
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตารอบที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเคร่ืองมือกล 

1. นายชินวัตร  แดงน้อย  ช่างกลโรงงาน 

2. นายภัทรดนัย  แก้ววิเชียร  ช่างกลโรงงาน 

3. นายชูวิทย์  ค้องคำ   ช่างกลโรงงาน 

4. นายศุภกร  ด้วงทา   ช่างกลโรงงาน 

5. นายนพดล  นนทะนำ  ช่างกลโรงงาน 

6. นายกันตพัฒ  โอโน   ช่างกลโรงงาน 

7. นายเจษฎา  ศิริแพงมา  ช่างกลโรงงาน 

8. นายณัฐพงษ์  มาตเทพ  ช่างกลโรงงาน 

9. นายสมเกียรติ   ศรีพันธ์   ช่างกลโรงงาน 

10. นายภูวนารถ  ศรีวิไล   ช่างกลโรงงาน 

11. นายมนต์ชัย  บุดดาหลู่  ช่างกลโรงงาน 

12. นายจักรพงษ์    บุดดาหลู่  ช่างกลโรงงาน 

13. นายวีระศักดิ์  แสงจันทร์  ช่างกลโรงงาน 

14. นางสาวศสิประภา   คะสีทอง  ช่างกลโรงงาน 

15. นางสาวบุณฑริกา   วิปัสสา   ช่างกลโรงงาน 

16. นายธีระวัฒน์   หรั่งคำภา  ช่างกลโรงงาน 

17. นางสาวนฤมล  อุทธบูรณ์  ช่างกลโรงงาน 

18. นายจิรภัทร  บุตรโพธิ์  ช่างกลโรงงาน 

19. นายพิพัฒน์  จำปาบัว  ช่างกลโรงงาน 

20. นายคณาวัฒน์   วีระศรี   ช่างกลโรงงาน 

21. นายฉัตรกนก  มีชัย   ช่างกลโรงงาน 

22. นายสิทธิกร     คำประชม  ช่างกลโรงงาน 

23. นางสาวสุพัชราพร    มหาหิงค์  ช่างกลโรงงาน 

24. นายณัฐวุฒิ  เขียวไกร  ช่างกลโรงงาน 



25. นายณัฐภูมิ  ธรรมภิบาล  ช่างกลโรงงาน 

26. นายเชษฐา  รัตนทิพย ์  ช่างกลโรงงาน 

27. นายนิธิทัศน์  โนนสว่าง  ช่างกลโรงงาน 

28. นายนันท์ธร  วงชา   ช่างกลโรงงาน 

29. นายเทพภัคดี  สมภาร   ช่างกลโรงงาน 

30. นางสาวเมธาพร เฉลิมศร ี  ช่างกลโรงงาน 

31. นายศุภกร  เช้ือพรมมา          ช่างกลโรงงาน 

32. นายคมกริชวัจน์    แก้วโทน       ช่างกลโรงงาน 

33. นายกิตติพงศ์  คำสนุก      ช่างกลโรงงาน 

34. นายเกียรติภูมิ  แห่กาฬสินธุ ์    ช่างกลโรงงาน 

35. นายสิรภพ  มุงคุณคำชาว    ช่างกลโรงงาน 

36. นายกิรายุ                ปานกลาง     ช่างกลโรงงาน 

37. นายประภานันท์ หล้าคำ   ช่างกลโรงงาน 

38. นายอัมเรศทร์  หมายงาม  ช่างกลโรงงาน 

39. นางสาวรัชนก  ศรสุวรรณ   ช่างกลโรงงาน 

40. นายชินวัตร  กงเพชร  ช่างกลโรงงาน 

41. นายธนาพล  โทรธรรมพาส  ช่างกลโรงงาน 

42. นางสาวทัศนีย์  สมจิตร   ช่างกลโรงงาน 

43. นายจิราวรรณ  เสนาไพวรรณ  ช่างกลโรงงาน 

44. ธีระปกรณ์  อาษาภา  ช่างกลโรงงาน 

45. นายชาติตระการ ทาเภา   ช่างกลโรงงาน 

46. นายวรภพ  ไชยโชต ิ  ช่างกลโรงงาน 

47. นายศิรัช  วงษ์สารสนิท  ช่างกลโรงงาน 

48. นางสาวสุนันทา ภักดีศรี   ช่างกลโรงงาน 

49. นายเอกรินทร์  จอมทอง  ช่างกลโรงงาน 

50. นายสุภารัตน์  มหามาตย์  ช่างกลโรงงาน 

51. นายรัฐภูมิ  จันทร์วิเศษ  ช่างกลโรงงาน 

52. นายเอกราช  พิจิตรอาจ  ช่างกลโรงงาน 



53. นางสาวจีรนันท์ ดีธัมมา   ช่างกลโรงงาน 

54. นายกิตติพงศ์  สัตโรจน์  ช่างกลโรงงาน 

55. นายวริศ  เรืองแหล้  ช่างกลโรงงาน 

56. นายธญัญะวทิย ์ ปะตงัถาโต  ช่างกลโรงงาน 
57. นายสุรเดช  แกว้สขีาว  ช่างกลโรงงาน 
58. นายกติตพินัธ ์ ศริพิงษ์  ช่างกลโรงงาน 
59. นายกติตกิร  ตุลากนั  ช่างกลโรงงาน 
60. นายปุรเชษฐุ ์  ค าสงิห ์                  ช่างกลโรงงาน 
61. นายปรม ี  ศริแิพงมา  ช่างกลโรงงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง 

1. นางสาวชลธิชา  ชัยเจริญ  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

2. นายสหชาติ  ศรีกุลวงศ์  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

3. นายอนุวัต  คันทะโสม  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

4. นายอัษฎาวุธ  วันวิเศษ  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

5. นางสาวจิรภิญญา  หาญชนะชัย  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

6. นางสาวอริษา  วงษ์ปัญญา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

7. นายนิพิชฌย์  เหล่าบ้านเหนือ  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

8. นายภาณุวัตร์  คำวงค์   ช่างไฟฟ้ากำลัง 

9. นางสาวปิยะมาศ เป๊ะอยู่   ช่างไฟฟ้ากำลัง 

10. นางสาวนิภาภรณ์  หินกล้า   ช่างไฟฟ้ากำลัง 

11. นายภูมิ   แบบทอง  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

12. นายอาทร  ภาพขำดี  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

13. นายชิษนุพงศ์   กุลสุวรรณ์  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

14. นายจิระชาติ  ศาสตราวุธ  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

15. นายแสนสุขสม  พรมเมตตา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

16. นายสิริภัทร  มั่นสติ   ช่างไฟฟ้ากำลัง 

17. นายกวินเนศ     พรมวงษ์      ช่างไฟฟ้ากำลัง 

18. นายวิศรุษ  ดอนพลทา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

19. นายวัชรินทร์  ศรีวิชัย   ช่างไฟฟ้ากำลัง 

20. นายตะวัน  ยศศักดิ์   ช่างไฟฟ้ากำลัง 

21. นายอภิชาต  เชิดจะโป๊ะ  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

22. นายกฤติการ  การันเทีย  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

23. นายสุรศักดิ์  ศรีตาแสน  ช่างไฟฟ้ากำลัง  

24. หฤษฎ ์   ภายไธสงค์  ช่างไฟฟ้ากำลัง  

 

 



 

สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 

1. นางสาวสุพิชญา ไชยพร   การบัญชี 

2. นางสาวนันท์ชพร พุทธสร   การบัญชี 

3. นางสาวชลลดา  ชุมพล   การบัญชี 

4. นางสาวพรญาณี  ชัยนันท์  การบัญชี 

5. นางสาวนิธาร  พูนเปร่ียม  การบัญชี 

6. นางสาวชนิสรา  สิทธิศักดิ ์  การบัญชี 

7. นางสาวปริดา  สุทธิโยธา  การบัญชี 

8. นางสาวสุภาวดี  ลาเทิง   การบัญชี 

9. นางสาววิลาวัลย์ แก้วใสย ์  การบัญชี 

10. นางสาวภัทธิดา  พุทธเสน  การบัญชี 

11. นางสาวชุติกาญจน์  ดอนไพร  การบัญชี 

12. นางสาววิชุดา  อัณทะโย         การบัญชี 

13. นายสมภพ  สีแก้วน้ำใส       การบัญชี 

14. นางสาววรฤทัย    ถูไกรวงษ์       การบัญชี 

15. นางสาวกัญญรัตน์    แก้วบ่อ     การบัญชี 

16. นางสาวอารีรัตน์ เลพล   การบัญชี 

17. นางสาวอรพิน  แสงเนียม  การบัญชี 

18. นางสาวฉัตรทริกา ถูาวงษ์กลาง  การบัญชี 

19. นางสาวสุพิตา  ช่างสลัก  การบัญชี 

20. นางสาวณฐัพร  ดีบุตรศรี  การบัญชี 

21. นางสาวจิรสุตา  ตันมิ่ง   การบัญชี 

22. นางสาวนภิรตา  เทียบจันทร์  การบัญชี 

23. นางสาวบัณฑิตา โคตรลีวงษ์  การบัญชี 

24. นางสาวกมลมาตย์ ชิณวัง   การบัญชี 

25. นางสาวปวีนา  เหล่าจันอัน  การบัญชี 

26. นางสาวปรางใส เผยศิริ   การบัญชี 



27. นางสาวกมลชนก จันทรักษ ์  การบัญชี 

28. นางสาวอุมากร  สินทร   การบัญชี 

29. นางสาวปภาพินท์ มูลตรี   การบัญชี 

30. นางสาวจิตรดา  อุตทะกัง  การบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชัน 

1. นางสาวณัฐชา  ลีทองด ี  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นางสาวนริศตา  มหาหงษ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นางสาวขวัญสุดา  พั่วโพธิ์   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายณัฐกร  มนตรีนอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นางสาวกัลยารัตน์  ประจวบมอญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นางสาวชัชฏาภรณ์ วงษ์รินยอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นางสาวกนกรส  ศรีเชียงสา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. นายนนทกร  เกษตรช่วย  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. นายอภิรักษ์  ฮ่มซ้าย   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. นางสาววรรณิษา คำเวียง   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. นางสาวเกตน์สิรี มลสินธ์   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. นายณัฐกิตติ์  ทบบุญ   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. นายธนกร  แพงเบ้า  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. นายวิวทัด  คำสีทา   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นายอรเดช  พรมบุตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. นางสาวอริสรา  สุดจันฮาม  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. นายยศธร     มาตย์นอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. นางสาวมินตรา  แสนโคตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. นางสาวรชนี     อังศร ี   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20. นายเจตริน  ศรีสมบูรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. นายโภคิน  น้อยจันทา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22. นางสาวปริฉัตร  สนเคหงส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

23. นายอนุุชา  รัตนทิพย ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24. นายชีวิน  ผุยชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25. นางสาวเสาวลักษณ์ นิลสนธิ   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

26. นางสาวพรรณพัชร วิปัดทุม   เทคโนโลยีสารสนเทศ 



27. นายจักรพรรดิ   ชูรัตนะภักด ี  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

28. นายปฐมพร  เหล็งสุดใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

29. นายจิตติพัฒน์  สวัสดีพุทธา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30. นางสาวกิจติยาพร   พรมรินทร์     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

31. นายเอกภพ  เชน   ซีกีล       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32. นางสาวสรารัตน์    คนบุญ        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

33. นางสาวชนัญญา    อุุทัยพร      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

34. นางสาวสิริญาภรณ์   อาทร       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

35. นายสุทธิศักดิ์      สิทธิสาร      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

36. นายสมชาย  โคตรชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ       

37. นายวายุภักษ์        จันลา       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38. นางสาวกนกพร สอนศาลา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

39. นายชัชวาล  ศรีประเสริฐ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

40. นางสาวพัชรี  สอนอิง   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

41. นางสาวพีระพัฒน์ เวียงแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

42. นายพัฒนพงษ์  ป้อมจันอัด  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

43. นายณัฐวุฒิ  พลเสนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

44. นายนฤนาท  โมกรัตน ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

45. นายรชต  กงเพชร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

46. นางสาวสุภาวดี  โคตรพงษ ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

47. นายณัฐวุฒิ  สายแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564    

 

 

 

(นาย พัฒนะ ม่วงคร้าม) 

ผู้อำนวยการ 


