
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเคร่ืองมือกล (ระบบปกติ  ปวส.จาก ม.6)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายธนพล     พลาทิพย์

2 นายธนาธิป      ใจเอ้ือเฟ้ือ

3 นายยสินทร  พิมพา

4 นายฉัตรชัย     แก้วมณี

5 นายณัฐพล      สัตย์ซ่ือพันธ์ุ

6 นางสาวกัญญาริณ    บุญขวัญ

7 นายพงษ์เพชร  เลิศอนันต์

8 นายณัฐพล      สุกิจไพศาลวงศ์

9 นายจิรายุทธ     ราชการกลาง

10 นายธีรวัฒน์    เอ่ียมกาย

11 นางสาวกนิษฐา       ศรสิทธ์ิ

12 นายชญานนท์  โพธ์ิกระโทก 

13 นายณัฐวุฒิ    เพ็งศรี

14 นายอุทัย         วิเศษขลา       

15 นายศรชัย    สีตุ

16 นายพงษธร       แข็งขัน

17 นางสาวบัณฑิตา    เสวิสิทธ์ิ

18 นางสาวชลธิชา       ปานนอก

19 นายฐิติ          เท่ียงธรรม

20 นายนัฐกรณ์   สีโนนสูง

21 นายสุทธิพงษ์   เจริญลาภ

22 นายจักรพรรด์ิ    อาสาคติ

23 นายอลงกต       เขยนอก

24 นายอนุชาติ      วิเศษขลา

25 นายวัชริศ      แฝดกลาง

26 นางสาวญาดา        พิพัฒน์

27 นายสุภกิจ       กะการดี

28 นายวิวัฒน์      จงจอหอ

29 นายสุธิพษ์      สุระเสน

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

30 นางสาวณัฐพร     สามกระโทก

31 นายชัยวัฒน์  แสงเพชร

32 นายวรพรต     พุทธคุณ

33 นายจิตติภูมิ  สมน้อย

34 นายนครินทร์  ถินสูงเนิน

35 นายนันทกานต์  วงศ์จ าปา

36 นายพิทวัส  แสงมณี

37 นายธีรภัทร์      หวังประสพกลาง

38 นายณัฐวุฒิ      ชิดพุดซา

39 นายอาณกร     บัวกระโทก

40 นายจิรพัฒน์      ศัตรูพินาศ

41 นายจิรภัทร    ความม่ัน

42 นายศุภวิชญ์     ศรสูงเนิน

43 นายอดิศักด์ิ       มะลิซ้อน

44 นายอาทิตย์    แจ้งจบ

45 นายวัลลภ      วิมลธวัช

46 นายสรศักด์ิ     เขตต์สูงเนิน

47 นายอติชาติ     ฉุนสูงเนิน

48 นายธีระภัทร   วัฒนโสภา

49 นายคมสันต์   พวงกระโทก

50 นายศุภกร       ลุนราศรี

51 นายธนวัฒน์     ทนปรางค์

52 นายรัชชานนท์   คุณสาร

53 นายณัฐดนัย    จันตา

54 นายโคราช      ประสงค์สร้าง

55 นายธราธร     จรกลาง



(ระบบทวิภำคี ปวส. จำก ม.6)

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายอัตถพล   แก้วทัพไทย

2 นายวรเมธ     หวังแนวกลาง

3 นายภควัตร  แป้นคนโท

4 นายวิชญ์ภาส  สมสี

5 นายขจรศักด์ิ     มณีเนตร์

6 นายปัญญา   หงษ์สกุล

7 นายดนุพร    ธงกลาง

8 นายวรเมธ    แก้วสน

9 นายสิทธิศักด์ิ    พลดงนอก

10 นายนิพล      ข าโคกสูง

11 นายนพชัย     สุขบัวใหญ่

12 นายปกรณ์    หนากลาง

13 นางสาววริศรา        แสนสุข

14 นางสาวสุพิชญา   แก้วชู

15 นายศิลา      พานอ่ิมมะเริง

16 นายธีรวัฒน์    เสียดก าปัง

17 นายอานนท์     โพธ์ิแสน

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต    สำขำงำนเคร่ืองมือกล



(ระบบทวิภำคี ปวส. จำก ม.6)

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายสุระชัย    เทศกระโทก

2 นายอรรถวิทย์   ดีกระโทก

3 นายอัครเดช   คิดถูก

4 นายธนกฤต    ซองเหล็กนอก

5 นายวัชระพล   ประกอบค า

6 นายอัศวเดช    อาตขันธ์

7 นายวิทวัฒน์      จงนอก

8 นายฐิรพงศ์   หงุ่ยกระโทก

9 นายอภิวรรษ    สีวงกลาง

10 นายพีรัชชัย      จันทศร

11 นายพิทักษ์    ค าโพนงาม

12 นายเจษฎา     แก่นพุดซา

13 นายปิยะภูมิ      ก าจายฤทธ์ิ

14 นายรัตนะ เข่ือนซะนะ

15 นายฉ่ าบุญ แข็งขัน

16 นายธัชพล       พลขุนทด

17 นายสุธรรม      สุวรรณดวง

18 นายชินวัตร     สง่าจันทรวงศ์

19 นายวิริทธ์ิพล    ใจโต

20 นายกิตติชัย อาจแก้ว

21 นายคมสรรค์  เผยกลาง

22 นายอัศกร     นามพันเมือง

23 นายธนพงษ์ แพรศรีนวล

24 นายเตซะสิทธ์ิ ต้านกลาง

25 นายชยุต  ในพิมาย

26 นายวทัญญู  เฮมกระโทก

27 นายจิณณวัฒน์  สานคล่อง

28 นายศักด์ิสิทธ์ิ  สร้อยสละ

29 นายภาณุพงศ์ สวัสดี

30 นายอนุทัศน์  น้อยจันทึก

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต   สำขำงำนแม่พิมพ์โลหะ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

31 นายพลพล พลชามาตร์

32 นายจักรพงศ์  วงศ์ดี

33 นายสราวุฒิ  วัดมะณี

34 นายจิรวัฒน์ นาภูทัด



(ระบบปกติ จำก ปวช.)

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ/ลงช่ือ

1 นายธีรศักด์ิ    ชอบใจ

2 นายกิติศักด์ิ    งามล้วน

3 นายณัฐพงษ์    กล่ินก าปัง

4 นายศรากิตต์    สมพร

5 นายชัยวัฒน์    สงค์นางรอง

6 นายธวัชชัย     จันทร์มี

7 นายศุภนัฐ      แนบกลาง

8 นายโรจน์       เซิบกลาง

9 นายเดชสิทธ์ิ       เตยโพธ์ิ

10 นายอ านาจ   วงษ์ระคร

11 นายภัทรพงศ์  กันหาทอง

12 นายปริยากร  เรียมสันเทียะ

13 นายสุธาสิน  มะลิใหม่

14 นายมีศักด์ิ  ปกสันเทียะ

15 นายธีรภัทร์  ไกรยราช

16 นายภูวนัย  จงกลาง

17 นายมงคล  สระแก้ว 

18 นายศราวุฒิ  กันธุ

19 นายเอราวัฒน์  เมืองนาม

20 นายสุริยันทิศกระโทก

21 นายอนันตศักด์ิ  กบค้างพลู

22 นายเทพธนากร  พูนศรี

23 นายจักรชัย  จรสูงเนิน

24 นายสุวัจน์  สิงห์ก่ิง

25 นายกิตติศักด์ิ  ไทยภักดี

26 นายธนกิจ     สุขแสง

27 นายเกรียงศักด์ิ  คชวรรณ์

28 น.ส.ภิญญ์ศุกัญญ์  เกิดหม่ืนไวย

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต     สำขำงำนเคร่ืองมือกล


