
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

เรื ่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกําหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียน 

นักศึกษา  รอบพิเศษกรณี (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปี

การศึกษา 2566 

เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และแจ้ง

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบกรณพิีเศษ (โควตา) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาของแต่

ละแผนกวิชา  ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

แผนกวิชา : ช่างยนต์ 

1. สาขางาน : 2010101 - ยานยนต์ 
2. สาขางาน : 2010104 - ตัวถังและสีรถยนต์ 
3. สาขางาน : 2010105 - จักรยานยนต์และ

เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างยนต์ 
โทร. 094-425-2020 , 086-034-1563 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : ช่างกลโรงงาน 

1. สาขางาน : 2010201 - เครื่องมือกล 
2. สาขางาน : 2010202 - แม่พิมพ์โลหะ 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
โทร. 098-278-7409 , 084-359-4620 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : ช่างเชื่อมโลหะ  ปวช. 
1. สาขางาน : 2010301 – ผลิตภัณฑ์ (ปวช.) 

 
 
 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
โทร. 080-997-1112 , 082-244-9090 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง 

1. สาขางาน : 2010401 - ไฟฟ้ากำลัง 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
โทร. 089-836-2247 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1. สาขางาน : 2010501 - อิเล็กทรอนิกส์  

 
ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โทร. 081-925-6015 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : ช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 

สาขางาน : 2011101 - ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 
โทร. 097-292-6272 , 081-998-8143 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : ช่างเมคคาทรอนิกส์ ปวช. 
1. สาขางาน : 2012701 – เมคคาทรอนิกส์ 

 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 
โทร. 081-751-6603 , 063-848-4646 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : โลจิสติกส์ 

1. สาขางาน : 2021401  - โลจสิติกส์ 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
โทร. 092-982-5918 , 084-434-3779 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  

 

 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1. สาขางาน : 2012801 - เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

โทร. 089-254-8235 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สาขางาน : 2090101 - เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร 084-094-0282 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  

 
 

สาขาวิชา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
1. สาขางาน : 2010601 – ก่อสร้าง 
2. สาขางาน : 2012101 – โยธา 

 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
 โทร. 081-942-4258 , 099-214-7227 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  

 
 

 





ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

1 20101660020 ภูตะวนั พนัธุ์แตง ยานยนต์
2 20101660035 สโรชา พนัธุ์แตง ยานยนต์
3 20101660037 วีรภฏั ร่วมรักษ์ ยานยนต์
4 20101660046 จิรภาส ขาวจนัทร์ ยานยนต์
5 20101660058 บุญญฤทธ์ิ จิตหาญ ยานยนต์
6 20101660066 พรรณวษา ศรสุริวงษ์ ยานยนต์
7 20101660067 อภิเดช ชุ่มยิง่ ยานยนต์
8 20101660068 นิมิตร ทองสุข ยานยนต์
9 20101660069 ภาคิน พ่ึงแยม้ ยานยนต์

10 20101660073 ภาณุพงศ ์สารเพช็ร ยานยนต์
11 20101660105 ธนกร ถาวรวงษ์ ยานยนต์
12 20101660148 ภทัรกร พร้อมพิมพ์ ยานยนต์
13 20101660207 ณัฐพล เกตุทาน ยานยนต์
14 20101660208 ธนโชติ ส่องศรี ยานยนต์
15 20101660209 อนุรักษ ์เสือค าราม ยานยนต์
16 20101660211 พงศพ์ณิช แสงพนัธุ์ตา ยานยนต์
17 20101660213 วีรภทัร ช่างเกวียนดี ยานยนต์
18 20101660229 กนัตพฒัน์ ถีระแกว้ ยานยนต์
19 20101660230 สิทธิชยั พ่ึงแสงศรี ยานยนต์
20 20101660231 ธวชัชยั ธรรมเนียมใหม่ ยานยนต์
21 20101660232 ธนกร บุญสอาด ยานยนต์
22 20101660267 จตุภูมิ สอดเน่ือง ยานยนต์
23 20101660277 ภทัรพงษ ์กาญจนเจตนี ยานยนต์
24 20101660324 โยธิน สุวรรณนาคินทร์ ยานยนต์
25 20101660325 กฤษกร เอ่ียมสุวรรณ ยานยนต์
26 20101660375 ธนภทัร โผแพ ยานยนต์
27 20101660399 ผดุงศกัด์ิ ประทุมทอง ยานยนต์
28 20101660422 ธนพนัธุ์ พนัธุ์ไทย ยานยนต์
29 20101660439 ชญงค ์หอมสุวรรณ ยานยนต์
30 20101660464 ไชยภทัร อินทรียว์งศ์ ยานยนต์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

สำขำงำน: 2010101 - ยำนยนต์  จ ำนวน 58 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

31 20101660471 ณฐกร วนัทอง ยานยนต์
32 20101660474 ศิโรรัตน์ อินสว่าง ยานยนต์
33 20101660484 ธีรดนย ์อ่อนศรี ยานยนต์
34 20101660492 จกัริน สวนดอกไม้ ยานยนต์
35 20101660494 เตซินท ์มีสุขมาก ยานยนต์
36 20101660495 นนทชยั แป้นงาม ยานยนต์
37 20101660503 ณัฐพล แกว้ชมอญ ยานยนต์
38 20101660518 พชร เวียงอินทร์ ยานยนต์
39 20101660519 ก าพล ยศประเสริฐ ยานยนต์
40 20101660520 ภูเบศ เดชอุ่ม ยานยนต์
41 20101660521 ภทัรพล เฟ่ืองสกลุ ยานยนต์
42 20101660540 ศภุชั วิสาลเสสถ์ ยานยนต์
43 20101660611 ภูษิต ข  าโสภา ยานยนต์
44 20101660691 วรุตม ์วฒันะวสัพนช์ ยานยนต์
45 20101660692 ปิยะวฒัน์ ปีติรุ่งเรือง ยานยนต์
46 20101660774 ธนพล ดีสมช่ือ ยานยนต์
47 20101660794 จิรวฒัน์ พนัธุ์เถ่ือน ยานยนต์
48 20101660807 ณฐพล อร่ามรัศมี ยานยนต์
49 20101660820 อาทิตย ์จินดานอ้ย ยานยนต์
50 20101660821 ณัฐวุฒิ คลา้ยข  า ยานยนต์
51 20101660822 วาริต ล่วงลือ ยานยนต์
52 20101660850 ธนพฒัน์ ธนสาร ยานยนต์
53 20101660925 จิรานุวฒัน์ ดวงมาลา ยานยนต์
54 20101660930 ธีรศกัด์ิ ดวงมาลา ยานยนต์
55 20101660958 พิพฒัน์พล ศรีนวล ยานยนต์
56 20101660960 ณัฐกิตต์ิ ก่ิงสกลุ ยานยนต์
57 20101660964 อริยะ พอ่คา้ ยานยนต์
58 20101661048 นารีรัตน์ พชรไพฑูรย์ ยานยนต์

1 20101660009 มงคล อินทร์สุข จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
2 20101660024 ธีระพงษ ์เพง็จนัทร์ จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็

สำขำงำน: 2010105 - จักรยำนยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็ฯ จ ำนวน 14 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

3 20101660056 ธนพนธ์ ศรีตรีสัตย์ จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
4 20101660063 จารุวรรณ เนียมสุวรรณ จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
5 20101660160 ธนากรณ์ ปานจนัทร์ดี จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
6 20101660217 วงศกร ดวงจนัทร์ จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
7 20101660219 ชาญชยั ชาวโพธ์ิพระ จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
8 20101660220 ธเนศ พนัธ์จบสิงห์ จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
9 20101660478 โสภณ เจนหนองแวง จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็

10 20101660488 ธนบดี ภู่มาลี จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
11 20101660582 ภานุมาตร์ บุญโต จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
12 20101660626 วรทศัน์ ทรักษา จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
13 20101660628 จิรพงศ ์เกิดสมนึก จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็
14 20101660731 ณรงคศ์กัด์ิ ศิริมงคล จกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็

1 20102660005 ธนภทัร โกฎแสง เคร่ืองมือกล
2 20102660011 พงศกร ทรัพยป์ระเทือง เคร่ืองมือกล
3 20102660013 ธนภทัร แยม้พิกลุ เคร่ืองมือกล
4 20102660053 พลพล มีชนะ เคร่ืองมือกล
5 20102660090 พนัธวชั อุบลแยม้ เคร่ืองมือกล
6 20102660127 คณิศร อุ่นจิตรพนัธุ์ เคร่ืองมือกล
7 20102660134 วีรชยั ยงัธิโต เคร่ืองมือกล
8 20102660137 ศกุลวฒัน์ พุม่เกตุแกว้ เคร่ืองมือกล
9 20102660138 ศศิวฒัน์ จาดพนัธุ์อินทร์ เคร่ืองมือกล

10 20102660249 ศิริวรรณ อ่ิมสวสัด์ิ เคร่ืองมือกล
11 20102660250 ภูริภทัร เอ่ียมจุย้ เคร่ืองมือกล
12 20102660270 อคัรพล ปักเสติ เคร่ืองมือกล
13 20102660423 สุทธิพงศ ์แกว้นวนสี เคร่ืองมือกล
14 20102660442 ธีรภทัร์ วงศภ์า เคร่ืองมือกล
15 20102660532 จตุภทัร ตงัทะนาม เคร่ืองมือกล
16 20102660558 บรรณวิชญ ์ปิติมล เคร่ืองมือกล
17 20102660674 ศิวชั ศิริภทัร เคร่ืองมือกล
18 20102660675 ณัฐชนน วนัดี เคร่ืองมือกล

สำขำงำน: 2010201 - เคร่ืองมือกล จ ำนวน 26 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

19 20102660704 อมรเทพ สมประสงค์ เคร่ืองมือกล
20 20102660801 กสิวฒัน์ พลเสน เคร่ืองมือกล
21 20102660809 วชัระ พกัเรือนดี เคร่ืองมือกล
22 20102660813 พลภทัร์ จนัโท เคร่ืองมือกล
23 20102660814 จิราทิพสั หตัถกรรม เคร่ืองมือกล
24 20102660833 ปฏิพทัธ์ ศิลป เคร่ืองมือกล
25 20102660871 ปฏิมา ชุบทอง เคร่ืองมือกล
26 20102660989 ธีรภทัร นรสิงห์ เคร่ืองมือกล

1 20102660397 ชวนากร รอดหงษท์อง แม่พิมพโ์ลหะ
2 20102660398 อดิศกัด์ิ ใจช่วง แม่พิมพโ์ลหะ
3 20102660493 ปธานิน น่ิมอนงค์ แม่พิมพโ์ลหะ

1 20103660543 ธณากร ทรงขจร ผลิตภณัฑ์
2 20103660688 ธนพฒัน์ บุญเจริญ ผลิตภณัฑ์
3 20103660772 วรปรัชญ ์โนรี ผลิตภณัฑ์
4 20103660929 บุญเหรือ ช่ืนชม ผลิตภณัฑ์

1 20104660004 กนัตวิชญ ์แกว้วนั ไฟฟ้าก าลงั
2 20104660015 ศภุกฤต ไพโรจน์ ไฟฟ้าก าลงั
3 20104660018 วินเซนต ์สวสัด์ิ ฮอลแลนด์ ไฟฟ้าก าลงั
4 20104660022 ปฏิพทัธ์ วงษศ์รีเผือก ไฟฟ้าก าลงั
5 20104660028 สมมนต ์ชองรัมย์ ไฟฟ้าก าลงั
6 20104660032 ณัฐวุฒิ เพง็เรือง ไฟฟ้าก าลงั
7 20104660038 กรวีร์ หยยุพนัธุ์ ไฟฟ้าก าลงั
8 20104660040 บุษกร ชยัยิง่ ไฟฟ้าก าลงั
9 20104660043 พีรณัฐ แน่นหนา ไฟฟ้าก าลงั

10 20104660047 ธนาดุล ตรีโอสถ ไฟฟ้าก าลงั
11 20104660052 ปุณณกณัญ ์สิงหารุณ ไฟฟ้าก าลงั
12 20104660061 จิรภทัร แยม้ทศันา ไฟฟ้าก าลงั
13 20104660064 จารุวรรณ ค าเขียว ไฟฟ้าก าลงั
14 20104660065 พงษกร ไทยวร ไฟฟ้าก าลงั

สำขำงำน: 2010401 - ไฟฟ้ำก ำลงั จ ำนวน 92 คน ประเภท: ปกติ

สำขำงำน: 2010202 - แม่พมิพ์โลหะ จ ำนวน 3 คน ประเภท: ปกติ

สำขำงำน: 2010301 - ผลติภัณฑ์ จ ำนวน 4 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

15 20104660076 วีรพนัธุ์ ม่วงอ่ิม ไฟฟ้าก าลงั
16 20104660087 โชคชยั เอ่ียมศิลา ไฟฟ้าก าลงั
17 20104660089 พีรภทัร เดชณรงค์ ไฟฟ้าก าลงั
18 20104660151 อรรถพล เอกพนัธ์ ไฟฟ้าก าลงั
19 20104660153 ศภุกร กงัอ านวยชยั ไฟฟ้าก าลงั
20 20104660158 สุกญัญา ถึงแสง ไฟฟ้าก าลงั
21 20104660164 ชยณัฐ อน้เกตุ ไฟฟ้าก าลงั
22 20104660165 ธนา เเทนวงษ์ ไฟฟ้าก าลงั
23 20104660212 ธญัชนก ชาวอุทยั ไฟฟ้าก าลงั
24 20104660218 ณัฏฐกรณ์ กิจทะชน ไฟฟ้าก าลงั
25 20104660233 ชนาภา กล่อมสมร ไฟฟ้าก าลงั
26 20104660264 จิรณัส ศรีทอง ไฟฟ้าก าลงั
27 20104660271 ศิรศกัด์ิ ชารี ไฟฟ้าก าลงั
28 20104660274 ธนชยั สุทธิวรวุฒิกลุ ไฟฟ้าก าลงั
29 20104660275 สิริชยั โฉมศรี ไฟฟ้าก าลงั
30 20104660276 จนัทริษฏ ์นุชนารถ ไฟฟ้าก าลงั
31 20104660314 ธนากร เพง็คลา้ย ไฟฟ้าก าลงั
32 20104660328 เพลินพิศ ศรีวิเชียร ไฟฟ้าก าลงั
33 20104660335 รพีภณัฑ ์เทียมประสิทธ์ิ ไฟฟ้าก าลงั
34 20104660365 ชุติศรณ์ ทพัขวา ไฟฟ้าก าลงั
35 20104660420 มีนารัตน์ มัน่พนัธุ์ ไฟฟ้าก าลงั
36 20104660421 สหรัตน์ คงพร ไฟฟ้าก าลงั
37 20104660427 ธนพฒัน์ อินหอคอย ไฟฟ้าก าลงั
38 20104660428 ชโนทยั ศรีเป็ง ไฟฟ้าก าลงั
39 20104660429 ไชยภทัร วงักุ่ม ไฟฟ้าก าลงั
40 20104660431 ศรัณย ์คงทองดี ไฟฟ้าก าลงั
41 20104660436 พลาวุฒิ ลมูลศิลป์ ไฟฟ้าก าลงั
42 20104660440 พรพิพฒัน์ มณีเรืองเดช ไฟฟ้าก าลงั
43 20104660441 พรภวิษย ์มณีเรืองเดช ไฟฟ้าก าลงั
44 20104660444 อาภาสินี ทาสีเพชร ไฟฟ้าก าลงั
45 20104660445 นรินทร ปุริสพนัธ์ ไฟฟ้าก าลงั



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

46 20104660449 พงศธร คงก าป่ัน ไฟฟ้าก าลงั
47 20104660453 ชยานนัต ์อยูแ่ยม้ ไฟฟ้าก าลงั
48 20104660454 สันทิฐ จนัทะค าแสง ไฟฟ้าก าลงั
49 20104660456 ศภุกฤต สันธนพิพฒัน์ ไฟฟ้าก าลงั
50 20104660473 ธนวฒัน์ เร่ิมสอน ไฟฟ้าก าลงั
51 20104660475 ดุลยทรัพย ์ชา้งโต ไฟฟ้าก าลงั
52 20104660479 คุณากร ปาลพนัธุ์ ไฟฟ้าก าลงั
53 20104660486 อรรถวตั สร้อยแสงจนัทร์ ไฟฟ้าก าลงั
54 20104660487 คชาพณ สมใจ ไฟฟ้าก าลงั
55 20104660490 บารมี ร่วมรักบุญ ไฟฟ้าก าลงั
56 20104660496 ปฏิภาณ ศรีบวัทอง ไฟฟ้าก าลงั
57 20104660498 พีระวฒัน์ พงษสุ์ทศัน์ ไฟฟ้าก าลงั
58 20104660499 วรวุฒิ น ้าดอกไม้ ไฟฟ้าก าลงั
59 20104660502 ธนภทัร คงบุบผา ไฟฟ้าก าลงั
60 20104660509 ณัฐนรี คุม้ตะสิน ไฟฟ้าก าลงั
61 20104660533 ภาวิดา รักษาพล ไฟฟ้าก าลงั
62 20104660534 ศิลปิน ปิติคาม ไฟฟ้าก าลงั
63 20104660566 โกสินธุ์ โสภา ไฟฟ้าก าลงั
64 20104660612 สุทธิชยั น ้าดอกไม้ ไฟฟ้าก าลงั
65 20104660620 ภาณุวฒัน์ พวงทอง ไฟฟ้าก าลงั
66 20104660621 เบญจรงค ์โกนจนนัท์ ไฟฟ้าก าลงั
67 20104660647 ธนภทัร์ เอกปัชชา ไฟฟ้าก าลงั
68 20104660689 ชญานนท ์ศิลป์ไพบูลยพ์านิช ไฟฟ้าก าลงั
69 20104660694 ธนพฒัน์ อ่วมทิม ไฟฟ้าก าลงั
70 20104660699 ธนภทัร มะลิวงษ์ ไฟฟ้าก าลงั
71 20104660705 อนุวรรตน์ ครุฑธาพนัธ์ ไฟฟ้าก าลงั
72 20104660711 วชัรพล แตงทอง ไฟฟ้าก าลงั
73 20104660729 กณัตภณ แกว้เจริญ ไฟฟ้าก าลงั
74 20104660740 ธนชยั นาคทบัที ไฟฟ้าก าลงั
75 20104660741 มรรษกร อ่ิมสมบติั ไฟฟ้าก าลงั
76 20104660773 ธีรวฒัน์ ภู่มาลา ไฟฟ้าก าลงั



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

77 20104660806 พชัรพล เจริญสุข ไฟฟ้าก าลงั
78 20104660811 ฐิติพงษ ์นุ่มพทุธ ไฟฟ้าก าลงั
79 20104660812 พงษส์พศัน์ แซ่ลอ ไฟฟ้าก าลงั
80 20104660815 อภิชาติ โชติช่วง ไฟฟ้าก าลงั
81 20104660847 จีระดนยั ขนุคง ไฟฟ้าก าลงั
82 20104660875 มนสัศกัด์ิ ใจอดทน ไฟฟ้าก าลงั
83 20104660876 สายธาร หล าเลก็ ไฟฟ้าก าลงั
84 20104660877 นวินดา สกลุณา ไฟฟ้าก าลงั
85 20104660881 ธนาทรัพย ์ท ามา ไฟฟ้าก าลงั
86 20104660890 อนุชิต สร้อยทอง ไฟฟ้าก าลงั
87 20104660891 ธนพรรณ ศรีนวล ไฟฟ้าก าลงั
88 20104660896 ตฤณ เทียนเทศ ไฟฟ้าก าลงั
89 20104660903 ปรวิทย ์เขม็เพช็ร ไฟฟ้าก าลงั
90 20104660934 ณฐนนท ์โพธิชยั ไฟฟ้าก าลงั
91 20104661012 พงศกรณ์ ชะวะดี ไฟฟ้าก าลงั
92 20104661039 วิสิทธิพงษ ์ศรีเท่ียงตรง ไฟฟ้าก าลงั

1 20105660083 กชกร บุญเสาร์ อิเลก็ทรอนิกส์
2 20105660084 ถิรวฒัน์ รักจ ารูญ อิเลก็ทรอนิกส์
3 20105660139 ณัฐนนัท ์ขวญังาม อิเลก็ทรอนิกส์
4 20105660152 อนพชั กาละวยั อิเลก็ทรอนิกส์
5 20105660161 กิตติยา วิระกลุ อิเลก็ทรอนิกส์
6 20105660327 ชวพล สว่างศรี อิเลก็ทรอนิกส์
7 20105660376 โยนาธาน กองร้าย อิเลก็ทรอนิกส์
8 20105660430 พรนิชา สุวรรณหงษ์ อิเลก็ทรอนิกส์
9 20105660467 ปณชยั สว่างอารมณ์ อิเลก็ทรอนิกส์

10 20105660489 ณัฐพรรณ แฟงเขียว อิเลก็ทรอนิกส์
11 20105660515 ฐิตาพร บุญเสริม อิเลก็ทรอนิกส์
12 20105660561 นิติพล สุขศรี อิเลก็ทรอนิกส์
13 20105660602 เสาวนี ถีระแกว้ อิเลก็ทรอนิกส์
14 20105660603 รัชชานนท ์แกว้เขียว อิเลก็ทรอนิกส์

สำขำงำน: 2010501 - อเิลก็ทรอนิกส์ จ ำนวน 29 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

15 20105660604 โสรยา นาคเกตุอุ่น อิเลก็ทรอนิกส์
16 20105660605 รัตนา สร้อยโพธ์ิพนัธุ์ อิเลก็ทรอนิกส์
17 20105660696 ญาณพฒัน์ ลาลี อิเลก็ทรอนิกส์
18 20105660707 ปัทมา คงพรหม อิเลก็ทรอนิกส์
19 20105660716 ณภทัร ศรีภุมมา อิเลก็ทรอนิกส์
20 20105660722 ธีรภทัร แกว้พกุ อิเลก็ทรอนิกส์
21 20105660723 ปฐวี โสไกร อิเลก็ทรอนิกส์
22 20105660775 นิลวฒัน์ สว่างศรี อิเลก็ทรอนิกส์
23 20105660793 สุชาวดี แกว้บุญทอง อิเลก็ทรอนิกส์
24 20105660803 ประดิพทัธ์ ดามี อิเลก็ทรอนิกส์
25 20105660816 วิศรุติ แสนชาลี อิเลก็ทรอนิกส์
26 20105660932 ธนายง ป้อมพิมพ์ อิเลก็ทรอนิกส์
27 20105660935 พิวจัน์ บุตรแสงดี อิเลก็ทรอนิกส์
28 20105660957 คณุตม ์ไผแ่ดง อิเลก็ทรอนิกส์
29 20105660963 ชินวตัร นามเสาร์ อิเลก็ทรอนิกส์

1 20106660104 สืบตระกลู ช่างดี ก่อสร้าง
2 20106660262 ชิษณุพงศ ์แกว้เมฆ ก่อสร้าง
3 20106660410 ธีรศกัด์ิ เสมหล ่า ก่อสร้าง
4 20106660419 ธิดา จนัทร์ลีลา ก่อสร้าง
5 20106660426 ภสัสร ธูปเอ่ียม ก่อสร้าง
6 20106660530 ธนทัชา เกิดเสียม ก่อสร้าง
7 20106660531 คุณัญญา ด าข  า ก่อสร้าง
8 20106660542 สุพิชญา เชยลอ้มข า ก่อสร้าง
9 20106660757 ณัฎฐพชัร์ นพวงษ์ ก่อสร้าง

10 20106660771 ธีรศกัด์ิ บุญช่วย ก่อสร้าง
11 20106660835 ชนากานต ์รักษี ก่อสร้าง
12 20106660927 พิมพร์ฎา วรรณโก ก่อสร้าง

1 20111660263 รัฐภาค พนัธุ์ถม ซ่อมบ ารุงฯ
2 20111660601 ภทัรวิมล ปรางเทศ ซ่อมบ ารุงฯ

สำขำงำน: 2011101 - ซ่อมบ ำรุงอุตสำหกรรม จ ำนวน 7 คน ประเภท: ปกติ

สำขำงำน: 2010601 - ก่อสร้ำง จ ำนวน 12 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วทิยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวชิำชีพ  (ปวช.)

3 20111660615 ณรงคศ์กัด์ิ บวัอุไร ซ่อมบ ารุงฯ
4 20111660616 เอกทศัน์ รอดยิ่ง ซ่อมบ ารุงฯ
5 20111660617 พีรณัฐ ศรีแสงทรัพย์ ซ่อมบ ารุงฯ
6 20111660622 ภูพิพฒัน์ เหลืองอ่อน ซ่อมบ ารุงฯ
7 20111660926 อฐิกาญน์ เกตุคง ซ่อมบ ารุงฯ

1 20121660025 ชโลทร อินโต โยธา
2 20121660049 กฤษกร เกษมณี โยธา
3 20121660050 นภสัสร ปานเกิด โยธา
4 20121660384 ศิริชยั ชาวบุตรดี โยธา
5 20121660393 ขวญัขา้ว แกว้ฉ ่า โยธา
6 20121660433 ธเนศ กล่ินเกตุ โยธา
7 20121660457 คุณาสิน เมฆสุทศัน์ โยธา
8 20121660462 เมธิส เรือนวิลยั โยธา
9 20121660463 วีรภาพ หอมสุวรรณ โยธา

10 20121660465 ธีรภทัร นาโฮ่ โยธา
11 20121660472 สุธิดา แกว้ประหลาด โยธา
12 20121660500 กลัยรัตน์ ใจหนกัแน่น โยธา
13 20121660609 ณฐกร มณีวงศ์ โยธา
14 20121660613 ภทัทกร ธญัญเจริญ โยธา
15 20121660614 ธวชัชยั รุ่งเรือง โยธา
16 20121660623 ธนวฒัน์ เพญ็จนัทร์ โยธา
17 20121660624 สิทธิกร ตรีทานนท์ โยธา
18 20121660640 อทิตยา มูลจนัทร์ โยธา
19 20121660662 อลิษา กลัยา โยธา
20 20121660695 วชัรพงศ ์สวา่งสุข โยธา
21 20121660726 วีรพงศ ์จนัทร์เพญ็ โยธา
22 20121660758 กรพินธ์ พลูศกัด์ิ โยธา
23 20121660795 สิทธา บวับาน โยธา
24 20121660808 วงศกรณ์ ค  านวน โยธา
25 20121660810 ศรัณย ์นุ่มพทุธ โยธา

สำขำงำน: 2012101 - โยธำ จ ำนวน 32 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วทิยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวชิำชีพ  (ปวช.)

26 20121660882 รัชชานนท ์ปิยะดา โยธา
27 20121660883 สุดาพร ค  าฝอย โยธา
28 20121660913 พิสิฐ ตั้งแสงสุวรรณ โยธา
29 20121661001 ธนกฤต ใจตรง โยธา
30 20121661046 สุดพิเศษ เรือนเงิน โยธา
31 20121661047 สุชาวดี คุม้ฉายา โยธา
32 20121660136 ณัฐกฤษ  เทพประสิทธ์ิ โยธา

1 20127660034 กิตติปกรณ์ อยูเ่ป่ียม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2 20127660330 ธราเทพ บุญพนัธ์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3 20127660425 จุฑามาศ ศรีสวสัด์ิ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4 20127660491 จิตรกร พลอยใหญ่ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5 20127660544 พสักร ฟักขาว เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
6 20127660830 อดิเทพ บานไม่รู้โรย เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
7 20127660918 ณัฐกิตต์ิ สละทองตรง เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

1 20128660255 วิลาสินี สิงหารุณ เทคนิคคอมพิวเตอร์
2 20128660266 กรมศิลป์ ธีรนนท์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
3 20128660435 เอกลกัษณ์ รอดจิตตส์วสัด์ิ เทคนิคคอมพิวเตอร์
4 20128660443 อนุพงษ ์จนัทรสุข เทคนิคคอมพิวเตอร์
5 20128660497 นฤมล ทบัทิมศรี เทคนิคคอมพิวเตอร์
6 20128660537 ชลิต ภูมิเศษ เทคนิคคอมพิวเตอร์
7 20128660573 ชินกฤต ทวนเงิน เทคนิคคอมพิวเตอร์
8 20128660673 ศิริพร กมุดชาติ เทคนิคคอมพิวเตอร์
9 20128660715 ศิระวฒัน์ แกว้บวัดี เทคนิคคอมพิวเตอร์

10 20128660899 ชามีนา ข่าน เทคนิคคอมพิวเตอร์
11 20128661003 ณัฐภูมิ กิติวรรณ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

1 20214660003 บุญประเสริฐ ตั้นสกุล การจดัการโลจิสติกส์
2 20214660039 ณัฐนิชา เช้ือชาติ การจดัการโลจิสติกส์
3 20214660062 ชยางกูร สุขจรนิ การจดัการโลจิสติกส์
4 20214660150 กนกพร คนงานดี การจดัการโลจิสติกส์
5 20214660238 ปาลิตา หลัน่เจริญ การจดัการโลจิสติกส์

สำขำงำน: 2012702 - เมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จ ำนวน 7 คน ประเภท: ปกติ

สำขำงำน: 2012801 - เทคนิคคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 11 คน ประเภท: ปกติ

สำขำงำน: 2021401 - กำรจัดกำรโลจิสติกส์  จ ำนวน 30 คน ประเภท: ปกติ



ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกลุ สำขำงำน หมำยเหตุ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ปีกำรศึกษำ 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบักำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)

6 20214660244 เชิญนิชา ข  าทอง การจดัการโลจิสติกส์
7 20214660268 กฤตาภรณ์ เพชรปานกนั การจดัการโลจิสติกส์
8 20214660374 สุธาสินี รอดแสง การจดัการโลจิสติกส์
9 20214660386 ธิดาภรณ์ หอมสุข การจดัการโลจิสติกส์

10 20214660388 ณิชากมล ถีระแกว้ การจดัการโลจิสติกส์
11 20214660390 พิทกัษ ์ศรีพิทกัษ์ การจดัการโลจิสติกส์
12 20214660392 วิธวินท ์ศรีเจริญ การจดัการโลจิสติกส์
13 20214660424 สุภทัร์ชา ศิริฤกษ์ การจดัการโลจิสติกส์
14 20214660437 ชูขวญั นาคทองอินทร์ การจดัการโลจิสติกส์
15 20214660470 ณัฐพงษ ์ต่ิงคลา้ย การจดัการโลจิสติกส์
16 20214660476 ธราทิพย ์คนขนุทด การจดัการโลจิสติกส์
17 20214660477 กิตติพฒัน์ เศษฐะ การจดัการโลจิสติกส์
18 20214660481 ธนัยพร เหล่ียมครุฑ การจดัการโลจิสติกส์
19 20214660482 ขจรยศ มาลยัทอง การจดัการโลจิสติกส์
20 20214660728 รินระดา แจ่มจ ารัส การจดัการโลจิสติกส์
21 20214660739 สหสัวิช ฉิมมา การจดัการโลจิสติกส์
22 20214660752 ภูษิตา แผน่สุวรรณ การจดัการโลจิสติกส์
23 20214660776 พิมชนก จินดาวงษ์ การจดัการโลจิสติกส์
24 20214660784 วรรณวิษา ป่ินแกว้ การจดัการโลจิสติกส์
25 20214660802 เจษฎากร แช่มชอ้ย การจดัการโลจิสติกส์
26 20214660805 นรวิชญ ์นิยม การจดัการโลจิสติกส์
27 20214660825 ฐิติชญา หวานชะเอม การจดัการโลจิสติกส์
28 20214660900 สาริณี ชาติบุษย์ การจดัการโลจิสติกส์
29 20214660928 ปานตะวนั หงษเ์วียงจนัทร์ การจดัการโลจิสติกส์
30 20214660931 จุฑาทิพย ์ศิริรุ่งโรจน์กลุ การจดัการโลจิสติกส์

1 20901660210 วชัรพล ทบัทิมเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 20901660254 มณีรัตน์ คลา้ยสุบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 20901660514 กิติศกัด์ิ เขียวเซ็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 20901660525 กฤษฎา ใจเก่งดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 20901660702 สุนิษา ค  าเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำขำงำน: 2090101 - เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 6 คน ประเภท: ปกติ
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