
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นางสาวสุชานันท์  ผัวะสูงเนิน

2 นายฐิติวัฒน์  เขียววัน

3 นายนราวิชญ์  อาศัยราช

4 นายอธิบดี  สุขเกษม

5 นายอภิสร  พ่ึงครบุรี

6 นางสาวกัลยา  หล่าเพีย

7 นายปภาวินต์  โปร่งจันทึก

8 นายนทีกานต์  ผลนา

9 นางสาวสุชัญญา  หาญกล้า

10 นายนครินทร์  เกณฑ์ขุนทด

11 นางสาวนภาภรณ์  ยุระปักษ์

12 นายธีรภัทร์  วัฒนจินดา

13 นายรัชชานนท์  ประทุมแก้ว

14 นายภูมิรพี ขยันงาน

15 นางสาวศันสนีย์  อ่อนโคกสูง

16 นายภูดิศ   เนาว์แก้ว

17 นายธัญพิสิษฐ์  กอสูงเนิน

18 นางสาวดวงฤทัย  หิรัญชา

19 นางสาวณัฐวดี  เปียดี

20 นางสาวอุ้มบุญ  แพวกลาง

21 นางสาวนิสาภรณ์  จ ารัสวงค์

22 นายศิริพันธ์ุ  มีสุข

23 นางสาวศนันท์ธร  ต่อมกระโทก

24 นายพรพิภักษ์  เปาะกระโทก

25 นายจักรกฤษณ์  หมายก ากลาง

26 นายนิรันต์  ม่ิงบุญ

27 นางสาวปวิชญาดา  อินทร์แก้วเมฆ

28 นายสุรศักด์ิ  เศษสิงห์

29 นายพิเชฐพงศ์  ไชยสิงห์



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

30 นายอนวัฒน์  หัสดี

31 นายบุญภพ  บุญสอน

32 นายตรีวิทย์  โอภาโส

33 นายสันติภาพ  พูลศิริ

34 นางสาวกมลทิพย์  แก้วส าโรง

35 นางสาวสุจิตรา  เป้าสันเทียะ

36 นางสาวณัฏฐณิชา  บุญเทียม

37 นายพีรพัฒน์  เรียงหา

38 นายปิยะฉัตร  ด่านกระโทก

39 นางสาวญาติมา  สินนอก

40 นายกรกช  วีระวรรณ

41 นายสุรธัช  ด้วงแก้ว

42 นายประกร  เวชสุวรรณ์

43 นายวงศธร  ศรีรัตน์

44 นางสาวนภัตศรา  เปลืองกระโทก

45 นายจักริน  พูนเกษม

46 นายณัฐวัฒน์  พันชนะ

47 นายธีรชัย  มงคลชาติ

48 นายณัฐพงศ์  ผาสุขอนันต์

49 นายณัฐดนัย  ใหญ่กระโทก

50 นายวิชธากร  เกตุวงค์

51 นายภาณุพงษ์  พอพันดุง

52 นางสาวกานต์ชีวา  ข้อยุ่น

53 นางสาวยุนัสดา  พิพิธกุล

54 นางสาวธัญพิชชา  คมคาย

55 นายจิรวัฒน์  แจวกระโทก

56 นายศุภกร  ปล่ังกลาง

57 นายวรวิทย์  แสนป้อง

58 นายธีรพัฒน์  บุญธรรม

59 นายจักรกฤษณ์  มาละลา

60 นางสาวสุพิญญา  พรรณะ



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

61 นายพีรพัฒน์  พุทธ์ภัทรพงศ์

62 นายจีรวัฒน์  แคลงสันเทียะ

63 นางสาวชญาดา  ยอดศรี

64 นายปริพัฒน์  ตลับกลาง

65 นายวรรธนะ  มุ่งหามกลาง

66 นายปัณญวัฒน์  ปานสันเทียะ

67 นายสิทธิพงศ์  ชัชวาล

68 นายสิทธิพร  ช านาญกิจ

69 นายณัฐนันท์  ค าลัยวงศ์

70 นายอนรรฆ  หอมแสง

71 นายอานนทศักด์ิ  ปัดเกษม

72 นายวัชรยุทธ์  ตระกูลเลิศชัย

73 นายธนมงคล  มาพะเนา

74 นายกิตติภูมิ  เพชรทะเล

75 นายรฐนนท์  แผ้วกระโทก

76 นายธนวัฒน์  เคหะสุวรรณ์

77 นายอนุรักษ์  รองส าลี

78 นายธนกร  ถาวรพรหม

79 นายธวัชชัย  ไทยกลาง

80 นายพจศธร  ศิลายศ

81 นายธนากร  แสงจิรโชติพงศ์

82 นายชัชวาล  ชลภักดี

83 นายชินวัฒน์  เหลืองค า

84 นายวิวรรธน์  ม่วงจันทึก

85 นายกิตตินันท์  หงวนกระโทก

86 นายอัทธพล  ธิปัญญา

87 นางสาวอัจจิมา  อินทรก าแหง

88 นางสาวกัญญาพัชร  ครัวสูงเนิน

89 นายวัชรพล  คร่อมกระโทก

90 นายศิริวัฒน์  เฮ็งตระกูล

91 นายปรเมศ  แก้วสูงเนิน



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

92 นายกันต์ธีร์  มีแสง

93 นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีกิมแก้ว

94 นายวีระพงษ์  ยาตาแสง

95 นายณัฐพงศ์  ยินมะเริง

96 นายเตชากร  อนุศิลป์

97 นายธงชัย  มีมอญ

98 นายศาสตรา  กัลยา

99 นายชนาภัทร  นรินทร์นอก

100 นายสิทธิพล  อินทะวาส

101 นายธีรภัทร์  ชุมพลวงค์

102 นายธนวัฒน์  ดอกกลาง

103 นายภูริพัฒน์  สอนจันดา

104 นายชวินบุตร  วรรณโชติ

105 นางสาวนริศรา อุทปา

106 นายกิติภัช คล่ีหม่ืนไวย

107 นายคุณากร ภัทรสุทธิกานต์

108 นายนพคุณ บุญธรรม

109 นางสาวธันวดี ต้ังสกุลกานต์

110 นายเฉลิมชัย อูบโคกกรวด

111 นายฐิติพงศ์ เสือช้าง

112 นายกันตวิชญ์  แสนใหม่

113 นายศุภวิชญ์  เพียซ้าย

114 นายญาณวุฒิ  นาคทองสุข

115 นายณัฐวุฒิ  แสงแก้วพะเนา

116 นายธนโชค  จันทร์ข้างแรม

117 นายธนากร  บุญโนนแต้

118 นายวีระพร  ม าขุนทด

119 นายสุรทิน  สงวนไกรพงษ์

120 นายรพีภัทร  ฮวบสูงเนิน

121 นายพงศ์พสิน  เมฆเป่ียม

122 นางสาวเพ็ญนภา  มณีเต็ม



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

123 นายประพัฒน์  พิมพ์กรณ์

124 นายภาณุพงศ์  พิมพ์ปรุ

125 นายธโณทัย  ภูส ารอง

126 นายอภิรักษ์  อุยนา

127 นายอัครพล  ค้าข้ึน

128 นายอาทิตย์  เณรพงษ์

129 นายณรงค์ฤทธ์ิ  บริบูรณ์



รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระบบปกติ ปวส.จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายภาณุวัฒน์  มุ่งศาลากลาง

2 นายนายพงษ์ธพล  เชาว์เกตราพงษ์

3 นางสาวจิรัชญา  รักมณี

4 นางสาววิไลรัตน์  แดงสะอาด

5 นายนราชิต  เกาตะคุ

6 นางสาวปาริชาติ  ยวงกระโทก

7 นายชลชาติ  แก้วใจ

8 นางสาววริศรา  ชวนกระโทก

9 นายชัยยุทธ  ปอยสูงเนิน

10 นายปฏิภาณ  กล่ ากลาง

11 นายสมเกียรติ  นภาพร

12 นายวีรภัทร์  นามโครต

13 นายณัฐพล  รอดสันเทียะ

14 นางสาววิลาสินี  แสงทอง

15 นางสาวสุจิตรา  โพธ์ิสม

16 นายณัชพล  ประมัดสระน้อย

17 นางสาววรรณวิภา  เพ็ชรดอน

18 นายปฏิพล  แสงกล้า

19 นายภาณุวัฒน์ เหล่ียมเทศ

20 นายวชิรพล  แก้วชาลี

21 นายไพรัช  ปุยสูงเนิน

22 นายภานุวัฒน์  โด่งดัง

23 นายอัตถพล  ตันธนโรจน์

24 นายเอกวุฒิ  คมขุนทด

25 นางสาวจริยาวดี  พันเสมอ

26 นายวิรุฬ  วัดกลาง

27 นายศิริกรณ์  เผ่ือนกระโทก

28 นายนันทกร  ทรัพย์สืบ



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

29 นายพีรพัฒน์  นาคณรงค์

30 นางสาวลลิดา  มุกระโทก

31 นายอนุพันธ์  ขวางกระโทก

32 นางสาวลลนา  นาคบุรินทร์



สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระบบทวิภาคี ปวส.จาก ม.6)

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายธนันชัย  บรรจงกลาง

2 นายสาริน  เย็นไธสง

3 นายวชิรวิทย์  ร่ืนภาคบุตร

4 นายธีรนัย  สอนดี

5 นายสุทธิพงศ์  มุ่งกลาง

6 นางสาววธัญญา  เรือนไทย

7 นายพีรศักด์ิ  ชนะหาญ

8 นายนันทิพัฒน์  วันชยานนท์

9 นายกิติศักด์ิ  บัวเพ็ง

10 นางสาวนราภรณ์  เลาะไธสง

11 นายณัฐพล  อาชุ่มไชย

12 นายวีรสิทธ์ิ  หงษ์สุวรรณ

13 นายธีระเดช  หนอกกระโทก

14 นายธีรภัทร  แตะกระโทก

15 นางสาวกฤติยาณี  จอสูงเนิน

16 นายภูผา  ซ่อมจันทึก

17 นายจิรวัฒน์  กกกระโทก

18 นายพันธกานต์  รักษาล้ า

19 นายนันทวัฒน์  พร่องครบุรี

20 นายพันธการต์  ผลไธสง

21 นางสาวมัลลิกา  ปิยะพุทธานนท์

22 นางสาววาริณี  คงประเสริฐ

23 นายกิตติพงษ์  ลักษณะสระน้อย

24 นายภาษิต  ช่ าชอง

25 นายบัณฑิต  อินทรกูล

26 นายกิตติศักด์ิ  มุ่งเอ้ือมกลาง

27 นายพีระพัฒน์  ปรีชากรสกุล

28 นายประเสริฐ  เพ็งการ

29 นายจิรกิตต์  กวนซัง

30 นายเกียรติศักด์ิ  พูลทามูล



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

31 นายอดิศักด์ิ  ปะทิทัง

32 นายนภดล  ก้อนสูงเนิน

33 นายจตุพล  ทนไธสง

34 นายธนพล  มนอยู่พะเนา

35 นายณัฐพล  ธงก่ิง

36 นายชาญชัย  ศรีเฉลิมศักด์ิ

37 นายธนวัฒน์  ติสระน้อย

38 นางสาวสุทธิดา  ภาษี

39 นายธีรพัฒน์  ทองลา

40 นางสาวนิรชา  สถานพงษ์

41 นายศราวุธ  แจ้งสูงเนิน

42 นายวัชรพงษ์  สิงห์ทะเล

43 นายนพคุณ  กระจ่างโพธ์ิ

44 นายธนากร  ชัยรัตน์

45 นายศักดินนท์  เกล้าโนนสูง

46 นายวัชรพล  ใจทัศน์

47 นายพีรศักด์ิ  ชนะหาญ

48 นางสาววราศิณี  งอกโพธ์ิ

49 นายตฤณ  สะสิธร

50 นายธนวัฒน์  กนก

51 นายกฤษดา  ช านาญศรี

52 นายกิตติศักด์ิ  นนท์ขุนทด

53 นายพันธการณ์  แป้นศรั

54 นางสาวธนัชพร บุญเลิศ

55 นางสาวสุดารัตน์      ระเบียบโพธ์ิ

56 นายจิรพนธ์ ดอกทุเรียน

57 นานยวุฒิชัย ขุยจันทึก

58 นายกอบชัย   พิมพ์นนท์

59 น.ส.ปิยธิดา     คิดเห็น

60 นายภราดร    โงกสูงเนิน

61 นายเจษฎา  ฝาดกระโทก



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

62 นายพงศกร มุ่งเรียบกลาง

63 นายภราดร ก้อนจันทึก

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระบบทวิภาคี  จาก  ปวช.)

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ/ลงช่ือ

1 นายนนทนันท์  ต้ังสูงเนิน

2 นางสาวฐิติภัทร  หาญสงคราม

3 นายอัครวัฒน์  สุธีวรางค์กูล

4 นายธีรนัย  ดาเดช

5 นายเอนกพงศ์  จรุงรัตนมณี

6 นายณัฐพล  ปานนอก

7 นายธรรมรัช  กอสูงเนิน

8 นางสาวกชกร  ยุทธกิจเสรี

9 นางสาวจุรีรัตน์  อินจันทร์

10 นายชัยฐยนต์  ตรีกตรา

11 นายพงศกร  สุวรรณโคต

12 นายภาคภูมิ  วานิชย์

13 นายธนากร  โชติก่ิง

14 นายทักษิณ  ตุ้มทองส าโรง

15 นายรัชชานนท์  ค าเครือ

16 นายอภิรักษ์  พวงสันเทียะ

17 นางสาวกรปัทร์    หรรษา

18 นายวิสิทธิศักด์ิ  พูลผล

19 นายสหรัฐ  สุทธิลักษณ์

20 นางสาวศศินภา  อารมณ์ช่ืน

21 นายชัยชวินทร์  จิรสุขศักด์ิ


