
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายธีระพงษ์  อดุลย์สวัสด์ิ

2 นายณัฐชนน  โฉมกระโทก

3 นางสาวฑิฑัมพร  โบขุนทด

4 นางสาวสรัญญา  แซ่จึง

5 นายภานุวัฒน์  เตียนพลกรัง

6 นางสาวเกษฎา  กล่ินศรีนวล

7 นายวรายุส  ใจสูงเนิน

8 นางสาวชลทร  ศรีระวัตน์

9 นางสาวพรชิตา  สีเมฆ

10 นายธนวัฒน์  ทองแดง

11 นายวรพจน์  เนียมสูงเนิน

12 นางสาวบุญสิตา  สีงาม

13 นางสาวบัณฑิตา  ทองปอ

14 นายพุฒิพร  บุญหนัก

15 นางสาวอุษามณี  ทองปอ

16 นางสาวณัฐฐาพร  ขุนราส าโรง

17 นางสาวณัฐพร  มุดสูงเนิน

18 นางสาวกัญญาวีร์  สีแก้ว

19 นายอัครพล  ศรีขันชมา

20 นายณัฐพล  ขอพรกลาง

21 นายณัฐพงษ์    กรดสูงเนิน

22 นางสาวนรินทิพย์  แฉล้มในเมือง

23 นายสิทธิชัย     ก่ิงโคกกรวด

24 นางสาวรินรัก   ช่างเกวียน

25 นายอัครพนธ์  ทวีรักษ์

26 นายณฐฤณ  โพธ์ิศรี

27 นายภูมิภัทร  ทิพย์สูงเนิน

28 นายพงษ์สิทธ์ิ  พิมพ์ปรุ

29 นายสุรเชษฐ์  หาญเวช



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นายเจษฎา  หวันหยี

31 นายธนานา  วิชัยวัฒนา

32 นายพัสกร  สญชัยสระน้อย

33 นายธิติพล ศรีปัตถา

34 นายนวพล   ไชยชนะ

35 นายดุลยฤทธ์ิ  นาคร้าย

36 นางสาวอภิษฎา  วงศาโรจน

37 นายณภัทร  ท าเนาว์

38 นายภัทรพล  ภูวนา

39 นายธรรณธร  เนียมสูงเนิน

40 นายสุธิรักษณ์  บัวเฟ่ือง

41 นางสาวสริดา  ยงกุล

42 นายกัปตัน  สาระสระน้อย

43 นางสาวแจนจิรา  ใบโพธ์ิ

44 นายชญานนท์  โถมสันเทียะ

45 นายชยพล  ตันสูงเนิน

46 นายกฤติธี      เมืองสันเทียะ

47 นายธีรพล  เกตุนอก

48 นายชินดิลก  เถียรสายออ

49 นางสาวธีรกานต์  คลองโนนสูง

50 นายนัฐวุฒิ     สมประเสริฐ

51 นางสาวสุภาวดี  ว่องไว

52 นางสาวโชติยา  เลาะไธสง

53 นายพิทวัส  พรขุนทด

54 นายภูวนาท  วิเศษวศ์ษา

55 นายสุรยุทธ์ รัตนสิงห์

56 นายภูริภัทร  ค าชม 

57 นายธนภัทร  เนียมกลาง

58 นายกิตติศักด์ิ   แจนอาษา

59 นายกณวรรธณ์  ชุ่มกลาง

60 นายยศพัทธ์  สุวรรณกูฏ



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

61 นางสาวยิหวา  อาสนา

62 นายจักรพงศ์ ใสสระน้อย

63 นายอาทิตย์  ขาวฉลาด

64 นายอภิญญา  หมุนดอน

65 นายสหวัต  อาศัยพลวง

66 นายวีรภัทร  เกรัมย์

67 นายธีรพัฒน์  กลัวผิด

68 นายปิยพนธ์ ค าจันทึก

69 นายวชิรวิทย์     ชุ่มเมืองปัก

70 นายณัฐพล ดึนกระโทก

71 นายพนุชา  ตาก่ิมนอก

72 นายปุณยวัจน์  ใจจันทึก

73 นางสาววสุรมย์ สนพะเนา

74 นายกฤษณพงศ์  อุสูงเนิน

75 นายธันวา  กริดกระโทก

76 นายศักรินทร์   ฟูบขุนทด

77 นายสิรวิชญ์  บุญซ้อน

78 นายทรงกลด  ใจจันทึก

79 นายนันทพงศ์ จันทสิทธ์ิ

80 นายยศสุนทร  แตะกระโทก

81 นายปฐมพงษ์  นวนพร้ิง

82 นายนครรินทร์     อินทร์คง

83 นายณัฐภูมิ จันทรวิวัฒน์

84 นายณัฐพงศ์ ธรรมดา

85 นายรัฐพล บรรหาญ



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ระบบปกติ ปวส. จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายกฤตนู  โชติกลาง

2 นางสาวดาลาวัลย์  สุดแสนยา

3 นางสาวนันทิยา  ชิณวงษ์

4 นางสาวอนัญญา  แขกพิมาย

5 นางสาวจารุวรรณ  หุตะนาวิน

6 นางสาวณิชาภัทร      ผลใส

7 นางสาวสิริยากร  ดงกระโทก

8 นายโกศล   ชินหัวดง

9 นางสาวศศิกานต์  แนบกลาง

10 นายพงษ์เพรช   ลีสม

11 นายอัครเดช   ยาเมา

12 นายครรชิต  โชตินอก

13 นางสาวนฤดี     วงศ์พฒิชาดา

14 นายไกรศร   รักชาติ

15 นายกฤษฎา  รักชาติ

16 นายธนะชัย  พรมจันทร์

17 นายอนุสรณ์   บุญสุระ

18 นางสาวสลิลทิพย์ งอมสันเทียะ

19 นายอัครพล จันทร์ม่อม

20 นายพัชรพนธ์    ค้าของ

21 นายวิชชา       จันทร์ภิรมย์

22 นายธัญญะ    ช านาญชาติ

23 นายพีรพัฒน์ บัวสาลี

24 นายอามินนาม  กระโทก

25 นายศักด์ิสิทธ์ิ  เซียงหลิว

26 นายนันทวัฒน์  ช่างพรม

27 นายภาวิต  จงจอหอ

28 นายนุติ แก้วนอก



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

29 นางสาวจันทร์จิรา กอกลาง

30 นายชาญณรงค์  เชิดสูงเนิน

31 นายภัทรพล  เอ่ียมมาลา

32 นางสาวฉันทิมา  สายมายา

สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ระบบทวิภาคี ปวส. จาก ม.6)

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายเทียนชัย  เปล่ียนนอก

2 นางสาวรัตติกาล  ใจเย็น

3 นางสาวศศิกานต์  พันธวงศ์

4 นางสาว จริยา พูนสวาย

5 นายสมชาย  ชูรัตน์

6 นายรัชตะ  ชะนะวัตร 

7 นางสาวเพ็ญนภา   มูลสันเทียะ

8 นางสาวกัญญาณัฐ  จักรกระโทก

9 นายอัมรินทร์   ปลัดกลาง



สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ระบบปกติ จาก ปวช.)

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวเกวลิน  เบ็ญพาด

2 นางสาวพรปวีณ์  ลีตะคุ

3 นางสาวนวพร  พรมณี

4 นายภูริกฤษ   บุญค า

5 นายทรงวุฒิ   นุชผักแว่น

6 นายณัฐพล   แนมชัยภูมิ

7 นายรุ่งเรือง โสพันธ์ุโต

8 นายฉลองชัย   ศรีลาวรรณ

9 นายจักรพรรณ  ตุ้มสูงเนิน

10 นายธนศักด์ิ   วงษ์ยงน้อย

11 นายจักรกริช   ไทยงูเหลือม

12 นายธนาวุฒิ   ถอยกระโทก

13 นายพัชระ  ลาขุนทด

14 นายศุภโชค  กาญจนสันติกุล

15 นายอัมรินทร์ จุ่มกลาง

16 นายภีรเดช  เกษมโอสถ

17 นายธนพงษ์   ปะทะโก

18 นายสุรศักด์ิ   โลภสูงเนิน

19 นายณัฐวัฒิ  จิตต์จะโปะ

20 นายกรกฎ   อาจสุโพธ์ิ

21 นายกรกฎ เรืองรัตนา

22 นายสิทธิเดช  ดอกหอมกลาง

23 นายฉัตรดนัย  เตรียมมะเริง

24 นางพงศ์พิริยะ  สุพรรณกลาง

25 นายธนัชชา  คูนา

26 นายฤทธิศักด์ิ จาบทะเล


