




ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กรวิชญ ์สุภาแกว้

2 นาย กฤตนยั อ่ินทา

3 นาย กฤติพงษ ์วงคล์งักา

4 นาย กอ้งภพ ขนัทะสีมา

5 นาย กิตตินนัท ์ตาแวน่

6 นาย ขา้วกลอ้ง ไชยา

7 นาย คเณชา เคลือบแฝง

8 นาย จิณณพตั ถาปัน

9 นาย จิตติพฒัน์ วงคไ์ชย

10 นาย จิรพิพฒัน์ ภิรมแกว้

11 นาย ฉตัรชนะ ผาบเนตร์

12 นาย เฉลิมชนม ์แซ่จ๋าว

13 นางสาว ชนินาถ สุวรรณพจน์

14 นาย ชชัวาล จุฑารัตน์

15 นางสาว ฐิรพรรณ นนัติ

16 นาย ณฐักมล วงคค์  าชา้ง

17 นาย ณฐัคนิน จ าปากร

18 นาย ณฐัชนน ปันลุน

19 นาย ณฐัชยั สายปัน

20 นาย ณฐัชานนท ์ตุย้หนอ้ย

21 นาย ณฐันนัท ์ดวงสูงเนิน

22 นาย ณฐันนัท ์เพชรแกว้

ช่ือ - นำมสกุล 

แผนกวิชำ   ช่ำงยนต์ 

รำยช่ือนักเรยีนทีส่มัครเรยีน วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ปีกำรศกึษำ 2566

ระดับ ปวช. 



23 นาย ณฐันนัท ์ยนิดีวิรุฬห์

24 นาย ณฐัพงศ ์มะลิซ่ือ

25 นาย ณฐัวฒัน์ สัจาา

26 นาย ณฐัวตัร คนอยู่

27 นาย ดุสิต มีเรียง

28 นาย ทินภทัร ไชยโพธ์ิ

29 นาย ธนกฤต ค  าเฟืองฟู

30 นาย ธนกฤต ไชยวงค์

31 นาย ธนชาติ อู่แกว้

32 นาย ธนภทัร อินปา

33 นาย ธนภูมิ วิชาเป็ง

34 นาย ธนวฒัน์ อินกนั

35 นาย ธนวิชญ ์จิระถา

36 นาย ธนตัถก์าญจน์ อินแปง

37 นาย ธนารักษ ์ธรรมศิริ

38 นาย ธราเทพ ใจจริม

39 นาย ธฤษณุ ตั้งวฒันานุกุล

40 นาย ธีรเทพ อินปา

41 นาย ธีรพงศ ์โนนทิง

42 นาย ธีรภทัร จนัทร์ต๊ิบ

43 นาย ธีรวตัรน์ สมีแจง้

44 นาย นพเกา้ อริยะวงค์

45 นาย นพวิชญ ์อุทุทพร

46 นาย นฐัวธุ พนัชา

47 นาย นนัทน์ภสั เทพวงศ์

48 นาย ปฏิภาณ ใจปิง



49 นาย ปภงักร ใจจริม

50 นาย ปราชญ ์ประดบัไพร

51 นาย ปริญญา แสงธิ

52 นาย ปวริศ แซ่ตั้ง

53 นาย ปาณสัม ์สาธร

54 นาย ปิยวฒัน์ เขียวดี

55 นาย ปุณณวิช วิไลเจริญกิจ

56 นาย พงศพ์นิช ใจเยน็

57 นาย พชร แนวนนั

58 นาย พลวตั พิมดี

59 นาย พสิษฐ์ พรมปัน

60 นาย พอเพียง จอมมี

61 นาย พชัรพล นกัผูก

62 นาย พทัธดนย ์มหาวงศ์

63 นาย พิธิวฒัน์ อุดทา

64 นาย พิพฒัน์พงษ ์กุณาวงค์

65 นาย พีรธชั สงสะนะ

66 นาย พีรพฒัน์ เยน็ใจ

67 นาย พีรพฒัน์ วิไลรัตน์

68 นาย พีรัชชยั ลาวเปียง

69 นาย ภรัญญู บุญตา

70 นาย ภาคิน อุตตา

71 นาย ยทุธนา กถาไชย

72 นาย รติวรรธน์ บุญลือ

73 นาย รักเกียรติ จินะไชย

74 นาย รัชชานนท ์โคฤทธ์ิ



75 นาย รัชตะ นามต๊ิบ

76 นาย รัตนตะวนั คนอยู่

77 นาย ราชภูมิ ต๊ิบถา

78 นาย วกรินทร์ วิวฒัธนากุล

79 นาย วชิรวิทย ์สุวรรณ

80 นาย วรปรัชญ ์สอนบุญมา

81 นาย วรากร สมณชา้งเผือก

82 นาย วรินทร จิตกวา้ง

83 นาย วสุพล วงคห์าร

84 นาย วิจกัษณ์ ขวญัแจ่ม

85 นาย วิชชากร แซ่จ๋าว

86 นาย วิรัชสัณห์ พรมรักษ์

87 นาย วิวฒันชยั รัตนจางวาง

88 นาย วฒิุชยั เเซ่จ๋าว

89 นาย ศตาย ุค  าแสน

90 นาย ศิวกร ค  าลือ

91 นาย ศิวชั แซ่ทา้ว

92 นาย ศุภฤกษ ์วชัรศิลาจนัทร์

93 นาย สงกรานต ์วชิรวงศว์รกุล

94 นาย สิทธินนท ์สุริยะวงศ์

95 นาย สิริชยั แซ่โฟ้ง

96 นาย สุทธิพงศ ์วงศา

97 นาย สุวรรณชาติ อนุสนธ์ิ

98 นาย อณฎัฐกร หิรัญญ์

99 นาย อธิมาตร ดวงสอน

100 นาย อนุพงษ ์ปัญญา



101 นาย อภิมงคล กวีกิจอากร

102 นาย อภิรักษ ์กนัทะ

103 นาย อภิรักษ ์ศิริรัตน์

104 นาย อรรถพนัธ์ อะทะ

105 นาย อศันี แสนหาง

106 นาย อาณาเขต กนัฟู

107 นาย เอกพงษ ์แซ่ทา้ว

108 นาย เอราวณั ตัน๋ตุย้

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กมลรัตน์ อยูเ่จริญ

2 นาย กิตติศกัด์ิ ค  าแกว้

3 นาย เกรียงศกัด์ิ เกตานนท์

4 นาย เกรียงศกัด์ิ อินทะรังษี

5 นาย คณาธิป บณัฑิต

6 นางสาว จนัทรธิดา อินรส

7 นาย จิรพงษ ์บุญชุม

8 นาย จิรภทัร ลือเมือง

9 นาย เจษฎา จนัทวรี

10 นาย ชคทัพล อารินทร์

11 นาย ชรัญชิดา จิรัญธนพฒัน์

12 นาย ชลธิชา ธนเนตร

13 นาย ชินดนยั ขอดแกว้

14 นาย ชิษณุพงษ ์หาญหม่ืน

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ   ช่ำงกลโรงงำน

ช่ือ - นำมสกุล 



15 นาย ชูติกรณ์ สอนนนฐี

16 นาย ณฐัชนน สีโน

17 นาย ณฐัพล ใจปัญญา

18 นาย เดชาวตัร สายแปง

19 นาย ตุลากานต ์เจดียน์นัท์

20 นาย ธนกร อองดา

21 นาย ธนพร อน้ยะ

22 นาย ธีรภทัร จนัฟุ่ น

23 นาย นรากร แกว้ภิรมย์

24 นาย นนัทวฒัน์ เป็งมา

25 นางสาว ปภาวดี เทพสยาม

26 นาย ปอพล ฉตัรชยัรุ่งเรือง

27 นางสาว พลอยชมพ ูรสพนู

28 นางสาว พชัรพร ค  ารศ

29 นาย ภทัรดนยั พิศจารย์

30 นาย ภทัรพงศ ์สุธรรมจา

31 นาย รามอินทรา แกว้ธรรม

32 นาย วชิระ วรรณลพ

33 นาย วทญัญู วงคส์ังข์

34 นาย วรนนัท ์ธนบดีสร้อยทอง

35 นาย วชัระ มะโนรส

36 นาย วีรภทัร อะโนเชียง

37 นาย วีรยทุธ มาละวนั

38 นาย ศิวะรักษ ์ตะ๊นา

39 นาย ศุภวฒัน์ สงคราม

40 นาย เศรษฐพงศ ์มหาราช



41 นาย สงกรานต ์ชมยนิดี

42 นาย สุธีรทศัน์ ชิรานุวฒัน์

43 นาย หสัดี สายค ากอง

44 นาย อนุชิตส์ โตพนัธ์

45 นาย อภิสิทธ์ิ อินวฒิุ

46 นาย อรรถพร อรัญโชติ

47 นาย อิสราภรณ์ ตะ๊ตะ๊

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย เก้ือกูล ค  าพิโร

2 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ สันทา

3 นาย พชัรพล แซ่วา่ง

4 นาย วราวธุ เเซ่มา้

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กรวิชญ ์ไชยวงค์

2 นาย กิตติพงษ ์ไชยโนฤทธ์ิ

3 นาย กิตติภณ อ๊อดลาว

4 นาย จกัรภทัร อ่ินแกว้

5 นาย จิตติพฒัน์ สุสละ

6 นาย จีรพงศ ์เเกว้หลา้

7 นาย ชนกนัต ์มหามิตร

8 นาย ชนาภทัร ปุญญโพธ์ิภิรมณ์

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ   ไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ   ช่ำงเช่ือมโลหะ

ช่ือ - นำมสกุล 



9 นาย ชวนากร งานมูลเขียว

10 นางสาว โชติกา โลมรัตน์

11 นาย ฐิติ ใจป้อ

12 นาย ณภทัร วงศษ์า

13 นาย ณวพนธ์ โคตรก าพ้ี

14 นาย ณฐันนท ์ทิพวรรณ

15 นาย ณฐัภูมิ เทพอาจ

16 นาย เตชทตั ศรีทองเยน็

17 นาย ธนกฤต ค  าครุฑ

18 นาย ธนกฤต ธรรมศิริ

19 นาย ธนกานต ์พรมปัน

20 นาย ธวชัชยั ผดัจนัตา

21 นาย ธญัวฒิุ นนัชยั

22 นาย ธีรเดช ตะนะทิพย์

23 นาย ธีรเดช พิศจารย์

24 นาย ธีรพล กิติวงั

25 นาย ธีรเมศร์ ยทุธเรืองโรจน์

26 นาย นนทพนัธ์ พรมยา

27 นาย นรเศรษฐ์ ครองดี

28 นาย นราวิชญ ์เชาวน์เสริมสุข

29 นาย นราวิญ ์จนัทอน

30 นาย นนัทรัตน์ ธนะเพทย์

31 นาย บรรณวิชญ ์หม่ืนดาบ

32 นาย บญัญพนต ์เพียวอยู่

33 นาย ปัณณวิชญ ์ปัญสุภารักษ์

34 นาย พลากร เทพเสนา



35 นาย พศุตม ์แยนสัน

36 นาย พชัรพร วงคน์อ้ย

37 นาย พฒิุพงศ ์เสนปิน

38 นาย พฒิุพงษ ์ศิริมาตย์

39 นาย ภทัรพล เทศบุตร

40 นาย ภทัรศกัด์ิ เมฆะ

41 นาย ภาณุพฒัน์ แกว้ตนั

42 นาย ภานุวฒัน์ บุญอินทร์

43 นาย ภูณภทัร สมใจ

44 นาย ภูมิพฒัน์ วฒิุ

45 นาย ภูมิภทัร สาปุก

46 นาย ภูวมินทร์ ราชพทุ

47 นาย ยศภทัร สุริยา

48 นาย รัชชานนท ์น าพล

49 นาย รัฐภูมิ จนัอุดชา

50 นาย รัฐภูมิ เรืองเมือง

51 นางสาว วรรณิกา ใหม่สาร

52 นาย วชัริศ สวนเจริญ

53 นาย วิทวธั อินสม

54 นางสาว วิมลรัตน์ ใจดี

55 นาย ศุภกนัต ์ค  ายวง

56 นาย ศุภณฐั อุดแวน่

57 นาย สิริภทัร ฝายนนัชยั

58 นาย อชิตพล อุตราช

59 นาย อธิวฒัน์ ทาการ

60 นาย อรรถพร ธรรมสัจจา



61 นาย อรรถพล ชูทรัพยเ์จริญกิจ

62 นาย อสันีย ์บูรณพนัธ์

63 นาย อิศรานุวฒัน์ คลา้ยนาค

64 นาย เอ้ือองักูร โคตรชมภู

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกวรรณ กอ้นค า

2 นาย กิตติพสัต ์ใจประสงค์

3 นาย ชชันนัท ์กนัทะพรม

4 นางสาว ณฐัณิชา สุทธวงค์

5 นาย ณฐัพล นิธิพงศช์ญาน์

6 นาย ธมนวรรณ เขียวไทย

7 นางสาว ธญัยธรณ์ สิงห์ตะ๊นะ

8 นางสาว ปพิชญา กามินทร์

9 นาย ปาฏิหาริย ์สุทธิราช

10 นาย พอเพียง นุดวงแกว้

11 นาย รณกฤต ขะละ

12 นาย รพีพงศ ์ปาโน

13 นาย วฒันศิลป์ น าพล

14 นาย ศตาย ุพละศกัด์ิ

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ   อิเล็กทรอนิกส์



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กรรจณา เทียรอุดม

2 นาย กฤตเมธ แสนทะนะ

3 นาย กฤษณา จิตตมล

4 นาย กลวชัร การินทร์

5 นางสาว กญัญาวีร์ มโนดี

6 นางสาว กุลนิษฐ์ ใจนอ้ย

7 นาย จิรประภา บริคุต

8 นาย จิรพฒัน์ คนสูง

9 นาย จิรวฒัน์ ธนะขวา้ง

10 นาย จิรศกัด์ิ ค  ามงคล

11 นางสาว จิรัชญา พุ่มพวง

12 นางสาว ชญัญาพทัธ์ อาษา

13 นาย ชานนท ์โยธะกา

14 นาย ชิษณุชา สมแสง

15 นาย ญาณพล แก่นจนัทร์

16 นาย ฐิติพงศ ์ค  าแปงตตั

17 นาย ณฐนนท ์สายเพชร

18 นาย ณฏัฐากร ภิมาลย์

19 นาย ณฐัพงษ ์บุญตนั

20 นาย ณฐัภทัร ดาใหญ่

21 นางสาว ทอฝัน อภยัรุณ

22 นาย ทกัษด์นยั ทิงชิต

23 นางสาว ทิพปภา พฒิุมา

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ   ก่อสรำ้ง

ช่ือ - นำมสกุล 



24 นาย ธนโชติ โนจิตร

25 นางสาว ธนพร ไผ่แจค้  ามูล

26 นาย ธนากร จิตตะ๊

27 นาย ธนากร ทบัทิมแท้

28 นาย ธเนตร ค  าลือ

29 นาย ธราเทพ แกว้ใหม่

30 นาย ธวชัชยั สียา

31 นาย ธญัชนก โพธิกสิกร

32 นาย ธีรภทัร มีบุญ

33 นาย นรชยั ค  าฟู

34 นาย นวพล หาญยทุธ

35 นางสาว นิจฉรา สวนวงษ์

36 นาย นิติภูมิ ดวงนยั

37 นางสาว บุณยาพร เยน็ใจมา

38 นางสาว เบญญาทิพย ์อุปละ

39 นางสาว ปภาวรินท ์หม่ืนจนัทร์

40 นาย ปรเมษฐ์ พนัชน

41 นาย ปรวีศ ์ศรีสุวรรณ

42 นาย ปัญญากร เขียวปัญญา

43 นางสาว ปิยธิดา วงศวิ์เศษรัตน์

44 นาย ปิยะวฒัน์ ฐานะ

45 นาย ปุณญดา ดวงปัญญากุล

46 นาย พลกฤต เคยหลุ

47 นาย พิทกัษส์ันติ พรมรังฤทธ์ิ

48 นาย พิพฒัน์ สายธงเเกว้

49 นาย พิราอร หอมนวน



50 นาย เพียงอมัพร เบ็ญจมาลย์

51 นาย ภทัรดนยั ดีอุด

52 นาย ภาณุพงศ ์วฒิุสวสัด์ิ

53 นาย ภาณุวฒัน์ พทุธรักษา

54 นาย ภาณุวิชญ ์ตาลสิทธ์ิ

55 นาย ภานรินทร์ อินกอง

56 นาย เมธา อินกา

57 นาย เมธาสิทธ์ิ แสนธิ

58 นางสาว รวิสรา ข่ายค  า

59 นางสาว รินทร์หทยั วิสิฐธนนนท์

60 นางสาว ลลัน์ลลิต ค  าดี

61 นาย วรวิทย ์ภูคา

62 นาย วรัญชิต กุณาวงค์

63 นาย วชัรินทร์ ตาวนัดี

64 นาย วฒันปกรณ์ เจริญพงษ์

65 นาย วนัเฉลิม พลจร

66 นาย วนัเฉลิมชนม ์แฮว้มา

67 นางสาว วิมลมณี ทิพยป์าละ

68 นางสาว วิลาสินี ทะนะดว้ง

69 นาย วีรภทัร ตามนั

70 นาย ศุภกร มูลยะ

71 นาย ศุภลกัษณ์ จนัทรตะ๊

72 นาย สรัลรัตน์ ขนัตี

73 นาย สิทธิกร ระลึก

74 นาย สิทธิพล หลงจ าปา

75 นาย สิราวรรณ แควง้อินทร์



76 นาย สุพิชฌาย ์สอนสมฤทธ์ิ

77 นาย สุรทิน ค  าไทย

78 นาย สุวิชญา บางพนัธ์

79 นาย อนุวตัร แปลงลว้น

80 นาย อภิรักษ ์กองแกว้

81 นาย อภิวฒัน์ เสนนนัตา

82 นาย อภิวฒัน์ อนุมา

83 นาย อิษฎาอร ระคาไพ

84 นาย เอก บดินทร์ ชุมวิชา

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กลวชัร ผดัผล

2 นาย ธนทั สุดสม

3 นาย บรรณวิชญ ์ครุฑเงิน

4 นาย อดิเทพ อินทองชยั

5 นาย อภิษฎา ทวีเสนียพิ์ชญ์

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กณัฐิกา วิชยัค  า

2 นาย กิตติพศ เทพเสน

3 นางสาว ฐิติกาญจน์ มูลยะ

4 นางสาว ณิชารีย ์โลราช

5 นาย ตุลทรัพย ์โจกงาม

แผนกวิชำ   เมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ   เทคนิคคอมพิวเตอร์

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 



6 นาย ทิพปภา วงคห์ลอม

7 นาย นทัธภูมิ วงศก์องแกว้

8 นาย บณัฑิต นอ้ยสันต์

9 นาย ปภงักร อนนัทยศ

10 นาย ปรมินทร์ สัตยวงค์

11 นาย ปริชญา เรืองต้ือ

12 นางสาว พิชญาภา ขติัยศ

13 นาย ภทัรพงศ ์มงคลชยั

14 นาย ภาคิน ใจฟู

15 นาย มานิตา ทิพยปั์ญญา

16 นาย เมธปิยา ทะมา

17 นางสาว รัตติกาล ค  าหล่อ

18 นาย วชิรวิทย ์ใจใหม่

19 นาย วรินทร ศรีสุนทร

20 นางสาว วิรัชยาภรณ์ กาต้ิง

21 นาย สรัล รุ่งเชา้

22 นางสาว สุพตัรา ปิจดี

23 นาย สุวรรณภูมิ จนัทร์เเกว้

24 นางสาว ไอริษา เขียวสมบติั

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกวรรณ กอ้สละ

2 นางสาว กนกวรรณ ปันค า

3 นางสาว กญัญานุช อุปนนัไชย

4 นางสาว กลัยทิ์ตาวีร์ มีพวงผล

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ  กำรบัญชี

ช่ือ - นำมสกุล 



5 นางสาว กิตติมา กาซาว

6 นางสาว ชนิดา ชยัวงค์

7 นางสาว ชนิสรา ก๋าวงศ์

8 นางสาว ชลธิชา จอ้ยชดชอ้ย

9 นางสาว ช่ืนฤทยั จาวเจริญทรัพย์

10 นางสาว ทกัษพร นิลบรรจง

11 นาย ธนทรัพย ์ยิม้เจริญ

12 นางสาว ธวลัรัตน์ บวัเหล็ก

13 นาย ธีรดนยั งามประสิทธ์ิ

14 นางสาว นภสันนัท ์ค  านามะ

15 นางสาว นนัทวดี อินแสง

16 นางสาว นิชานาถ ศรีสุวรรณรัตน์

17 นางสาว ปภาดา สายยาน

18 นางสาว ปัทมพร บุญตา

19 นางสาว ปุญญิศา หงษสิ์บสอง

20 นางสาว พนิตพิชา แสนเค่ียน

21 นางสาว พิชชานนัท ์ใจปิง

22 นางสาว พิชญาพรรณ ขติัยศ

23 นางสาว เพญ็พิชชา ใจประสงค์

24 นางสาว ภิชญาภคั เถอะจ๋า

25 นางสาว รัตนากร กนัทะวงั

26 นางสาว รินรดา ประพตัร์

27 นางสาว วณิชยา ดีกลัลา

28 นางสาว วรินทร์ทิพย ์สุขี

29 นางสาว วนัวิสา ปินตาวงค์

30 นางสาว ศศิวิมล ใจปิน



31 นางสาว ศิริวรรณ เป้ียทา

32 นางสาว หฤทยช์ญา สุวรรณา

33 นางสาว อทิตยา สุใจ

34 นางสาว อนนัตญา ตญัญู

35 นางสาว อนิตา แซ่โฟ้ง

36 นางสาว อรินชิตรา พรมรักษา

37 นางสาว อจัจิมา นางรองรักษ์

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กมลฉตัร สีแกว้

2 นางสาว กรชุลี แซ่เลา้

3 นางสาว กญัญาพชัร เสาร์วงค์

4 นางสาว กนัตพร แซ่ทา้ว

5 นางสาว ขนัค า ทิศทองดี

6 นางสาว ฐานิกา วงษอุ์ปรี

7 นางสาว ฐิตินนัท ์จนับุดสา

8 นางสาว ณฐัธิดา ราชานนท์

9 นางสาว นลินทิพย ์บุญเรือง

10 นางสาว นนัทน์ภสั ฝ้ันพรมมินทร์

11 นางสาว พชัรญาดา ค  าจิตร

12 นางสาว พิชญา ตะ๊อิน

13 นางสาว เพญ็พิชชา ใจตา

14 นางสาว ภทัรนนัท ์โค่นส าเนา

15 นางสาว วริศรา บุญประเสริฐ

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ  กำรตลำด



16 นางสาว สิริยา มหาเมธา

17 นางสาว สุชาดา พนัธ์เพง็

18 นางสาว สุชาวดี อน้ยะ

19 นางสาว หทัยา แกว้ยอด

20 นางสาว อาริญา รุณอินตา

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกพร ค  ายนัต์

2 นางสาว กญัญารัตน์ อินจีน

3 นาย กนัตพงศ ์อุดนนัท์

4 นาย กิตติพฒัน์ อรรถสุภาพงศ์

5 นางสาว จุฬาลกัษณ์ ม่วงสาร

6 นาย เจษฎากร เรือนแกว้

7 นาย ชนพล ศรีเวียง

8 นางสาว ชุติกาญจน์ กิตินนัท์

9 นางสาว ฐิดาภา เรืองเมือง

10 นาย ณฏัฐกรณ์ กนัทา

11 นางสาว ณฏัฐธิดา แซ่เต๋ิน

12 นาย ณฐัลกัษณ์ ยาวิละ

13 นาย ตฤณกฤตย ์เวงศว์รรธน์

14 นาย ทรรศนกร ขดัแกว้

15 นาย ธนภทัร์ พงศศิ์ริ

16 นางสาว ธวลัรัตน์ ลาภิยะ

17 นางสาว ธญัพิสิษฐ์ จินดาวรรณ์

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ  คอมพิวเตอรธุ์รกิจ

ช่ือ - นำมสกุล 



18 นางสาว ธิดารัตน์ ทิพยผ์่อง

19 นางสาว นนัทนชั อุดทิพย์

20 นางสาว นิตยช์าภคั อบเชย

21 นางสาว บณัฑิตา สาเมาะ

22 นาย ปณชยั พว่งข  า

23 นางสาว ปัทมาภรณ์ ดาใจค า

24 นาย เปรมเกียรติ หว้ยจนัทร์

25 นาย ภทัรดนยั หิรัญญานุวตัร

26 นาย ภูริภทัร สมศกัด์ิ

27 นาย ราชพฤกษ ์สลีอ่อน

28 นาย วรรณดนยั แซ่เฮง้

29 นางสาว วรรณวิศา ท างาน

30 นาย วรัญญู สาแกว้

31 นาย ศุภกานต ์ปานศรี

32 นางสาว ศุภนิดา สารถอ้ย

33 นาย ศุภรากร วงศวิ์วฒัน์กิตติ

34 นาย สุชจัจ ์รัตนวิเวธน์

35 นางสาว สุชาดา ใจจนัทร์

36 นางสาว สุปรียา ไชยสลี



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว ภทัราวดี ถาลายค า

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกพร ขนัทอง

2 นางสาว กฤษดา ผาบงั

3 นาย นิธิพนธ์ ปิงนา

4 นางสาว ปานไพลิน ทองค า

5 นาย ปิติภทัร์ พู่จนัตระกูล

6 นางสาว พนิตพร แซ่โซ้ง

7 นาย ภาคิน แซ่วา่ง

8 นาย สุทธิกานต ์ไชยประพนัธ์

9 นางสาว สุนิษา นรินทร์รัตน์

10 นาย สุรชยั ศรีนวล

แผนกวิชำ  กำรจัดกำรส ำนักงำน

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 

แผนกวิชำ  อำหำรและโภชนำกำร

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวช. 



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย เเสงเพชร ศรีพรม

2 นาย กิตติคุณ ค  ายา

3 นาย ชญานนท ์ตั้งเสรีกูล

4 นาย ชนิกานต ์ต๊ิบประจกัร

5 นาย ชยัพทัย ์อภิวงค์

6 นาย ช านาญ ทา้วรัตนวงศ์

7 นางสาว ณฐัพร ธนเนตร

8 นาย ณฐัศกัด์ิ สุวฒันา

9 นาย นายสุเมธ ไชยเรือน

10 นาย พีรภทัร รัตนวงค์

11 นาย ศิวกร อุปจกัร์

12 นาย สรรพวตั จิณะแสน

13 นาย อิสราวธุ ปรางคท์อง

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย นริศ คชโถมะ

2 นาย ศรัณย ์ปายแสง

3 นาย เทอดพงษ ์เผ่าดี

4 นาย สิรวิชญ ์กนัแกว้

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ  เทคนิคยำนยนต์ไฟฟ้ำ

ช่ือ - นำมสกุล 

รำยช่ือนักเรยีนทีส่มัครเรยีน วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ปีกำรศกึษำ 2566

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ  เทคนิคยำนยนต์

ช่ือ - นำมสกุล 



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กมลภพ ทวีวรรณ

2 นาย กฤตนยั นควิเศษ

3 นาย กอ้งกิดากร เนตรทิพย์

4 นาย ชินวฒัน์ ศรีผาวงศ์

5 นาย ชุมพล ตนภู

6 นาย ฐิติพฒัน์ วงศศ์รีกุล

7 นาย ฐิติวฒัน์ โพยนอก

8 นาย เดชาวตัร โพธิยะ

9 นาย ธีรภทัร ลาวเปียง

10 นาย ธีรสิทธิ กาบแกว้

11 นาย นพดล โชติรัตนธิศ

12 นาย นวีเวช สุรินทร์

13 นาย นิติภูมิ ดวงทา

14 นาย พลภทัร เสารางทอย

15 นาย พีรพฒัน์ เตชนนัต์

16 นาย ศรายทุธ สุทธการ

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย นราธิป อินสองใจ

2 นาย ฐิติพนัธ์ ธรรมโม

3 นาย ปิยะวฒัน์ สันทา

4 นาย ณฐัพงษ ์เทพแกว้

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ  เทคนิคโลหะ

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ  เทคนิคกำรผลิต



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กรกช กายา

2 นาย กฤษณพงศ ์ติสระ

3 นาย กอ้งภพ แปงอุด

4 นาย กิตตินนัท์ ป้องแกว้

5 นาย คีตาภทัร ค  าวงศ์

6 นาย ฐปนวรรธน์ ไมส้นธ์ิ

7 นาย ณฐัพล หม่ืนกอ้นแกว้

8 นาย ณฐัวฒิุ ค  าอา้ยลา้น

9 นาย ณฐัวฒิุ ศรีค  า

10 นาย ถิรเจตน์ บุญเป็ง

11 นาย ธนกร อินผ่อง

12 นาย ธญักร รองเมือง

13 นาย นภนต ์ฐานิสร

14 นาย นิธิศิลป์ มหามิตรอนนัต์

15 นาย บรรณวิชญ ์กองแกว้

16 นาย บณัฑิตพงษ ์กลัยาประสิทธ์ิ

17 นาย ปริญญา เวียงอินถา

18 นาย พิสิษฐ์ุ ปาวิชยั

19 นาย ภาณุวิชญ ์งานอ่อน

20 นาย ไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล

21 นาย วทญัญู พรมรักษา

22 นาย วรเชษฐ์ ใจรินทร์

23 นาย สัณหณฐั รักขะภยั

แผนกวิชำ  ไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)



24 นาย สิทธิกร ด าดง

25 นาย หน่ึงสาม ปันติ

26 นาย อภินนัท ์สิทธิสัน

27 นาย ตรัสตรัย คนัทะลือ

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย ณฐัวชัร กนัทรประเสริฐ

2 นาย ธนวฒัน์ เมืองด่าน

3 นาย ธีรโชติ เมืองไชย

4 นาย นนภทัร อะโรคา

5 นาย บุญญฤทธ์ิ วฒิุ

6 นาย พิมพพิ์ศุทธ์ ใจทิศ

7 นาย พีรดนย ์ตรงประเสริฐศิริ

8 นาย พีรวิชญ ์สอนสมฤทธ์ิ

9 นาย ภูริพฒัน์ เสนวงศ์

10 นาย รัชฎาพร สอนหมอก

11 นาย วฒันยั สารวงษ์

12 นาย อนุวฒัน์ แกว้ดวงดี

13 นาย อาชานนท ์ไชยวฒิุ

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ  อิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - นำมสกุล 



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย เก้ือองักูร อินชูใจ

2 นาย คมกริช ค  าอา้ย

3 นาย ณฏัฐธิดา นากเจียม

4 นาย ณฐัวฒิุ โตเมือง

5 นาย ทีฆทศัน์ ยะเสน

6 นาย พรรษกฤษ ติละ

7 นาย ราเชนท ์ตุม้อ่อน

8 นางสาว ลีลาวนัต ์ปรังกิจ

9 นางสาว โสภิตนภา ตนักุระ

10 นาย อภิวิชญ ์นนัศิริ

11 นางสาว อรปรียา จิตอารี

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กนัตภณ ธนูสาร

2 นาย โชคอ านวย ดอนแกว้

3 นาย เตโชดม ศรีจ าปา

4 นาย ปฏิภาณ อินนนั

5 นาย รัชพล เมืองแก่น

6 นางสาว รุ่งฤดี พรหมเลิศ

7 นาย สรวิชญ ์ป้องแกว้

8 นาย โอบกิจ บุตรพนัธ์

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ ก่อสรำ้ง

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง ทวิภำคี)

แผนกวิชำ เมคคำทรอนิกส์



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กฤตยา ปัญญาทา

2 นาย กฤษดา กองตา

3 นาย เจนณรงค ์เชาวไ์ว

4 นาย ไชยพฒัน์ มหาดไทย

5 นาย พชัร ลีเพญ็

6 นาย อนนัตสิ์ทธ์ิ ยาติกา

7 นาย อภิญญา ผงจนัทร์

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กศิตา โคกมา

2 นางสาว เกวลิน ไชยโย

3 นางสาว ชลรฎา บุตรแกว้

4 นาย เทพกฤต ค  าดี

5 นางสาว ธนัยช์นก ศรีวิชยั

6 นางสาว นทัธ์ชนนั ผดัเหวิน้

7 นางสาว บุรัสกร ยศวิลาด

8 นางสาว พนิดา ทองเงิน

9 นาย พรหมเมธี อินทอง

10 นาย พนัธกานต ์ภิรัญค า

11 นางสาว พิชญธิดา วงศพิ์นิจ

12 นางสาว แพรววนิต อุดทงัไข

แผนกวิชำ กำรบัญชี

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)



13 นางสาว มทัฌิชานนัท ์ยะคร

14 นางสาว รุ่งนภา แสงฉาย

15 นางสาว วริษา ขดัทิศ

16 นาย วชัรพงค ์ปัญญา

17 นางสาว วิชญาดา มินทะนา

18 นางสาว ศรีภณัย ์ยางงาม

19 นางสาว ศรุดา วะปะนงั

20 นางสาว สุภาพร สังขท์อง

21 นางสาว หทยัชนก ธะนะสม

22 นางสาว อรวรา จนัแล

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว แพรวา ศิริรัตน์

2 นางสาว พิมลพรรณ อินสองใจ

3 นางสาว กมลลกัษณ์ กนัยะ

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย จิรเดช สุขเกษม

2 นางสาว ชนญัญา เงินสร้อย

3 นาย ติณณภพ เรือนขนัทร์

4 นาย พงศกร บุญทศ

5 นางสาว รัตน์มณี แซ่จ๋าว

6 นาย วรวฒิุ ศรีสุคนธ์

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ ธุรกิจดิจิทัล

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ กำรตลำด

ช่ือ - นำมสกุล 



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย นิรัตศยั ค  าพรม

2 นางสาว อุมารินทร์ อ่ินแกว้

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (สำยตรง)

แผนกวิชำ อำหำรและโภชนำกำร



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กฤตเมธ ละขะไพ

2 นาย กฤษกร ค  านาน

3 นาย กฤษกร ศิริกนัไชย

4 นาย กอบกิจ มุงต่อม

5 นาย กิตตินนัท ์ยานนัท์

6 นาย กิตติพนัธุ์ พรมรักษา

7 นาย กิตติภูมิ ทองค า

8 นาย จกัรพล แซ่วา่ง

9 นาย จิตติพฒัน์ อินตะ๊ภา

10 นาย จิรพงค ์แสนหวี

11 นาย จิราย ุขดัศิริ

12 นาย ชยพล จิตวฒันาชยั

13 นาย ฌตัตงัค ์แกว้ตา

14 นาย ณรงคช์ยั แซ่ว้ือ

15 นาย ณฐันนท ์หา้วหาญ

16 นาย ณฐันนัท ์สลีอ่อน

17 นาย ณฐัพล แซ่ว้ือ

18 นาย ณฐัพล ศกัด์ิยิง่ยง

19 นาย ณฐัวตัร เตอะอ าภา

20 นาย ธนกฤต อายยุนื

21 นาย นนัทกร สนัน่เมือง

22 นาย พงศธร สินสมบติั

รำยช่ือนักเรยีนทีส่มัครเรยีน วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ปีกำรศกึษำ 2566

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ  เทคนิคยำนยนต์

ช่ือ - นำมสกุล 



23 นาย พีรภทัร พิมมะโคตร์

24 นาย ภานุกร ทะดี

25 นาย ระพีวิทย ์เมืองทิพย์

26 นาย วสุพล มงคล

27 นาย วชัรเกียรติ มะศกัด์ิ

28 นาย ศกัดินนท ์ศรีทะจินต์

29 นาย ศุภกิตต์ิ แซ่โซ้ง

30 นาย สุทธวีร์ ลาโพธ์ิ

31 นาย อมรรัตน์ ดวงแกว้

32 นาย ธีระ แตงพรม

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กฤษณะ ปานตะ๊ระษี

2 นาย ชลชาติ สุมทุม

3 นาย ธนพงษ ์สุทธะเขต

4 นาย นพกร เจริญข้ึน

5 นาย พลลภตัม ์แซ่เลา้

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กิตตินนัท ์กนัทะยา

2 นาย เขมทตั มาลา

3 นาย จกัรพงศ ์อภยัรุณ

4 นาย จกัรภพ กาครุฑ

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ  เทคนิคยำนยนต์ไฟฟ้ำ

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ  เทคนิคกำรผลิต



5 นาย เจษฎา ตะ๊นอ้ย

6 นาย ณฐักมล ศรีค  าเทียม

7 นาย ธนโชติ ทองเสือสิริโชติ

8 นาย ธีรโชติ อายยุนื

9 นาย นฐัวฒิุ อินปา

10 นาย พชร สวนค ากอง

11 นาย พรชยั พรมวงศย์ศ

12 นางสาว พลอยชมพ ูสมจิตต์

13 นาย พทุธิพงษ ์อินทะรังษี

14 นาย ภาณุพงศ ์อินนะใจ

15 นาย ภูมิภทัร กะจนัทร์

16 นางสาว ร้อยดาว จกัร์นอ้ย

17 นาย วรกิจ จนัดี

18 นางสาว วรรณกานต ์จนัตะยอด

19 นาย วิชารัตน์ ศรีอว้น

20 นาย วิศิษฐ์ ธิราช

21 นาย วีระศกัด์ิ ปัญญาทา

22 นาย ศาสวติัวงศ ์ซ่ือสัตย์

23 นาย สันติภาพ เรืองรัมย์

24 นางสาว อญัชลี ค  ามี



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย ณฏัชนนท ์วงศค์  า

2 นาย ณฐัวตัร บริคุต

3 นาย ธีรภทัร์ เจดียห์น่อ

4 นาย พีรพฒัน์ ใชยปาละ

5 นาย ศุภกฤต กาต้ิง

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กฤษฎา ปานตะ๊ระษี

2 นาย กฤษฏ ์การะเกตุ

3 นาย คุณานนต ์วาดสูงเนิน

4 นาย จารุพงค ์สิงกา

5 นางสาว จารุวรรณ พลท า

6 นาย ชยพล บุญตา

7 นาย ชโยดม ปักษากนก

8 นาย ณฏัฐพล ไชยสลี

9 นาย ณฐันนท ์ตาจนัดี

10 นาย ณฐันยั ค  าชมภู

11 นาย ไทยพนัธุ์แท ้มะลิซ้อน

12 นาย ธนกฤต สิทธิพฒั

13 นาย ธนภทัร สีทา

14 นาย ธนภูมิ สุท  าเลา

แผนกวิชำ  ไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ  เทคนิคโลหะ

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)



15 นาย ธนะชยั จ  าปา

16 นาย ธนากร สุขพนัธ์พงศ์

17 นาย ธนัวา แยม้นวล

18 นางสาว ธารทอง ทองแกว้

19 นาย นที ค  าอยู่

20 นาย นรวิชญ ์จนัตะ๊นาเขต

21 นาย นทัธพล บวัอ่ิน

22 นาย พิทยาพล กนัค  า

23 นาย ภทัทราวธุ ยอดปา

24 นาย ภานุวตัน์ แกว้แดง

25 นาย ภูมิพฒัน์ โนจิตร

26 นาย ภูริพฒัน์ อุ่นค า

27 นาย รพีพทัธ์ิ รบศรี

28 นาย รัชชานนท ์ยิม้พลาย

29 นาย เรืองชยั นกนอ้ย

30 นาย วรภพ ยะกนัทะ

31 นางสาว วรัญญา อุ่นถ่ิน

32 นาย ศิรวิทย ์สุ่มสมิง

33 นาย ศุภวิชญ ์บวัรี

34 นาย สิรภูมิ เป็งมา

35 นาย สิริวฒัน์ อินตะ๊วิน

36 นาย อธิปปัตย ์จินะไชย

37 นาย อภิชยั แซ่เฮอ้



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย ณฐัสิทธ์ิ ค  าตัน๋

2 นาย ธีรภทัร์ ขติัยะ

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย กฤตนยั มงคล

2 นางสาว กญัทิญารัตน์ ใจปิง

3 นาย เกริกวาพงศ ์พิริยะเจริญกุล

4 นาย คฑาวธุ อุปจกัร์

5 นาย จีรภทัร โนทะ

6 นาย เจริญชยั ก๋าค  ามูล

7 นางสาว ชญานิน เจดียก์นัท์

8 นาย ชยัธวชั ต๊ิบบุญศรี

9 นาย ชิติพทัธ์ ตั้งเจียมศรี

10 นาย ณภทัรศกร อุปละ

11 นางสาว ณิชาภทัร จอมตั้ง

12 นาย ธนาธิป วรรณภพ

13 นางสาว ธญัญากรณ์ จิตวิชา

14 นาย นนัทวนั วงคก์าอินทร์

15 นาย นารากรณ์ ทะสี

16 นางสาว นิชานนัท ์เต๋จะ๊

17 นาย ปราโมทย ์กวาวสิบสาม

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ ก่อสรำ้ง

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ  อิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - นำมสกุล 



18 นางสาว ปรียาพร อินจอ๊ด

19 นาย พรภวิทย ์เช้ือหมอ

20 นาย พรรณภทัร ชยัอ่ินแกว้

21 นางสาว พรรณิกา นากรณ์

22 นาย พลภทัร ปันโด้

23 นาย พีรพฒัน์ คนัทะลือ

24 นาย ภาคภูมิ กรรณิกา

25 นาย ภาสกร มณีจร

26 นาย ภูมินทร์ คงธนวณิชย์

27 นาย รัฐพงษ ์เช้ือหมอ

28 นาย รัฐพงษ ์ศรสีดา

29 นางสาว รุ้งนภา สมค า

30 นาย วชิรากร แกว้เดช

31 นาย ศกัดินา ศิริโภคา

32 นาย ศิวกร จนัทิยา

33 นาย สพลดนยั ค  าเข่ือน

34 นางสาว สุวนนัท ์ทะนะวงศ์

35 นาย อธิชานนท ์เสยะมาตร

36 นาย อภิรักษ ์จนัทร์หอม

37 นาย อรินทราช วนัแกว้

38 นาย อาทิตย ์เช้ือเทศ

39 นาย อิทธิพทัธ์ กางบิด



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย คงกะพนั คงดี

2 นางสาว ณฏัฐณิชา สมแสง

3 นาย ณฐันนท ์พิญญกิจ

4 นาย ธนกร สลีอ่อน

5 นาย ธนกฤต เปียสังข์

6 นาย ธีระวฒัน์ ชูส่งแสง

7 นางสาว นลินรัตน์ สุปินะ

8 นางสาว เมยาวี ดอนอินไชย

9 นาย วธญัญู เอ่ียมปทุมมาลย์

10 นาย วชัรพงศ ์ปัญญาชมภู

11 นาย วชัรพงษ ์ไชยยะ

12 นาย สิทธิศกัด์ิ วนัเพญ็

13 นางสาว อาทิตยา บุญยวง

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กมลพร เมืองค า

2 นางสาว กญัญารัตน์ หลวงฤทธ์ิ

3 นางสาว กานตธิ์ดา อะทะยศ

4 นางสาว ชนากานต ์รางแดง

5 นางสาว ชนิกานต ์โวหาญ

6 นางสาว ชลดา แปงอุด

7 นางสาว ญาณภทัร ค  าวงคแ์กว้

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ กำรบัญชี

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



8 นางสาว ณฐัรยา ดว้งธิวงศ์

9 นางสาว ทศัณวรรณ นนัตะ๊ปิน

10 นางสาว ธนชัญา ฟบิูนทร์

11 นางสาว ธมลวรรณ ยศวงค์

12 นางสาว ธิรารัตน์ บุญตา

13 นางสาว นนัธิกาล วงศอิ์นทร์

14 นางสาว บุษญามาศ แตงอ่อน

15 นางสาว ปรียะพงษ ์เดชเฟ่ือง

16 นางสาว ปวริศา จาตุกรณยกิจ

17 นางสาว มุทิตา ทะไชย

18 นางสาว ยมลพร ธรรมลงักา

19 นางสาว รัตติยา นีพดุ

20 นางสาว ลลิตา สีขวา

21 นางสาว ลลิตา อุดแกว้

22 นางสาว วนิดา เสมเหลา

23 นางสาว สุพรรณิกา ค  าหลาน

24 นาย เสฏฐวฒิุ จนัพฤกษ์

25 นางสาว อมรรัตน์ จ  าปา

26 นางสาว อรปรียา นามวงศ์

27 นางสาว อจัฉรารัตน์ ค  าใจ



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กานตธิ์ดา แกว้นา

2 นางสาว เกวลิน ฝ้ันกา

3 นางสาว ชนญัชิดาภรณ์ วิชายะ

4 นางสาว ธนญัญา สิรินทรัพย์

5 นางสาว ธีริศรา นนัตา

6 นางสาว พิทยารัตน์ ตะ๊ดี

7 นางสาว พิพกัตรา เพชรดิน

8 นางสาว เพญ็นภา ศรีวิไชย

9 นางสาว ภวิษยพ์ร เหล่าติกุล

10 นางสาว ภทัรภรณ์ อินวลัดี

11 นาย สรวิชญ ์แยนสัน

12 นางสาว สารินท ์ไชยวงศ์

13 นางสาว สิริภา กนัธฤทธ์ิ

14 นางสาว สุกญัญา นามวงค์

15 นางสาว สุรีรัตน์ แซ่โฟ้ง

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว ณฐัณิกา เตชะนนัท์

2 นางสาว ธารีรัตน์ ยาริตะ

3 นาย พงศธร จตุัพจน์

4 นาย พณัณ์ชิตา อ ามลา

แผนกวิชำ กำรตลำด

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ ธุรกิจดิจิทัล

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)



5 นางสาว พิยดา อธิยศ

6 นางสาว มุทิตา แดงถา

7 นางสาว วาสนา ถาวงศ์

8 นาย เศฏฐวฒิุ สุทธโลก

9 นางสาว อริสา กุณา

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นาย ปุญญวฒัน์ เงินงาม

2 นาย ภูมิวิชญก์ร อฑัฒป์ลีกลว้ย

3 นาย ศศินิภา ก๋ารีย์

4 นางสาว สุดารัตน์ ปัญญาแกว้

5 นางสาว อมรรัตน์ แสนยอง

ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนัยารัตน์ อินจนัทร์

2 นาย โกมิน สุรินไชย

3 นางสาว ฐิติพงษ ์ชยัศรี

4 นาย เตชทตั พงศพ์รไพศาล

5 นาย ทวิภพ เข่ือนจนัน่าน

6 นางสาว นภสัวรรณ อาริน

7 นางสาว นิยากรณ์ ณ ล าพนู

8 นางสาว ปภาพินท ์พทุธเคน

9 นางสาว พทัธ์ธีรา  กิติหม่อง กิติหม่อง

10 นางสาว องัศนา วงคม์่าน

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ กำรจัดกำรส ำนักงำน

ช่ือ - นำมสกุล 

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ อำหำรและโภชนำกำร



ล ำดับ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนัตฤ์ทยั อุดทิพย์

2 นางสาว กุลณฐั รินไธสงค์

3 นาย ธีรศกัด์ิ เม่ียงอ่ิม

ระดับ ปวส. (ม.6)

แผนกวิชำ กำรท่องเทีย่ว

ช่ือ - นำมสกุล 


