
ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5528055 นางสาวอารียา สูญกลาง ปวช.  3/1  บญัชี 3.94
2 5527982 นางสาวกลัยา บุรานอก ปวช.  3/1  บญัชี 3.93
3 5527800 นางสาวเบญจมาศ กลา้หาญ ปวช.  3/1  บญัชี 3.92
4 5527974 นางสาวสุจิตรา พุม่เกตุ ปวช.  3/1  บญัชี 3.82
5 5528137 นายอนนัต์ ประกอบผล ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์ 3.87
6 5528090 นางสาวศุภกานต์ มัง่สูงเนิน ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์ 3.86
7 5527960 นางสาวรัชนีกร แช่อึง ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์ 3.77
8 5527884 นายนิทชั ปัญญาวงษ์ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์ 3.75
9 5527936 นางสาวศรินยา คลาดสูงเนิน ปวช.  3/3 ธบ. 3.91
10 5527790 นางสาวเกวลิน ทศภกัดี ปวช.  3/3 ธบ. 3.82
11 5528213 นายศกัด์ิศรี โชติราษี ปวช. 3/5 รร. 3.78
12 5528066 นายสมประสงค์ แหวนจะโป๊ะ  ปวช. 3/6 ชย. 3.85
13 5527799 นายสุธีร์ สมณะ  ปวช. 3/8 ชอ. 3.86
14 5528192 นายอายทุธ ธิสุทอน  ปวช. 3/8 ชอ. 3.85

15 5628939 นางสาวสุรัตนา เลา้สูงเนิน ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6) 3.81

16 5527792 นางสาวกนกการณ์ เดชบุตร ปวช.  3/1  บญัชี
17 5527802 นางสาวกาญจนาพร หลา้ยม ปวช.  3/1  บญัชี
18 5527808 นางสาวนุจรินทร์ อินทร์ใหญ่ ปวช.  3/1  บญัชี
19 5527854 นางสาวพรทิพา ปิดสูงเนิน ปวช.  3/1  บญัชี
20 5527955 นางสาวนาตยา เจียนจอหอ ปวช.  3/1  บญัชี

รายนามผู้รับใบประกาศ      ประจ าปีการศึกษา 2557
แถวที่ 1      ล าดบัที่  1-20           อาจารย์ประจ าแถว  นางสาวรัชฎา  ศาลกลาง

รายนามนักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายนามนักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา พาณชิยกรรม  สาขาวิชาพณชิยการ     สาขางานบัญชี



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5527967 นางสาวปิยพร ยาปัญ ปวช.  3/1  บญัชี
2 5528028 นางสาวนิอร จนัทร์แสงใส ปวช.  3/1  บญัชี
3 5528074 นางสาวรุ่งทิวา บุญสอน ปวช.  3/1  บญัชี
4 5528141 นางสาวเฉลิมพร บุญแตง ปวช.  3/1  บญัชี
5 5528167 นางสาวสกุลรัตน์ เมตะคุ ปวช.  3/1  บญัชี
6 5628915 นางสาววิไลรัตน์ วงษญ์าติ ปวช.  3/1  บญัชี
7 5729322 นางสาวอรสา แซ่เน้ียว   ปวช.  3/1  บญัชี
8 5729605 นางสาวศศิบุษย์ แพนชยัภูมิ ปวช.  3/1  บญัชี
9 5729611 นางสาวณัฐริกา กนัหา  ปวช.  3/1  บญัชี
10 5729788 นางสาวนทัธมน อยูจ่ตุัรัส  ปวช.  3/1  บญัชี
11 5527842 นายขจรศกัด์ิ ศาลางาม ปวช.  3/1  บญัชี

12 5527810 นายชุตินธร วิชิธรรม ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
13 5527814 นายจุตุรภทัร ศอกจะบก ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
14 5527885 นางสาวกฤษณา น้อมสูงเนิน ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
15 5527906 นายเกียรติกอ้ง เก่งการณ์ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
16 5527931 นางสาวสุกญัญา ปรุงมะเริง ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
17 5527949 นายพลเอก ทองไพรวลัย์ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
18 5527954 นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีสวสัด์ิ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
19 5527957 นางสาวณัฐนรี หงษแ์กว้ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
20 5527968 นายพีระพงษ์ เหมรา ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์

แถวที่ 2      ล าดบัที่  1-20            อาจารย์ประจ าแถว  นางสาวรัชฎา  ศาลกลาง

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา พาณชิยกรรม  สาขาวิชาพณชิยการ     สาขางานคอมพิวเตอร์



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5527970 นายคมัภีร์ ศิริทพั ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
2 5528010 นายอุเทน กลีบบวั ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
3 5528012 นายศิวกร กมลวุฒิพงศ์ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
4 5528041 นางสาวทศันีย์ อยูนุ่ย้ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
5 5528072 นายวชัระ เทียมเงิน ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
6 5528104 นายวทญัํู แพงสร้อย ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
7 5528184 นางสาววรรณภา รุ่งอินทร์ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
8 5528245 นายเปรม ทุมพงษ์ ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
9 5528259 นางสาวชลอ คงเจริญสุข ปวช.  3/2  คอมพิวเตอร์
10 5527710 น.ส.แคทรียา วินาดอน Plus ปวช.  คอม. 
11 5527711 นายมธุรพจน์ พุทสระน้อย Plus ปวช.  คอม. 
12 5527712 น.ส.สมหทยั ค าชมภู Plus ปวช.  คอม. 
13 5527727 น.ส.ไพลิน ชิณวงศ์ Plus ปวช.  คอม. 
14 5527732 นายกมล กล่อมไธสง Plus ปวช.  คอม. 
15 5527734 น.ส.วนิดา ญาติกระโทก Plus ปวช.  คอม. 
16 5527735 น.ส.สาริณีย์ วงัศรีทอง Plus ปวช.  คอม. 
17 5527763 น.ส.สุขธิดา กินารักษ์ Plus ปวช.  คอม. 
18 5527767 นางจิรฐา โนนสูงเนิน Plus ปวช.  คอม. 
19 5527771 น.ส.กญัญาพชัญ์ รากผกัแว่น Plus ปวช.  คอม. 
20 5527872 น.ส.รัฐริญญา จุขนุทด Plus ปวช.  คอม. 

แถวที่ 3      ล าดบัที่  1-20            อาจารย์ประจ าแถว  นางสาวอารีวรรณ ตนัศิริ



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5527915 น.ส.เบญจมาศ บวัใหญ่รักษา Plus ปวช.  คอม. 
2 5527946 นายอุกฤษ บุนนาค Plus ปวช.  คอม. 
3 5527975 นายชชัวาลย์ ศรีสูงเนิน Plus ปวช.  คอม. 
4 5527976 น.ส.ประภาเพญ็ ปาปะโก Plus ปวช.  คอม. 
5 5527999 น.ส.จ าปี ทบแกว้ Plus ปวช.  คอม. 
6 5528016 น.ส.สุกญัญา ศาสตร์บูรณศิลป์ Plus ปวช.  คอม. 
7 5528036 น.ส.พิมพิไล บุญกระจาย Plus ปวช.  คอม. 
8 5528048 น.ส.เสาวณีย์ ทุนสูงเนิน Plus ปวช.  คอม. 
9 5528058 น.ส.ธญัลกัษณ์ บุตรผอ่ง Plus ปวช.  คอม. 
10 5528069 น.ส.พชัรา นาคสุทธ์ิ Plus ปวช.  คอม. 
11 5528070 น.ส.พชัรี นาคสุทธ์ิ Plus ปวช.  คอม. 
12 5528081 น.ส.จารุวรรณ เทพสูงเนิน Plus ปวช.  คอม. 
13 5528109 น.ส.อรพรรณ พวงพนัธ์ Plus ปวช.  คอม. 
14 5528116 น.ส.สุปราณี งูพิมาย Plus ปวช.  คอม. 
15 5528124 น.ส.นงนภสั โมลา Plus ปวช.  คอม. 
16 5528146 นายวีระศกัด์ิ เสริฐวิชา Plus ปวช.  คอม. 
17 5528155 นายทศพล โพธิรอด Plus ปวช.  คอม. 
18 5528161 น.ส.กรองแกว้ ผอบทิพย์ Plus ปวช.  คอม. 
19 5528164 น.ส.สิริญญา จนัทร์ทร Plus ปวช.  คอม. 
20 5528172 น.ส.ปราณปริยา หลานวงศ์ Plus ปวช.  คอม. 

แถวที่ 4      ล าดบัที่  1-20            อาจารย์ประจ าแถว  นางสาวอารีวรรณ ตนัศิริ



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5528252 น.ส.กนกพร สอดห่วง Plus ปวช.  คอม. 
2 5528264 นายธนทั รักษก์ุศล Plus ปวช.  คอม. 
3 5528309 น.ส.สุภาพร สุวรรณะ Plus ปวช.  คอม. 
4 5528317 น.ส.วิชุดา คงสนัเทียะ Plus ปวช.  คอม. 
5 5528343 น.ส.กาญจนา ร่วมดี Plus ปวช.  คอม. 
6 5528382 นายณัฐพล เตชะวงศท์วี Plus ปวช.  คอม. 
7 5528383 นายธราเทพ สุรวฒันกุล Plus ปวช.  คอม. 
8 5528390 น.ส.อารียา แสงสุดตา คอม.  Plus ปวช.
9 5548430 น.ส.สุภาวดี โพธ์ิสตัย์ คอม.  Plus ปวช.

10 5527859 นางสาวธญัษร แจง้จนัทร์ ปวช.  3/3 ธบ.
11 5527905 นางสาวอุมาพร การโคกกรวด ปวช.  3/3 ธบ.

12 5527804 นายศรายธุ รักญาติ ปวช. 3/4 ภท.
13 5527831 นางสาวชลธิชา หึกขนุทด ปวช. 3/4 ภท.
14 5527832 นางสาวดวงเนตร โพธ์ิคา ปวช. 3/4 ภท.
15 5527833 นางสาวอรทยั ใจสูงเนิน ปวช. 3/4 ภท.
16 5527855 นางสาวชุติกาญจน์ พนัหอม ปวช. 3/4 ภท.
17 5527987 นางสาวพชัริดา ต่างกลาง ปวช. 3/4 ภท.
18 5528004 นางสาวอญัชลี บุ่นจนัทึก ปวช. 3/4 ภท.
19 5528063 นางสาวนิปัทม์ เดชขจรไพศาล ปวช. 3/4 ภท.
20 5022249 นางสาวสุภาวดี เพียซา้ย ปวช. 3 ภท.

แถวที่  5     ล าดบัที่  1-20          อาจารย์ประจ าแถว  นางจ านงค์  สีแก้วส่ิว

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา พาณชิยกรรม  สาขาวิชาพณชิยการ     สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา พาณชิยกรรม  สาขาวิชาพณชิยการ     สาขางานภาษาต่างประเทศ



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5527793 นางสาวพาฝัน อมฤกษ์ ปวช. 3/5 รร.
2 5527795 นางสาววิมลมณี ดานขนุทด ปวช. 3/5 รร.
3 5527830 นางสาววิสุดา พลอยสระน้อย ปวช. 3/5 รร.
4 5528049 นางสาวพรชนก รัตนพงค์ ปวช. 3/5 รร.
5 5528244 นางสาวศรีรัตน์ เน่ืองยนิดี ปวช. 3/5 รร.

6 5427223 นายทวีวิทย์ ขอพนัธ์กลาง  ปวช. 3/6 ชย.
7 5527801 นายรณชยั โชกโคกกรวด  ปวช. 3/6 ชย.
8 5527805 นายน าโชค โคกขนุทด  ปวช. 3/6 ชย.
9 5527847 นายวิทวตัร์ สุวรรณะ  ปวช. 3/6 ชย.
10 5527856 นายอดิศกัด์ิ ประสพบวั  ปวช. 3/6 ชย.
11 5527978 นายสาธิต  สุขสูงเนิน  ปวช. 3/6 ชย.
12 5527983 นายศุภกร ชูโคกกรวด  ปวช. 3/6 ชย.
13 5528006 นายชชัวาล แช่มฉิมพลี  ปวช. 3/6 ชย.
14 5528044 นายคณวตัร แกว้ปุม  ปวช. 3/6 ชย.
15 5528117 นายศรายทุธ หาญขนุทด  ปวช. 3/6 ชย.
16 5528156 นายสุขวฒัน์ ดีรักษา  ปวช. 3/6 ชย.
17 5528248 นายชาตรี สอสูงเนิน  ปวช. 3/6 ชย.
18 5528284 นายธีระพงษ์ แก่นวิโรจน์  ปวช. 3/6 ชย.
19 5729330 นายนนทนนัท์ น่ิมสูงเนิน  (โอน)  ปวช. 3/6 ชย.

20 5528001 นายกฤษฎา คมข า ปวช. 3/7  ชฟ.

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว    สาขางานการโรงแรม

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาเคร่ืองกล        สาขางานยานยนต์

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลัง

แถวที่  6    ล าดบัที่  1-20     อาจารย์ประจ าแถว นางจ านงค์  สีแก้วส่ิว



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5528037 นายเทพรัตน์ นิตยใ์หม่ ปวช. 3/7  ชฟ.
2 5528119 นายจีรยทุธ แสงสายออ ปวช. 3/7  ชฟ.
3 5528132 นายณัฐนนัท์ ชมภูกุล ปวช. 3/7  ชฟ.
4 5528133 นายพีรพล คงเกิด ปวช. 3/7  ชฟ.
5 5528204 นายนฤเบศร์ เข่ือนค า ปวช. 3/7  ชฟ.
6 5528280 นายสุรเดช ทิพยเวช ปวช. 3/7  ชฟ.
7 5527713 นายอนนัธชยั ดาสูงเนิน ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลัง
8 5527772 นายประพฒัน์ หร่ายกลาง ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
9 5527777 นายเกรียงศกัด์ิ สมเพชร ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
10 5527881 นายบุญเพียร นนัทพนัธ์ ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
11 5527882 นายสุริยา ต่ิงสนัเทียะ ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
12 5527904 นายปรัชญา ฝ่ายกระโทก ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
13 5527963 นายน ้าเพช็ร ฟักเงิน ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
14 5528016 น.ส.สุกญัญา ศาสตร์บูรณ์ศิลป์ ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
15 5528046 นายศุภณัฐ ศุภวิรุฒม์ ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
16 5528150 น.ส.ชารอญ วิเศษพนัธ์ ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
17 5528322 นายประเสริฐศกัด์ิ แหวนโคกสูง ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
18 5528372 นายเอกวิทย์ งอบโคกกรวด ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
19 5528175 นายกิตติพงษ์ งามพิมาย ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั
20 5528468 นายนทัธพงศ์ สืบสงดั ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั

แถวที่  7    ล าดบัที่  1-20      อาจารย์ประจ าแถว  นางสาววนิดา  เหมือนภาค



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5528502 นายวฒันา ธงพุดซา ปวช.  Plus ช่างไฟฟ้าก าลงั

2 5527939 นายตะวนั นิยมญาติ  ปวช. 3/8 ชอ.
3 5527969 นายเกรียงไกร หอยสงัข์  ปวช. 3/8 ชอ.
4 5527979 นายฤทธิเกียรติ ดว้งสูงเนิน  ปวช. 3/8 ชอ.
5 5527980 นายกฤษณะ จากโคกสูง  ปวช. 3/8 ชอ.
6 5527981 นายกฤษดา มีกลาง  ปวช. 3/8 ชอ.
7 5528005 นายวรุตม์ ฉลาด  ปวช. 3/8 ชอ.
8 5528017 นายเจตน์ณรงค์ ป่วนเมืองปัก  ปวช. 3/8 ชอ.
9 5528018 นายวชัระ หวงัลายกลาง  ปวช. 3/8 ชอ.
10 5528143 นายเอกภพ ขอสูงเนิน  ปวช. 3/8 ชอ.
11 5528194 นายณัฐดนยั ประสิทธ์ิสุวรรณ  ปวช. 3/8 ชอ.
12 5528254 นายฐิติ พลบัทอง  ปวช. 3/8 ชอ.
13 5528287 นายจีระภทัร ขีดส าโรง  ปวช. 3/8 ชอ.
14 5528301 นายทรงกลด งามสนอง  ปวช. 3/8 ชอ.
15 5528325 นายสรศกัด์ิ สระสนัเทียะ  ปวช. 3/8 ชอ.
16 5528364 นายธีระพงษ์ เหมือนสูงเนิน  ปวช. 3/8 ชอ.
17 5528388 นายสุรัตน์ แผว่สูงเนิน  ปวช. 3/8 ชอ.

18 5628624 นางสาวอรุณทิพย์ แสนเสนี ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
19 5628767 นางสาวสายหยดุ พาลี ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
20 5628811 นางสาวกิตติวรา คือสูงเนิน ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

แถวที่  8    ล าดบัที่  1-20      อาจารย์ประจ าแถว  นางสาววนิดา  เหมือนภาค



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628862 นางสาวภกัตสิ์รา เก้ียวสูงเนิน ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
2 5628875 นางสาวจนัทรัสม์ สุภเดช ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
3 5628880 นางสาวปารวี วีระพนัธ์ยานนท์ ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
4 5628931 นางสาวทชัชญา นราธิปบุญเอก ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
5 5628974 นายธนกร จตุภคัวตัร ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
6 5628976 นายจิรายทุธ บุญมาก ปวส. 2/1 บช. ( มาจาก ม.6)
7 5628744 นางสาวพาฝัน ชาญสูงเนิน ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
8 5628758 นางสาวปติญญา โหลานิตย์ ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
9 5628764 นางสาวโชติรส แสดใหม่ ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
10 5628765 นางสาวพรสวรรค์ เสริฐเมืองปัก ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
11 5628779 นางสาวปรียารัตน์ การโคกกรวด ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
12 5628780 นางสาวดาราวรรณ วงศสุ์วรรณ์ ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
13 5628891 นางสาวผารุ้ง หม่ืนมูลกาศ ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
14 5628956 นางสาวอุบลศิริ ไขกระโทก ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)
15 5628963 นายโกมล ยตะโคตร ปวส.2/1  บช. ( มาจาก  ปวช.)

16 5628625 นางสาวกนกกร ผิวสด ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ม.6)
17 5628670 นางสาวดวงฤดี พงษช์าติ ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ม.6)
18 5628718 นางสาวฐิติมา กลา้สูงเนิน ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ม.6)
19 5628729 นางสาวศุภรัตน์ โครตเสนา ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ม.6)
20 5628946 นางสาวดวงกมล โคตรแพง ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ม.6)

แถวที่  10    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

แถวที่  9    ล าดบัที่  1-20      อาจารย์ประจ าแถว  นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5629000 นายอภิวฒัน์ บวรมงคล ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ม.6)
2 5628686 นางสาวพรทิพย์ ฤกษสุ์นทรี ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ปวช.)
3 5628835 นางสาวประไพวรรณแลบสูงเนิน ปวส.2/2  ลจ. (มาจาก  ปวช.)

4 5628542 นายอดิศร อุดมเวช ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
5 5628591 น.ส.วิจิตรา กรึมกระโทก ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
6 5628599 น.ส.สุภาวดี ทองเรไร ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
7 5628622 น.ส.สุจรรยา แสงเผ่ือน ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
8 5628799 นางกฤษณา นิจใหม่ ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
9 5628802 น.ส.วนิดา กิสูงเนิน ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
10 5628869 น.ส.พิธาภรณ์ ฟักแกว้ ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
11 5628885 น.ส.จรัญญา เส้นเกษ ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
12 5628928 น.ส.ทิพวลัย์ จนัทร์หอมกุล ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
13 5628965 น.ส.นิชาภา ตราบุรี ปวส.  คอม.  Plus (มาจาก ปวช.)
14 5628601 น.ส.นิตติยา อาการะวงั ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
15 5628609 นายอรรถพล เผ่ือนหม่ืนไวย ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
16 5628750 น.ส.วิษณีย์ ชายขนุทด ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
17 5628863 น.ส.สกุลรัตน์ มัง่สูงเนิน ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
18 5628921 น.ส.ผกามาศ มงขนุทด ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
19 5628538 น.ส.สุฑารัตน์ โด่กระโทก ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
20 5628554 นายศุภชยั ร้ังกระโทก ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628579 น.ส.กนกกร แยบสูงเนิน ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
2 5628606 น.ส.ฉตัรวิมล วาฒิคุณ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
3 5628614 น.ส.วนัวิสา เกตุเกิด ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
4 5628615 น.ส.ลดัดาวลัย์ ทาตะนะ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
5 5628620 นายสมเกียรติ น้อยนาค ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
6 5628621 น.ส.พรสุดา แกว้บุตร ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
7 5628643 น.ส.พชัริดา แกว้บุตร ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
8 5628746 น.ส.เยาวลกัษณ์ ไชยหงษ์ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
9 5628749 น.ส.ปิยพร เชาวข์นุทด ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
10 5628798 นายบดินทร์ แสดใหม่ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
11 5628812 น.ส.วิกร ภกัดีรัตน์ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
12 5628836 น.ส.นิตยา อาจศึก ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
13 5628850 นายผานิตย์ ช่วยงาน ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
14 5628883 น.ส.กลอยใจ ศรอินทร์ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
15 5628899 นายอนุพงษ์ ลภัขนุทด ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
16 5628902 นางกุลญิกา จ าปาโพธ์ิ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
17 5628968 น.ส.พชัรา สะทุมรัมย์ ปวส. คอม.  Plus (มาจาก   ม.6)
18 5629021 น.ส.ภาณินี เฮสูงเนิน ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)
19 5629022 น.ส.วตัวรรณ แดงเสมอ ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)
20 5629066 น.ส.อปัสร ทิพเนน ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)

แถวที่  11    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางสาวพัชรี  การถาง



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5629082 น.ส.เกศรินทร์ ฉิมนอก ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)
2 5629083 น.ส.วิภาวรรณ สุตลาวดี ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)
3 5629085 น.ส.มาริศา เชิดสูงเนิน ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)
4 5629087 น.ส.จิรพชัญ์ ธนวฒัน์วรพงส์ ปวส. คอม. Plus (มาจาก   ม.6+ปวช.)
5 5628558 น.ส.วรรณา เบญจณรงค์ ปวส.  Plus     คอม.  กะ A
6 5628565 น.ส.สุวาพร เอ่ียมประเสริฐ ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
7 5629008 น.ส.จุฑารัตน์ ค  าข  า ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
8 5629027 น.ส.จรรยา สิงห์จนัทึก ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
9 5629032 น.ส.จิราพร จงสงวนกลาง ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
10 5629035 น.ส.พุทธา ดาบท ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
11 5629054 น.ส.นาตยา ญาติกระโทก ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
12 5629069 น.ส.สิริญญา ทวีศุก ปวส.  Plus      คอม.  กะ A
13 5628612 น.ส.จิราวรรณ จัน่จนัทึก ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
14 5628623 น.ส.ศศิวิมล ชวนกลาง ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
15 5628760 น.ส.วรรณภา เจริญสูงเนิน ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
16 5628768 น.ส.พชัรินทร์ งามชนะ ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
17 5628916 น.ส.พรพิมล เพชรมัง่ ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
18 5628541 น.ส.พลัลภา จงเอ้ือกลาง ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
19 5628557 น.ส.ดาวรุ่ง โสมขนุทด ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
20 5628596 น.ส.พชัรินทร์ ไวยธารี ปวส.   Plus    คอม.  กะ B

แถวที่  12    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางสาวพัชรี  การถาง



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628597 น.ส.สุดารัตน์ พรมวนันา ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
2 5629004 น.ส.วนัเพญ็ บุญแพง ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
3 5629005 น.ส.โสภาวรรณ ทอนสูงเนิน ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
4 5629007 น.ส.ภทัรา แจง้ทองหลาง ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
5 5629010 น.ส.จิราพร รัตนหิรัญ ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
6 5629011 น.ส.สุพตัรา ขมสนัเทียะ ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
7 5629012 น.ส.อภิญญา ค าสีทา ปวส.   Plus    คอม.  กะ B
8 5628555 น.ส.ประนอม นพคุณ ปวส.    Plus   คอม.  กะ C
9 5628582 น.ส.ปัณณ์ปภาอฑัฒ์ ต่วนพิมาย ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
10 5628619 น.ส.วราภรณ์ เงกสูงเนิน ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
11 5628644 น.ส.อรอนงค์ ลงจนัทึก ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
12 5628658 น.ส.จารุวรรณ ฉุนสูงเนิน ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
13 5628925 น.ส.วิภารัตน์ สนัติวงศ์ ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
14 5628970 น.ส.สุรีวรรณ ขนานกลาง ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
15 5628971 น.ส.รุ่งนภา ฟองจนัทึก ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
16 5628977 น.ส.เมตตา สว่างงาม ปวส.  Plus     คอม.  กะ C
17 5629045 น.ส.ลูกเกศ น้อยแกว้ ปวส.  Plus     คอม.  กะ C

18 5628540 นายประภสัร์ กลดัส าเนียง ปวส.  บัญชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
19 5628543 น.ส.ศิลาพร เพช็รจะบก ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
20 5628560 น.ส.วณิชชา ศรีนาคา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการบัญชี

แถวที่  13    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางสาวนิตยา  สิมศรีแก้ว



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628651 น.ส.รวิณัฏฐ์ จุมพลวุฒิเดช ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
2 5628653 น.ส.กมลชนก วรจกัร ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
3 5628672 น.ส.สจัจาพร พรมน ้า ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
4 5628689 น.ส.อรณี มอญขนุทด ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
5 5628690 น.ส.นุสรา นิตยใ์หม่ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
6 5628691 น.ส.ก่ิงดาว เพียรกลาง ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
7 5628797 น.ส.ฐาณิดา เรืองศิลป์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
8 5628828 นายวีรพจน์ รัตนา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
9 5628831 น.ส.นิติยา กายจะโปะ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
10 5628866 น.ส.วนิดา ศรีสถิตยธ์รรม ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
11 5628884 นายอานนัธนสิษฐ์ สิทธิเสือ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
12 5628893 น.ส.อญัชลีพร ค าตา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
13 5628897 น.ส.มณีรัตน์ หม่วยนอก ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
14 5628908 น.ส.สุนิสา จิตพิมาย ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
15 5628913 น.ส.วิภาลกัษณ์ สุวรรณ์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
16 5628924 น.ส.กาญจนา ดวงแกว้ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
17 5628934 น.ส.สุธาสินี แสงสายออ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
18 5628942 น.ส.เมทินี เรืองจินดา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
19 5628990 น.ส.ลลัธลิกา ปาดี ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ปวช.)
20 5628546 น.ส.ดวงกมล ชยัอุดม ปวส.  บัญชี  Plus (มาจาก   ม.6)

แถวที่  14    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางสาวนิตยา  สิมศรีแก้ว



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628593 นางภสัส์กุญช์ หมายสุข ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
2 5628598 น.ส.จิราพร ค าเรืองศรี ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
3 5628610 นางนุชสรา มะลิสูงเนิน ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
4 5628611 น.ส.สุรัชนี จนัทโรจน์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
5 5628617 น.ส.วรวลญัช์ วฒันา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
6 5628618 นายผดุผอ่ง เจริญดี ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
7 5628661 น.ส.แสงเดือน เก่าพิมาย ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
8 5628678 น.ส.รุ่งนภา เกียรติโรจนก าธร ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
9 5628804 น.ส.สุประวีณ์ ตั้งวธันะวิบูลย์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
10 5628829 น.ส.เพชรชรินทร์ ในกระโทก ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
11 5628830 น.ส.ขนิษฐา พาขนุทด ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
12 5628848 น.ส.เตือนใจ กิจทะรักษ์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
13 5628873 น.ส.วิภา ลาสะมอ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
14 5628903 น.ส.สุภาวดี กรกระโทก ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
15 5628930 น.ส.จิราวรรณ ปืนพิมาย ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
16 5628937 น.ส.บุษยรังสี แสนกลา้ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
17 5628940 น.ส.วิชุดา กอ้นแพง ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
18 5628950 น.ส.สุขฤทยั ลาวิชยั ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
19 5628973 น.ส.วรรณพร วดัจะโป๊ะ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
20 5628991 น.ส.จารุวรรณ มีดี ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)

แถวที่  15    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางจารุวรรณ    สุขสุนทรีย์



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5629001 น.ส.สุนิศา แขจงัหรีด ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
2 5628948 นายศุภชยั นาออ้ม ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
3 5628783 นางสาวปาริฉตัร ยศรุ่งเรือง ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก   ม.6)
4 5629020 น.ส.วิชชุดา เขม็ทองทอ้งท่ี ปวส.  บัญชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
5 5629023 น.ส.สิริลกัษณ์ พุดทอง ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
6 5629031 น.ส.ศิริพร สีวนัทา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
7 5629043 น.ส.จุฑามาศ เพช็รสมสะอาด ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
8 5629044 น.ส.เจนจิรา เพช็รสมสะอาด ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
9 5629050 น.ส.ไพจิตต์ พุทธโอวาท ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
10 5629056 นายนธัทวฒัน์ ป่ินตะคุ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
11 5629060 นายวีรภทัร วชัรานนท์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
12 5629070 น.ส.ภาวิณี ศรีแกว้ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
13 5629073 น.ส.รัตติยา พิกุล ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
14 5629074 น.ส.ล าพึง อุ่นทรัพย์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
15 5629075 น.ส.วงเดือน ถ่ินนอก ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
16 5639076 น.ส.มณีรินทร์ แสงจนัทร์ ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
17 5629080 น.ส.วรรนิสา เท่ียงกระโทก ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)
18 5629088 น.ส.วรลญัช์ วฒันา ปวส.  บญัชี  Plus (มาจาก ม.6+ปวช.)

19 5628539 น.ส.กชพร บุญชยัยงค์ ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ปวช.)
20 5628595 น.ส.จนัทร์นิภา บว้นกระโทก ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ปวช.)

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการตลาด

แถวที่  16    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นางจารุวรรณ    สุขสุนทรีย์



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628904 น.ส.สุภาภรณ์ แหขนุทด ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ปวช.)
2 5628905 น.ส.พิมพิศา จนัทริมา ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ปวช.)
3 5628967 น.ส.วราภรณ์ มะลิสูงเนิน ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ปวช.)
4 5629002 น.ส.ดวงตา แน่นอุดร ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ปวช.)
5 5628576 น.ส.สุชาดา เจริญวยั ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
6 5628652 น.ส.หทยัชนก บุญกอด ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
7 5628676 น.ส.กาญจนา ชุมแสงวาปี ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
8 5628723 น.ส.ชญานิศา ดว้งนิล ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
9 5628964 น.ส.สุดารัตน์ แกว้อุ่น ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
10 5628978 นายเฉลิมชาติ สุขอ่ิม ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
11 5628979 นายณัฐวุฒิ พิพฒันวฒันกุล ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
12 5628987 น.ส.ฉตัรธิดา ศรีนาเมือง ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
13 5628988 น.ส.ปิยะนุช ยตะโคตร ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
14 5629053 น.ส.มาริสา สุริโย ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)
15 5629063 น.ส.นุชรีย์ เกิดไธสง ปวส.  การตลาด  Plus (มาจาก ม.6)

16 5628629 นายบรรพต ดิษมาตย์  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
17 5628649 นายยทุธภูมิ วิวฒัน์ลกัขณาวงศ์  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
18 5628721 นายศรัญํู พุฒนอก  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
19 5628754 นายจกัรกฤษณ์ เลือดสงคราม  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
20 5628771 นายภานุพฒัน์ ศรีวิชยั  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 

แถวที่  17    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายพิชัย    เพ็ชรหนู

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628776 นายวรุต ยางนอก  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
2 5628856 นายธวชัชยั ชมภู  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
3 5628986 นายภานุพนัธ์ จงดี  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
4 5628997 นายณัฐสิทธ์ิ ขอชิดกลาง  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ม.6) 
5 5628710 นายธนโชติ อินชู  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ปวช.) 
6 5628877 นายเอกพนัธ์ ทนัลา  ปวส.2/3 ชย. (มาจาก  ปวช.) 
7 5628544 นายเกรียงศกัด์ิ ชงัฉิมพลี ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
8 5628616 นางนุชรี อ่อนละมา้ย ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
9 5628815 นายทรงพล ชาลี ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
10 5628820 นายสุวิจกัขณ์ เขมสุทธินนัท์ ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
11 5628846 นายวรินทร เหม่งสูงเนิน ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
12 5628853 นายไกรสร เสาร์สุด ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
13 5628861 นายเจษฎา ใจเอ้ือย ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
14 5628886 นายคธาวุฒ แซ่ซ้ือ ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
15 5628895 นายบญัชา ปรากฏรัตน์ ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
16 5628936 นายอรรถพล เพง็กระโทก ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ปวช.)
17 5628772 นายปฏิวติั ปุราสะกงั ปวส. ช่างยนต์   (มาจาก ม.6)
18 5628821 พระกชกร ถองกระโทก ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
19 5628832 นายธนบดี กฤชเงิน ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
20 5628847 นายกิตติศกัด์ิ เขม็ภาษิต ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)

แถวที่  18    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายพิชัย    เพ็ชรหนู



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628855 นายวุฒิพงษ์ คูโคกกรวด ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
2 5628889 นายณัฐพงษ์ จนัทร์น้อย ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
3 5628943 นายวนนัยช์ยั สาริพนัธุ์ ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
4 5628954 นายธีระพงษ์ ตรุษสระน้อย ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
5 5628966 นายวชัรพล บุญประเสริฐ ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
6 5629016 น.ส.จนัทิมา สจัจวีระกุล ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
7 5629017 น.ส.นฤมล วงศเ์สรีวฒันา ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
8 5629026 นายกิตติศกัด์ิ กงทอง ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
9 5629055 นายศุภกฤต แจ่มไพศาล ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)
10 5629068 นายตรียศ วงษอ์นนัต์ ปวส. ช่างยนต ์  (มาจาก ม.6)

11 5628567 นายนรากร จนัทร์นวล ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
12 5628659 นายดนุสรณ์ ขวดทอง ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
13 5628722 นายวรากร ซนัโตส้ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
14 5628782 นายพงษศ์กัด์ิ จตุัรัส ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
15 5628786 นายบุญญฤทธ์ิ บุตรวงค์ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
16 5628787 นายยทุธพิชยั พลรบ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
17 5628868 นายสิทธิพงษ์ บุตรศรีภูมิ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
18 5628872 นายอรรถโกวิท มีธนเดชดุษฎี ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
19 5628932 นายธีรวตัร งามแพง ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ม.6)  
20 5628705 นายเกียรติศกัด์ิ รอดสุข ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ปวช.)  

แถวที่  19    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายสามารถ    พงษ์อุดมกุล

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628837 นายกิตติธชั แทนรินทร์ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ปวช.)  
2 5628920 นายสมบติั ป้องสิงห์ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ปวช.)  
3 5628922 นายสวสัด์ิ ศรีโวหะ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ปวช.)  
4 5628927 นายธนกร สิงห์แจ่ม ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ปวช.)  
5 5628929 นายอภิวฒัน์ น ้าแกว้ ปวส.2/4 ชฟ.(มาจาก    ปวช.)  
6 5628535 นายอธิภทัร สินสุข ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
7 5628583 นายวนัชยั กรีครบุรี ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
8 5628590 นายเทอดพงษ์ โซ่เงิน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
9 5628654 นายจกัรีน ตาลกลาง ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
10 5628675 นายธนิพนธ์ อาจศึก ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
11 5628751 นายวิชชากร ปัดกอง ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
12 5628824 นายเจษฎาพงษ์ ค  าสนัเทียะ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
13 5628949 นายรัฐน์ฐาภทัร โสมศรีค  าธิปก ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
14 5628962 นายอนุชิต สอนสุภาพ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
15 5628969 นายศรรัฐ แผไ่พลิน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ปวช.)
16 5628553 นายเสรี ศรีปรางค์ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
17 5628556 นายเจษฎา ส่ือกลาง ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
18 5628559 นายอคัราณัฐ เว๋าสนัเทียะ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
19 5628561 นายสายชล เดชพลกรัง ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
20 5628577 นายภาคิน บ.ป.สูงเนิน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)

แถวที่  20    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายสามารถ    พงษ์อุดมกุล



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628580 นายอิสรพงษ์ คงจนัทร์ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
2 5628592 นายฐิติวิชญ์ แขดอน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
3 5628600 นายอนาวิล มีศร ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
4 5628603 นายพงศสิ์ริ ศรีขนุทด ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
5 5628604 นายทศพร แท่นหิน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
6 5628605 นายเสกสรร ฤทธ์ิสนัเทียะ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
7 5628613 นายจิระวฒัน์ วรรณรินทร์ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
8 5628655 นายสนิท แนมขนุทด ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
9 5628822 นายอคันี หาญสูงเนิน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
10 5628823 นายสนธยา ยามดี ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
11 5628827 นายณัฐดนยั สร้อยศุณเศรษฐ์ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
12 5628857 นายสิวพรรณ ศรีแสน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
13 5628909 นายคมสนั คงนนัทะ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
14 5628944 นายเฉลิม ชามะลิ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
15 5628953 นายธนพล ผินโพธ์ิ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6)
16 5629018 นายกฤษฎา พลอยกระโทก ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
17 5629019 น.ส.นิลยา เท่ียงกระโทก ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
18 5629024 นายพูลเทพ กุละจนัทร์เพง็ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
19 5629025 นายคมกริช วงษแ์กว้ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
20 5629028 น.ส.วราภรณ์ ขนุนสูงเนิน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)

แถวที่  21    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายวิรัตน์  งามสมบัติ



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5629029 นายทวีโชค บุญนิวฒัน์ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
2 5629030 นายนิรัน รันดอน ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
3 5629046 นายอดุลยชยั โพธ์ิรอด ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
4 5629051 นายยทุธศกัด์ิ ทองน้อย ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
5 5629052 นายณัฐพล ไวยกิจ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
6 5629061 นายเสาร์ นามนยั ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
7 5629062 นายนพวฤธ ค าสีดา ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
8 5629077 นายไกรวิทย์ ปิวจนัทึก ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
9 5629078 นายพิทวสั น้อยเอ้ียง ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
10 5629079 นายชุมแพ พลโชติ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
11 5629081 นายอนุพงศ์ บุญมี ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
12 5629086 นายเกรียงไกร พรสนัเทียะ ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
13 5629089 นายกฤษฎา คึกกระโทก ปวส. ช่างไฟ (มาจาก ม.6+ปวช.)
14 5628688 น.ส.พนันิภา ทามาศ ปวส. ช่างไฟ (กะ A)
15 5628594 นายบดินทร์ พิชากูล ปวส. ช่างไฟ (กะ B)
16 5629013 น.ส.จิรานนัท์ ชอบรัมย์ ปวส. ช่างไฟ (กะ B)
17 5629014 นายสมโภช กองโคกกรวด ปวส. ช่างไฟ (กะ B)
18 5629036 นายโกสินทร์ เรียบสนัเทียะ ปวส. ช่างไฟ (กะ B)

19 5628548 นายภุชงค์ ถอยกระโทก ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
20 5628581 นายสุรชยั กองทุ่งมน ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)

แถวที่  22    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายวิรัตน์  งามสมบัติ

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628645 นายประสิทธิชยั เล็กสูงเนิน ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
2 5628753 นายยทุธพงษ์ สระทองพิมพ์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
3 5628774 นายนรบดี แสนโคตร ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
4 5628775 นายกฤษณะ มุ่งยอดกลาง ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
5 5628914 นายณัฐวุฒิ เชียงศรี ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
6 5628917 นายอรรถพล ชายแกว้ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6+ปวช.)
7 5629041 นายรณชยั สินสุข ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)
8 5629067 น.ส.ธิดารัตน์ คงรอด ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

9 5628810 นายพนดัพงษ์ แสงกงพลี ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
10 5628813 นายมานะ กิจเชิดชู ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
11 5628814 นายจิรพงษ์ เยน็ทรวง ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
12 5628825 นายเอกศาสตร์ มีธนามนัต์ ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
13 5628894 นายธนิต จนัทร์หม่ืนไวย ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
14 5628911 นายกริชรินทร์ เอกวฒันาไพร ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
15 5628993 น.ส.ซาเทีย เดลเวกกิโอ ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
16 5628994 นายณัฐวุฒิ พรมฤทธ์ิ ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6+ปวช.) 
17 5629064 นายอนุทยั แพนพา ปวส. เทคโนฯคอม (ม.6) 

18 5628545 นายวฒัพล ทนัขนุทด  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
19 5628551 นายราชวตัร สมอาษา  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
20 5628552 นายวรากร กฤษสุวรรณ์  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 

แถวที่  23    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายพีระ  พานิชนอก

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง



ล าดบัที่ รหัส ช่ือ สกุล ระดบัช้ัน หมายเหตุ
1 5628589 นายนิกร กนัทะนนั  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
2 5628607 นายศราวุธ อินทร์แกว้  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
3 5628608 นายณรงคศ์กัด์ิ พลโดด  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
4 5628656 นายชยัวฒัน์ จนัทร์เพง็  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
5 5628687 นายเอกพล ตาค า  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
6 5628801 นายกิตตินนัท์ มิตรกรณ์  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
7 5628834 นายพลรัตน์ ชูรัตน์  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
8 5628838 นายสมศกัด์ิ ทุมพล  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
9 5628892 นายธีรภทัร กั้นกลาง  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
10 5628900 นายสุริยะ งามฮุย  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
11 5628912 นายวิษณุ ขดัโพธ์ิ  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
12 5628952 นายปิยะ วีระพฒัน์  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
13 5629033 นายธนากร มลิวลัย์  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
14 5629037 นายกฤษณะ หวงักลุ่มกลาง  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
15 5629038 นายจิตรกร จดันอก  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
16 5629057 นายไตรรงค์ ไพราม  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 
17 5629065 นายวนัเฉลิม สิบพลกรัง  ปวส. ช่างก่อสร้าง  (ม.6+ปวช.) 

แถวที่  24    ล าดบัที่  1-20   อาจารย์ประจ าแถว นายพีระ  พานิชนอก


