
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายวีระวัตร โนนพลกรัง

2 นายพิเชษฐ จบศรี

3 นายชลธิศ เศษวิสัย

4 นายปุณยวีร์ เจริญสุข

5 นายณัฐวุฒิ  ไกรพนม

6 นายอดิสร ภิรมย์ไทย

7 นางสาวเจนจิรา แซ่ล้ี

8 นายเตชัส เทพโมง

9 นายปรมะ  กาศมณี

10 นางสาวอรุชิยา  เร่งพิมาย

11 นายตุลธร ก่ิงกระโทก

12 นางสาวณีรนุช แสนเมือง

13 นางสาววชิราภรณ์  ตุมกระโทก

14 นายพงษ์ภิสิษฐ์ บัวมาศ

15 นายนราธิป  สกุนินนท์

16 นายพงษ์ศักด์ ศรีเกาะ

17 นางสาวกนกพรรณ  หลักสูงเนิน

18 นางสาวกมลวรรณ  คุ้มไข่น้้า

19 นายภาณุวิชญ์  ค้านาค

20 นายศุภิชญ์  ล้ิมค้าดวง

21 นายพิรุฬห์  กาศเกษม

22 นายกมลเขตต์  เชิดชัยภูมิ

23 นางสาววิภารัตน์  ทุมมาบัติ

24 นายไวทย์ทัพพ์  เนตะฝาง

25 นายธนพงษ์  นึกท้า

26 นายรชานนท์  เสมเจริญธรรม

27 นายผดุงศักด์ิ  คุสิตา

28 นายอุ้มบุญ  แสงหิรัญ

29 นางสาวปุณฑริกา มุ่งชู



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นายพลเทพ แก้วเนตร

31 นายประเสริฐ สวัสดีพุทรา

32 นางสาวภัสสร เจริญไชย

33 นายอลิย นาคนิลทอง

34 นายอรรถโกวิท ดวงพรม 

35 นายนิรัติศัย ทองอ่อน

36 นายพรพิพัฒน์  ค่ายสงคราม

37 นายชัยพิเชษฐ์ เกิดสอน

38 นายพีรพัฒน์  อุตมาเคร่ือง

39 นายสงกรานต์ ฉุดพิมาย

40 นายธนยศ แก้วมน

41 นายชลิต  ธุระหาย

42 นายภัทรพงษ์ สุฟู

43 นายกิตตินันท์  ถวิลถึง

44 นายวิธวินท์  ผิวแดง

45 นายกฤษดา  สาแก้ว

46 นายคณัสนันท์  จีนเต็ม

47 นายเอกชัย  วันแก้ว

48 นายภาณุพงศ์ ติสันเทียะ

49 นายธีรพงษ์ รอดกลาง

50 นายนราธิป  ขลิบกลาง

51 นายพิพัฒนชัย  สุขเกษม

52 นายชัยสิทธ์ิ หวังจันทร์กลาง

53 นายภาณุภัทร  นาคร้าย

54 นายปุญญพัฒน์  พิณทรัพย์

55 นายธนภัทร  ดินจันทร์

56 นายกิตติภูมิ เข็มโน

57 นายพงศ์ภรณ์ ป้อมกระโทก

58 นายต่อเกียรติ  จันทร์ขุน

59 นายสรวิชญ์  ศิลาโท

60 นายเจษฎา  บุตรา



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

61 นายธนภัทร กนกพรพรรณ

62 นายกนก นาคหฤทัย

63 นางสาวแพรทอง อินทร์นอก

64 นายชยากร  ทวนขุนทด

65 นายทักษิณ  เท้าไม้สน

66 นายฐิติวุฒิ  ยาเคน

67 นางสาวชุติกาญจน์ นวลนุกูล

68 นางสาวดาวประกาย  พะนา

69 นายปฏิวัติ  เงสันเทียะ

70 นางสาวชุติมา พันธุ

71 นายธีรวุธ  กองเกิด

72 นายปฏิพล  ดีพิมาย

73 นายรัฐศาสตร์  เผือดจันทึก

74 นายณัฐภัทร  รักไร่

75 นายแก้วมังกร  บัวพรมราช

76 นายธนาธร  น้อยหม่ืนไวย

77 นายเจษฎา ปานเจริญศักด์ิ

78 นายวรพรต  บุญเจียม

79 นายอภิชิต  ลาเซอร์

80 นายฐาปกรณ์ เมรินทร์

81 นายอัคคเดช  มิตรสูงเนิน

82 นางสาวกมลพรรณ  อู๋สูงเนิน

83 นายกฤษณพงษ์  แมลงทับ

84 นายปิยะ  คงสุข

85 นายสหรัฐ สายทอง

86 นายวรกันต์ บุญอบ

87 นางสาวมนัสนันท์  กองการ

88 นายกิตติ  แขจอหอ

89 นายภาณุพงศ์ อินทิกูด

90 นายณัฐภัทร  อรรคสาน

91 นายจิตติพัฒน์  จันทาทุม



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

92 นายณัฐนนท์ ประพงศ์พันธ์ุ

93 นายอรรคพล ผิวผ่อง

94 นายอภิรักษ์  วัดสุวรรณ์

95 นายศักด์ิชัย หวังบ่อกลาง

96 นายปญพล  บุญญานุสนธ์ิ

97 นายเดชพล ร่ัวจอหอ

98 นายนรากร  แซ่เอ้ียว

99 นายกมลภพ  บุญเจียม

100 นายกิตติคุณ  เจริญวิวัฒน์วงศ์

101 นายนพชัย บุญมา

102 นายธนากูร  เรืองวร

103 นายชนะชัย  รุททองจันทร์

104 นางสาวภัทรธิดา  แทนพลกรัง

105 นายไกรสร  ฤทธ์ิวัชร

106 นายเสฏฐวุฒิ  บวกไธสง

107 นายปุณยวัฒน์  โมกศิริ

108 นายสหรัฐ  เกขุนทด

109 นายศุภกร  มณีโชติ

110 นายพัชรพล ภูมิพานิช

111 นายสุรศักด์ิ  ทวยไธสง

112 นายธนดล  น้าสันเทียะ

113 นายสุริยา แยบสูงเนิน

114 นายถิรวัฒน์ ดอกสันเทียะ

115 นายศิลป์คหัฐ สาดสี

116 นายแทนวิทย์  ไชยอุดม

117 นายพงษ์พิพัฒน์  เสกสรรค์สิน

118 นางสาวสร้อยทิพย์ ชัยปัญญา

119 นายภูษิต  ก้าหนดศรี

120 นายเจษฎา รัตนแสง

121 นายภาราดร รักมิตร

122 นายอัครวินท์ เครือปัญญา



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

123 นายชัยวัฒน์  สิงหะชัย

124 นายคณพศ  คล้ายข้าดี

125 นายจิตติ ตันทิกุล

126 นายภานุวัฒน์ จัดจันทึก

127 นางสาววชิราพรรณ  ยุภาคณิต

128 นายภูเบศ  ตระกูลกิจไพศาล

129 นายอภิรักษ์ ปิลอง

130 นายธุวภัทร เปียจันทึก

131 นายพีรพัฒน์ รัตนมาลัย

132 นายชนันพัฒน์  พลเมืองศรี

133 นายภูธิเบส หอมเนียม

134 นายวรโชติ ก๊ักสูงเนิน

135 นายจิรพนธ์ ธารณะกลาง

136 นายพงศ์ปณต  ชูทองบุญ

137 นายรวิพล ศิริพงษ์

138 นายหัสดินทร์ สาดสี

139 นายรัชตะ มะสันเทียะ

140 นายสหรัฐ วิริยะจิตต์

141 นายยศวร  ตัดพุดซา

142 นายธนวันต์ เสือยันต์

143 นายรพีภัทร เผือกพังเทียม

144 นายศักด์ิพล  พรหมเอาะ

145 นายพิภัทรพงษ์  ภักดีชาติ

146 นายกันตวิชญ์  ธ ารงค์พิทักษ์



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ระบบปกติ ปวส.จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายปรัชญา วิริยะหัตถการกุล

2 นายบัญชา เชิดพุดซา

3 นายธีรศักด์ิ เทพอาษา

4 นายนพรัตน์ ฤทธ์ิวัชร

5 นายกุลวิทย์ ยมสูงเนิน

6 นายภาณุวัฒน์ วิเศษศรี

7 นายวิศรุต ม่ันคง

8 นายปฏิภาณ หงษ์รัตนาฤทธ์ิ

9 นายอัครชัย ชาญสูงเนิน

10 นางสาวศิริประภา นครไธสง

11 นางสาวธิรัตน์ติการ สามชัย

12 นายชยธร ดวงมณี

13 นายเลอสันต์ มุ่งกล่อมกลาง

14 นางสาวนัยนา อังกาบก่ิง

15 นายชานนท์ สังวาลรัมย์

16 นายภควัตร สวนหลวง

17 นายอนุชิต ยาบุษดี

18 นายสุรพงษ์ สมศรี

19 นายยศธร จอดสันเทียะ

20 นายจักรินทร์ สิงห์ศิริ

21 นายณัฐวุฒิ ภูมิประหมัน

22 นายจตุพล นาคโปย

23 นายพศิน พวงพิลา

24 นายรัฐศาสตร์ หล้าจันทึก

25 นายณัฐวัตร กระจ่างจิตร

26 นายธนภัทร วิชัยระหัด

27 นายธนากร วงศ์สระ

28 นายจิรภัทร กนก

29 นายเดชา ก่ิงนอก



ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นายพีรพงษ์ ศรีแสง

31 นายณัฐพงศ์ ศรีอุทัย

32 นายอัครเดช โคตรศักด์ิดี

33 นายจิรายุทธ จินดาภีร์

34 นายสิทธิกร ศรีมาศ

35 นายอภิรัชต์ ขันนาค

36 นายปริวัฒน์ หารี

37 นายธีระพล พลตะขบ

38 นางสาวอุมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ

39 นางสาวกชกร ดะขุนทด

40 นายสุภกิณห์ หีนภู

41 นายกฤษณะ มอญกระโทก

42 นายไตรภพ วังกลาง

43 นายบัลลพ สวยกลาง

44 นางสาวพิมพ์วิมล อะโนศรี

45 นายเศรษฐ์พงศ์ ผ่องแผ้ว

46 นายนพวรรษ สุขถาวรกาญจน์

47 นายธีรภัทร เอมกลาง

48 นายวีรภัทร จันทร์ภิรมย์

49 นายสุรชัย เบ้ียไธสง

50 นายพงศ์ธร มลิวัลย์

51 นายอัชฌา มีสัจ

52 นายพงษ์บัณฑิต พันธ์มณี

53 นายกฤตพล อุ่นมีศรี

54 นายชัยวัฒน์ อาบสุวรรณ์

55 นายธนากร สันเทียะ

56 นายเปรมณัช เถียนนอก



สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ระบบปกติ ปวส.จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายทิชานนท์ ขจรสมบัติ

2 นายสดายุ เรไรสระน้อย

3 นายโยธิน สมบูรณ์

4 นายธีรวัต หมอยา

5 นายสุรเดช จันทร์ส าโรง

6 นายอภิมงคล ดวงเงิน

7 นายสิทธิพงษ์ เล้าพยอม

8 นางสาวอัสริยา เชิดผล

9 นายจิรวัชระ เฉียงพิมาย

10 นายอภิรัฐ แก้วทองค า

11 นายวรากร นิลก าเนิด

12 นายวรวรรธ ครองตาเนิน

13 นายธีรภพ สายสิน

14 นายวิกรเมศวร์ สมัครค้า

15 นายชัยพฤกษ์ สุทธิสา

16 นายยุทธนา น้อมมนัส

17 นายธีรธาดา  ด าละกอ

18 นายธีรศักด์ิ  สันติชัยรัตน์

19 นายณัฐนันท์ ดีเปร่ียม

20 นายณรงค์ฤทธ์ิ เกตุศรี

21 นายชลิต ปะวะกา

22 นายภูมิสยาม เทียมตรี

23 นายธนากร ก่ ากระโทก

24 นายกิตติพงษ์ กองแก้ว

25 นางสาวพรรรทิพา สดกลาง

26 นายวิชา แก้วกล้า

27 นายธวัชชัย กานิล

28 นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วัฒนพงศ์

29 นายอานุภาพ ประเทืองผล

30 นายอนุชาติ ดุนขุนทด



ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

31 นายจิรายุทธ สุโพธ์ิ

32 นายศุภวัฒน์ ทองจ าปา

33 นายธนาดุล มีสวาท

34 นายสิทธิกร ภู่ถนนนอก

35 นางสาวปวันรัตน์ สินปรุ

36 นายลิปปกร ประสาร

37 นายเจิมศักด์ิ เจ๊กจันทึก

38 นายชินวัตร   ภักดีขุนทด

39 นายศิริศักด์ิ     คีรีกลาง

40 นายชวลิต  แก้วมะเริง

41 นายจักรกฤษณ์ เจ๊กพังเทียม

42 นายสิทธิศักด์ิ มนขุนทด

43 นายธนาวัฒน์ ไชยโชค

44 นายอภินันท์ ภูศรีฤทธ์ิ

45 นายธนกร ทับทัน

46 นางสาวธัญชนก   ประจิตร

47 นางสาวชาลิสา   บุญมี

48 นายธนพล เสไธสง

49 นายธีรภัทร  เงางาม

50 นายภูมิพัฒน์    ดังกระโทก

51 นายมนัญชัย    จิตรกลาง

52 นายเสกสรรค์  ลาภย่ิง

53 นายธีรภัทร ด้วงบุดดี

54 นางสาวณัฐกานต์ กล้วยนอก

55 นายอานันท์ หูกขุนทด

56 นายธวัชชัย โทแหล่ง

57 นายวิศรุต จาบทะเล

58 นายณรงค์ฤทธ์ิ โบราณ

59 นายรณกฤต ป่ันกลาง



สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ระบบทวิภาคี  จาก  ปวช.)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสหรัถ ค าแก้ว

2 นายกฤษดา เรตสันเทียะ

3 นายภูวดล บุญรอด

4 นายทักษิณ แก้ววงษา

5 นายธนภัทร บงแก้ว

6 นายเทวา ปัสสะจันทร์

7 นายกฤตเมธ พิมพ์จันทึก

8 นายกรรณติกรณ์ กระฉอดนอก

9 นายพิพัฒน์ พ่ึงเกาะ

10 นายธีรภัทร อินนอก

11 นายธนวัฒน์ จู๋หม่ืนไวย

12 นายธนกฤต จ านงค์

13 นายมนัสวิน ธรรมา

14 นายจุฬเทพ เติมสวัสด์ิ

15 นายกฤษฎา บุญสมภพ

16 นายยมนา อัคชาติ

17 นายปฏิวัติ ประเมศรี

18 นายนัตพล พิลาคูณ

19 นายเจ็ฟฟ์ วันเดอร์วีกีน

20 นายยศดนัย จินากูล

21 นายภราดร อาบจะบก

22 นายพันธวัช ภูบังไม้

23 นายพงศกร ทับอาสา

24 นายศุภฤกษ์ ย่ิงยืน

25 นายณัฐวุฒิ หามทอง

26 นายสุริยะ สูบก าปัง

27 นายปุระชัย รานอก

28 นายศิวัช ธงทอง

29 นายอภิสิทธ์ิ เสริมศรี

30 นายทยากร งามเมืองปัก



ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

31 นายมนัสวิน ท่าพิมาย

32 นายวีรวุธ เสาสูง

33 นายพีรดนย์ พินิจศักด์ิ

34 นายภัควัฒน์ ข าหินต้ัง

35 นายอนุพงษ์ แก้วสุวรรณ์

36 นายพีระพัชร แก้วดวงดี

37 นายณัฐภัทร โทนโคกสูง

38 นายนิคม สมภาวะ

39 นายณัฐนนท์ สุณาอาจ

40 นายภัทรพล จันทรสวาท

41 นายสัณหณัฐ ชาลีรินทร์

42 นายศักรินทร์ พันโนราช



สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ระบบทวิภาคี จาก ปวช.)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวภัณฑิรา หวังโชคอนันต์

2 นายปฏิวัติ แสนภูวา

3 นางสาวถิรพร จอกสูงเนิน

4 นายอุดมชัย ชูช่วย

5 นายจักรภัทร จารุวัฒน์วงค์

6 นายวัศยศ สมัครค้า

7 นายธีธัช พงษ์ศิริรักษ์













รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563


