
สาขาวิชาช่างยนต์
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายอลงกรณ์ ล้ิมเจริญวงษ์ชัย

2 นางสาวปรารถนา จินดาวงษ์

3 นายสถาพร  อ่องจะบก

4 นายณัฐกิตต์ิ พลครบุรี

5 นางสาวสุภาพร เมืองสันเทียะ

6 นายอนุภาพ  ไกรรักษ์

7 นายฐิตินันท์ สันจรโคกสูง

8 นายเศกสรร ศรวงษ์แก้ว

9 นายวุฒิชัย  ไชยมงคล

10 นายภูวนารถ โดยค าดี

11 นายรัฐธรรมนูญ เชียรโคกกรวด

12 นายธนวัฒน์ เทพทรัพย์สิริ

13 นายชัชวาล     เกือนสันเทียะ

14 นายครรชิต เจิงสูงเนิน

15 นางสาวกนกวลี  โก้สันเทียะ

16 นายโชคนิพัทธ์  อ่อนช านิ

17 นายนัฐชัย ศิริชัยธาดา

18 นายณัฐวุฒิ     อินทะกนก

19 นายธนดล  รายณสุข

20 นายรณชัย  มุละชีวะ

21 นายจิระพงศ์  คงกะพ้ี

22 นายวิศวะ  ก าป่ันทอง

23 นายชลิตพล พลจันทรื

24 นายวิวัฒน์ กกทองหลาง

25 นายปิยวัฒน์ พาสระน้อง

26 นายจิรานุวัฒน์ กระแสอินทร์ 

27 นางสาวพรทิพย์ เข็มศรี

28 นายศักด์ิดาวุธ  กาญจนพิมาย

29 นายอานนท์  ศรีจันทร์

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นายพลายแก้ว  หาญชนะ

31 นายพาที ทองเกล้ียง

32 นายวันเฉลิม สาลี

33 นายธเนศ  นินพิมาย

34 นายปรัชญา เกศชมพู

35 นายพีรวัฒน์  ญานปัญญา

36 นางสาวฉัตรลดา  หงษ์ศิริ

37 นายธีรทัศน์  ใสโต

38 นายณัฐวุฒิ เสาวพันธ์

39 นายก่ิง  เผ่ากลุ่ม

40 นายประติมากร ก้อนในเมือง

41 นายปรัชญา ย่ิงประเสริฐ

42 นายชินวัตร ต้ังกระจ่างจิตร

43 นายวีระทัศน์ คล้ายสูงเนิน

44 นายรังสรรค์  หงอสูงเนิน

45 นายณัฐวุฒิ แซ่ลี

46 นายกิตติ อ่ิมกลาง

47 นายเสฎฐ์วัฒน์  แย้มโคกสูง

48 นางสาวสุกฤตา  โบกกระโทร

49 นางสาวนันท์นภัส เมืองกลาง

50 นายจักรพงษ์  ดอกไธสง

51 นายศราวุฒิ สติภา

52 นายพงศธร อ ากระโทก

53 นายเลิศเดช พวงจันศรี

54 นายกนก เพ็งพะเนา

55 นายธราเทพ  หนดกระโทก

56 นายวุฒิภัทร งามจันทึก

57 นายพงศกร  ดาศรี

58 นายธนากร  ขวดพุดซา 

59 นายชาญชัย  หร่ังกลาง

60 นายธนากร  ระไหวสระน้อย



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

61 นายกิติศักด์ิ  หงษ์เงิน

62 นายธนากร นาคราช

63 นายธวัชชัย  นิลสันเทียะ

64 นายมนตรี     ฝ่ายโคกสูง

65 นายนิธินันท์  จ๋ีชุม 

66 นายอนุวัฒน์ เจาะดี

67 นายเดชานุวัต จันทร์วิเศษ

68 นายพศวีร์ มานะทัศน์

69 นายธรรมรัฐ พิทยภูวไนย

70 นายเอกชลิต  สมน้อย

71 นายพสิษฐ์ ภูจ านงค์

72 นายน่านนที แคะสูงเนิน

73 นายเดนนีส    ชะนอรร์

74 นายรัฐภูมิ จินกลาง

75 นายภานุวัฒน์ อ้มทองหลาง

76 นายสุวิทย์  มัดหา

77 นายวัชรพล พลจันทึก

78 นายสรุเชษฐ์ อ่อนแก้ว

79 นายอัมรินทร์ ด้วงช้าง

80 นายอานนท์ เชิดสูงเนิน

81 นายกฤษดา คุ้นเคย

82 นายจิตตภัทร์  โอฬาร์กิจ

83 นายภูมิพัฒน์ โปร่งกลาง

84 นายศุภสัณฑ์  บาตรโพธ์ิ

85 นายกัตติเกยา ละมูลศิลป์

86 นายจักรี อนุเดช

87 นายเขมณัฏฐ์  วาปีโส

88 นายปรีดา ปล่ังกลาง

89 นายปฐมพร ธรรมสุระ

90 นายฤทธิเดช  แซ่จิว

91 นายนันทวัฒน์ เถินมงคล



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

92 นายธัญญานนท์  โพธ์ินอก

93 นายธนโชติ ฤกษ์สง่า

94 นายพัฒนพงษ์ นิตย์ภิรมย์

95 นายวรชาติ กล้าหาญ

96 นายธนวัฒน์ ทองพรหม

97 นายสหรัฐ     มาค ารอด

98 นางสาวเยาวลักษณ์ ประทุมมาตย์

99 นายชีวธันย์ นาทรัพย์

100 นายเอ้ืออังกูร รอบครบุรี

101 นายณัฐวัณ  ไพรนอก

102 นายทินภัทร     ธรรมวิจิตเดช

103 นายชินภัทร์     กระฉอดนอก

104 นายธราเทพ  เถยสูงเนิน

105 นายตะวัน จันทร์นอก

106 นายนราธิป จันทร์อุบล

107 นายนัทถกิจ บุญธนะ

108 นายณรงค์กร  โนนพลกรัง

109 นายจิรวัฒน์  แก้วพล

110 นายทัพไทย จอดนอก

111 นายนัตพล คนโทฉิมพลี

112 นายไรอัน  เจมส์โซท

113 นายกฤษ จิตรัมย์

114 นายพงศภัค พิณพิมาย

115 นายอนุรักษ์ คูณงูเหลือม

116 นายภัทรพล  ภาคกลาง

117 นายปิติภัทร คงนิล

118 นายวิษณุเทพ คงก าเหนิด

119 นายณัฐพนธ์ คลาดสูงเนิน

120 นายปรเมธ  ชนะจอหอ

121 นายไกรวิชญ์ วนสันเทียะ

122 นายปวริศ กุยเทพพะเนา



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

123 นายสุทธิพงษ์  พวงพิมาย

124 นายเจษฎา  พรมใจ

125 นายรพีภัทร การบรรจง

126 นายธนากร ศรวงษ์แก้ว

127 นายกนก เฝ้าทรัพย์

128 นายชนม์ชนันทร์ แพวขุนทด

129 นายสุธิภัทร์ เพียรภูเขา

130 นายบรัชญา สมศรี

131 นายกฤษฎาภรณ์  โอนสันเทียะ

132 นายสุระพงษ์  พยัคมะเริง

133 นายภูมิพรรคดี  ใช้ช้าง

134 นายเจษฎา เกษรบัว

135 นายอภิวัฒน์ ผาระบุตร

136 นายทรงธรรม ชัยอ่ิมสุข

137 นายอัยการ ยันฉิมพลี

138 นายรัฐภูมิ จ๋อมน้อย

139 นายภูวดล  สุทอง

140 นายกฤษดา  ซ่ือตรง

141 นายณรงค์ฤทธ์ิ ศรีเรือง



สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล (ระบบปกติ  ปวส.จาก ม.6)
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสิรวิชญ์  มีป้อม

2 นายชาญวิทย์  อินทร์นิมิตร

3 นายภัทรพงษ์  พานวิเชียร

4 นายธรดล  ยาสุขแสง

5 นายยศภัทร ตจอินทร์

6 นายสัจพล ทองสุขนอก

7 นายอนุกูล  รุจิวรรธน์

8 นายพันวรรณษา  แสงศาลา

9 นายวีรภัทร จันทะนา

10 นายธนายุทธ  ด่านขุนทด

11 นายชยพล เป้ินสันเทียะ

12 นายเจษฎา ขออ้อมกลาง

13 นายธีระวัฒน์  สินสุพรรณ์

14 นายณรงศักด์ิ  โพธิวัฒน์

15 นายธนวัฒน์  ศอกขุนทด

16 นายนพชัย น้อยกลาง

17 นายณัฐวัฒณ์ นุกาศรัมย์

18 นายรุจดนัย อ่อนบุรี

19 นายณัฐวุฒิ  พวงสันเทียะ

20 นายศิรศักด์ิ  เพ่ือขุนทด

21 นายณัฐพงษ์  แจ้งหม่ืนไวย

22 นายณัฐวุฒิ  ทวนมะเริง

23 นายชลกานต์  จอดนอก

24 นายนันทวัฒน์ คงบรรทัด

25 นายชานนท์ บ้งกา

26 นายสุธิราช  เถ่ือนสันเทียะ

27 นายภากร ช านิพงษ์

28 นายศุภกิจ  ค านาค

29 นายเกีตรติศักด์ิ เกียรติโพธ์ิ

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นายปรเมษฐ์ แก้วกลาง

31 นายไกรศักด์ิ กล่ันสระน้อย

32 นายถิรวฒน์ เข็มมี

33 นายปรัชญา  ฐานสมบูรณ์

34 นายวรภัทร โคกเกษม

35 นายอติชาต ฮูงสูงเนิน

36 นายจิณณวัทย์ ศรีณรงค์

37 นายเอกราช  หันกลาง

38 นายธีรภัทร์  บ ารุงศิลป์

39 นายภูวนาท ภูบาล

40 นายเจษฎา  โดดกระโทก

41 นายอัมรินทร์ มากพูน

42 นายวีระพล แววกระโทก

43 นายพิสิทธ์ิ  พาวรัตน์

44 นายนัฐวุฒิ ก่ึงส าโรง

45 นายณัฐวุฒิ มะอาจเลิศ

46 นายวรุต ขอหวนกลาง

47 นายปณวัตร จันทร์กลาง

48 นายจีระเมธ  เวียนสันเทียะ

49 นายนพรัตน์  บริบูรณ์

50 นายเมธาพร  จาดสมบุญ

51 นายศรัณย์ แคล้วกลาง

52 นายพลกฤษณ์  ฤทธิไธสง

53 นายเกษม  เกษสุวรรณ

54 นายกิตติณัฐ ยอดวิจิตร

55 นายธนากร  จอมกระโทก

56 นายธีรวุฒิ อานสันเทียะ

57 นายทักษ์ดนัย  น าขุดทด



(ระบบทวิภำคี ปวส.จำก ม.6)

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายธีรยุทธ คูณเทกอง

2 นายพิมพ์เพชร  พิมพ์กลาง

3 นายราชประชา มีนอก

4 นายธีรเทพ สีจันทึก

5 นายธีรภัทร จันต ารา

6 นายอิสรา กล่ินจันทร์

7 นายเทพรัตน์ ศิลปกอบ

8 นายณรงค์เดช  เพ็ชหม่ืนไวย์

9 นายภานุวัฒน์  แก้วสีไว

10 นายสันติภาพ  เกาะสูงเนิน

11 นายจิรวัฒน์  มอบกระโทก

12 นายณ ฐวุฒิ สิงห์พลทัน

13 นายชัชวาลย์ สุบงกช

14 นายธนากร ภักดี

15 นายณัฐพงษ์ เคนจันทึก

16 นายสุริยา คลองงาม

17 นายธนกฤต  สุขดี

18 นายอดิเทพ  แสดงฤทธ์ิ

19 นายสราวุฒิพงษ์ กลมสันเทียะ

20 นายอาวุธ  ศรีสม

21 นายเชิดศักด์ิ แซ่เต็ม

22 นายสรฉัตร  ชาญธัญการ

23 นายภาสวิชญ์  เหมจันทึก

24 นายสมศักด์  กูบโคกกรวด

25 นายเสกสรร  ขาสันเทียะ

26 นายธนพล  เบียบสันเทียะ

27 นายเหมราช  สงขุนทด

28 นายภราดร เกิดกลาง

29 นายยุทธภูมิ  นาคสพัด

30 นายธีรวัฒน์ โกะสูงเนิน

สำขำวิชำเทคนิคเคร่ืองกล



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

31 นายธนกฤต  สายบุตร

32 นายวันชนะ พุ่มแก้ว

33 นายธายุกร  สะท้านธรนิล

34 นายเลิศฤทธ์ิ ดาวเด่นงาม

35 นายภูริต จิตสิทธามน

36 นายอนุชิต อุค า

37 นายจักรพัน เตชทัช

38 นายทนงศักด์ิ จันทโสม

39 นายสุรวุธ สุมาลย์

40 นายอดิศักด์ิ ธงสันเทียะ

41 นายภาสุ ผลาผล

42 นายณัฐวุฒิ เกรัมย์

43 นายณัฐวุฒิ      ศรีอุ่น

44 นางสาวสุดารัตน์    อมฤกษ์

45 นายสมิทธ์      หวังกุนกลาง

46 นายธนวัฒน์    ถาวร

47 นายสุรกานต์ บุญภูมิ

48 นายตะวัน  ศิริโสม

49 นายกริชชัย   ค าสมัย

50 นายวันชนะ   โนมขุนทด



(ระบบปกติ จำก ปวช.)

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายอดิเทพ แหงไธสง

2 นายศิริศักด์ิ ทมกระโทก

3 นายธีพงษ์ โอดกระโทก

4 นายกฤษณพล ข่าขันมะลี

5 นายธนาดล ฬานันท์

6 นายชลธี  ประทุมวงษ์

7 นายปุณณพัตน์ ดีนิคม

8 นายภัทรพงค์ เฉวียงวงค์

9 นายสุทธิพงษ์  เจริญไชย

10 นายอมเทพ น้อยหม่ืนไวย

11 นายกิตติศักด์ิ เช่ือฟัง

12 นายสุทธิพจน์  ฉิมใหม่

13 นายธนิต  พืชทองหลาง

14 นายชาดล  บลลา

15 นายกิติพงษ์  แท่นค า

16 นายณัฐดนัย จะตุพงษ์

17 นายเอกชัย  หอมเงิน

18 นางสาวพัชรภา  นันสันเทียะ

19 นายคณาพงษ์ บล่ังกลาง

20 นายเทิดศักด์ิ สาดพลกรัง

21 นายภควค ศิลปศิลานนท์

22 นายสุรเดช  ยอดพิมาย

23 นายอัครเดช บัวสูงเนิน

24 นายณัทภพ  ชลภักดี

25 นายชวรัตน์ ขวาทอง

สำขำวิชำเทคนิคเคร่ืองยนต์



(ระบบทวิภำคี  จำก  ปวช.)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสรรเพชญ จงจอหอ

2 นายสุรยุทธ บุญด่านกลาง

3 นายสรวิท  ภู่รุ่ง

4 นายสราวุธ สกุลเพชร

5 นายถิรพงศ์  เหมจันทึก

6 นายชิณกฤต แซ่เล้ียว

7 นายภูบดินทร์ รัตนจันทร์

8 นายพีระวิทย์  ภัคพงศ์มุ่งกลาง

9 นายก าพล เพียรอ าไพ

10 นายสันติชัย ชอบธรรม

11 นายคณาพงษ์  สุวรรณไกร

12 นายชยางกร อ่ึงช่ืน

13 นายวุฒิกรณ์  ตะรินันท์

14 นายกิตติศักด์ิ  ค าสุวิมลชัย

15 นายภคิน จารุจิรชาติ

16 นายชัยฤทธ์ิ  เสารี

17 นายภพทร  หม่ืนไธสง

18 นายวิชัย  พันธ์น้อย

19 นายนครินทร์ ชัยภา

20 นายจักรกิจ  ขอพลอยกลาง

สำขำวิชำเทคนิคเคร่ืองยนต์


