
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง แผนกวิชำ

1 นายวีรศักด์ิ ภักดีงาม ครูช านาญการพิเศษ สามัญสัมพันธ์

2 นางสุปราการ ภักดีงาม ครูช านาญการพิเศษ สามัญสัมพันธ์

3 นายลักษณ์นารา ดุษดี ครู สามัญสัมพันธ์

4 นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร์ ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

5 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย ครูพิเศษสอน ช่างยนต์

6 Mr.Dennis Adonteng ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือคณะครูท่ียังไม่ได้รับวัคซีน



ท่ี รหัสนักเรียน นักศึกษำ ระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษำ

1 5921060022 นาย ปรมัตถ์ ณรงค์ฤทธ์ิ ช่างก่อสร้าง(ชส.3)

2 62201040052 นาย ปริญญา พาณิชกุล ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

3 6021010086 นาย ธนพงษ์ ภิญโญสิริพันธ์ุ ช่างยนต์ (ชย.3/5) นายลักษณ์นารา ดุษดี

4 6021010127 นาย ธนิทธิ เกาะโพธ์ิ ช่างยนต์ (ชย.3/7) นายนที คิมหันตา

5 6021010151 นาย วิบูลย์รัตน์ โอศิริ ช่างยนต์ (ชย.3/7) นายนที คิมหันตา

6 62201040013 นาย ยศวรรธน์ ปล้องทองค า ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/1) นายปรัชญา ปล้ืมมาลี

7 6021030021 นาย สิริยง พิทยานุรักษกุล ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) ว่าท่ี ร.ต.ปริญญา เต็มรักษ์

8 6021040060 นาย อัครชัย สุขห่วง ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3)

9 62201010146 นาย โชคทวี มูลตรีประถม ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

10 62201010127 นาย วันชนะ บุญจันทร์ ช่างยนต์ (ชย.3/7) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

11 6031080006 นาย นริฐภัทร์ ธนพันธ์กีรติกร
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม (สชถ.
2/1)

12 62201050025 นาย วีรสิทธ์ิ เดือนเพ็ญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.3/2) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

13 6121010002 นาย จิรวัฒน์ เสริมสายประสิทธ์ิ ช่างยนต์ (ชย.3/1) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

14 6121010022 นาย เกรียงไกร สอนน้อย ช่างยนต์ (ชย.3/1) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

15 6121010034 นาย วัชรพล ทองช านาญ ช่างยนต์ (ชย.3/1) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

16 6121010117 นาย เขษมศักด์ิ อ่อนทองหลาง ช่างยนต์ (ชย.3/5) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

17 6121010157 นาย พัชรพล วิกล ช่างยนต์ (ชย.3/7)(ทวิภาคี) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

18 6121010160 นาย ศุภกร หงษ์จันทร์ ช่างยนต์ (ชย.3/7)(ทวิภาคี) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

19 62201050026 นาย ณัฐชนนท์ ดอกแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.3/2) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

20 6121020071 นาย อรรถพล บุญฑริกชาติ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/4)
นางสาววศิชญา อดุลย์ชัย
เจริญ

21 6121080019 นาย อดิศร คุณากรรุ่งโรจน์ สถาปัตยกรรม (ชถ.3/1)

22 62201010142 นาย ชิษณุพงศ์ พรไพศาลศิลป์ ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

23 62201010073 นาย นิมิตร แหวนนิล ช่างยนต์ (ชย.3/4) นายกฤษณะ บุญสอาด

24 62201010052 นาย พิทยา ดวงอินทร์ ช่างยนต์ (ชย.3/3) นายกฤษณะ บุญสอาด

25 6131040059 นาย พิทยา เทือกโฮม ไฟฟ้าก าลัง (ทวิ) (สชฟ.2/3)

รำยช่ือนักเรียน นักศึกษำท่ียังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน

ช่ือ - นำมสกุล



26 62201010135 นาย ชลตระการ ทิพสิงห์ ช่างยนต์ (ชย.3/7) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

27 62201010134 นาย พิชยา คุณสุข ช่างยนต์ (ชย.3/7) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

28 62201010066 นาย เทพทัต สิทธิชัยกิตติ ช่างยนต์ (ชย.3/4) นายกฤษณะ บุญสอาด

29 62201010012 นาย พีรวิชญ์ มีทา ช่างยนต์ (ชย.3/1) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

30 62201010036 นาย อนากร ศรีภูมิ ช่างยนต์ (ชย.3/2) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

31 6121040128 นาย ด ารงพล แท่นนิล ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/5)

32 6231020064 นาย ธนธรณ์ กิจประเวศน์
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) (สชผ.

2/4) นายบรรลือ จันทร์ศิริ

33 62201010080 นาย อนิรุต บุญเจือ ช่างยนต์ (ชย.3/4) นายกฤษณะ บุญสอาด

34 62201010040 นาย อานนท์ ศิริผล ช่างยนต์ (ชย.3/2) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

35 62201010038 นาย อนุสิทธ์ิ บุญชู ช่างยนต์ (ชย.3/2) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

36 6231040041 นาย ทศพล คงสันทัด ไฟฟ้า (สชฟ.2/3)(ทวิภาคี) นายเมธา เกิดแก้ว

37 62201010046 นาย ณัฐวุฒิ ทองส าเร็จ ช่างยนต์ (ชย.3/3) นายกฤษณะ บุญสอาด

38 62201010002 นาย กิติชัย ใจปิง ช่างยนต์ (ชย.3/1) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

39 62201010156 นางสาว พรชิตา กงชัย ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

40 62201010152 นาย ศักย์ศรณ์ อินทร์วงษ์ ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

41 62201010148 นาย ธนพล สนิทสูงเนิน ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

42 62201010116 นางสาว จิราวรรณ พรนิมิตรทรัพย์ ช่างยนต์ (ชย.3/6) นายวัฒนา ป่ินประไมย์

43 62201010026 นาย ณัชพล แซ่ต๊ัง ช่างยนต์ (ชย.3/2) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

44 62201040056 นาย ภูวดล วงศ์ศรีแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

45 62201040054 นาย พิทักษ์ กางแม ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

46 62201040042 นาย กฤษเพ็ช ดวงเพชรแสง ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

47 62201010145 นาย ธีรชัย ตรีสัจจธรรม ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

48 62201050007 นาย พงศธร นอกพิมพ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ชอ.3/1) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

49 62201010141 นาย สมศักด์ิ ศรีเพชร ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

50 62201010011 นาย จิรทีปต์ ชาติวัฒนอยู่เย็น ช่างยนต์ (ชย.3/1) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

51 62201010037 นาย อนุวัฒน์ ผ่องใส ช่างยนต์ (ชย.3/2) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

52 62201010138 นาย สิทธิพล สามารถ ช่างยนต์ (ชย.3/7) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย

53 62201010147 นาย พีระทัศน์ ทองเลิศ ช่างยนต์ (ชย.3/8) (ทวิภาคี) นายทนงศักด์ิ ป่ินคล้าย



54 62201050042 นาย น้ าทรัพย์ เรืองปัญญา ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ชอ.3/1) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

55 62201270039 นาย เอกบดินทร์ สางาม เมคคาทรอนิกส์ (ชม.3/2) ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

56 62201270022 นาย พงศ์ภีระ ยศพัฒน์ธนโชค เมคคาทรอนิกส์ (ชม.3/2) ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

57 62201270008 นาย ธิติวุฒิ มาลาเจริญสุข เมคคาทรอนิกส์ (ชม.3/1) ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

58 62201030009 นาย ปัญญพัฒน์ ศรีภักด์ิ ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) นายภิญโญ ข าประดิษฐ์

59 62201030011 นาย ธนภัทร ปัญจวิกรม ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) นายภิญโญ ข าประดิษฐ์

60 62201030017 นาย อภิเษก อัมรินทร์ ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) นายภิญโญ ข าประดิษฐ์

61 62201100006 นาย ปฏิภาณ สืบเพ็ง ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล (ชข.3/1) นายวิษณุ ตู้วิเชียร

62 62201020023 นาย ธนชัย แซ่ซ้ือ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

63 62201020024 นาย ธนภัทร ญาณประภาส ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

64 62201020025 นาย ธนวัฒน์ จันทร์หอม ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

65 62201020034 นาย นันทภพ ลอยสุริวงค์ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

66 62201020057 นาย สัญญา นากถาวรสวัสด์ิ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/3) นายมานพ บุตรแวว

67 62201020060 นาย อนุชา โคกนา ช่างกลโรงงาน (ชก.3/3) นายมานพ บุตรแวว

68 62201020075 นางสาว ศันสนีย์ แซ่เตียว ช่างกลโรงงาน (ชก.3/3) นายมานพ บุตรแวว

69 62201020080 นางสาว อมณรัตน์ วรธนสกุล ช่างกลโรงงาน (ชก.3/3) นายมานพ บุตรแวว

70 62201110021 นาย ฉัตรชัย เอ่ียมพลอยงาม ช่างซ่อมบ ารุง (ชบ.3/2)
นายปราโมทย์ กรองกาญจน์
กุล

71 62201020086 นาย อรรถนาท แอบจิหาด ช่างกลโรงงาน (ชก.3/5) นายนุกูล แก้วกลม

72 62201020096 นาย อนุวัฒน์ อนันตกูล ช่างกลโรงงาน (ชก.3/5) นายนุกูล แก้วกลม

73 62201020098 นาย อานันท์ ไมตรีจิต ช่างกลโรงงาน (ชก.3/5) นายนุกูล แก้วกลม

74 62201020100 นาย บูรพา พรมมา ช่างกลโรงงาน (ชก.3/5) นายนุกูล แก้วกลม

75 62201020108 นาย กฤติพจน์ เพ็งดี ช่างกลโรงงาน (ชก.3/6) นายนุกูล แก้วกลม

76 62209010028 นาย ธนกฤต เพ็งรา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/2) ภูริชญา เทพิน

77 62201030018 นาย พีระวัฒน์ สง่างาม ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) นายภิญโญ ข าประดิษฐ์

78 62209010030 นาย ธนกร ปัญญาปุญญรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/2) ภูริชญา เทพิน

79 62209010031 นาย ณวพล นิลพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/2) ภูริชญา เทพิน

80 62209010032 นาย นภวัส บุษยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/2) ภูริชญา เทพิน

81 62201030036 นางสาว อภิญญา นางวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) นายภิญโญ ข าประดิษฐ์



82 63201020109 นาย สมพงษ์ พงษ์พันธ์ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/6 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต

83 63201020114 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีจันทร์ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/6 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต

84 63201030021 นาย จตุพร แซ่ลี ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.1/2) นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ

85 63209010022 นาย ชยดล ดัดถุยาวัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2/1 นายกษมา เจริญศรี

86 63201020070 นาย พลวัตร เสาทอง ช่างกลโรงงาน ปวช.2/4 นายสันศิริ แสงชัจจ์

87 63201020063 นาย จิตรกร จันทร์ไตร ช่างกลโรงงาน ปวช.2/4 นายสันศิริ แสงชัจจ์

88 63201020049 นาย ปฏิภาณ ปะนามโต ช่างกลโรงงาน ปวช.2/3 นายสันศิริ แสงชัจจ์

89 63201020020 นางสาว สุรีรัตน์ บุตรรัก ช่างกลโรงงาน ปวช.2/1 นายสมทบ แสงรุ่งอรุณ

90 63201020017 นาย ภีมพล วุ้นวงษ์ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/1 นายสมทบ แสงรุ่งอรุณ

91 63201020005 นาย ณัฐพงศ์ นิวรรัมย์ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/1 นายสมทบ แสงรุ่งอรุณ

92 63209010002 นาย กิตติธัช ทรายแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2/1 นายกษมา เจริญศรี

93 63201270024 นางสาว ฐิติพร แก้วเจริญ เมคคาทรอนิกส์ ปวช.2/2 ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

94 63201270014 นาย ฟ้าสว่าง มาลิบาน เมคคาทรอนิกส์ ปวช.2/1 ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

95 63201050031 นาย ธนทัต แสนศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/2 นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย

96 63201050012 นางสาว พิมพ์วิภา รัตนโสภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/1 นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย

97 63201040108 นาย ศราวุฒิ กล้าจริง ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/5 นายกฤษฎา เรือนทองดี

98 63201040105 นางสาว นิตยา สุโพธ์ิค า ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/5 นายกฤษฎา เรือนทองดี

99 63201040070 นาย พันธิวา มหากาฬ ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/4 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์

100 63201040056 นาย ศุภเศรษฐ์ ชัยชนะภากร ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/3 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์

101 63201040044 นาย เกียรติศักด์ิ สุขสะบาย ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/3 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์

102 63201040039 นาย สรรเพชร ใจหนัก ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/2
นางสาวปาริชาต จันทร์
ประเสริฐ

103 63201040002 นาย โชติวิทย์ เกตุประทุม ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/1

นางสาวปาริชาต จันทร์

ประเสริฐ

104 63201010155 นาย เศกสิทธ์ิ ปรือปรัก ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/8 นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ

105 63201010130 นาย บุญฤทธ์ิ จันทร์กระจ่าง ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/7 นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ

106 63201010125 นาย ทวีวัฒน์ โกนสันเทียะ ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/7 นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ

107 63201010118 นาย อิทธิพล สมจิตร ช่างยนต์ ปวช.2/6 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

108 63201010117 นาย อภิสิทธ์ิ พลอยเกตุ ช่างยนต์ ปวช.2/6 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

109 63201010116 นาย อนุสรณ์ ดีประเสริฐ ช่างยนต์ ปวช.2/6 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ



110 63201010102 นาย ณัฐวุธ เพ็งมอ ช่างยนต์ ปวช.2/6 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

111 63201010090 นาย รัฐศาสตร์ สุขสว่าง ช่างยนต์ ปวช.2/5 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

112 63201010082 นาย ธนกร เสริมศรี ช่างยนต์ ปวช.2/5 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

113 63201010079 นาย ญาณภัทร บุญเจือ ช่างยนต์ ปวช.2/5 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

114 63201010033 นาย บริวัตร ทองแก้ว ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

115 63201010025 นาย กฤษดากร นาคใยธรรม ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

116 63201010022 นาย นาวิน ล้ีเจริญ ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

117 63201010014 นาย บุลากร มากช่วย ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

118 63201100001 นางสาว ธนพร สุทธิประเสริฐ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ปวช.2/1 นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล

119 63201100008 นาย สิทธิชัย ศรีธาตุ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ปวช.2/1 นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล

120 63201110035 นาย รัฐพล แก้วพัด ช่างซ่อมบ ารุง ปวช.2/2 นางสาวพรทิพย์ ย้ิมประเสริฐ

121 63201110039 นาย อภิรักษ์ จันทร์งาม ช่างซ่อมบ ารุง ปวช.2/2 นางสาวพรทิพย์ ย้ิมประเสริฐ

122 63301010004 นาย จิรัฎฐ์ แสงบุญน า เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/1 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

123 63301010007 นาย ธนสร มะใบ เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/1 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

124 63301010018 นาย สุรพัศ สุนทรโชติ เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/1 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

125 63301010019 นาย เอกชัย ประไพศรี เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/1 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

126 63301010021 นาย ทรงพล เพชรดี เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/2 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

127 63301010025 นาย ศิวกร เดือนเพ็ญ เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/2 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

128 63301010044 นาย พงศ์พัฒน์ โชติวุฒิยศวริศ เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์

129 63301010049 นาย สิทธิชัย ทองนาค เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์

130 63301010057 นาย ธีรเมธ พ านัก เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/4 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์

131 63301010065 นาย พัชรพล สิมา เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์

132 63301010075 นาย นราธิป แสวงดี
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส.2/5 
(ม.6) นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

133 63301010076 นาย นฤพัฒน์ มาลี
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส.2/5 
(ม.6) นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

134 63301020053 นาย กิตติพงศ์ จ๋ิวทา ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/4 นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน

135 63301020064 นาย มงคลเพชร วงศ์มิน ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/4 นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน

136 63301020068 นาย สุนทร ดุลยรัตน์ ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/4 นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน

137 63201040112 นาย ธนมงคล ย่ีสาคร ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/5 นายกฤษฎา เรือนทองดี



138 63301040029 นาย นรัตน์ โสนนอก ไฟฟ้าก าลัง ปวส.2/2 นายวิชัย ตันติราพันธ์

139 63301040034 นาย พุฒิชัย เจียระสินธ์ุกุล ไฟฟ้าก าลัง ปวส.2/2 นายวิชัย ตันติราพันธ์

140 63301050011 นางสาว มนัสนันท์ จิตรจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) ปวส.2/1 นายวิเลิศ อัศวพรรณราย

141 63301040091 นาย สรศักด์ิ ธนูแก้ว ไฟฟ้าก าลัง (ม.6) ปวส.2/5 นายสุทธิกร สมทรง

142 63301050016 นาย อชิตะ ฉิวเฉ่ือย อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) ปวส.2/1 นายวิเลิศ อัศวพรรณราย

143 63301080002 นางสาว ทิพวรรณ ฤทธ์ิประภากร เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2/1 นางนิษฐา อ่างแก้ว

144 63301080015 นาย อภิสิทธ์ิ บุญดี
เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6) ปวส.
2/2 นางนิษฐา อ่างแก้ว

145 63301100010 นาย ณัฐพล บัวหงษ์ เขียนแบบเคร่ืองกล (ม.6) ปวส.2/2 นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล

146 63301110011 นาย วรชาติ รอนศึก เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส.2/1 นายคเณศ เช่ียวชาญ

147 63301270001 นาย กรกิต อัมพระเสวก เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/1 นายกฤษฐ์สพล ธนบ ารุงศักด์ิ

148 63301270011 นาย สิทธิชัย แซ่อ๊ัง เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/1 นายกฤษฐ์สพล ธนบ ารุงศักด์ิ

149 63301280009 นาย พรพิพัฒน์ ก่ิงแก้ว คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส.2/1 นายนพดล พงศ์พัชรา

150 63301380042 นาย พฤทธ์ิ อินเขียว ระบบขนส่งทางราง ปวส.2/3 นายสุภชัย ศรีนวล

151 63201060033 นาย พิพัฒน์ แซ่ล้ิม ช่างก่อสร้าง ปวช.2/1 นางพิมพรรณ นันทนพิบูล

152 63201040114 นาย พัชรพล ถมค า ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/6) นางสุปราการ ภักดีงาม

153 63201060034 นาย ขันติพงษ์ รัตนวิจิตร ช่างก่อสร้าง ปวช.2/1 นางพิมพรรณ นันทนพิบูล

154 63201040118 นาย ณัฐพงษ์ มาลาหอม ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/5 นายกฤษฎา เรือนทองดี

155 63201270040 นาย ณัฐดนัย ศรีเกิดพงษ์ เมคคาทรอนิกส์ ปวช.2/2 ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

156 64301010015 นาย ศักรินทร์ ประวัติมานะ เทคนิคยานยนต์ (สชย.1/1)(ทวิภาคี) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

157 64301050002 นาย จิรายุส ทองสุข อิเล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.1/2)(ทวิภาคี) นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี

158 64201030007 นาย ตรีทัช คงประเวศ ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.1/1) นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ

159 64301020007 นาย ชาญวิทย์ ขาวนวล แม่พิมพ์โลหะ (สชผ.1/2) นายวิทยา แสนค า

160 64201280005 นาย ทวีศักด์ิ ใจสว่าง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค.1/1) นายพีรพงษ์ หงษ์โต

161 64201010149 นาย ภานุพงศ์ จันทร์ฉาย ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

162 64201010134 นาย วัศพล ปะตังเวสา ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

163 64201010126 นาย ธนกฤต เจริญศรี ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

164 64201010123 นาย ณัฐวุฒิ บุญมี ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

165 64201010122 นาย ณัฐพล สาโรจน์ ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน



166 64201010116 นาย สิริกร น่ิมเสนาะ ช่างยนต์ นายอรรณพ ใจเอ้ือ

167 64201020102 นาย กัมปนาท ช่ืนอารมณ์ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/6) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

168 64201010109 นาย มานพ สุวรรณศักด์ิสิน ช่างยนต์ นายอรรณพ ใจเอ้ือ

169 64201020098 นาย วิรัตน์ ศรีค าขลิบ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

170 64201020096 นาย ภรัณยู สุจิปุตโต ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

171 64201020094 นาย พลพล บุตรศรี ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

172 64201020080 นาย อดิเทพ การสมเพียร ช่างกลโรงงาน (ชก.1/4) นายศราวุฒิ จาบทะเล

173 64201020081 นางสาว จีรนันท์ นาสุทธิ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

174 64201020085 นาย ณัฐพงษ์ ทองทวีสินเสริญ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

175 64201020086 นาย ไตรภมิู หลักทอง ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

176 64201020087 นาย ธนดล จันทร์สีดา ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

177 64201050016 นาย วัชพล ไชยสีดา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.1/1) นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ

178 64201020064 นางสาว ชุติภา แดนกาไสย ช่างกลโรงงาน (ชก.1/4) นายศราวุฒิ จาบทะเล

179 64201020066 นาย ฐิตินันท์ บุญมี ช่างกลโรงงาน (ชก.1/4) นายศราวุฒิ จาบทะเล

180 64201050013 นางสาว พัชรีพร จอมค าสิงห์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.1/1) นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ

181 64201050005 นางสาว จุฑามณี แซ่เจ่ีย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.1/1) นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ

182 64201010075 นาย สุกนต์ธี เจือจันทร์ ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

183 64201010072 นาย วรรุตน์ แจ่มเพ็ญ ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

184 64201020055 นาย สิริพงศ์ บัวสิน ช่างกลโรงงาน (ชก.1/3) นายศราวุฒิ จาบทะเล

185 64201040105 นาย เอกศักด์ิ กาญจนาพันธ์เลิศ ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/6) นางสุปราการ ภักดีงาม

186 64301380004 นางสาว ธัญวรัตน์ จันทา อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (สชร.1/2)(ม.6) นายสุภชัย ศรีนวล

187 64201020048 นาย พิสิษฐ์ แซ่เตียว ช่างกลโรงงาน (ชก.1/3) นายศราวุฒิ จาบทะเล

188 64201010059 นาย ศราวุธ ภูผาลี ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

189 64201020035 นาย สิทธิโชค ชลวัฒนโยธิน ช่างกลโรงงาน (ชก.1/2) นายวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต

190 64201040075 นาย มลธดา ใจเสง่ียม ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/4) นายสาธิต วรรณสุทธ์ิ

191 64301020031 นาย นพชัย ฤทธ์ิไธสงค์ เคร่ืองมือกล (สชผ.1/3)(ทวิภาคี) นายยุทธศักด์ิ สุขกาย

192 64301020032 นาย นัทธพงษ์ รักษาราษฎร์ เคร่ืองมือกล (สชผ.1/3)(ทวิภาคี) นายยุทธศักด์ิ สุขกาย

193 64201020025 นาย ณัฐชนน โอระน า ช่างกลโรงงาน (ชก.1/2) นายวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต



194 64201060024 นาย ธเนศ พิสวาท ช่างก่อสร้าง (ชส.1/2) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

195 64201060025 นาย พงศธร ศุภศรี ช่างก่อสร้าง (ชส.1/2) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

196 64201020010 นาย นิติภูมิ วุ้นวงษ์ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/1) นายวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต

197 64201060020 นางสาว อ าภา ช่างปรุง ช่างก่อสร้าง (ชส.1/1) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

198 64201010007 นาย พัฒนพล เหลืองอ่อน ช่างยนต์ นายมานะ สุขสุผล

199 64209010029 นาย ปุณณวิช คามินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.1/2) นางสาวเอมอร สิมาทอง

200 64201020002 นาย กีรติ ผดุงวิศว์ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/1) นายวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต

201 64201040039 นาย อภิรักษ์ ดีงาม ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/2) นายมงคล หุ่นดี

202 64209010020 นาย อธิพงษ์ จ าปาหอม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.1/1) นางสาวเอมอร สิมาทอง

203 64301040039 นาย พัชรพล วันเจริญ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/3)(ทวิภาคี) นายสุทธิกร สมทรง

204 64209010010 นางสาว ณัฐณิชา ฉิมสวัสด์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.1/1) นางสาวเอมอร สิมาทอง

205 64301040021 นาย จิรายุส ไพรวัลย์ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/2) นายเมธา เกิดแก้ว

206 64301040022 นาย ชนาธิป บุญกาพิมพ์ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/2) นายเมธา เกิดแก้ว

207 64301040024 นาย ธนากร สงวนศักด์ิ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/2) นายเมธา เกิดแก้ว

208 64301040025 นาย ปรเมฆ สุขใจ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/2) นายเมธา เกิดแก้ว

209 64301050003 นาย ชัยวัฒน์ บุญมา อิเล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.1/2)(ทวิภาคี) นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี

210 64301110014 นาย มงคล เอ่ียมธิติวรสกุล เทคนิคอุตสาหกรรม (สชก.1/1) นายพาณิชย์ ธงชนะ

211 64301100004 นางสาว ณิชกานต์ ภัทรกุลปรีดา เขียนแบบเคร่ืองกล (สชข.1/1) นายชลอ น่ิมเสนาะ

212 64301010048 นาย โชคประสิทธ์ิ ปานสุด เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/4) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

213 64309010020 นาย จิตตพงษ์ รักสนิท สทส.1/3 นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล

214 64301010034 นาย นิติวุฒิ ศรีสุภาพ เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/3) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

215 64301010016 นาย สิทธิชัย ปานจักร์ เทคนิคยานยนต์ (สชย.1/1)(ทวิภาคี) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

216 64301010018 นางสาว อริศตา สมสถาน เทคนิคยานยนต์ (สชย.1/1)(ทวิภาคี) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

217 64301010019 นาย อัครชัย บุญประคม เทคนิคยานยนต์ (สชย.1/1)(ทวิภาคี) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

218 64201080026 นาย ภัทรพล แสนสุข สถาปัตยกรรม (ชถ.1/2) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

219 64201080022 นางสาว ฐิติพร แก้วสุวรรณ์ สถาปัตยกรรม (ชถ.1/2) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

220 64301020047 นาย เจษฎา ชุ่มฉิม ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (สชผ.1/4)(ทวิภาคี) นายยุทธศักด์ิ สุขกาย

221 64201080035 นาย เกษมสันต์ สัตยาพันธ์ สถาปัตยกรรม (ชถ.1/2) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ



222 64301040053 นาย เจษฎาภรณ์ บัวข า ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/2) นายเมธา เกิดแก้ว

223 64301050012 นาย ชานนท์ หลวงอ่ี อิเล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.1/1)(ทวิภาคี) นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี

224 64201010156 นาย ธนบดี สีจันดี ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

225 64201040109 นางสาว ปาริชาติ ช่องกลาง ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/6) นางสุปราการ ภักดีงาม

226 64301040052 นาย เป็นหน่ึง เกตุไพบูลย์ทรัพย์ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/2) นายเมธา เกิดแก้ว

227 64301010077 นาย อดิศร มงคลศิลป์ เทคนิคยานยนต์ (สชย.1/1)(ทวิภาคี) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

228 63201010165 นางสาว ขวัญจิรา เพียเอีย ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

229 64201280033 นางสาว วัฒนา ผกาโสพล ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค.1/2) นายพีรพงษ์ หงษ์โต

230 64201040115 นาย พงศ์ศิริ ชุ่มฉิมพลี ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/6) นางสุปราการ ภักดีงาม

231 64201060032 นางสาว วฤดี แก้วรัมย์ ช่างก่อสร้าง (ชส.1/2) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

232 64201010159 นาย ธนโชติ แสงทอง ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

233 64201080032 นาย สุรศักด์ิ แสนทวี ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม (ชถ. 1/2)

234 64301380019 นาย ศรายุทธ อนันต์วัฒนศิริ สชร. 1/2

235 63201020014 นาย พสิน มิตรสันเทียะ ช่างกลโรงงาน (ชก. 2/1)



ล ำดับท่ี ควำมสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 นายวิชัต แสงเจริญ บิดา นายสมฤทธ์ิ  ศรีวรรณ

2 นายทองทรัพย์ มีแก้ว ปู่ นางโยทะกา  พลรัตน์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว กลุ่ม 608 ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน (ครู)



รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว กลุ่ม 608 ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน (ครู)



ท่ี รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล ระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษำ

1 63201100009 นางสาวสุชัญญา ศรีสอน ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ปวช.2/1 นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล

2 64209010021 นางสาวกชกร เฉลิมเกียรติ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.1/2) นางสาวเอมอร สิมาทอง

3 64209010006 นางสาวจิราภรณ์ นัชฎา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.1/1) นางสาวเอมอร สิมาทอง

4 64209010012 นายธีรภัทร รุ่งแสง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.1/1) นางสาวเอมอร สิมาทอง

5 63209010018 นายปริวิศว์ มาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2/1 นายกษมา เจริญศรี

6 63209010122 นางสาวธัญชนก พงษ์บุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2/1 นายกษมา เจริญศรี

7 62209010034 นางสาวณัฐชยา แสนกันยา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/2) นายศิวานนท์ ค าชนะ

8 62209010004 นายสิริกานท์ สมสถาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/1) นายศิวานนท์ ค าชนะ

9 62209010008 นางสาวพันธวดี ลือชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/1) นายศิวานนท์ ค าชนะ

10 62209010026 นายธีรเดช รอดพ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.3/2) นายศิวานนท์ ค าชนะ

11 64309010025 นางสาวอรัญญา ธนด ารงทรัพย์ สทส.1/3 นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล

12 64309010024 นางสาวแพรวา เทียนขจร เทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.1/2) (ม.6) นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล

13 64309010027 นางสาวภัทรวดี นะราชรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.1/2) (ม.6) นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล

14 64309010010 นายปฏิภาณ หาญธงชัย สทส.1/3 นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล

15 64201080038 นางสาวณัฐชยา สังขารมย์ สถาปัตยกรรม (ชถ.1/2) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

16 64201080028 นางสาววรทัย ชลวานิช สถาปัตยกรรม (ชถ.1/2) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

17 64201080005 นายณัฐพล นานาประเสริฐ สถาปัตยกรรม (ชถ.1/1) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

18 64201080025 นางสาวพรนิภา กองแก้ว สถาปัตยกรรม (ชถ.1/2) นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

19 62201080010 นางสาวโยษิตา ถิรดาธันยากุล สถาปัตยกรรม (ชถ.3/1) นายชานน วัชระปรารมย์

20 62201080013 นายกิตติศักด์ิ ภูดี สถาปัตยกรรม (ชถ.3/1) นายชานน วัชระปรารมย์

21 64302140040 นางสาวภาวิณี แซ่ฉ่ัว การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (สกล.1/1) นางจินตนา ยงทัศนีย์

22 64302140021 นายกฤษดา สิทธิสีหา การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (สกล.1/1) นางจินตนา ยงทัศนีย์

23 64302140009 นางสาวนาราภัทร จิกกรีนัย การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (สกล.1/1) นางจินตนา ยงทัศนีย์

24 64302140029 นายธนธรณ์ ตันสุวรรณ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (สกล.1/1) นางจินตนา ยงทัศนีย์

25 63302140005 นางสาวธนพรรณ ภูทัดใบ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

26 63302140012 นางสาวนาฏวดี เอ่ียมสอาด การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

27 63302140024 นางสาวธนัญญา วัชรประทีป การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว กลุ่ม 608 ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน  (นักเรียน นักศึกษำ)



28 63302140028 นางสาวพณิดา เจือมา การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

29 63302140030 นางสาวรติมา ศิลป์ชัย การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

30 63302140038 นางสาวสุวิมล สมสถาน การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

31 63302140039 นางสาวป่ินมณี  ท ามุ่ง การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปวส.2/1 นางสาวนุชนาถ อ่ิมอาษา

32 64201030017 นายศักรินทร์  สุขญาติ ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.1/1) นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ

33 64201030002 นายจักรพรรณ์ ศรีเมืองไชย ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.1/1) นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ

34 64201030020 นายฮะมนี  เทียรา ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.1/1) นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ

35 64201030010 นายธนพล อินทร์ค า ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.1/1) นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ

36 63201030036 นายมาริษ บุญญาพงศ์ ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.2/1 นายอติชาต หม่ันอุตส่าห์

37 63201030009 นายธีระ    ไม้งาม ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.2/1 นายอติชาต หม่ันอุตส่าห์

38 63201030028 นายสุวัจน์ กระสังฆ์ ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.2/1 นายอติชาต หม่ันอุตส่าห์

39 62201030036 นางสาวอภิญญา นางวงค์ ช่างเช่ือมโลหะ (ชช.3/1) นายภิญโญ ข าประดิษฐ์

40 64301030003 นายภูชิชย์ ทาจันทร์ เทคนิคโลหะ (สชล.1/2)(ม.6) นางสาวพันธ์ุทิพา วิเชียรชัยยะ

41 64301380009 นางสาวสมิตา ทับอินทร์ อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (สชร.1/2)(ม.6) นายสุภชัย ศรีนวล

42 64301380007 นางสาวปรียาภัทร เฮ็งประสิทธ์ิ อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (สชร.1/2)(ม.6) นายสุภชัย ศรีนวล

43 63301380015 นางสาววาสนา มันทะกะ ระบบขนส่งทางราง(ม.6) ปวส.2/1 นายสุภชัย ศรีนวล

44 64201280017 นายศุภกร กล่ินขจร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค.1/1) นายพีรพงษ์ หงษ์โต

45 64201280012 นางสาวปุณยาพร นักบรรเลง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค.1/1) นายพีรพงษ์ หงษ์โต

46 63201280013 นายนพดล เท่ียงจิตร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.2/1 นางสาวเบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย์

47 63201280018 นายสุภวัทน์ สายนาค า เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.2/1 นางสาวเบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย์

48 63301280017 นายอภินันท์ สุคันธมาลา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส.2/1 นายนพดล พงศ์พัชรา

49 63201110004 นายชิติพัทธ์ ก าจัดโศรก ช่างซ่อมบ ารุง ปวช.2/1 นายสมชาย เครืออยู่

50 63201110035 นายรัฐพล แก้วพัด ช่างซ่อมบ ารุง ปวช.2/2 นางสาวพรทิพย์ ย้ิมประเสริฐ

51 62201110037 นายณัฐวัฒน์ สมบัติก่อสุข ช่างซ่อมบ ารุง (ชบ.3/2) นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล

52 62201110043 นายณัฐวุฒิ สมบัติก่อสุข ช่างซ่อมบ ารุง (ชบ.3/2) นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล

53 62201110046 นายธนวัฒน์. ศรีแล้ว ช่างซ่อมบ ารุง (ชบ.3/3) นายพัทธนันท์ พรสมมนต์

54 62201110001 นายอภินัทธ์ ชะฎา ช่างซ่อมบ ารุง (ชบ.3/1) นายเสวก นาคสุวรรณ์

55 64301110014 นายมงคล เอ่ียมธิติวรสกุล เทคนิคอุตสาหกรรม (สชก.1/1) นายพาณิชย์ ธงชนะ

56 64301110018 นายอณต ทองจุ้ย เทคนิคอุตสาหกรรม (สชก.1/1) นายพาณิชย์ ธงชนะ

57 63301110013 นายวันมงคล สาระค า เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส.2/1 นายคเณศ เช่ียวชาญ



58 64201270001 นายชัยพล ชุมพร เมคคาทรอนิกส์ (ชม.1/1) นายวิรุณ จิตต์บุญ

59 64201270021 นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรประสม เมคคาทรอนิกส์ (ชม.1/2) นายวิรุณ จิตต์บุญ

60 64201270014 นายยศพัฒน์ บูรณศีลสุนทร เมคคาทรอนิกส์ (ชม.1/1) นายวิรุณ จิตต์บุญ

61 64201270017 นายสรายุทธ สายค าพล เมคคาทรอนิกส์ (ชม.1/1) นายวิรุณ จิตต์บุญ

62 64201270008 นายนันทวัฒน์ สินวิเชียรรัตน์ เมคคาทรอนิกส์ (ชม.1/1) นายวิรุณ จิตต์บุญ

63 62201270025 นายกฤษยภาพ แตงกัวรัมภ์ เมคคาทรอนิกส์ (ชม.3/2) ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

64 62201270017 นายสิทธินนท์ ธัญวรรัตนกุล เมคคาทรอนิกส์ (ชม.3/1) ว่าท่ีเรือตรี สมภูมิ สุดสงวน

65 64301270005 นายณัฐนนท์ ปิตะโหตร์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) นายวีระศักด์ิ เดือนแจ่ม

66 64301270021 นายวิศรุต คณะพิจารณ์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) นายวีระศักด์ิ เดือนแจ่ม

67 63301270009 นายธีระธันญ์ เน่ืองจ านงค์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) ปวส.2/1 นายกฤษฐ์สพล ธนบ ารุงศักด์ิ

68 64201040082 นายเจษฎากร ทองวิจารณ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/5) นายสมศักด์ิ วรรณชนะ

69 64201040068 นายธนกร ค าบอล ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/4) นายสาธิต วรรณสุทธ์ิ

70 64201040030 นายปุณวัทฒ์ ญัตติณรงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/2) นายมงคล หุ่นดี

71 63201040114 นายพัชรพล ถมค า ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/6) นายสมศักด์ิ วรรณชนะ

72 64201040036 นายศิริ ปางลีลาศ ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/2) นายมงคล หุ่นดี

73 64201040094 นายวุฒิชัย วงศ์ทองสุก ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.1/5) นายสมศักด์ิ วรรณชนะ

74 63201040028 นายบารมี แขวกระทุ่ม ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/2 นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ

75 63201040018 นายสถาพร พวงดี ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/1 นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ

76 63201040005 นายทศเทพ เหลืองอลงกต ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/1 นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ

77 63201040093 นายภมร ทองหล่อ ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.2/5 นายกฤษฎา เรือนทองดี

78 62201040012 นายพีรวิชญ์ อินทร์ศิริ ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/1) นายปรัชญา ปล้ืมมาลี

79 62201040063 นายดิษย์ดนัย  บูรณศีลสุนทร ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/4) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

80 62201040054 นายพิทักษ์ กางแม ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

81 62201040059 นายสราวุธ ละแมสอัด ช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.3/3) นายเรืองศักด์ิ เจริญ

82 64301040013 นายนนทชัย  ดีย่ิง ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/1) นายเมธา เกิดแก้ว

83 64301040030 นายเกรียงศักด์ิ เศษกลาง ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/3)(ทวิภาคี) นายสุทธิกร สมทรง

84 64301040047 นายเฉลิมชัย แผลติตะ ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/3)(ทวิภาคี) นายสุทธิกร สมทรง

85 64301040015 นายพศวีร์ ส่องแสงศิริกูล ไฟฟ้าก าลัง (สชฟ.1/1) นายเมธา เกิดแก้ว

86 63301040036 นายวรวุฒิ นาแซง ไฟฟ้าก าลัง ปวส.2/1 นายวิชัย ตันติราพันธ์

87 63301040033 นายพัฒนพงษ์ แซ่อ๊ึง ไฟฟ้าก าลัง ปวส.2/2 นายวิชัย ตันติราพันธ์



88 63301040012 นายภัทรพล กลัดสมบัติ ไฟฟ้าก าลัง ปวส.2/1 นายวิชัย ตันติราพันธ์

89 63301040043 นายชานนท์ ปัตทะวัง ไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายเอกศิลป์ ยงทัศนีย์

90 64201020097 นางสาววิชญาดา สุวรรณะ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

91 64201020052 นายยศสวิน เรืองอร่าม ช่างกลโรงงาน (ชก.1/3) นายศราวุฒิ จาบทะเล

92 64201020064 นางสาวชุติภา แดนกาไสย ช่างกลโรงงาน (ชก.1/4) นายศราวุฒิ จาบทะเล

93 64201020062 นายชัยวุฒิ เหลืองอ่อน ช่างกลโรงงาน (ชก.1/4) นายศราวุฒิ จาบทะเล

94 64201020115 นายธนภัทร สนิทสูงเนิน ช่างกลโรงงาน (ชก.1/6) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

95 64201020066 นายฐิตินันท์ บุญมี ช่างกลโรงงาน (ชก.1/4) นายศราวุฒิ จาบทะเล

96 64201020099 นายสถาพร อุรักษ์ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

97 64201020096 นายภรัณยู สุจิปุตโต ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

98 64201020104 นายชนน์ ชนก  ตอง ติดรัมย์ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/6) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

99 64201020110 นายพิฆเนศ สมชีพ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/6) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

100 64201020089 นายธีรพงศ์  บุญย่ิง ช่างกลโรงงาน (ชก.1/5) นางสาวนภัสชญา คงการุณ

101 64201020040 นายธนภัทร สุขใจ ช่างกลโรงงาน (ชก.1/2) นายวิชญวัฒน์  เกตุอู๊ต

102 63201020105 นางสาวนันทิวา คุ้มภัย ช่างกลโรงงาน ปวช.2/6 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต

103 63201020099 นายจิรวัฒน์ ธนด ารงทรัพย์ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/6 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต

104 63201020054 นายเวธทา ศรีวิจิตร ช่างกลโรงงาน ปวช.2/3 นายสันศิริ แสงชัจจ์

105 63201020059 นายชัชวาลย์  ศิริกุลพัชร ช่างกลโรงงาน ปวช.2/4 นายสันศิริ แสงชัจจ์

106 63201020101 นายจักรพันธ์ สิทธิวงษ์ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/6 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต

107 63201020055 นายศรายุธ  บุญนากร ช่างกลโรงงาน ปวช.2/3 นายสันศิริ แสงชัจจ์

108 63201020089 นายรัฐพงษ์ สมบูรณ์ขวัญ ช่างกลโรงงาน ปวช.2/5 นายเฉลิมพล มุลาลี

109 63201020084 นายปิยพัทธ์ บุญภักดี ช่างกลโรงงาน ปวช.2/5 นายเฉลิมพล มุลาลี

110 62201020007 นางสาวชุติมา โป๊ะเล็ก ช่างกลโรงงาน (ชก.3/1) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

111 62201020032 นายภพธร จันทร์เทวี ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

112 62201020034 นายนันทภพ ลอยสุริวงค์ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

113 62201020056 นายศิริโรจน์ สุขญาติ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/3) นายมานพ บุตรแวว

114 62201020038 นายวุฒิภัทร   โคกเพ็ชร ช่างกลโรงงาน (ชก.3/2) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

115 62201020128 นางสาวปวันรัตน์ จ าปานุ้ย ช่างกลโรงงาน (ชก.3/1) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

116 62201020013 นายภูษิต จิตพูลผล ช่างกลโรงงาน (ชก.3/1) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์

117 62201020003 นายจักรภัทร ฉลองศักด์ิ ช่างกลโรงงาน (ชก.3/1) นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์



118 64301020019 นายสรณัฐ นิลเทศ แม่พิมพ์โลหะ (สชผ.1/2) นายวิทยา แสนค า

119 64301020003 นายจิรวัฒน์ พงษ์แพทย์ แม่พิมพ์โลหะ (สชผ.1/2) นายวิทยา แสนค า

120 63301020042 นายมงคล แสงสว่าง เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายอติชาต เครือจันทร์

121 63301020039 นายธีรยุทธ เอมโอช เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายอติชาต เครือจันทร์

122 63301020004 นายเจษฎากร  แก้วชมภู เคร่ืองมือกล ปวส.2/1 นายสุตชาย สงค์ประหยัด

123 63301020037 นายทักษ์ดนัย วงษ์ศรี เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) ปวส.2/3 นายอติชาต เครือจันทร์

124 64201060033 นายพร้อมพงษ์ พรมรินทร์ ช่างก่อสร้าง (ชส.1/2) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

125 64201060030 นายนนธกร ปานแสงทอง ช่างก่อสร้าง (ชส.1/2) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

126 64201060025 นายพงศธร ศุภศรี ช่างก่อสร้าง (ชส.1/2) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

127 63201060011 นายพัชรพล สุขเกษม ช่างก่อสร้าง ปวช.2/1 นางพิมพรรณ นันทนพิบูล

128 63201060004 นายธนกร เหลืองอ่อน ช่างก่อสร้าง ปวช.2/1 นางพิมพรรณ นันทนพิบูล

129 64301060009 นายวัชพล นพนัยน์ ก่อสร้าง (สชส.1/1) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

130 64301060002 นายกฤตเมธ ครองปัญญา ก่อสร้าง (สชส.1/1) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

131 64301060008 นายอุดมเกียรติ สว่างอารมณ์ ก่อสร้าง (สชส.1/1) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

132 64301060005 นายปัณณทัต ศิริธร ก่อสร้าง (สชส.1/1) นายวิบูลย์ ด้วงเงิน

133 64201010051 นายจิรกิตต์ิ เพชรขัน ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

134 64201010157 นายภาณุพงษ์ อนุวาร ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

135 64201010022 นายคมสรร ประดับราช ช่างยนต์ นายมานะ สุขสุผล

136 64201010092 นายมงคล พันธ์ุสัมฤทธ์ิ ช่างยนต์ นายอรรณพ ใจเอ้ือ

137 64201010028 นายณัฐภูมิ  เเสงพราว ช่างยนต์ นายมานะ สุขสุผล

138 64201010071 นายพีรวิชญ์ บุญเจา ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

139 64201010136 นายศุภกิตต์ิ เสง่ียมศรี ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

140 64201010109 นายมานพ สุวรรณศักด์ิสิน ช่างยนต์ นายอรรณพ ใจเอ้ือ

141 64201010003 นางสาวฐิตา สุขธงไชยกูล ช่างยนต์ นายมานะ สุขสุผล

142 64201010053 นายธนภัทร เลิศพันธ์ ช่างยนต์ ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา

143 64201010089 นายนรุต จรูญผล ช่างยนต์ นายอรรณพ ใจเอ้ือ

144 64201010134 นายวัศพล ปะตังเวสา ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

145 64201010131 นายภาณุพงศ์ นวลตะคุ ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายม่ัน

146 64201010145 นายปัญจพล รุ่งเรือง ช่างยนต์ ปวช.1/8 นายบุญชัย  ศฤงคารศิริ

147 63301010026 นายสิทธิพล ขจรรัตนานนท์ เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/2 นายมาโนช รังษีมณีรัตน์



148 63201010127 นายเทวา กล่ินกล้า ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/7 นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ

149 63201010157 นายอภิชน  แสงโพธ์ิ ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/8 นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ

150 63201010058 นายภาณุ ฉุยฉาย ช่างยนต์ ปวช.2/3 นายเกษมพิสิษฐ์ สุธีธรรมากุล

151 63201010080 นายณัฐศักด์ิ ทูลมณี ช่างยนต์ ปวช.2/5 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

152 63201010044 นายณัฐพล สุขประเสริฐ ช่างยนต์ ปวช.2/3 นายเกษมพิสิษฐ์ สุธีธรรมากุล

153 63201010037 นายรุ่งโรจน์ ไชยยศย่ิง ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

154 63201010014 นายบุลากร มากช่วย ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

155 63201010124 นายทรงวุฒิ บุตรดา ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/7 นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ

156 63201010012 นายทวีศักด์ิ จันทร์อินทร์ ช่างยนต์ ปวช.2/1 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

157 63201010037 นายรุ่งโรจน์ ไชยยศย่ิง ช่างยนต์ ปวช.2/2 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

158 62201010055 นายวิศรุต ม่ิงสอน ช่างยนต์ (ชย.3/3) นายกฤษณะ บุญสอาด

159 62201010029 นายธราธิป เน่ืองจ านงค์ ช่างยนต์ (ชย.3/2) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

160 64301010070 นายวีรภัทร ข าดี เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/5)(ม.6) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

161 64301010059 นายคุณานนต์ บัวพัน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/5)(ม.6) นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์

162 64301010024 นายกฤษกร แก้วหิน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/3) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

163 64301010046 นายคุณาธิป สืบสิงห์ เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/4) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

164 64301010052 นายนวพนธ์ พานทอง เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/4) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

165 64301010077 นายอดิศร มงคลศิลป์ เทคนิคยานยนต์ (สชย.1/1)(ทวิภาคี) นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

166 64301010058 นายอรรครพล จาริชานนท์ เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.1/4) นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

167 63301010080 นายวิชิตชัย แซ่ต๊ัน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส.2/5 (ม.6) นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

168 63201010079 นายญาณภัทร บุญเจือ ช่างยนต์ ปวช.2/5 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

169 64201050006 นายชัยสิทธ์ มลาตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.1/1) นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ

170 63201050039 นายเสฎฐวุฒิ ศรีเมษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/2 นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย

171 62201050001 นายกิตติพศ แซ่เอีย ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ชอ.3/1) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

172 62201050040 นายประวิทย์ พืชทองหลาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.3/2) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

173 62201050013 นางสาวพถทธรักษา ล้ิมเจริญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ชอ.3/1) นางสาวเกศิณี เปรมบ ารุง

174 64301050007 นายนนทวัฒน์ จอมทอง อิเล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.1/1)(ทวิภาคี) นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี

175 64301050009 นางสาว ร าไพพรรณ  ปัญยศ อิเล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.1/1)(ทวิภาคี) นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี


