
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวอารยา เท่ียวสูงเนิน

2 นางสาวการเกศ ต้องถือดี

3 นายจักรภัทร ตุ่นนิราช

4 นายโชคพิทักษ์ บุญมี

5 นายณัฐวุฒิ สิงห์ผักแว่น

6 นายวุฒิชัย ใจอดทน

7 นายปฏิภาณ ยางนอก

8 นายภูวนาท   ทุยมะเริง

9 นายอภิวัฒน์ ตันกลาง

10 นายชยุดตพงศ์  ไหว้พรหม

11 นายปฏิภาณ อินทิกูด

12 นายธีรนัย ดิลกลาภ

13 นายอัษฎาวุฒิ  ไชยเสน

14 นางสาววนิดา ผ่องสนาม

15 นายธีรพงษ์ ผูกพันธ์

16 นายก้องภพ ทิมะดี

17 นายจักราวุธ เทียนไทย

18 นายพงศธร ทาเงิน

19 นายธนพล สะสาง

20 นายพีรณัฐ มะลิขาว

21 นางสาววีรวรรณ  สุขสงกลาง

22 นายณัฐวุฒิ เพียรงูเหลือม

23 นายศุภกร ยอดกระโทก

24 นายรัชพล   รมมะเริง

25 นายขจรศักด์ิ ปักขีระกา

26 นายบูรพา จันทร์งาม

27 นายอัษฎาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์

28 นายพงศกร   เปร่ียมสูงเนิน

29 นายเจษฎาภรณ์ เรตสันเทียะ

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นายเพชรแท้  หม้อตาหล้า 

31 นายกรกมล  เยสูงเนิน

32 นายสิทธิโชค สาระค า

33 นายสุชสันต์ ปานอูป

34 นายณัฐพล หาดี

35 นายพีระพัฒน์ ดาวเรรัมย์

36 นายพีรนัย ประเสริฐศรี

37 นายอนุรักษ์ ผินงูเหลือม

38 นายภัทรพล     เมืองสมัย

39 นายศิวกร จันพันดวง

40 นายณัฐพล เส็งดอนไพร

41 นางสาวณัฐวรรณ ไทยมะณี

42 นายธนภัทร แยบสูงเนิน

43 นายณปภพ  เสยกระโทก

44 นายรัชชานนท์  แหลมทองหลาง

45 นายพลกฤต  เก่งค า

46 นายธีระภัทร  สุภารักษ์

47 นายวิโรจน์  มนต์ขุนทด

48 นายอภิชัย  แย้มโพธ์ิกลาง

49 นายศิรดนัย  จันทร์แจ่มภพ 

50 นายกฤษนัย เหยียดกระโทก

51 นายพงศธร  ตาบสันเทียะ

52 นายศักดินัณณ์ หยาดค า

53 นายณัฐวุฒิ  ธรรมทีโป

54 นายจิธิศักด์ิ  แววกระโทก

55 นายธีระวัฒน์  วัฒนาวาณิชย์

56 นายธีรเทพ  กุยราพะเนา

57 นายธนกฤต เลียนอย่าง

58 นายต้นครรลอง  โฉมเฉลา

59 นายนครินทร์ เพียงโคกกรวด

60 นายสันติภาพ ชูช่ืน



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

61 นายธนภัทร  อาจศัตรู

62 นายไกรวิชญ์  จ๋าพิมาย

63 นายเกียรติศักด์ิ อุดมสันติสุข

64 นายกฤษฎา  แก่นจ าปา

65 นายสหะรัตน์  ทองกระโทก

66 นายวีรภัทร  กองแก้ว

67 นายธนัทเทพ  เสือกระสัง

68 นายกฤษตมุข     ไชยสัจ

69 นายกรอบชัย  สีพรมใต้

70 นายศักดา    เพ็ชรสูงเนิน

71 นายอภิรักษ์     แก้ววัน



สาขางานงานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม (ระบบปกติ ปวส.จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายเจษฎา ลาสูงเนิน

2 นายสิรภพ  ศรีบุญเร่ือง

3 นายไพรัช บุญครอง

4 นส.พัชรินทร์ อุทธศรี

5 นายธนารัตน์ เชิดเพชรรัตน์

6 นายวีระชัย  บัวพิมาย

7 นายชัยวัฒน์ เมินกระโทก

8 นายเอกพล โต๊ะสิงห์

9 นายนักรบ ยวงกระโทก

10 นายพัทธพล กรีครบุรี

11 นายเมธชนัน รักเพ็ชร

12 นายอัครพงษ์ อร่ามพงษ์

13 นายธนพัฒน์ บุญย่ิง

14 นายภาณุวัฒน์  ถางโพธ์ิ

15 นายภานุวัฒน์  โฉมงาม

16 นายนันทภพ  ทองแท้

17 นายประพันธ์   บุญล าพู

18 นายคมกริช พยัคมะเริง

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ



สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ระบบปกติ จาก ปวช.)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายเคน ศิริเวช

2 น.ส.พัชราภา มังษาอุดม

3 นายภานุวัฒน์ อ้วนสูงเนิน

4 นายณัฐวุฒิ สุวรรณศรี

5 นายปฏิภาณ โคกสระน้อย

6 นายธนพล  บมสระน้อย

7 นายทิวา อาลัยวงษ์

8 นายจิรายุ หมายเครือกลาง

9 นายปิยฉัตร พลราชม

10 นายธีรพงษ์ พรมนิล

11 นายพันธมิตร แจ้งจิตร

12 นายสุวิทย์ ห่อยผักแว่น

13 นายภูริภัทร์ จวนกระโทก

14 นายอัครเดช ยอดกุล

15 นายสมมาส วุฒิเสถียร

16 นายเกริกพล สุขสูงเนิน

17 นายพงศกร จัดก่ิง

18 นายสุรเชษฐ์ ศรีสว่าง

19 นายอธิพันธ์ พลเย่ียม

20 นายธนภัทร ไกรสร

21 นายณัฐเกียรติ ปัตตายะโส

22 นายพัชรินทร์ กันบุรมย์

23 นายณัฐนันท์ วีรภัทราวิจิตต์

24 นายเนติศักด์ิ ศรีสุกสุด

25 นายภานุวัฒน์ พรมบุตร

26 นายสุภัทร บุญจุง

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ


