
รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ "ส่งน้องเรียนจบ" ปีท่ี 17  ประจ าปี 2565 (ปวส. ปี 1)

1 นาย สุไลมาน ดอเลาะ ช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเล่ือน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

2 นาย กรินทร์ ก๋งเม่ง ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง

3 นางสาว ชุติมา รักเถาว์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

4 นางสาว ปานชนก บุญเกรียว การตลาดและโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

5 นางสาว หัตถพร พจนาพิชัย การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

6 นางสาว ณัฐธิดา อินทร์อ่อน เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์

7 นาย ศรายุธ มีเลิศ เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์

8 นางสาว ณภิฐตา บุญเมือง การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

9 นางสาว วริศรา หุ่นแก้ว การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

10 นางสาว ปิยนันท์ ฝาหล๊ะ การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

11 นางสาว นรินทร์พร ทองเพ็ญ การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

12 นางสาว ชนิสรา ศิริปัญ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

13 นางสาว สาริกา พรหมชัยคีรี อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

14 นางสาว ทาริกา มีบุญทอง พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

15 นางสาว ชลนิชา เป่ียมศิล พืชไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

16 นาย กิตติกร ยาหอม อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
17 นาย สิทธิพร พจน์ด้วง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
18 นาย พัสยศ พัดน้อย เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

19 นางสาว ศศิธร สีระสา เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

20 นางสาว ธิดามาตร์ เพ่งสุวรรณ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

21 นาย ทินกร ขลุ่ยทอง ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

22 นางสาว จินตณา ปิติเศรษฐนันท์ ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

23 นาย ปิยวัฒน์ พรมศักด์ิ ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
24 นาย อณุศร บุญมาศรี เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

25 นางสาว จินดารัตน์ พรมหล้า เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

26 นางสาว เพ็ญวิศาข์ ลัทธะโล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

27 นาย ธนวินท์ สุวัตรถุดี ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
28 นางสาว อมลวรรณ อารีรอบ เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

29 นางสาว ปราภาศิรี แก้วควร การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

30 นาย ณัฐพล มาตะลาน อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่

31 นาย วันชัย รักแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
32 นาย สัภยา แสงซ้งเจริญกูล เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

33 นาย จิระวิน ประสุขพงษ์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

34 นางสาว ชลนิชา ชัยโยธา ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

35 นาย สมชาย วานิลทิพย์ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

36 นางสาว วิมลณัฐ วัฒนทองทวี อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

37 นางสาว วาสนา สีสมร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

38 นางสาว เสาวลักษณ์ พูสกุล ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2
39 นางสาว พรไพลิน มีเพียร ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

40 นาย จักรภัทร สุพรมอินทร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเลย

41 นาย ณัฐวุฒิ พรพงษ์ อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

42 นาย สหฤทธ์ิ อาจหาญ อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
43 นางสาว ศศิธร แจ้งจินดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

44 นาย แดนสยาม อยู่ส าราญ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

45 นางสาว สุภาพร โขขุนทด เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
46 นางสาว สุภาวดี หยองเอ่น การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

47 นาย ภราดร พิรุฬห์รุ่งเรือง อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

48 นางสาว ศันสนีย์  จ าปีหอม การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

49 นางสาว ชัญชนาอรณ์ ศรีปานอินทร์ การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา


