
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563

ช่างกลโรงงาน

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายพัชรพล แสนผาม

2 นางสาวอภิชญา  การค้า  

3 นางสาวมัณฑนา  หอมสอาด

4 นางสาวอารีญา  วายุภักตร์  

5 นายพีรพัฒน์  ชมภูศรี 

6 นางสาวมีนา  พรรณวงศ์  

7 นางสาวไปรยา  พินจอหอ

8 นายสนธยา  ธรรมสอน

9 นายพงศกร วงษ์ษา

10 นายวชิรวิทย์  วีระรักษ์

11 นายพีรพล  ชมภูศรี   

12 นายเศวตโชติ  กล่ันหมอ

13 นายกันตพงษ์  โสจันทรา 

14 นายบุรินทร์  วนาลาภบวร

15 นางสาวสุพัตรา มหาเสนีย์เสฎฐ์

16 นายเจษฏา  เมืองนกเอ้ียง

17 นายจตุรพร  สร้อยสระน้อย

18 นายปฏิภาณ  พงษรามัน 

19 นายบุญฤทธ์ิ  แสวงบุญราศรี 

20 นายก้องพิภพ  ลอยมา 

21 นายวุฒิพงษ์  ผิผ่วนนอก 

22 นายสุรดิษ  จันทร์ขุน

23 นายบารมี  ธรรมฤทธ์ิ

24 นายศุภณัฐ  ช่างไม้

25 นายธันวาคิง เหล่าทะนนท์

26 นายฤทธิศักด์ิ  บูรณะ

27 นางสาวภูริชญา ดีโนนอด

28 นายรัฐภาคย์ จรดรัมย์

29 นายบุญชนิต  จันทร์แบน  



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นายศุภกรณ์  ไชยมีสุข

31 นายพีรพัฒน์  แสงไพศาล

32 นายสิโรดม  เขียวบุญแย้ม

33 นางสาวทิพย์รัตน์  พวงทองหลาง

34 นายอภิรักษ์  ทิพเนตร

35 นายพงศภัค  กาวีวน

36 นางสาวรินรดา จีบพิมาย

37 นายปิยะวัฒน์  ถอยกระโทก

38 นายธนาธร บุญศรี

39 นางสาวรวิสรา  ช่วยพิมาย

40 นายศุภวิชญ์ สุภาค า

41 นายธนวัฒน์  หมายรอกลาง

42 นายพีรพงษ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

43 นายเสฏฐวุฒิ  ทองดี

44 นายชาคริต  สุขสูงเนิน

45 นางสาวพัชรากร  แก้วทองภู

46 นางสาวปนิตาภรณ์  เตียนพลกรัง

47 นายภาคิน ภูสิริด

48 นายโกศัลย์  เงินโพธ์ิ

49 นายเจตน์สฤษฎ์ิ ค าภักดี

50 นายปรมินทร์  ช้วงจันทร์

51 นายอภิวัฒน์  นิลพยัคฆ์ 

52 นายอนรรฆวี   โกเสยะโยธิน

53 นายชาลี  ชิเรต

54 นายธนกฤษ   ดงสันเทียะ

55 นายภูเบศ  รานอก 

56 นางสาวฐิติรัตน์  ชะเวรัมย์

57 นายภัคพล  ลวดลาย

58 นายเพ่ิมศักด์ิ  สุดดี

59 นายทวินันท์  ฝางเสน

60 นายธนพัฒน์ ศรีระวงศ์



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

61 นายณัฐพงษ์  เลิกสันเทียะ 

62 นายธนัช พูนกลาง

63 นายเศรษพงศ์  ศรีสุระ

64 นายณัฐวุฒิ  ตาถ่ิมนวก

65 นายสหรัฐ  อาบสันเทียะ

66 นายวรวุต วันแก้ว

67 นายวาคิม  มีคล้าย

68 นายเจษฎา    ช่วยงาน

69 นายณัฐนนท์   พุทธบุรี

70 นายรัชภูมิ  พิมพ์ปรุ  

71 นายรพีพล  ขอก่ิง

72 นายธนกร แก้วประโคน

73 นายชัยณรงค์  โคตฉิม  

74 นายดัสกร  เคาศรี

75 นายณัฐวัตร  อัธยาศัย   

76 นายศศิวรรธ์  จีนกลาง

77 นายพีรพัฒน์ ในกระโทก

78 นายองอาจ  จอดนอก

79 นายชนินทร์  ชาญสูงเนิน

80 นายรพีภัทร์  ทิศกระโทก

81 นายน าชัย สนสุรัตน์

82 นายจักรภัทร  เจริญเชาว์

83 นายกิตติพัฒน์  พวงทวี

84 นายปริญญา  เย่ียงไธสง

85 นายสาวศุภพร   บุญเอนก

86 นายอธิป อุทธวัง

87 นายอนุสรณ์  สะท้านธรณี

88 นายพีรภัทร  เพ็ชรกล่ันพะเนา

89 นายธนวัฒน์  พึมสูงเนิน

90 นายนฤดล ข้างกลาง

91 นายอธิวัฒน์  เคล่ือนเมืองปัก 



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

92 นายยศนันทน์  อุ่นกระโทก

93 นายธนภัทร  ท าสันเทียะ 

94 นายวุฒินันท์  รอดจันทึก

95 นายสหรัฐ  เล่ียนเพชร

96 นางสาวเบญจรัตน์  ปากดี

97 นายเขมวัตร แม้นสุรา

98 นายวศิน  สุขังพงษ์

99 นายภูเบศ  เจิมขุนทด

100 นายอภิวรรต กระแส

101 นายชยุตรา  พลับทอง

102 นายอดิศักด์ิ  ม่ิงขุนทด

103 นายธีรวัฒน์  ก่ าโพธ์ิ 

104 นายณัฏฐพล  กอพลูกลาง

105 นายธนากรณ์  มีศรี   

106 นายรัชชานนท์  วันดีศรีกุล

107 นายอัครเดช   ร าพันดุง

108 นายกัณฑรันต์  สุขกลาง

109 นางสาวอุษามณี  สง่าวาจาสิทธ์ิ    

110 นายภูวดล บุญผ่อง

111 นายถิรวุฒิ  ปราณีตพลกรัง 

112 นายณรงค์ศักด์ิ ชงกลาง

113 นายเรวัฒน์ นัดกระโทก

114 นายภาสกร อัมพะวัน

115 นายภาคภูมิ  เจียรเกษม

116 นายณัฐวุธ  ชยันขาย

117 นายเขตตะวัน กอหญ้ากลาง

118 นางสาวจิดาภา  เย่ืองไธสง

119 นายวีรภัทร  เรืองวิริยะ

120 นายสรยุทธ  บุญเรือง

121 นายกิตติศักด์ิ  บ ารุงกุล

122 นายพรหมพิริยะ  เตวิชา



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

123 นายชัชวาล  ชาญสูงเนิน

124 นายทินกร นาคศรี

125 นายพุฒิชัย  ประคองกลาง

126 นายฐิตินันท์ งีสันเทียะ

127 นายชาญชัย  พรมจันทึก  

128 นายกฤษณะ  เหมือดชัยภูมิ

129 นายระพีภัทร ทางกระโทก

130 นายจิรศักด์ิ  สีสาวแห

131 นายสรเชษฐ์  สังขารีย์ 

132 นายนพกร  สืบจะบก

133 นายก้องภพ  ตอรบรัมย์ 

134 นายณัฐดนัย  ชาญส าโรง

135 นายกฤษฎา  แก้วพูน  

136 นางสาวรมิตา  เมยกลาง

137 นายนันทพงศ์  โปรษยะบุตร 

138 นายตรีทเศศ  กาหล้า

139 นายสิทธิชัย  ชาญสูงเนิน



(ระบบปกติ ปวส. จำก ม.6)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 น.ส.รุจิรา  ชาลีเครือ

2 นางสาววรรัตน์  กล่ินทองหลาง

3 นางสาวมรรทิตา  หวังกลาง

4 นางสาวนพมาศ    ศรีม่วง

5 น.ส.ลักษมนต์  ทองบัลลังค์

6 นายวรายุทธ  มือขุนทด 

7 นายนุชประสิทธ์ิ  ลีสันเทียะ

8 นายศักรินทร์  ฟอมกระโทก

9 นายชนาพงษ์    แสนโคตร

10 นายชัยณรงค์  ประสาร

11 นายสิทธิรัตน์  มีสวาท

12 นายธีรพงษ์  ภักดีแก้ว

13 นายอภิชัย   ชูทอง

14 นายธนกร       อุตสาห์

15 นายธนพล พรผักแว่น

16 นายเฉลิมศิลป์  ชัยโคต

17 นายจิรพันธ์ุ  จันทร์พิทักษ์

18 นายณัชพล   พลเย่ียม

19 นางสาวอรจิรา    พิมพ์อินทร์

20 นายนเรศ     ข าสวัสด์ิ

21 นายสิทธิศักด์ิ     จิตรสม

22 นายเจฎาภรณ์  ชิดนอก

23 นายณัฐวัตร   มีสุวรรณ์

24 นายสุทธิศักด์ิ   กล่อมสูงเนิน

25 นายชัยพร      ทริเพ็ง

26 นายสุรวุฒิ      ตวงกลาง

27 นายสิทธิพร    พุทธปัญญา

28 นายวรวัส        เงียบจังหรีด

29 นายวาสิทธ์ิ      ธีระวัฒนา

สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นายยศนันทน์   สาเกตุ

31 นายชินวัฒน์ เผยกลาง

32 นายศิวกร บุญสิทธ์ิ

33 นายนนธวัฒน์  ประทุมชาติ

34 นายรัชชานนท์ รักสันเทียะ



(ระบบทวิภำคี ปวส. จำก ม.6)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสิทธิพงษ์  ทองพวง

2 น.ส.เกตน์นิภา  สุภีพุฒ

3 นายเขตชัย  โกฏสันเทียะ

4 นายสมหวัง  กองทองนอก

5 นายชายชาญ  เสนโคกสูง

6 นายชัยวุฒิ  ทานกระโทก

7 นายทีปกร  พุมพาน

8 นายภาณุมาศ  พิจันทร์สุข

9 นายบริวัฒน์  วันริโก

10 น.ส.ศศิธร  สุคนธสิงห์

11 นายสมศักด์ิ  ภาโสภะ

12 นายศักด์ิชาย  จินดาพันธ์

13 นายศิริวัฒน์  สีสนิท

14 นางสาวอินฐิรา  อุ่นปิง

15 นายณัฐเกษม  ชีวะศักด์ิ

16 นายอภิวัฒน์   พานิชนอก

17 นายสนธยา ตรีศักด์ิ

18 นางสาวทิพย์นารี  คงสง

19 นายวิชานนท์  เรืองมะเริง

20 นายจิรัฐติกุล  ฉิมกลาง

21 นายนนทวัฒน์ บุญเพ็ญ

22 นายธีรพงษ์   สูนสันเทียะ

23 นายอดิศร มณีสิงห์

สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม



สำขำงำนอุตสำหกรรมกำรผลิต  (ระบบทวิภำคี  จำก  ปวช.)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายจิรวัฒน์  สังขจันทรานนท์

2 นายธนวัฒน์  สมรูป

3 นายวัชรพล  ศรีมงคล

4 นายคณิน  ภูจันทึก

5 นายวิศรุต  ไกยสุข

6 นายณัฐจักร์  บุญสูงเนิน

7 นายกิตติวัฒน์  เสานอก

8 นายนันทวัฒน์  สุวรรณปักษ์  

9 นายปฎิพัทธ์  ชนะพันธ์

10 นายพีระพงศ์  ขึนสันเทียะ

11 นางสาวนริศรา  พืชโพธ์ิงาม

12 นายไตรภพ  จิตรภักดี

13 นายพิทยา  กะจ่างโพธ์ิ

14 นายรณภูมิ  ทอนพลกรัง

15 นายพีรพล  ใจเท่ียง

16 นายพรรณพนัส  ศรีโพธ์ิ

17 นายสุรศักด์ิ  เย็นหลักร้อย

18 นายธนโชติ  ชมโคกสูง

19 น.ส.โสภิญา  สันดอน

20 นายวรเชษฐ์  โปรดสันเทียะ

21 นายศุภณัฐ  ช่วงศรี

22 นายวิทธวัช  ช่ืนเจริญ

23 นายสัญชัย  กระต่ายทอง

24 นายพันกวี  แจ่มกาะ

25 นายพีระพล  สีวิรัตน์

26 นายไตรภูมิ  อินมะดัน

27 นายประภาส  จ าปาโพธ์ิ

28 นายพงศธร    อุดนอก

29 นายธีระภัทธ์ิ  งอกโพธ์ิ

30 นายเกียรติศักด์ิ  อานก าปัง



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

31 นายณัฐพงษ์  เท่ียงกระโทก

32 นายวุฒิชัย  ชินหัวดง

33 นายอณิษฐ์  ทุมมา

34 นายพงศธร สิงห์ขรณ์

35 นายธนวัฒน์  เกาะสูงเนิน

36 นายปรัชญนันท์  ตรีสุวรรณ

37 นายสิทธิกร  โคตตาแลง

38 นายปกรณ์  ขาวนวล

39 นายสุรกิจ  น่วมกลาง

40 นายพงษ์เพชร  อินทะพุฒ

41 นายธีรภัทร์  จันทร์โพธ์ิ

42 นายภัทรดนัย  คิดการ

43 นายธีรภัทร  ชอบทดกลาง

44 นายณัฐพล  ผินโพธ์ิ

45 นายศุภวิชญ์  หาญกล้า

46 นายพันธ์กานต์  เพ็ชรภูมิ


