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รหัสกลุ่มเรียน 632010101 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างยนต์ ปวช.3/1 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา นายปิยะชัย  ใจคง 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201010001 นายธนภัทร  สุทธศิลป ์ ปกต ิ กำลังศึกษา  
2 63201010002 นายภัทรพงษ ์ หนูนะ ปกต ิ กำลังศึกษา  
3 63201010003 นายจิรภัทร  สมิทธิชีวิน ปกต ิ กำลังศึกษา  
4 63201010004 นายซีร๊อต  ลาสะมอ ปกต ิ กำลังศึกษา  
5 63201010005 นางสาวณัฐภรณ ์ ศรนรินทร ์ ปกต ิ กำลังศึกษา  
6 63201010008 นายปรีชา  แซช่ื้อ ปกต ิ กำลังศึกษา  
7 63201010010 นายสุวิทย์  ทบัทิมทอง ปกต ิ กำลังศึกษา  
8 63201010011 นายฐิติกร  สุขสวัสดิ ์ ปกต ิ กำลังศึกษา  
9 63201010012 นายทวีศักดิ ์ จันทร์อินทร ์ ปกต ิ กำลังศึกษา  
10 63201010013 นายธณภัทร  คูหาวัลย ์ ปกต ิ กำลังศึกษา  
11 63201010014 นายบุลากร  มากช่วย ปกต ิ กำลังศึกษา  
12 63201010017 นายศราวุฒ ิ พูลสวัสดิ ์ ปกต ิ กำลังศึกษา  
13 63201010018 นายณัฐธนภัทร  แสงอุไร ปกต ิ กำลังศึกษา  
14 63201010063 นายนัฐพงศ์  น้ำใส ปกต ิ กำลังศึกษา  
15 63201010066 นายปารเมศ  สว่างจรัสกุล ปกต ิ กำลังศึกษา  
16 63201010070 นายภัทรพล  จำรัส ปกต ิ กำลังศึกษา  
17 63201010071 นายมงคลเดช  คัพภะเจริญ ปกต ิ กำลังศึกษา   
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รหัสกลุ่มเรียน 632010102 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างยนต์ ปวช.3/2 

ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษา นายปิยะชัย  ใจคง 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 63201010022 นายนาวิน  ลี้เจริญ กำลังศึกษา 

 
2 63201010026 นายจิระพงศ ์ นรสาร กำลังศึกษา 

 
3 63201010028 นายธนวัฒน ์ วงษ์วาร กำลังศึกษา 

 
4 63201010031 นายธัญวรรธน ์ รุ่งไพรวัน กำลังศึกษา 

 
5 63201010033 นายบริวัตร  ทองแก้ว กำลังศึกษา 

 
6 63201010034 นายปิติพงษ์  ฤทธิ์ศักดิ ์ กำลังศึกษา 

 
7 63201010036 นายพิสิษฐ์  แสงแท ้ กำลังศึกษา 

 
8 63201010037 นายรุ่งโรจน ์ ไชยยศยิ่ง กำลังศึกษา 

 
9 63201010038 นายหม่องโก ้ - กำลังศึกษา 

 
10 63201010040 นายเตชทัต  จันทร์โต กำลังศึกษา 

 
11 63201010075 นายสราวุฒ ิ เนื่องอุดม กำลังศึกษา 

 
12 63201010077 นายอนันตชัย  แซ่อึ๊ง กำลังศึกษา 

 
13 63201010159 นายวัชรพล  ช้างแย้ม กำลังศึกษา 

 
14 63201010160 นายณัฐวุฒ ิ ทบัจีน กำลังศึกษา 

 
15 63201010167 นายศิวกร  กิจใบ กำลังศึกษา 

 
16 64201010160 นายกษิด์ิเดช  ธรณีทอง กำลังศึกษา 
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รหัสกลุ่มเรียน 632010103 ชื่อกลุ่มเรียน  ช่างยนต์ ปวช.3/3  

              ชั้นป ี ปวช.3/3 ครูที่ปรึกษา  นายกริชฐภัสร์  กาโฑ  

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 63201010041 นายอภิรักษ ์ น้อยบัวงาม กำลังศึกษา 

 
2 63201010042 นายกฤษกร  อุตถา กำลังศึกษา 

 
3 63201010043 นายชาญชัย  โสภาคำ กำลังศึกษา 

 
4 63201010044 นายณัฐพล  สุขประเสริฐ กำลังศึกษา 

 
5 63201010045 นายณัฐวุฒ ิ บวรธนวงศ์ กำลังศึกษา 

 
6 63201010046 นายธนกฤต  รัตโน กำลังศึกษา 

 
7 63201010047 นายธนโชต ิ ปานแสงทอง กำลังศึกษา 

 
8 63201010048 นายนนทกรานต ์ ปัญญาฤทธิ ์ กำลังศึกษา 

 
9 63201010049 นายพีรพัฒน ์ ไรปิ่น กำลังศึกษา 

 
10 63201010051 นายภูธเนศ  จันทร์เกษ กำลังศึกษา 

 
11 63201010052 นายรวิพล  ถาวรคง กำลังศึกษา 

 
12 63201010053 นายวรากร  เรืองประเสริฐ กำลังศึกษา 

 
13 63201010054 นายอภิชัย  วิจิตร กำลังศึกษา 

 
14 63201010056 นายนันทพงษ ์ แซ่เตียว กำลังศึกษา 

 
15 63201010058 นายภาณ ุ ฉุยฉาย กำลังศึกษา 

 
16 63201010059 นายกวินทร์  อภัยนอก กำลังศึกษา 

 
17 63201010060 นายกุมภา  เป้าแก้ว กำลังศึกษา 
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รหัสกลุ่มเรียน 632010105                     ชื่อกลุ่มเรียน ช่างยนต์ ปวช.3/5 
            ชั้นปี ปวช.3/5 ครูที่ปรึกษา นายกริชฐภัสร์  กาโฑ 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201010079 นายญาณภัทร  บุญเจือ กำลังศึกษา  
2 63201010080 นายณัฐศักดิ ์ ทูลมณี กำลังศึกษา  
3 63201010081 นายณัทกร  สีนวล กำลังศึกษา  
4 63201010083 นายธนญชัย  โรจน์ภัทรากุล กำลังศึกษา  
5 63201010084 นายธนพล  บุบผารักษ ์ กำลังศึกษา  
6 63201010089 นายพิษณุเทพ  บุรพา กำลังศึกษา  
7 63201010091 นายวรวุฒ ิ สิงห์แสงอ่อน กำลังศึกษา  
8 63201010094 นายอนุวัฒน ์ น้อยเหลี่ยม กำลังศึกษา  
9 63201010095 นายอภิเชษฐ์  ชาลีผล กำลังศึกษา  
10 63201010096 นายอลงกรณ ์ เมฆพัด กำลังศึกษา  
11 63201010097 นายอัยย์ภัทร  ธีรโชติศุภชีพ กำลังศึกษา  
12 63201010100 นายณัฐชัย  เสาทอง กำลังศึกษา  
13 63201010102 นายณัฐวุธ  เพ็งมอ กำลังศึกษา  
14 63201010110 นายรุ่งติวานนท์  บญุธรรม กำลังศึกษา  
15 63201010112 นายวิทวัส  ปัน้คง กำลังศึกษา  
16 63201010114 นายสมชาย  สืบสวน กำลังศึกษา  
17 63201010115 นายหน่อ  ขยนั กำลังศึกษา  
18 63201010116 นายอนุสรณ์  ดีประเสริฐ กำลังศึกษา  
19 63201010163 นายวิทวัส  พระสว่าง กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010107 ชื่อกลุ่มเรียน   ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.3/7 
 

ชั้นป ี ปวช.3/7 ครูที่ปรึกษา     นายพชรกฤต  ฉั่วเจริญ 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201010119 นายกันต์ธร  ทนง กำลังศึกษา  
2 63201010121 นางสาวชุตาภรณ์  เฉยไธสง กำลังศึกษา  
3 63201010123 นายณัฐวุฒ ิ เอรวงษ์ กำลังศึกษา  
4 63201010124 นายทรงวุฒ ิ บุตรดา กำลังศึกษา  
5 63201010125 นายทวีวัฒน ์ โกนสันเทียะ กำลังศึกษา  
6 63201010127 นายเทวา  กลิ่นกล้า กำลังศึกษา  
7 63201010128 นายธนันท์นิธ ิ นรกรวรานันทน์ กำลังศึกษา  
8 63201010129 นายนิพพิชฌน์  สายบุตร กำลังศึกษา  
9 63201010134 นายภูมิพัฒน ์ ดอนชมไพร กำลังศึกษา  
10 63201010135 นายฤทธิชาต ิ ก้านบัว กำลังศึกษา  
11 63201010137 นายศิรสิทธิ ์ ยาเลิศ กำลังศึกษา  
12 63201010139 นายกฤต  แซ่เตียว กำลังศึกษา  
13 63201010140 นายกฤษฎา  ปานอินทร์ กำลังศึกษา  
14 63201010145 นายธนบดี  จะลา กำลังศึกษา  
15 63201010149 นายปฏิพัทธ ์ จันทวฤทธิ ์ กำลังศึกษา  
16 63201010150 นายภัทรภณ  หล้าบุตร กำลังศึกษา  
17 63201010151 นายเมธัส  หล้าบุตร กำลังศึกษา  
18 63201010153 นายศุภกร  รณุนะ กำลังศึกษา  
19 63201010155 นายเศกสิทธิ ์ ปรือปรัก กำลังศึกษา  
20 63201010156 นายหาญชนะ  นิลศิร ิ กำลังศึกษา  
21 63201010157 นายอภิชน  แสงโพธ์ิ กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010201 ชื่อกลุ่มเรียน  ช่างกลโรงงาน ปวช.3/1 
ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา   นางสาววีนัส  วงค์พยัคฆ์ 

   
 

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  
1 63201020001 นายโชคบัณฑิต  หินซุย กำลังศึกษา  
2 63201020002 นายณภัทร  นทัธ ี กำลังศึกษา  
3 63201020003 นายณรงค์ชัย  รอดสมบูรณ ์ กำลังศึกษา  
4 63201020004 นายณัฐดนัย  ยืนทน กำลังศึกษา  
5 63201020006 นายณัฐพล  ผักผ่อง กำลังศึกษา  
6 63201020008 นางสาวธิดารัตน์  พรามณ ี กำลังศึกษา  
7 63201020009 นายนท ี พาล ี กำลังศึกษา  
8 63201020010 นางสาวเบญญาภา  แก้วพันธ์มา กำลังศึกษา  
9 63201020011 นายปฎิภาณ  ชัยพิลา กำลังศึกษา  
10 63201020013 นายพงศ์พล  สพรั่งผล กำลังศึกษา  
11 63201020014 นายพสิน  มิตรสันเทียะ กำลังศึกษา  
12 63201020015 นายพุฒิพงศ์  สุวรรณประเสริฐ กำลังศึกษา  
13 63201020016 นายภัทรพงศ ์ บุญวาส กำลังศึกษา  
14 63201020017 นายภีมพล  วุ้นวงษ์ กำลังศึกษา  
15 63201020018 นายยงยุทธ  จันประทักษ ์ กำลังศึกษา  
16 63201020020 นางสาวสุรีรัตน ์ บุตรรัก กำลังศึกษา  
17 65201020114 นายภูริทัศน์  ศิริสุข กำลังศึกษา (ยา้ยจาก วท.สุรินทร์)  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010202 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างกลโรงงาน ปวช.3/2 
ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษา นางสาววีนัส  วงค์พยัคฆ ์

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201020021 นายกรภัทร  อไุรพันธ์ กำลังศึกษา  
2 63201020022 นายเจษฎาพร  คุณารักษ ์ กำลังศึกษา  
3 63201020024 นายณัฐกิตต์ิ  จิ๋วน้อย กำลังศึกษา  
4 63201020025 นายธนกฤต  เนื่องจำนงค์ กำลังศึกษา  
5 63201020026 นายธีรภัทร ์ มาลา กำลังศึกษา  
6 63201020027 นางสาวนรินทร  ชามนตร ี กำลังศึกษา  
7 63201020028 นายนัฐติภูมิ  โกพล กำลังศึกษา  
8 63201020029 นายปณิธ ิ เหลาสิงห ์ กำลังศึกษา  
9 63201020031 นายพงศ์พิพัฒน์  มีรัตน ์ กำลังศึกษา  
10 63201020032 นายพลพล  มาตุล ี กำลังศึกษา  
11 63201020033 นายพีรพันธ์  หอมผกา กำลังศึกษา  
12 63201020034 นายภานุวัฒน ์ แซแ่ต ้ กำลังศึกษา  
13 63201020035 นายรพี  พิชิตกุลธรรม กำลังศึกษา  
14 63201020036 นายศิรณัฏฐ์  เจริญศิริตะกูล กำลังศึกษา  
15 63201020039 นายอนิวัตติ ์ จิตรจันทร ์ กำลังศึกษา  
16 63201020040 นายอนุชา  สมรรถการ กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632010203 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างกลโรงงาน ปวช.3/3 
 

ชั้นป ี ปวช.3/3 ครูที่ปรึกษา  นายสันศิร ิ แสงชัจจ ์
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201020043 นายฐิติวัฒน ์ พวงจันทร์ กำลังศึกษา  
2 63201020047 นายเทพพิทักษ ์ รัตนรักษ ์ กำลังศึกษา  
3 63201020048 นายธิติวุฒ ิ วิญญา กำลังศึกษา  
4 63201020050 นายพงษ์เทพ  เจริญศร ี กำลังศึกษา  
5 63201020051 นายพฤศกร  พิมลเกต ุ กำลังศึกษา  
6 63201020054 นายเวธทา  ศรีวิจิตร กำลังศึกษา  
7 63201020057 นายอดิเรก  เรืองศรี กำลังศึกษา  
8 63201020058 นายอภินันท ์ สุวรรณศร ี กำลังศึกษา  
9 63201020060 นายภูวฤทธิ ์ พลสูงเนิน กำลังศึกษา  
10 63201020061 นายภูวเดช  ภาสะนะ กำลังศึกษา  
11 63201020062 นายกิตติพศ  งอนชัยภูมิ กำลังศึกษา  
12 63201020064 นายจิราวัฒน ์ เจือจันทร ์ กำลังศึกษา  
13 63201020065 นายฐานพัฒน ์ เกียนวาป ี กำลังศึกษา  
14 63201020066 นายฐาปนพงศ์  แซ่เตียว กำลังศึกษา  
15 63201020067 นายณัฐพงษ์  ดวงดารา กำลังศึกษา  
16 63201020069 นางสาวน้ำทิพย์  ศิริเมล ์ กำลังศึกษา  
17 63201020072 นางสาวยุพารัตน์  จรวัดภู ่ กำลังศึกษา  
18 63201020073 นายศักด์ิศิริ  แสงคำ กำลังศึกษา  
19 63201020075 นายเสกสรรค์  งอยผาลา กำลังศึกษา  
20 63201020077 นายอินทร  คุม้ไพร กำลังศึกษา  
21 63201020117 นายอุชุกร  บุญทวีสุข กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010205 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างกลโรงงาน ปวช.3/5 
 

ชั้นป ี ปวช.3/5 ครูที่ปรึกษา  นายชนินทร  ต่อพงศกร 
 

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  
1 63201020078 นายดนัย  งอยภูธร กำลังศึกษา  
2 63201020079 นายทัศพล  พริิยะบรรหาร กำลังศึกษา  
3 63201020080 นายธนบูลย ์ รงิาม กำลังศึกษา  
4 63201020081 นายนวภล  ขวัญเมือง กำลังศึกษา  
5 63201020084 นายปิยพัทธ ์ บุญภักด ี กำลังศึกษา  
6 63201020085 นายปิยวัฒน ์ ดอกสูงเนิน กำลังศึกษา  
7 63201020086 นายพงษ์พัฒน์  กุลชรชลัง กำลังศึกษา  
8 63201020087 นายพีระพัฒน์  พานิรัมย ์ กำลังศึกษา  
9 63201020088 นายรพีภัทร  คงเงิน กำลังศึกษา  
10 63201020089 นายรัฐพงษ์  สมบูรณ์ขวัญ กำลังศึกษา  
11 63201020091 นายสิรภพ  แซ่ฉั่ว กำลังศึกษา  
12 63201020092 นายสุพศิน  นยัรัมย์ กำลังศึกษา  
13 63201020094 นายอภิสิทธิ ์ จิตรสม กำลังศึกษา  
14 63201020096 นายณัฐวุฒ ิ ครุธแก้ว กำลังศึกษา  
15 63201020099 นายจิรวัฒน ์ ธนดำรงทรัพย์ กำลังศึกษา  
16 63201020100 นางสาวกฤติมา  สินวิเชียรรัตน ์ กำลังศึกษา  
17 63201020104 นายธัญวุฒ ิ อินธิเดช กำลังศึกษา  
18 63201020105 นางสาวนันทิวา  คุ้มภัย กำลังศึกษา  
19 63201020106 นายบัลลังก์ทอง  เนื่องวรรณะ กำลังศึกษา  
20 63201020107 นายพรรษกร  แก้วมะพาน กำลังศึกษา  
21 63201020109 นายสมพงษ์  พงษ์พันธ์ กำลังศึกษา  
22 63201020111 นายอนุสรณ์  เชาว์สุโข กำลังศึกษา  
23 63201020113 นายณัฐวุฒ ิ คำสุข กำลังศึกษา  
24 63201020115 นายจิณณวัตร  จิตรสาคร กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010301 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา นายอติชาต  หมัน่อุตส่าห ์
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201030001 นายรัชชานนท์  เกลาเกลี้ยง กำลังศึกษา  
2 63201030003 นายณัฐวุฒ ิ พว่งจินดา กำลังศึกษา  
3 63201030004 นายธนพล  ศรีไชย กำลังศึกษา  
4 63201030005 นายธนภัทร ์ เสียงสังข ์ กำลังศึกษา  
5 63201030006 นายธนวิน  ดัดถุยาวัตร กำลังศึกษา  
6 63201030008 นายธีรนัย  ปรีดา กำลังศึกษา  
7 63201030009 นายธีระ  ไม้งาม กำลังศึกษา  
8 63201030011 นายนันทวัฒน ์ พุทธา กำลังศึกษา  
9 63201030015 นายศดิศ  เชาว์เวียง กำลังศึกษา  
10 63201030017 นายสรศักดิ ์ จติต์เจียรนัย กำลังศึกษา  
11 63201030023 นายปรเมศวร ์ เนื่องจำนงค์ กำลังศึกษา  
12 63201030025 นายมนัสชัย  ขุรีด ี กำลังศึกษา  
13 63201030028 นายสุวัจน ์ กระสังฆ ์ กำลังศึกษา  
14 63201030031 นายธนโชต ิ แจ่มรุจ ี กำลังศึกษา  
15 63201030032 นายธีระวัฒน์  มะโนฬา กำลังศึกษา  
16 63201030035 นายวีรพงษ์  บัวละพันธ์ กำลังศึกษา  
17 63201030036 นายมาริษ  บญุญาพงศ ์ กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010401 ชื่อกลุ่มเรียน  ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1            ครูที่ปรึกษา นางสาวปาริชาต  จันทร์ประเสริฐ  

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201040001 นายกันตวิชญ ์ วิกรานต์วาณิช กำลังศึกษา  
2 63201040002 นายโชติวิทย ์ เกตุประทุม กำลังศึกษา  
3 63201040003 นายณัฐพงษ์  เครือวัลย ์ กำลังศึกษา  
4 63201040004 นายณัฐวุฒ ิ จงพิมาย กำลังศึกษา  
5 63201040005 นายทศเทพ  เหลืองอลงกต กำลังศึกษา  
6 63201040006 นายธนวัฒน ์ ดุพงษ์ กำลังศึกษา  
7 63201040007 นายธนิสร  ธีระทีป กำลังศึกษา  
8 63201040008 นายธันวา  ศรีสังข ์ กำลังศึกษา  
9 63201040009 นายปยุต  นารีรัตนสุนทร กำลังศึกษา  
10 63201040010 นายปัณณวิทย ์ ปามา กำลังศึกษา  
11 63201040011 นายวรัตถ์ธีทัต  มีเกษ กำลังศึกษา  
12 63201040012 นายสุรนันท ์ สมทรง กำลังศึกษา  
13 63201040013 นายชนาธิป  บัวศร ี กำลังศึกษา  
14 63201040014 นายชนินทร ์ มีศิร ิ กำลังศึกษา  
15 63201040015 นายพงศภัค  ออมจินดาทรัพย ์ กำลังศึกษา  
16 63201040016 นายพลวัต  เทือกโคกกรวด กำลังศึกษา  
17 63201040017 นายรัชพล  เหลืองอนุศาสตร ์ กำลังศึกษา  
18 63201040018 นายสถาพร  พวงดี กำลังศึกษา  
19 63201040019 นายอานนท ์ วงค์พิทักษ์ กำลังศึกษา  
20 63201040020 นายอิราวัฒน ์ เครือวงษ ์ กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010402 ชื่อกลุ่มเรียนชา่งไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/2 
 

ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษานางสาวปาริชาต  จันทร์ประเสริฐ 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201040021 นายณัฐภัทร  แก้วจำนงค์ กำลังศึกษา  
2 63201040022 นายธนกร  สุขแสวง กำลังศึกษา  
3 63201040023 นายธนภัทร  โหมดเทศ กำลังศึกษา  
4 63201040024 นายธรรมสถิตย์  ธรรมเนียม กำลังศึกษา  
5 63201040025 นายธวัชชัย  ห้าวหาญ กำลังศึกษา  
6 63201040027 นายนันธวัฒน ์ สถิตชัย กำลังศึกษา  
7 63201040028 นายบารม ี แขวกระทุ่ม กำลังศึกษา  
8 63201040029 นายปฏิภาณ  สินปรุ กำลังศึกษา  
9 63201040031 นายภูริณัฐ  ปานอำพันธ์ กำลังศึกษา  
10 63201040032 นายเมธัส  สำราญกิจ กำลังศึกษา  
11 63201040033 นายรัชชานนท์  สกุลเถื่อน กำลังศึกษา  
12 63201040034 นายวรากร  ศรีระวงค์ กำลังศึกษา  
13 63201040035 นายวริน  มหพันธ์ กำลังศึกษา  
14 63201040036 นายศรัณย ์ แซ่จ ู กำลังศึกษา  
15 63201040037 นายศรายุทธ  อินทร์แก้ว กำลังศึกษา  
16 63201040040 นายสุวิทย์  ทพิมะณ ี กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632010403 ชื่อกลุ่มเรียนชา่งไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/3 
 

ชั้นป ี ปวช.3/3 ครูที่ปรึกษานายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร ์
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 63201040041 นางสาวอโรชา  ไหลรินทร ์ กำลังศึกษา 

2 63201040042 นายกฤษดา  ทองแตง กำลังศึกษา 

3 63201040043 นายกิตติพศ  ขวัญโกมล กำลังศึกษา 

4 63201040044 นายเกียรติศักด์ิ  สุขสะบาย กำลังศึกษา 

5 63201040045 นายจีรภัทร  ดวงคำ กำลังศึกษา 

6 63201040046 นายณัชพล  โนนคำพันธ์ กำลังศึกษา 

7 63201040047 นายไตรวิทย ์ ทับพุ่ม กำลังศึกษา 

8 63201040049 นายธำมรงค ์ วงศ์สุวรรณ กำลังศึกษา 

9 63201040050 นายปภังกร  เพ็ชรพลอย กำลังศึกษา 

10 63201040051 นายพัชรพล  คำภักดี กำลังศึกษา 

11 63201040053 นายรัชชานนท์  ธาราอุดมทรัพย์ กำลังศึกษา 

12 63201040056 นายศุภเศรษฐ ์ ชัยชนะภากร กำลังศึกษา 

13 63201040058 นายอติวุฒิ  มีกะจิตร ์ กำลังศึกษา 

14 63201040059 นายอธิน  ธรรมวงศา กำลังศึกษา 

15 63201040060 นายอนุภัทร  กาญจนภิญโญ กำลังศึกษา 
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รหัสกลุ่มเรียน 632010404 ชื่อกลุ่มเรียนชา่งไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/4 
 

ชั้นป ี ปวช.3/4 นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร์  

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201040063 นายณัฐภัทร  คำสัมฤทธิ ์ กำลังศึกษา  
2 63201040064 นายธนกฤต  สิงห์สิริสัจจกุล กำลังศึกษา  
3 63201040065 นางสาวธัญญาลักษณ์  จรญูสูงเนิน กำลังศึกษา  
4 63201040070 นายพันธิวา  มหากาฬ กำลังศึกษา  
5 63201040073 นายพุฒิพงษ์  สว่างสุข กำลังศึกษา  
6 63201040075 นายวรธน  นันทวรศิลป ์ กำลังศึกษา  
7 63201040076 นายศิรัณภูมิ  โลกยุทธ กำลังศึกษา  
8 63201040077 นายสงกรานต์  ยศทอง กำลังศึกษา  
9 64201040118 นายกิตตินันท ์ อุดมจรัสแสง กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632010405 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/5 
 

ชั้นป ี ปวช.3/5 ครูที่ปรึกษา นายกฤษฎา  เรือนทองดี 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201040086 นายณัชพล  จนัทกุล กำลังศึกษา  
2 63201040089 นายธนายุทธ  ครุธแก้ว กำลังศึกษา  
3 63201040096 นางสาวลลิตา  เนตรอนงค ์ กำลังศึกษา  
4 63201040097 นายวรินทร  วงค์ทองนิล กำลังศึกษา  
5 63201040100 นางสาวอรินลดา  สุภาศร ี กำลังศึกษา  
6 63201040101 นายเขมนันท์  บุตรโยจันโท กำลังศึกษา  
7 63201040103 นางสาวชนมน  อรุณ กำลังศึกษา  
8 63201040107 นายวรินทร  ชัน้ด ี กำลังศึกษา  
9 63201040109 นายสรศักดิ ์ เอี่ยมละออ กำลังศึกษา  
10 63201040111 นายอภิวิชญ ์ เทียมทอง กำลังศึกษา  
11 63201040112 นายธนมงคล  ยี่สาคร กำลังศึกษา  
12 63201040115 นายกิตติพงศ์  อินธิแสน กำลังศึกษา  
13 63201040118 นายณัฐพงษ์  มาลาหอม กำลังศึกษา  
14 63201040121 นายธีรศักดิ ์ สิงห์ทอง กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632010501 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3/1  
ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา  นายวุฒิศักดิ ์ ธนวัฒน์กุลชัย 

 

   
 

 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201050001 นางสาวกรรวี  สุขเจรญิโชคด ี กำลังศึกษา  
2 63201050003 นายกฤษฎา  พานาง กำลังศึกษา  
3 63201050005 นางสาวจุฑารัตน ์ แจ่มจำรัส กำลังศึกษา  
4 63201050007 นางสาวธนัชชา  สิงห์หน ู กำลังศึกษา  
5 63201050008 นางสาวธัญชนก  จันทร์ฟุ้ง กำลังศึกษา  
6 63201050009 นางสาวธัญพร  ชาวดอน กำลังศึกษา  
7 63201050010 นายธีรภัทร  ธีรกิจโกศล กำลังศึกษา  
8 63201050013 นายพิสิทธิ์  พวงเงิน กำลังศึกษา  
9 63201050015 นางสาวมุกครินทร ์ ซินโซ กำลังศึกษา  
10 63201050016 นายวีรภัทร  รตันะ กำลังศึกษา  
11 63201050017 นายศิวัชญ์  คงเจริญ กำลังศึกษา  
12 63201050018 นายศุภณัฐ  วชิระเกียรติคุณ กำลังศึกษา  
13 63201050020 นายเสฏฐวุฒ ิ อุดมเดช กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632010502 ชื่อกลุ่มเรียน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3/2 
 

ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษา  นายวุฒิศักดิ ์ ธนวัฒน์กุลชัย 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201050006 นายชัยยศ  ส่งเสริม กำลังศึกษา  
2 63201050021 นายกรกฤษ  เกตุมะยูร กำลังศึกษา  
3 63201050022 นายกิตตินันท ์ ขจรกลิ่น กำลังศึกษา  
4 63201050023 นายกิตติภพ  แจ่มใส กำลังศึกษา  
5 63201050025 นางสาวชลิตา  ใจเย็น กำลังศึกษา  
6 63201050026 นายชุติไชย  ต้นพนม กำลังศึกษา  
7 63201050028 นายไตรทิพย ์ แซ่ลี ้ กำลังศึกษา  
8 63201050029 นายทวีศักดิ ์ ทองสุข กำลังศึกษา  
9 63201050030 นายธนกฤต  เลิศวสุพร กำลังศึกษา  
10 63201050031 นายธนทัต  แสนศร ี กำลังศึกษา  
11 63201050033 นายปัทพนธ ์ ธนาทรัพย์สกุล กำลังศึกษา  
12 63201050034 นายพงศกร  ดับโศรก กำลังศึกษา  
13 63201050036 นายพีรพัฒน ์ ศรีสุวรรณ ์ กำลังศึกษา  
14 63201050038 นายวรธันย ์ เกตุแก้ว กำลังศึกษา  
15 63201050039 นายเสฎฐวุฒ ิ ศรีเมษา กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632010601 ชื่อกลุ่มเรียน  ช่างก่อสร้าง ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา  นายวศิน  นันตสุข 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201060003 นายจิรวุฒ ิ เอมเปีย กำลังศึกษา  
2 63201060004 นายธนกร  เหลืองอ่อน กำลังศึกษา  
3 63201060005 นายธนกฤต  จิตนาธรรม กำลังศึกษา  
4 63201060007 นายนพอนันต์  เนื่องจำนงค์ กำลังศึกษา  
5 63201060008 นายนิรดล  สุขเจริญ กำลังศึกษา  
6 63201060009 นายปราณนต์  นิลวด ี กำลังศึกษา  
7 63201060010 นายพงศ์ศิร ิ เกษรา กำลังศึกษา  
8 63201060011 นายพัชรพล  สุขเกษม กำลังศึกษา  
9 63201060012 นายภิญโญ  แสนกล้า กำลังศึกษา  
10 63201060013 นายเรวัตร  อุไรพันธุ์ กำลังศึกษา  
11 63201060014 นายวันนะ  ดวง กำลังศึกษา  
12 63201060016 นายวุฒิภัทร  รุ่งศิรประภา กำลังศึกษา  
13 63201060018 นายอดิสรณ์  แซ่เบ ๊ กำลังศึกษา  
14 63201060019 นายอภิรักษ ์ กาอุปมุง กำลังศึกษา  
15 63201060022 นายชัยเดช  ทัพทาน ี กำลังศึกษา  
16 63201060035 นายจักรพรรด ิ พูลสวสัดิ์ กำลังศึกษา  
17 63201060036 นายไทย  จันทร์แก้ว กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632010801 ชื่อกลุ่มเรียน สถาปัตยกรรม ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา นางสาวดาราวัลย ์ ผ่านสำแดง 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201080002 นางสาวกัญญาณัฐ  เข็มเพ็ชร์ กำลังศึกษา  
2 63201080004 นางสาวชฎาพร  แสงอรุณ กำลังศึกษา  
3 63201080011 นางสาวธัญวรัตม์  ศรีธญัรัตน์ กำลังศึกษา  
4 63201080012 นายปฏิภาณ  แซ่ตั๊ง กำลังศึกษา  
5 63201080013 นางสาวประกายรุ้ง  รูวันมอม กำลังศึกษา  
6 63201080014 นายภูวนาถ  หล้าน้อย กำลังศึกษา  
7 63201080015 นางสาวยุวด ี พยุงวงศ์ กำลังศึกษา  
8 63201080017 นางสาวศรัณยา  สืบมงคล กำลังศึกษา  
9 63201080018 นางสาวศิริพร  สาระคำ กำลังศึกษา  
10 63201080019 นางสาวอริศรา  ผ่องใส กำลังศึกษา  
11 63201080020 นางสาวกันฐิกา  จัดเขตกรรม กำลังศึกษา  
12 63201080021 นางสาวญาณิศา  ใจห้าว กำลังศึกษา  
13 63201080022 นายณัฐกุล  พมิาพันธ์ุศรี กำลังศึกษา  
14 63201080023 นายณัฐพล  โคตรวงษา กำลังศึกษา  
15 63201080024 นางสาวนิรัชพร  ประกอบธรรม กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632011001 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา นายวีรศักดิ ์ ภักดีงาม 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 63201100003 นางสาวจินตภา  คำทว ี กำลังศึกษา 

 
2 63201100005 นายธราเทพ  สมบุญเรือง กำลังศึกษา 

 
3 63201100006 นายวรัตถ์ทัตเทพ  มีเกษ กำลังศึกษา 

 
4 63201100007 นางสาวศศิวิมล  แซล่ี ้ กำลังศึกษา 

 
5 63201100008 นายสิทธิชัย  ศรีธาตุ กำลังศึกษา 

 
6 63201100009 นางสาวสุชัญญา  ศรีสอน กำลังศึกษา 

 
7 63201100010 นางสาวอุรชา  ขอบโคกกรวด กำลังศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632011101 ชื่อกลุ่มเรียน ช่างซ่อมบำรุง ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา นายสมชาย  เครืออยู ่
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201110002 นายจักรพล  เจนไธสง กำลังศึกษา  
2 63201110003 นายฉัตรชัย  พิมพ์ทอง กำลังศึกษา  
3 63201110004 นายชิติพัทธ์  กำจัดโศรก กำลังศึกษา  
4 63201110005 นายเชิดธวัช  คำบุบผา กำลังศึกษา  
5 63201110007 นายธเนศ  ศรปีาน กำลังศึกษา  
6 63201110009 นายนวัตกรณ ์ บุญเรือง กำลังศึกษา  
7 63201110011 นายพรรคพล  บุบผารักษ ์ กำลังศึกษา  
8 63201110013 นายวรโชติ  จันทร์หอม กำลังศึกษา  
9 63201110014 นางสาววัชรวีร์  วรวัฒน์ กำลังศึกษา  
10 63201110015 นายศรายุทธ  ธนพลธรพงศ์ กำลังศึกษา  
11 63201110016 นางสาวศศิธร  แก่นสำโรง กำลังศึกษา  
12 63201110017 นายสหมงคล  นวมน่วม กำลังศึกษา  
13 63201110018 นายอรรถวุฒ ิ ประโทนชัย กำลังศึกษา  
14 63201110019 นายอานนท ์ ผาสุข กำลังศึกษา  
15 63201110020 นายอุดมทรัพย ์ ดวงใจ กำลังศึกษา  
16 63201110022 นายกิติเมศวร ์ มาลีบำรุงวราฤทธ์ิ กำลังศึกษา  
17 63201110025 นายนัฐพงษ์  นมัสการ กำลังศึกษา  
18 63201110027 นายปิติวัฒน ์ ศรีนะ กำลังศึกษา  
19 63201110028 นายปิตุกรณ ์ ศรีนะ กำลังศึกษา  
20 63201110032 นายพุฒิพงศ์  กาญจนศักดิ ์ กำลังศึกษา  
21 63201110033 นายภัทรวุฒ ิ แซ่เล้า กำลังศึกษา  
22 63201110034 นายระวีวัฒน ์ จันทร์กล้า กำลังศึกษา  
23 63201110035 นายรัฐพล  แก้วพัด กำลังศึกษา  
24 63201110036 นายศุภกร  สุขสวัสดิ์ กำลังศึกษา  



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632012701 ชื่อกลุ่มเรียน เมคคาทรอนิกส ์ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษา ว่าที่เรือตรีสมภูม ิ สุดสงวน 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 63201270001 นายกฤตพล  อยู่สุข กำลังศึกษา 

 
2 63201270002 นายกีรติ  ไผ่ศริิ กำลังศึกษา 

 
3 63201270004 นางสาวชลลดา  เพ็ชรสวัสดิ์ กำลังศึกษา 

 
4 63201270006 นางสาวฐิตา  ใจเที่ยง กำลังศึกษา 

 
5 63201270007 นายณัฐพล  ไชยพยวน กำลังศึกษา 

 
6 63201270008 นายณัฐพล  เทพสุวรรณ กำลังศึกษา 

 
7 63201270009 นายณัฐวัตร  กิมพล กำลังศึกษา 

 
8 63201270010 นายณัฐสิกข ์ ชัยวิสิฐสิร ิ กำลังศึกษา 

 
9 63201270011 นายธนกร  จินตนา กำลังศึกษา 

 
10 63201270012 นายธนเสฏฐ ์ เอกธนาเชษฐ์ กำลังศึกษา 

 
11 63201270015 นายภานุพงษ ์ ประภาวรางศักดิ์ กำลังศึกษา 

 
12 63201270016 นายวัชรพันธุ ์ มาเลิศ กำลังศึกษา 

 
13 63201270017 นายวีรภัทร  ลัคนศิยานนท ์ กำลังศึกษา 

 
14 63201270019 นายเสฎฐวุฒ ิ เอื้อเฟื้อ กำลังศึกษา 

 
15 63201270026 นายปิยะพนธ ์ สุปิยะพันธ์ กำลังศึกษา 

 
 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632012702 ชื่อกลุ่มเรียน เมคคาทรอนิกส ์ปวช.3/2 
 

ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษา ว่าที่เรือตรีสมภูม ิ สุดสงวน  

   

 

 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 63201270020 นายจิรวัฒน ์ บรรจงปริญญา กำลังศึกษา 

 
2 63201270022 นายชิตพล  ผ่องใส กำลังศึกษา 

 
3 63201270023 นายชิษณุพงศ ์ ตรีเวทย์ศีล กำลังศึกษา 

 
4 63201270024 นางสาวฐิติพร  แก้วเจริญ กำลังศึกษา 

 
5 63201270027 นายพงษ์พิพัฒน์  มีศิร ิ กำลังศึกษา 

 
6 63201270029 นางสาวพิมพ์ลภัส  เหมยหมอก กำลังศึกษา 

 
7 63201270030 นายภานุพงศ ์ ดวงจันทร์โคตร กำลังศึกษา 

 
8 63201270033 นายวิชญพงศ ์ อำพินธ์ กำลังศึกษา 

 
9 63201270034 นายวินท์ธัย  ประเสริฐศร ี กำลังศึกษา 

 
10 63201270035 นายวีรชัย  ถนอมญาต ิ กำลังศึกษา 

 
11 63201270037 นายอัครพล  ชิรัมย ์ กำลังศึกษา 

 
12 63201270038 นายอิทธิพล  พุทธปัญญา กำลังศึกษา 

 
13 63201270040 นายณัฐดนัย  ศรีเกิดพงษ ์ กำลังศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632012801 ชื่อกลุ่มเรียนเทคนิคคอมพิวเตอร ์ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษานางสาวเบญจมาศ  สกุลสุริยะทรัพย์ 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 63201280001 นางสาวกันต์ชิสา  สนโศรก กำลังศึกษา 

 
2 63201280002 นายโกมินทร์  ชูรัก กำลังศึกษา 

 
3 63201280003 นายจอมพล  พวงสด กำลังศึกษา 

 
4 63201280005 นายชิตณรงค ์ นาเมือง กำลังศึกษา 

 
5 63201280006 นายชิษณุพงศ ์ ประดิษฐ์สนธ ิ กำลังศึกษา 

 
6 63201280007 นายเชด  ตี กำลังศึกษา 

 
7 63201280008 นายณรัชพงศ์  เบญจพรกุลพฒัน์ กำลังศึกษา 

 
8 63201280010 นายธนโชต ิ จิตจำนงค์ กำลังศึกษา 

 
9 63201280011 นายธนวิชญ์  แจ่มจันทร์จรัส กำลังศึกษา 

 
10 63201280013 นายพีรดนย ์ ปิโย กำลังศึกษา 

 
11 63201280014 นายภัทรกร  สิทธิ กำลังศึกษา 

 
12 63201280015 นายรัชพงศ์  พูลขำ กำลังศึกษา 

 
13 63201280018 นายสุภวัทน ์ สายนาคำ กำลังศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632012802 ชื่อกลุ่มเรียน เทคนิคคอมพิวเตอร ์ปวช.
3/2 

 

ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษา นายเอกชัย  ภมรสุขนิรันดร ์
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63201280021 นายวิศรุต  แจ่มศร ี กำลังศึกษา  
2 63201280022 นายเอกสุวัชร์  ไพรอนันต ์ กำลังศึกษา  
3 63201280023 นายกฤษฎา  เมฆวาฬจรัส กำลังศึกษา  
4 63201280024 นายจักรพงศ ์ ผ่องใส กำลังศึกษา  
5 63201280027 นายนพรัตน ์ ช่างบรรดิษฐ์ กำลังศึกษา  
6 63201280028 นางสาวปาริชาต ิ แสงอรุณ กำลังศึกษา  
7 63201280029 นายพรเทพ  ธรรมรักษา กำลังศึกษา  
8 63201280031 นายยศกร  วงศ์ทอง กำลังศึกษา  
9 63201280033 นางสาวราชาวดี  หาญธงชัย กำลังศึกษา  
10 63201280037 นายอัครนิจ  ดวงรัศมี กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632090101 ชื่อกลุ่มเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/1 
 

ชั้นป ี ปวช.3/1 ครูที่ปรึกษานางสาวสุธิดา   ผมทอง 
 

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 
 

1 63209010001 นายกฤตเมธ  ปุริเส กำลังศึกษา 
 

2 63209010002 นายกิตติธัช  ทรายแก้ว กำลังศึกษา 
 

3 63209010004 นายกรวิชญ ์ อินทรานุรักษ์ กำลังศึกษา 
 

4 63209010006 นายทัตพงษ ์ สีกุดเวียน กำลังศึกษา 
 

5 63209010007 นายธนาคม  คารศร ี กำลังศึกษา 
 

6 63209010008 นายธันวา  สุขสวัสดิ์ กำลังศึกษา 
 

7 63209010009 นายประกฤษฎิ์ธรณ์  เสาไพบูลย์ กำลังศึกษา 
 

8 63209010010 นายพีรพรรณ  ตรีเหรา กำลังศึกษา 
 

9 63209010012 นายสิทธิพล  ตะโนนทอง กำลังศึกษา 
 

10 63209010013 นายอำพล  วงค์พินิจ กำลังศึกษา 
 

11 63209010014 นายเชิดชัย  เจริญพรทวีกุล กำลังศึกษา 
 

12 63209010015 นายณัฐวัฒน์  ทองวิทยพาณิชย์ กำลังศึกษา 
 

13 63209010016 นายธัรยบูรณ ์ ทรัพย์น้อย กำลังศึกษา 
 

14 63209010017 นางสาวนลินรัตน ์ สอนดา กำลังศึกษา 
 

15 63209010018 นายปริวิศว ์ มาดี กำลังศึกษา 
 

16 63209010019 นายปิยะเทพ  พุทธชูชาติ กำลังศึกษา 
 

17 63209010020 นายพงศ์พล  อิศรางกูร ณ อยุธยา กำลังศึกษา 
 

18 63209010022 นายชยดล  ดัดถุยาวัตร กำลังศึกษา 
 

19 63209010023 นายธนภัทธ  รัตนวัน กำลังศึกษา 
 

20 65209010041 นางสาวชนกานต์  แจ่มงาม กำลังศึกษา 
 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632090102 ชื่อกลุ่มเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/2 (ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวช.3/2 ครูที่ปรึกษานางสาวสุธิดา   ผมทอง 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63209010021 นางสาวดวงตะวัน  ภูด่านงัว กำลังศึกษา  
2 63209010025 นางสาวธนัญญา  งอกงาม กำลังศึกษา  
3 63209010026 นายกฤษฏา  บุตรศร ี กำลังศึกษา  
4 63209010027 นายกิตติศักดิ ์ บัวบรรจง กำลังศึกษา  
5 63209010028 นายคณิศร  นพนนท์กุล กำลังศึกษา  
6 63209010029 นายรพีภัทร  ใจบุญ กำลังศึกษา  
7 63209010030 นายอาทิตย ์ อินทรธรรม กำลังศึกษา  
8 63209010031 นางสาวพัชรินทร์  จันทศิลป ์ กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632090103 ชื่อกลุ่มเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/3 (บ.บ.)  
ชั้นป ี ปวช.3/3 ครูที่ปรึกษา นางสาวสุธิดา   ผมทอง 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63209010036 นายศุภกิตต์ิ  พยุงวงษ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
2 63209010037 นายจิระพงศ ์ บุญแย้ม ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
3 63209010038 นายพิภพ  มณีวรรณ ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
4 63209010039 นายภัทรกร  พันธ์ุพานิช ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
5 63209010040 นายยศพล  พนมมรรค ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
6 63209010041 นายชิษณุพงศ ์ น้อยสุวรรณา ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
7 63209010042 นายพงศภัค  ศิลป์หนูคำ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
8 63209010043 นายก้องภพ  อึ้งจงเจตน์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
9 63209010044 นายกรรณตภณ  ตันติมา ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
10 63209010046 นายณัฐนันท ์ อิ่มกมลไมตร ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
11 63209010047 นายธนกร  สิทธิชัยทวีกุล ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
12 63209010048 นายธินกร  แสงส่ง ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
13 63209010049 นายพีรพัฒน ์ มาเมือง ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
14 63209010051 นางสาวพรนภา  อยู่ยงค์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
15 63209010052 นางสาวณัฐวดี  เอี่ยมสวาท ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
16 63209010053 นางสาวสุธัญญา  สีนวล ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
17 63209010055 นางสาวสุชานาฏ  สมรู ้ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
18 63209010056 นางสาวพรนภัส  บุศยรัตน์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
19 63209010058 นางสาวสุชานุช  สมรู ้ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
20 63209010059 นางสาวอมรดา  โพธ์ิดำ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
21 63209010060 นางสาวกมลวรรณ  วงศ์ปราโมทย์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
22 63209010061 นางสาวนวพร  สุขอุดมรัตน ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
23 63209010062 นางสาวปิยมาศ  เสือเฒ่า ทวิศึกษา กำลังศึกษา  

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

รหัสกลุ่มเรียน 632090103 ชื่อกลุ่มเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/3 (บ.บ.)  
ชั้นป ี ปวช.3/3 ครูที่ปรึกษา นางสาวสุธิดา   ผมทอง 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา  
24 63209010063 นางสาวพรชิตา  เลนสันเทียะ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
25 63209010065 นางสาวพันธิตรา  เพิ่มพร ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
26 63209010066 นางสาวพุธทรักษ์  จินฎารัตน์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
27 63209010068 นางสาวศรีเสาวลักษณ์  ทะส ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
28 63209010069 นางสาวภัณฑิดา  ดาวเรือง ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
29 63209010070 นางสาวอาทิตยา  ขาวชูศรี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
30 63209010071 นางสาวชุติมณฑน์  ลือหล้า ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
31 63209010072 นางสาวญาณภา  ศรีปาน ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
32 63209010073 นางสาวปาริฉัตร  ลิ้มภักด ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
33 63209010074 นางสาวปิยะดา  จันทร์เกษม ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
34 63209010075 นางสาวสโรชา  อำไพสกุลชาติ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
35 63209010076 นางสาวสุชาดา  จิตรสม ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
36 63209010077 นางสาวอรกัญญา  ลัภขุนทด ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
37 63209010078 นางสาวอัจฉรา  สินธ ุ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 632090104    ชื่อกลุ่มเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/4 (บ.น.ว.) 

ชั้นป ี ปวช.3/4         ครูที่ปรึกษา นางสาวสุธิดา   ผมทอง 
      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา  

1 63209010079 นายณัฐวุฒ ิ ปาวะรีย์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
2 63209010080 นายพงศพัฒน์  สุพัฒน ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
3 63209010081 นายอดิเทพ  บัวหุ่ง ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
4 63209010082 นางสาวนภัสสร  พ้นความทกุข์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
5 63209010083 นางสาววรัทยา  วงษ์เปีย ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
6 63209010084 นางสาวอาลิษา  จักด ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
7 63209010085 นายณัฐวัตร  จันทร์เกต ุ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
8 63209010086 นายณัฐวุฒ ิ เจริญศร ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
9 63209010087 นายณัตพล  คชเถื่อน ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
10 63209010088 นายดอกรัก  ทองอ้ม ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
11 63209010089 นายธนพนธ์  สร้อยโสม ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
12 63209010090 นายศราวุธ  สิงห์หน ู ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
13 63209010091 นายศุภวิชญ์  วิจิตรชัย ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
14 63209010092 นายสฤษดิ ์ เกษร ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
15 63209010093 นายสุวิจักษณ์  แจ่มจรูญ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
16 63209010094 นายอภิรักษ ์ จำรัสแนว ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
17 63209010095 นางสาวมนัสนันท ์ จันทวงษ ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
18 63209010096 นางสาววิไลพร  พิงไทยสงค ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
19 63209010099 นายไตรทศ  แก่นธาตุ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
20 63209010100 นายวุทธิชัย  กาลพงษ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
21 63209010102 นางสาวทักษพร  จามจุร ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
22 63209010103 นางสาวปิยะดา  เวียงสมุทร ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
23 63209010105 นางสาวเอมอร  สุพัฒน ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
24 63209010106 นายพีรพัฒน ์ พรมม ี ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 632090104    ชื่อกลุ่มเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/4 (บ.น.ว.) 

ชั้นป ี ปวช.3/4         ครูที่ปรึกษา นางสาวสุธิดา   ผมทอง 
      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา  
25 63209010108 นายณัฐวุฒ ิ เสวีวัลลภ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
26 63209010111 นายสิทธิพล  คล้ายสุวรรณ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
27 63209010112 นายอนุชา  ประนม ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
28 63209010113 นางสาวกฤตพร  วงษ์จันทร ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
29 63209010115 นางสาวป่ินณัชชา  ทองสุทธิ ์ ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
30 63209010116 นางสาวภาสิณี  ปอประโคน ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
31 63209010117 นางสาวรุ่งนภา  นาแถมเงิน ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
32 63209010119 นางสาวหลาวคำ  ไม่ปรากฏนามสกุล ทวิศึกษา กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 643010101 ชื่อกลุ่มเรียน เทคนิคยานยนต ์(สชย.2/1)(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษา นายยงยุทธ  ช่างประเสริฐ 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 64301010001 นายก้องภพ  เจียมสกุล ทวิภาคี กำลังศึกษา  
2 64301010002 นายจตุพร  เทพพิทักษ ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
3 64301010003 นายจารุกิตต์  ม่วงเจริญ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
4 64301010004 นายเจษฎากร  จำปาทอง ทวิภาคี กำลังศึกษา  
5 64301010007 นายธนายุทธ  ตันยิกุล ทวิภาคี กำลังศึกษา  
6 64301010008 นายนภดล  คำภานาง ทวิภาคี กำลังศึกษา  
7 64301010009 นายบดินทร ์ จวนจตุรงค์กุล ทวิภาคี กำลังศึกษา  
8 64301010010 นายปัณณธร  โต้ฮวดใช้ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
9 64301010011 นายพีราย ุ แสนโสภา ทวิภาคี กำลังศึกษา  
10 64301010013 นายวัชรินทร ์ ทะคงรัมย ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
11 64301010014 นายวีระวัฒน์  นาหมื่นทอง ทวิภาคี กำลังศึกษา  
12 64301010016 นายสิทธิชัย  ปานจักร ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
13 64301010017 นายอนุสรณ์  ภารการ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
14 64301010019 นายอัครชัย  บุญประคม ทวิภาคี กำลังศึกษา  
15 64301010021 นายณัชพล  พากเพียร ทวิภาคี กำลังศึกษา  
16 64301010056 นายสายฝน  มีอนันต ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
17 64301010077 นายอดิศร  มงคลศิลป ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 643010103 ชื่อกลุ่มเรียนเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.2/3) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/3 ครูที่ปรึกษานายสาโรจน ์ ตระกูลพรงาม 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301010005 นายชิตติพล  สุพจน์วดี กำลังศึกษา 
2 64301010023 นายนภัสกร  โทนแจ้ง กำลังศึกษา 
3 64301010024 นายกฤษกร  แก้วหิน กำลังศึกษา 
4 64301010025 นางสาวกัญญารัตน ์ จุลโยธิน กำลังศึกษา 
5 64301010026 นายจักรพงศ ์ จินเจา กำลังศึกษา 
6 64301010027 นายชวิน  ปานทนนท ์ กำลังศึกษา 
7 64301010029 นายธนกฤต  สังข์สวัสดิ ์ กำลังศึกษา 
8 64301010031 นายธีรภัทร  พรมบัญชา กำลังศึกษา 
9 64301010032 นายธีระ  จงรักษา กำลังศึกษา 
10 64301010033 นายนันทวัฒน ์ แก้วจำนงค ์ กำลังศึกษา 
11 64301010034 นายนิติวุฒ ิ ศรีสุภาพ กำลังศึกษา 
12 64301010035 นายนิวัฒน ์ พรมประโคน กำลังศึกษา 
13 64301010036 นายเมธาวี  ทองมา กำลังศึกษา 
14 64301010037 นายวรพล  วิทยเจริญพงษ ์ กำลังศึกษา 
15 64301010038 นายวัชระ  สมสถาน กำลังศึกษา 
16 64301010040 นายสุอาชา  เหลืองอ่อน กำลังศึกษา 
17 64301010041 นายอภิโชค  เฉื่อยมะเริง กำลังศึกษา 
18 64301010042 นายอัมรินทร์  ศิริวรรณ กำลังศึกษา 
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รหัสกลุ่มเรียน 643010104 ชื่อกลุ่มเรียนเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.2/4) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/4 ครูที่ปรึกษานายสาโรจน ์ ตระกูลพรงาม 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 64301010028 นายชิษณุพงศ ์ สวัสดิ์วงษ์ กำลังศึกษา  
2 64301010039 นายวิศรุต  สกุลเจริญมาศ กำลังศึกษา  
3 64301010044 นายก้องภพ  ความดี กำลังศึกษา  
4 64301010045 นายกาจชินกฤตษิ์  ขอพึ่ง กำลังศึกษา  
5 64301010046 นายคุณาธิป  สืบสิงห ์ กำลังศึกษา  
6 64301010047 นายชลนรินทร์  แถมศิร ิ กำลังศึกษา  
7 64301010048 นายโชคประสิทธิ์  ปานสุด กำลังศึกษา  
8 64301010050 นายธนพนธ์  แก้วฮ่องคำ กำลังศึกษา  
9 64301010051 นายนนทณา  ประสาท กำลังศึกษา  
10 64301010052 นายนวพนธ์  พานทอง กำลังศึกษา  
11 64301010053 นายภูวริศย ์ แก้วทรัพย์ทวีกุล กำลังศึกษา  
12 64301010054 นายวรภิญญ์  สำเภาทอง กำลังศึกษา  
13 64301010055 นายสนธยา  ดวงจันทโคด กำลังศึกษา  
14 64301010057 นายอนุชา  ยงเสมอ กำลังศึกษา  
15 64301010058 นายอรรครพล  จาริชานนท ์ กำลังศึกษา  
16 64301010081 นายวชิรวิทญ์  ศรีหงษ ์ กำลังศึกษา  
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รหัสกลุ่มเรียน 643010105 ชื่อกลุ่มเรียน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สชย.2/5)(ม.6) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/5 ครูที่ปรึกษา นายมาโนช  รังษีมณีรัตน ์
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

 
1 64301010059 นายคุณานนต ์ บัวพัน กำลังศึกษา  
2 64301010060 นายณัฐวุฒ ิ จนัทร์เจริญ กำลังศึกษา  
3 64301010062 นายเทวฤทธิ ์ ศรีสง่า กำลังศึกษา  
4 64301010065 นายธีรภัทร ์ ใจตรง กำลังศึกษา  
5 64301010068 นายภูชิต  หมื่นภูธร กำลังศึกษา  
6 64301010070 นายวีรภัทร  ขำดี กำลังศึกษา  
7 64301010071 นายกิตติกร  คงงาม กำลังศึกษา  
8 64301010072 นายชญานนท ์ ชยางศ ุ กำลังศึกษา  
9 64301010073 นางสาวธัณย์สิตา  มงคลกิจโสภณ กำลังศึกษา  
10 64301010074 นายบรรพต  ชาดี กำลังศึกษา  
11 64301010075 นายวิศรุต  วิมังโส กำลังศึกษา  
12 64301010080 นางสาววริศรา  ปุกคนโท กำลังศึกษา  
13 64301010082 นายสุริยะ  เชียงเถียน กำลังศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010202 ชื่อกลุ่มเรียน แม่พิมพ์โลหะ (สชผ.2/2) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/2 ครูที่ปรึกษา นายวิทยา  แสนคำ 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301020001 นายกฤษดา  บุญแสวงทรัพย์ กำลังศึกษา 
2 64301020002 นายกำพล  คำประสิทธิ ์ กำลังศึกษา 
3 64301020003 นายจิรวัฒน ์ พงษ์แพทย์ กำลังศึกษา 
4 64301020004 นางสาวจิราภรณ์  มีทา กำลังศึกษา 
5 64301020005 นายจีระศักดิ ์ น้อยช่ืน กำลังศึกษา 
6 64301020007 นายชาญวิทย ์ ขาวนวล กำลังศึกษา 
7 64301020009 นายธีระพงศ ์ สมบูรณ ์ กำลังศึกษา 
8 64301020010 นายนำพล  ณ พัทลุง กำลังศึกษา 
9 64301020011 นายปรัญชัย  เอียดถนอม กำลังศึกษา 
10 64301020012 นายปิยะวัฒน ์ แจ่มแจ้ง กำลังศึกษา 
11 64301020013 นายพีรนันท์  วุฒิจินดานนท ์ กำลังศึกษา 
12 64301020014 นายภมร  โชติยา กำลังศึกษา 
13 64301020015 นายรอน  แจ๊ะเอียง กำลังศึกษา 
14 64301020016 นายวัชรพล  สุภาวหา กำลังศึกษา 
15 64301020017 นายศุภกร  พิทักษ์ถิ่นตน กำลังศึกษา 
16 64301020018 นายศุภกิจ  สังขฤทธิ์ กำลังศึกษา 
17 64301020019 นายสรณัฐ  นลิเทศ กำลังศึกษา 
18 64301020021 นายสุวรรณภูม ิ แดงสุวรรณ ์ กำลังศึกษา 
19 64301020022 นายอดิศักดิ ์ อุ่นแร ่ กำลังศึกษา 
20 64301020023 นายอนิรุทธิ ์ เจนแสวงโชค กำลังศึกษา 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010203 ชื่อกลุ่มเรียน เครื่องมือกล (สชผ.2/3)(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/3 ครูที่ปรึกษา นายพชรพล  วรินทร์เวช 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียน

นักศึกษา 
1 64301020024 นางสาวกชพร  จินตนาชัยพร ทวิภาคี กำลังศึกษา 
2 64301020025 นายก้องภพ  แพน้อย ทวิภาคี กำลังศึกษา 
3 64301020026 นายกิตต ิ แซล่ิ้ม ทวิภาคี กำลังศึกษา 
4 64301020027 นายจิรภัทร  ปญัญาประสิทธ์ิ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
5 64301020028 นายธนกร  รุจริเวทย ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
6 64301020029 นายธนวีร ์ มีศิร ิ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
7 64301020030 นายธีรศักดิ ์ นนทสิทธิชัย ทวิภาคี กำลังศึกษา 
8 64301020031 นายนพชัย  ฤทธิ์ไธสงค์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
9 64301020032 นายนัทธพงษ์  รักษาราษฎร์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
10 64301020033 นายปรีชา  กรองกาญจน์กุล ทวิภาคี กำลังศึกษา 
11 64301020034 นายปัญญาวัฒน์  อุทัยศร ี ทวิภาคี กำลังศึกษา 
12 64301020035 นายปุณยวัจน ์ ภูสวัสดิ์ศร ี ทวิภาคี กำลังศึกษา 
13 64301020036 นายภาณุพงศ ์ โชคทวีธนกุล ทวิภาคี กำลังศึกษา 
14 64301020037 นายวรพงษ์  ปิวไธสง ทวิภาคี กำลังศึกษา 
15 64301020038 นายวิทยา  ทองสุข ทวิภาคี กำลังศึกษา 
16 64301020039 นายวิสิษฐ์  หบีไธสง ทวิภาคี กำลังศึกษา 
17 64301020040 นายศุภกร  เต็มสิริทรัพย ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
18 64301020041 นายศุภวิชญ์  สุขสงวน ทวิภาคี กำลังศึกษา 
19 64301020042 นายอดิศร  โชตินันทกุล ทวิภาคี กำลังศึกษา 
20 64301020043 นายกมล  จำนงค์ผล ทวิภาคี กำลังศึกษา 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010204 ชื่อกลุ่มเรียน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (สชผ.2/4)(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/4 ครูที่ปรึกษานายพชรพล  วรินทร์เวช 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301020044 นายกันตินันท ์ พริกจำรูญ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
2 64301020046 นายเจนภพ  สามารถ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
3 64301020048 นายฉัตรดนัย  นิสะโสกะ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
4 64301020050 นายฐิติโชติ  ธนพิวัฒน ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
5 64301020052 นายธนัชพร  ถาวรพันธ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
6 64301020053 นายนันทภพ  พัฒนปัญญาวงศ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
7 64301020057 นายวัชรากร  สินวิเชียรรัตน ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
8 64301020058 นายวีระชัย  พฤกษ์เพ่ิมพูล ทวิภาคี กำลังศึกษา 
9 64301020059 นายวีระยุทธ  สุยคำไฮ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
10 64301020060 นายศุภกร  วิลยัพงษ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
11 64301020061 นายสุธรรพ ์ ศรีสุข ทวิภาคี กำลังศึกษา 
12 64301020062 นายเสาร ์ แสงทอง ทวิภาคี กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010303 ชื่อกลุ่มเรียนตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือมโลหะ 
 

ชั้นป ี ปวส.2/3 ครูที่ปรึกษานางสาวสุณิสา  ภู่กำจัด 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301030001 นายทนงศักดิ ์ ลิ้มภักด ี กำลังศึกษา 
2 64301030002 นางสาวอภิสรา  แก้วจินดา กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010401 ชื่อกลุ่มเรียน ไฟฟ้ากำลัง (สชฟ.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษา นายเมธา  เกิดแก้ว 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301040001 นายกชภณ  ทองโชติ กำลังศึกษา 
2 64301040002 นายกฤษดา  พลศร ี กำลังศึกษา 
3 64301040003 นางสาวขนิษฐา  เศวตขจรสวัสดิ์ กำลังศึกษา 
4 64301040004 นายจิรพัส  นอ้ยบัวงาม กำลังศึกษา 
5 64301040005 นายจิรภาส  ขามโนนวัด กำลังศึกษา 
6 64301040006 นางสาวชลธิชา  ศรีพงษ ์ กำลังศึกษา 
7 64301040007 นายฐิติพัฒน ์ ไมตรีจิตต์ กำลังศึกษา 
8 64301040008 นายณัฐพล  เอมเปีย กำลังศึกษา 
9 64301040009 นายธงชัย  กุลภาภัทร กำลังศึกษา 
10 64301040010 นายธนกร  ชิโนดม กำลังศึกษา 
11 64301040011 นายธนากร  มีกล่ำ กำลังศึกษา 
12 64301040013 นายนนทชัย  ดียิ่ง กำลังศึกษา 
13 64301040014 นายปกรณ ์ แสงดิษฐ กำลังศึกษา 
14 64301040015 นายพศวีร ์ ส่องแสงศิริกูล กำลังศึกษา 
15 64301040017 นายพุฒิเมธ  อนุจันทร ์ กำลังศึกษา 
16 64301040018 นายวรภาส  หนองแก กำลังศึกษา 
17 64301040019 นายอาทิตย์วิสา  แพงศร ี กำลังศึกษา 
18 64301040020 นางสาวอินทิราพร  ซื่อตรง กำลังศึกษา 
19 64301040021 นายจิรายุส  ไพรวัลย ์ กำลังศึกษา 
20 64301040025 นายปรเมฆ  สุขใจ กำลังศึกษา 
21 64301040026 นายสหัสยา  มีเดชา กำลังศึกษา 
22 64301040054 นายสหรัถ  ขวัญใจ กำลังศึกษา 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010403 ชื่อกลุ่มเรียน  ไฟฟ้ากำลัง (สชฟ.2/3)(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/3 ครูที่ปรึกษา  นายสุทธิกร  สมทรง 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301040027 นายกมุท  ศรีเมฆ กำลังศึกษา 
2 64301040028 นายกฤษฎา  เตียวตระกานนท์ กำลังศึกษา 
3 64301040029 นายกฤษดา  ตังคะฐิติพงศ์ กำลังศึกษา 
4 64301040030 นายเกรียงศักด์ิ  เศษกลาง กำลังศึกษา 
5 64301040031 นายคมสัน  สมพร กำลังศึกษา 
6 64301040032 นายจิรภาส  เหมยหมอก กำลังศึกษา 
7 64301040034 นายธนชัย  วัยวัฒนะ กำลังศึกษา 
8 64301040035 นายธนพล  มะภู่ทอง กำลังศึกษา 
9 64301040036 นายธนวัฒน ์ นินทวงค์ กำลังศึกษา 
10 64301040037 นายนัฐพล  งวนสันเทียะ กำลังศึกษา 
11 64301040038 นายนัทธพงศ์  วัฒนา กำลังศึกษา 
12 64301040039 นายพัชรพล  วันเจริญ กำลังศึกษา 
13 64301040040 นายมงคล  รักศรี กำลังศึกษา 
14 64301040041 นายวงศธร  เกตุงาม กำลังศึกษา 
15 64301040042 นายวัชรพงษ์  รับขวัญ กำลังศึกษา 
16 64301040043 นายวัชรากร  สว่างอารมณ ์ กำลังศึกษา 
17 64301040044 นายวิชญ์พล  มิตรประพันธ ์ กำลังศึกษา 
18 64301040045 นายวีรภัทร  ประยูรญาติ กำลังศึกษา 
19 64301040046 นายอชิตพล  บุญนาค กำลังศึกษา 
20 64301040047 นายเฉลิมชัย  แผลติตะ กำลังศึกษา 
21 64301040048 นายธนัส  แซ่จาง กำลังศึกษา 
22 64301040049 นายบูรพา  เนื่องจำนงค์ กำลังศึกษา 
23 64301040050 นายศุภชัย  กระแชรัมย ์ กำลังศึกษา 
24 64301040051 นายวันชัย  ช่วยช ู กำลังศึกษา 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010501 ชื่อกลุ่มเรียนอเิล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.2/1)(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานางสาวเบญญา  รักสม 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301050001 นายเกียรติศักด์ิ  ปรีดาจรรยา ทวิภาคี กำลังศึกษา 
2 64301050004 นายฐิติวัฒน ์ งามมาก ทวิภาคี กำลังศึกษา 
3 64301050005 นายณัฐชัย  เชีย่วชาญ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
4 64301050006 นายธนกร  ธันยาจิรภัค ทวิภาคี กำลังศึกษา 
5 64301050008 นายพีรพัฒน ์ ฉวยครบุร ี ทวิภาคี กำลังศึกษา 
6 64301050011 นายอนุรักษ ์ เจริญแก้ว ทวิภาคี กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010502 ชื่อกลุ่มเรียนอเิล็กทรอนิกส์ฯ (สชอ.2/2)(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/2 ครูที่ปรึกษานางสาวเบญญา  รักสม 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301050003 นายชัยวัฒน ์ บุญมา ทวิภาคี กำลังศึกษา 
2 64301050007 นายนนทวัฒน ์ จอมทอง ทวิภาคี กำลังศึกษา 
3 64301050009 นางสาวรำไพพรรณ  ปญัยศ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
4 64301050010 นายวรโชติ  ภักดิ์โพธ์ิ ทวิภาคี กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010601 ชื่อกลุ่มเรียน  ก่อสร้าง (สชส.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษา  นายวิบูลย ์ ด้วงเงิน 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301060002 นายกฤตเมธ  ครองปัญญา กำลังศึกษา 
2 64301060003 นายฐาปกรณ ์ ใจด ี กำลังศึกษา 
3 64301060004 นายบุริศร์  รัตนกิจ กำลังศึกษา 
4 64301060005 นายปัณณทัต  ศิริธร กำลังศึกษา 
5 64301060006 นายรัฐชภูมิ  สิงไซร กำลังศึกษา 
6 64301060007 นายแสงชัย  แสวงดี กำลังศึกษา 
7 64301060008 นายอุดมเกียรติ  สว่างอารมณ ์ กำลังศึกษา 
8 64301060009 นายวัชพล  หนูแป้นน้อย กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643010801 ชื่อกลุ่มเรียนเทคนิคสถาปัตยกรรม (สชถ.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานายชานน  วัชระปรารมย์ 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301080001 นางสาวกัลยกร  ขำเจรญิ กำลังศึกษา 
2 64301080002 นายเขมณัฏฐ  อุดมสมเกียรต์ิ กำลังศึกษา 
3 64301080003 นางสาวชญาณี  ป้องบัว กำลังศึกษา 
4 64301080004 นายชยานันท ์ ศรีสุข กำลังศึกษา 
5 64301080005 นางสาวณิชนันทร์  ทรามสงวน กำลังศึกษา 
6 64301080007 นางสาวธนภรณ์  คนิตานนท ์ กำลังศึกษา 
7 64301080012 นางสาววรรณณิษา  แซ่อึ้ง กำลังศึกษา 
8 64301080013 นางสาววรัญญา  วิจิต กำลังศึกษา 
9 64301080014 นายสิทธิศักด์ิ  เต็มศิร ิ กำลังศึกษา 
10 64301080017 นายอาทิวัฒน์  แย้มนุ่น กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643011001 ชื่อกลุ่มเรียนเขียนแบบเครื่องกล (สชข.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานายชลอ  นิ่มเสนาะ 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียน

นักศึกษา 
1 64301100001 นายณภัทรสร  วรรณปะถา กำลังศึกษา 
2 64301100002 นางสาวจิดาภา  ด่านอินทร ์ กำลังศึกษา 
3 64301100003 นายชัยวัฒน ์ เสงี่ยมศร ี กำลังศึกษา 
4 64301100004 นางสาวณิชกานต์  ภัทรกุลปรีดา กำลังศึกษา 
5 64301100005 นางสาวปวีณา  ขาวสีแดง กำลังศึกษา 
6 64301100006 นายศิขรินทร ์ สินธุงาม กำลังศึกษา 
7 64301100007 นายสิทธินนท์  ช้อนชัย กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643011101 ชื่อกลุ่มเรียนเทคนิคอุตสาหกรรม (สชก.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานายพาณิชย ์ ธงชนะ 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301110001 นายคง  มาศมาลา กำลังศึกษา 
2 64301110002 นายคณานนต ์ ขาวหนู กำลังศึกษา 
3 64301110003 นายฐานันดร ์ พันชี กำลังศึกษา 
4 64301110004 นายณัฏฐกัลย์  จันทร์เพ็ง กำลังศึกษา 
5 64301110005 นายณัฐวุฒ ิ รชัน ี กำลังศึกษา 
6 64301110006 นายดวงเด่น  กันทรพันธ์ุ กำลังศึกษา 
7 64301110007 นายตะวัน  อยู่ยืด กำลังศึกษา 
8 64301110008 นายธนภัทร  พุทธศร ี กำลังศึกษา 
9 64301110009 นายธีรภัทร  เนตรวิเชียร กำลังศึกษา 
10 64301110010 นายนท ี แพร่เมตตา กำลังศึกษา 
11 64301110012 นายพงศ์เทพ  สวัสดิมงคล กำลังศึกษา 
12 64301110013 นายภูมินทร์  บุญมาก กำลังศึกษา 
13 64301110014 นายมงคล  เอีย่มธิติวรสกุล กำลังศึกษา 
14 64301110015 นายวัชรพล  บุญวาส กำลังศึกษา 
15 64301110016 นายศุภกร  พิทักษ์วงษ์ กำลังศึกษา 
16 64301110017 นายเศรษฐพงศ ์ บุญวาส กำลังศึกษา 
17 64301110018 นายอณต  ทองจุ้ย กำลังศึกษา 
18 64301110019 นายอดิรุจ  วงรอด กำลังศึกษา 
19 64301110020 นายเอกรินทร ์ สิงห์คำ กำลังศึกษา 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643012701 ชื่อกลุ่มเรียนเมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต(์ทวิภาคี)   

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานายวีระศักดิ ์ เดือนแจ่ม 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301270001 นายกายกริช  สุขสงวน ทวิภาคี กำลังศึกษา 
2 64301270002 นางสาวจุฬารัตน ์ ชาวดอน ทวิภาคี กำลังศึกษา 
3 64301270003 นายฐิตวัฒน ์ ศรีใส ทวิภาคี กำลังศึกษา 
4 64301270004 นายฐิตินันท์  แก้วลับ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
5 64301270005 นายณัฐนนท ์ ปิตะโหตร์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
6 64301270006 นายณัฐนันท ์ ชำนาญชานันท์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
7 64301270007 นายดิศสกุล  แสงมาลย ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
8 64301270009 นายทวีศักดิ ์ ดีชัง ทวิภาคี กำลังศึกษา 
9 64301270010 นายธนโชต ิ คงสรสวัสดิ ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
10 64301270011 นายธนเดช  โรจน์พานิชกิจ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
11 64301270012 นายธีรชัย  สถิตย์มั่น ทวิภาคี กำลังศึกษา 
12 64301270013 นายธีรพัทร ์ มาลาศร ี ทวิภาคี กำลังศึกษา 
13 64301270014 นายปฏิภาณ  พรรณสนธ ิ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
14 64301270015 นางสาวปรารถนา  แก้วนอก ทวิภาคี กำลังศึกษา 
15 64301270016 นายพชร  สกุลกนกลักษณ ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643012702 ชื่อกลุ่มเรียนเมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต ์(ทวิภาคี) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/2 ครูที่ปรึกษานายวีระศักดิ ์ เดือนแจ่ม 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ประเภทผู้เรียน สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301270017 นายพชรพล  จันดาผล ทวิภาคี กำลังศึกษา 
2 64301270018 นายพัชรพล  สงขำ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
3 64301270019 นายรัชพงษ์  ฉัตรทอง ทวิภาคี กำลังศึกษา 
4 64301270020 นายวัศพล  โสดา ทวิภาคี กำลังศึกษา 
5 64301270021 นายวิศรุต  คณะพิจารณ ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
6 64301270022 นายศิรสิทธิ ์ ศริิตรัย ทวิภาคี กำลังศึกษา 
7 64301270023 นายสิทธิพล  ดุลยพิจารณ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
8 64301270024 นายอนุวัฒน ์ รักเกียรติ ์ ทวิภาคี กำลังศึกษา 
9 64301270025 นายอลงกต  เมืองชน ทวิภาคี กำลังศึกษา 
10 64301270026 นายจตุพงศ์  คำทว ี ทวิภาคี กำลังศึกษา 
11 64301270027 นายตฤณโกมล  โกมลวาทิน ทวิภาคี กำลังศึกษา 
12 64301270028 นายปัณณวิชญ์  พงศ์วิริยะกุล ทวิภาคี กำลังศึกษา 
13 64301270029 นายสุวิพุฒิ ์ สิงห์โตทอง ทวิภาคี กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643013801 ชื่อกลุ่มเรียนซ่อมบำรุงทางว่ิงรถไฟ (สชร.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานายสุภชัย  ศรีนวล 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301380001 นายอนณ  เทีย่งบางพลี กำลังศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643013802 ชื่อกลุ่มเรียนอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (สชร.2/2)(ม.6) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/2 ครูที่ปรึกษา นายสุภชัย  ศรีนวล 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64301380003 นายธนกฤต  นวพงศ์อนันต์ กำลังศึกษา 
2 64301380006 นางสาวนิศารัตน ์ พัฒนะวิจิตรกุล กำลังศึกษา 
3 64301380007 นางสาวปรียาภัทร  เฮ็งประสิทธิ ์ กำลังศึกษา 
4 64301380008 นางสาวศิริลักษณ ์ ปญัญาพอ่ กำลังศึกษา 
5 64301380009 นางสาวสมิตา  ทับอินทร ์ กำลังศึกษา 
6 64301380010 นายสิทธา  วุฒิศิร ิ กำลังศึกษา 
7 64301380011 นางสาวสุชาดา  ตะกุดกว้าง กำลังศึกษา 
8 64301380012 นางสาวอาทิตยา  เข็มมลฑา กำลังศึกษา 
9 64301380013 นายณัฐสิทธิ ์ ศิริโยธา กำลังศึกษา 
10 64301380014 นายธีรัตม ์ วิถีธรรมศักดิ ์ กำลังศึกษา 
11 64301380015 นายนฤพนธ ์ หรือใช่เฮง กำลังศึกษา 
12 64301380016 นางสาววริยา  ทองศรีเมือง กำลังศึกษา 
13 64301380017 นางสาววิภาวดี  ขันเงิน กำลังศึกษา 
14 64301380018 นายวรศักดิ ์ บุญขวาง กำลังศึกษา 
15 64301380019 นายศรายุทธ  อนันต์วัฒนศิร ิ กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

รหัสกลุ่มเรียน 643021401 ชื่อกลุ่มเรียนการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (สกล.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานางสาวนุชนาถ  อิ่มอาษา 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64302140001 นางสาวกาญจนา  วิเชียรพงษ์ กำลังศึกษา 
2 64302140002 นางสาวชนิสา  หงษ์ทอง กำลังศึกษา 
3 64302140003 นางสาวณิชนันท์  น้ำใส กำลังศึกษา 
4 64302140004 นายณัฐกฤต  ธิมาภรณ์ กำลังศึกษา 
5 64302140005 นางสาวธนัชดา  อิธิพร กำลังศึกษา 
6 64302140006 นางสาวธัญชนก  กิจเจรญิ กำลังศึกษา 
7 64302140007 นายธันวา  สีอ่อน กำลังศึกษา 
8 64302140008 นางสาวนันทิยา  รัตนะ กำลังศึกษา 
9 64302140009 นางสาวนาราภัทร  จิกกรีนยั กำลังศึกษา 
10 64302140011 นายปิยวัช  จำลอง กำลังศึกษา 
11 64302140012 นางสาวภรณ์นภา  ปวีณวงษ์วรรณ กำลังศึกษา 
12 64302140013 นายภัทรพล  ลิ้มประเสรฐิ กำลังศึกษา 
13 64302140014 นางสาวมาริสา  แสงราม กำลังศึกษา 
14 64302140015 นางสาวรัตติกานต ์ อ่อนเจริญ กำลังศึกษา 
15 64302140016 นางสาววชิราภรณ์  ล้วนขาว กำลังศึกษา 
16 64302140017 นายสาริน  แสงราม กำลังศึกษา 
17 64302140018 นางสาวณัชชา  นพพันธ์ศิร ิ กำลังศึกษา 
18 64302140019 นางสาวนภัสสร  ปิ่นประดิษฐ ์ กำลังศึกษา 
19 64302140020 นางสาวสินีนาฏ  หงษ์สุรชาติ กำลังศึกษา 
20 64302140021 นายกฤษดา  สิทธิสีหา กำลังศึกษา 
21 64302140023 นางสาวจิราภรณ์  ปันหอม กำลังศึกษา 
22 64302140025 นางสาวจิราภรณ์  สายทอง กำลังศึกษา 
23 64302140026 นางสาวจุฬาลักษณ์  สีไสไพ กำลังศึกษา 
24 64302140029 นางสาวธนธรณ์  ตันสุวรรณ กำลังศึกษา 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

รหัสกลุ่มเรียน 643021401 ชื่อกลุ่มเรียนการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (สกล.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษานางสาวนุชนาถ  อิ่มอาษา 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

24 64302140029 นางสาวธนธรณ์  ตันสุวรรณ กำลังศึกษา 
25 64302140030 นางสาวนาเดีย  อุ่นจันทร ์ กำลังศึกษา 
26 64302140032 นางสาวพัชร ี แพทย์ใส กำลังศึกษา 
27 64302140033 นางสาววิรงรอง  นีละเสน กำลังศึกษา 
28 64302140035 นางสาวอุ้มศิริ  สุขประสงค ์ กำลังศึกษา 
29 64302140036 นายจิรเมศร์  เรืองวรากรพงศ์ กำลังศึกษา 
30 64302140037 นางสาวปรียารัตน์  เนื่องจำนงค์ กำลังศึกษา 
31 64302140038 นางสาวปิยะภรณ์  พรมสีดา กำลังศึกษา 
32 64302140039 นางสาวพิมพ์ลภัส  อาจระยะพันธ์ กำลังศึกษา 
33 64302140040 นางสาวภาวิณี  แซ่ฉั่ว กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565  

รหัสกลุ่มเรียน 643090101 ชื่อกลุ่มเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.2/1) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/1 ครูที่ปรึกษา นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล 
 

     
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64309010002 นายกิตติศักดิ ์ เพ็ญแจ่ม กำลังศึกษา 
2 64309010005 นายชยุต  ชะนวน กำลังศึกษา 
3 64309010016 นายรัตนากร  กองทรัพย์เจริญ กำลังศึกษา 
4 64309010017 นายศุภกร  นทีธารทอง กำลังศึกษา 
5 64309010021 นายณัฐวุฒ ิ เสนน้ำเที่ยง กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565  

รหัสกลุ่มเรียน 643090102 ชื่อกลุ่มเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.2/2) (ม.6) 
 

ชั้นป ี ปวส.2/2 ครูที่ปรึกษานายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64309010019 นางสาวกฤติยาณ ี จันทะบัณฑิต กำลังศึกษา 
2 64309010024 นางสาวแพรวา  เทียนขจร กำลังศึกษา 
3 64309010027 นางสาวภัทรวดี  นะราชรัมย ์ กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิเ์ข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565  

รหัสกลุ่มเรียน 643090103 ชื่อกลุ่มเรียน สทส.2/3 
 

ชั้นป ี ปวส.2/3 ครูที่ปรึกษา นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล 
 

      
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สถานะนักเรียนนักศึกษา 

1 64309010001 นายณัฐชนนท ์ ใจแก้ว กำลังศึกษา 
2 64309010006 นายทองสวิส  ขันธ์สัมฤทธิ ์ กำลังศึกษา 
3 64309010015 นายรณกร  ฤทธิ์ศร ี กำลังศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


