
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวศศิกานต์  ปล่ังกลาง

2 นายวรพงศ์  วนาลาภบวร

3 นางสาวณัฐฐินันท์  เพชรก่ิง

4 นายอัฑฒกานต์  อาญาเมือง

5 นายธนบดี  จ้ันพลแสน

6 นายภาสกร  แป้สูงเนิน

7 นายสรยุทธ  เลิศแสงธรรม

8 นายวิษณุ  โพธ์ิศรี

9 นางสาวสุพิชญา  ผาแสง

10 นายนัฐพงษ์  พิมพ์ปรุ

11 นางสาวสิทธิณี  วนสันเทียะ

12 นายแสงเพชร  ขุมทอง

13 นายอมรเทพ  ทองโคกกรวด

14 นางสาวพิยดา  พิพัฒน์พงศ์กุล

15 นายธนวัฒน์  ฉันทิยานนท์

16 นายสินชัย  เส็งสันต์

17 นายคามิน  ไชยเฉลิม

18 นายพันธ์ปกรณ์  เกล้ียงเทศ

19 นายศิริพงศ์  วิชัยรัมย์

20 นายศุธิเดช  ชอบทองหลาง

21 นายฐีระภัศณ์  ธีระภาพปัญญานนท์

22 นายนราธร  ตอนจอหอ

23 นางสาวศิรินญา  ข้ีเหล็กศรี

24 นายสุรศักด์ิ  เรียงสันเทียะ

25 นายพิพัฒน์พงศ์  บุญรอง

26 นายรพีภัทร  จิตตะคุ

27 นางสาวธนัชพร  จันทะวงษ์

28 นางสาวอรพิมล  ดอกลา

29 นางสาวอรพรรณ  พิรักษา

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นางสาวหน่ึงฤทัย  ส่ือกลาง

31 นางสาวจิดาภา  ทองสุขนอก

32 นายรักตระกูล  สินปรุ

33 นายภูริพัฒน์  จงรัดกลาง

34 นายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์

35 นางสาวขนิษฐา  แสนทวีสุข

36 นายธีร์ธวัช  ศิลาดล

37 นายฐานันท์  อุปัชฌาย์

38 นางสาวกิตติกา  ครึนกระโทก

39 นายวีรภัทร  ศรีก าปัง

40 นางสาวมัณฑนาภรณ์  ดุลย์ไธสง

41 นายภูริทัศน์  ข้ามกลาง

42 นายภูวดล  สุดสายออ

43 นายศรัญญู  เชียงใหม่

44 นายกิตติพงษ์  พันธ์กรรณิกา

45 นายวัชรพล  ชุมใหม่

46 นายอนุวัฒน์  มาหม่ัน

47 นายกัมพล  ศรีริวัฒน์

48 นางสาวทิพรดา  หมายอมกลาง

49 นายสิริชัย  ศุภลักษณ์

50 นายธีระยุทธ  ผ่านส าแดง

51 นายภูวนาถ  กล้าจอหอ

52 นายรัชชานนท์  บุญด่านกลาง

53 นายยงยศ  พุทธสระน้อย

54 นายธีรพัฒน์  อ่วมเสือ

55 นายสุจินต์  เกตุสุวรรณ

56 นายกฤตยชญ์  เพ็ญจันทร์

57 นางสาวพัฒน์นรี  เถ่ือนถ้ า

58 นายธนพล  จันทะแสน

59 นายธีรภัทร  เหมือนสันเทียะ

60 นายโชคนวัฒน์  ชัยราช



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

61 นายปวริศร์  บุญถึง

62 นายมัฆวานต์  ลมงาม

63 นายธนภัทร  ชาญสูงเนิน

64 นายพลธนู  ภัยแคล้ว

65 นายอานัต  หม่ืนย่ิง

66 นายขนินทน์  ส ารวย

67 นายเพชรกล้า  โยนกระโทก

68 นางสาวพรปวีณ์  อุนาศรี

69 นายนวดล  ศรีขาว

70 นายณัฐกฤตย์  เรือมะเริง

71 นายไพรัช  เทียบประเสริฐกูล

72 นายกันต์กวี  เฉ่ือยมณี

73 นายนัฐพล  ลับพเสถียร

74 นายกิตติกร  หมอกโคกสูง

75 นายทนงศักด์ิ  ขันทองดี

76 นายณัฐนนท์  ภูมิขุนทด

77 นางสาวฐิติพร  ฟอกสันเทียะ

78 นายอณุภาพ  คุ้มจันอัด

79 นายทรงเกียรติ  มุ่งดี

80 นายณัฐพงษ์  เกตุใหม่

81 นายธนพล  ภักดียา

82 นางสาวกนกพร  กริมรัมย์

83 นายอัครรินทร์  ยงทองหลาง

84 นายปฐมพร  อินทร์น้อยมะดัน

85 นายธนภูมิ  สุขโข

86 นางสาวกัญญาวีร์  เจริญไธสง

87 นายทักษณวรรต  เชิดโคกสูง

88 นายณัฐวุฒิ  ชนิทเซอร์

89 นายศุภวิชญ์  นุ่มมีศรี

90 นายเขษมศักด์ิ  ประเสริฐ

91 นายจิรพันธ์  ทรงสุวรรณ



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

92 นางสาวนรุ่งรุจี  สารารัมย์

93 นายพีระพัฒน์  กรรณิกากลาง

94 นายบุญญาฤทธ์ิ  พูลผล

95 นายวิทวินท์  บุตรแสน

96 นายธัชพล  เพลครบุรี

97 นายอัครเดช  พลดงนอก

98 นางสาวเทียนพรรษา  สิทธิวงศ์

99 นายธนกฤต เราสูงเนิน

100 นายสัณหณัฐ  เกมะยุรา

101 นายปณิธิ  เปรมกระโทก

102 นายกฤษฎา  ปาปะโพธ์ิ

103 นายณัฐวุฒิ เวทไธสง

104 นายสุขพล กล่ินศรีสุข

105 นายเดชา ทรัพย์มงคล

106 นายรพีพัฒน์  อ่วมมีเพียร

107 นายณัฐพล ภินานันทชัย

108 นายณัฐวุฒิ  ต าพรมพะเนา

109 นายณัฐพล  ใจธง

110 นายกิตติกร  เบ้ียกระโทก

111 นายทัตพงษ์ โคสันเทีย

112 นายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง

113 นายธีมา     สืบค้า

114 นายภูมิพัฒน์ งีเกาะ

115 นายพีรภัทร ค าโคกกรวด

116 นายศุภกร  แฉล้มฉัตร

117 นายธนากร  เถาว์ทิพย์ 

118 นายธนกร แสวงชัย

119 นายกิตติภูมิ     แสงกล้า

120 นายสิทธิโชค  โคตรสมบัติ

121 นายธนะรัชต์  โชติกลาง

122 นายธันวา เมืองนิล



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

123 นายสิรภพ  ศิริศรีอัจฉราพร

124 นายเกรียงศักด์ิ โค้วเจริญ

125 นายอาชวิน อุตส่าห์งาน

126 นายวีรภัทร  นุชแผน

127 นายบุรัสกร บุทอง

128 นายฐตวัฒน์ กรองสันเทียะ

129 นายชานน ชุบฉิมพลี

130 นายอณุสรณ์     สังกรณี

131 นายภูวดล  ภูเนาว์นิล

132 นายณพัฒน์ วงษ์จันนา

133 นายสิทธิพล เนียนสันเทียะ

134 นายพงษ์เพชร  สีสวย



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม (ระบบปกติ ปวส.จำก ม.6)

ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสุรทิน  วงแสนสี

2 นายธีรภัทร  เวินเสียง

3 นายวรินธรณ์  ชุบขุนทด

4 นายธนภณ  ปะสีหาคลัง

5 นายวาทิตย์  มุ่งรายกลาง

6 นายทวีชัย  นะรานอก

7 นายปราชญ์  ชิดสูงเนิน

8 นายไพบูลย์  จันทเชิด

9 นายนราวิชญ์  พับโพธ์ิ

10 นายดุลยวัต  โพธิราบ

11 นายโชคทวี  ชัยภา

12 นายพงศกณ  ประกอบผล

13 นางสาวอาทิตยา  ตาก่ิมนอก

14 นายพิพัฒน์  แรมพิมาย

15 นายบรรดิษฐ  ข่ากระโทก

16 นายสิทธิกร  บัวพันธ์

17 นายอนุรักษณ์  มาตรนอก

18 นายปรมินทร์  พุดขุนทด

19 นางสาวสุนิสา  แส่สันเทียะ

20 นางสาวจีรนันท์  วงศ์กา

21 นายสุรสีห์  สุขชูศรี

22 นายฉัตรดนัย  พลเขต

23 นางสาวศุภิสรา  สินสุพรรณ์

24 นายภูวนาท  มะธิปาปัง

25 นางสาวชลธร  เวียนนอก

26 นางสาวอัมพวรรณ  อุ่มจาน

27 นางสาววิภาพร  แสงทอง

28 นายภัทรศักด์ิ  ภู่สุข



ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

29 นายอภิวัฒน์  เต้นปักษี

30 นายกฤษณ์ปกรณ์  พลน า

31 นายศตพรรษ  สุรัติชัยตระกูล

32 นายณัฐวุฒิ  จันทร์บุญเรือง

33 นายอภิสิทธ์ิ  โชสูงเนิน

34 นายณัฐพล  ดีขุนทด

35 นายเกียรติศักด์ิ  ภิญโญภูมิ

36 นายวายุภัค  พนาสิทธ์ิ

37 นางสาววัชราภรณ์  พรหมพันใจ

38 นายณัฏฐพล  ภักดี

39 นายวันชัย  ช่อจ าปา

40 นายกิตติพงศ์  ดาบสันเทียะ

41 นางสาวขนิตา  พีรวรรธนพงศ์

42 นางสาวสุวนันท์  บัวเมืองปัก

43 นายธีรยุทธ  รักษาชาติ

44 นางสาววาสนา  งีสันเทียะ

45 นางพงศกร  รุ่งเรือง

46 นายพีรพงษ์  ฟังสันเทียะ

47 นายธีรพงศ์  เตียสูงเนิน

48 นายรติพงศ์  ทองพูน

49 นายภูดิศ  โลสันเทียะ

50 นางสาวสุธิชา  เถาหมอ

51 นางสาววิไลวรรณ  โสภี

52 นายกุลพัทธ์  พลกระโทก

53 นายประวุฒิ  ด่ ากระโทก

54 นายเครดิต  อ่ึงชัยภูมิ

55 นายธนบัตร  ห้อยจังหรีด

56 นายนนทพัทธ์  สุดจันทึก

57 นางสาวธนภรณ์  พงษ์ชัยภูมิ



สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม (ระบบปกติ จำก ปวช.)

ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสุภาพ  ปล้ืมกลาง

2 นายณัฐวุฒิ  สถาวรัตนกุล

3 นายณัฐพัชร  ชาติเพ็ชร

4 นายชัยชนะ  อ่อนมะลัง

5 นางสาวปิยธิดา  ก่ิงสูงเนิน

6 นางสาวนัฐชรินทร  จงยัง

7 นายทักษ์ดนัย  แสงศิริ

8 นายปัญญวัฒน์  เกตุแก้ว

9 นายอินทนนท์  พลสิทธ์ิ

10 นายศวัช  เขียนโพธ์ิ

11 นายวิจักขณ์  เพชรพรรณนาม

12 นายณัฐกร  เกิดทะเล

13 นายธีธัส  เปียงใจ

14 นายภูริรัฐ  ชุมใหม่

15 นายธนัทไพศาล  เหง่ียมสูงเนิน

16 นายอัมรินทร์  สุขใหม่

17 นายวายุ  พยัคมะเริง

18 นายวีรภัทร  ต้ังใจ

19 นายชานน  เว่าจังหรีด

20 นายรหัสฟ้า  ดาวจันทึก

21 นางสาวเสวานีย์  วิชาเกวียน

22 นายปฏิภาณ  เบ่ียงกลาง

23 นายณัฐพล  มุ่งป่ันกลาง

24 นายรุ่งเกียรติ  ดงสันเทียะ

25 นายสุวัสชัย  นุ่มเกล้ียง

26 นายภาณุวิชญ์  โพธ์ิภักดี


