
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวสิริจรรณญา  เฉลียงกลาง

2 นางสาวสาวินี  ช่ืนยะปลอก

3 นางสาวณัฐฐาพร  โชคนิมิตร

4 นายภูแก้ว  ค าน้อย

5 นางสาวกัญญาวีร์  ค าชนะ

6 นายพีรยศ  ต่ ากระโทก

7 นางสาวพัชรินทร์   หอมสูงเนิน

8 นายสราวุธ  พระขุนทด

9 นางสาวศิริลักษณ์    บุญมาก

10 นางสาวสุภัสสร   ไพโรจน์

11 นายณัฐวุฒิ  ชาตรัตนวิไล

12 นางสาวนพิศรา   อ้นเนียม

13 นายจิรภัทร  ท้าวนอก

14 นายชนุตร์  สิริจ ารัสวงศ์

15 นางสาวนราวรรณ  กูลทิพย์

16 นายชาญณรงค์  นามยา

17 นายธีรภัทร  รักษ์จันทึก

18 นายเตชิต  ทองบุญเหลือ

19 นางสาวกาญจนา  ยางเครือ

20 นายชิยวัตน์ เอียงสูงเนิน

21 นายศุภณัฐ  ทองหม่ืนไวย์

22 นายพงศธร   ยืนสุข

23 นางสาวกัญญาพร  แถมจะโป๊ะ

24 นายคุณากร  ร้อยครบุรี

25 นางสาวกวินนาฎ   ไสยเรือง

26 นางสางวัชรี   เตชศิริกุลชัย

27 นายธนวัฒน์  ปาจิแพ

28 นางสาวศศิธร  สอนสมบูรณ์สุข

29 นางสาวสุภาลัย  สุนทรสนิท



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นายณัฐกมล  พลศักด์ิ

31 นางสาวเกษรา  ลาภแวง

32 นางสาวณัชนันท์  น้อยมาลา

33 น.ส.เนตรชนก  ใช้ช้าง

34 นางสาวสุพัตรา โฉมกระโทก

35 นายปฐรี  วันก่ิง

36 นายอัมรินทร์   เสมอสุข

37 นายวิศวะ  บักกลาง

38 นายศิริฉัตร  จงอบกลาง

39 นายปกรณ์  รักจะบก

40 นายอัศวิน  ขาวนอก

41 นายภูมิพิพัฒน์  จงเหน่ียวกลาง

42 นายกรวิชญ์   จู๋หม่ืนไวย

43 นายสพลดนัย  วิเศษ

44 นางสาวภัทริกา  เผียนสันเทียะ

45 นายฉันทวัฒน์  กูบโคกกรวด

46 นายรชานนท์  รัตนารักษ์

47 นางสาวศุภิสรา  อยู่ดีพะเนา

48 นายอนาวิล   บุญถือ

49 นางสาวมุทิกา  วิมลธวัส

50 นายพิทยา  เช้ือจอหอ

51 นายณัฐนันท์  ภูมิโคกรักษ์

52 นางสาวขนิษฐา  เทากระโทก

53 นางสาวเนตรนภา  อภินนพงษ์

54 นายสิทธิพล  ต้ังหลักศิลาทอง

55 นางสาวกนกกร  ทรงงศรี

56 นางสาวจรัสแสง  บัวเมือง

57 นางสาวสุณัฏฐธิดา  ทองนุชกุลรัตน์

58 นางสาวธันญารักษ์     ขวัญนาค

59 นางสาวก่ิงเพชร  ตลับไธสง

60 นายนคร  กูบโคกกรวด



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

61 นายธนวัฒน์   แสงเพชร

62 นายภาณุเชษฐ์  นาดี

63 นายณัฐวุฒิ  แพปรุ

64 นายธีรยุทธ  บุญโยธา

65 นายวิศิษฏ์   สนมะเริง

66 นายปการ     ศิลปศร

67 นายพงษ์ศักด์ิ  สอนกลาง

68 นายธนวัฒน์  เรืองกระโทก

69 นายศุภกร  แซ่พิมาย

70 นายอดิเทพ   เขียมสันเทียะ

71 นายพงศธร  กระจายพะเนา

72 นายศุภโชค  พิณฉิมพลี

73 นายวัรวุฒิ  มหาชน

74 นายศักรินทร์  โสไธสง

75 นายกิตติโยธิน     เกิดโมลี

76 นายภูวิช  ต่ ากระโทก

77 นายณัฐวุฒิ  เวียงค า

78 นายตะวัน  บุญชู

79 นายพงศ์พล  บัวรุ่ง

80 นายธนภัทร  โปร่งสูงเนิน

81 นายชนชนะ  เย่ียมสันเทียะ

82 นางสาวอลีณา เย่ียงจันทึก

83 นายก่อสร้าง  แขพรมราช

84 นายธีรพล   อาษา

85 นางสาวปิยะดา  โชติจันทึก

86 นางสาวปฐมพร  แคล้วสูงเนิน

87 นายชาญชล  อุดชาชน

88 นายอนันดา  ขวัญพรม

89 นายชิษณุพงศ์   ช้างรักษา

90 นางสาวรุ่งนิภา   ใหญ่สูงเนิน

91 นายภูชิต  ยอพันดุง



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายพลวัฒน์  เครือบสูงเนิน

2 นางสาววราภรณ์  เปลกไธสง

3 นายเจษฎาภรณ์  ทาโคตร

4 นางสาวพัทธวรรณ  มณีภาค

5 นางสาวธิติมา  โม้ภักดี

6 นางสาวศุภกาญจน์  วิลัยแก้ว

7 นางสาววราภรณ์ กล่ินสุคนธ์

8 นายษมาพล  จ้ายนอก

9 นายชินกฤต   ศรสูงเนิน

10 นางสาวกัฐสิมา   สินสูงเนิน

11 นายพีรพงษ์  วงศ์สมบูรณ์

12 นายเตวิช   พีรยากร

13 นางสาวสุจิตตราพร  สุริยพงศ์โชติ

14 นายเขมวัช  ปากหวาน

15 นายวาณิชย์  ปะกาทัน

16 นายวชิรเมธี   มุ่งพวกกลาง

17 นายปิยะพงษ์  พลจันทึก

18 นายธนานพ  สุริยะ

19 นายภูริภัทร บุญหว่าน

20 นายกฤษณพงศ์ ลมสูงเนิน

21 นายธีรภัทร ศรีบุรี

22 นายเจษฏาภรณ์ ยวงจอหอ



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ระบบปกติ ปวส. จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสันติสุข  สิมขุนทด

2 นางสาวอุมารินทร์  อยู่สูงเนิน

3 นางสาวอังคณา สุนทรสนิท

4 นายจักรกฤษ  ตรึกตรา

5 นายธนาธิป เล้าศิริ

6 นายธนวัฒน์  อินทะกนก

7 นางสาวจันทร์จิรา  จงอ่อนกลาง

8 นางสาวอรพิมล  ดาวรีรัมย์

9 นางสาวณัฐวรา  สุขวัฒนกุล

10 นางสาวปราถนา วงษ์เครือ

11 นายคฑาเพชร  พันค าภา

12 นายทรงกรด  ข้อนอก

13 นายปรเมษฐ์  มอบกระโทก

14 นายชยุตพงศ์   เกษี

15 นายธนภัทร  ต าจันทร์

16 นายภูมิสักด์ิ ย่อมกระโทก

17 นายภัทรวิทย์   สวยครบุรี

18 นายศิทธิพล ถ้วยฤทธ์ิ

19 นายโสภณวิชญ์  บุญแตง

20 นานอัมรินทร์  ช้อนขุนทด

21 นายศิริวรรธน์   ยันต์โชตินอก

22 นายนิพิฐพนธ์ เขียนโคกกรวด

23 นางสาวสุธิดา  ผลโพธ์ิ

24 นายพัชรพล  วัฒนะ

25 นายสุวัจน์      ผ่องพัฒนา

26 นางสาวป่ินมนัส เผด็จตะคุ

27 นายนนธวัช นนกระโทก

28 นางสาวชลธิชา  สัตยากุล

29 นายนนทพัทธ์  สุดจันทึก



(ระบบปกติ จาก ปวช.)

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสหรัฐ  รุกโพรี

2 นางสาวจุฬาลักษณ์   สอาดอ่ า

3 นางสาวรินรดา  แปกลางง

4 นางสาวกุชณาพร  พรมอินทร์

5 นายธนากร  เฉิดไทสงค์

6 นายวีรวิชญ์  นิรันด์ปกรณ์

7 นายธนาวัฒน์   พูนก่ิง

8 นายจิรวัฒน์  สุขโต

9 นางสาวธิดารัตน์  พูนเพ็ง

10 นายธีระวัฒน์  เสมาปรุ

11 นางสาวอลิชา   พงษ์พันธ์ุ

12 นายทัตพงศ์ มาประสงค์

13 นายณัฏฐนิช  พันธ์โคกกรวด

14 นายนันธวัฒน์  แขนโพธ์ิ

15 นายปพฤทธ์ิ  ดอนนอก

16 นางสาวอมรรัตน์   กลมป่ัน

17 นายศักด์ิสิทร์  ลุยจัตุรัส

18 นายธนวิช  กิติพงษ์

19 นายชาญวิทย์  เหล่าโนนคร้อ

20 นายธนารักษ์  หวังหามกลาง

21 นายพิสิษฐ์  เมธีอัครกูล

22 นางสาวพรชิตา  วันนา

23 นายพงพิสุทธ์ิ   สินสันเทียะ

24 นายธนภัทร อ่ิมวัฒนกุล

25 นายเจษฏา  เกสันเทียะ

26 นายวีรชน โฝงสูงเนิน

27 นายสิทธิพร  ศรีอภัย

28 นายธนภัทร  ล าพันธ์

29 นายพุฒิพันธ์  ศรีพนม

30 นายชัชวาลย์  รัตนเข่ือน

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง



ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

31 นายชานนท์ อยู่สีมารักษ์

32 นายภัทรกร  มีฉวี

33 นายปัณณธร   พิมพ์ปรุ

34 นายเรวัต  รักสถิตกุล

35 นายคมกริช  พลรักษา

36 นายพัฒน์  แก้วมณี

37 นายสิทธ์ิศักด์ิ  แผ่วครบุรี

38 นายกฤติน  อ่อนเกตุพล

39 นายเจษฏา   กิสันเทียะ

40 นายธนกฤต   จุลสิกขี



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาโยธา (ระบบปกติ ปวส. จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวลภัสวี  ชุ่มหม่ืนไวย

2 นายยศวิน   มังกะโรทัย

3 นายเก้ือกูล  หวังเชิดกลาง

4 นางสาวพลอยนิจ  ป้องป้อม

5 นายอดิเรก  ม่วงน้อย

6 นายมหาโชค  ปอสูงเนิน

7 นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิสาวัง

8 นายธนาธิป  ปราณีทรัพย์

9 นายธีรศักด์ิ  ประภาลัย

10 นายภาณุพงศ์ พลไชยบา

11 นางสาว กรวิภา  ส่งศรี

12 นายศุภกร  เกิดสิน

13 นายธันยธรณ์  ส ารวมรัมย์

14 นายอานนท์   บุ่งไธสง

15 นายจุลจักร  จันทร์หนองหว้า

16 นาย จิระพงษ์ สมานกุล

17 นายอิทธิพัทธ์  พลล้ า

18 นางสาวนรัณยา   แพทย์กระโทก

19 นายเอกชัย ศรีวงศ์ชัย

20 นายเอกชัย  เจิงชัยภูมิ

21 นายพิเชษฐ  เผือนอก

22 นายเจษฏากร  กุลไกรจักร

23 นายเจษฎาภรณ์  เป้าไธสง

24 นายจิรายุ  ยศกลาง

25 นางสาวณัฏฐณิชา ปุริเส

26 นายเอกรัตน์  วิไล

27 นายภัทรภูมิ   แงพันไม้

28 นางสาวสุภา  สุดก าปัง

29 นายปริญญา น้องหลิง



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นางสาวกรพินท์  เบียดนอก

31 นางสาวประภาศรี  มูระคา

32 นายพิษณุ  สงวนสันเทียะ

33 นายเอกภพ  อาจศึก

34 นาย ฑิณกร  วงษ์นอก

35 นางสาวภัณฑิลา  จากโคกสูง

36 นายนภสินธ์ุ   แทนสูงเนิน

37 นาย พีรพล  นนตานอก

38 นายสาธิตย์  พาณิช

39 นางสาวสุกัญญา บรรเทาทุกข์

40 นายภัทรศักด์ิ  หม่ืนสุข

41 นายอานุภาพ   ผจวบบุญ

42 นายศุภวิทย์  ด้วงไผ่

43 นายยุทธณา  หม่ืนสุข 

44 นางสาววินิทรา  สุไธสง

45 นางสาวกฤตพร  ชมกลาง

46 นายธนกฤต  ป้ันแจ้ง

47 นายสิทธิศักด์ิ  วงศ์ยาเป็ง

48 นายนันทวัฒน์  หมายขีดกลาง

49 นางสาวกาญจนา   พันชน

50 นายพัชรพล  สิงห์เพชร

51 นายอัษฏาวุธ  เกล๊ดจัน

52 นายธนโชติ  เสนาจอหอ

53 นายดิฐษกร   การถาง

54 นายพัชรพล  วัฒนะ

55 นายณภัทร  นวลบริบูรณ์

56 นายณฤพล  จันทร์ล้ิม

57 นางสาวศิร  พานิช

58 นางสาวสุชญา พองจ าปา

59 นางสาวชลธิชา   กรุณาน า 

60 นายปรเมธ  ฉ่ าพลี



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

61 นายอลงกรณ์ หงษ์ค ามี

62 นายสหรัฐ   ค้ากระบือ
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