
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกําหนดการสอบสัมภาษณ์  นักศึกษา รอบกรณี

พิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 

2566 

เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  แจ้งรายชื ่อนักศึกษา ที ่มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ และแจ้ง

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาของ

แต่ละแผนกวิชา  ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : เทคนิคเครื่องกล 

1. สาขางาน: 3010101 – เทคนิคยานยนต์  
ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

2. สาขางาน: 3010102 – เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  
ประเภท: ทวิภาคี (ปวช.)   

3. สาขางาน: 3010103 – เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
ประเภท: ทวิภาคี (ปวช.)   

4. สาขางาน: 3010104 – เทคนิคยานยนต์  
ประเภท: ปกติ พื้นฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 

5. สาขางาน: 3010105 – เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  
ประเภท: ปกติ พื้นฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 
 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างยนต์ 
โทร. 094-425-2020 , 086-124-8829 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพ่ือ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

 

 



- 2 - 
 
 

สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : เทคนิคการผลิต 

1. สาขางาน: 3010201 - เครื่องมือกล   
ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

2. สาขางาน: 3010202 - แม่พิมพ์โลหะ   
ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

3. สาขางาน: 3010203 - ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์   
ประเภท: ทวิภาคี (ปวช.) 

4. สาขางาน: 3010204 - เครื่องมือกล      
ประเภท: ปกติ  พ้ืนฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 
 

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

 
 

สาขาวิชา : เทคนิคโลหะ 

1. สาขางาน: 3010302 - เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์โลหะ   
ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

 
 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
โทร. 080-997-1112 , 089-527-2872 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : ไฟฟ้า 

1. สาขางาน: 3010401 ไฟฟ้ากำลัง   
ประเภท:ปกติ (ปวช.) 

2. สาขางาน: 3010402 - ไฟฟ้ากำลัง    
ประเภท: ทวิภาคี (ปวช.) 

3. สาขางาน: 3010403 - ไฟฟ้ากำลัง     
ประเภท: ปกติ  พ้ืนฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 

 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
โทร. 089-8362247 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์ 
1. สาขางาน: 3010501 - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

ประเภท: ปกติ (ปวช.) 
ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โทร. 084-493-5151 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : เทคนิคอุตสาหกรรม 

1. สาขางาน: 3011101 - เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อม
บำรุงอุตสาหกรรม    
ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

2. สาขางาน: 3011102 - เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อม
บำรุงอุตสาหกรรม   
ประเภท: ทวิภาคี พ้ืนฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 
โทร. 097-292-6272 , 081-995-5143 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
1. สาขางาน: 3012701 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

ประเภท: ทวิภาคี (ปวช.) 
 

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

สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. สาขางาน: 3021401 - การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน   
ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

2. สาขางาน: 3021402 - การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน    
ประเภท: ปกติ พื้นฐาน ม.6  

3. สาขางาน: 3021403 – การจัดการเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์  
ประเภท: ปกติ พื้นฐาน ม.6  

4. สาขางาน: 3021404 - การจัดการคลังสินค้า  
ประเภท: ปกติ พื้นฐาน ม.6 
  

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โทร. 092-982-5918 , 092-302-6049 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1. สาขางาน: 3012801 - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์    

ประเภท: ปกติ (ปวช.) 
2. สาขางาน: 3012802 - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์    

ประเภท: ปกติ  พ้ืนฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โทร. 081-815-1876 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
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สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อ 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สาขางาน: 3090101 - นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ประเภท: ปกติ (ปวช.) 

2. สาขางาน: 3090102 - นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์  ประเภท: พ้ืนฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร. 080-651-6464 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

สาขาวิชา : โยธา 
1. สาขางาน: 3012101 - โยธา       

ประเภท: ปกติ (ปวช.) 
2. สาขางาน: 3012102 - โยธา     

ประเภท: ปกติ พื้นฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า 
 

ช่องทางการติดต่อ แผนกวิชา โยธา 
 โทร. 081-942-4258 , 095-463-3707 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านแอดไลน์ 
เพื่อ เป็นช่องทางในการรับข้อมูลสำหรับการสอบ
สัมภาษณ์ 
Line :  
 

 
 

 





ล ำดบั รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สำขำงำน หมำยเหตุ

1 30101660352 กมัพล พิมพป์ระเสริฐสุข ยานยนต ์ (ม.6)
2 30101660353 ศรัณย ูชิตนุรัตน์ ยานยนต ์ (ม.6)
3 30101660452 สุภสัสร ริอุบล ยานยนต ์ (ม.6)
4 30101660504 พงศภทัร ตรงดี ยานยนต ์ (ม.6)
5 30101660507 วีรพงศ ์นุชนารถ ยานยนต ์ (ม.6)
6 30101660661 ทินภทัร อุ่นปานทอง ยานยนต ์ (ม.6)
7 30101660668 ณฐัวุฒิ ค  ามนั ยานยนต ์ (ม.6)
8 30101660727 กิจชนะ ศรีโพธ์ิงาม ยานยนต ์ (ม.6)
9 30101660744 สิทธินนท ์ช่วยประดิษฐ์ ยานยนต ์ (ม.6)
10 30101660792 ชยัชนะ โพธ์ิหอม ยานยนต ์ (ม.6)
11 30101660826 เอกพล ทองแถม ยานยนต ์ (ม.6)
12 30101660912 นครินทร์ บริสุทธ์ิ ยานยนต ์ (ม.6)
13 30101660938 รพีภทัร ดวงจนัทร์ ยานยนต ์ (ม.6)
14 30101660942 ณฐันนท ์สวนอนนัต์ ยานยนต ์ (ม.6)
15 30101660946 สมบูรณ์ เพชรมีดี ยานยนต ์ (ม.6)
16 30101660978 ณฐันนท ์ขนุณรงค์ ยานยนต ์ (ม.6)

1 30101660041 อนนัยช เชาวไ์วพจน์ ยานยนต์
2 30101660042 วิรุฬห์ จิตตใ์จฉ ่า ยานยนต์
3 30101660057 วชัรชยั บุญส่ง ยานยนต์
4 30101660059 อนุวฒัน์ ไทรนอ้ย ยานยนต์
5 30101660146 ศุภชยั แจง้กระจ่าง ยานยนต์
6 30101660272 อภิวิชญ ์วิลาวงษ์ ยานยนต์
7 30101660306 ชยัภทัร ปรึกษา ยานยนต์
8 30101660373 ศกัรินทร์ ทวีสุข ยานยนต์
9 30101660377 ชยัชาญ แสงสนิท ยานยนต์
10 30101660404 กิตติพล บวัภา ยานยนต์
11 30101660405 นครินทร์ ศรีสุระ ยานยนต์
12 30101660416 กฤติกร ศรีทองพลู ยานยนต์
13 30101660550 ชยัชนะ สุดชะวา ยานยนต์
14 30101660551 พีระพล นุ่มเนตร ยานยนต์
15 30101660552 ธวชัชยั โชติศิริ ยานยนต์
16 30101660555 ณชัพล ปานศรีแกว้ ยานยนต์
17 30101660556 เจษฎาภรณ์ คุม้ประดิษฐ์ ยานยนต์
18 30101660563 ศรยทุธ พนัธุ์สวรรค์ ยานยนต์
19 30101660564 ถาวร เชียวกสิวิทย์ ยานยนต์
20 30101660577 พงศกร ป่ินวิเศษ ยานยนต์
21 30101660610 วิษณุ นาครุ่งเรือง ยานยนต์
22 30101660637 ฉตัรชยั แกว้หอมค า ยานยนต์
23 30101660652 ธีรเดช อ่อนศรี ยานยนต์
24 30101660653 ชยัวฒัน์ เรืองศรี ยานยนต์
25 30101660677 ภาคภูมิ สุภีร์พฒุ ยานยนต์
26 30101660679 ณฐักร เจริญสุข ยานยนต์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 รอบกรณพีเิศษ (Quota)
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ระดบัการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)

สำขำงำน: 3010101 - เทคนิคยำนยนต์  จ ำนวน 16 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)

สำขำงำน: 3010101 - เทคนิคยำนยนต์  จ ำนวน 58 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)



27 30101660680 ธวชัชยั พรายแกว้ ยานยนต์
28 30101660681 ธนวฒัน์ ชูพรหม ยานยนต์
29 30101660683 ณฐัวุฒิ เรืองทอง ยานยนต์
30 30101660685 ศิขรินทร์ รุ่งเรือง ยานยนต์
31 30101660698 ธนบดี สมิตวงศ์ ยานยนต์
32 30101660700 พีระพล เกล้ียงประเสริฐ ยานยนต์
33 30101660701 ภาณุพงษ ์อ่ิมเกษม ยานยนต์
34 30101660730 สิทธิพงษ ์สิงหฬ ยานยนต์
35 30101660742 ณฐัวุฒิ สิงหฬ ยานยนต์
36 30101660780 อธิราช ทิมเทศ ยานยนต์
37 30101660781 ณฐัพล ชาช านาญ ยานยนต์
38 30101660782 จกัรินทร์ ภูกนัหา ยานยนต์
39 30101660785 ธรรมนูญ ศรีศกัดา ยานยนต์
40 30101660786 ณฐัพร หนองน ้าขาว ยานยนต์
41 30101660817 ปิยวฒัน์ เบา้บุญ ยานยนต์
42 30101660818 วิชาญ ช่ืนชม ยานยนต์
43 30101660851 โภคิน เปล้ืองทุกข์ ยานยนต์
44 30101660852 ธนทัเทพ ลาภทรงสุข ยานยนต์
45 30101660857 กิตติพงศ ์เหมือนแกว้ ยานยนต์
46 30101660878 ณฐัพงศ ์โพรงขนุทด ยานยนต์
47 30101660902 ชยัณรงค ์อุ่นเรือง ยานยนต์
48 30101660908 ปริญญา สุขสุวรรณ ยานยนต์
49 30101660909 ภูริภทัร ล ้าเลิศ ยานยนต์
50 30101660910 ทรงวุฒิ ทองดี ยานยนต์
51 30101660972 อภิสิทธ์ิ พลายงาม ยานยนต์
52 30101660997 นฤบดินทร์ คลา้ยทอง ยานยนต์
53 30101660998 สาธิต ชูดวง ยานยนต์
54 30101661005 วีรวฒัน์ ค  าตนั ยานยนต์
55 30101661006 รพีภทัร ศรีศกัดา ยานยนต์
56 30101661009 จารุภทัร นกนอ้ย ยานยนต์
57 30101661042 นภสินธุ์ สว่างศรี ยานยนต์
58 30101661055 กิตติพงษ ์หงษเ์วียงจนัทร์ ยานยนต์

1 30101660553 ศิวกร ค  าไพเราะ ซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ (ทวิภาคี)
2 30101660697 ทศพร วิเศษสุรสิทธ์ิ ซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ (ทวิภาคี)

1 30101660214 พีรวิชญ ์อมัระรงค์ ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ม.6)
2 30101660631 ศุภณฐั เทพบุตร ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ม.6)

1 30101660407 สุพรรษา ร้อยแก่นจนัทร์ ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
2 30101660708 ภาคภูมิ อินพลบั ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
3 30101660937 ศุภกร สนธิเณร ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
4 30101660984 ชยัวฒัน์ ยิง่ยวด ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
5 30101661021 มาโนช เกตุพุม่ ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
6 30101661036 กตญัญู อรัญพนัธ์ ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
7 30101661037 ชาตรี ชาวดอนคูณ ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
8 30101661052 จิราวฒัน์ ทองประสม ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)
9 30101660554 ฑิฆมัพร เพง็บุญมา ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)

สำขำงำน: 3010103 - เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  จ ำนวน 2 คน ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)

สำขำงำน: 3010106 - เทคนิคยำนยนต์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)

สำขำงำน: 3010106 - เทคนิคยำนยนต์ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 10 คน ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)



10 30101661038 จงชนะ น่ิมนวล ยานยนตไ์ฟฟ้า  (ทวิภาคี)

1 30102660033 ณฐัวุฒิ ดาวเรือง เคร่ืองมือกล  (ม.6)
2 30102660167 ชาติชาย ท าดี เคร่ืองมือกล  (ม.6)
3 30102660237 ศราวุฒิ บวัอุไร เคร่ืองมือกล  (ม.6)
4 30102660284 ศรายทุร ณ รังสี เคร่ืองมือกล  (ม.6)
5 30102660285 ศรยทุธ มงคลเอ่ียม เคร่ืองมือกล  (ม.6)
6 30102660296 กมลวฒัน์ สุขเรือน เคร่ืองมือกล  (ม.6)
7 30102660358 วรชยั เจริญธญัญากร เคร่ืองมือกล  (ม.6)
8 30102660438 นิรันดร์ สอนทรัพย์ เคร่ืองมือกล  (ม.6)
9 30102660446 จีรวฒัน์ กิจโอสถ เคร่ืองมือกล  (ม.6)
10 30102660460 ธนานุสรณ์ เทพบุตร เคร่ืองมือกล  (ม.6)
11 30102660483 พีรภทัร แจ่มจ ารัส เคร่ืองมือกล  (ม.6)
12 30102660536 ณฐัวุฒิ วงษษ์า เคร่ืองมือกล  (ม.6)
13 30102660859 ณฐัพล ล้ีวิเศษสุข เคร่ืองมือกล  (ม.6)
14 30102660968 สุทธิพล ธญัญเจริญ เคร่ืองมือกล  (ม.6)
15 30102660992 นพธีรา แห้วเพช็ร เคร่ืองมือกล  (ม.6)
16 30102661061 ณฐัพล ป้ันงาม เคร่ืองมือกล  (ม.6)
17 30102661067 สิทธินนท ์น ้าจนัทร์ เคร่ืองมือกล  (ม.6)
18 30102660182 ธนวฒัน์ เสียงดงั เคร่ืองมือกล  (ม.6)

1 30102660200 สิทธิชยั ทองผิว เคร่ืองมือกล
2 30102660201 ปฏิพล โพธ์ิมณี เคร่ืองมือกล
3 30102660203 ธนภทัร ทองบา้นโขง้ เคร่ืองมือกล
4 30102660204 พชัรพล พนัธุ์จบสิงห์ เคร่ืองมือกล
5 30102660206 อภิวิชญ ์บุญเกิด เคร่ืองมือกล
6 30102660256 อนุพรหม พรมเดช เคร่ืองมือกล
7 30102660257 ศิวฒัน์ ฮวดโพธ์ิพนัธุ์ เคร่ืองมือกล
8 30102660258 เสฐียรพงษ ์กล่ินบานช่ืน เคร่ืองมือกล
9 30102660259 เศรษฐพงศ ์อินทร์สาลี เคร่ืองมือกล
10 30102660260 สิทธินนท ์เกษประทุม เคร่ืองมือกล
11 30102660292 ณฏัติพล ฮวบเอม เคร่ืองมือกล
12 30102660300 จีรวุฒิ นกทนงค์ เคร่ืองมือกล
13 30102660301 พงศกร สุสิฬา เคร่ืองมือกล
14 30102660385 ณฐัพงศ ์สุทนต์ เคร่ืองมือกล
15 30102660678 พนธกร ป่ินทอง เคร่ืองมือกล
16 30102660746 พิษณุกร จนักระจนัทร์ เคร่ืองมือกล
17 30102660791 ณฐัภทัร หุ่นดี เคร่ืองมือกล
18 30102660796 สุมลชยั พวงมาลี เคร่ืองมือกล
19 30102660832 นนทพทัธ์ หมวดแกว้ เคร่ืองมือกล
20 30102660860 ภูชิต สวยพล้ิง เคร่ืองมือกล
21 30102660988 ธนกฤต คงกิจธญัธร เคร่ืองมือกล

1 30102660747 ศิรัณยา่ โคหา แม่พิมพโ์ลหะ
2 30102660888 ชยัมงคล พลสนอง แม่พิมพโ์ลหะ
3 30102660897 วชิรนนท ์ทศัสาคร แม่พิมพโ์ลหะ
4 30102660922 จตุพฒัน์ สว่างศรี แม่พิมพโ์ลหะ
5 30102660936 พชรพล ยอดมะปราง แม่พิมพโ์ลหะ

สำขำงำน: 3010201 - เคร่ืองมือกล  จ ำนวน 18 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)

สำขำงำน: 3010201 - เคร่ืองมือกล  จ ำนวน 21 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)

สำขำงำน: 3010202 - แม่พมิพ์โลหะ จ ำนวน 12 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)



6 30102660949 คณิติน อุ่นใจ แม่พิมพโ์ลหะ
7 30102660962 พลพล เท่ียงตรงดี แม่พิมพโ์ลหะ
8 30102660970 อรรถพล พิกุลขาว แม่พิมพโ์ลหะ
9 30102660971 ธนวฒัน์ กิจเต่ง แม่พิมพโ์ลหะ
10 30102661010 วีรภทัร จนัทวงษ์ แม่พิมพโ์ลหะ
11 30102661049 กิติภูมิ มาตรวงัแสง แม่พิมพโ์ลหะ
12 30102661050 นพกร โตทอง แม่พิมพโ์ลหะ

1 30102660202 กรกฎ แกว้สระเเสน ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
2 30102660205 วรพิชา ชาวเขาดิน ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
3 30102660545 รัชพล ฟักขาว ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
4 30102660608 ทิวากร จนัทร์สุข ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
5 30102660735 วรรณิภา สุวรรณธาร ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
6 30102660819 สิริศกัด์ิ สาหร่ายส าโรง ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
7 30102660940 เจษฎาพร ช่างไมง้าม ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
8 30102660941 ภาณุพงษ ์รอดพว่ง ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
9 30102660943 ปิยะวุฒิ ขวญัเมือง ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)
10 30102660987 ณฏัฐ์นริทธ์ รุ่งสนัเทียะ ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (ทวิภาคี)

1 30103660629 สุริเยนทร์ กล่ินเกษร เช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ
2 30103660969 สุรภพ สีดาฟอง เช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ
3 30103661064 อิทธิพทัธ์ พรมศรี เช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ
4 30103661065 อภินนัท ์นนทช์า้ง เช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ
5 30103661066 ตะวนั เปสะโล เช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ

1 30104660054 จิรวฒัน์ ขนุทะยา ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
2 30104660055 ณฐัพงษ ์ชาวนาฟาง ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
3 30104660126 นลนีย ์ยอดสุทธิ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
4 30104660169 จุฑารัตน์ เอ่ียมสอาด ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
5 30104660319 อามร พลอยงาม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
6 30104660320 ภูผา หงษเ์วียงจนัทร์ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
7 30104660356 ญาณาธิป บุญวงค์ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
8 30104660378 ณรงคฤ์ทธ์ิ สุวรรณวงษ์ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
9 30104660480 เดชาพล รอดเทศ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
10 30104660527 สุทธิพงศ ์เสาวรส ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
11 30104660528 เอกนรินทร์ อคัรเดชาภิวฒัน์ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
12 30104660606 ชยัวุฒิ เฮงตระกูล ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
13 30104660607 ธีรศกัด์ิ เขม็เงิน ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
14 30104660618 ฌาณวฒัน์ ไทรยอ้ย ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
15 30104660630 นพพร แกว้ปานกนั ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
16 30104660632 สรยทุธ์ แซ่ซ้ือ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
17 30104660633 วรชาติ มัน่บวั ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
18 30104660650 วิราวรรณ เอ่ียมสุวรรณ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
19 30104660719 ธนภทัร น่ิมเนียม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
20 30104660745 ตะวนั ดีกล่อม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
21 30104660753 วุฒิชยั เทพมณี ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
22 30104660754 ชนะพล ส าคญั ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
23 30104660755 นพพล แสงสุวรรณ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)

สำขำงำน: 3010204 - ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ จ ำนวน 10 คน ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)

สำขำงำน: 3010302 - เทคโนโลยีงำนเช่ือมและขึน้รูปผลิตภณัฑ์โลหะ จ ำนวน ประเภท: ปกติ (ปวช.)

สำขำงำน: 3010402 - ไฟฟ้ำก ำลัง  จ ำนวน 42 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)



24 30104660756 บริพฒัน์ กาฬภกัดี ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
25 30104660759 อดิเทพ สงัขเ์กษม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
26 30104660760 วิชิต อ่อนหวาน ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
27 30104660761 สถาพร สืบมงคล ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
28 30104660762 ศตวรรษ สืบฤกษ์ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
29 30104660763 วลัลภ เปียบุญมี ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
30 30104660777 รัฐศาตร์ อาจหาญ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
31 30104660829 รพีภสั โพธ์ิพรหม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
32 30104660848 รัชพล ใจแจง้ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
33 30104660861 ภานุวฒัน์ ด ารงคส์กุลชยั ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
34 30104660920 ธีรภทัร ม่วงงาม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
35 30104660921 นราศกัด์ิ จนัทร์เนียม ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
36 30104660939 ตุลา ใจช้ืนดี ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
37 30104661007 ศิริพฒัน์ จ๋ิวเจริญ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
38 30104661051 วาทิตย ์มงคลยทุธ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
39 30104660709 สนัติ พลูนอ้ย ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
40 30104660901 อคัรเดช เทพบุตร ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
41 30104660981 รพีภทัร ชูดี ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)
42 30104660982 นาถปัญญา วงษห์มอ ไฟฟ้าก าลงั  (ม.6)

1 30104660006 ณฐัวุฒิ งามนิมิตร ไฟฟ้าก าลงั
2 30104660010 นวภูมิ ภาคโพธ์ิ ไฟฟ้าก าลงั
3 30104660012 ธีรยทุธ บุญทองสุข ไฟฟ้าก าลงั
4 30104660014 ภานุพงษ ์พานทอง ไฟฟ้าก าลงั
5 30104660016 ธนพล พลูสมบติั ไฟฟ้าก าลงั
6 30104660017 เพชรพร้ิง ทองเช้ือ ไฟฟ้าก าลงั
7 30104660026 ชาตรี ภาดาแกว้ ไฟฟ้าก าลงั
8 30104660027 ณฐัพล ชาวปลายนา ไฟฟ้าก าลงั
9 30104660029 ชยัภทัร เช้ือวงษดี์ ไฟฟ้าก าลงั
10 30104660030 บงัอร จนัทร์แดง ไฟฟ้าก าลงั
11 30104660031 จิรวฒัน์ จิตหาญ ไฟฟ้าก าลงั
12 30104660092 วิวฒัน์ หงษเ์วียงจนัทร์ ไฟฟ้าก าลงั
13 30104660093 ภูมิพฒัน์ อินทร์ทอง ไฟฟ้าก าลงั
14 30104660094 ดนยัศกัด์ิ ศรีครุฑ ไฟฟ้าก าลงั
15 30104660095 คณิศร เพง็คลา้ย ไฟฟ้าก าลงั
16 30104660096 ยทุธพล รัศมีรณชยั ไฟฟ้าก าลงั
17 30104660097 จีรศกัด์ิ ปานผ้ึง ไฟฟ้าก าลงั
18 30104660098 ชิตชยั ศรีรอบรู้ ไฟฟ้าก าลงั
19 30104660099 เกรียงศกัด์ิ รักนอ้ย ไฟฟ้าก าลงั
20 30104660100 อภิสิทธ์ิ กาญจนะ ไฟฟ้าก าลงั
21 30104660102 ศุภชยั ชูเชิด ไฟฟ้าก าลงั
22 30104660109 วรัตถ ์พงษศ์รี ไฟฟ้าก าลงั
23 30104660110 สิริวฒัน์ สุขศิริ ไฟฟ้าก าลงั
24 30104660111 อรรถชยั สุจิโรจน์ ไฟฟ้าก าลงั
25 30104660112 สรัณกร พวงดอกไม้ ไฟฟ้าก าลงั
26 30104660113 ณฐันนท ์มะลิอ่อง ไฟฟ้าก าลงั
27 30104660114 จิรพฒัน์ สอาดเอ่ียม ไฟฟ้าก าลงั
28 30104660116 ธนากร อว้นเพง็ ไฟฟ้าก าลงั

สำขำงำน: 3010402 - ไฟฟ้ำก ำลัง  จ ำนวน 82 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)



29 30104660118 สิรภพ จอมพงษ์ ไฟฟ้าก าลงั
30 30104660120 ศุภโชติ ทองสุข ไฟฟ้าก าลงั
31 30104660121 ธนวฒัน์ เรือนใจหลกั ไฟฟ้าก าลงั
32 30104660129 เจษฎา สร้อยจิตร ไฟฟ้าก าลงั
33 30104660144 ศิริรัตน์ เปล่ียนล้ี ไฟฟ้าก าลงั
34 30104660145 สุทตัตา ทองธานี ไฟฟ้าก าลงั
35 30104660156 วชิราภรณ์ สุขมาก ไฟฟ้าก าลงั
36 30104660157 ศุภโชค เมฆกระจ่าง ไฟฟ้าก าลงั
37 30104660172 กมลวรรณ ก่ิมแสง ไฟฟ้าก าลงั
38 30104660173 สุรัสวดี ขนุไมง้าม ไฟฟ้าก าลงั
39 30104660174 รณกร กมลมาลี ไฟฟ้าก าลงั
40 30104660175 ฉตัรชยั สาลีผล ไฟฟ้าก าลงั
41 30104660191 อนุกูล วรรณชยั ไฟฟ้าก าลงั
42 30104660192 พสุธา คงสมจิต ไฟฟ้าก าลงั
43 30104660193 สุทธิพงษ ์ด าข  า ไฟฟ้าก าลงั
44 30104660194 กฤษณะ แกว้ปานกนั ไฟฟ้าก าลงั
45 30104660195 ธนพฒัน์ หงษเ์วียงจนัทร์ ไฟฟ้าก าลงั
46 30104660196 ษมากร กลัน่ทอง ไฟฟ้าก าลงั
47 30104660197 วิวฒัน์ อุทศัน์ ไฟฟ้าก าลงั
48 30104660198 กชมน จนัทรัตน์ ไฟฟ้าก าลงั
49 30104660199 ณฐันนัท ์ใจดี ไฟฟ้าก าลงั
50 30104660223 องัคณา แกว้วิชิตร ไฟฟ้าก าลงั
51 30104660224 อภิรัฐ ช่ืนชอ้ย ไฟฟ้าก าลงั
52 30104660225 วรเมธ บุญดี ไฟฟ้าก าลงั
53 30104660226 สุวรรณศร พุม่เขม็ ไฟฟ้าก าลงั
54 30104660227 ณฐัวุฒิ แกว้ศรีงาม ไฟฟ้าก าลงั
55 30104660228 สรศกัด์ิ จอมพงษ์ ไฟฟ้าก าลงั
56 30104660245 จตุพล ศรีจาด ไฟฟ้าก าลงั
57 30104660291 พรชยั อะกุลดี ไฟฟ้าก าลงั
58 30104660293 นนตกานต ์บวัทอง ไฟฟ้าก าลงั
59 30104660299 บุญญฤทธ์ิ จนัทร์ไกร ไฟฟ้าก าลงั
60 30104660344 ณฐัวุฒิ พลเสน ไฟฟ้าก าลงั
61 30104660346 มณฑาวรรธ พนัธุ์แตง ไฟฟ้าก าลงั
62 30104660347 อภิรักษ ์เนียมสุข ไฟฟ้าก าลงั
63 30104660348 ปฏิภาณ หมอยาดี ไฟฟ้าก าลงั
64 30104660349 ธีรภทัร แพหุ่น ไฟฟ้าก าลงั
65 30104660350 อนนัดา บุญเกิด ไฟฟ้าก าลงั
66 30104660351 ณรงคศ์กัด์ิ อรเอ่ียม ไฟฟ้าก าลงั
67 30104660408 กิตติทตั แจง้สิน ไฟฟ้าก าลงั
68 30104660409 ณฐัวุฒิ ข  าเรือง ไฟฟ้าก าลงั
69 30104660434 ธนกฤต ทิมรอด ไฟฟ้าก าลงั
70 30104660583 ปรัตถกร ยิม้ประเสริฐ ไฟฟ้าก าลงั
71 30104660584 ศุภวิชญ ์อนัฐาเชษ ไฟฟ้าก าลงั
72 30104660764 กฤติเดช ลีสุขสาม ไฟฟ้าก าลงั
73 30104660765 รัฐภูมิ พทัค  า ไฟฟ้าก าลงั
74 30104660766 วรเทพ เล็กทรัพย์ ไฟฟ้าก าลงั
75 30104660827 อาวุธ อินทชิต ไฟฟ้าก าลงั
76 30104660828 ธราธิป เนยสูงเนิน ไฟฟ้าก าลงั



77 30104660898 ภาณุวฒัน์ ศรีบุญเพง็ ไฟฟ้าก าลงั
78 30104660945 ฐิติกร สระศรีสม ไฟฟ้าก าลงั
79 30104660977 อสิต รอบรู้ ไฟฟ้าก าลงั
80 30104660980 ธนโชติ ทองดี ไฟฟ้าก าลงั
81 30104661017 วิทวสั ภูศรีริต ไฟฟ้าก าลงั
82 30104661018 สมเกียรต์ิ เอมวงษ์ ไฟฟ้าก าลงั

1 30104660115 เศรษฐพงศ ์ประกอบ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
2 30104660117 คีตภสั จ  าปาเงิน ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
3 30104660119 ชวกร โตชม ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
4 30104660124 ชมพนุูช เลียบทวี ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
5 30104660125 ภทัราภรณ์ ซ่องสกุล ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
6 30104660128 ธนาภทัร แป้นพงษ์ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
7 30104660345 พีระพงษ ์ทว้มพงษ์ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
8 30104660656 ฉนัทพฒัน์ ค  าแกว้ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
9 30104660657 วรพล ปัดตาเคนงั ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
10 30104660658 คมสนั จิตใจฉ ่า ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
11 30104661029 มหาสมุทร อ าภาวงษ์ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
12 30104661031 ประวิทย ์เกิดศิริ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
13 30104661032 อดิศร แกว้สระแสน ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
14 30104661033 ถนดักิจ จนัทร์นาลาว ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
15 30104661034 ปาราเมศ ราชสิงห์ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)
16 30104661035 วิชยธ์วิน เถ่ือนสวสัด์ิ ไฟฟ้าก าลงั  (ทวิภาคี)

1 30105660321 วทันพร เฉกแสงทอง อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2 30105660322 จตุพล อุดชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 30105660363 วโรดม อ๊อกศิริ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4 30105660368 ธีรพงษ ์ข  าเรือง อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5 30105660369 ธีรภทัร์ บานเยน็ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6 30105660371 กานต ์ยทุธศกัด์ิศิลป์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
7 30105660372 ธนกฤต แปลงแยม้ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
8 30105660567 ธีรภทัร โพธ์ิประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
9 30105660568 ทรงพล เมืองวงษ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
10 30105660569 ธีรภทัร กิจบูญ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
11 30105660579 วีรภทัร พกุมีพนัธ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
12 30105660748 เมวดี ศรีแผว้ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
13 30105660749 วาสนา เจริญผล อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
14 30105660750 รพีพรรณ วงษห์าร อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
15 30105660751 วรวลญัช์ เทพรักษ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
16 30105660923 ดวงกมล สุกลีวนดั อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
17 30105660990 พสักรณ์ บูชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
18 30105661057 พีรพงษ ์หงษท์อง อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

1 30111660170 อคัรชยั ใจซ่ือ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
2 30111660505 พีรภทัร ทองโสภา ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
3 30111660506 ณฐัพงษ ์โพธ์ิหอม ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
4 30111660508 วุฒินนัท ์บุญเกิด ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
5 30111660510 วุฒิชยั สีห์โมรา ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)

สำขำงำน: 3010402 - ไฟฟ้ำก ำลัง  จ ำนวน 16 คน ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)

สำขำงำน: 3010501 - อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม จ ำนวน 18 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)

สำขำงำน: 3011101 - เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ำรุงอุตสำหกรรม จ ำนวน ประเภท: ปกติ (ม.6)



6 30111660585 ตรีเนตร เชา้ชาญ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
7 30111660641 วิศรุต ทิพยช์ยั ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
8 30111660717 น าชยั ธญัญเจริญ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
9 30111660718 ธีรภทัร รถมณี ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
10 30111660720 สาธิต ส าราญพนัธ์ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
11 30111660842 ทองจนัทร์ เป็นสกุล ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)
12 30111660823 ภคพร ทีเหล็ก ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  (ม.6)

1 30111660959 เอกพจน์ โตจิตต์ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
2 30111660961 รัชชานนท ์ปัญญากุล ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
3 30111660967 กิตติศกัด์ิ รูปโฉม ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
4 30111661022 ธนวรรธ สุดโต ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
5 30111661023 อนุชา ภูษาทอง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
6 30111661025 ธีรพล วดัอกัษร ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
7 30111661026 วชัรวีร์ สุธีวริษฐ์กุล ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
8 30111661027 ไกรลาศ กรรเจียก ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
9 30111661028 ศุภกิจ โพธ์ิศรีทอง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
10 30111661040 ภูเบศ โรจนทะนงค์ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม
11 30111661041 ภากร ล้ิมจิตสมบูรณ์ ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม

1 30121660048 ปริยาภทัร อนุสา โยธา  (ม.6)
2 30121660051 กิตติคุณ ทุง่กระโทก โยธา  (ม.6)
3 30121660078 อุษา เอ่ียมสอาด โยธา  (ม.6)
4 30121660133 ธนาธิป จาดพนัธ์อินทร์ โยธา  (ม.6)
5 30121660323 จีราภา กุมสติ โยธา  (ม.6)
6 30121660336 พรสวรรค ์สงัขรัตน์ โยธา  (ม.6)
7 30121660340 อิงครัต สาวเสม โยธา  (ม.6)
8 30121660357 ชรินรัตน์ เช้ือค  าสอน โยธา  (ม.6)
9 30121660366 ธนพล คงคาหลวง โยธา  (ม.6)
10 30121660447 กองทพั เสาะแสวง โยธา  (ม.6)
11 30121660526 เจษฎา วดัอ่อน โยธา  (ม.6)
12 30121660539 ชณฐัศิกานต ์พนัเอก โยธา  (ม.6)
13 30121660592 เขมทตั หวงัรุมกลาง โยธา  (ม.6)
14 30121660638 นทัธพงษ ์ป้อมค า โยธา  (ม.6)
15 30121660639 พรมภิชยั ชาภกัดี โยธา  (ม.6)
16 30121660690 พิจิตรา ไตรสงัข์ โยธา  (ม.6)
17 30121660724 สุชาวดี ธญัญเจริญ โยธา  (ม.6)
18 30121660725 นฤดล ทุพนัธ์ตึง โยธา  (ม.6)
19 30121660770 สุภาภรณ์ ทองแดงเขม็ โยธา  (ม.6)
20 30121660778 นทัวฒั สวสัดี โยธา  (ม.6)
21 30121660834 โกศล ยอดไมง้าม โยธา  (ม.6)
22 30121660843 กุสุมา ประเสริฐสงัข์ โยธา  (ม.6)
23 30121660887 ฐิตินนัท ์จนัทร์สุวรรณ โยธา  (ม.6)
24 30121660889 ธนากร สุขค า โยธา  (ม.6)
25 30121660886 ภทัรดล พระจนัทร์ โยธา  (ม.6)

1 30121660176 เกียรติศกัด์ิ คูณโลก โยธา
2 30121660177 ณฐัวุฒิ โพธ์ิหอม โยธา

สำขำงำน: 3011101 - เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ำรุงอุตสำหกรรม จ ำนวน ประเภท: ปกติ (ปวช.)

สำขำงำน: 3012101 - โยธำ  จ ำนวน 25 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)

สำขำงำน: 3012101 - โยธำ  จ ำนวน 59 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)



3 30121660178 พีรพฒัน์ เหมหงษา โยธา
4 30121660179 ธีรภทัร บุญแหยม โยธา
5 30121660181 ธนากร ก่ิมศาสตร์ โยธา
6 30121660222 วีรภทัร ชูเเสง โยธา
7 30121660246 พชัรพล เกยสกุล โยธา
8 30121660247 ธีมาพร กลัน่ใจ โยธา
9 30121660248 เดชณรงค ์ทองเติม โยธา
10 30121660265 สรศกัด์ิ บุญเจริญ โยธา
11 30121660269 ศุภกิตต ์ปานสุวรรณ โยธา
12 30121660302 ถิราย ุจีนสุขแสง โยธา
13 30121660303 ปทิตตา บุญเรืองรอด โยธา
14 30121660304 ธิดารัตน์ ลาโพธ์ิ โยธา
15 30121660307 ชนนทภทัร ใจแสน โยธา
16 30121660308 วิธวินท ์ป่ินสุข โยธา
17 30121660309 ไชยพฒัน์ พลเสน โยธา
18 30121660316 พสักร ขนัตี โยธา
19 30121660317 สุธาสินี พ่ึงเจริญ โยธา
20 30121660318 ธนชาติ ด าข  า โยธา
21 30121660342 กมลชนก เอ่ียมแฟง โยธา
22 30121660360 องัศว์รา ทองนวล โยธา
23 30121660361 นวลกมล ชมจุมจงั โยธา
24 30121660362 สุดารัตน์ รอบรู้ โยธา
25 30121660367 วุฒิพงษ ์มีพาสุข โยธา
26 30121660370 ชลสิทธ์ิ สุดใจดี โยธา
27 30121660379 ศศิญา พลรักษา โยธา
28 30121660380 ประภาสิริ หนูวรรณะ โยธา
29 30121660381 วิมลรัตน์ ปานมณี โยธา
30 30121660382 พชัรา ศรีสุวรรณ โยธา
31 30121660383 ยพุารัตน์ ศรีเกตุสุข โยธา
32 30121660395 ศรายทุธ จิตพยคัฆ์ โยธา
33 30121660396 วีรพงศ ์จุย้พนัธุ์ดี โยธา
34 30121660580 กญัญานนัท ์กลัน่พจน์ โยธา
35 30121660581 นภทัร ม่วงพนัธ์ โยธา
36 30121660587 อสิรีย ์แสงสว่าง โยธา
37 30121660588 อุษา อินทวิรัตน์ โยธา
38 30121660589 ตรีรัตน์ โมอุ่ม โยธา
39 30121660595 พงษสิ์ทธ์ิ ดวงใจดี โยธา
40 30121660597 ตวงรัตน์ จนัทร์มณี โยธา
41 30121660642 เด่นด ารง วงษา โยธา
42 30121660655 ธนพล มีเกิด โยธา
43 30121660710 ญาณิศา เล้ียงบ ารุง โยธา
44 30121660824 สิรวิชญ ์อยูป่ระจกัษ์ โยธา
45 30121660838 จิรพฒัน์ ธงศรี โยธา
46 30121660839 บญัชา แจ่มกระจ่าง โยธา
47 30121660840 วิศิษฐ์ พราหมณโชติ โยธา
48 30121660841 วายพุฒั อ่อนปรุง โยธา
49 30121660849 กรองทอง สมจิตร์ โยธา
50 30121660855 ชมพนุูช ฉ ่าแจ่ม โยธา



51 30121660856 พาขวญั เรืองเดช โยธา
52 30121660870 สิทธิโชค สุตตาเส็ง โยธา
53 30121660919 นฐันนัท ์ขตัตเ์นตร์ โยธา
54 30121660983 ภีรพทัร สารสุวรรณ โยธา
55 30121661030 ภทัราภรณ์ จนัทร์ม่วง โยธา
56 30121661044 นภสัสิริ ตรีเกษม โยธา
57 30121661045 ศตาย ุริศนนัท์ โยธา
58 30121661060 ศิลป์ชยั สวยดูดี โยธา
59 30121661062 ภทัริศวร์ บุญเจือจนัทร์ โยธา

1 30127660278 วรรณพร อินทมาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
2 30127660280 วิพธุ ร้ิวทอง เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
3 30127660281 วีระพล เพง็จนัทร์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
4 30127660282 สิทธิพร จุย้เสียงเพราะ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
5 30127660283 ปฏิญญา จนัทร์ตรา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
6 30127660286 ณฎัฐธิดา กนกหงษ์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
7 30127660287 กนัตศกัด์ิ บริสุทธ์ิ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
8 30127660288 ทรงพล ชุนดี เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
9 30127660289 สิทธินนท ์ภู่มาลา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
10 30127660290 ดลพฒัน์ เลิศวิโรจน์ถาวร เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
11 30127660294 สุรัตน์ จนัทร์ใสย์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
12 30127660295 ธรรมรงค ์แกว้ศรีงาม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)
13 30127660297 สรวิชญ ์สุทธิโป เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ (ทวิภาคี)

1 30128660131 มณฑิรา พลายสิงห์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
2 30128660240 สิรดนยั เสือค าราม คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
3 30128660241 กิตติศกัด์ิ บวัชมภู คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
4 30128660242 นที เล็บประดู่ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
5 30128660243 ประวีณา หนูจนัทร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
6 30128660517 นนทิยา ศรีแกว้เมือง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
7 30128660634 กวินธิดา รอดยิง่ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
8 30128660635 อนุพงศ ์สิงห์เสวก คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
9 30128660649 ชรินทร์ทิพย ์เพง็สมยา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
10 30128660666 ณฐัชวพงษ ์กุญชรกิตติคุณ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
11 30128660854 กรรณิการ์ ชยัสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
12 30128660866 ธีรภทัร พนัธ์พรม คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
13 30128660885 ณฎัฐชยั วงษศ์รีเมือง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
14 30128661024 อุบลวรรณ ประกิจรัมย์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)
15 30128660721 วีรวิชญ ์นิธิวสุพชัรชยั คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ม.6)

1 30128660060 คฑาวุธ ธนะบุตร คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
2 30128660562 จิรารัตน์ พานโถม คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3 30128660578 จิรากร น ้าทิพย์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
4 30128660636 สรยทุธ เตชะกสิวฒันา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
5 30128660787 ลดัดา กรีชาพิพฒัน์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
6 30128660788 กนกวรรณ นนทช์า้ง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
7 30128660789 พชัราภรณ์ สถาปิตานนท์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
8 30128660790 สุริวิภา ยิม้ละมยั คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

สำขำงำน: 3012701 - เมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์  จ ำนวน 13 คน ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)

สำขำงำน: 3012801 - คอมพวิเตอร์ฮำร์ดแวร์  จ ำนวน 15 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)

สำขำงำน: 3012801 - คอมพวิเตอร์ฮำร์ดแวร์ จ ำนวน 16 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)



9 30128660804 กษิดิศ รุ่งรักษา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
10 30128660836 ณภทัร วุฒิพนัธุ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
11 30128660837 ธนากร เมฆดี คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
12 30128660853 ศุภกิจ ปาลพนัธุ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
13 30128660993 พชรพล สงัขว์รรณะ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
14 30128660994 ภาณุวิชญ ์คณะสอน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
15 30128660995 สุนิสา เกษวงษ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
16 30128660996 ธีรภทัร์ วิพฒัครุธ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

1 30214660007 สุชาดา นพศิริ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
2 30214660008 ปานจิตร เทพณรงค์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
3 30214660081 อภสัสร อฎัฎาลกะศิริ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
4 30214660082 มนพร แกว้สระแสน การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
5 30214660130 อทิตยา คชาไพร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
6 30214660140 ณฐัวุฒิ ตรีสาร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
7 30214660141 นริศรา เจริญผล การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
8 30214660142 นนัทรัตน์ กวีกิจพทุธคุณ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
9 30214660147 จิดาภา หอมละออ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
10 30214660252 ชนิกา ลากระโทก การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
11 30214660253 ตมิสา อุบล การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
12 30214660310 น ้าฝน เช้ือฮอ้ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
13 30214660333 ภาวินี สุริวงคช์มภู การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
14 30214660337 ศิวนา จนัทร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
15 30214660338 จุฑามาศ ป้ันงาม การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
16 30214660339 พรศิริ คงฉวี การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
17 30214660341 อาภสัรา คงการุญ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
18 30214660548 ฐิติรัตน์ แสนพรม การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
19 30214660549 สุธนัยา ชยัรัตน์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
20 30214660557 วริญญา หวงัวงษา การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
21 30214660559 นครินทร์ พิกุลทอง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
22 30214660565 พชัราภา ศรีทางาม การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
23 30214660570 วนิดา เฟ่ืองฟุ้ง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
24 30214660574 กิตติพร มาสีปา การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
25 30214660575 ณฐัภูมิ วลัทอง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
26 30214660586 เอกนรินทร์ ชมภูประเสริฐ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
27 30214660669 วีรภาพ ศรีศกัดา การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
28 30214660670 จารุกิตต์ิ ทว้มเพช็ร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
29 30214660671 น ้าทิพย ์แจ่มศรี การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
30 30214660732 ณฐัดนยั แผนสมบูรณ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
31 30214660736 อริสา ฉายอรุณ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
32 30214660737 พรไพลิน วิหคทอง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
33 30214660738 ณฏัฐธิดา ดอกมะสงัข์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
34 30214660783 รุ่งทิพย ์ล าเทียน การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
35 30214660845 นิฤมล ป้องกนั การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
36 30214660846 ทิฆมัพร ผิวแดง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
37 30214660862 อภินนัท ์กฤษวงศ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
38 30214660904 วิภาวี มงคลศรี การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
39 30214660905 กฤติยา มาข า การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)

สำขำงำน: 3021401 - กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน  จ ำนวน 48 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)



40 30214660906 จุฑามาศ เลิศเกษม การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
41 30214660907 ธญัรดา อิทธิสาร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
42 30214660911 นภสัสร บุญข า การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
43 30214660965 โรจกร ขอนรัก การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
44 30214660966 กิตติพงศ ์ภูฆงั การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
45 30214661013 อติพร ศิริทองภากร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
46 30214661014 ชลธร เขม็เพช็ร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
47 30214660070 ปณิตา อ่อนอินทร์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)
48 30214660072 ชาญวิทย ์ประทุมสูติ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (ม.6)

1 30214660154 กญัญาณฐั กล่อมสมร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
2 30214660155 ปรียาภทัร ร่ืนโพธ์ิวงค์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
3 30214660305 ชชัฎาภรณ์ ธญัญเจริญ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
4 30214660391 ธนพร ศรีแจ่มดี การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
5 30214660411 ขวญัธิดา ชูอินทร์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
6 30214660412 กญัญารัตน์ กองวิเชียร การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
7 30214660414 ธีรดา ค  าสุนีรักษ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
8 30214660415 ปภสัสร ทศันตั การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
9 30214660417 วรวรรณ ล่มภกัดี การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
10 30214660538 รัญชิดา อ่อนทิมวงษ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
11 30214660644 สุภสัสรา เก้ือกิจ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
12 30214660645 จอมขวญั ลกัษณะวิมล การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
13 30214660646 ชลดา ชาลีวงษ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
14 30214660676 เพชรลดา กองม่วง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
15 30214660733 ธนาวุธ ศรีรอบรู้ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
16 30214660767 รติมา น ้าแกว้ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
17 30214660865 ภากร บุญส่ง การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
18 30214660867 สงกรานต ์เพญ็จนัทร์ดี การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
19 30214660948 สรยทุธ์ เทียนไชย การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
20 30214660973 หทยัชนก พนัธุ์เอก การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
21 30214661015 ณฐพล มณีวงศ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
22 30214661019 ณฐันนัท ์ชุ่มเพง็พนัธ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
23 30214661020 พีรณฐั มานา การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
24 30214661053 เบญจพร เจริญทรัพย์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

1 30214660079 นฤมล จินดานภาลยั การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
2 30214660086 กรกญัญา ทองสุข การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
3 30214660088 กนกพร เช้ือศรี การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
4 30214660123 ภคัจิรา นอ้ยอ่ิม การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
5 30214660180 อวสัดา ทรัพยไ์ทย การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
6 30214660187 วุฒิไกร ด าแกว้ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
7 30214660215 ทดัดาว ทองกษตัริย์ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
8 30214660216 ทิพพรัตน์ ดวงจนัทร์ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
9 30214660234 พลอย สิทธิมะแสน การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
10 30214660235 กนกวรรณ ชะเสริมไพร การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
11 30214660236 ปณิดา นิลสกุล การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
12 30214660261 ฐิติยา อุม้สรีทอง การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
13 30214660298 ศศิธร เพ่ิมเกษม การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)

สำขำงำน: 3021401 - กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน จ ำนวน 24 คน ประเภท: ปกติ (ปวช.)

สำขำงำน: 3021403 - กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  จ ำนวน 40 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)



14 30214660329 อรจิรา หอมอุดม การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
15 30214660343 อนนัตชยั พรมเพชร การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
16 30214660354 นาตยา เผือกรักษ์ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
17 30214660355 อทิตยา อุมะมานิต การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
18 30214660359 อราวรรณ สอนแท้ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
19 30214660406 ทศัวรรณ ธญัญเจริญ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
20 30214660450 สุชาดา พนัธ์มุก การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
21 30214660451 พรพรรณ ดมอุ่นดี การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
22 30214660458 หน่ึงฤทยั ค  าป้อง การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
23 30214660459 ชุติกาญจน์ เพง็อุ่น การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
24 30214660461 วรรณภา น ้าจนัทร์ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
25 30214660541 วุฒิภทัร์ อวบอว้น การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
26 30214660546 ลทัธพล ห้อยมาลา การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
27 30214660547 วรรณิษา ดิษฐกระจนั การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
28 30214660593 วราภรณ์ บาลลา การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
29 30214660594 มณีรัตน์ ทองนวม การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
30 30214660600 อรุชา สุขเงิน การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
31 30214660651 ทกัษญา วชัร์วรากร การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
32 30214660779 กิตติรัตน์ ศรีพรม การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
33 30214660831 กมลวรรณ แกว้จีน การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
34 30214660863 นุชรี หม่ืนผดั การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
35 30214660864 วิไลวรรณ ธญัญเจริญ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
36 30214660916 ภานุพงศ ์พิมพขนัธ์ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
37 30214660924 ศรัณยภ์ทัร มอญแช่มชอ้ย การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
38 30214660947 วิจิตตรา หะระพนั การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
39 30214661002 กญัญาภคั สุขปุระการ การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)
40 30214660974 ทวีศกัด์ิ บุตรแสงดี การจดัการคลงัสินคา้  (ม.6)

1 30214660002 ศรัญญา ฆอ้งหลวง การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
2 30214660168 สุชญัญา รักพ่ึง การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
3 30214660171 นพมาศ ลอยอากาศ การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
4 30214660273 ภคัจิรา บ ารุงบุตร การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
5 30214660311 จิรนนัท ์ยศบุญ การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
6 30214660313 สรัลรัตน์ ดอนปัญญาไพร การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
7 30214660364 รสสุคนธ์ ชอ้นทอง การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
8 30214660529 ภาสกร ขนุแน่น การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
9 30214660879 อภิยฎา แจ่มแจง้ การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
10 30214660880 อรุณวรรณ ดวงแกว้ การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
11 30214660893 ธิดารัตน์ รุ่งแจง้ การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)
12 30214661008 ชลสิทธ์ิ เพชรมีดี การจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (ม.6)

1 30901660135 วนัธิชา แฟงเขียว นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)
2 30901660143 แพรวา ทองสมัฤทธ์ิ นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)
3 30901660183 ภทัราพร จดชยั นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)
4 30901660485 ธนากร คนขนุทด นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)
5 30901660734 กิตติพศ ทองวิโรจน์ นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)
6 30901660858 ณฐัภทัร ล้ีวิเศษสุข นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)
7 30901660768 วิญาดา วงษพ์ฤกษา นกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  (ม.6)

สำขำงำน: 3021405 - กำรจัดกำรเทคโนโลยีโลจิสติกส์  จ ำนวน 12 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)

สำขำงำน: 3090101 - นักพฒันำซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 คน ประเภท: ปกติ (ม.6)
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