
ที่ โรงเรียนเดิม
1 นายชัยวัฒน์ แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
2 นายจักริน ท้าวศิริ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
3 นายอธิวัฒน์ เมืองมูล โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
4 นายดู่ แก้วคํา โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
5 นายมนัญชัย คําดี โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
6 นายณัฐพงษ์ ใจกว้าง โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
7 นายณัฐพล คําดี โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
8 นายพงศธร บัวแดง โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
9 นายจารุวิทย์ ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
10 นายสมบัติ นนท์ธีวรคุณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
11 นายพรวิชญ์ อินทร์นุ่ม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
12 นายนรานันทร์ นารีรักษ์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
13 นายธนายุทธ มลามาตย์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
14 นายศุภากร เปีย่มเจริญ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
15 นายธนพล หลิมสกุล โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
16 นายนครินทร์ ขามผดุง โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
17 นายนครินทร์ เจียระดา โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
18 นายภูเบศร์ ภูฆงั โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
19 นายธวัชชัย การะเกตุ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
20 สามเณรพีรภัทร์ อ่อนดี โรงเรียนวัดหย่วน
21 สามเณรพุฒิเมธ โครงกาบ โรงเรียนวัดหย่วน
22 สามเณรสุมิตร ดวงใจ โรงเรียนวัดหย่วน
23 สามเณรอัคเนตร อารีรักษ์ โรงเรียนวัดหย่วน

รายงานตวัระหว่าง วันที ่12-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 

ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาช่างยนต์   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ที่ โรงเรียนเดิม
1 นายธวัชชัย ชัยชนะ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
2 นายวิเชียร แซ่เล้า โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
3 นายทักษ์ดนัย ธิสา โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
4 นายณรงค์ฤทธิ์ บัวแดง โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
5 นายโรจนกุล บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
6 นายอภิรักษ์ สติราษฎร์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
7 นายนพรุจ วัฒนาพร โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
8 นายตนุภัทร สุมนต์เทวฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
9 นายศราวุธ โนชัย โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
10 นายธิเบต กิจจานุลักษณ์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
11 นายเสกสรร สิงหทองกุล โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
12 สามเณรจักรพงษ์ บัวชัย โรงเรียนวัดหย่วน

ที่ โรงเรียนเดิม
1 นายนัทธพงศ์ แซ่จาง โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

2 นางสาวจิราวรรณ อุปฮาด โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

3 นายนนทพัทธ์ ผัดผวน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

4 นายวาทการณ์ ละราคี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

5 นายธนชัย ใจหนัก โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชือ่ - สกุล



ที่ โรงเรียนเดิม
1 นางสาวจิราภรณ์ ดอกเข็ม โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

2 นางสาววรรณิศา ดลติถี โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

3 นางสาววริษฐา กองกิจ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

4 นางสาวสายพิณ แซหมื่อ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

5 นางสาวสุวรรณี มะลิวัน โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า

6 นายสาคร โยธาดี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

7 นางสาวญานิกา กล่ินหอม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

8 นางสาวพิยดา เบิกบาน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

9 นางสาวสุดารัตน์ คํามา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

10 นางสาวณัฐธิดา อ่อนนวล โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

11 นางสาววาสิณี เวียงคํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

12 นางสาวจิตรกัญญา สักลอ โรงเรียนพญาวิทยาคม

13 นางสาวจิรวรรณ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ที่ โรงเรียนเดิม
1 นางสาวกุลธิดา นะน่าน โรงเรียนบ้านปางมดแดง
2 นางสาววิภาวี บัวแดง โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า
3 นางสาวประภัสสร แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า

4 นางสาวธัญญตา ศรีแพ็ญ โรงเรียนบ้านแม่ตํ๋า

5 นางสาวมนัสปรียา กล่ินหอม โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

6 นายกฤษฏาวุธ คํามา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

7 นางสาวลูกรัก ค้าคล่อง โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

8 นางสาวธัญสินี โยปัญญา โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

9 สามเณรนันธพงศ์ ภูฆงั โรงเรียนวัดหย่วน

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาการบัญชี   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชือ่ - สกุล



ที่ โรงเรียนเดิม

1 นายยศธร วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

2 นายศุภฤกษ์ ผลประเสริฐ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ที่ โรงเรียนเดิม

1 นายพงศภรณ์ ดอนมูล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

2 นายวัชรินทร์ ผาลาด โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

3 นายชัชพงศ์ ชาวเวียง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

4 นายศิริชัย ศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

5 นายวรุณ อารักษ์ กศน.เชียงคํา

6 นายอภิวัฒน์ ใจใส่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

7 นายวรพล อุทธิยา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

8 สามเณรณัฐพล คัมภิรานนท์ โรงเรียนวัดหย่วน

9 สามเณรสิทธิชัย คําเงิน โรงเรียนวัดหย่วน

10 สามเณรสิทธิพร คําเงิน โรงเรียนวัดหย่วน

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)

ชือ่ - สกุล



ที่ โรงเรียนเดิม

1 นางสาววัชราภรณ์ สุขสบาย โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

2 นางสาวเพชรดา ภูครองนา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

3 นางสาวสุพรรณษา บุญใหญ่ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

4 นายธนายุต ใจดี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

5 นางสาววารุณี พึง่ศรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

6 นางสาววราภรณ์ บัวงาม วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

7 นายศุภกิตต์ิ ทองใบ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

8 นางสาวนัฐลดา คําผ้ึง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

9 นางสาวอาลิฌา กาต๊ิบ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

10 นางสาวชลิดา วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

11 สามเณรศิวกร โพธิก์รึง โรงเรียนวัดหย่วน

ที่ โรงเรียนเดิม

1 นายณัฐพงศ์ ไชยสัตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

2 นายจีรวัฒน์ วงศ์ใหญ่ กศน.อําเภอเชียงคํา

หมายเหตุ

ผู้สมัครเรียนในระดับชั้น  ปวช. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว   2,500   บาท

ผู้สมัครเรียนในระดับชั้น  ปวส. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  2,300   บาท

ระดับชัน้  ปวส.  ยังไม่รวมค่าลงทะเบยีนรายวิชา

            นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. (ปกติ)  หน่วยกติละ   50  บาท

            นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. (ทวิภาคี)  หน่วยกติละ   100  บาท

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่นักเรียน - นักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาการบัญชี   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)

ชือ่ - สกุล


