ศรี์วิลาศ  เจ้ัานาย 54 หม่� 12 ต.ดิ์อนกลวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0944414021

เเถวล่่างจากซ้้ายไปขวา 
นายอภิัรั์กษ์ิ ผ่ลป้อง  โอ�บิ๊  47/2 หม่� 4 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0953085112
นายเอกชัย สร์ะทองเทียน  แซ็่ค้ 26/1 หม่� 2 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0656450545
นายวร์ยศ อิ�มเจัริ์ญ่ผ่ล  ฟิล์ม  160 หม่� 9 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนิน จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0953456681
นายฐิติกร์ คี้รี์รั์กษ์ิ  โอ  150/12 หม่� 9 ต.หินกออง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0826716994
นายธนกร์ จัันทร์  กัปตัน 45 ถินนสุร์พันธ์เสนีย์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0613955594
อาจัาร์เฉลิมชัย เเก้วค้ำา  พี�ไก�  433 ถินนศรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0897878332
นายวทัญ่ญู่ สนสุทธิ  ฟลุ�ค้  77 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0943060779
นายศุภัเดิ์ช แท�นทอง  เก้า  16/1 หม่� 5 ต.ชำาเเร์ะ  อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0985349838
นายธนโชติ เฮี่�ยะเซ้่ง  โฟล�ค้  97/1 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0625794890
นายศร์าวุธ เข็ำมพับิ๊  เอก  47 หม่� 6 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0632628752
นายวิภััทร์ ป๊ญ่โญ่ทิพย์ มอส  72 หม่� 1 ต.ดิ์อนใหญ่� อ.บิ๊างเเพจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0623979517
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/5 (ทวิภิาคี)ีปวิช.3/5 (ทวิภิาคี)ีชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

จากซ้้ายไปขวา
นายกฤติน อินทโพธิ�  โอม  123/1 หม่� 2 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160   0638420163
นายวัชร์ะ ชมภ่ัธวัช         ไปร์์ท     57 หม่� 2 ซ่อย 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000    0633980414
นายอาทิตย์ ทองนุ�ม  อาร์์ม  74/7 ต.เจัดีิ์ย์หัก หม่� 8 อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0961712796
นายธันยบ่ิ๊ร์ณ์ี มณีฑาทิพย์  เต้ 43/1 หม่� 5 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170  0910275545
นายป๊ญ่ญ่พัฒน์ สมพิทักษ์ิ     ป๊น     103 หม่� 10 ต.เหมืองใหม� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110      0640456621

Ratchaburi Technical College
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

จากซ้้ายไปขวา 
นายดุิ์สิต เค้รื์�องทิพย์  อาร์์ม  69 หม่� 14 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0839322609
นายนัฐวุฒิ บุิ๊ญ่มี  เติ�ล  256/617 ซ่.ไทยร์ามัญ่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0811230633
นายเนวิน บ่ิ๊สะอาดิ์  เบิ๊ส  94/1 หม่� 3 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0951083582
นายธนวัฒน์ ชมภ่ัพันธ์   มิกซ์่  48 หม่� 5 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0886739570
นายณีร์งค์้ชัย แซ่�คิ้�ว  นะ  6/20 ถิ.เขำาง่ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958170986
นายมนตรี์ เจัริ์ญ่สุขำ  เกมส์ 23/1 หม่� 4 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0634230364

ปวิช.3/6 (ทวิภิาคี)ีปวิช.3/6 (ทวิภิาคี)ีชา่งยนต์์ชา่งยนต์์
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

นายถิิร์วัฒน์ ทับิ๊ยาง  หน้�ง 310/5 หม่� 3 ต.เเก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0627346494
นายธนกร์ สืบิ๊ศรี์  บัิ๊ส 108/16 หม่� 12 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0924692836
นายปรี์ชา เชือนเชื�อ โดิ์ม 43 หม่� 5 ต.วัดิ์ปร์ะด่ิ์� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม  0929492713
นายอชิตพล ดิ์วงเพชร์ เจัมส์ 18/1 หม่� 1 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0621986024
นายธนชัย จุ้ัยสกุล  ฟลุ�ค้ 63 หม่� 5 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0933502971
นายโชค้ชัย แซ่�เล้า โชค้ 18/2 หม่� 5 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0928856816
นายสุเมธ ธิตะป๊น  แบิ๊งค์้ 11/1 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0631649530
นายเจัษิฎากร์ ช�วงชัยสุขำเกษิม  ก้อง 32 หม่� 1 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0803895135
นายศร์าวุธ แสนพยุง ปลั�ก 4 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0658659307
นายสหรั์ตน์ บิ๊านบุิ๊รี์  ปอนด์ิ์  25/3 หม่� 6 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656014619
นายพีรั์ชชัย สอนใจั บีิ๊ม 28 หม่� 6 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0623248767
นายชานนท์ มะธุโป อาร์์ม 14 หม่� 9 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0943030915
นายสิทธิชัย คุ้้มทิศ  นนท์ 57/2 หม่� 6 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0635087249
นายชัยธวัช มาศิริ์ โฟ้ก 112/3 หม่� 3 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0877663581
นายอานุภัาพ วงศ์สินอุดิ์ม อั�น 148 หม่� 5 ต.ดิ์อนค้ลัง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0994933555
นายธนาวุฒิ หมีแร์ต อาร์์ม 50/1 หม่� 2 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์  0645691957

ปวิส.2/1ปวิส.2/1ชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายสร์าวุธ เปียชาติ  แมน 22 หม่� 9 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0930175470
นายธเนศ รั์กภ่ัมิ  นิว 135 หม่� 6 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190  0614819353
นายพงศธร์ เอี�ยวสุวร์ร์ณี  เบิ๊ส 229  หม่� 6 ต.ดิ์อนไผ่�  อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130    0949146844
นายศุภัสิน กลั�นไพรี์  ภ่ั 43/4, 43/15 หม่� 4 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0984715801
นายพีร์เดิ์ช ภ่ัศรี์  ฟลุ�ค้ 29/2 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0904362625
นายวีร์ภััทร์ แซ่�ลิ�ม  ออย 192 หม่� 2 ต.ดิ์อนค้ลัง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0634288210
นายศิริ์วัฒน์ โห้โสภัา เจัมส์ 25 หม่� 11 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0643039405
นายภัาณุีพัฒน์ อินทร์ทัพพ์  มิว 202/41 ซ่.ร์�มโพธิ� ถิ.สร์ร์พาวุธ แขำวงบิ๊างนา เขำตบิ๊างนาใต้ 
  กรุ์งเทพมหานค้ร์ 10260 0952564495
นายทศร์าษิฎ์ เกษิร์สุวร์ร์ณี  บิ๊.1/4 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0955417523
นายตรี์ทเศศ ฝ่าซ่�าย  จ่ัเนียร์์ 207 หม่� 3  ต.แก้มอ้น  อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0929794003

แถวบนจากซ้้ายไปขวา
นายภัรั์ณีย่ หน่ค้ง  โจ้ั 163 หม่� 1 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0979792619
นายภััทร์พล แก้วค้ำา ฟลุ�ค้ 87 หม่� 4 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0957650854
นายฐิร์วิชญ์่ พฤฒาสัจัธร์ร์ม โต้ 65/1 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0632146465
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

นายภัาณุีพงศ์ เหมนวล มาร์์ค้ 66/6 หม่� 6 ต.แพร์กหนามแดิ์ง อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 71150 0635210819
นายณัีฐพล ศรี์สัมพันธ์  ก้อง 99/1 หม่� 6 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0983690037
นายชยานันท์ เกิดิ์วิบ่ิ๊ลย์  เต้ 23 หม่�ที� 7 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0984638201
นายติสร์ณ์ี สุดิ์ปร์ะเสริ์ฐ  แบิ๊งค์้ 3 หม่� 5 ต.โค้กตะบิ๊อง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0926203273
นายธนพล  เสรี์กุล ก้อง 1/65 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616482400
นายเกริ์กศักดิิ์� สุนทร์พร์ม จั�อบิ๊ 45/1 หม่� 5 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0612123053
นายโชตินริ์นทร์์ น้อยอินทร์์  ออม 137/1 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0984529046
นายสุกฤต หน่น้อย บิิ๊�ว 11/1 หม่� 3 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0660230480
นายปฏิิหาร์ย์ เจัริ์ญ่ทรั์พย์ หาร์ 289/2 หม่� 9 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190 0800203521
นายสมพร์ สุขำต่ม  อั�ม 105/12 ซ่.4 มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ถินนมนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง 
  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0963987007
นายภ่ับิ๊ดิิ์นทร์์ จัันทร์์เค้  เลิฟ 15 หม่� 11 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0939121422
นายพงศกร์ เขีำยวอ�อน ปอนด์ิ์ 62/5 หม่� 16 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110 0933782205
นายเจัษิฎาภัร์ณ์ี ติมนาค้ อาร์์ท 146 หม่� 10 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0800693875
นายถิิร์ภัาพ มณีีขำำา ไซ่ม�อน 61 หม่� 7 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0639984329
นายธาดิ์า พินชาย  ปอนด์ิ์ 60 หม่� 14 ต.สร์ะกะเทียม อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000                  0989135774
นายธีร์ภััทร์์ บุิ๊ศร์าค้ำา

ปวิส.2/2ปวิส.2/2ชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายค้ฑาวุธ กาลิ�ม เบิ๊นซ์่ 44 หม่� 6 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0955452861
นายเอกร์าช น�วมนุ�ม  ออม 152/14-4 หม่� 7 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0638235603
นายพิริ์ยกร์ เรื์องทัพ  ไอซ์่ 50 หม่� 1 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0658102529
นายนันทิพัฒน์ จัำาร่์ญ่สุขำ  เป้ย 39 หม่� 1 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0943387180
น.ส.กร์กนก ธีร์ะภัาต อัยย์ 26/5 หม่� 2 ต.ท�ามะกา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0926805861
นายจีัร์ศักดิิ์� นันตะวงษ์ิ  ปลั�ก 45 หม่� 2 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0624249790
นายธีร์ศักดิิ์� แจ้ังจิัตร์   ตุ้ย  43 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0993096785
นายธร์ร์ณีกฤษิณ์ี ขัำนมั�น มอส 49/5หม่� 6 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0946379224
นายสร์วิชญ์่ ร์สโสภัา  เฟส 196/1 หม่� 1 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0660533108
นายณัีฐวุฒิ จัรั์สศิริ์วร์ร์ณี เจัมส์ 1/2 หม่� 6 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0617790611

แถวบนจากซ้้ายไปขวา
นายสิร์วิชญ์่ ป๊นกอ อ๋อง 118 หม่� 10 ซ่.ชินสีห์ 10 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0983839005
นายไพร์วัลย์ ชัยสิทธิ�  เฟร์ม 99/31 หม่� 5 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0944431330
นายยศพร์ บุิ๊ญ่แตง  อ�อฟ 16/4 หม่� 5 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0807136216

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 6969



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/3 (ทวิภิาคี)ีปวิส.2/3 (ทวิภิาคี)ีชา่งยนต์์ชา่งยนต์์

จากซ้้ายไปขวา
นายยุทธศักดิิ์� แก้วเมืองทอง  บีิ๊ม 76/5 หม่� 10 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0928256032
นายกิตติพงษ์ิ ปลีสุวร์ร์ณี เบิ๊ส  10 หม่� 2 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 0967261928
นายอดิิ์ศร์ ปาท้่   โอ 180 หม่� 3  ต.ดิ์อนตะโก  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0946722808
นายเมธัส บุิ๊ญ่ชอบิ๊  ทัส  124/425 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0928281745
นายศิลา น�วมลิวงศ์ แดิ์น 79/2 หม่� 6 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0807825503
นายพงษ์ิพัฒน์ เชื�อมกลาง     บิ๊อล 134 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0934842452
นายพีร์พัฒน์ ทองก้อน   พัดิ์  97/3 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์   0984530015
นายอนุวัตร์ นันทกิจั  อาทร์์ 89 หม่� 1 ต.ทับิ๊ค้าง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0964159391
นายธนวัฒน์ เปาเล้ง  พีม  3 หม่� 6 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 094758-2133
นายค้ฑาธร์ กลัดิ์นวม  โต�ดิ์  27 หม่� 13 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0926207950
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ชา่งกลโรงงาน
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/1ปวิช.3/1ชา่งกลโรงงานชา่งกลโรงงาน

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
1. กิตติชัย มีฮุ่ง  2. นายมนัส -   3. นายสนธญ่า พันธ์ุทับิ๊ทิม  4. นายณัีฐวุฒิ แซ่�เล้า
5. นายพิทวัส ช้างสีสังข์ำ  6. นายปริ์นทร์ เกตุแก้ว  7. นายธีร์ภััทร์์ หินอ�อน  8. นายธนวร์ร์ธฐ์ จิัตบุิ๊ญ่
9. นายอภิัวัฒน์ สุขำศรี์

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
1. นายรั์ชชานนท์ อุบิ๊ล  2. นายปณิีธาน ดิ์ำาเลิศ  3. นายศุภัชัย เกี�ยวสันเทียะ  4. นายอัค้ร์พล ลิ�มศฤงค้าร์
5. นายนะการ์ยุธ พุ�มสติ  6. นายนัฐวุฒิ ภ่ัมิภัาค้  7. นายวิทยา ยังวัฒนา  8. นายภ่ัริ์ณัีฐ โพธิ�งาม

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
1. นายปวริ์ศ ทองแทบิ๊  2. นายกิติภัพ ทองเก�งกล้า  3. น.ส.เพียงขำวัญ่ บุิ๊ญ่ณีร์งค์้  4. น.ส.ชลธิดิ์า สุนทร์วงศ์
5. น.ส.เมธาวี บุิ๊ญ่ถิาวร์  6. น.ส.อภิัชา กณีะโกมล  7. นายภััค้พล เกษิมไพบ่ิ๊ลย์  8. นายอมร์เทพ สร้์อยแสง

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
1. นายนิภััทร์์ เฉยฉิว  2. นายจัักร์พร์ร์ดิิ์� ภ่ั�ร์ะหงษ์ิ  3. นายพิสิษิฐ์ จัันทร์์ณุีมาศ  4. นายศรั์ณีย์ กร์ะต�ายทอง
5. นายชลสิทธิ� บุิ๊ญ่ปร์ะเสริ์ฐ  6. นายติณีณีภัพ เรื์องโร์จัน์  7. นายธีร์พัฒน์ ทองค้ำา  8. นายสถิาพร์ อร์�ามวัตร์
9. เจัษิฎา ร์อดิ์เทศ
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายธนพงศ์ รั์กทร์ง ภ่ัมิ 98 หม่� 18 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0983254450
นายณัีฐพล กลัดิ์เงิน คิ้ว 87/1 หม่� 1 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0983509151
นายวรั์ญ่ญู่  เอี�ยมสำาอางค์้ ฟลุ�ค้ 8/2 หม่� 2 ต.เขำาสามสิบิ๊ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0801027178
นายเพชร์รั์ตน์ อัมพร์ศิริ์ ปอนด์ิ์ 49/1 หม่� 4 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0933477024
นายศุภัณัีฐ แก้วนำ�าเงิน  ป๊�น 14/1 ถิ.ร์�วมมิตร์ ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0628561969

แถิวที� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายเกียร์ติศักดิิ์� มลิพันธ์ อาร์์ต 80/9 หม่� 4 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0980931634
นายค้ชาธเร์ศ ฤทธิ�เดิ์ช  มายด์ิ์ 130/1 หม่� 2 ต.บิ๊างเค็้ม อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0614608060
นายอนุเทพ ธิขัำนติ  หนุ�ม 126 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชุบิ๊รี์ 70130 0969930584
นายจิัร์พัฒน์ เสมค้ำา  ต�อดิ์ 126 หม่� 4 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0826398517
นายสถิิตย์ภัร์ณ์ี แม้นมาลัย  เจัมส์ 173 7/4 หม่� 4 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0838478502

ปวิช.3/2ปวิช.3/2ชา่งกลโรงงานชา่งกลโรงงาน

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายณีฐกร์ เกิดิ์พุ�ม  ก้อง 20/1 หม่� 16 ซ่.18 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0624496599
น.ส.ปร์ะดัิ์บิ๊ดิ์าว พร์มรั์ตน์ หอม 142 หม่� 9 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0653977527
น.ส.สุดิ์ารั์ตน์ ยังกองแก้ว  ต้นปาล์ม 159 หม่� 1 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0931183226
นายมณีฑล  แจั�มยวง จุั�น 75/2 หม่� 14 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0631531017
นายธนพล  เเสนสาร์  เติ�ล 52/19 หม่� 2 ต.อุโลกสี�หมื�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130 0987991618

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายวร์กิติ� บุิ๊ตร์ค้ำา  บ่ิ๊ม 38/1 หม่� 12 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0826066903
นายจิัร์พงค์้ แซ่�ดิ์�าน เฟิร์์ส 98/5 หม่� 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0919138227
นายอภิัวิชญ์่ มิ�งเรื์อน เเมน 71 หม่� 1 ต.ดิ์อนค้ลัง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0947103568
นายธนกฤต นำ�าใจัสุขำ  ต�อ 258 หม่� 12 ต.หนองตากยา อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110 0610903564
นายกิตติพงศ์ จัันพันธ์ บุิ๊�ค้ 51/1 หม่� 4 ต.ห้วยเขำย�ง อ.ทองผ่าภ่ัมิ จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71180 0926080754
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/3ปวิช.3/3ชา่งกลโรงงานชา่งกลโรงงาน

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายธนายุติ เมฆัเเสน  มอส  86/3 หม่� 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0631389915
นายนันทวัฒ จัอมวัน    อ้น   70 หม่� 7 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110    0931210757
นายณัีฐพล เเช�มช้อย  ภ่ัม 165/3 หม่� 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0924867536
นายธนาค้าร์ ศิริ์เจัริ์ญ่วัฒนา  โบิ๊�ท  23/8 หม่� 4 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0934912412
นายอิทธิวัตร์ พร์ะยาชน  อาร์์ม 9 หม่� 5 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0930185710

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายพีร์ภััทร์ น�วมไขำ�  ปอนด์ิ์ 352 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  098-5062918
นายณัีฐวุฒิ  มุดิ์กาศ นัดิ์ 59/93 หม่� 3 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0979536151
นายบุิ๊ญ่โชค้ ขำาวเงิน  โชค้ 70/ช หม่� 1 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0983755684
นายพงษ์ิภ่ัมิพันธ์ ลิ�วเวหา สตางค์้ 234 หม่� 2 ต ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 
นายขำจัร์เกียร์ติ หลักสี  ฟลุ�ค้ 19 หม่� 7 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0929128029

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นาย ธนพล  เจีัยมอ�อน    ตี�    74/1  หม่� 7  ต.หินกอง  อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์   จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000  0808206772 
นายศุภัชัย จัะเหม้า   พล  159/ช หม่� 4 ต.ตะน�าวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0654129174
นายณัีฐพล นาค้สิงห์ อาร์์ม 84 หม่� 4 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0625283022
นายอดิิ์เทพ สุขำภิัญ่โญ่  เค้น 110/2 หม่� 5 ต.หวายเหนียว อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0972813797
นายพัชร์พง หมื�นจัร์  ฟิว 62 หม่� 2 ต.หนองลาน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130  0937856843
นายเมธี อุดิ์มสินต์ ปอม 47/4 หม่� 1 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0625417623

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี7474



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

เทคีนคิีอุุต์สาหกรรม
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 7575



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/1ปวิส.2/1เทคีนคิีอุุต์สาหกรรมเทคีนคิีอุุต์สาหกรรม

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายเจัษิฎากร์ ร้่์ร์ะวัง มาร์์ค้  9 หม่� 4 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0620487987
นายจิัร์วัฒน์ โกโล�ย ฟลุ�ค้  76/1 หม่� 3 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0962307256
นายชานน ท�ามกลางเจัริ์ญ่ โอ�ต  1 หม่� 1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0910062098
นายจีัร์ภััทร์ เทวรั์กษ์ิ  ริ์ว 64 หม่� 2 ต.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา  จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0957816023
นายณัีฐศักดิิ์� ทองศรี์    ฟิวส์  38 หม่� 2 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0987714854
นายร์ชานนท์ นาค้ขำำา  อิง  136 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0829458645
นายทนุศักดิิ์� แย้มพลาย  อ้น  15/22 หม่� 2 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0932720407
นาย ธนรั์ฐ  จัันทวงค์้  เจัมส์  1 หม่� 7 ต.ท�าร์าบิ๊  อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000   0637597509
นายนนทพัทธ์ พร์หมโม  เพชร์  84  หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0951683667
นายสร์ศักดิิ์� วิลัยเกษิม  เป๊ก   159 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0961896974

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายพลพล ขำาลเถิาะ นุ  74 หม่� 4 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0616298903
นายป๊ณีณีธร์ บุิ๊ญ่ช�วย  ปลื�ม  75 หม่� 1 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130    0641054816
นายนพรั์ตน์ ค้ำาพวง ต้า  80 หม่� 4 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0856134324
นายธนภััทร์ ค้ำาผ่า เติ�ล  36 หม่� 7 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0611011285
น.ส.ศิริ์ลักษิณ์ี รั์ตนเพิ�มพ่นผ่ล  แค้ท  310 หม่� 8 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130    0944435592
นายวุฒิพงศ์ จังทอง   แซ่ม 19/2 หม่� 6 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0955250539
นายธีร์วุฒิ ช้างเพชร์  พอส 98 หม่� 7 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0633240101
นายภัาณุีพันธ์ แก้วดีิ์  อ�อฟ  32/1 หม่� 1 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0981386854
นายนัสนันท์ แก้วแดิ์ง โอม 14/6 หม่� 9 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0616595773
นายธาดิ์า สีดิ์าจััน  ซั่น  95 หม่� 6 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0993843242

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายภัานุวัฒน์ ชุณีหมุกดิ์า ทีม  56/1หม่� 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0926215445
นายธีร์วัฒน์ เเจั�มจัำารั์ส  บิ๊อส 42 หม่� 7 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649746625
นายพันธวัช  สินธ์ุสมุทร์ เจั  99/9  หม่� 5 ต.สวนป่าน อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000 0961858825
นายพงษ์ิศักดิิ์� เถิาสุวร์ร์ณี พงษ์ิ 21 หม่� 4 ต.บิ๊างยี�ร์งค์้ อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120 0928357232
นายปร์เมษิฐ์ อ้�งพานิช  บิิ๊�ก  36/1 หม่� 6 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0917802361
นายธนธร์ณ์ี จัันทร์  เต้  81/2 หม่� 13 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0807940852
นายธงชัย อย่�ศิริ์  เมย์  28 หม่� 15 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0955139731
นนทวัฒน์  เสมทับิ๊  ปลั�ก   91/3 หม่� 4  ต.หวายเหนียว  อ.ท�ามะกา  จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  71120 0650324202
นายณัีฐดิ์นัย เขีำยวมีม่ล บิ๊อส  139 หม่� 7 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0834033971

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายปรั์ชญ่า บิ๊�อค้ำา  ฟีม  106 หม่� 3 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0803062306
นายสถิาพร์ ฤทธิ�ค้ง  มิล  26/4 หม่� 4 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0624707823
นายค้มสัน กร์จิันดิ์า สันต์ 17/1 หม่� 9 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0647123424
นายพศวัฒน์ รั์ตนพร์ บิิ๊ว  2 หม่� 2 ต.พงต้ก อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0929373566
นายเกรี์ยงศักดิิ์� พุทธผ่ล พี   46/1 หม่� 3 ต.พงต้ก อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0615075343
นายสัญ่ชัย จัันทร์์ย้อย  เอก  27 หม่� 6 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  092-6813749
นายกฤติพงษ์ิ นนทรั์กษ์ิ  บิ๊อส  29/1 ซ่อย 3 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0613588471
นายพงศกร์ ซุ้่มผ่กาเเก้ว กร์   104 หม่� 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   092-7128587
นายณัีฐพล พร์หมโม พริ์ก  84 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0640537982

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี7676



แผนกวิชิาแผนกวิชิา เทคีนคิีอุุต์สาหกรรมเทคีนคิีอุุต์สาหกรรม

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายทศภ่ัมิ เตชะปร์ะเสริ์ฐศิลป์  ฮิ่วโก้    220 หม่� 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110   0614264843
นายฟิวส์ ปาสาบุิ๊ตร์  ฟิล์ม  30/1 หม่� 20 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0990187124
นายเอกวริ์นทร์์ ท�าผ่า  เม�น  58/3 หม่� 11 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190   0619707331
นายธนกร์ สร้์อยทอง  กร์  67 หม่� 1 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120    0627795395
นายอภิัสิทธิ� บ่ิ๊ร์ณีะสมบ่ิ๊ร์ณ์ี  นาย 186 ถิ.ปร์ะชานิยม ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0928274842
นายณัีฐวัตร์ ปร์ะทุม   บิ๊อล   25/1 หม่� 2 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0953978785

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศศิกานต์ ท้วมดีิ์   ออม   24/2 หม่� 2 ต.สนามแย้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 70190   0926929771
อาจัาร์ย์ณีร์งศักดิิ์� บุิ๊ญ่ช�วย  ค้ร่์ ณีร์งค์้  0899185722 
น.ส.ธนาพร์ นารี์  หมิว  64 หม่� 10  ต.นค้ร์ชุมน์  อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0934761034

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายช่ชาติ เตี�ยมเค้รื์อ  ออม  9/6 หม่� 14 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0972077150
นายวิชยุตม์ บิ๊ร์ร์ดิ์าศักดิิ์�  ปอนด์ิ์  6 หม่� 6 ต.จัะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0631638051
นายพงษ์ิเพชร์ เหล�าวัฒนะไพศาล  74/52 หม่� 4 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0623505514
นายพร์ภิัร์มย์ ร์สใจั  พีท  หม่� 1 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0634088055
นายสัจั ภ่ัมิ  รุ์จิั ปร์ะชากร์   ซั่น   30/3  หม่� 16  ต.ท�า ผ่า  อ.บ้ิ๊านโป่ง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110   0822473969
นายภััทร์พงศ์ ปร์ะเสริ์ฐ  ฟลุ�ค้  48/3 หม่� 7 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0625601003

ปวิส.2/2 (ทวิภิาคี)ีปวิส.2/2 (ทวิภิาคี)ี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 7777



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

เทคีนคิีการผลติ์
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี7878



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
ณัีฐสิทธิ� ค้งศรี์  ไปร์ท์  3/11 หม่� 12 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0630712869
วีร์ภััทร์ บุิ๊ญ่เจัริ์ญ่  ภััทร์ 227 หม่� 2 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0801025623
นายศุภัวิชญ์่ ขำลุ�ยศรี์ตร์ะก่ล  รุ์ต 34/2 หม่� 5 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0973281684
เรื์องเกียร์ติ สุทธิบุิ๊ตร์   101 หม่� 9 ต.พร์ะแท�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130 0985091947
นายธนกร์ โพธิ�ทอง   ออม  11/1 หม่� 10 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0648055769

ปวิส.2/1ปวิส.2/1เทคีนคิีการผลติ์เทคีนคิีการผลติ์

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
ชาค้ริ์ส บุิ๊ญ่จีัน  บิ๊อส  91/1 หม่� 1 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000  091-2558571
จัันทิมา ธิขัำนติ  ล่กแก้ว  126 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0617541298
วันชนะ เจัริ์ญ่ใจั  กร์ 126/3 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000 0929908926
สงกร์านต์ เสือเฒ�า  แมน 122 หม่� 7 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0811233053

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นิติพนธ์ อนันตชัยสิทธิ�   อั�ม  97 หม่� 12 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0612058602
วีร์ะชัย ค้ล้ายศิริ์  ม�อน 160 หม่� 3 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0649875030
ธนาดิ์ร์ ศรี์อ�วม  พีท 83/1 หม่� 7 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0656326721
ปีเตอร์์ เอ็มปาปา  ปีเตอร์์ 28/3 หม่� 9 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0927861582
ธนวัต รุ์�งร์ส  กิม 103/47 ซ่อย บ้ิ๊านไร์�วาสนาดีิ์7 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 7979



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2เทคีนคิีการผลติ์เทคีนคิีการผลติ์

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายณัีฐิวุฒิ ใจัมุ�ง   ฟลุ�ค้ 21/5 หม่� 10 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0988746002
นายมงค้ล จัำาค้วาม   ยม 13/4 ถิ.เพชร์เกษิม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0959450470
นายวาเลนส์ ค้ำาดีิ์   บีิ๊ม  5 หม่� 11 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0615501260
นายพีร์วัส จัริ์ยไพศาลสิน   แซ็่ก   67/1 หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0971089510

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายวุฒิพงศ์ เกิดิ์พร้์อมพันธ์    กานต์   76/1 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0984278263
นายโชค้ชัย สุทธิวงศา   โชค้   15/3 หม่� 8 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0950507015
อาจัาร์ย์
น.ส.ธัญ่ญ่ลักษิณ์ี พ้�งโพธิ�ทอง   หลิว   33/2 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0993423131
นายจีัร์ะ มณีฑาเทียร์   ไอซ์่   3/5 หม่� 7 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0871670013

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายสิทธินนท์ ป้อมสิงห์   เบิ๊ท 109 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0930302543
นายชินวัฒน์ ธีร์ะเสถีิยร์   เฟร์ม  63/2 หม่� 4 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0626085444
นายชาญ่ชล ศรี์สุขำ   เค้   47  หม่� 12 ต.ท�าผ่า  อ.บ้ิ๊านโป่ง  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0624481593
นายอิทธิฤทธิ� สว�างเนตร์   ยิม 112 หม่� 10 ต.ตะค้ร์ำ�าเอน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130 0836824404
นายสุทิวัส เปลาเล   นาย 3/3 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 092-7325475

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี8080



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ชา่งเช่�อุมโลหะ
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 8181



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3ชา่งเช่�อุมโลหะชา่งเช่�อุมโลหะ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายนที  ขุำนไกร์วงษ์ิ พี 78 หม่� 5 ต.ดิ์อนค้ลัง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0985081648
นายสุปวีณี  นงค์้ทอง ข้ำาวกล้อง 30/5 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0969974862
น.ส.สุดิ์าทิพย์  ทรั์พย์สิน ไอซ์่ 19/18 ถิ.ท้าวอ่�ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  095664150
นายจิัร์ภััทร์  กองแก้ว พ่ม 328/51 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0853989614

แถวบนจากซ้้ายไปขวา
นายร์วย  ทองดีิ์ ร์วย 363/1  หม่� 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0642084012
นายร์พีภััทร์  หินอ�อน โจั 149 หม่� 7 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0625598725
นายเฉลิมวัน  บัิ๊วทองเลิศ เฟร์น 12 หม่� 9 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0660711671
นายชานน  มณีีกอง นำ�า 123/2 หม่� 7 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0990176968
นายอนุชา  ทาไร์ อ�อฟ 29 หม่� 13 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0994237117

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี8282



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายพลาธิป ร์อดิ์แช�ม เบีิ๊ยร์์  124/10 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0649319109
นายธนภััทร์ ศรี์ณีร์งค์้ เอลฟ์  53 หม่� 7 ต.เกาะศาล พร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์  099-353-3381
นายสหรั์ฐ โตจัอ ริ์ว 37/1 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 
นายณัีฐวัฒน์ ไชยยะ โฟน 468/34 หม่� 7 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0829271592
นายนร์าทร์ มุกดิ์าเกษิม อาร์์ท   48/1 หม่� 2 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0983637325

ปวิส.2/1ปวิส.2/1ชา่งเช่�อุมโลหะชา่งเช่�อุมโลหะ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายพร์ร์ณีษิา สุขำจัันทร์์  นินจัา  25 หม่� 4 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0929019442
นายธนากร์ อาจัวาทิน  ดัิ์งเพ้ง 70 หม่� 11 ตำาบิ๊ล อ�างทอง อำาเภัอ เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0983380765
นายภ่ัวนัย ศรี์ขัำนธ์ แชมป์ 113/1 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  095-315-5007
นายอนันตพร์ สอนกิ�ม มี� 51/1 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0615952654
นายปฏิิภัาณี ชาชุม  พี  91 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0926372545
นายอภิัสิทธิ� ค้งพันธ์  จัั�บิ๊  89/7 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0886469846

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายจัักร์พร์ร์ณี น้อยสะอาดิ์ บุิ๊�ค้  36/7 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0989071031
นายร์พีวัชร์์ ร์อดิ์กสิกร์ร์ม ต้อง  45/2 หม่� 4 ต.สร้์อยฟ้า อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0625027542
นายอธิวัฒน์ ธนาเอกวงศ์เจัริ์ญ่ บิ๊าส 5 หม่� 3 ต.โค้้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0954513060
นายอัค้ค้เดิ์ช อ้นวงษิา โอ�ต  58 หม่� 12 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0924135215
นายพิชชากร์ ธนเมธากุลดิิ์ลก ไอซ์่  22/5 หม่� 1 ต.หัวโพ อ.บิ๊างเเพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 098-1049519
นายณัีฐวัฒน์ จัันทนะโสต

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 8383



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2ชา่งเช่�อุมโลหะชา่งเช่�อุมโลหะ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายชนนท์  รุ์�งร์ส ก็อต 103/47  ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616407178
นายภุัชงค์้  จัันทร์อุทัย บีิ๊ 75/9 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0909450914
นายชาญ่ณีร์งค์้  สวนพานิชย์  29/1 หม่� 2 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0811373295
นายศกลภััทร์  เดิ์ชฉกร์ร์จ์ั  กะปอม 85/21 หม่� 10 ต.เหมืองใหม� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110 0800694065
นายธนพจัน์  เชิดิ์ฉาย  เพชร์ 256/559 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0840485926

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายจิัร์ภััทร์  ฤทธิเดิ์ช เก็ท 54/11 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านปร์ก อ.เมือง จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75000 0992401734
นายนิววิทธ์  สิริ์แสงจัันทร์์ เจั 122 หม่� 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0984784116
นายพิชชากร์  อุ�นเดิ์ช ทอส 2/40 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0951725317
นายพัชร์พล  ชื�นจิัต เอิร์์ท 9/3 หม่� 7 ต.บิ๊างแก้ว อ.เมือง จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75000 0627062722
นายปริ์ญ่ญ่า  วร์ร์ณีแสง ออย 162 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0987864453

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายสหรั์ฐ  เงินพลับิ๊พลา รั์ฐ 361/1 ถิ.ศรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0984808001
นายวิร์วัฒน์  ใจัตร์ง บ่ิ๊ม 36/1 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0984979044
นายธีร์ศักดิิ์�  ดีิ์แสน  ไกด์ิ์ 94 หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0808315909
นายภ่ัวิทย์  เอี�ยมสำาอางค์้ เอิร์์ธ 38/1 หม่� 10 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0659237705

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี8484



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ชา่งไฟฟ้ากำาลงั
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 8585



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายเอกรั์ตน์ ทีทา  77/1 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0960264854
นายศุภัสิทธิ� ธาร์ทองคี้รี์  79 หม่� 8 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0986149622
นายสมพล มาวัน   93/10 หม่� 1 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0972969806
นายเรื์องศักดิิ์� สุร์พันธ์  เอิร์์ธ  3 หม่� 3 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0619793944
นายวทัญ่ญู่ มีทะนาน  133 หม่� 3 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0992072258
นายจัักร์พันธ์ แสงใหญ่�  32/2 หม่� 15 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง 70110 0928999850
นายสุวัจัน์ เชียงกา    388/11 หม่� 1 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0649827301
นายบัิ๊ญ่ชา วงเกษิมร์  38 หม่� 1 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0956125788
นายนพรั์ตน์ ลามพัฒน์  เอิร์์ท 7 หม่� 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0615086623

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายพงศักดิิ์�  รั์ตนานนท์   123 หม่� 3 ต.พิกุลทอง อ.เมือง ร์.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0954069711
นายนฤพนธ์ ซิ่บิ๊เขำ   10/2 หม่� 3 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0930651275
นายศุภัชัย ปานอ�อน   105/5 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000 0622634900
นายอววัช ป่่จัันทร์์    359 หม่� 2 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  70210 0632504414
นายวีร์ศักดิิ์� กองสอน   92 หม่� 18 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0623598590
นายศร์ายุทธวิชัย ทองค้ำา   30/2 หม่� 3 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0614743661
นายภัากร์ เปลี�ยนศรี์   124/522 ซ่.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0955692918
นายเกียร์ติศักดิิ์� ช�อเหมือน    141 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0875055383
นายอร์ร์ถิเทพ อุ�นเจัริ์ญ่    39/3 หม่� 4 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์สชบุิ๊รี์ 70190 0955634095 0955634095

ปวิช.3/1ปวิช.3/1ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายชญ่านนท์ พุ�มฉายา  23 หนองกลางแตง ต.โพธาร์าม  อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0958837595
น.ส.พร์ธิตา เปียชาติ  ค้รี์ม 101 หม่� 9 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0928322050
น.ส.กัญ่ญ่านัฐ สมบ่ิ๊ร์ณ์ี  70 หม่� 10 ซ่.4 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0821945536
น.ส.นาฎชนก อินทร์์สมร์  87 หม่� 6 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์70190  0924181744
น.ส.กมลพร์ แช�มพุก   121 หม่� 6 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190  0624057438
สุพร์ร์ณีษิา ชื�นชมเร์า   15/2 หม่� 11 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0843413606
น.ส.แพร์พร์ร์ณี ฤทธิ�เขีำยว  15 หม่� 11 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์70110  0656974203
นายธีร์ภััทร์ อีกจัอม  29 หม่� 1 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0624926029

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายจัตุพร์ สัมพัทธ์ตร์ะก่ล  54/1 หม่� 5 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0828853207
นายนวพล พวงสาหร์�าย  28 หม่� 18 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์70110  0809095211
นายกฤษิฎา หอมนำ�าค้ำา   35/3 หม่� 2 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0623491893
นายสิทธิชัย ศรี์บุิ๊ญ่เรื์อง  25/2 หม่� 8 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์70180  0635519516
นายคุ้ณีวัฒน์ ผิ่วเผื่อก  124/538 ซ่.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ 3 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0925960276
นายศรั์ณีย์ จีันเล็ก  29 หม่� 11 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0997572633
นายยงยุทธ -  132/2 หม่� 3 ซ่.4 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0824710876
นายณัีฐภ่ัมิ ทับิ๊สาย   37 หม่� 7 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0615415570
นายธนากร์ ชะฎาดิ์ำา  95/1 หม่� 5 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0616318659
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายไชยสิทธิ� แซ่�โค้้ว  เฟิร์์ส 160 หม่� 4 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0651192600
นายพีร์พัฒน์ การ์ะพงศ์ พี 138 หม่� 3 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0886796186
นายศิริ์ชัย อ�วมแก้ว  มาร์์ค้ 85/4 หม่� 14 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0643484796
นายชินวัตร์ ทองลิ�ม  ชิน 158 หม่� 9 ต.ดิ์อร์ตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0972677053
นายจิัร์พงศ์ จัวงเจิัม  ม�อน 146/15 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0961094031
นายร์พีภััทร์ ค้มขำำา  นพ 15/15 หม่� 3 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่งจั.ร์าชบุิ๊รี์  0655861653
นายนวพร์ร์ษิ สมสกุล  เน็ก  46/21 หม่� 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0952187252
นายศุภัวิชญ์่ บัิ๊วผั่น  พล่  202 หม่� 9 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0915662591
นายค้นิจันันต์ วัชร์นันทโชค้ ตังค์้  49 หม่� 5 ต.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 0953691644

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายเดิ์ชาธร์ จิัตร์ธร์ร์มพงศ์  ผ้่�ง  89 หม่� 4 ต.ค้ลองตาค้ต  อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0925341096
นายจุัลจัักร์ ปีเปลม  ฟิล์ม 85 หม่� 3 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0967064025
นายสุร์จัักษ์ิ ภัาค้ภ่ัมิ ปาล์ม  116/2 หม่� 7 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0984045540
น.ส.ชาลิสา ฉลวยศรี์  มุขำ  111/82 หม่� 2 ต.หลุมดิิ์น อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0972050862
น.ส.เปร์มมิกา ค้ำาที  อั�ม  148/730 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0829913497
น.ส.ศศิพร์ พุทธา  มิ�นท์  67/1 หม่� 16 ต.ปากเเร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์   0618899485
นายสิทธิกร์ ธร์ร์มศิริ์  แชมป์  11/2 หม่� 2 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0948045090
นายชัยณีร์งค์้ แก้วใสทับิ๊  กล้า  130 หม่� 9 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0992065759
นายณัีฐพล ชินอักษิร์ ชื�อเล�น

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายพิพัฒน์ สำาเภัาทอง  โอม  348/692 หม่� 8 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0820136604
นายญ่าณีพัฒน์ ไผ่�ทอง ดิ์อส  34/1 หม่� 2 ต.ดิ์อนเเร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0958814662
นายสุร์พงษ์ิ กันเงิน ซ่า  54 หม่� 2 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0954784801
นายศร์าวุธ ศรี์เจัริ์ญ่ วุธ 128 หม่� 8 ต.หน�องกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0929725145
นายพัทธกานต์ มั�นค้ง ปอน 113 หม่� 1 ต.ปากช�อง อ.เภัอจัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0650608574
นายชนะชัย บัิ๊วทอง  บิ๊อส 1 หม่� 20 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0864589717
นายวชิร์วิทย์ สอนส�งกลิ�น  ธันวา  12 หม่� 3 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0927720118
นายณัีฐพงศ์ โค้ตร์ศรี์เมือง พีท 136 หม่� 5 ซ่อยสุขำสบิ๊ายรี์สอร์์ท ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0988414549
นายณัีฐวุฒิ ร์าตรี์ ตุ้ย 25/4 หม่� 4 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมืองจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0972185040
นายก้องหล้า แสนใจัธร์ร์ม ก้อง 57/1 หม่� 4 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0648406598

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายอิฐทิ เทพณีร์งค์้ เอฟ 91 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0948271263
นายปิยะพงษ์ิ สีสมพันธ์ ไอซ์่  70/74 หม่� 1 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่งจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0991939775
นายศุภัเสกข์ำ แสงอย่�  เสก 11 หม่� 5 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0863265017
นายศุภัชัย โพธิ�นาค้  โอม  202/2 หม่� 8 อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0954042541
นายณัีชพล ชุ�มชื�น  เท็น 52/2 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0612693821
นายภ่ัริ์ภััทร์ สุขำสวัสดิิ์� ไกด์ิ์ 134 หม่� 7 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0621150722
นายเมธาวี มโนวัง มิกซ์่ 52/1 หม่� 2 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0990949326
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายศุภัวิชญ์่ กิจันิเทศ  เก้า   93/26 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0823047294
นายชัชชัย เซี่�ยงหลิว  ซั่น  11/35 หม่� 12 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0631894085
นายดิ์ำาร์งศักดิิ์� วร์ะภัักดีิ์  แบิ๊งค์้  30/4 หม่� 7 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์70110  0969426814
นายศิวกร์ ผ่�องใส  เก็ต  32/9 หม่� 7 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0658717552
นายธนวัฒน์ นันทปรี์ชา  นิค้  69 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านค้ล้อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0984281511
นายธีร์ภััทร์ บุิ๊ญ่นาค้  ต้า  31/1 หม่� 12 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชรี์ 70120  0988520404
นายธนัทชัย สุขำวิลัย  กอล์ฟ  129 หม่� 7 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0659571722
นายจีัร์เดิ์ช ม้าละออเพชร์   โฟม  99/12  หม่� 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0637315613
นายณีฐกร์ สกุลโต ไนล์  23/2 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0977575255
นายณัีฐิวุฒิ พร์มเอี�ยม  นัท   21/1 หม่� 2 ต.ดิ์อนค้า อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0923576188

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายวร์พล ดิ์วงปร์ะไพ    กร์   233/35 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0947941544
นายธนดิ์ล หลวงพันเทา  น็อต   19 หม่� 2 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0625784059
นายรั์ฐภ่ัมิ มักเชียว ฟิว  106/2 หม่� 9 ต.ปากแร์ต ต.ปากแร์ต จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0980927008
นายพีร์พล ชัยสุวร์ร์ณีเกษิร์  โฟล์ค้  70 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0990126875
นายวงศธร์ มะลิดิ์อกไม้  ต�ะ  110 หม่� 3 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0964129762
นายร์ฐนนท์ เกิดิ์พิพัฒน์  พ่น  55/2 หม่� 2 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0627439688
นายพงศธร์ พนอนุอุดิ์มสุขำ  เบีิ๊ยร์์  19/3  หม่� 8 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0927104619
นายวันชนะ อิ�มทรั์พย์  ท็อป   4/1 หม่� 5 อ.ท�ามะกา ต.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0623186657
นายพีร์ทัศน์ พุกภ่ัษิา   ฟิล์ม  40 หม่� 4 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0624537391

ปวิช.3/3ปวิช.3/3ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายทินกฤต ลิ�นลา  ออมสิน  199/77 หม่� 5 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง 70110 จั.ร์าชบุิ๊รี์  0639790190
นายณีภััทร์ ล้วนเจัริ์ญ่    กัส  333/27 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0811235350
น.ส.ภััค้จิัร์า ฉิมบุิ๊ญ่เกิดิ์  เมย์  180 หม่� 5 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210  0639854418
น.ส.ศิริ์ลักษิณ์ี อย่�แช�ม  ไอซ์่   1 หม่� 13 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0985172843
น.ส.ร์ติรั์ตน์ พุทธเจัริ์ญ่   ปอย   134/1 หม่� 2 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0927450290
น.ส.นาขำวัญ่ นาค้โสภัณี  มิว  20  หม่� 3 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0909530691
น.ส.ศิริ์ญ่ากร์ณ์ี มีลา   เค้้ก  39/1 หม่� 5  ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0982565074
นายจิัร์วัฒน์ ขำำาวิลัย  ซั่น  8 หม่� 12 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0631621350
นายวงศพัทธ์ อินทค้ง  ภััทร์  190 หม่� 5 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0909818385

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายวีร์วัฒน์ ค้งเปร์ม  บิ๊อล  57 หม่� 1 ต.ค้ลองขำ�อย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0951752049
นายกฤษิณีพล บิ๊งกชสุวร์ร์ณี   บ่ิ๊ม  35 หม่� 2 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0917834355
นายสุร์เชษิฐ์ เดิ์ชาฤทธิ�  ภีัม 17 หม่� 1 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0926103606
นายปาร์เมศ ตั�งจิัตร์  ท็อป    55 หม่� 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0917270280
นายศักริ์นทร์์ ยวงน้อย   อาร์์ม  181/1 หม่� 1 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0935976791
นายสหรั์ฐ แก้ววันทอง   ดิิ์ว  19/1 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0621260975
นายกวินภัพ ฉัตร์รั์ตน์ปกร์ณ์ี    ออย  109 หม่� 4 ต.หวายเหนียว อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120    0925281076
นายวัชริ์นทร์์ สัมฤทธิ�     ปริ์�น  104 หม่� 10 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110    0840012318
นายภัาณุีพงศ์ ร์วยเรื์องรุ์�ง   เจัมส์  76 หม่� 9 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  
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แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายปิยะเร์ศ ปร์ะเสริ์ฐทร์งงาม 24 หม่� 6 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0947721762
นายสิทธิชัย แสงอาทิตย์  68 หม่� 2 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0943571003
นายภีัศยุส ลิ�มจัำาลอง 145/909 หม่� 7 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0658651910
นายศิร์ธันย์ ธีร์าศรี์สมบัิ๊ติ 89 หม่� 5 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0617060716
นายพัสกร์ เรื์อนทอง 101 หม่� 11 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0955087516
นายกัญ่จัน์พงษ์ิ พจันาร์ถิ  102/2 หม่� 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0631526492
นายนิธิกิตติ� มีกัน 81 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0655681978
นายกฤษิริ์นทร์์ ทรั์พย์เงิน 64 หม่� 6 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0621214573

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายธีธัช ศรี์อุทัย 38 หม่� 5 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0933400384
นายกฤษิดิ์า สังข์ำทอง 35/2 หม่� 3 ต.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 0986689073
นายกวินท์ แก้วนิล  9/4 หม่� 12 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0944055457
นายนาร์าภััทร์ รั์กเหลือ 37 หม่� 10 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0648128104
นายศร์ร์ตยา นาค้เกษิม 9/1 หม่� 18 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0638646198
นายออมสิน ปานมาร์ศรี์  54/3 หม่� 1 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0629086832
นายธนวินย์ จัั�นเพ็ชร์์ 136 ถิ.สมบ่ิ๊ร์ณ์ีกุล ต.หน้าเมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0969758767
นายศตวร์ร์ษิ ม�วงโสม 109 หม่� 14 ต.คุ้้งพยอม อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0981591940
นายธนภััทร์  คุ้้มสอาดิ์  14 หม่� 2  ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ. จั.ร์าชบุิ๊รี์. 70160 0960271153

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายกฤษิณีพงษ์ิ สถิิร์ยากร์ 88/1 หม่� 1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 092737530
นายปวริ์ศ เกิดิ์พุ�ม 99 หม่� 10 ต.วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0830221993
นายภัาคิ้น ผุ่ยหนองโพธิ�  223/10  จั.ร์าชบุิ๊รี์ อ.บ้ิ๊านโป่ง ต.หนองอ้อ 70110  0649959849
น.ส.กมลชนก ศิริ์เอก 25/5 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0969547894
ศศิชากร์ ปลีฟ๊ก 62/1 หม่� 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0989923014
นายนิมิต สกุลสิงห์ 19/16 ถิ.ยานนาวา แขำวงช�องนนทรี์ เขำตยานนาวา กรุ์งเทพมหานค้ร์ 0925241056
นายธนวัฒน์ ศิริ์ชมภ่ั 145/821 หม่� 7 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0630031940
นายสิทธิพล ช่สุ�น  141/5 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0639760833

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายอภิัชัย ร์อดิ์แก้ว  10/4 หม่� 9 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0656679694
นายธีร์นัย สายแสง 24/2 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านสิง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0832097602
นายทศพร์ พุ�มสะอาดิ์ 113 หม่� 2 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0855416915
นายกฤติเดิ์ช เล�นวารี์ 108/5 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0631869636
นายธนดิ์ล ถิำ�ากลาง 122/7 หม่� 6 ต.อางทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0657043251
นายเอกนฤน สอนม่ลปิ�น  90/144 หม่� 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0654795614
นายพร์พิพัฒน์ ปุญ่ญ่รั์ตนศรี์ขำจัร์ 300/40 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงค์้ ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0998865994
นายพีร์วัส สดิ์ใสญ่าติ 328 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0825549907
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายชวิศ ศิริ์วัฒนสกุล  บ่ิ๊ม  278 หม่� 9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180   0983890750
นายสิทธิชัย มะลิพุ�ม  กุน  11 หม่� 6 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0929425204
นายชญ่านนท์ มีพร์บ่ิ๊ชา  ค้อป  67 หม่� 5 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0994657092
นายวิทวัส เเสงเงิน  เพชร์  29/5 หม่� 6 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0984909256
นายมงค้ล อินทุวงศ์  พี  55/7 หม่� 1 ต.สนามเเย้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 70190  0623236348
นายธันวา วงศ์เกษิมทรั์พย์  ออม  53/07-3 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0918140012
นายอนิวัตติ� สร้์อยสน  เค้น  34/1 หม่� 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0925974475
นายพิชญ่ตม์ เเก้วดีิ์  อ้น  65/3 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0943360765

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายวร์เดิ์ช สร์ะสม  เเก�ก  89 หม่� 4 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0979401747
นายธนชาต อ�อนน้อม  ไอซ์่  12/3 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่�  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0826144725
นายภ่ัวเดิ์ช อภิัสนทสมบัิ๊ติ  ภ่ั  25 หม่� 5 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0632233645
นายธเนศ ละเลิศ  ป๋อ  6 หม่� 3 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0631712188
นายปฏิิพน เเดิ์งหาร์  เติ�ล  9/2 หม่� 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0971123716
นายจัักร์ภััทร์ จิัตบิ๊ร์ร์จัง  โก้  49 หม่� 5 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0963375229

ปวิช.3/5ปวิช.3/5ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายปร์เมศ โค้ฮุ่ดิ์  แบิ๊งค์้  49 หม่� 5 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  092-8292957
นายภัาณุีพงศ์ สุพงษ์ิ  ต้น  12 หม่� 1 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  082-3421649
น.ส.นวพร์ จัันทร์์เมฆั  มิ�ง  83 หม่� 4 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0971630678
น.ส.สิริ์กาญ่จัน์ ชาติดีิ์  แพร์ว  47/2 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0924358920
นายทวีศักดิิ์� น้อยพิทักษ์ิ  เต้  12 หม่� 3 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์  70160  0616600970
นายวีร์ะ เสวกจัันทร์์  เบิ๊ลล์  61/2 หม่� 5 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0991821586
นายพงศกร์ สุขำอนันต์  ฮ่อต  30 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0971787820

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายปณิีธาน ชมวงษ์ิ  ฟร้์องค์้  43/1 หม่� 5 ต.เขำาเเร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0960074778
นายจิัตวัต เทพนิมิตร์  เค้้ก  50/1 หม่� 7 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170  082-5932251
นายอาค้ม อองซ่า  อาค้ม  298/1 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0631627708
นายอภิันันท์ เเสงจัันทร์์  ฟลุ�ค้  226 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0993397773
นายธนา อีหล�ะ  ธนา  39 ถินนร์ถิไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0626185564
นายชวัลวิทย์ โหตร์ภัวานนท์  เฟร์นด์ิ์  75/9 ถินนเเสงช่โต หม่� 3 ต.ท�ามะกา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0963753669
นายอนวร์ร์ษิ โพธิ�ทอง  เวฟ  90 หม่� 7 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0927343936
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายกิตติธัช พร์มศรี์  ธัช  27 หม่� 4 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0951277595 
นายพีร์ะดิิ์ษิฐ์ ทัตอุปริ์ตโถิ   76/1หม่� 4ต.สร้์อยฟ้า อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0950599174
นายดุิ์ลยวัตร์ สะท้านวงค์้  โอม   266 หม่� 6 ต.นำ�าพุ อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0621813003
นายกมนทัต   เนตร์วงษ์ิ   209 หม่� 1 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์   70180   0885732079
นายศักดิิ์นนท์ เพิ�มผ่ล ต้า  158/3 หม่� 1 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0985094356
นายธนพล ตันโต  อาร์์ม  1/1 หม่� 7 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0931175021
นายธนากร์ สิทธิไพศาลกุล  อ้น 73/1 หม่� 9 ต.ดิ์อนใหญ่� อ.บิ๊างเเพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0826068051
นายนพณัีฐ อันเตปุริ์ก   105/1 หม่� 1 ต.ชำาแร์ะ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120   092-8942208

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายศร์าวุฒิ ทองขำลิบิ๊  น�อต  114/157 ขำ.ดิ์อนเมือง ขำ.ดิ์อนเมือง จั.กรุ์งเทพ 10210  0649698505
นายณัีฐวัฒน์ จัตุร์พร์นพรุ์จั  นนท์  23 หม่� 6 ต.บิ๊างแค้ อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110  0634694232
นายปารี์วัฒน์ บัิ๊วเบิ๊า  ไวท์  125 หม่� 1 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0924606652
นายเจัษิฎา สนธยาพิลาศ  นาย 162/21 หม่�ที� 4 ต.พงสวาย อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958724648
นายณัีฐวร์ร์ธน์ ทรั์พย์ค้ลัง แซ็่ก 55/2 หม่� 5 ต.คุ้้งกะถิิ�น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0951824309
นายชานนท์  แพทย์เพียร์ เอ  4/1 หม่� 1 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อเมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0660607435

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายธนพล ก๋งพิ�ว  เม้ง  2/5 หม่� 1 ต.พังตรุ์ อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110  0979185367
นายศิร์วัฒน์ เจัริ์ญ่สุขำ  ปอนด์ิ์  38/1 หม่� 4 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0924083376
นายชนะชัย ศิริ์รุ์�งโร์จัน์กุล  บิ๊อม  36/3 หม่� 2 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0952316338
น.ส.ธนภัร์ณ์ี ค้ำาเค้รื์อ  ค้รี์ม  72 หม่� 3 ต.หนองตากยา อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110  0629650700
น.ส.กฤติกา เกษิมสุขำไพศาล  บีิ๊ม  19 หม่� 6 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0631767318
นายอธิษิฐ์ สวนช่โต  ตุ้ง  13 หม่� 2 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0984646721
นายธนาวุฒิ บุิ๊ญ่สร้์าง   10/1 หม่� 2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0640275411
นายภััทร์วุธ ทัพกรี์  คิ้ว  11/9 หม่� 12 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0957136963

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายณัีฐพล พจัน์ธนพร์  เอก  168 ถิ.เลิศพานิชย์ ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0800860013
นายสุธิเดิ์ช โพธิ�บิ๊าทะ  เวฟ  15 หม่� 7 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0616167036
น.ส.มาณิีสา ขำาวแก้ว  เบิ๊ส  79 หม่� 1 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0925294573
น.ส.นริ์ศร์า กลิ�นสักโก  อีฟ  40/1 หม่� 3 ต.คุ้้งนำ�าวน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0620368377
น.ส.ญ่าดิ์าภัา ขุำนณีร์งค์้  ม�อน  40/5 หม่� 6 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0878597146
นายไกร์วิชญ์่ ทองแดิ์ง  แม็ก  29 หม่� 3 ต.ป่า อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0610400232
นายภัาสน งามมณีฑา  เหมือง  14/1 หม่� 6 ต.บิ๊างค้นที อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120  0944854576

ปวิส.2/1ปวิส.2/1ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายศุภัวิชญ์่ ร์าพร์ร์ณ์ี  โบิ๊�ท  75/1 หม่� 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  063-0941512
นายเอเชีย จัร์สถิาน  เชียร์์  101 หม่� 7 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  092-4172104
นายนพณัีฐ เนียมหอม  กล้า  12/1 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  064-0866909
นายป๊ณีณีวัฒน์ ชอบิ๊บัิ๊ว  ป๊งปอน  166/2 หม่� 11 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  061-3805523
นายกิตติ บุิ๊ญ่วงค์้  ก�อต  44/4 หม่� 3 ต.สร้์อยฟ้า อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  096-3583649
นายภัาณุีพงศ์ อินทร์ทัพพ์ มิกซ์่  18/1 หม่� 4 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   087-8607705
นายยศธนา แสงสอาดิ์ ปอนด์ิ์  323/19 หม่� 3 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  061-4867590

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายนันทวัฒน์ เสถีิยรุ์จิักานนท์  อั�ม 54/10 หม่� 6 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  064-5278057
นายณัีทพงษ์ิ อนันต์มนตรี์โชค้ โอม  148/283 หม่� 10 ซ่อย 12 หม่�บ้ิ๊านเอื�ออาทร์ห้วยหม่ 
  ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 097-2970949
นายณัีฐพร์ รั์ตนมุง  ฟลุ�ค้  145/1 หม่� 4 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  061-7045119
นายรั์ชภ่ัมิ จัาร่์ญ่สุขำ  เจั  9809/2 หม่� 2 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  096-1760508
นายสหภัาพ อ�อนสนิท  บีิ๊ม  42/5 หม่� 7 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  061-4763323
นายกฤษิฎ์ จิัตร์ธร์ร์มพงศ์  กิต  89 หม่� 4 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์70120  082-6066637
นายศักดิิ์�ชาย ขุำนเณีร์ แม็ก  16/5 หม่� 6 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  061-5516846

ปวิส.2/2ปวิส.2/2ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายนิติพนธ์ ดิ์�านปาน  เอิร์์ธ  78/1 หม่� 1 ต.กรั์บิ๊ใหญ่�อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190  092-5263517
นายกล้าณีร์งค์้ บุิ๊ตร์แก้ว โน�ต  37/13 หม่� 7 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  098-9427057
นายธีร์ภััทร์ แกละน้อย  นาย 2 หม่� 8 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  080-9199309
น.ส.เฟ่�องฟ้า เสียงเอก  ฟ้า  131/5 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  063-7980242
น.ส.ชนิกานต์ ร์าษีิส�อง  ล่กนำ�า 120/1 หม่� 4 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  092-3616120
นายศักดิ์า พันแจั�ม  ศักดิิ์�  212/2 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ าเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  093-4185196
นายอนุสร์ณ์ี เอกสิทธิรุ์�งเรื์อง อั�ม 2/1 หม่� 7 ต.ดิ์อนไผ่�อ.ดิ์ าเนินสะดิ์วกจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  061-8177530
นายสร์วิศ เทียมแท้  แก�งค์้  17/1 หม่� 6 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  064-7944930

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายพิธวัฒน์ ปร์ะสพเนตร์  พี  49 หม่� 8 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170  062-4478741
นายอดิิ์ศร์ กลั�นกลิ�นหอม  ต้อม  29/5 หม่� 1 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  099-3493406
นายธนพนธ์ มาตร์อดิ์  ไนท์  123 หม่� 4 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  092-8125668
นายพงศกร์ มณีฑา  ปาล์ม  37 หม่� 7 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  097-2348308
นายณัีฐวุฒิ ละออฤทธิ�  นาวหล�อ  18 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  092-9512641
นายไชย์ชัชชวัล เชฐบัิ๊ณีฑิตย์  คิ้ว  117,119 ถิ.เพชร์เกษิม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  097-0713157
นายจัตุภััทร์ ใต้วัฒนา  ตุลย์  18/5 หม่� 3 ต.ดิ์อนขำมิ ้น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  064-3523092
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แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายเจัษิฎา เอมโอดิ์          เจัสต์  9/1 หม่� 8 ต.โค้กตะบิ๊อง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์71120        0824140128
นายเจัษิฎา อัตสิทธิ�          เดีิ์ย      93 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000                        0927580608
นายธีร์ะดิ์ล ดีิ์วิหก            เบิ๊ล      26 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120                   0924871123
นายอธิชาติ ทองดิ์อนโพธิ�   อั�ม        37/6 หม่� 9 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170          0945979845
นายสุร์เกียร์ติ� สุขำหอม       เมธ      20/95 หม่� 4 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110               0655342781
นายพลพิสิษิฐ์ ชัยอนันต์วงค์้   พล     หม่� 9 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110                      0924459452
นายอำานาจั แสงสว�าง         โหน�ง     37 หม่� 5 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170              0631572467

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายจิัตร์ทิวัส เหี�ยมหาญ่      ไอซ์่    15/5 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120                0936699904
นายพนม ชมชื�น               ซี่น�อล  33 หม่� 5 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000                        0955532837
นายกฤตเมธ ขำำาเปีย           ต่น       52 หม่� 4 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120                  0611201131
นายวร์กันต์ เวชเพิ�ม          โซ่ดิ์า     หม่� 1 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120                        0620409781
นายนฤพล ผั่นสืบิ๊             พี          47/6 หม่� 11 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110                 0983042580
นายธนกฤต กิ�งแก้ว          มาร์์ค้   หม่�บ้ิ๊านสุภัากุลทรั์พย์ 158/3 หม่� 1 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0969451740
นายอัค้ร์วิชญ์่  ตุ้มเปาะ     โอม      11/3 หม่� 2 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120                0989649753

ปวิส.2/3ปวิส.2/3ชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายนเร์ศ    ค้ชถิิตย์        ป๊งปอนด์ิ์  36 หม่� 2 ต.ดิ์อนตะโก อ.มือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000                         0988967856
น.ส.กิ�งแก้ว แซ่�ลี�           เบิ๊นซ์่       9/1 ซ่.เจัดีิ์ย์หัก1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000           0632200054
น.ส.ภิัญ่ญ่ดิ์า ต้อมค้ำา    ข้ำาวต้ม     6/5 หม่� 12 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110                     0941536163
น.ส.รั์ศมี สุขำปร์ะเสริ์ฐ   ต้นข้ำาว    141 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130              0982592922
นายเจัตนิพัทธ์ เตี�ยเนตร์    เวฟ        37 หม่� 3 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000                         0622295332

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายวีร์ภััทร์  อมร์วาณิีชภััทร์   ภััทร์      43 หม่� 2 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150                    0924093220
นายชินพัทธ์ ชินอักษิร์         ปอนด์ิ์     9/4 หม่� 1 ต.ชำาแร์ะ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120                 0618436517
นายเพ็ญ่เพชร์ ศิลปสอน    เพชร์      5 หม่� 5 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110              0961211545
นายไชยวุฒิ หินอ�อน          เฟร์ม      134 หม่� 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000                  0646590181
นายธีร์ภััทร์ โชติพนิชเศร์ษิฐ์   ออม     2 หม่� 10 ต.สร์ะกะเทียม อ.เมืองนค้ร์ปฐม จั.นค้ร์ปฐม 73000      0889568901
นายจิัตภััทร์ เนตร์สน          นาย 152 หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120                  0652720264
นายเอกภัพ วานชัยเจัริ์ญ่      ภัพ     277/12 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000                       0948615630

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 9393



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/4 (ทวิภิาคี)ีปวิส.2/4 (ทวิภิาคี)ีชา่งไฟฟ้ากำาลงัชา่งไฟฟ้ากำาลงั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายธีร์นัย ร์อดิ์สกุล  นาย 193 หม่� 2 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0970244702
นายชนาธิป พุ�มพวง อ๋อง 118 หม่� 8 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าช บุิ๊รี์ 70000  0943149800
นายศุภัวิชญ์่  มักเจีัยว มาย 110/2 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0924802379
นายธีร์นาถิ ร์อดิ์สกุล  นนท์ 193 หม่� 2 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 095-8282172
นายวัฒธนากร์ณ์ี ค้ชนิล  ต้น 46/6 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี9494



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 9595



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/1ปวิช.3/1ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

เเถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายฐิติวัชร์์ รั์กพงษ์ิไทย  เขำต 9/108 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0957430856
นายธีร์วุฒิ จัอมเพชร์ เฟิร์์ส 70/102 หม่� 1 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0924400413
นายธนรั์ตน์ กลัดิ์งาม โอ�ค้  35/204 ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0625246089
นายป๊ฐวี ทองเสงี�ยม แพ็ค้ 70 หม่� 5 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0612706133
นายณัีฐวุฒิ ปร์าบิ๊พาลา ม�อน  100/2 หม่� 13 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0931625972
นายธร์ร์ณีภััทร์ ยังสบิ๊าย อ๋อง 58/1  ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0927287747
นายกิตติพัฒน์  มากน้อยเเถิม ค้รี์ม  61 หม่� 3 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0622351274

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายสร์ศักดิิ์� สุขำใบิ๊ กัปตัน  84 หม่� 7 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0622180270
นายวีร์ภััทร์ เรื์องแก้ว แมน 67/3 หม่� 3 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0610469572
นายมนัสวี มีสมบ่ิ๊ร์ณ์ี  โฟล์ค้  31/5 หม่� 1 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0640511915
นายวิวัฒน์  ปิ�นแก้ว อั�ม 18 หม่� 2 ต.พง สวาย  อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 0623478703
นายไชยภััทร์ จัันม่ล ใหม� 1/3 หม่� 8 อ.จัอมบ้ิ๊ง ต.ร์างบัิ๊ว จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0628634369
นายภ่ัพิทักษ์ิ  มีวัฒนา นำ�าพุ  43/10 หม่� 6 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0988586128
นายณัีฐนนท์ เวชฤทธิ� ไอซ์่  44/15 หม่� 7 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000    0631608242

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.กัญ่ญ่าณัีฐ โดิ์ดิ์เค้รื์อ  แตงโม  53 หม่� 3 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0843376830
น.ส.สุทธิดิ์า พานตรี์ เตย  65 หม่� 1 ต.เขำาเเร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0925528482
น.ส.พัชริ์นทร์์ ค้ล้ายลี บิ๊�วย 348/384 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0824527161
น.ส.ขำวัญ่ฤดีิ์  หงส์ษิา  ปุ้มปุ้ย  27/9 หม่� 19 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0800865736
น.ส.วิลาวัณีย์ หมื�นสนิท เนย 33 หม่� 12 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0984564512
น.ส.อัญ่ชลี  มนต์เจั�ก ไอซ์่ 280/3 หม่� 9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180    0611024619
น.ส.มนัสชนก สิทธิตรี์ แป้ง 125/13 หม่� 19 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0993932071
น.ส.ธัญ่ญ่ารั์ตน์ เพิ�มวงค์้ เนย 4 หม่� 5 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656190965
น.ส.รุ์�งทิพย์ พ่ลเต็ม ปลานิล 258/5 หม่� 3 ต.เเก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150    0824052674
น.ส.สุพัตร์า สุขำเกษิม เตย 59 หม่� 5 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0953346073

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายชญ่านนท์  เรื์อนแก้ว นาย 59 หม่� 5 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0625488067
นายทัศนวัต ทองแจั�ม  แซ่น  16/1 หม่� 2 ซ่อย 1 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0631851029
นายนริ์นทร์์  ก้านเหลือง อั�ม  10 ถิ.พฤกษิชาติ 3 ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0927783054
นายช้าง  ซ่านุ ozo 122/1 หม่� 7 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0925274793
นายเอกร์าช เขีำยวรี์ อาร์์ท  36/2 หม่� 6 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120 0625372338
นายสิทธิภััทร์  แสงเพชร์ใส  เอิร์์ท 104/1 หม่� 4 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0863027419
นายศุภัวิชญ์่  สุนทร์สเจัริ์ญ่ กาย 153/27 หม่� 12 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0904990810
นายกร์นำาชัย ค้งสวัสดิิ์�  ต้น  102/2 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0992082547

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี9696



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายอดิิ์ภััทร์ เหรี์ยญ่สุวร์ร์ณี  เต้ย 259/61 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0991961421
นายกิตติศักดิิ์� บุิ๊ญ่เรื์อน  โจั 38/4 ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0934866728
นายยศธร์ร์ม ทองดิ์อนเก็บิ๊ อัฐ 60 หม่� 12 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0826394309
นายวศิน ค้ล้ายพันธ์  บิิ๊ว 43/2 หม่� 7 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0926794925
นายวชิร์พงศ์ วงษ์ิชาติ  ปาล์ม  16 หม่� 8 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0952971740
นายนพดิ์ล เอนกพร์หม  หนุ�ม 83 หม่� 5 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0620381609
นายพร์เลิศ อ�อนละม่ล  ดิิ์ว 28/4 หม่� 8 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 092-4855268
นายพีร์ภััทร์ สงบิ๊วาจัา  เก๋า 2/3 หม่� 3 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0652451704
นายปฏิิพัทธ์ ทร์งสนามทิพย์  ตั�ว 172 หม่� 4 อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ ต.เกาะพลับิ๊พลา 70000  0806681085

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายยุร์นันท์ อินทร์์สุขำ  บิ๊าส 38/1 หม่� 3 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0918091107
นายกิตติศักดิิ์� ตุนมร์ร์ยาท  พีท 102 หม่� 9 ต.โร์งเข้ำ อ.บ้ิ๊านแพ้ว จั.สมุทร์สาค้ร์ 0944029470
นายบิ๊วร์เทพ ชมภ่ัพันธ์  ฟลุ�ค้ 65 หม่� 4 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0929714325
นายศุภัวิชญ์่ อ้นวิเศษิ  ซี่มอส 62/2 หม่� 2 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0939145945
นายอภิัเดิ์ช ช�างเหล็ก  เอิร์์ธ 101/3 หม่� 2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0840693530
นายธนวัฒน์ ร์�วมทอง ต้นปาล์ม 56/2 หม่� 4 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0858591074
นายอัทธนีย์ พลายงาม  มาย 42 หม่� 6 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0653634900
นายพงศภััค้ ดิ์วงเนตร์  เจัเจั 64/3 หม่� 5 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0955576446

ปวิช.3/2ปวิช.3/2ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.สุกัญ่ญ่า แววทัพเทพ  โอ 42/2 หม่� 7 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0660624726
น.ส.จุัฑามาศ  จังเจิัมกลาง  วิว 83/1 หม่� 4 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0637713157
น.ส.ศุภัวดีิ์ จัร์ร์ยาก่ล  นิค้เนม 70 หม่� 5 ต.ทับิ๊ค้าง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0971249699
น.ส.ภััณีฑิร์า อาจัจิันดิ์า  ซี่อิ�ว 13/4 หม่� 5 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0949282750
น.ส.เกวริ์น อาทร์ศิริ์รั์ตน์  ฟิล์ม 51/1 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0962207054
น.ส.ศิริ์วดีิ์ ดีิ์เงินทอง  ดิ์ร้์าฟ  65/103 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0993959849
น.ส.รั์ตตินันท์ ดิ์ำาร์งวัฒนานนท์  มาเฟีย 52 หม่� 4 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0948606509
นายภ่ัธเนศ จีันสุกร์  การ์์ต่น 191 หม่� 8 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0987991648

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายอัฏิฐชัย ชื�อตร์ง  น็อต 20 หม่� 11 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0960684079
นายกิตติภัพ ทองอุดิ์ม  กิต 55 หม่� 13 ซ่อย 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0812515063
นายศักดิิ์พัฒน์ จัันทร์ศร์  นิว 89 หม่� 4 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0655716956
นายฐปนร์ร์ฆ์ั เจิัมจัรุ์ง  บิ๊อส 89 หม่� 5 ต.โค้กหม้อ อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0929198357
นายณัีฐดิ์นัย นิยมพันธ์  ก�อง 84/9 หม่� 3 ต.คุ้้งพยอม อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0624122183
นายณีฤพนธ์ ทับิ๊ทิม  โอม 22/1 หม่� 2 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0630286884
นายสุพร์ร์ณี เรื์องสมบ่ิ๊ร์ณ์ี ไม้ 12 หม่� 1 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0636061493
นายสิทธิโชค้ สีนิล  วีโก้ 23/9 หม่� 15 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0840512607
นายมณีเฑียร์ เปี�ยมจ่ั  น�อต 43/4 หม่� 1 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0840931838

Ratchaburi Technical College
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/3ปวิช.3/3ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายอร์ร์ถิสิทธิ� ร์าชกร์ณ์ี   หน้�ง 256/8 หม่� 7 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0841574341
นายขำจัร์ยศ สังข์ำทอง  เม�น 3/52 หม่� 18 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0958803233
นายร์ณีกฤต ร์สมนตรี์  ตังค์้  149 หม่� 2 ต.เเพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0827053940
นายชยธร์ โภัชพันธ์ มิก 78 หม่� 2 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0934431691
นายชัชพล สายหยุดิ์ ฟลุ�ค้ 129 หม่� 14 ต.ทุ�งล่กนก อ.กำาแพงแสน จั.นค้ร์ปฐม 73140 0621349398
นายอำานาจั ปร์าศมณีฑิล มาร์์ค้ 35 หม่� 1 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0942572366
นายธเนศ กิ�งสวัสดิิ์�  เนส 210/23 ถินนเขำาง่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0968627105
นายปริ์นทร์์ สมท�า  ปริ์นทร์์ 25/3 หม่� 12 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0924543904

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายปฏิิภัาณี เบิ๊ญ่จัวร์ร์ณี  โอเล� 145/6 หม่� 9 ต.พังตรุ์ อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110  0627162292
นายโชติชนิต ไชยมิตร์ กาล 190/17 หม่� 4 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0988571475
นายกมล เกิดิ์ภัักดีิ์ พี 193 หม่� 6 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0822205077
นายชริ์นทร์์ วงศ์เมือง  คิ้ว 36/20 ต.ท�ามะกา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0933158482
นายศุร์สิทธิ� วงษ์ิภัักดีิ์  อั�ม 38 หม่� 1 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0648603612
นายสุเมธ บิ๊ำาเร์อจิัตร์  แม็ก 208 หม่� 8 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0828311920
นายวุฒิชัย มณีีวงษ์ิ  นิว 167 หม่� 5 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0957055670
นายสร์ร์พ วิท  พ�วง ปาน เกม 14 หม่� 1 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  70130 0943784966
นายญ่าณีกร์ พิพัฒนบัิ๊ณีฑิตกุล  ตั�น 112 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0951905361
นายปิยบุิ๊ตร์ สุขำเอี�ยม เคิ้ร์ก 245 หม่� 8 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0953529630

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายวิรุ์ฬห์ สุขำเสถีิยร์  ก้อง  41/1 หม่� 9 ต.วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0620744282
นายธวัชชัย คุ้้มญ่าติ  โดิ์ม หม่� 3 ต.หินกอง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0646790765
น.ส.รั์กษิิณีา วงกลม  ขำวัญ่ 100 หม่� 1 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0649509425
น.ส.อาร์ยา ทองแนบิ๊ ฝ้าย 1/190 เค้หะ หม่� 14 ต.เจัดีิ์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0949573436
น.ส.ปิยากร์ เดิ์ชรั์ตนสุวร์ร์ณ์ี  อิ�ง 53/1 หม่� 1 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0824125935
น.ส.เมธาพร์ เสือร์อดิ์  เมย์ 290/38 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0613820137
นายกิตติศักดิิ์� นาค้จัันท์ นำ�า 141 หม่� 2 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0813606856
นายณีร์งค์้ฤทธิ� พลบ่ิ๊ร์ณ์ี  กาย 59/1 หม่� 8 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0933577934

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายณีภััทร์  หมื�นพัน เซ่ฟ 11 หม่� 3 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0946138290
นายณีฐพงศ์ สานุ  ซั่น 224/1 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0802694067
นายณัีฐพล อย่�แก้ว  น็อต 93/6 หม่� 9 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0930706651
นายอภิัรั์กษ์ิ สัตตารุ์�ง  บิิ๊ว 38/2 หม่� 8 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0656195383
นายภ่ัเบิ๊ศ ศรี์ตร์ะก่ล หยวน 45 หม่� 8 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0889910956
นายอนณี ปร์ะเสริ์ฐนอก  นน  52/1 หม่� 7 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0959611531
นายอดิิ์ศักดิิ์� พวงทอง เจั 218 หม่� 4 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0624467237
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/1ปวิส.2/1ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายอร์ร์ถิสิทธิ� จิันดิ์าสิงห์  โอม  36/30 หม่� 7 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0636807191
นายค้ามิน ทุกข์ำเปลื�อง  เก�ง  93/7 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จัังหวัดิ์ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0619948615
นายยสินทร์ ศิวรั์ตน์  ยิว  222 หม่� 2 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0924495616
นายนาย-  นาย 107 หม่� 8 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0614423948
นายนิติศักดิิ์� ทวีศรี์รั์ตน์  ดิ์รี์ม  84 หม่� 2 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0648829061
นายธนภััทร์ท มั�งมีผ่ล  มาร์์ค้  5/2 หม่� 9 ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0650674970
นายกลั�นเจัริ์ญ่ นันยา  กาย  101 หม่� 4 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0935825527

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ปิยะวร์ร์ณี วังมะนาว  เปิ�ล  32 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านม�วง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0984292838
น.ส.ณัีฐอร์ร์ยา วัดิ์กลีบิ๊  เบีิ๊ย  73/1 หม่� 1 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชุบิ๊รี์ 70120  0944541893
น.ส.สุพิชญ่า พุ�มฉายา  อิ�งค์้  34 หม่� 3 ต.ท�าร์าบิ๊ อำาเภัอเมืองจัังหวัดิ์ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0924490214
น.ส.ศิริ์วร์ร์ณี พันทะสา  จุั�บิ๊จิั�บิ๊  74/12 หม่� 7 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0984625764

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จิัร์นันท์ จิัตต์เดิ์ช  เก๋ 70 หม่� 7 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0972168740
น.ส.อัญ่ชิษิา ป๊�นทรั์พย์  ตะวัน  30 หม่� 7 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0820839224
น.ส.มะลิวัลย์ โพธิ�ทอง  แอน  17 หม่� 20 ต.ท�าผ่า อ.บิ๊:านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0931294837
น.ส.ภััทร์าพร์ เชาวทัต  อ๋อม  145 หม่� 1 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0928616099
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นานายวริ์นธร์ กลิ�นหอม วริ์น  64/1 หม่�5 ต.วังเย็น อ.บิ๊างเเพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0844115692
นายชลชาติ ปลื�มจิัตต์ พี  39/1 หม่�10 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0659176693
นางสาวมาริ์สา เเสงพุฒ สา  78 หม่� 3 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958400974
นายณัีฐพงศ์ พร์านเจัริ์ญ่ ออย 149/66 หม่� 16 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0950615992
นายเจัษิฏิากร์ เลื�อยเเพง โฟล์ค้  23/2 หม่� 2 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0873718328

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายศิวะ เเดิ์งด้ิ์อมยุทธ์ พีท 9/124 หม่� 1 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0923134813
นายปณิีธาน เเก้วมั�น พลับิ๊  16/2 หม่� 1 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0939833371
กิตติศักดิิ์� บัิ๊ณีฑิตชวลิต โดิ์ม  58/1 หม่�9 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0614541939
นายสิทธิวัฒน์ ชุ�มเเสง แชมป์  47 หม่� 10 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0624138995
นายรั์งสิมันต์ุ กำาลังหาญ่ นาย  56/1 หม่� 8 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายศุภัชัย ทองดีิ์ ปาน 39/ช หม่� 5 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0808553862

ปวิส.2/2ปวิส.2/2ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายอภิัวิชญ์่ วิชชุนากร์ เอิร์์ธ  67 หม่� 10 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0972687751
นายลิขิำต ฟองนำ�า น็อต  23 หม่� 3 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0957391949
นายอดิิ์ศักดิิ์� จุั�นเจัริ์ญ่ ฟอย  70 หม่� 14 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0957809847
นายไร์วินท์ ดุิ์ษิรั์กษ์ิ จ๋ัาย 91/31 หม่� 1 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0931198681
นายสร์ร์เพชญ์่ สารี์วงษ์ิ นำ�าเพชร์  82/1 หม่�ที� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0643393912
นายศุภัวิชญ์่ ศรี์ขัำดิ์เค้้า โน�  328/154 ซ่อยเขำาวงวิลล�า 4 ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0981298552
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/3ปวิส.2/3ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายธันยธร์ณ์ี สร้์อยทอง  หม่�บ้ิ๊านร์าชบ่ิ๊ร์ณ์ี  249 หม่�ที� 4 ซ่อย 6 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายกิตติพจัน์ ลิ�มวัฒนะ   184 หม่� 3 ต.ดิ์อนไผ่� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130
นายศศิฏิฐ์ ศรี์วงศ์ร์าช  70/1 หม่� 4 ต.ท�าชุมพล อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120
นายพงศธร์ณ์ี ปิยะพันธุ์  หม่�บ้ิ๊านศิริ์ชัย 9 16/6 หม่� 3 ต.วังขำนายอ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110
นายโภัคิ้น  เกตุหลิม  40/1 หม่� 3 ต.สามเรื์อน อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายเตชธร์ร์ม หยดิ์หยาดิ์  67/1 หม่�1 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายชัชพล ธนาวร์วดีิ์  99/2 หม่� 2 ต.ท�าชุมพล อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120
นายวนัสบิ๊ดีิ์ วัตร์เอก  35 อ.เมือง ต.หน้าเมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายณัีฐนิช เพิ�มขำรั์วจัำา  28/1 หม่�7 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายสิทธิพล ตุลาธาร์  18/1 หม่� 8 อ.โพธาร์าม ต.บ้ิ๊านเลือก จั.ร์าชบุิ๊รี์ ปณี. 70120
นายพลกฤษิณ์ี จัันทร์์สร์  35/4 หม่� 4 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายธีร์ะพล ทับิ๊ศรี์  49/95 ซ่.พร์ะร์ามที� 2 ซ่อย60 แขำวงแสมดิ์ำา เขำตบิ๊างขุำนเทียน กรุ์งเทพ 10150
นายดิ์นุพล บัิ๊วทอง  19 หม่� 3 ต. หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายอร์ร์ถิวินทร์์ ศรี์ทอง  459/18 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายศักริ์นทร์์ พิมพ์ค้ร่์     141 หม่� 15 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150
น.ส.ทิพรั์ตน์ สัทธนานันท์   65 หม่� 3 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายอดิิ์เทพ ฉายวร์ร์ณี  256/280 ซ่.วาสนาดีิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายเอกร์าช กลยนี   47 หม่� 3 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายนพรั์ตน์ กาญ่จันพิบ่ิ๊ลย์  31/1 หม่� 4 ต.เขำาแร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายศรั์ณีย์ อีหล�ะ  103/56 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายศุภัโชค้ ขำาวสะอาดิ์  256/285 อ.หน้าเมือง ต.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายไพโร์จัน์ทวี วารี์  113/3 หม่� 7 อ.สวนผ้่�ง ต.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180
นายภัานุสร์ณ์ี  ทองจีัน   100  หม่� 2  ต.ร์างบัิ๊ว  อ.จัอมบ้ิ๊ง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70150
นายชญ่านนท์ ปานค้ลาย   46/1 หม่� 3 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายเดิ์ชฤทธิ� ฉวีวงค์้   152 หม่� 2 อ.เขำาย้อย ต.หนองชุมพลเหนือ จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 101101



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์ชา่งอุเิลก็ทรอุนกิส์

นายออมสิน  แก้วนภัา ออมสิน  239/49 หม่� 3 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0891799328
นายธีร์นนท์  เชื�องช้าง ออโต้  51 หม่� 4 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0614200588 
นายกิตติภัณี  รั์ตนวัน เจัมส์  127/2 หม่� 8 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649435158

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายภัคิ้น  วาสุ บิ๊อส  87 หม่� 4 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0617312037
นายปฏิิภัาณี  สายค้ำ�า มอส  108 หม่� 2 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0634104127
นายสหร์าช  จัำานงค์้บุิ๊ตร์ ไบิ๊ร์์ท  132 ถิ.เขำาง่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0927734655
นายพงศธร์  เปร์มปรี์ หยอง 132 หม่� 3 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0816406561
นายสิปปกร์  ต�อสกุล ตี�  95 หม่� 2 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0897950041
นายชินร์าช  ฤทธิ�มหา ดิิ์ว 38 หม่� 10 บ้ิ๊านโพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำานวย 
  จั.สกลนค้ร์ 47170 0923389638
นายปวร์ปรั์ชญ์่  ดิ์าปาน ต้นกล้า  13/2 หม่� 9 ต.ปากเเร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0946390217
นายเกรี์ยงไกร์  แก้วกร์ะจั�าง เน็ก  50 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0934311842
นายผ่วัต  พงษ์ิผ้่�ง  นิว  90 หม่� 1 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0616726417
นายวิศรุ์ต  แก้วโกมุท โอ�ก  69 หม่� 4 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0967634203

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.เพ็ญ่พิชชา  ทองหยวก พิม  71 หม่� 3 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0919902077
น.ส.ศุวีร์ยา  นาค้จัาดิ์ สาหร์�าย  269/8 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0852165711
น.ส.สวิตา  ศร์สิทธิ� มิ�ว 8/107 หม่� 4 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0822356216
น.ส.ณัีฐกานต์  กัญ่หรั์ตน์  แอล  1/3 ถิ.ท�าเสา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0929738528
น.ส.ศิร์ดิ์า  เศร์ษิฐนร์งค์้  เกดิ์  73/1 หม่� 1 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0809741781
น.ส.สโร์ชา  เขีำยวหอม ปร์าง 122/1 หม่� 4 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0946625605

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายอร์ร์ถิพล  ใจัชื�น ตุ้ย  24/3 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0991051859
นายชนกชนม์  ขำำาค้ล้าย  อ๋อง 53 หม่� 2 ต.สี�หมื�น อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0816529052
นายเศร์ษิฐพงศ์  มั�นค้ง โบิ๊ท 36/1 หม่� 1 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0822128786
นายธีร์ภััทร์์  แสงศรี์ อาร์์ต  94 หม่� 3 ซ่.2 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0950619531
นายนนทิวา  ขัำนฑเสมา ปอ 7/9 หม่� 2 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0925346597
นายกร์ร์วิ  หอมเกษิร์ โอ�ค้  88/44 หม่� 1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0914216498
นายนัฐภััทร์  มีทรั์พย์ นัท  256/229 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ อ.เมือง จั.ร์าชุบิ๊รี์ 70000 0610139540

ปวิส.2/4ปวิส.2/4
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี102102



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ชา่งกอุ่สร้าง
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 103103



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

นายกาณีฑ์ณิีวัฒน์ เนียมหอม เบิ๊สท์ 1/5 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0816546528 
นายวันต์วณัีฐ เชิดิ์ช่ ตังค์้ 188/1 หม่� 8 ถิ.ท้าวอ่�ทอง 10 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0842638112
นายวร์ร์ร์กร์ จัันทร์์จ้ัอย  ฟิวส์  57/3 หม่� 1 ต.ทับิ๊ค้าง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0954950688

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายวีร์ชัย ทองค้ำา เสือ  18 หม่� 2 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  70140 0810326546
นายอภิัรั์กษ์ิ เกียร์ติภััทร์ชัย  บิิ๊�ก 8 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0637300901 
นายณัีฐพล อ�อนค้ำา  ฟิวส์  39/1 หม่� 4 ต.เขำาแร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0986957794 
นายค้ณีฑี สมานมิตร์ นิว 25/2 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 0927091103 
นายธนภััทร์ วิเศษิโกสินทร์์ ม�อน 1 หม่� 3 ต.ยางหัก อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0955019088
นายปร์ะดิิ์พัทธ์ แย้มเกษิร์ อ�อฟ  50/3 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0927926249 
นายเจัษิฎา โกสุเต้า หม่ 232/5-11 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0955250516 
นายนค้ริ์นทร์์  จีันอ�อน อันซี่น 28 หม่� 1 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0951195225

ปวิช.3/1ปวิช.3/1ชา่งกอุ่สร้างชา่งกอุ่สร้าง

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศศิกานต์ จัันทร์์หมื�นไวย์  ล่กหมี  99/9 หม่� 5 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0647406371
น.ส.ศศิพิมพ์ บัิ๊วสดิ์  พลอย  169 หม่� 9 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958709393
น.ส.เมธาวี กล้งชัง  เกร์ซ่ 306 หม่� 4  ต บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0628137712
น.ส.อาทิตยา บัิ๊วแย้ม  นุ้งนิ�ง 18 หม่� 3 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0969670735
น.ส.นภัาพร์ กิจัเค้รื์อ นุ�ก 152/1 หม่� 14 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0654369611
น.ส.พร์ปวีณ์ี อิ�งเพชร์ สกายด์ิ์ 29/4 หม่� 4 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0842373664
น.ส.ณัีฐณิีชา แซ่�เตียว  ออม 94/1 หม่� 5 ต.ปากเเร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0806318393 
น.ส.ปภัาวี นค้ร์พัฒน์  แตง  73 หม่� 4 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0645239820 
น.ส.กนกรั์ตน์ ปางสวัสดิิ์�  หยก 89 หม่� 11 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0632472362

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายนัทธพงศ์ สวนพานิช นัท 53/2 หม่� 8 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0628725032 
นายไชยวัฒน์ กสิพัฒนาวงศ์ นำ�าเหนือ 52/2 หม่� 15 ต.บ้ิ๊านค้า อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0975561525,
นายนนทวัฒน์  มิ�งแม้น เบิ๊ส 153/115 หม่� 12 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0625759231
นายจัามัง ชะขุำ�ย บีิ๊  91 หม่� 4 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0625242306

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี104104



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2ชา่งกอุ่สร้างชา่งกอุ่สร้าง

นายพีร์พล ลิ�มไพบ่ิ๊ลย์  โอม 77 หม่� 4 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0806242425
นายศิร์สิทธิ�  นิลยาน ต้าร์์ 93/1 หม่� 6 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0621475769
นายกิตติพศ บุิ๊ญ่ยะวาศรี์  ย่ฟ่า 102 หม่� 1 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0801045773

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายยศพล ศิริ์ยิ�ง  ก้อง 71 หม่� 3 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0623249647
นายภ่ัริ์นทร์์  ตร์งเทียง นาย 16 หม่� 7 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0925266870
นายชลสิทธิ� อร์ร์ถิสิทธิ�  ตัน 58/2 หม่� 2 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0983164168 
นายนิพันธ์ หอมกลิ�น  นาย 13 หม่� 2 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656640055
นายโยธา ตร์ะก่ลโชค้ดีิ์  โย 20/2 หม่� 6 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0641966420
นายศุภักร์ โพธิ�งาม  โบิ๊�ท 70/3 หม่� 5 ต.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0950456049
นายเอกภัพ  แสงกน้ก  โด้ิ์ 148 หม่� 8 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.พัชร์า ร์สมนตรี์ ค้รี์ม 91 หม่� 9 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0948091765
น.ส.ร์วิสร์า วร์สินธ์พันธ์  หยก 151/4 หม่� 13 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0631877569
น.ส.จิัดิ์าภัา เปลี�ยนศรี์ แบิ๊ม 197 หม่� 3 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0619205143
น.ส.ร์วิสร์า ศรี์ภิัร์มย์  เฟิร์์น 15 หม่� 8 ต.หินกอง  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0659588154
น.ส.เยาวเร์ศ ศาสตร์์เวช  ดิ์รี์ม 133 หม่� 14 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0843379146
น.ส.จิัร์นันท์ หน่ร์อดิ์  บิิ๊ว 124 หม่� 10 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0807460414

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายศ้กษิา ชมภ่ั   ปร์าชญ์่ 5/1 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 0929422728 
นายธันวา เขีำยวทินกร์  ไฟว์ 7/4 หม่� 2 ต.หนองลาน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130 0988758019
นายปร์ะชาชาติ เนินทอง  เช� 1/2 หม่7 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0967676544
นายสุร์ศักดิิ์� เกตุทอง  เวฟ 43 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0655822855
นายอนิรุ์ทธิ� อรั์ญ่ รุ์ทธิ�  25 หม่� 12 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0800768144
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายสุยุทธ ตร์าบิ๊ดีิ์   29/1 หม่� 5 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130
นายกฤษิณ์ีสกุล ทองแท้  270/32 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
นายสุร์สีห์  อินแหยม   50/1 หม่� 3 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160
นายชาค้ริ์ต เชาวทัต   97/1 หม่� 5 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180
นายณัีชพล พร์หมวัง   40 หม่� 9 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000

ปวิส.2/1ปวิส.2/1ชา่งกอุ่สร้างชา่งกอุ่สร้าง

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.จิัร์นันท์ ศิลปสอน   134 หม่� 1 ต.สร้์อยฟ้า อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120
น.ส.ณิีชารี์ย์ พฤกษิา   128 ถิ.เลิศพานิชย์ ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120
น.ส.วรั์ญ่ญ่า ศรี์จัันทร์์   55/1 หม่� 11 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000
น.ส.ปรี์ยดิ์า สายสาธร์   86/2 หม่� 9 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 
น.ส.ชุติมา โตแทน   124/2 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายสิทธา เลิศจันลักษิณ์ี   71/1 หม่� 7 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110
นายกิตติภ่ัมิ ขัำนเเก้ว   124 หม่� 2 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140
นายสมฤทธิ� สิทธิเเสง   124/2 หม่� 2 ต.หัวโพ อ.บิ๊างเเพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160
นายฆันาค้ม ทิมทอง   91 หม่� 4 ต.ตาหลวง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2ชา่งกอุ่สร้างชา่งกอุ่สร้าง

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายเกียร์ติบิ๊วร์ วงศ์วร์  เมา 38 หม่� 7 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0943486724
นายธนพล อ้อมวงศ์  โยง 59 หม่� 6 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0917805138
นายฉัตร์มงค้ล ลี�อุมศักดิิ์�  เนี�ยบิ๊ 155 หม่� 12 ต.ดิ์อนกวย อ.ดิ์ำาเนิน จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0944781477
นายธนากร์ เปร์มสุขำ  คิ้ม 55 หม่� 4 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพร์ชบุิ๊รี์ 76140 0614125686
นายธนกร์ เลิศพยาบิ๊าล  เฟียร์์  ค้�ายบุิ๊ร์ฉัตร์ 0958209295 
นายขำจัร์พงศ์ แดิ์งชาติแท้  เอิทธ์ 13 หม่� 5 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616128404
นายป๊ณีณีธร์ ชัชวาล โซ่ดิ์า 89/9 หม่� 1 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0661419978
นายอชิตพล อุปโท ป่าน 33/1 หม่� 10 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0968184816
นายปร์ะดิิ์พันธ์ จิัยะพานิชกุล  เอิร์ท์ 2 หม่� 6 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0870064545

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายภัร์าดิ์ร์ จััทร์์ใหญ่�  ค่้ล 23/3-12 หม่� 8  ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0981301742
นายธนกร์ สว�างพื�น อ้น 31 หม่� 16 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0982742743
นายศุภัณัีฐ ศรี์สังข์ำ แบิ๊งค์้ 181/4 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0804314111
นายเฉลิมพล ปลิดิ์อก  หน่แดิ์ง 17/1 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616172580
นายกิตติธัช พร์ะแก้ว ต้าร์์ 161/2 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0924728007
นายสุภััทร์ชัย นามเตียน  เม�น 4/2 หม่� 9 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0820120062

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.สิริ์กมล เพิ�มทวี  นิว  103 หม่� 4 ต.ตะค้ริ์�แอน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130 0980074748
น.ส.รั์ชนก ค้งสุขำ ชมพ่� 39 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0654283071 
น.ส.ปิยนุช โชติช�วง หวา 74/2 หม่� 1 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0825021624
น.ส.ศุภิักา สายค้ง ปร์าง 28/7 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0804536153
น.ส.พนิดิ์า กร์ปร์ะดิิ์ษิฐ  นุช 87 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0961415630
น.ส.มัณียาภัา ร์ดิ์ำาร์ง  ภัา 174 หม่� 9 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190 0924175676
น.ส.ศศินา สะอาดิ์ศรี์  แน�ท 54/ หม่� 1 ต.ดิ์อนใหญ่� อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0852932353
น.ส.ชลิตา สาดิ์ะร์ะ แนน 15 หม่� 2 ต.ดิ์อกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0983380325
น.ส.ชิดิ์ชนก หน่อินทร์์ พิณี 28/9 หม่� 2 ต.ม�วงสุม อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110 0924818697
น.ส.สุกัญ่ญ่า เกียร์ติภััทร์ชัย  หน้�ง 7/5 หม่� 2 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0654872362
น.ส.อนิตยา บุิ๊ตร์รั์กษ์ิ  ชมพ่� 59 หม่� 9 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0989460858

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายอิทธิพล เสลาคุ้ณี  ร์าม 13 หม่� 3 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190 0983818310
นายธเนศพล อุดิ์มผ่ล  แมนย่ 239 หม่� 3 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0626981393
นายพร์หมพัฒน์ ค้มขำำา บิิ๊�ก 45 หม่� 5 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0927897297
นายชาญ่ธิษิณ์ี สุฉันทบุิ๊ตร์  เต้ย 9/1 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0949622590
นายณัีฐเกียร์ติ นุ�มมัน  นาย 166 หม่� 1 ต.ดิ์อนกวย อ.ดิ์ำาเนิน จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0918822914
นายณัีฐวุฒิ ทองช้อย  เต�ะ 60 หม่� 1 ต.ท�าร์าบิ๊  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0907864208
นายธีร์พันธ์ การ์ชนไชย  ก้อง 153 หม่� 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0956381891
นายภัาณุีพงศ์ กาญ่จันะวสิต  บิ๊อล 299/14 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0926700174
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา
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แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

น.ส.ดิ์าริ์นทร์์ อินทร์์เกตุ  กอไผ่�   22/5 หม่� 1 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0825319196 
น.ส.ชลธิชา ยังสุขำ  เตย  51/6 หม่� 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0923952744 
น.ส.ป๊ทมาภัร์ณ์ี ทองค้ำา  ป๊ท  160/9 หม่� 2 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0931966134 
น.ส.สิริ์ลักษิณ์ี  เยี�ยมมิ�ง กิ�ฟ  9 หม่� 3 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0613044426

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายกรุ์งไทย แก้วนภัา  ต่น  239/49 หม่� 3 ต.โค้้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0628167695 
นายพิชชากร์ เผื่อกหอม  โต้  19/2 หม่� 4 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0981808927  
นายชาญ่ชัย กุมภัา  เจีั�ยบิ๊  107 หม่� 5 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0822900278 
น.ส.กชกร์ เฉื�อยฉำ�า  ล่กหว้า  94 หม่� 3 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0802758743 
น.ส.วีริ์ศร์า จั�างวุฒิไกร์  แพร์ว  21 หม่� 1 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0659167519 
นายเนติรั์ฐ กลิ�นน้อย ปอนด์ิ์  68/1 หม่� 2 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0926459638 
นายอนุวัฒน์ ขุำนนุช  นุ  207 หม่� 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0984620608 
นายพร์ร์ณีชัย ทองใบิ๊  นะโม  114 หม่� 6 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0989676505

ปวิช.3/1ปวิช.3/1สถาปัต์ยกรรมสถาปัต์ยกรรม

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.นทีกานต์ อ้นทอง  จีัน  89 หม่� 3 ต.หัวโพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0929887180 
น.ส.ชัญ่ญ่านุช ผ่าแสนเถิิน  ต้่เซ่ฟ  85 หม่� 6 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0950742293 
น.ส.ณัีฐณิีชา พ่นเปี�ยม  ต้นปาล์ม  30 หม่� 12 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0657205298 
น.ส.ชลธิดิ์า หลาทอง  เค้้ก  27 หม่� 2 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0802608618 
น.ส.ชลิตตา มหัทธนไพศาล  ป๊อป  70/4 หม่� 3 ต.บิ๊างป่ า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0625751489 
น.ส.ณีีร์นุช ภัาณีพิศุทธิ�  ใบิ๊หม�อน  138/1 หม่� 2 ต.ท�าชุมพล อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0650951546 
น.ส.กานติมา เฉื�อยฉ�า  กิ�บิ๊  116 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0627908797 
น.ส.มุธิตา ตาทิพย์  เมย์  29 หม่� 9 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0928897468 

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.สาริ์นี เกตุนิล  นุ�น  166/3 หม่� 5 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0927589411 
น.ส.จุัฑามาศ อ�วมทับิ๊  แบิ๊ม  43 หม่� 1 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0827132480 
น.ส.ปาลิตาแซ่�ตนั�  ล่กปลา  23/1 หม่� 8 ต.แพงพวย อ.ดิ์ าเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0933585252
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2สถาปัต์ยกรรมสถาปัต์ยกรรม

น.ส.กมลชนก ช่ชื�น   มาย   106 หม่� 9 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0924433700
น.ส.ภััทริ์ยา อนุตร์ปรี์ชาวงศ์  ซิ่น  20/31ต.ท�าเรื์อ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130 0969851237
น.ส.หทัยชนก แจ้ังกร์ะจั�าง   ออม   33/7 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0612278710
น.ส.ปิยสุดิ์า ศรี์วิเศษิ  ส้มโอ  40/1 หม่� 4 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0651158331
น.ส.ญ่าณิีศา จัำาเมือง  ข้ำาวปุ้น  36/9 หม่� 9 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0994761570

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายธนภ่ัมิ มากสิน   22/1 หม่� 6 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0946798829
นายณัีฐพันธ์ุ โภัชนพันธ์ุ  บิิ๊�ก  56 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0611066951
นายพิพัฒน์ อินโต  ไนซ์่  79/4 หม่� 1 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0656601758
อาจัาร์ย์ มานิตย์ ค้งมา
นายจัักร์ภััทร์ เรื์อนค้ง   90/38 หม่� 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0967413827
นายธนวัฒน์ ทวีผ่ล   99 หม่� 3 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0962862256
นายกิตติพศ สท้านวงค์้   44/5 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0972674870

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศุภิัสร์า ติบิ๊วงษิา เปร์ม  418 หม่� 3 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0807820113
น.ส.สลิลทิพย์ ศรี์นวลจัันทร์์ กอหญ้่า 50/4 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 700000  0954710684
น.ส.ปร์ะภัาพร์ คุ้ณีาพิทักษ์ิ  กิ�ง  200 หม่� 2 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0658607976
น.ส.นัททนัน จัำารั์สรั์กษ์ิ เนย  76/1 หม่� 2 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170  0630205938
น.ส.นริ์ศร์า สงวนนามชัย  ปริ์ม  83/13 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0611811485
น.ส.ศิริ์รั์ตน์ นกจัันทร์์   ฝ้าย  70 หม่� 16 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0624201633
นายรั์ฐชยากร์ กร์ะบิิ๊ลสิงห์  เอ  13/3 หม่� 10 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120
นายชลกร์ พยัพตรี์   แบิ๊ม  1 หม่� 4 ต.หินกอง  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0956021227
น.ส.ปรี์ยาภัร์ณ์ี หวังมีสุขำ  แอม  116/3 หม่� 5 ต.หนองตากยา อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110  0932980356

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ชาลิสา มุขำโต   250/29 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000    0952462193
น.ส.พุธิตา สร์ะทองจัันทร์์   68 หม่� 10 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์   0967981264
น.ส.นพวร์ร์ณี อ้นทอง  มาย  17 หม่� 3 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0989288090
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

เเถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จุัติพร์ นิตยธร์ร์ม นิว 67/24 หม่� 7 ต.บิ๊างนกแขำวก อ.บิ๊างค้นฑี จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120 0988893050
น.ส.สิริ์ยากร์ จิัตบิ๊ร์ร์จังสิริ์ญ่ากร์  สมาย   49 หม่� 5 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 089-4140369

ปวิส.2/1ปวิส.2/1สถาปัต์ยกรรมสถาปัต์ยกรรม

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.เทพวยุดิ์า สดิ์ชื�น วิ�น 94/4 หม่� 13 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0648081335
นายวร์วัฒน์ ไพศาลนันท์  อาจัาร์ย์แมน 58 หม่� 1 ต.สี�หมื�น อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0889492428
น.ส.พัสสร์ณ์ี ชุ�มอิน หนิง 76 หม่� 3 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0657105937

เเถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.สุชาวลี อ�อนสนิท  114/4 หม่� 11 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0947981276
นายเปร์ม ทัศวงศ์  เปร์ม 12 ซ่.สตรี์วิทยา 2 ซ่อย 3 เเขำวงลาดิ์พร้์าว เขำตลาดิ์พร้์าว 
  จั.กรุ์งเทพมหานค้ร์ 10230 0945805707
น.ส.นริ์นธร์ มหัทธนะปร์ะดิิ์ษิฐ์  กรี์น 14 หม่� 1 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0618281561
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา สถาปัต์ยกรรมสถาปัต์ยกรรม

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายนนทกร์ ธร์ร์มชาติ  ตะวัน 20 หม่� 1 ต.ร์างบัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150   0961545596
นายสมภัพ บุิ๊ญ่ญ่ปร์ะดิิ์ษิฐ์พร์  น�อต 20 หม่� 12 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0655932936
น.ส.ฉัตร์กนก ทิพคุ้ณี   ป๊�น 12/4 หม่� 9 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0623594821
นายณัีฐพงษ์ิ ป๊ญ่จันนท์   น็อต 58 หม่� 4 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0636791706
นายชาญ่ชัย จิัตอำ�า  กอล์ฟ 60/2 หม่� 6 ต.ท�าตะค้ร้์อ อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130  0923161769

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.สุพร์ร์ณีษิา บุิ๊ญ่มาเลิศ  เชียร์์ 34 หม่� 8 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0616576399
น.ส.วิภัาดิ์า ดิ์อนเมฆั   มิ�ว 36/4 หม่� 9 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0659142909
น.ส.ศิริ์พร์ วิจิัตร์านนท์   จิัน  52/1 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0880291524
นายวร์วัฒน์  ไพศาลนันท์  อาจัาร์ย์แมน  58 หม่� 1 ต.สี�หมื�น อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130   0889492428
น.ส.นภััสสร์ ภัมร์   ตาหวาน 104 หม่� 5 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0850989406
น.ส.นิภัาพร์ จัันทร์์พุ�ม   มาย 348/505 หม่� 8 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0800420098

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.เสาวภัาค้ย์ เอกเกษิตร์สิน  ปิงปอง 154/2 หม่� 1 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210   0823652447
น.ส.นันทพร์ วงศร์  แบิ๊ม 25 หม่� 15 ต.ปากช�อง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0810525140
น.ส.อังค้ณีา ศรี์สวัสดิิ์�    แบิ๊มบ่ิ๊ 114/4 หม่� 1 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0967079458
น.ส.ณัีฏิฐนิชา เชิดิ์ฉาย   เมย 53 หม่� 3 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0924669697
น.ส.อร์อุมา พร์มฟ้า   แฮ่ม  68/1 หม่� 7 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0618182213

ปวิส.2/2ปวิส.2/2
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

โลจิสิต์กิส์และ
      ซัพัพลายเชน

แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ชมพ่นิกข์ำ  ผ้่�ง 586/38-5 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0619939115
น.ส.มนัสนันท์ โสภัา ข้ำาวฟ่าง 104/1 หม่� 3 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0903362761
น.ส.พิมพ์ชนก บุิ๊ตร์ตา พิมพ์ 33/1 หม่� 8 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0934407260
น.ส.ศุภัรั์ตน์ บุิ๊ตร์นำ�าเพชร์ เอิน 262/6 หม่� 8 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0638724572
น.ส.สุกัญ่ญ่า ขำจัร์พลอย สร์ 5/1 หม่� 14 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0960041045
น.ส.ปิยะธิดิ์า น�วมลิวงศ์ เอิน 10/2 หม่� 9 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0625485243
น.ส.วณัีฐฌา พุทธา อุ้ม 23/9 หม่� 6 ดิ์อนเสลา ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0806610765

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายชญ่านนท์ ค้ำาศรี์  ตะวัน 106/2 หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0888994249 
นายรั์ชสิงห์ สมัยเจัริ์ญ่  สิงห์ 68/2 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0965369548
นายพชร์ สุยะใหญ่� แม้ว 63/4 หม่� 9 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0984639305
ทัศน์วร์ร์ณี มะณีีมงค้ล  เฟิร์์น 34/6 หม่� 8 ต.วัดิ์ปร์ะด่ิ์� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110 0810158087
รั์งสิยา บุิ๊ญ่ร์อดิ์ สิ 84 หม่� 3 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0930127602
นายเพชร์ ศรี์เวียง เพชร์ 415 หม่� 5 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0651013294
วร์โชติ ว�องวิทย์  กาย 54/2 ถิ.บ้ิ๊านปากแร์ต ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 099-130-5099

ปวิส.2/1ปวิส.2/1โลจิสิต์กิส์และซัพัพลายเชนโลจิสิต์กิส์และซัพัพลายเชน

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.กุลธิดิ์า  ใจัอ�อน  ดิ์าว 86 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  70130 0924676240
น.ส.อภััสร์า ผ่ลพานิช  ออย 27 หม่� 5 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0621512154
น.ส.พดิ์าชมัย เปี�ยมพงศานต์ เกร์ซ่ 11 ซ่อย 1 ถิ.ร์าษิฎร์ยินดีิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0917952612
น.ส.ศิรั์ญ่ญ่า บิ๊ำาเร์อจิัตร์  บีิ๊ม 67/1 หม่� 8 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0898098107
น.ส.พิยะดิ์า เนินทอง  ฟ้า 122/1 หม่� 7 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0943796752
น.ส.ปวันรั์ตน์ นัดิ์ปร์ะสพ เจัน 234/9 หม่� 2 ซ่.หนองเจ้ั ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0985635955
น.ส.แพร์พลอย กาบิ๊บัิ๊วไขำ  มิว 139/1 หม่� 1 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0935075370
น.ส.กานต์นิชชา ณี ลำาปาง ตอง 10 หม่� 2 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0620345564

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.กนกพร์ เสือแพร์  ป๊อบิ๊ 22/2 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130   0639392093
น.ส.ฐิติยา บัิ๊วสุขำ  หงส์ 41 หม่� 4 ต.เกาะพลับิ๊พา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0636019107
น.ส.ศิริ์พร์ ปลิปลื�มโอฐ แพร์ 105 หม่� 2 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0922544346
------ อาจัาร์ย์---------
น.ส.พร์ปร์ะภัา มะลิพันธ์ เฟร์น 36/1 หม่� 11 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมืองนค้ร์ปฐม จั.นค้ร์ปฐม 73000 0988245889
น.ส.วริ์ษิฐา เจัริ์ญ่อุดิ์มศักดิิ์� หยก 365/1 หม่� 1 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0655836489 
น.ส.ฐิตาพร์ เพ็งวัน อ้อน 2/2 หม่� 2 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190 0623055574
น.ส.สุพิชฌาย์ ชื�นอาร์มย์ ปาม 54/4 หม่� 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชุบิ๊รี์ 70110  0624141231
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2โลจิสิต์กิส์และซัพัพลายเชนโลจิสิต์กิส์และซัพัพลายเชน

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายณัีฐวุฒิ ปรี์ชาโชติ  พีท  14 หม่� 4  ต.บ้ิ๊านปร์าโมทย์ อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม  0656879712
นายภ่ัวมินทร์์ พันธ์เทศ   จ้ัาว  68 หม่� 8 อ.บิ๊างแพ ต.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0931855017
นายอร์ร์ถิกร์ นิลพร์าหมณ์ี  เนค้ไทด์ิ์  122/1 หม่� 4 ต.เกาะพลับิ๊พลา จั.ร์าชบุิ๊รี์   0908009800
น.ส สุภัาพร์ ค้ล้ายลี  นุ�น  142/1 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0616610867
น.ส.ปร์าณีมณีี เนยน้อย  แน็ท  52 หม่� 6 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0961529452
น.ส.อังค้ณีา ฟ๊กแก้ว  ดิ์รี์ม  113 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  0636389833
นายอนุภััทร์ สร์ะทองป้อม  ตี�  85 หม่� 10 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0987376386
นายชาญ่ณีร์งค์้ ค้ล้ายแดิ์ง  บิิ๊ว 42 หม่� 1 ต.คุ้้งพยอม อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0987376386
นายสหรั์ฐ สร์ะทองจัันทร์์  บิิ๊�ก  123/23 หม่� 7 ต.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  0659907315

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ฉัตร์มณีี มุ�งเค้รื์อ   มิว  75 หม่� 1 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0615019965
น.ส.สุพัตร์า  สังข์ำทอง  มาย 37/2 หม่� 8 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  0909944739
น.ส.ร์วินท์นิภัา รั์กขุำมแก้ว  วิน  22 หม่� 4 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0924099676
น.ส.วร์ร์ณีร์ดิ์า บุิ๊ญ่แก้ว  ปุ๊ก  135/6 หม่� 9 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0948103729  
น.ส.ปภััทร์ศร์า นามสิน  เล็ก  65 หม่� 4 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0628436097
น.ส.สุชาดิ์า เพ็งวงษ์ิ  จิั�บิ๊  70 หม่� 1 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0624933990 
น.ส.ณัีฐชา ยังวัฒนา  ค้รี์ม   442/31-5 หม่� 7 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0957137808
น.ส.พัชรี์ โต�ะทอง   ก้อย   34/2 หม่� 8 ต.ท�าเสา อ.อท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์   0924902134

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.อาทิตยา สีลากุล  ปลา  24 ถิ.สามัค้คี้ ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0653282960
น.ส.มลฤดีิ์ แสงอรุ์ณี  ส้ม  26/2 หม่� 6 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 
น.ส.จิัร์วร์ร์ณี โสร์ดิ์สร์ง  เดีิ์ย 34 หม่� 9 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0929028600
น.ส.จัาฏุุพัจัน์ บุิ๊ญ่ฤทธิ�  เกตต์ 44/3 หม่� 5 ต.ห้วยขำวาง อ.กำาแพงแสน จั.นค้ร์ปฐม  0944836359
น.ส.จุัฬาลักษิณ์ี โร์จันปร์ะดิิ์ษิฐ  มุก 385 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0972710260 
น.ส.พร์ทิพย์ ปร์ะจัง   เจัดิ์  51/1 หม่� 6 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0632256844
น.ส.จิัร์ดิ์า เกิดิ์ปร์าโมทย์  อ้อน 11 หม่� 1 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0946673510
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายฐิติศักดิิ์� ร์พิพร์อาภัา 49 หม่� 5 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0614845614
น.ส.กนกวร์ร์ณี กาวีละ 2/36 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0845709945
น.ส.จัรั์สวร์ร์ณี ตันโต 85/2 หม่� 14 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0632549479
น.ส.กาฬศิลา สายค้ง 36/1 หม่� 8 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0930208198
น.ส.ศิร์ดิ์า ปรี์ดีิ์ชม  82 หม่� 3 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0823564916
น.ส.ณัีฐพร์ มาตทอง  39/2 หม่� 5 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0927766164 
น.ส.นภััสสร์ สว�างพื�น   109 หม่� 16 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0623488758

โลจิสิต์กิส์และซัพัพลายเชนโลจิสิต์กิส์และซัพัพลายเชน

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.สิริ์กานต์ ฉายพ้�ง 44 ถิ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0627483434
น.ส.ปร์ะภัาพร์ร์ณี สมสิทธิ�  109 หม่� 3 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0927387690
น.ส.เนตร์นภัา พร์ามเล็ก  7/1 หม่� 14 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0984742529
น.ส.จิัร์าพัชร์ บุิ๊ญ่อ�อน 1300/606 ถิ.นร์ร์าชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทร์สาค้ร์ จั.สมุทร์สาค้ร์  0926202142
น.ส.กร์องทอง หลวงวิรั์ญ่ 31 หม่� 1 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์   0620632868 
น.ส.ขำนิษิฐา กิจับุิ๊ญ่ช่  72/7 หม่� 3 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0615310600
น.ส.ปิยธิดิ์า รุ์�งนุช 22 หม่� 11 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์   0639953788
น.ส.ขำนิษิฐา ร่์ปทอง 73 หม่� 5 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0648318891

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.โชษิิตา บุิ๊ญ่มี 121/1 หม่� 10 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0855961815 
น.ส.วิมล เกิดิ์ลาภั 282 หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0623081292
น.ส.เบิ๊ญ่จัมาศ ทับิ๊กิ  290/60 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0807818720
น.ส.ธาร์ารั์ตน์ ปร์ะสิทธิ� 99/49 หม่� 5 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0992159740
น.ส.สุธาทิพย์ อย่�หอม 91/2 หม่� 14 ต.สร์ะกร์ะเทียม อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม  0655800884
น.ส.ญ่ดิ์าพร์ วงษ์ิอุตสาห์ 28 หม่� 10 ต.คุ้้งพยอม อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0985820756
น.ส.อร์อนงค์้ อร์ชร์  170/7 หม่� 14 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0829359106
น.ส.สิริ์กานต์ ฉายพ้�ง 44 ถิ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0627483434
น.ส.นันทริ์กา เพ็งเลา 80/5 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์   0836028490

ปวิส.2/3ปวิส.2/3
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

การบัญัชี
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.นพกร์ บุิ๊ดิ์ดิ์าเลิศ  มิ�น 82/3 หม่� 11 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958728869
น.ส.จีัร์นันท์ แจ้ังขัำนธ์  เอื�อย 32/3 หม่� 5 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0928157210
น.ส.ขำวัญ่ฤทัย เย็นใจั  ขำวัญ่ 65 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0624707149
น.ส.พร์นภัา พร์านพนัส  เอี�ยง  68/6 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656893595
น.ส.นิร์ชา  เค้ลือวัลย์  นิ 23 หม่� 11 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0621256345
น.ส.วร์ร์นภัา ยุติธร์ร์ม  ปอย  21/3 หม่� 4 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0829279818
น.ส.เมย์ บุิ๊ญ่ดีิ์  เมย์  402 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0618892295
น.ส.อภิัสร์า เกษิร์บุิ๊บิ๊ผ่า  มายด์ิ์ 170 หม่� 1 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0979306954
น.ส.นันทวัน ปานมี  เพลง 44 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านปร์ก อ.เมือง จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75000  0647276961

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.นริ์นทิพย์ โพธิ�ดิ์า  ค้รี์ม 228/7 หม่� 9 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0984323382
น.ส.อร์นภัา ชื�นใจั  ชมพ่� 68 หม่� 5 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0985754298
น.ส.นภััสสร์ ป๊ตพี  ใบิ๊หม�อน 68/3 หม่� 15 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0631049288
น.ส.ณัีฐณิีชา ชัยเทศ  โฟกัส 34 หม่� 8 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  091742-5316
น.ส.อาทิตย์ตยา เซี่�ยงเห็น  แอร์์ 33/34 หม่� 2 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ หม่�บ้ิ๊านเพิ�มพ่นสุขำ 70110 0809625481
น.ส.ลัดิ์ดิ์าวัลย์ สุขำสว�าง  หยก  98 หม่� 8 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0657184412
น.ส.ศิริ์นทร์์ สาร์สม  เจัน 160 หม่� 5 ซ่อย 6 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0806277940
น.ส.พิมพฤดิ์า บุิ๊ตร์ดิ์าวงค์้   แพน 16 หม่� 7 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0648926814
น.ส.ณัีฐธยาน์ ริ์นสันเทียะ   ป่าน 150/1 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0983218174

ปวิช.3/1ปวิช.3/1การบัญัชีการบัญัชี

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.พัชร์า พร์มฟ้า  หญิ่ง 7/1 หม่� 3 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0984193587
น.ส.นันทิชา เกิดิ์สมน้ก  นิว 16 หม่� 5 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0649137133
น.ส.โสร์ยา โลหะตันติวร์กุล  เฟิร์์น 180/1 หม่� 4 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0654695247
น.ส.วารี์ มหาดิ์เล็ก  วา 38/2 หม่� 4 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0951213802
น.ส.กุลสตรี์ ก้านเหลือง  เอิน 10 ถิ.พฤกษิชาติ 3 ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0943919544
น.ส.จิันตภัา บุิ๊ตร์พา เฟิร์์น 99/1 หม่� 4 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0985181502
น.ส.ณัีฐพร์ ไทยใหม�  แป้ง 116/24 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0858597646
น.ส.กนกวร์ร์ณี สามศรี์เผื่อก  เค้้ก  7/2 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านค้า อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0655065246
น.ส.รั์ตนาภัร์ณ์ี  เฮ่งเติม   แนน 53/1 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 0633717750

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.กุลธิดิ์า ศรี์อรุ์ณี  ล่กอิน  46 หม่� 6 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0923145516
น.ส.ธิติมา อ้�งไผ่�  เกดิ์  169/1 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0621719918
น.ส.สร์ารั์ญ่ วงศ์เปีย  มิ�น 107 หม่� 4 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0632266674
น.ส.อาร์ยา ดีิ์เเสน  อร์ 41 หม่� 4 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0962513152
น.ส.ภััทร์วร์ร์ณี นุสิทธิ�  นิ�ง 32 หม่� 6 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656856772
น.ส.ร์พีพร์ เสียงเสนาะ  ไนซ์่ 84 หม่� 9 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0947791296
น.ส.ธนิษิฐา เมืองยม  มะปร์าง 30 หม่� 11 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0808361510
น.ส.สุจิัพัชร์์ งามศิริ์โร์จัน์  พัดิ์ลม 7/1 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านค้า อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0907920574
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2การบัญัชีการบัญัชี

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ฐิติมา แจั�มจัำารั์ส  ตัง  35 หม่� 1 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0943531877 
น.ส.กิตติยา เจัริ์ญ่ผ่ล  แก้ม  19/2 หม่� 3 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0655371131
น.ส.นิธิพร์ กองรั์กษ์ิ  แอ้ม  56 หม่� 9 ห้วยยาง ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0960352276
น.ส.เขำมิกา จัรั์สเอี�ยม  ปอย  458 หม่� 3 ซ่.3 วาสนาดีิ์ ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0924860037
น.ส.ปติมา จัันทะพันธ์ุ  ฟิล์ม  145 หม่� 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0993906380
น.ส.รั์ตนาวดีิ์ สร้์อยสุวร์ร์ณี  ออม  10/7 หม่� 3 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0982109836
น.ส.อัญ่ชัญ่ โพธิ�มั�น  อัญ่  27 หม่� 12 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0655795304
น.ส.ค้ณิีตา  เจัตนริ์สุทธิกุล  ตาว  28 หม่� 1 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0627706418
น.ส.สิริ์มา แฉล้มนงนุช  แซ่น  46/1 หม่� 7 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0614436871

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ชนิดิ์าภัา รุ์ดิ์เค้รื์อ  จิังๆ  109 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านม�วง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0623416429
น.ส.อมร์รั์ตน์ หกเมฆั  แอ้ม  23/1 หม่� 1 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0626755181
น.ส.สุธาธิณีี เถิาว์น้อย  ค้รี์ม  49 หม่� 4 ต.เขำาย้อย อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0891523403
น.ส.วร์นาถิ หน่หริ์�ง  มายด์ิ์ 37/1 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0628180730
น.ส.นิชานันท์ ป๊�นกิ�ง  ฟิล์ม  112/11 หม่� 5 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0945161939
น.ส.สุภัาพร์ พ่ลเกษิม  โดิ์นัท  213 หม่� 7ต.หนองกวาง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0631011600
น.ส.ศวิตา ถิมยา  ไหม  26 หม่� 14 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0614708511
น.ส.กฤติมา นกทอง  ต่น  107/2 หม่� 6 ซ่.10 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0926128183

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ลักษิมี น้อยเนตร์  กิ�ง  76/2 หม่� 11 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0982798873
น.ส.บุิ๊ษิร์า พวงมาลา  เอ๋ย  31/1 หม่� 5 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0624082588
น.ส.ธนพร์ นิลจัันทร์์  ปอย  133/2 หม่� 7 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140    0926011732 
น.ส.มาริ์ษิา เหลี�ยมเค้ลือบิ๊  นุ�น  49 หม่� 6 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.กำาแพงแสนจั.นค้ร์ปฐม 73140 0989087391
น.ส.เบิ๊ญ่จัรั์ตน์ สว�างเมฆั  แก้ม  26/1 หม่� 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0890430944 
น.ส.นิชาภััทร์ โค้มขำาว มะปร์าง  47/7 หม่� 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0994742830
น.ส.รั์ตนาภัร์ณ์ี แสงขำาน  มิ�น  128 หม่� 8 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0645812198 
น.ส.ศิร์ดิ์า ผิ่วทร์วง  นุ้งนิ�ง  376 หม่� 3 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0902397543
น.ส.ปานตะวัน ค้งโสม  ปาน  51 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0656492520
น.ส.ศุภัาพิชญ์่ สุวร์ร์ณีปร์ะเสริ์ฐ  เอิร์์ท  17 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0989087263

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.บุิ๊ษิกร์ ถิาวร์  ฟิว  13/1 หม่� 1 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0934128970
น.ส.นำ�าทิพย์ เปี�ยมจ่ั  ค้รี์ม  70/4 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0830184186
น.ส.ปิยธิดิ์า แจั�มใจัเพชร์  หลิว  65 หม่� 3 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0979754590
น.ส.ธัญ่ลักษิณ์ี มณีีค้ำา  เมย์  10 ถิ.ศรี์ทองค้ำา ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0949519635
น.ส.เกวลิน จัันทแนน  เกว  70/10 หม่� 2 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0933050077
น.ส.ปุญ่ธนา มะลิ  เดีิ์ย 217 หม่� 9 หม่�บ้ิ๊านแสนสุขำ ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0657179967
น.ส.ลิษิา ร์วมทรั์พย์  นัท  54 หม่� 6 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0624734036
น.ส.เสาวลักษิณ์ี ฮ่วบิ๊เอี�ยม  แบิ๊ม  10/1 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0635216757
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ร์สริ์น ศิริ์ยิ�ง เอิร์์น  24/1 หม่� 2 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0828497741
น.ส.ชนิดิ์า ภ่ั�ร์ะหงษ์ิ  ไอซ์่ 267 หม่� 14 ซ่.11 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0917575856
น.ส.ธนัสมน เอมโอดิ์ เมย์ 12/6 ซ่.โร์งธ่ป ถิ.โร์งนำ�ามัน ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 093-0700814
น.ส.ขำวัญ่แก้ว สีสัย  วิว  18/1 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0956505612
น.ส.กิตติยา ใจังาม หมอก  159 หม่� 9 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0627816130
น.ส.อชิร์ญ่า เรื์องขำจัร์  แบิ๊ม 33 หม่� 3 ต.พงสวาย อ.เมืองจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0983095586
น.ส.ศกุนี พิมพ์บ่ิ๊ลย์  บีิ๊ 33 หม่� 3 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0655745470
น.ส.ณัีฐนันท์ พร์มสุวร์ร์ณ์ี  นำ�าตาล 50/1 หม่� 2 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0637233964

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ณัีฐธิชา โมกผ่า  แตม 52/2 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0637438917
น.ส.ณีฐพร์ แดิ์งด้ิ์วง  เนย  69/2 หม่� 9 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0628862073
นายวร์เมธ เพชร์ชื�น  ม�อน 90/121 หม่� 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0639943790
นายวิศรุ์ต เอี�ยมอำาไพ  แดิ์น 319 หม่� 9 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0924279448
น.ส.ธนาภัา ค้งมีสุขำ  เนย 36 หม่� 4 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0957305949
น.ส.จิัร์าพัชร์ พงษ์ิทวี  เมย 30/1 หม่� 4 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0653588898

ปวิช.3/3ปวิช.3/3การบัญัชีการบัญัชี

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ภััทร์าพร์ แย้มขำยาย  ภััทร์ 26/5 หม่� 4 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0911557994
น.ส.อลีนา แช�มสะอาดิ์  เมย์  91 หม่� 3 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150   0970010710
น.ส.นพมาศ ดิ์วนใหญ่�  เพียว 119/3 หม่� 1 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0615314879
น.ส.สุจิัตตร์า  สังหร์�าย  ปร์าง 96/1 หม่� 1 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0988549707
น.ส.วริ์นญ่า ยาน้อย  วิว  27 หม่� 4 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150   0615636869
น.ส.ณัีฐฐิชา จีันรั์ตน์  แอม 13/2 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0616185493
น.ส.ธัญ่ลักษิณ์ี ศรี์นวล  เมย์  163/9 หม่� 7 ต.อ�างทอง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0948564168
น.ส.ปภัาณิีน ทิพสุทธิ�  แหม�ม 94/3 หม่� 8 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0655839035
น.ส.รุ์จิัร์ดิ์า ปีเปลม  นาย 146/14  หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0988524065

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.เกวลิน เถิาวงษิา  มุก  85/1 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0948575602
น.ส.วิภัาพร์ กรี์ธาพล  แน้น 145/489 หม่� 8 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0970435721
น.ส.ธนพร์ นาค้วงศ์  แบิ๊ม 66/1 หม่� 8 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0962072741
ค้ร่์สมาน สืบิ๊นุช
น.ส.สาวินี ผั่ดิ์นวล อุ้ม  85 หม่� 4 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0628501920
น.ส.โชตินา ทับิ๊ทิม  อั�ม  107 หม่� 5 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0983859436
น.ส.กฤติยา สุขำผ่ล  ปอย 80 หม่� 2 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0610934419
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายพุฒิพงศ์  เอี�ยมสุวร์ร์ณี   นัท   51 หม่� 10 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120   0991545640
น.ส.อทิตยา  เต�าทอง   ฟาง   32 หม่� 7 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0658943835
น.ส.เพ็ญ่พิชชา  โกสินทร์์   แตงกวา   30/1 หม่� 4 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0807753023
น.ส.วณิีชยา  จัวนแจ้ัง   แนน   77 หม่� 14 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0808691329
น.ส.ลักษิิกา  ยาสิทธิ�  ต้นหลิว  62/4 หม่� 4 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120   0939677602
นายฐิติพันธ์ุ  ภุัมริ์นทร์์   ฟ้า   65 หม่� 4 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0822524556

ปวิส.2/1ปวิส.2/1การบัญัชีการบัญัชี

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศุภัานัน  ขำาวเขีำยว   ค้รี์ม   162 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130   0840087980
น.ส.ปณิีสตา  แจั�มจัันทร์์   หมวย   40/2 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0923742858
น.ส.สุธินี  คุ้้มนาน   แพร์ว   22/2 หม่� 9 ต.วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170   0800693305
น.ส.พัชร์าภัร์ณ์ี  สั�งสอน   เฟิร์์ส   89/4 หม่� 9 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0828303526
น.ส.ฐิติมน  พ่ลพร์   แพร์   459/104 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 7000   0957832452

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.มนัญ่ชยา  ปากยะวงศ์   ต้นเตย   1/1 หม่� 2 ต.วัดิ์ยางงาม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0924689189
น.ส.มุจัริ์นทร์์  สัมฤทธิ�   หอมแดิ์ง   104 หม่� 10 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0612123765
น.ส.กมลชนก  ปุ่นแย้ม   ข้ำาว 39/3 หม่� 2 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120   0984050794
น.ส.ศิร์ดิ์า  บัิ๊วแย้ม   นุ�มนิ�ม 18 หม่� 3 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0863675743
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2การบัญัชีการบัญัชี

แถวที่่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จิันตนา วัชร์นิทร์์  บีิ๊ 73/10 หม่� 4 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบิ๊รุ์ ี70120  0875335049 
น.ส.สุปรี์ยา พิพิธ  แอม 115/1 หม่� 4 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0935309252 
น.ส.อภิัญ่ญ่า พุฒหอมรื์�น ต่น 2 หม่� 1 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0929149747 
น.ส.สุพัตร์า ลัดิ์ดิ์า บิ๊านาน�าโบิ๊�ท 205/2 หม่� 3 ต.ดิ์อยทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0614717545
น.ส.ขำนิจัดิ์า ผุ่สดีิ์  ปาล์ม 77/1 หม่� 9 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0807740730 
น.ส.พลอยชมภ่ั ศาสตริ์นทร์์ การ์์ต่น 215/1 หม่� 12 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0615523188 
น.ส.นัฐธิดิ์า บุิ๊ญ่ชื�น ไหม 390 หม่� 6 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210  0853485914  
น.ส.ภัค้นันท์ นำ�าใจัสุขำ แป้ง 16/7 หม่� 7 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0967933110 
น.ส.สุกัญ่ญ่ารั์กษ์ิ สิทธิศักดิิ์�  โร์ส 288/4 หม่� 1 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0629132041 
น.ส.อริ์สร์า มุลม่ล  ไอซ์่ 179 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0613735318
น.ส.สิริ์รั์ตน์ เตี�ยเนตร์  คิ้มแทรั์ตน์ 28/1 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0979700331

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายพชร์พล คิ้�วงาม  นายอน  144 หม่� 4 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0626377972
น.ส.ชลลดิ์า ตันปร์ะเสริ์ฐ  ไอซ์่  160/58 หม่� 12 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0968450913
น.ส.สร้์อยสุดิ์า ศรี์ค้ง  เปรี์�ยว 295 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0656400583
น.ส.ปาริ์ฉัตร์ ค้ะเชนทร์  ดิ์รี์ม  127 หม่� 3 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0982170901
น.ส.อร์การ์ เรื์องสำาอางค์้  เอมี�  51 หม่� 4 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0631691716 
น.ส.ณัีฐวดีิ์ แซ่�เฮ่ง  นุ�น  186 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0631397190 
น.ส.กมลวร์ร์ณี ปริ์ญ่ญ่ากร์  ขิำม  1/39 ถิ.สมบ่ิ๊ร์ณ์ีกุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0889566195 
น.ส.รั์ญ่ชิดิ์า สุดิ์จิัรั์ต  แน็ต  44/1 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0661385142
น.ส.ศิร์ภััสสร์ สาตร์์เวช  มายด์ิ์  40 หม่� 14 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0982858096 
นายกฤษิณีกร์ พ่สุวร์ร์ณี  ว่�ป  17/2 หม่� 8 ต.วัดิ์ปร์ะด่ิ์� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110  0944301424

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ภััทร์วดีิ์ ยอดิ์ธร์ร์ม  แนร์์ 1/342 หม่� 14 ซ่.10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0642052088 
น.ส.พร์พิมล พงพันธ์  นุ�น 36 หม่� 7 ต.โร์งหีบิ๊ อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120  0615784838  
น.ส.ญ่าดิ์า นาน้อม แก้ม 141/2 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0984570275 
น.ส.อริ์สา ชัยมงค้ล พลอย 103 หม่� 4 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0960549039
น.ส.กาญ่จันา นกขุำนทอง  เกร์ซ่ซี่� 60/2 หม่� 14 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0926187206 
น.ส.นวลวร์ร์ณี ผ่าสุขำ  โปเกม�อน 433/110 ถิ.ศรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0947711943 
น.ส.บิ๊ร์ร์สิตา แสวงหาทรั์พย์  ข้ำาวผั่ดิ์ 11/1 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง ขำ.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0925726640 
น.ส.น้องปลา สุขำสำาร์าญ่  ปลา 25 หม่� 1 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0640097626 
น.ส.จิัรั์ชญ่า ศรี์จัันทร์์  จัา 78/3 หม่� 2 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0947736444 
น.ส.ปิยธิดิ์า อาจิัตร์  บีิ๊ม 78/1 หม่� 6 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0950022503 
น.ส.อรุ์ณีี หลวงงาม ล่กนำ�า 39 หม่� 5 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0800424267แถว

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ภัาณุีมาศ บุิ๊ญ่สมปอง ปาน 136 หม่� 12 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0661378107 
น.ส.สิริ์พร์ร์ณี สีใจัดีิ์  ปาล์มมี� 181/70 หม่� 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0916099628 
น.ส.ณิีฌาภััทร์ พิศาลภััทร์กิจั  เอิร์์ท 106 หม่� 6 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0972472546 
น.ส.ปพิชญ่า ภัายศรี์  ค้าริ์น�า 33 หม่� 5 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0656792745 
น.ส.กมลชนก เวียนงาม  ปาล์ม 203/6 ซ่.10 โพธาร์ามเมืองใหม� อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0811499730 
น.ส.ชษิานันท์ นาค้วงษ์ิวาลย์  แอน 125 หม่� 18 ต.หนองปรื์อ อ.หนองปรื์อ จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  0989162583 
น.ส.อรั์ญ่ญ่า เทพไชย  อันอัน 164 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0630687532 
น.ส.วรั์ชยา ค้ลังทรั์พย์  เชียร์์เฮ่ 43 หม่� 1 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0983497454
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ผ่กายพร์ หงษ์ิน้อย  ป่าน 59 หม่� 2 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0956252408
น.ส.อังธิมา ทองแขำก  เมย์ 157/1 ถิ.แสงช่โตใหม� ต.ตะค้ร์ำ�าเอน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130  0895486930
น.ส.ณัีฐกมล วร์ภัักดีิ์   จิัน 61/1 หม่� 4  ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120 0995246024
น.ส.ชนนิกานต์ เข้ำมแข็ำง  เบิ๊ส  89/17 หม่� 3 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0954724189
น.ส.สิริ์มาพร์ บัิ๊วดีิ์  เฟิร์์น 48 หม่� 6 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0655080192
น.ส.กร์วร์ร์ณี ใจัหวัง   เนม 4/24 หม่� 5 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0949427683
น.ส.ปนัดิ์ดิ์า ตรี์พล  มุก 36 หม่� 7 ต.หินกอง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0631702126
น.ส.จัตุพร์ ร์อดิ์นิตย์  นิเนย 34 หม่� 8 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0805408060 
น.ส.กัญ่ญ่าณัีฐ ศ่นย์กลาง  แป้ง 174 หม่� 1 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าษิ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0927566713
นายกมลภัพ  ปร์ะทุมพร์  ตุ้ย  34/1 หม่� 7 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0838726895

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.วทันยา สุขำปร์ะเสริ์ฐ  ฟ้า 69 หม่� 8 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0827198447
น.ส.สกุลณีา แสงทอง  ขิำง  120/3 หม่� 3 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0625037898
น.ส.สุนิษิา พุทธา  ฝ้าย 43 หม่� 15 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0825861647
น.ส.สิริ์กัลยา แจั�มศรี์  อุ้ม 15/8 หม่� 2 ต.ท�ามะกา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0621048341
น.ส.จัารุ์วร์ร์ณี พัฒนจัันทร์์หอม  บีิ๊ม 29 หม่� 4 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649852308
น.ส.ชลธิร์า ชมภ่ัธวัช  ฝ้าย 57 หม่� 2 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0917052835
น.ส.อัมพวา ดิ์วงชื�น  อั�ม 49/3 หม่� 5 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0989290328
น.ส.วนิดิ์า อย่�ศิริ์  แป้ง 67 หม่� 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0618378912
น.ส.ธิดิ์ารั์ตน์ ทองเฉลิม  มิ�ว  13/1 หม่� 4 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0889471905
น.ส.สุชาดิ์า ทิพย์เค้รื์อ  ปอ 136 หม่� 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0927769295

ปวิส.2/3ปวิส.2/3การบัญัชีการบัญัชี

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.อโร์ชา พร์ปร์ะเสริ์ฐศักดิิ์�  พลอย 71/1 หม่� 5 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0626298696
น.ส.ฐิติรั์ตน์ เพ็งลอย  มีน  110 หม่� 2 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0946807789
น.ส.อร์ณิีชชา กลำ�ารุ์�ง  แพร์  110 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0858341826
น.ส.ปณิีดิ์า สิงห์วิชัย  ฟิล์ม  93/3 หม่� 12 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0622835355
น.ส.ณัีฐนิการ์์ พัดิ์ไสว  การ์์ต่น 110/2 หม่� 7 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0612586211
น.ส.อังศนา ชื�นหุ�น  พลอย 4/4 หม่� 7 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0929030451
น.ส.ศิริ์รั์ตน์ บุิ๊ญ่เงิน  อั�ม 118 หม่� 2 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0624523424
น.ส.นัฐนิชา เชื�อปร์ะทุม  แอ้ม 144 หม่� 3 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0616380564
น.ส.พร์ร์ณีนิสา ทรั์พย์เจัริ์ญ่  มิ�น  61/6 หม่� 4 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0924049821 
น.ส.ภัาวิณีี จิันดิ์าสอน เบ้ิ๊ว 10/1 หม่� 2 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0958627435
น.ส.ปิยะธิดิ์า กาญ่จันปร์ะดิิ์ษิฐ์  โบิ๊ว์ 15/5 หม่� 7 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0639201432

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ภััทร์าพร์  เฟ่�องศิลา   บิิ๊ง 9/3 หม่� 1 หม่�บ้ิ๊านเมืองร์าชฯ ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0991943900
น.ส.วิไลพร์ ม่ลสวัสดิิ์�  แป้ง  117/1 หม่� 9 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 098-9163315
น.ส.นฤมล แก้วพร้์อมตร้์ก มิ�นท์  80/1 หม่� 10 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0980080134
น.ส.ณัีฐศิกานต์ ค้ำาเซ่�ง  มิ�น 22/7 หม่� 9 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0810645813
น.ส.ศิริ์รั์ตน์ อย่�ศิริ์   ป่าน 67/4 หม่� 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0989791178
น.ส.กมลวร์ร์ณี เค้รื์อวัลย์  ยุ�ง  33 หม่� 3 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0928277068
น.ส.ณัีฐสุดิ์า อ�อนอุร์ะ  กิ�ก 63/2 หม่� 11 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0615580620
น.ส.จิัร์ารั์ตน์ สุวร์ร์ณีลือ  สปาย 10/3 หม่� 5 ซ่.21 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0806431087
น.ส.ชุตินันท์ ศ่นย์กลาง  หญิ่ง 90/163 หม่� 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0659091442
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จิัดิ์าภัา  เรื์องแก้ว   แป้ง 148 หม่� 1 ต.สร้์อยฟ้า อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0988266648
น.ส.ศิโร์รั์ตน์ มหาเนตร์์  เฟร์ม 2/2 หม่� 9 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0909673226
น.ส.ชุติกาญ่จัน์ ใจัมุ�ง  ปาล์ม  44/1 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0826066039
น.ส.จัันทิมา แดิ์งปร์ะเสริ์ฐ  พลอย   211 หม่� 7 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130      0943467618
น.ส.สุพร์ร์ณีี อย่�แทน  ปอ  78/3 หม่� 4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140      0926928912
น.ส.นภััสวร์ร์ณี จัั�นกร์ะแสร์์  เนย  124/61 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0966457298
นายธนวัฒน์ ทองเนิดิ์  ต้นนำ�า  39 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0614681289

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.เกศสุดิ์า แตงฮ้่อ   เกศ 100/2 หม่� 2 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120     0623609893
น.ส.กัลยรั์ตน์ ทองค้ำา   เอิร์์น  64/4 หม่� 4 ต.ท�าชุมพล อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0982858215
น.ส.ธัญ่ลักษิณ์ี บุิ๊ญ่ญ่วร์ร์ณี  ค้รี์ม  348/676 หม่� 8 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0618549777
น.ส.ศศิชา โสภัา  ออย  82 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0641959706
น.ส.สุพัชนิภัา แจั�มจัันทร์์  กร์อง 17 หม่� 9 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0843374243
น.ส.พร์ศิริ์ พวงสุวร์ร์ณ์ี  อาร์์ม  17/2 หม่� 3 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0927864642
น.ส.สิริ์นดิ์า  มัชมี    เบีิ๊ยร์์ 71/3 หม่� 4 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120      0658835659
น.ส.วรั์ญ่ญ่า แย้มรั์ศมี  องุ�น  26 หม่� 2 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0615190199

ปวิช.3/1ปวิช.3/1การต์ลาดการต์ลาด

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.สุนันทา ไทร์นุก่ล   กบิ๊ 123/1 หม่� 4 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140      0989028554
น.ส.ณิีชาภััทร์ วงศ์แดิ์ง  บีิ๊ม   137/5 หม่� 10  ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0650242447
น.ส.สุชาวดีิ์ พร์วนทอง  ค้รี์ม  84/3 หม่� 4 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0614690226
น.ส.สุวิมล รั์ตนมณีเทียร์ชัย  เเนน  19/14 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0807153120
น.ส.สุภัานี ศรี์สุขำ  มายด์ิ์ 326 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0646480901
น.ส.วันวิสาข์ำ จัันทร์์สุขำ  ตำาล้ง 61/1 หม่� 6 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0927303829

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศศิกานต์ เปร์มอิ�ม  อั�ม  45/3 หม่� 3  ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0931741972
น.ส.จิัร์าพร์ บุิ๊ญ่ปร์ะกอบิ๊   แอน  26 หม่� 6 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0934702026
น.ส.ทิพวดีิ์ ตันทวี  นำ�าหนาว  30/4 หม่� 3 ต.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120       0910240026
อาจัาร์ย์ชลขำวัญ่  แสงเทียน
น.ส.กัลยาณีี หมอนทอง  มายด์ิ์   204 หม่� 4  ซ่อย 18 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140      0985536754
น.ส.กร์ร์ณิีการ์์ กันด่ิ์ลย์  เมย์ 82 หม่� 6 ต.ชำาแร์ะ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0925581797
น.ส.ธัญ่วรั์ตน์ สามาร์ถิ  โยเกิร์์ต 94 หม่� 8 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0980458589
น.ส.ศตพร์ เพิ�มพวง  ปิ�น 89 หม่� 1 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 7000        0962011172
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2การต์ลาดการต์ลาด

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ชลมาส สมสิบิ๊  นำ�า 17/1 หม่� 9 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0926831071
น.ส.กมลรั์ตน์ แช�มพุก  หมวย 67 หม่� 4 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0631438284
ภััค้พล ปิ�นทองพันธ์   จีัน 133/2 หม่� 11 ต.นค้ร์ชุม อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0963926370
น.ส.พลอยชมพ่ เอี�ยะสมบ่ิ๊ร์ณ์ี  พลอย 6 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านปร์าโมทย์ อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120 0631624371
น.ส.ณิีชารี์ย์ กิติกำาจัาย   โม 48 หม่� 1 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0611311236

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.กมลทิพย์ สืบิ๊สุนทร์  มิ�น 5/16 หม่� 5 ต.วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0843386645
น.ส.สุชานาถิ แย้มขำยาย  นุ้ย 81/2 หม่� 1 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0637186037
น.ส.พร์นัชชา ศรี์นาวา  เติร์์น 123/160 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 0959544529
น.ส.มณิีการ์์ สว�างโลก  เมย์  217/14 หม่� 3 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110 0935269780
น.ส.แพร์วา อาศน์สุวร์ร์ณี  วา 81 หม่� 3 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0643186800
น.ส.ปิยะ ธิดิ์า  โต เเทน  พลอย 35 ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จั. ร์าชบุิ๊รี์  70000 0966323357

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จัันทร์์ศิริ์ ไล้ทอง   ไกด์ิ์ 137/2 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0929201176
น.ส.บุิ๊ปผ่า ชำาพาลี กิ�ฟ 14/4 หม่� 6 ต.วังศาลา อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110 0993249345
น.ส.ณัีฐนิชา หมีกัดิ์ ก้อย 43 หม่� 6 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0645341594
น.ส.ณัีฐริ์นีย์ หลุยแสง  อุ๋ม 44 หม่� 7 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0657500417

Ratchaburi Technical College
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.นฤมล จิันดิ์าวัลย์   บิ๊รี์ม 16 หม่� 7 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0937515239
น.ส.ศิรั์ญ่ญ่า มหาสินธ์ุ  นำ�าหวาน 57 หม่� 1 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0610046588
น.ส.ปทิตตา  ไตร์สนาค้ม  วิว  9/9 มหาธาตุ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0825784987
น.ส.อังค้ณีา ง�วนหอม  เนิส  130/12 หม่� 10 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0988435962
น.ส.กฤติยา มาตนาค้   ค้รี์ม 25 หม่� 4 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180   0922946958
น.ส.ร์ะริ์ศร์า พุกเปลี�ยน  มายด์ิ์  53/7 หม่� 8 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0615218266
น.ส.สุภััค้ตร์า ค้ำาผ่�อง  ออยล์  42/2 หม่� 2 ต.เเพร์กหนามเเดิ์ง อ.อัมพวา 
  จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110   0610913048
แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ธนัชพร์ ป๊ญ่ญ่าศิริ์   นัท  38 หม่� 2 ต.เขำาแร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000    0972184681
น.ส.ศศินา ป๊�นหยดัิ์  ไอซ์่ 22/1 หม่� 9 ต.เกาะพลับิ๊พลา .เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0911267216
นายจัักรี์ แดิ์งสาย   จััง 130/13 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000    0655747797
น.ส.อร์นันท์ ร้์อยเอก  อาย  54/2 หม่� 7 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ (หม่� บ้ิ๊านมณีีลอย) 70140   0984873417
น.ส.สุนิสา สุขำศรี์   แบิ๊ม 113/1 หม่� 9 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110   0973479434

ปวิส.2/1ปวิส.2/1การต์ลาดการต์ลาด

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศลิษิา สุขำทวี   ข้ำาว  27/13 หม่� 6 ต.พร์ะแท�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130   0806546255
น.ส. ศศิ ก า ญ่ ณ์ี  ตัน เปร์ม วงษ์ิ    มายด์ิ์ 196/1 หม่� 2 ต.ทุ�งหลวง  อ.ปากท�อ  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140    0615311608
น.ส.สิริ์วิภัา มงค้ล   กิ�ฟ  25 หม่� 4 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180    0614576471
น.ส.สุธาทิพย์ ตาสว�าง   แตง 73/11 หม่� 5 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140    0987781815
น.ส.พณิีศา เถืิ�อนวิถีิ  ฝ้าย   3 หม่� 9 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0634867940
น.ส.พร์ร์ณีธิดิ์า ดิ์าวเรื์อง   พลอย  หม่�บ้ิ๊านโร์สการ์์เด้ิ์นท์ซิ่ตี� 72 หม่� 9 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0947859998
น.ส.ศิริ์ขำวัญ่ พร์มอารั์กษ์ิ   111/1 หม่�  13 ต.บ้ิ๊านบ้ิ๊ง อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180    0898578776

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ปภัาวริ์นท์ ทองกอก   เข็ำม  212 หม่�  3 ต.ยางหัก อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0625138310
น.ส.เดืิ์อนฉาย สุริ์ยะรั์ศมีเวช  เดืิ์อน  41 หม่� 7 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0986941310
น.ส.ปสุดิ์า สะเดิ์าว์   บิิ๊ว  8 หม่� 5 ต.ยางหัก อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140   0625698024
น.ส.มะลิวัน ค้ำาดีิ์   เนย  16 หม่� 11 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0955249434
น.ส.กิตติญ่า กล้าผ่จัญ่  ออม 106/1 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมืองจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0994258727
น.ส.วงเดืิ์อน บุิ๊ญ่ช�วย  หน�อย  43 หม่� 1 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110   0989791179
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2การต์ลาดการต์ลาด

เเถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จิัดิ์าภัา เล็กเลี�ยงฮ่ะ  เเบิ๊ม   32/1 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0624513177
น.ส.ปวันรั์ตน์ เปียรั์กใค้ร์� ฟาง   หม่� 7 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0984598693
น.ส.นภัาพร์ ชาภ่ัวงษ์ิ  ต้นเฟิน 13/2 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0950971360
น.ส.เบิ๊ญ่ญ่พร์ เสมทับิ๊  มุก  88 หม่� 8 ต.แสนตอ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130  0929043633
น.ส.ภิัตติพร์ เรื์องแก้ว  ป่เป้  148  หม่� 1 ต.สร้์อยฟ้า อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0986635851
น.ส.ยพุา หลวงศิริ์ ใบิ๊เตย  88/1  หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  70140   0954143155

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.เบิ๊ญ่ญ่าภัา ธร์ร์มาธิป๊ตย์   ดิ์าว 348/676 เอื�ออาทร์ ต.เจัดีิ์ย์หัก  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0832689432
น.ส.กร์ร์ณีรั์ตน์  สร์ะแก้ว    ว�าน  51 หม่� 7 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170  0874086321
นายศุภัวิชญ์่ ศิร์รั์ตน์ปร์ะภัา  ปอนด์ิ์  26/1 หม่� 2 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0904482680
นายสิริ์มงค้ล ชัยมงค้ล  เค้้ก  129 หม่� 1 ต.แสนตอ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130  0974159246
น.ส.ศุภิัสร์า รั์ตนะนิล  ตาล  44 หม่� 6 ต.วัดิ์ปร์ะด่ิ์� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110  0986711775

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.นภััสวร์ร์ณี สาร์ะจัันทร์์    แก้ม      256/207 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงค์้ อ.เมือง ต.หน้าเมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0804594350
น.ส.ณัีฐนิชา ปลื�มจิัตร์  บิิ๊ว  102 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0616371596
น.ส.วนัชพร์ หมัดิ์ล�าเต�ะ  ใบิ๊เฟิร์์น  22 หม่� 6 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120        0801364549
น.ส.ธิดิ์า เกิดิ์กิจัการ์  หญิ่ง  6 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0641853629
น.ส.กัณีทิมา ร่์ปสม  เมย์  85  หม่� 3 ต.จัอมปลวก อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120  0626511261
น.ส.ยุวดีิ์  เอี�ยมสอาดิ์  อ้อม   36/1 หม่� 6 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0967954073

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จัันทิมา ปร์ะทุมศิริ์  ตาหวาน  79 หม่� 1 ต.ดิ์อนขำมิ�น  อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120   0646068610
น.ส.ธันย์ชนก แก้วเนตร์  อิ�งค์้  24/2 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านค้า อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0655845506
น.ส.ชลลดิ์า เทพมนต์   143/3 หม่� 3 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0927945807
น.ส.กัลยกร์ ชุ�มเกษิร์  นุ�น 68 หม่� 1 ต.โร์งหีบิ๊ อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75120 0827869277
น.ส.เบิ๊ญ่จัพร์ จุัลเดิ์ช  เบิ๊นซ์่  54 หม่� 11 ต.ดิ์�านทับิ๊ตะโก อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0989710810
น.ส.นฤมล สุขำจิัตร์์  ต่น  98/31 หม่� 9 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0806175701
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/3 (ทวิภิาคี)ีปวิส.2/3 (ทวิภิาคี)ีการต์ลาดการต์ลาด

---
น.ส.สุทินา  ทองไทร์

Ratchaburi Technical College
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ธุุรกิจิคีา้ปลกี
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี130130



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3 (ทวิภิาคี)ีปวิช.3 (ทวิภิาคี)ีธุุรกจิิคีา้ปลกีธุุรกจิิคีา้ปลกี

จากซ้้ายไปขวา
นายณัีฐกันต์ ยะสมศรี์ เอ็กซ์่ 53 หม่� 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0637942883
น.ส.ปร์างค์้ทิพย์ ยิ�มเชิง มะปร์าง 98 หม่� 9 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0931491467
นายธนกฤต สาโร์ชสกุลชัย ไอซ์่ 92/3 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0638274506
น.ส.นภััสร์า เอี�ยมปร์ะภัาค้  11/2 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสพดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0970267329
นายวีร์ชล อาร์มย์ปลื�ม นนท์ 107 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0988800162
น.ส.ชื�นนภัา เขีำยววิจิัตร์ กิ�ก 145/399 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0967675116
น.ส.ชิดิ์ชนก เขีำยววิจิัตร์ กุ้ง 145/399 ถิ.เพชร์เกษิม ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0925166123

Ratchaburi Technical College
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2 (ทวิภิาคี)ีปวิส.2 (ทวิภิาคี)ีธุุรกจิิคีา้ปลกีธุุรกจิิคีา้ปลกี

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.วิชุดิ์า บุิ๊ตร์มไหย์  อุ้ม  134 หม่� 5 ถินนนายก ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649870197
อาจัาร์ย์จัามีกร์ ค้ำาเทียน
น.ส.นภััทร์ คุ้�ยเจัริ์ญ่  อัน  45 หม่� 10 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0980184574

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.สุรี์พร์ ภ่ั�ห้อย  ฝ้าย  256/241 ซ่.ไทยร์ามัญ่ 5 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0837819113
น.ส.ชาลินี ช่ปร์ะสงค์้  แอม  83 หม่� 6 ต.เกาะศาลพร์ะ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170    0955980985
น.ส.ชลนิกาญ่จัน์ จิัตต์ปร์ะสงค์้ ไนท์  312 หม่� 2 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0623500102

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี132132



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

เลขานกุาร
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 133133



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3เลขานกุารเลขานกุาร

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ณัีฐธิดิ์า เพิ�มทองเผื่อก  ต่น 10 หม่� 2 ต.อ�างหิน  อ.ปากท�อ  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70140 0955078692
น.ส.สุภัานัน แย้มพร์าย จุ๋ัม 32/2 หม่� 5 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0653957927
อาจัาร์ย์
น.ส.นันทิตา เพลาขำำา แพร์ 310/2 หม่� 4 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0806037133 
น.ส.สุทธิภัร์ณ์ี พร์มเอี�ยม  แอล 109 หม่� 2 ต.ดิ์อนค้ลัง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์  0649346534

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.เกวลิน บุิ๊ญ่เพ็ง มิงค์้ 153 หม่� 13 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0656625483
น.ส.กิตติยา เอี�ยมล้าย  ส้ม  67/22 หม่� 7 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0928097068
น.ส.นันทพร์  เนตร์ พวง  พั�นช์ 39  หม่�  1  ต.บิ๊าง โตนดิ์  อ.โพธาร์าม  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120   0631858742

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี134134



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

การจิดัการสำานกังาน
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 135135



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/1 (ม.6)ปวิส.2/1 (ม.6)การจิดัการสำานกังานการจิดัการสำานกังาน

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.นวลจัันทร์์ จั�ารุ์�ง  น.ส.ศศิวร์ร์ณี นาถิาบิ๊ำารุ์ง  น.ส.กิตติกา สุขำเอี�ยม  น.ส.พัชร์าภัา พร์มแก้ว
น.ส.ปุญ่ญิ่ศา วงษ์ิสีดิ์า น.ส.บุิ๊ญ่ญ่าพร์ ใต้วัฒนา  

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.นรี์กานต์ เอี�ยมโบิ๊ร์าณี  น.ส.สุนิษิา ม�วงจีัน  น.ส.จุัฑาภัร์ณ์ี ค้มสาร์ะภัา  น.ส.ณัีฐฐินันท์ ศิริ์เวชชนะกุล
น.ส.นันธิดิ์า พิกาพวง  น.ส.ขำนิษิฐา มีสัตย์ 

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.นัจันันท์ สาลีสี  น.ส.ปาริ์ณีี เกิดิ์ฤทธิ�  น.ส.วิจิัตร์า กลิ�นชวนชื�น  น.ส.นฤภัร์ เปียชาติ
น.ส.จิัร์วดีิ์ โกมุต  น.ส.พร์ปวีณ์ี กลองนริ์นทร์์ 

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายธีร์พันธ์ หน่เจัริ์ญ่  น.ส.เพ็ญ่นภัา หมายแม้น  น.ส.กมลวร์ร์ณี นิ�มน้อย  น.ส.วีร์์สุดิ์า ดิ์าร์าสุขำ  น.ส.เนตร์ดิ์าว โพธิ�ศรี์ดิ์า
นายก้องภัพ งามแก้ว

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี136136



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2การจิดัการสำานกังานการจิดัการสำานกังาน

จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ป๊ณีฑิตา อินค้ล้าย  มิ�ว 36 หม่� 9 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0961428690
น.ส.ชาลินี ร์อดิ์วงศ์  มุก  3/1 หม่� 12 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0624456731
น.ส.อร์ปรี์ยา แก้วค้ำา สา 31/1 หม่� 16ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 062-7636748
น.ส.สุธิดิ์า สิทธิก่ล แฟนต้า 72 หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 092-432-3184
น.ส.จุัฑามาศ เอี�ยมหน่ แอม 100/11 หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 062 5279756
น.ส.ฐิติพร์ ค้ำาพันทา  กล้วยไม้ 3/1 หม่� 12 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 098 2944904

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 137137



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ
แผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี138138



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.นภัารั์ตน์ รั์ตนสุนทร์  พิม  284 ถินนเพชร์เกษิม ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0610421868
น.ส.ภััสร์าภัร์ณ์ี พร์ามณีี  แนน 105 หม่� 14 ต.ทุ้งล่กนก อ.กำาแพงแสน จั.นค้ร์ปฐม 73140 0927854908
น.ส.กาญ่จันา แก้วงาม ใหม�  250/3 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0653040654
น.ส.สวริ์นทร์์ ขำาวสอาดิ์  พั�นช์ 76/1 หม่� 3 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0843739418
น.ส.ธีร์ดิ์า สุนารั์ตน์  มีนา   14/3  หม่� 1 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0929212151
น.ส.อังค้นา ใบิ๊แสง  มิน   51 หม่� 5 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0810062909
น.ส.นภััส ค้งทอง แบิ๊ม 57/2 หม่� 5 จั.ดิ์อนขำมิ�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0989120717
น.ส.ปิยาพร์ หน้�งฤทัย  หยก  92/5  หม่� 6 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0991019921
น.ส.จิัดิ์าภัา จัันทร์์สวัสดิิ์�  เตย  75 หม่� 4 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0951374031

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ธนัญ่ญ่า สอนส้ม  อุ๋ม 108 หม่� 6 ต.หนองกวาง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0924822802
นายฐิตินันท์ ตังค้โนภัาส มอส 9/8 ซ่.เจัดีิ์ย์หัก 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0981291694
นายนนทสิน ค้ำาสร้์อย   โฟกัส  20/1 หม่� 6 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190   0933269302
นายอร์ร์ถิบ่ิ๊ร์ณ์ี เปี�ยมสุขำ แจั�ค้  22 หม่� 4 ต.บ้ิ๊านฆ้ัอง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0823537907
นายศุภักร์ จิัตดีิ์  ออกัส  127 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0632288870
นายฐานันท์ หน่ขำาว  บีิ๊ม  87 หม่� 3 ต.ป๊นแต อ.ค้วนขำนุน จั.พัทลุง 93110 0639055944
นายบุิ๊ญ่ยฤทธิ� จังเจัริ์ญ่  มีโอ  91/3 หม่� 5 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  098-391-4783
นาย จิัร์ายุ  ทอง เสงี�ยม บิ๊อส 5/2  หม่�  3  ต.หลุม ดิิ์น  อ.เมือง จั. ร์าชบุิ๊รี์  70000 080-392-3651
น.ส.ปร์าร์ถินา ทองชมภ่ันุช   แบิ๊ม 52 หม่� 9 ต.ปากช�อง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 094-451-1041

ปวิช.3/1ปวิช.3/1คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ฐิติมา กองทอง เกียง  57 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0839168648
น.ส.พิมพ์วรี์ย์ รั์ตนวัย มิ�นท์ 159/33 อ.เมือง ต.หน้าเมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0958742041
น.ส.ปร์ายฟ้า แผ่ลงปาน  ปร์าย 120/3 หม่� 1 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0926437192
น.ส.นริ์ศร์า เทียนทองดีิ์  ข้ำาว  135 หม่� 5 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0807954503
น.ส.นวพัฒน์ อย่�เปี�ยม พัฒน์  105 หม่� 2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0813671749
น.ส.ติ�ก ติ�ก 39 หม่� 7 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0640521459
น.ส.ชมพ่นุช จิั�วคุ้�ย  นุ�น  49 หม่� 11 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0945673058
น.ส.ชลธิชา เข้ำมแข็ำง บิิ๊ว  89/17 หม่� 3 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0968937569
น.ส.ศศิชา กาญ่จัณีเมธี อั�ม 276/11 หม่� 3 ซ่.ลิเก ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0864093712

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.พิมพ์พิมล สร์ะสม  อาย  33/3 หม่� 1 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0918700568
น.ส.ธนัชชา เทศธร์ร์ม วุ้น 232 หม่� 2 ต.ไพร์ขำลา อ.ชุมพลบุิ๊รี์ จั.สุริ์นทร์์ 32190 0949537711
น.ส.อริ์ษิา มีแล้ว ออม 63/3 หม่� 3 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0654984127
น.ส.สิริ์กร์ จัันทร์์สวัสดิิ์� แค้ท  75/1 หม่� 4 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0929136016
น.ส.นุชศร์า นุ้ยเค้รื์อ วา  18/2 หม่� 8 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0988420364
น.ส.ธนิตา บุิ๊ญ่บิ๊ำารุ์ง  ตาล 32 หม่� 5 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0925802629
น.ส.วทันยา ร์�วมมิตร์ชาติ แตงโม 8 หม่� 3 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0625679691
น.ส.อังค้ณีา มณีีนวน  เมท  7/1 หม่� 2 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0618213088

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 139139



แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.จิัดิ์าภัา ผ่าล้กโร์จัน์  ตอง  23 หม่� 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำาแพงแสน จั.นค้ร์ปฐม 73140  0984953401
น.ส.กนกวร์ร์ณี แสงอรุ์ณี  พลอย  37/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0651030104
น.ส.จิันดิ์ารั์ตน์ เจัริ์ญ่สวัสดิิ์�  แยม  66/1 หม่� 3 ถิ.พงสวาย-เลี�ยงเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0632124121
น.ส.สิริ์นยา ยืนชีวิต  แก้ม  75 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000  0986304220
น.ส.นภััสสร์ ศิลาเรี์ยม  หยก  67 หม่� 7 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0632199002
น.ส.นก ยงยทุธ  นก  20 หม่� 3 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0620852064
น.ส.กัญ่ญ่าณัีฐ เตี�ยเนตร์ เยล  39 หม่� 7 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0638064753
น.ส.จิัดิ์าภัา สุขำาภิัร์มย์  ชาโต้ 37 หม่� 6 ต.เขำาแร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0930465921

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายศักดิิ์�ดิ์า ดิ์ำาร์งค์้หวัง  ยนุ่ส  80 หม่� 1 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0967517436
นายอิงชิตะ บุิ๊ญ่อาจั  อิง  182/6 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958614154
นายชินกฤต อ่�อรุ์ณี แอร์์  260/21  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0842281057
นายณัีฐวุฒิ หน่ขำาว  ไนท์  20/2 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0952275927
นายกิจัจัา สวัสดิิ์�ร์าช  เฟิร์์ส  299 หม่� 1 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0625304369
นายสุกฤษิฎิ� จัันทร์์สว�าง  ทีน  114 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0641747528
นายสุขำวิทย์ บุิ๊ญ่ค่้�ฉาว  เพชร์  24 ถิ.เขำาง่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0991587242
นายสุริ์ยา มาลีวัลย์  ไอนำ�า  208/1 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0880176542

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.อนัญ่ญ่า ค้ลังศิริ์  อีฟ  114 หม่� 1 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0617378175
น.ส.กัลยรั์ตน์ เผื่�อนพงษิา  เฟิร์์น   74/2 หม่� 15 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0806032593
น.ส.รุ์�งธิดิ์า ลิ�มมั�น  มายด์ิ์  106/2 หม่� 6 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130   0803675886
น.ส.ศิริ์ลักษิณ์ี สุกกลำ�า  ปลา  55/1 หม่� 6 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0922618449
น.ส.ฐิติพร์ กัณีหอัค้ร์พันธ์  หมวย  140 หม่� 9 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0967490032
น.ส.สุวิมล ทองค้ำา  ชมพ่�  5/1 หม่� 2 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0616194024
น.ส.สรั์ลรั์ตน์ นิลอร์�าม  ฟิล์ม  72 หม่� 8 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0655361632

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.หทัยกาญ่จัน์ หัวใจัเพชร์  ส้มโอ  41 หม่� 9 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0625415328
น.ส.กนกกร์ มุ�งค่้�ฟ้า  เเอ้ม 99 หม่� 9 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0983803407
น.ส.รุ์�งนภัา ปวงค้ำามี  ปอย  89/3 หม่� 13 ต.บ้ิ๊านบ้ิ๊ง อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0621658371
น.ส.กันยารั์กษ์ิ อบิ๊มาลี  แตงหวาน  130 หม่� 1 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0842161617
น.ส.ภ่ัริ์สา นุชแทน  กาละแมร์์  42 หม่� 7 ต.เขำาแร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0924485484
น.ส.รั์งษิิยา เอี�ยมสำาอางค์้  อิ�ม 17 หม่� 5 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0981673813
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.วร์ร์ณีภััทร์์ ศิริ์ ไอซ์่ 152/14-2 ต.เกาะพลับิ๊พา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0973383648
น.ส.อริ์สร์า สุขำเอียดิ์  มิ�น 124/33 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   083-5170087
น.ส.ธนภัร์ อิ�วตกส้าน แอน 225/12 หม่� 2 ต.บิ๊างเค็้ม อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0653983067
น.ส.ปิ�นธิดิ์า เตชะรุ์�งทวี  ปิ�น 3/5 หม่� 12 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0929043480
น.ส.ธนัชพร์ เชื�อดีิ์  นิว 3 หม่� 15 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0886415527
น.ส.สุพร์ร์ษิา งามอักษิร์  แพร์ 17/11 หม่� 3 ซ่.2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0969641331

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ณัีฐธิชา จิัตต์จัำาเริ์ญ่  อั�ม 56 หม่� 8 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0954677939
นายธนพล ใจัเย็นงาม  โก้ 149/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0950053897
นายสร์สิช ตุลาธาร์  ต้า 18/1 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0989016743
นายพงศ์ศิริ์ ทองสอาดิ์ศรี์  คิ้ม 166 หม่� 10 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0822234781
นายอานนท์ สุขำงาม  โอ�ค้ 72/9 ต.ปากเเร์ต จั.ร์าชบุิ๊รี์ อ.บ้ิ๊านโป่ง 70110 0980919098
น.ส.อัยยาวีร์์ ว�องพานิช  ไอวี� 3/5 หม่� 3 ต.โค้กตะบิ๊อง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0808028316
นายภััทร์พล สุขำานันท์ เติ�ล 88 หม่� 10 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656844147

ปวิช.3/3ปวิช.3/3คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ปนัดิ์ดิ์า ทองแพง ทร์าย 119 หม่� 1 ต.อ�างหิน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0643453067
น.ส.ณัีฐลดิ์า ป๊นปี  วิว 37 หม่� 5 ต.หวายเหนียว อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0923302291
น.ส.สุกัญ่ญ่า พร์วนพร์ม แพร์ว 99 หม่� 6 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0821254893
น.ส.กลมทิพย์ สันติวงศ์  มิลล์ 3 ซ่.3 ถิ.ปร์ะจัวบิ๊ศิริ์ อ.เมือง จั.ปร์ะจัวบิ๊คี้รี์ขัำนธ์ 77000 0923574199
น.ส.ชนชินี เรื์องกฤษิ ตอง 12 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0632508657
น.ส.ธนัตดิ์า สุธาพจัน์  ฝ้าย   9 หม่� 3 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120 0963030436

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.สิริ์นดิ์า มังกร์พันธ์ุ   วิว 60/4 หม่� 10 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0627286080
น.ส.อัฐภิัญ่ญ่า สีน้อย  ต่น 140 หม่� 3 ต.ท�าเค้ย อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0988984550
น.ส.นภััสนันท์ ค้ล้ายวง   พอส 27 หม่� 1 ต.บิ๊างเค็้ม อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0879344625
น.ส.ศิริ์ลักษิณ์ี อุ�นภัักดิิ์�  เปรี์�ยว 84/1 หม่� 10 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0623938012
น.ส.จิัร์ภิัญ่ญ่า กุลอ้�ง  บิิ๊ว 94/1 หม่� 8 ต.เขำาสามสิบิ๊หาบิ๊ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0983416441
น.ส.อนุธิดิ์า สมพร์  ใบิ๊ตอง 213 หม่� 9 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0800069377
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/4ปวิช.3/4คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายณีบิ๊วร์  ลิ�มวัฒนะ  เอ็ม  300 หม่� 4 ต.ดิ์อนไผ่� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0800495895 
นายสุวัฒน์ พ้�งโพธิ�ทอง  บิ๊อส  239/28 หม่� 3 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0958652349 
นายชัยมงค้ล ยอดิ์แก้ว  โค้้ก  22/21 หม่� 9 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0926092766 
น.ส.กุลวดีิ์ แสงทับิ๊ทิม  ล่กพีช  15 หม่� 2 ต.วัดิ์ปร์ะด่ิ์� อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110  0984208598 
น.ส.สุพิชฌาย์ บุิ๊ษิร์าค้ำา  พลอย  84/1 หม่� 7 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0969034646 
นายสุร์เชษิฐ์ เวียงอินทร์์  นำ�าพุ  9/6 หม่� 2 ต.ค้ลองห้าอ.ค้ลองหลวงจั.ปทุมธานี 12120  0931033614 
 
แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายธนศักดิิ์� คุ้้มเสาร์์  กัน  20 หม่� 2 ต.ดิ์อนใหญ่� อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0612375883 
นายพชร์พล จัันทร์์แร์มไตร์   ออมสิน  63 หม่� 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0642048421 
นายธนัช วัฒนพงศ์ศิริ์ บ่ิ๊ม  109/9 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ซ่อย 5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0951522269 
นายสร์ศักดิิ์� นาแป้น  เอ็กซ์่  26/22 หม่� 1 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0989649968 
นายณัีฐพล เจัริ์ญ่สุขำ  เติ�ล    157 หม่� 14 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0638951503 
นายธนนภั พ้�งดิ์อกไม้  รั์ก  14 ถินนหนองกลางแตง ซ่อย 3 ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม 
  จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0612378985

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ชุติมา ลายค้ล้ายดิ์อก  พลอย  20 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านค้า อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0963629948 
น.ส.ชนิดิ์าภัา จัำาเนียร์เวช  เจ้ัาแก้ม  2/1 หม่� 10 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0649859384 
น.ส.ณัีฏิฐณิีชา มีสวัสดิิ์�  กวาง  52 หม่� 5 ต.เขำาย้อย อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0640845198 
น.ส.ไพริ์ณี ป.สุวร์ร์ณี  พลอย  1/5 หม่� 7 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0636539849 
น.ส.กันยา ห้องริ์�ว  นุ�น  9 หม่� 6 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0807173858 
น.ส.นภััสนันท์ วงศ์สิริ์รั์กษิา  พลอย  129 หม่� 4 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0992635934 
น.ส.กมลชนก ช่กะสิ  ไผ่�  72/2 หม่� 2 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0948724241 
น.ส.ณัีฐกา แสงไกร์   หว้า  361 หม่� 1 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0990184169 
 
แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ธัญ่ชนก ชุมพล  เนส  197/1 หม่� 11 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0841858265 
น.ส.จัร์ร์ยณีกร์ อ�อนนิ�ม  ล่กนำ�า  89 หม่� 16 ต.หนองตากยา อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110  0802708704 
น.ส.ปาลิตา ตลับิ๊ทอง   ปาร์์ตี�   52/2 หม่� 3 ต.หนองพันจัันทร์์ อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180   0835188946 
น.ส.ดิ์วงกมล แก้วปร์ะดิิ์ษิฐ์  ข้ำาวฟ่าง  196 หม่� 3 ต.ดิ์อนค้ลัง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130   0952169913 
น.ส.จีัร์วร์ร์ณี ค้นร์ำา   จีั  55/2 หม่� 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0946576565 
น.ส.ปทุมวร์ร์ณี ปุร์าโส  หงษ์ิ  154 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านบ้ิ๊ง อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0931911048 
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/1ปวิส.2/1คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

นายพลากร์ บุิ๊ญ่เกตุ  อ�อฟ  112 หม่� 3 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0654790843 
นายวร์พงศ์ อักษิร์อินทร์์  นิว  124/353 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0929516321 
นายวสุพล พันธ์ุเลิศ  บิ๊อส  95/1 หม่� 1 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0980789595 

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายภ่ัวนาท หลักชัยมงค้ล  ภ่ั  2/38 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0986180718 
นายศรั์ณีย์ภััทร์ จังเจัริ์ญ่  เอส  42 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0892479591 
นายศุภักร์ ปร์ะวิงทรั์พย์  บีิ๊ม  77/3 หม่� 1 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0917202736 
นายวาย ุวอนเพียร์  ออย  5 ถิ.แสงช่โตใหม� 15 ต.ตะค้ร์ำ�าเอน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  0923909805 
นายวุฒิชัย ปิ�นโก  เอิร์์ธ  12 หม่� 1 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0635122928 
นายศุภัวร์ร์ธน์ อมตาธนาเกียร์ติ พีช  33/1 หม่� 5 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0646215347 

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายธีร์วีร์์ จัร่์ญ่ศรี์โชติ  ชีส 1.4/45 หม่� 5 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0641767641 
นายธนาธิป บุิ๊ญ่ปร์ะเสริ์ฐ  เฟร์ม  199 หม่� 4 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0968806408 
นายวีร์วิชญ์่ นิเทพธัญ่กิจั  โอ�ต  1/218 หม่� 14 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  096-2780272 
นายจัักร์กฤษิ สำาร์าญ่วงศ์  โฉ  32/2 ต.พร์ะแท�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  0843416198 
นายเฉลิมพงษ์ิ ค้ำาแก้ว  เก้า  100/1 หม่� 8 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0644501464 
นายสุวัชชัย ลาภัทรั์พย์เจัริ์ญ่  แฟร์งค์้  80 หม่� 3 ต.คุ้้งนำ�าวน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0982170991 

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.นิยดิ์า จัันทร์  เฟิร์์น  201/7 ซ่อย 11 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0631576151 
น.ส.ใบิ๊เตย ใจัซื่�อ  เตย  56 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000 0631613076 
น.ส.ภัาพร์ ค้นซื่�อ  อีฟ  93/2 หม่� 8 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0654388068 
น.ส.วิยะดิ์า สังข์ำมีน้อย  หลิว  46/3 หม่� 1 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 621152947 
น.ส.สุวร์ร์ณีณีี ผ่ดุิ์งพงศา  ฟ้า  258/23 ซ่อยศรี์สุริ์ยวงศ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0824946239 
น.ส.ภัาคิ้นี ปิÉ นค้ล้าย  ค้รี์ม  161 หม่� 4 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0931049469 
น.ส.หอมมล เค้รื์อญ่าติ  หอม  94/26 หม่� 5 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0948705140 
น.ส.จิัร์าพร์ ค้ณีะโต  มะนาว  36/1 หม่� 2 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0982823466 
น.ส.ปริ์มล มั�นค้ง  ฝ้าย  10/6 หม่� 17 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0656713156 
น.ส.จัันทร์์นภัา ป๊�นศิริ์  ฟ่าง 52/24 หม่� 2 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0967059662

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายนพกร์ จิันดิ์าภ่ั  ออมสิน  154-8 หม่� 7 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 (ค้�ายบุิ๊ร์ฉัตร์)  084-273-8775 
นายณัีฐพัชร์์ อบิ๊อุ�น  อ�อฟ  166/12 หม่� 12 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0656687517 
นายธันวา ชำาห้าน  สี� 115/2 หม่� 10 ต.ดิ์อนตร์ะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 097-101-2515 
อ.ญ่าณิีศา หงษ์ิทอง  อ.จัอย  595/269 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0965853699 
อ.กนกวร์ร์ณี อรุ์ณีมณีี  อ.แนว  21 หม่� 2 วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70170 0945453919 
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.เจันจิัร์า เย็นดีิ์  เจัน 60 หม่� 4 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0957305304
น.ส.กมลวร์ร์ณี สุขำเขีำยว  เบิ๊นซ์่  62 หม่�9 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0929083583
น.ส.ธนพร์ ธนันทา  ค้รี์ม 124/355 ถิ.มนต์ตรี์สุริ์ยวงศ์ ซ่3 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0919910606
น.สมณีทิพย์ เบีิ๊ยดิ์ขุำนทศ  ขำนุน  52/2 หม่� 10 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0822129112

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.กนกวร์ร์ณี ช้อนธงชัย  วร์ร์ณี 10 หม่� 3 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0956176003
น.ส.อภิัยดิ์า ผ่�องพ่นผ่ล  แพร์วา  274 หม่� 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0993272108
น.ส.เกศร์าภัร์ณ์ี สุขำนา  เกดิ์ 54/2 หม่� 14  ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000    0918702881
น.ส.คี้ตภััทร์ เสวีวัลลภั  ขิำม  69 หม่� 5 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0927055094

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายอังค้าร์ บุิ๊ตร์ะบัิ๊ติ  แพ็ค้  82 หม่� 6 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0612615347
นายคุ้ณีานนท์ ศิริ์ม�วง  มิกซ์่  23 หม่� 2 ต.พงสวาย อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0640273507
นายภัาณุีพงศ์ เสนาโยธี  ท�อป 131/10 ซ่.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ 6 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง 
  อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0987352999
นายทร์งพล ถิานกุมมา   บิ๊อส  348/623 หม่� 8 ซ่.2 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง  ร์าชบุิ๊รี์  70000  0950043120
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/3ปวิส.2/3คีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิคีอุมพิวิเต์อุร์ธุุรกจิิ

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา    
นายกฤษิณีะ พ้�งโพธิ�ทอง บ่ิ๊ม 239/28 หม่� 3 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0954102271
น.ส.ฐิติพร์ จัันทร์์ศร์ จ่ัน 45/1 หม่�1 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0985059764
น.ส.ไอร์ดิ์า สว�างศรี์ จ่ัน 39/2 หม่�6 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0929457483
นายสิริ์ภ่ัมิ อาทร์สิริ์รั์ตน์ ภ่ัมิ 276/10 หม่�3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0922723450

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา    
นายศุภัชีพทองแสง   มาร์์ค้ 79/1 หม่� 3 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0928930226
น.ส.กนกกร์  วงค์้วาน ทร์าย 75/5 หม่� 10 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0800542219
นายกร์วุฒิ  ฆัาร์สว�าง บีิ๊ม 256/564 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0928685416
น.ส.วิชญ่าพร์  พ่ลเพิ�ม แนน 15 หม่� 2 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0631465083
นายจิัร์ภััทร์  เทศนา ปิ�ง 90/142 หม่� 8 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0835359459

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา    
น.ส.นภัสร์ จัันทร์์ตรี์ แบิ๊ม 22/1 หม่� 3 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0656938880
น.ส.เกวลี ค้งสินธ์ุ จ๋ัา 90 หม่� 8 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0625600612
น.ส.ชมกมล บุิ๊ญ่เรื์อง กิ�ฟ 74 หม่�9  ต.เบิิ๊ก ไพร์  อ. บ้ิ๊านโป่ง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  0622081713
น.ส.อารี์ยา ทับิ๊ทิมทอง จัอย 50 หม่�4 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0853500983

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา    
น.ส.เพ็ญ่เพชร์  เกียร์ติพร์มงค้ล นิก 239/2 หม่�2 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0985984115
น.ส.ฑิตยา  เที�ยงธร์ร์ม หวาน 17 หม่� 6 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0638076990
น.ส.อุษิา ศิวิลัย สา 183 หม่�4 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0615706274
น.ส.ทานตะวัน ศิริ์ ตังค์้ 40/1 หม่� 3 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0650357301

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 145145



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

อุาหารและโภชนาการ
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

เเถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ปุณีภััทร์ ค้งดีิ์   ผั่กกาดิ์  40/1 หม่� 5 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0995035269
น.ส.อภิัชญ่า แสงอาทิตย์อุทัย  เฟิร์์ส 107/111 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0945503356
น.ส.ปภััสสร์ ปล้องอ้วน   แป้ง 164 หม่� 1 ซ่อย8 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0981049441
น.ส.ณัีฐมล มาลาพันธ์ุ   นุ�ก  153 หม่� 3 ต.ค้ลองตาค้ต อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0952130797
น.ส.ธีร์าพร์ พงษ์ิษิา   ป่ดิ์ำา 11/1 หม่� 4 ซ่อย52 ต.วัดิ์ยางงาม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0994476789
น.ส.นภัสร์ รั์บิ๊สมบัิ๊ติ    วิว   89 หม่� 5 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0822366715
น.ส.วริ์ศร์า ลิ�มละมัย   หยก 76/43 หม่� 3 ต.ดิ์อนเเร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649545456
น.ส.อาร์ยา สร์ะทองทา    ใบิ๊เตย 80 หม่� 1 ต.ดิ์�านทับิ๊ตะโก อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0822965592

เเถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายเทียนชัย กันเกตุ   จั�าบิ๊ 5/3 หม่� 6 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0926437810
นายสุกฤต ขุำนทอง    องศา 42/2 หม่� 3 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70170 0616502302
นายสยาม บัิ๊วเฮ่ง   เกมส์ 35/3 หม่� 3 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0822312604
นายรั์ชชานนท์ พวงมาลา    ปาล์ม 46/2 หม่� 1 ซ่.5 บ้ิ๊านเขำาดิิ์น ต.นางเเก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0616787572
นายเมธี ร่์ปทอง   บิ๊าส  73/2 หม่� 5 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0811230631
นายร์พีภััทร์ บุิ๊ญ่กุศล   พี 88 หม่� 10 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0928171498
นายชัยกฤต ค้ำาศรี์   ย่โร์  65/3 หม่� 9 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0996066351
นายภััทร์กร์ เต็มสิริ์ทรั์พย์    เอิร์์ท 5/17 ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0630214986
นายเทิดิ์ศักดิิ์� เซี่�ยงฉิน  ทีน  3/1 หม่� 4 ต.คุ้้งนำ�าวน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0948917385

ปวิช.3/1ปวิช.3/1อุาหารและโภชนาการอุาหารและโภชนาการ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.วร์ร์ณีวิสา ชัลวาล  แบิ๊ม  83 หม่� 4 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140    0808463660
น.ส.ธาร์ารั์ตน์ ค้ำากองเเก้ว ไอซ์่ 8/2 หม่� 8 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0801399549
น.ส.ศศิพร์ โชติชัย  ส้มส้ม  121 หม่� 9 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0934922135
น.ส.นฤมณี สุโกมล   ข้ำาว  40/3 หม่� 6 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0926086092
น.ส.สุณัีฐชา งามเอนก   อุ้ม 42 หม่� 4 ต.ป่าไก� อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0924879491
น.ส.ชินนาถิ อุไร์รั์กษ์ิ   เนย 143 ถิ.เขำาง่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0642360434
น.ส.เนตร์ชนก พะละ   โบิ๊นัท 59/1 ถินนเพชร์เกษิม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0948105278
น.ส.จัันทร์์ธิวา พันธ์มาลี   มิ�นท์  136 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0929981640
น.ส.กัญ่ชพร์ เจ้ัาคุ้ณี  มิ�น  255 หม่� 2 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0940726152

เเถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ณัีฐกานต์ ม�วงช่   อีฟ 62 หม่� 4 ต.ท�าร์าบิ๊ อ.เมือง จั.ร์าขำบุิ๊รี์ 70000 0917799802
น.ส.คี้ฑาภััทร์ ร์สชุ�ม   โดิ์นัท 20/7 หม่� 11 ต.หินกอง อ.เมื�อง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0871291621
น.ส.นิศารั์ตน์ เเพลอย   แป้ง  107 หม่� 2 ต.ห้วยโร์ง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0826506840
น.ส.จีัร์นันท์ พงษ์ิพันธ์   ใบิ๊เตย  32 หม่� 3 ต.ตาหลวง อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0993521356
คุ้ณีค้ร่์กัญ่ญ่ารั์ตน์  ค้งปร์ะทีป แอน   433 ถิ.ศรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0870145309
น.ส.สุธาสินี ทาพล   วิว  72 หม่� 11 ต.ดิ์�านทับิ๊ตะโก อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0844140876
น.ส.จัันทร์์ธิดิ์า พันธ์มาลี   มายด์ิ์ 136 หม่� 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0929062547
น.ส.วริ์ศร์า เสนีย์วงค์้ ณี อยุธยา   ตอง 107/354 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0618433434
น.ส.เบิ๊ญ่จัรั์ตน์ ขำาวเเก้ว   ข้ำาวป๊�น 25/1 หม่� 4 ต.หลุมดิิ์น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0659902284
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2อุาหารและโภชนาการอุาหารและโภชนาการ

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.หทัยภััทร์ อินทสุวร์ร์ณ์ี  โม  145 หม่� 8 ต.ขุำนพิทักษ์ิ อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0991122044
น.ส.พร์นภัา ค้านภ่ั� จ่ัน  151 หม่� 6 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70150  0929648492
น.ส.ธัญ่ญ่สิริ์ โสร์ดิ์สร์ง อิ�ง  33/1 หม่� 5 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110  0649358494
น.ส.สุดิ์ารั์ตน์ ยางส่ง มิ�ว  27/5 หม่� 8 ต.เขำา ชะงุ้ม  อ.โพธาร์าม  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120  0934700042
น.ส.วิภัาดิ์า วัฒนพงษ์ิ  เงาะ  19/2 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0617056721
น.ส.ณัีฏิฐกานต์ เขำาแก้ว วิว   41 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0858463542
น.ส.นรี์รั์ตน์ ผ่ลทวีธนัตถ์ิ กัน  หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0806233089

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.พร์ณีภััทร์ รั์จัรั์ญ่  แบิ๊ม  3/1 หม่� 10 ต.ท�าอุแท อ.กาญ่จันดิิ์ษิฐ์ จั.สุร์าษิฎร์์ธานี 84160 0989474352
น.ส.นภััสกร์ อินทร์ส่ตร์ จีั�  39 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านสิงห์  อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0970126762
น.ส.กัญ่ญ่ารั์ตน์ น้อยหรุ์�น เจีั�ยบิ๊  29/3 หม่� 2 ต.พร์ะแท�น อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130  0927730429
น.ส.ธนพร์ ป๊�นบิ๊ร์ร์จัง นิ�ง  34 ซ่อยเอกชัย 80 แขำวงค้ลองบิ๊างพร์าน เขำตบิ๊างบิ๊อน 
  กรุ์งเทพมหานค้ร์ 10150 0984671495
น.ส.สโร์ชา สวัสดิิ์ผ่ล วิว 135 หม่� 10 ต.ดิ์อน ตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0821949791
น.ส.มยริุ์ญ่ แสงเดืิ์อน มาย  52 หม่� 4 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0928060125

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ขำวัญ่สุดิ์า ศรี์อุทาร์วงศ์ คิ้ตตี�  43 หม่� 1 ต.ดิ์�านทับิ๊ตะโก อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0927396699
น.ส.สุรี์พร์ นิรุ์ตติอภิัญ่ญ่า  ปิ�น  99 หม่� 8 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0625569077
น.ส.กานต์ธิดิ์า จัำาปาเป็น เชียร์์  44 หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0623573233
น.ส.นิศารั์ตน์ ดิ์�านปาน นำ�าหวาน  119 หม่� 6 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190    0987622365
น.ส.ฐานิตา วาวนิล ฟ๊กแม้ว  64 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0968691567
น.ส.นาตาชา หงษ์ิเวียงจัันทร์์ โดิ์นัท  34/4 หม่� 4 ต.ค้ลองขำ�อย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120 0631145595
น.ส.เกดิ์ ปิ�นทอง เกดิ์  49/2 หม่� 6 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0949123161
น.ส.ปนิศร์า คุ้้มบืิ๊อ ปาล์ม  53/1 หม่� 5 ต.บิ๊างโตนดิ์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0649512650
น.ส.ดิ์วงรั์ตน์ ทัศนากร์ อั�ม  18 หม่� 6 ต.ขุำนพิกทักษ์ิ อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0961516274

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ลลิตา โพธิ�งาม  ปาล์ม  47/6 หม่� 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110 0923532072
น.ส.ภััทร์วดีิ์ พจันาร์ถิ ออน  49/5 หม่� 5 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0634618797
น.ส.พัชร์าภัา นุตตะโร์ การ์์ต่น  85 หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0988585337
อาจัาร์ย์ร์ติมา อิ�มไว
น.ส.กาญ่จันา เสืองาม จุ๋ัม   93/3 หม่� 11 ต.เขำาชะงุ้ม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0950342915
น.ส.ณัีฐณิีชา สีทา กุ้งนาง 47/2 หม่� 5 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0622077490
น.ส.จุัฑาพร์ วังหอมเจัริ์ญ่  เอ๋ย  132 หม่� 6 ต.ดิ์อนกร์ะเบืิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0963815379
น.ส.อริ์ษิา ค้ำาหล้า  เนย  55/2 หม่� 6 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0984950211
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/1ปวิส.2/1อุาหารและโภชนาการอุาหารและโภชนาการ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.วนัญ่ญ่า พิมพ์หล�อ  ล่กตาล 84 หม่� 1 ต.ดิ์�านทับิ๊ตะโก อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0937564279
น.ส.ชนิกา บิ๊างวัดิ์  จัา 3/2 หม่� 7 ต.เเก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0923516058
น.ส.ฉัตร์ชภัร์ณ์ี ปร์ะทุมศิริ์  ออมสิน  60/5 หม่� 1 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0648069530
น.ส.อาทิติยา ปานมาร์ศรี์   สตางค์้   57 หม่� 1 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0937094416

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศุภัร์กาญ่จัน์ ขำำาแก้ว ฝ้าย 34/11 ถิ.แม้นร์ำาล้ก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0880123106
น.ส.สุธิตา รุ์�งกร์ะจั�าง  นุ�ก  86 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านปร์าโมทย์ อ.บิ๊างค้นที จั.สมุทร์สงค้ร์าม  0869836379
คุ้ณีค้ร่์กัญ่ญ่ารั์ตน์  ค้งปร์ะทีป แอน   433 ถิ.ศรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0870145309
น.ส.ธนาภัร์ณ์ี แซ่�เฮ่ง ทร์าย 52 หม่� 6 ต.ศรี์สุร์าษิฎร์์ อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0902219017
น.ส.นาถินริ์นทร์์ เพิ�มทรั์พย์  ใหม� 79/8 หม่� 1 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 0987916675

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายจิัร์าย ุ จิันดิ์า จิัว 41 หม่� 5 ต.นำ�าพุ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0967549201
น.ส.เปร์มิกา เรื์องวารี์ เปร์ม 111 หม่� 11 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0958120134
นายศรั์ณีย์ ทองชื�น อาร์์ม 109/9 หม่� 11 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0952901835
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2/2ปวิส.2/2อุาหารและโภชนาการอุาหารและโภชนาการ

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ณัีฐตินี  สิงดิ์า   แบิ๊ม 248/6 หม่� 4 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0983741708
น.ส.นกพร์ร์ณี  ดิ์วงจัันทร์์ ปอน 64 ถิ.บ้ิ๊านปกาแร์ต ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0881524199
น.ส.จิัรั์ญ่ญ์่ชญ่า  ทัพท์เดิ์โชกิตติ� เมย์ 25/2 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0617509955
นายพิตตินันท์  เค้ร้์าเค้รื์อ
น.ส.นำ�าผ้่�ง  ทองแดิ์ง   ตะวัน 362/2 หม่� 3 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0623291620
น.ส.ณัีฐกานต์  เค้รื์อเอม อั�ม 66/2 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0972863458
น.ส.กัญ่ญ์่วร์า  ค้งสุวร์ร์ณี เนย 35 หม่� 2 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0659266780

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายเกรี์ยงศักดิิ์�  โค้ตร์โสกา บิ๊อล 56/4 หม่� 1 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0611964115
น.ส.ณัีฐฑริ์กา  จุัลโลบิ๊ล ไฮ่น์ 150/13 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0922393812
น.ส.สิตา  พร์มพร์าหม ไขำ�มุก 18 หม่� 6 ซ่อย 3 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616465456
น.ส.สิริ์วิมล  แก้วบัิ๊วดีิ์ แพร์ 54 หม่� 11 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0611372237
น.ส.อติกานต์  อ�วมพลับิ๊ อ้อน 43 หม่� 4 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616518212
นายทร์งพล  บุิ๊ญ่ปร์ะเสริ์ฐ ทอย 31/4 หม่� 14 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0631543295
นายธนัท  คิ้ญ่ชกวัฒน์ แบิ๊งค์้ 289 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0614619264
 

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.นุสร์า  เซี่�ยงฉิน แพ็ท 46 หม่� 4 ต.ทุ�งค้อก อ.สองพี�น้อง จั.สุพร์ร์ณีบุิ๊รี์ 72190 0967650486
น.ส.พวงทอง  กองแก้ว ผ้่�ง 59/1 หม่� 3 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0635835631
น.ส.ณิีชา  ตันโต ตาหวาน 65/2 หม่� 14 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าบุิ๊รี์ 70110 0610824147
น.ส.ธนภัร์ณ์ี  สีห์จัักร์์ ปาล์มมี� 10 หม่� 4 ต.ดิ์อนกร์ะเบีิ๊�อง อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0985345339
น.ส.สุภัาพร์  ใจัธร์ร์ม มุก 134/2 หม่� 7 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180 0614503681
น.ส.บุิ๊ษิยมาส  เลี�ยงเชวงวงค์้ ปาล์ม ถินนโร์งหีบิ๊ ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0954894364

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.สิภัาพัฒน์  ทัพพ์เดิ์โชกิตติ� สิ 25/2 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0968050296
น.ส.ฐิดิ์าพร์  สุดิ์สวาท บิ๊รี์ส 33/137 ถิ.บ้ิ๊านปากแร์ต ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0943712998
น.ส.กันต์สุดิ์า  อโณีทัย มาย 25/7 หม่� 5 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120 0989302412
น.ส.ชญ่าณิีน  หน่อิ�ม ไบิ๊โอ 11/1 หม่� 4 ต.วัดิ์ยางงาม ซ่อยวัดิ์ยางงาม 52 
  อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0991166789
น.ส.ศิริ์วร์ร์ณี  วร์วงค์้ ดิ์รี์ม 134 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0955139381
น.ส.พร์พร์ร์ณี  ดิ์วงจัันทร์์ ปอ 64 ถิ.บ้ิ๊านปากแร์ต ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0627211062

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี150150



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แฟชั�นและสิ�งทอุ
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3แฟชั�นและสิ�งทอุแฟชั�นและสิ�งทอุ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ฑิฆััมพร์ ยอดิ์สมใจั  เป้ย  163/1 หม่� 5 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0989191562
น.ส.มนทิร์า -  มนต์ 37 หม่� 9 ต.นค้ร์ชุมน์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0991274339
น.ส.ภััทร์ภัร์ เอี�ยมช้อย  กร์ร์ณ์ี  169 หม่� 5 ซ่อย 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0822459330
นายภ่ั�จิัตกร์ ทองค้ำา  พ่�กัน 32/1 หม่� 3 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0829839909

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ชุติมา สิงห์ลอค้ำาไทย  ล่กตาล 47 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านค้า อ.บ้ิ๊านค้า จั.ร์าชบุิ๊รี์  70180 064985 5568
น.ส.นฤมล กันติ�บิ๊ การ์์ต่น 136/3 หม่� 4 ซ่.2 ต.ปากแร์ต อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0988244552
น.ส.ณัีฏิฐณิีชา อาจัชนะ พะเพื�อน 195/46 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0969048612
น.ส.นพรั์ตน์  พงษ์ิ ฉัตร์  ใบิ๊ตอง ที�อย่� 77/1 หม่�  6  ต.เหมือง ใหม�  อ.อัมพวา  จั.สมุทร์ สงค้ร์าม 0924420136
น.ส.ธีร์นันท์ ค้ำาสอ เกดิ์ 60 หม่� 5 ต.บัิ๊วงาม อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0627327967
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิส.2ปวิส.2แฟชั�นและสิ�งทอุแฟชั�นและสิ�งทอุ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.เนาวรั์ตน์ กาซ่าง  ฟ้า  287 ถิ.เขำาง่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0994677048
น.ส.เขำมิกา ออมไธสง  เขำมิ 277/27 ค้อนโดิ์กัลปพฤกษ์ิ ซิ่ตี� ถิ.ยติุธร์ร์ม ต.หน้าเมือง 
  อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0959966867
น.ส.ชุติมา ค้ำาแพง  หวาน 130 หม่� 7 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0986346063

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ฐิติมา พั�วเหล็ก
นายเจัริ์ญ่ศักดิิ์� มณีเฑียร์รั์ตน์
น.ส.กร์ณิีการ์์ แก้วหล�อ
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

การโรงแรม
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

น.ส.กัญ่ญ่าพัชร์ เดิ์�นคุ้ณีานนท์ ฟ้าใส 112/33 ซ่.บุิ๊ญ่ทำาดีิ์ ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110 0820670176
น.ส.เกศริ์นทร์์  ขุำนหาร์  ไอซ์่  149/20 หม่� 16 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0980504399
น.ส.ณัีฐกาญ่ณ์ี มิกขุำนทดิ์   วุ้นเส้น 255 หม่� 4 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0627399796
น.ส.บุิ๊ษิกร์ กิมสร้์าง   การ์์ต่น 105/1 หม่� 1 ต.สร์ะพัง อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0826840730
น.ส.นริ์สร์า สัมฤทธิ�  มิ�นท์ 70/5 หม่� 3 ต.ลาดิ์บัิ๊วขำาว อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0967081384

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายธนวัฒน์ วร์สุทธิพิศาล กาย 7 หม่� 2 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0961410736
น.ส.ญ่าณิีนท์ ใจัดีิ์   แก้ม 77/3 หม่� 9 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0659835465
น.ส.ทร์งพร์ พักงาม   พลอย 20/56 ถิ.บ้ิ๊านปากแร์ต ซ่.ปร์ะปาใหม� ต.บ้ิ๊านโป่ง  
  อ.บ้ิ๊านโป่ง  จั.ร์าชบุิ๊รี์  70110 0986572748
น.ส.ปรี์ยาภัร์ณ์ี งามขุำนทดิ์   มะปร์าง 141/1 หม่� 8 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0623272230
น.ส.ธัญ่ญ่ชนก ชื�นจิัตร์   เเสตมป์ 18/9 หม่� 11 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0929248081
น.ส.กฤตญ่า มอทิพย์   ซ่่กัส 43 หม่� 6 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0967512903
นายรั์กษ์ิสิน ศรี์รุ์�งเรื์อง   คิ้ว 145/3 หม่� 5 ต.ขุำนพิทักษ์ิ อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0944125668

ปวิช.3/1ปวิช.3/1การโรงแรมการโรงแรม

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.อารี์ยา ภ่ั�รั์ตนะ   ก้อย 203 หม่� 6 ต.เจ็ัดิ์เสมียน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120 0928896140
น.ส.ปวันรั์ตน์ อำานวยผ่ล   ปิ�น 52/6 หม่� 2 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0972242219
น.ส.สุภัาวดีิ์  ทองเถืิ�อน   อุ�น 121 หม่� 3 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0805802670
น.ส.ณัีชฌา ค้ำาดีิ์   ชมพ่� 53/5 หม่� 8 ต.หนองกบิ๊ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0927465233
น.ส.ลดิ์า งามขำำา   โบิ๊ว์ 30 หม่� 1 ต.เขำาแร้์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  081-628-4892
น.ส.สุนิสา ดิ์อกแก้ว   สา 301 หม่� 3 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0619694985

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.สาวิตรี์ ผ่ลผ่าฤทธิ�   ฟิล์ม 91/41 หม่� 3 ต.ท�าผ่า อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0886155294
น.ส.วร์สุดิ์า พร์ามนาค้   นาว 46 หม่� 7 ต.สามเรื์อน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0990738592
น.ส.นิลธิริ์น อินธิเดิ์ช   ปลานิล 9849/1 ซ่อยต้นจัันทน์ หม่� 5 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0823547491
น.ส.เพียงธาร์ ทองปร์ะเสริ์ฐ   เพลง 175/30 ซ่.7 ค้ร้์�ง ถินนมนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0625520962

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ช�อเพชร์ อุ�มเอิบิ๊   เนย 54 หม่� 4 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0801972421
น.ส.สาวิตตา พ่ลสวัสดิิ์�   เนย 107/15 หม่� 4 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616791953
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2การโรงแรมการโรงแรม

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายณัีฐพล นิลร์อดิ์  บิ๊รี์ส  18 หม่� 1 ต.โค้กตะบิ๊อง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0930385280
น.ส.การ์เกดิ์ ศรี์ร์าชัย  เกดิ์ 148/147 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0804046285
น.ส.พร์พิมล เอกรั์ตนชัยสกุล  แป้ง  33 หม่� 8 ต.ท�านัดิ์ อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0811936392
น.ส.พร์ร์ษิา นุ�นเเก้ว กี� 370/2 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0994497804
น.ส.ศรั์ณียา บัิ๊วลอย  เนย 195 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0924399462
นายปร์ะติมากร์ณ์ี อินทร์์เงิน  สไปร์์ท  52/3 หม่� 7 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0989352743

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.เนตร์นภัา ป๊�นกลาง  หนิง  146/25 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0966584301
น.ส.ปภัาวริ์นทร์์ โตเเทน  พรี์ม  35 ซ่.เพชร์เกษิม 1 อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0946519025
น.ส.สุกัญ่ญ่า ศรี์บุิ๊ริ์นทร์์  มาย 76/3 หม่� 6 ต.จัอมบ้ิ๊ง อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0927677311
น.ส.พัชริ์นทร์์ พ่นดีิ์  แยม 113 หม่� 1 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000 0924365290
น.ส.โศจิัรั์ตน์ พร์ะโยธา  เนย  134 หม่� 2 ต.ดิ์อนไผ่� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0630838339
น.ส.สวร์ร์ณียา แก้วนาม  มุก 141 หม่� 8 ซ่อย 3 ต.ดิ์อนกร์วย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0890378016

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.นฤพร์ บุิ๊ญ่ฉาย  นานา  69 หม่� 9 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0929693857
น.ส.ทัฬหพธ่ ฤทธิ�นุ�ม  แททท่ 154/49 หม่� 12 ต.เจัย์ดีิ์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0968800326
น.ส.กัญ่ติมา แช�มช้อย  ยนี 139 หม่� 1 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0991158213
น.ส.วิร์ดิ์า นามแจั�ม  นิว 187/5 หม่� 7 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0832502278
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายพุฒิพงษ์ิ สุภัาศรี์  นาย 43/1 หม่� 4 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0989056915
นายภ่ัเบิ๊ศร์ ค้ำายอดิ์ ไอซ์่ 41/2 หม่� 13 ต.แก้มอ้น อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150 0656482322
น.ส.จัันทมณีี สีนวล มายด์ิ์ 27 หม่� 4 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0928059176
น.ส.ฐิติพร์ พ่ลพร์  พลอย 459/104 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0802063975
นายณัีฐวัฒน์ ช�วยนาเขำต  บิ๊อน 24 หม่� 8 ต.ท�าเสา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120

ปวิส.2ปวิส.2การโรงแรมการโรงแรม

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.รั์ชนีกร์ สอนปร์ะสาท  เเอม 99 หม่� 2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0979734815
น.ส.ศิริ์พลอย เหตุชาวนา พลอย 172 หม่� 5 ต.ขุำนพิทักษ์ิ อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0836468284

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.จัันทกานต์ สีนวล  มิ�น 27 หม่� 4 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0927282095
น.ส.จัารุ์วร์ร์ณี โนนส่ง  ฟ้า  9/4 ถิ.ท้าวอ้่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0950389556
น.ส.ภััทร์วดีิ์ ค้ำาม�อมท้าว แอน 40/2 หม่� 6 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0989704656
น.ส.พนิดิ์า อาจัวาทิน  ไผ่�หลิว 14 หม่� 5 ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0926321420
น.ส.จุัฑามาศ พิทักษ์ิ เปรี์�ยว 56/2 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0929618401
น.ส.กนกพร์ เจีัยมเยื�อเพ็ง มิ�นท์ 242/8 หม่� 1 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 082 973 5387
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

วิจิิติ์รศิิลป์
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3วิจิิติ์รศิิลป์วิจิิติ์รศิิลป์

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ณัีฐชา ไพบ่ิ๊ลย์  แบิ๊ม 41/5 หม่� 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผ้่�งจั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0611272841
น.ส.พร์พร์ร์ณี ผ่สมทอง  เชอร์์รี์� 262/3 ซ่.6 ศรี์สุริ์ยวงศ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 
น.ส.กานต์ธิดิ์า เดิ์ชารุ์�งโร์จัน์  กานต์ 50/3 หม่� 3 ต.บิ๊�อกร์ะดิ์าน อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0984670337
น.ส.นพวร์ร์ณี เลี�ยมไขำ�ต�วน   กวาง 19/20 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0624090483
น.ส.ชนัญ่ธิดิ์า เปร์มจีัร์พัฒน์  หลิว บ้ิ๊านคุ้ณีต้�งโฮ่มสเตย์ 199 หม่� 4 ต.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก 
  อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายภ่ัดิิ์ศ วงศาโร์จัน์   แพม 11/1 หม่� 1 ต.หนองตากยา อ.ท�าม�วง จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71110 0946515515
นายศุภัสัณีห์ ทองสุพร์ร์ณ์ี ขิำง 21/1 หม่� 8 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0615697006
นายนำ�าพี� ค้ำา เกิดิ์   พีช 16 หม่�  7  ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70000 0655042338
นายศวัสกร์ ศรี์จัันทร์์  เจัเจั 145/143 หม่� 9 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0659199573
นายธนากร์ แป้นกลัดิ์  บิ๊อล  40 หม่� 7 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0989399207
นายค้ณิีน เทพเทียนชัย  พีม  18/19 ซ่อยเเม้นลำ�าล้ก 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0613353619
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

อุอุกแบับั
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3อุอุกแบับัอุอุกแบับั

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.มนทิร์าลัย แสงนารี์ย์ ผั่กกาดิ์ 337 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0650747521
น.ส.กัลยรั์ตน์ สังข์ำปร์ะเสริ์ฐ  บิิ๊ว 57 หม่� 10 ต.ห้วยยาง อ.ทับิ๊สะแก จั.ปร์ะจัวบิ๊คี้รี์ขัำนธ์ 77130 0615865119
น.ส.ชลธิดิ์า พวงค้าร์  เมย์ 52 ต.เขำาแร์ง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0987523826
น.ส.โชติกา สำาร์าญ่ร์าช  เอม 69/3 หม่�บ้ิ๊านกฤษิณีะร์าช หม่� 1 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0645721252

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายชญ่านนท์ บุิ๊ญ่ค้รั์น  นนท์ 61 หม่� 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140 0963293817
นายจัารุ์พร์ร์ธน์ เรื์องศรี์  สกาย 111 หม่� 5 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0972481150

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
น.ส.ชลลดิ์า สมปร์ะสงค์้  ชล 17 หม่� 5 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190 0902200368
น.ส.วนัชพร์ จัันทร์์ที นัช 109 หม่� 4 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0992803144
น.ส.นภััทร์ ทองมี ภััท 115 หม่� 9 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0625735332
น.ส.ธิดิ์ารั์ตน์ แป้นสุวร์ร์ณ์ี  มายด์ิ์ 52/16 หม่�บ้ิ๊านภัานุพงศ์ ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0927844596
น.ส.กวิสร์า โทบุิ๊ตร์  มิ�นท์ 86 หม่� 1 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150  0627313427
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา อุอุกแบับัอุอุกแบับั

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายป๊ณีณีทัต ปรั์ชญ่าดิ์ำาร์งพล  ต้า 13 หม่� 15 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0946459451
นายกฤษิดิ์า อำาภัา  บิ๊อส 2/3 หม่� 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0825426731
นายสิทธิศักดิิ์� บุิ๊ญ่เรื์อง  เก้น 14/2 หม่� 5 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0943495958
นายธนทัต สืบิ๊ศรี์ บิ๊อม 70 หม่� 70 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0616495940

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา 
น.ส.ธนวร์ร์ณี สดิ์ใสญ่าติ เนย 328 หม่ 4 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0825483515
น.ส.วิภัาภัร์ณ์ี ฆ้ัองวงศ์วิไล มิน 246 ถิ.อัมริ์นทร์์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0939514263
น.ส.วัทนวิภัา หัสดีิ์ พริ์กไทย 106/11 หม่�5 ต.ปากท�อ อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0949298911
น.ส.ต้นตะวัน แม้นพร์ม  ต้น 35 ถิ.นิยมทัศนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0944607987
น.ส.อาณีดิ์า นวลจัันทร์์  กานต์ 55/4 หม่� 5 ต.ยี�สาร์ อ.อัมพวา จั.สมุทร์สงค้ร์าม 75110 0823656513 

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายศุภิัสสร์ ชาญ่ณีร์งค์้ คิ้ว 148/417 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0973040210
นายธนกฤต ฉิ�งทอง ซั่น 63/4 หม่� 4 ต.โพหัก อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0821980043
น.ส.หทัยกานต์ สุดิ์สงวน  อาจัาร์ย์เต้น
น.ส.ทิพวัลย์ เล�งฮ้่อ  อาจัาร์ย์เปิ�ล
นายฐปนพงษ์ิ สุดิ์าโมกข์ำ  หวาย 20 ถิ.ปร์ะชาเศร์ษิฐกิจั ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649328958
นายนที เอมโอดิ์ นที 317 หม่� 6 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210 0992228929

ปวิส.2ปวิส.2
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

คีอุมพิวิเต์อุร์กราฟิก
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายณัีฐดิ์นัย นำาทาง  ทองค้ำา 22 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0616219693
นายกฤษิณีพงศ์ สุดิ์า  บ่ิ๊ม 999/9 หม่� 7 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0927585581
นายณัีฏิฐชัย ศร์ธน่  บ่ิ๊ม 74/4 หม่� 9 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0838057247
นายศุภักิตกิ� พันสนิท ฟิค้ 148/829 หม่� 10 ซ่อย 26 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0940850731
นายสุทธิภััทร์ วาริ์ธ์ุ  เกม 88/83 หม่�บ้ิ๊านแกร์นด์ิ์การ์์เด้ิ์น ซ่อย 9 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0639781228
นายณีภััทร์ เถืิ�อนไพร์  เต้ 199/2 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0838495784
นายธเนศ พร์หมวิจิัตร์ ปอน 148/886 หม่� 10 ซ่อย 23 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0649961017
นายสุเมฆั อ�อนก่ล  บิิ๊ว 49/5 หม่� 3 ต.ค้ลองขำ�อย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0640360783
นายอานัติ พุ�มแก้ว  ไมค์้ 182/1 หม่� 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0982525841

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา 
นายวาย ุกำาลังหาญ่ กล้อง 30/1 หม่� 7 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0631962466
นายพลศิลป์ เกษิร์สุวร์ร์ณี  กาฟิวส์ 1/4 หม่� 5 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0658407604
นายศุภักฤษิณ์ี  กาญ่จัณีเมธี  อั�น 276/11 ถินนเพร์ชเกษิม ซ่อยลิเก ต.โค้กหม้อ อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0980868390
นายภ่ัริ์ภััทร์ ด่ิ์เบิ๊  เซ่น 55/2 หม่� 5 ต.คุ้้งกร์ะถิิ�น อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0802696467
นายสิริ์ชัย ศิริ์พจันาวร์ร์ณี  ปาล์ม 22 หม่� 9 ต.วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0637452668
นายจิันตภััทร์ กาญ่จันปร์ะเสริ์ฐ  ปาล์ม 22 หม่� 9 ต.วัดิ์เพลง อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0984420664
นายกิตติพิชญ์่ เสือแผ้่ว  กัส 11 หม่� 11 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0631653845
นายธงชัย พวงศิริ์  คิ้มหัน 64 หม่� 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0620641135

ปวิช.3/1ปวิช.3/1คีอุมพิวิเต์อุร์กราฟิกคีอุมพิวิเต์อุร์กราฟิก

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.วรุ์ณีรั์ตน์ วงศ์วณิีชพัชร์ะ ข้ำาว 256/421 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0950507299
น.ส.อลีนา แช�มช้อย  ต้า 52/1 หม่� 9 ต.ห้วยไผ่� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0837300935
น.ส.สุนทรี์ลักษิณ์ี จิัตร์จัำานงค์้  เต็นท์ 66/1 หม่� 7 ต.ลาดิ์ใหญ่� อ.เมือง จั.สมุทร์สงค้ร์าม 0629504691
น.ส.ภััค้นันท์ จัันทร์์ใหญ่� เฟร์นด์ิ์ 81/3 หม่� 3 ต.ค้ลองขำ�อย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0612347322
น.ส.สุทัตตา ทรั์พย์สิน เมย์ 176/7 หม่� 12 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0969513966
น.ส.วริ์นลักษ์ิ ฮ้่อพันธ์ชาติ อันซี่น 17/15 หม่� 6 ต.ดิ์อนทร์าย อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0925794042
น.ส.พัทธนันท์ เจัริ์ญ่รั์กษิา เมย์ 95/1 หม่� 7 ต.บ้ิ๊านยาง อ.เมือง จั.นค้ร์ปฐม 73000 0620409913
น.ส.นวนันท์ โพธิ�จิัต  แก้ม 141 หม่� 10 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0834344570
น.ส.จัันทมณีี กองเหม็ง  มุก บิ๊.147 หม่� 6 ต.ธร์ร์มเสน อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  0928137793
น.ส.ปรี์ชญ่าภัร์ณ์ี เกิดิ์เทวา  แยม 47 หม่� 4 ต.วังมะนาว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์  0984612078

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา 
นายกฤตยชญ์่ จัันทวาล สปาย 71 หม่� 3 ซ่.ร์�วมสุขำ ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0614343690
นายอณุีรั์กษ์ิ ทับิ๊เเสง  พี 1/1 หม่� 5 ต.จัอมปร์ะทัดิ์ อ.วัดิ์เพลง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0807848909
น.ส.สร์ญ่า สีบัิ๊วทัย นุ�น 121 หม่� 1 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0990867185
น.ส.ธนาภัา ร์สจัันทร์์  ไอซ์่ 76/95 หม่� 3 ต.ดิ์อนแร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์  0615311523
น.ส.ทร์ร์ศนีย์วร์ร์ณี ชำานาญ่ อั�ม 85/2 หม่� 10 ต.วังเย็น อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0983277207
น.ส.อังษิณีา แสงกริ์ดิ์  ต้นหลิว 206 หม่� 14 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  091498-4845
น.ส.นภััสวรั์ญ่ญู่ ศรี์สวัสดิิ์�  มุก 333/22 หม่� 13 ต.เกาะพลับิ๊พลา อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0952650822
นายภัค้วัต ค้งสมาน  ทีม 79 หม่� 13 ต.ค่้บัิ๊ว อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0640548853
นายนิติภ่ัมิ ธร์ร์มชาติ  เมฆั 20 หม่� 1 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0614465991
นายค้ณิีศร์ ทุกข์ำเปลื�อง  กล้า 93/7 หม่� 2 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0967095773
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3/2ปวิช.3/2คีอุมพิวิเต์อุร์กราฟิกคีอุมพิวิเต์อุร์กราฟิก

นายกิตติพงษ์ิ ทองเชื�อ  โอ�ต 15 หม่� 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0961171336
นายพลภััค้ดิิ์� หน�อพร์ม  ดิิ์ว  88/466 หม่� 7 ต.บิ๊างแขำม อ.เมืองนค้ร์ปฐม จั.นค้ร์ปฐม 73000  0982733515
นายนนทกาล อินทร์านนท์  นนท์  263/14 หม่�ที� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0952488658
นายอัค้ร์พล วุฒิชัย  เอิร์์ท 262 หม่� 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0615308035
นายชนาธิป พยอมหอม  ปลื�ม  16 หม่� 3 ต.บ้ิ๊านสิงห์ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0955279916
นายณัีชพล พวงสุดิ์  ฟีล์ม  63/1 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านไร์� อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0649016701

แถวท่ี่� 4 จากซ้้ายไปขวา
นายบุิ๊ลากร์ จ่ัใจันิ�ม  ยนี  391 หม่� 3 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0902548842
นายอลงกร์ณ์ี เดิ์ชดิ์ำาร์งศักดิิ์�  ก้อง  99/43 ต.ตุ้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0842652191
นายปฐมพร์ แก้วกอง  อ้วน  26/3 หม่� 9 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0983465602
นายอัค้ร์พล ไวเหาะ  กิว 2/1 หม่� 6 ต.บิ๊างแพ อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0950142001
นายจิัร์วัฒน์ ดิ์วงจัันทร์์  อ�อดิ์ 55/4 หม่� 6 ต.นางแก้ว อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0655839641
นายพงศ์พิพัฒน์ ปร์ะเสริ์ฐศักดิิ์� ริ์ว  8/3 หม่� 3 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0623795100
นายณัีฐพล คุ้้มปร์ะวัติ เพชร์  65 ถิ.ปร์ะชาวาส ต.โพธาร์าม อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0628301373
นายธีร์ภััทร์ ชินเกต  ธี  99/1 หม่� 5 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0934857181
นายญ่าณีวิทย์ เทวา  เช�  165 หม่� 6 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0637234204
นายเอกภัพ บุิ๊ญ่ปลอดิ์  ต�อ  92/1 หม่� 9 ต.บ้ิ๊านเลือก อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120  0957732748

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายกอบิ๊เดิ์ช ค้ล้ายวงศ์  หุ้น  79 หม่� 6 ต.บิ๊างเค็้ม อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0954751030
นายอิทธิพร์  สงเค้ร์าะห์   อิท   74  หม่� 10 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0922557874
น.ส.ปางพิชญ่า เดิ์ชมาก  มะปร์าง 1 หม่� 1 ต.หนองโสน อ.เมือง จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76000  0994442915
น.ส.ชนันพัฒน์ สร้์อยสกุลณีี  ตอง  148/862 หม่� 10 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0954302149
น.ส.ชญ่านิศ ทองบัิ๊ว  อาย  10 หม่� 3 ซ่อย 6 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0843910478
น.ส.กัญ่ชลิกา เกิดิ์แก้ว  แบิ๊ม 148/104 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0830457582
น.ส.สุชานันท์ เทพทุมมี  ข้ำาว  89 หม่� 3 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000   0980053645 
น.ส.ฐานพันธ์ ชุณีห์วิจิัตร์า  เปา  124/481 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0989692615

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายกานพิชัย  บุิ๊ญ่ เกิดิ์  ภ่ั 7 หม่� 2 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0638949203
นายรั์ฐพงษ์ิ เทพอุบิ๊ล  เเฟ้ม 200/1 หม่� 2 ต.บิ๊างเค็้ม อ.เขำาย้อย จั.เพชร์บุิ๊รี์ 76140  0886451817
นายศักดิิ์�สิทธิ� นาค้สิงห์  เหนือ  หม่�บ้ิ๊านสร์ร์เสริ์ญ่วิลล�า 154/292 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0947613697
นายอภิัสิทธิ� ไชยกิจักุล  มอส  65 หม่� 6 ต.ปร์ะสาทสิทธิ� อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70210  0834296339

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายภ่ัธเนศ หลีล้วน  นีโน� 32/7 หม่� 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0803693398
นายฐิติวัฒน์ ค้งอุดิ์มเกียร์ติ  กล้า  255 หม่�ที� 1 ต.แพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0613922445
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

ศิิลปกรรมเซัรามกิ
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3ศิิลปกรรมเซัรามกิศิิลปกรรมเซัรามกิ

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
นายธนวัต ร์อดิ์น้อย   คิ้ม 72 หม่� 4 ต.ทุ�งหลวง อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140 0985700775
น.ส.ชมพ่นิกข์ำ พุ�มพวง นิกข์ำ  19/1 ต.อ�างทอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0615423741
น.ส.ชมกนก บุิ๊ญ่ยบ่ิ๊ร์ณ์ี  เจัล 261/26 หม่� 3 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0998613448
น.ส.ชลดิ์า นิ�มสกุล  ล่กหว้า 148/739 หม่� 10 ซ่.140 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0820835358
น.ส.แตงกวา เหล�าวัฒนะไพศาล ปาย 6/5 หม่� 3 ต.กรั์บิ๊ใหญ่� อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70190 0909642851
นายวัชร์พล ธร์ร์มมา น�อต 18 หม่� 1 ต.เเพงพวย อ.ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70130 0839205838 

แถวท่ี่�� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายวริ์นทร์ อ�วมภัมร์ มิกซ์่ 225/27 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0944243019
นายศุภัวัช แก้วเขีำยว ตั�น 35/7 ต.เจัดีิ์ย์หัก อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0642439260

แถวที่่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายเอกร์าช จัาริ์นทร์์  สอง 50 หม่� 9 ต.หินกอง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0991578757
นายชานน  ตันสุวร์ร์ณีนนท์ เชียร์์ 144 /15 หม่� 5 ต.ดิ์อนตะโก อ.เมือง ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0947894074 
นายธีร์ศักดิิ์� เสือเฒ�า  ไอซ์่ 87 หม่� 8 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0615159225
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา

เขยีนแบับัเคีร่�อุงกล
แผนกวิชิา
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แผนกวิชิาแผนกวิชิา ปวิช.3ปวิช.3เขยีนแบับัเคีร่�อุงกลเขยีนแบับัเคีร่�อุงกล

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.ศิร์ปร์ะภัา นาน้อม  41 หม่� 4 ต.ดิ์อนทร์าย อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0929582352
น.ส.จิัร์นันท์ นามมิตร์มาก 105 หม่� 7 ต.ห้วยไผ่� อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0806050749
อาจัาร์ย์
น.ส.ชนากานต์  โชติช�วง  97/26 หม่� 8 อ.จัอมบ้ิ๊ง ต.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70150   0649313464

แถวท่ี่� 2 จากซ้้ายไปขวา
นายเอกพงษ์ิเลิศพันธ์  148/46 หม่�3 ต. โค้กหม้อ อ. เมือง จั. ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0623583317
นายธร์ร์ศดิ์นย์ โพธิ�ทอง 67 หม่� 8 ต.บิ๊างป่า อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0953250686
นายศุภักิตต์ บุิ๊ตร์ภัักดีิ์  15/1 หม่�2 ต.คุ้้งกร์ะถิิน อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0960753020
นายกันตินันท์ ขิำนเวช  66 หม่� 7 ต.เตาป่น อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์  70120    0999852667 
นายพงศกร์ ปิ�นมณีี  108 หม่� 1 ต.วันดิ์าว อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  062-7636563

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา 
นายณีร์งค์้ศักดิิ์� ค้ำาวาส 4/16 ซ่อย1 ถินนแม้นร์ำาล้ก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0636619560
ธนวัฒน์ ทิมสกุล  82 หม่� 5 ต.ร์างบัิ๊ว อ.จัอมบ้ิ๊ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 0616260316 70150 
นายพงศธร์ ค้ลำ�าเหลือ  86 หม่� 11 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160 0631584962
นายภ่ัริ์ภััทร์ สามงามพร์ม  4/23 หม่� 5 ซ่อย 1 ต.เบิิ๊กไพร์ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0926400717
นาย นันทวัฒน์ ปร์ะเสริ์ฐชาติ  69/1 หม่� 3 ต.ตะค้ร์ำ�าเอน อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71130    0616656520

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 169169



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

แถวล่่างจากซ้้ายไปขวา
น.ส.พร์ร์ณีี สินมาก  ดิ์อง  10 ถิ.ศรี์ทองค้ำา ต.บ้ิ๊านโป่ง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110  0922602330
น.ส.สุขำฤทัย พุ�มร์�ม   ชมพ่�   43/1 ต.นำ�าพุ อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000 0970427736
น.ส.จิัร์นันท์ จัันทร์์อินทร์์  แป้ง  130 หม่� 12 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำาแพงแสน  จั.นค้ร์ปฐม 73140 0623703646
น.ส.สวร์ร์ยา แก้วมุกดิ์า     เร์น  38 หม่� 1 ต.ตะนาวศรี์ อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์  70180 0618787961
น.ส.ศิวมินทร์์ จัร์บิ๊ำารุ์ง  มายด์ิ์  34 หม่� 8 ต.วัดิ์แก้ว อ.บิ๊างแพ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70160  0615703152

แถวท่ี่�้ 2 จากซ้้ายไปขวา
นายพงศ์วิชัย จัันเพ็ง    บิ๊าส  184 หม่� 5 ต.สวนผ้่�ง อ.สวนผ้่�ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70180  0923452082
นายณัีฐดิ์นัย กิจัเรื์องโร์จัน์   แดิ์น   143/4 ถิ.มนตรี์สุริ์ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองร์าชบุิ๊รี์ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70000  0643546417
นายภ่ัวไนย ชำานาญ่   คิ้ว บิ๊.9 หม่� 8 ต.เขำาชะงุ้ม อ.เภัอโพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0654672006
นายทักษ์ิดิ์นัย  อินทร์์ นุช    คิ้ม  13/11  หม่� 5  ต.ท�าเสา  อ.ท�ามะกา  จั.กาญ่จันบุิ๊รี์  71120   0933601209
นายธีร์พัฒน์  จัันทร์์ดีิ์  เกมส์  91 หม่� 1 ต.ยางม�วง อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0928961607
นายจุัลจัักร์ แม�นแท้  จัักร์  52 หม่� 3 ต.หนองกร์ะทุ�ม อ.ปากท�อ จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70140  0985080846

แถวท่ี่� 3 จากซ้้ายไปขวา
นายอดิิ์เทพ มีศิลป์  ฟิว  90/1 หม่� 6 ต ดิ์อนกร์วย อ ดิ์ำาเนินสะดิ์วก จั ร์าชบุิ๊รี์ 70130  0927762980
นายรั์ชชานนท์ ศรี์สว�าง  ม�อน  180/5 หม่� 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0926587079
นายพร์ร์ษิา จัักร์แก้ว เจัมส์  19 หม่� 5 ต.เขำาขำลุง อ.บ้ิ๊านโป่ง จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70110 0641409239
นายภััทร์วินท์ ค้ำาชื�น     ภััทร์   104/2 หม่� 8 ต.หนองโพ อ.โพธาร์าม จั.ร์าชบุิ๊รี์ 70120 0619516948
นายจิัร์าเมธ ทองป๊ดิ์ถิา  ทีม  90/2 หม่� 4 ต.ท�ามะกา อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0624301191
นายปรั์ชญ่า บิ๊วร์เลิศสกุล  ไนท์  26/1 หม่� 1 ต.ท�าไม้ อ.ท�ามะกา จั.กาญ่จันบุิ๊รี์ 71120  0637914650

ปวิส.2/1 (ม.6)ปวิส.2/1 (ม.6)เขยีนแบับัเคีร่�อุงกลเขยีนแบับัเคีร่�อุงกล

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี170170



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 171171



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

การประชุุมวิิชุาการองค์์การนัักวิิชุาชีุพในัอนัาค์ตแห่่งประเทศไทย ระดัับสถานัศึกษา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี172172



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

งานัประชุุมวิิชุาการองค์์การนัักวิิชุาชีุพในัอนัาค์ตแห่่งประเทศไทย การแข่่งขั่นัทักษะวิิชุาชีุพ

และทักษะพ้�นัฐานั ระดัับอาชีุวิศึกษาจัังห่วัิดัราชุบุรี ประจัำปีการศึกษา 2565

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 173173



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

งานัประชุุมวิิชุาการองค์์การนัักวิิชุาชีุพในัอนัาค์ตแห่่งประเทศไทย 

การแข่่งขั่นัทักษะวิิชุาชีุพและทักษะพ้�นัฐานั ระดัับภาค์ ภาค์กลาง ประจัำปีการศึกษา 2565

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี174174



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

โค์รงการยกระดัับการผลิตเเละพัฒนัากำลังค์นัให้่ตอบสนัองต่อค์วิามต้องการข่องประเทศ

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 175175



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

ศูนัย์ซ่่อมสร้างเพ้�อชุุมชุนั (Fix it Center)

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี176176



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

ตรวิจัสุข่ภาพนัักเรียนั นัักศึกษา ประจัำปีการศึกษา 2565

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 177177



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

สโมสรโรทาเเรค์ท์ วิิทยาลัยเทค์นิัค์ราชุบุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี178178



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

กิจักรรมวัินัลอยกระทง

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 179179



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

การเเข่่งขั่นักีฬาสีภายในั ประจัำปีการศึกษา 2565

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี180180



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

กิจักรรมวัินัค์ล้ายวัินัสถาปนัาวิิทยาลัยเทค์นิัค์ราชุบุรี (ค์รบรอบ 84 ปี)

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 181181



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

กิจักรรมเดิันัขึ่�นัเข่าไห่ว้ิพระสักการะพระสี�มุมเม้อง

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี182182



แผนกวิชิาแผนกวิชิา
ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565ประมวลภาพกิิจกิรรม
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุุรี2565

โค์รงการลูกเส้อ - เนัตรนัารีวิิสามัญ เข้่าค่์ายพักแรม วิิทยาลัยเทค์นิัค์ราชุบุรี

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี 183183



แผนกวิชิาแผนกวิชิา

Ratchaburi Technical College

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี184184

องค์กิารนัิกิวิชาชีพในิอนิาคตแห่่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิิคราชบุรีุ

	 ตลอดเวลาท่ี่�ดำรงตำแหน่่งน่ายกองค์์การน่ักวิชาช่พ 

ใน่อน่าค์ตแห่งประเที่ศไที่ย	 	 ดิฉััน่ได้เค์ยมองว่ามัน่คื์อภาระหน้่าท่ี่�		 

แต่ดิฉััน่มองว่ามัน่คื์อโอกาสท่ี่�ไม่ม่สอน่ใน่ห้องเร่ยน่		ดิฉััน่ได้ค์วามร้้ 

ประสบการณ์์มากมายและได้พัฒน่าตน่เอง	 	 ได้ร้้จัักค์วามม่น่ำ�าใจั 

และการเส่ยสละเพื�อส่วน่รวม

	 ดิฉััน่ขอขอบค์ณุ์ค์ณ์ะผู้้บ้ริหาร	อาจัารยท์ี่กุๆ	ที่า่น่	น่กัเร่ยน่	 

นั่กศึกษาทุี่กค์น่		ท่ี่�ได้ให้การสนั่บสนุ่น่และติดตามการที่ำงาน่ของดิฉััน่ 

และค์ณ์ะกรรมการเสมอมา

	 สุดท้ี่ายน่่�ดิฉััน่ขอฝากทุี่กท่ี่าน่ไว้ว่า...การท่ี่�เราจัะเป็น่ผู้้้น่ำ 

เราไม่จัำเป็น่ต้องเก่งรอบด้าน่		แต่จังเป็น่ผู้้้น่ำท่ี่�เป็น่ท่ี่�รักของทุี่กค์น่		 

และม่ค์วามเส่ยสละพร้อมรับฟััง	และพัฒน่าตน่เองอย่้เสมอ

	 	 น่างสาวสวุรรณ์ณ่์		ผู้ดงุพงศา

	 	 น่ายกองค์์การนั่กวิชาช่พใน่อน่าค์ตแห่งประเที่ศไที่ย

	 	 วิที่ยาลัยเที่ค์นิ่ค์ราชบรุ่

ความในใจนายกองค์การนักวิชาชีพฯ
นิางสาวสุวรรณณี  ผดุุงพงศา

นิายกิองค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ

นิางสาวญาดุาภา  ขุุนิณรงค์

รองนิายกิองค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ

นิายคุณานินิท์  ศิริม่วง

นิายทะเบีุยนิองค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ

นิางสาวเนิาวรัตน์ิ  กิาซาง

เลขุานุิกิารองค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ

นิางสาวสรญา  สีบัุวทัย

ประชาสัมพันิธ์์องค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ

นิายพงศธ์ร  เอี�ยวสุวรรณ

ปฏิิคมองค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ

นิางสาวกินิกิวรรณ  ช้อนิธ์งชัย

เห่รัญญิกิองค์กิารนัิกิวิชาชีพฯ






