
ล ำดบั ช่ือส่ือ วนัที่ส่ง

1 นางสาวศิราตรี ลาค า องคป์ระกอบและการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 5/5/2564
2 นายสุกิจ จนัทร์เพญ็แข ความปลอดภยัในโรงงาน 6/5/2564
3 นางสาวธญัรดี ปัตตงัเว การประมวลผลแบบคลาวด ์Google site 6/5/2564
4 นายวิชญรุ์จ งามสีห์พิมล ทฤษฎีโนดโวลเตจ 6/5/2564
5 นายรุ่งโรจน์ สชันา การเกิดฟ้าผ่า 6/5/2564
6 นายพงษส์วสัด์ิ เพง็สลุง หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 6/5/2564
7 นายพีรวสั นาทอง 5 ส ความปลอดภยั 6/5/2564
8 นายวิริยะ อินยิม้ พลงังานและประเภทของพลงังาน 6/5/2564
9 นางโชติรส ส่งสยัออ การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 6/5/2564

10 นางนอ้งนุช ธรรมจนัทร์ การบรรจุภณัฑ์ 10/5/2564
11 นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ PPT การขายเบ้ืองตน้ (ปวช.1) 10/5/2564
12 นางสายลม ยวงทอง ส่วนประกอบเคร่ืองพิมพดี์ดไทย 13/5/2564
13 นางสาวประทุมมา พรานทนงค์ นาโนเทคโนโลยี 13/5/2564
14 นางสาวสิริลกัษณ์ หอมหวาน ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ 13/5/2564
15 นางสาววิชุพร ยงยนื การใชเ้ลขภาษาจีน 17/5/2564
16 นางสาวสุมิตรา พลกลา้ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชีวอนามยัฯ 17/5/2564
17 นางสาวสุนิสา คงคาชาติ การบญัชีตัว๋เงิน 18/5/2564
18 นางสาวสุภกัร์ โคตวงจนัทร์ การสอบบญัชีภาษีอากร 18/5/2564
19 นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน 18/5/2564
20 นางสาวองัคณา พานทอง งบก าไรขาดทุน 18/5/2564
21 นางสาวกาญจนา เกษม ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 18/5/2564
22 นางสาวปุญญพฒัน์ ทองสกุล เพศศึกษา 19/5/2564
23 นางศรีภาวิกา สินธุไชย การฟังและการดูส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 19/5/2564
24 นางสาวกิรณา เรืองงาม ฐานขอ้มลูลูกคา้ 19/5/2564
25 นางณัฐริกา เรืองงาม จริยธรรมในอาชีพคอมฯ 19/5/2564
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26 นายจิรายุ ศิลปานนัทกุล การอ่านค่าสีของตวัตา้นทาน 19/5/2564
27 นางสาวพาณิภคั ทองสกุล ภาษีช่วยได้ 19/5/2564
28 นางสาวสาริณี ใจสมัฤทธ์ิ การตั้งราคาขาย 19/5/2564
29 นางจุไรรัตน์ กนัไทยราษฎร์ PPT ขั้นตอนท าโครงงาน 19/5/2564
30 นางสาวจุรีพร มงักรทอง ความรู้เก่ียวกบับริษทัจ ากดั 19/5/2564
31 นายพนมพร แกว้ฤทธ์ิ สมรรถภาพ 19/5/2564
32 นางสาวพรทิพย์ เพช็รณรงค์ หลกัการท างานและอุปกรณ์คอมฯ 19/5/2564
33 นางพรรณี ดอกสน รูปแบบธุรกิจ 19/5/2564
34 นายประจกัษ์ มาตยน์อก ขั้นตอนการถ่วงลอ้รถยนต์ 19/5/2564
35 นายสุวฒัน์ ปัตตงัเว การก าเนิดเช้ือเพลิง 20/5/2564
36 นายประสงค์ พานเมือง บา้นทรงไทย : วฒันธรรมท่ีอยูอ่าศยั 20/5/2564
37 นายสุชาติ ใจช้ืน หลกัการท างานเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 20/5/2564
38 นางสาวธนชัพร บุญรอด เล็กแต่ยิ่งใหญ่ 20/5/2564
39 นางสาวสุนิสา บรรทพั Personal Information 21/5/2564
40 นางสาวกฤติยาพร พิมพนัธ์ Present Simple Tense 21/5/2564
41 นางเทียนทิวา วิวฒัน์ปัญญาวงษ์ Adjective Order 21/5/2564
42 นางสาวอจัฉรีย์ จัน่กระแสร์ การพฒันาเวป็ไซตใ์นงานธุรกิจ 21/5/2564
43 นางสาวสุนนัทา พวงพิกุล สงัคมไทย ปัญหาสงัคมไทย คุณธรรมฯ 21/5/2564
44 นางสาวเพญ็พร เป่ียมวฒันา Social Language 21/5/2564
45 นางสาวศศิธร ทองน ้าวน การออกแบบกล่องบรรจุภณัฑ ์โดยใชโ้ปรแกรม AI 21/5/2564
46 นางสาวชญัญา อาจอาษา ทฤษฎีการผลิตรายรับและตน้ทุนผลิต 21/5/2564
47 นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ 21/5/2564
48 นางสาวนารีญา กฤชบุญ ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉยงเหนือ 21/5/2564
49 นายกิตติพงษ์ วงษอิ์นทร์ ระบบควบคุมล้ินอจัฉริยะ 21/5/2564
50 นางสาวภคักร ปรพลธนวตัร Part of Speech 24/5/2564
51 นางสาวชนิกานต์ อฒัพุทธ PPT ภาษากบัการส่ือสาร 24/5/2564
52 นางสาวนนัทิกานต์  หมายเจริญ PPT สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 24/5/2564
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54 นายคารม อนนัตส์ลุง การห่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ 24/5/2564
55 นายวีระยทุธ รุจิกาญจนรัตน์ ส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์ 24/5/2564
56 นายศรายทุธ หิรัญรัตน์ ท่อทางเดินสารท าความเยน็ 24/5/2564
57 นางสาวธนกร ส่งสยัออ การก าหนดตวัแปร และตั้งสมมติฐาน 24/5/2564
58 นางวิภาพร กระจ่างจิต พิมพดี์ดไทย 27/5/2564
59 นางสาวสุพิศพนัธ์ บุบพนัธุ์ การเขียน G-R diagram 14/6/2564
60 นายวิทวสั ปานรัตน์  PPT แผนการสอน 18/6/2564
61 นายวิทูรย์ ส าริดเป่ียม ความรู้เบ้ืองตน้หมอ้แปลงไฟฟ้า 18/6/2564
62 นายธนตัถ์ ซ่ือกิจธนโภคิน PPT หนา้ท่ีพลเมือง 18/6/2564
63 นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ การสร้างจดหมายเวียน 18/6/2564
64 นายก าธร มงัสิงห์จนัทร์ วิธีการดูแลรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้ 18/6/2564
65 นายสมศกัด์ิ  เทพจิตร งานนิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ 18/6/2564
66 นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ 18/6/2564
67 นายนพดล มีส่ง หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 21/6/2564
68 นายส าอาง ช่ืนอารมณ์ งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ 21/6/2564


