
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
เรื่อง  ให้นักเรยีน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

เน่ืองจาก มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
----------------------------------------------------------------- 

 ด้วยปรากฏว่า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ข้อ 14 (4) ช 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ข้อ 13 (4) ช จึงประกาศรายช่ือนักเรียน นักศึกษา 
ให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีรายช่ือแนบ
ดังต่อไปน้ี 
 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ 

รหัส 
นักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121010020 นาย ธีรศักด์ิ ปิมปา ยานยนต์ เอ ปวช.1 0.32 
2 6121010053 นาย จอมฟ้า ปัญญากุล ยานยนต์ บี ปวช.1 0.71 
3 6121010077 นาย วรกร กัญยะโรจน์ ยานยนต์ บี ปวช.1 0.97 
4 6021010035 นาย ศรายุทธ กันทา ยานยนต์ เอ ปวช.2 0.90 
5 6021010057 นาย ถิร์วริทธิ บัวชุม ยานยนต์ บี ปวช.2 0.94 
6 6021010060 นาย ธนวัตน์ เครือทะนุ ยานยนต์ บี ปวช.2 1.09 
7 6021010095 นาย จักรนรินทร ์ ถาอ่ินแก้ว ยานยนต์ ซ ี ปวช.2 1.10 
8 6021010169 นาย ศตวรรษ แปงแก้ว จักรยานยนต์ฯ - ปวช.2 0.52 
9 5921010002 นาย กิตติศักด์ิ ใจดี ยานยนต์ เอ ปวช.3 1.27 
10 5921010051 นาย จิรชยา อินทะวิชัย ยานยนต์ บี ปวช.3 1.13 
11 5921010056 นาย ณัฏฐชัย ชวาเขต ยานยนต์ บี ปวช.3 1.23 
12 5921010063 นาย ธนพล จันไกย ยานยนต์ บี ปวช.3 1.28 
13 5921010068 นาย บัญชา ย่ีฝั้น ยานยนต์ บี ปวช.3 1.49 
14 5921010077 นาย ภราดร ว่างเวง ยานยนต์ บี ปวช.3 1.27 

/ สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล ..... 
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สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131010013 นาย น้อง ดวงดี เทคนิคยานยนต์ สายตรง เอ ปวส.1 1.11 
2 6131010025 นาย วรวัฒน์ ไหวอุ เทคนิคยานยนต์ สายตรง เอ ปวส.1 0.88 
3 6131010070 นาย วรากร ศรีอินต๊ะ เทคนิคยานยนต์ สายตรง บี ปวส.1 0.00 
4 6131010087 นาย เกรียงไกร รักเกียรติพงศ์ เทคนิคยานยนต์ ม.6 เอ ปวส.1 0.00 
5 6131010090 นาย เจริญสุข บงกชผ่องอําไพ เทคนิคยานยนต์ ม.6 เอ ปวส.1 1.28 
6 6131010095 นาย ณัฐพงศ์ เยตา เทคนิคยานยนต์ ม.6 เอ ปวส.1 1.21 
7 6131010097 นาย ตะวัน มานะพัฒนมงคล เทคนิคยานยนต์ ม.6 เอ ปวส.1 0.80 
8 6131010135 นาย ณตพงศ์ ประมูลเงินทอง เทคนิคยานยนต์ ม.6 บี ปวส.1 0.00 
9 6131010137 นาย ทักษ์ดนัย เจนใจ เทคนิคยานยนต์ ม.6 บี ปวส.1 0.00 
10 6131010147 นาย พันธกานต์ สมยศ เทคนิคยานยนต์ ม.6 บี ปวส.1 1.03 
11 6131010160 นาย อาชวิน เป็งใจ เทคนิคยานยนต์ ม.6 บี ปวส.1 0.00 
12 6031010163 นาย ฤทธิเดช วงศ์เพ็ญ เทคนิคยานยนต์ ม.6 บี ปวส.2 0.47 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121020006 นาย เจษฎาพร เขียวไวย์ เคร่ืองมือกล เอ ปวช.1 0.65 
2 6121020046 นาย กมลรัตน์ สมเพชร เคร่ืองมือกล บี ปวช.1 0.72 
3 6121020090 นาย นันทพงศ์ โกฏฉกรรจ์ เคร่ืองมือกล บี ปวช.1 0.94 
4 6021020048 นาย เจตดิลก หล้าวงค์ เคร่ืองมือกล บี ปวช.2 0.50 
5 6021020074 นาย สุทัศน์ พิทักราษฎร์ เคร่ืองมือกล บี ปวช.2 1.22 
6 5921020031 นาย ภานุวัฒน์ สาคะรินทร เคร่ืองมือกล เอ ปวช.3 1.49 

 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131020039 นาย เอกชัย อยู่โต เครื่องมือกล ทวิฯ สายตรง ปวส.1 1.12 
2 6131020047 นาย ชาญวิทย์ ขาวะนา เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.81 
3 6131020051 นาย ทินกร สายเดช เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.59 
4 6131020055 นาย นนท์ธวัช วงศ์งาม เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 1.15 

/ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ต่อ) ….. 
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สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ต่อ) 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

5 6131020064 นาย ภาม ธรรมสระ เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 1.27 
6 6131020070 นางสาว พรรณธิพา เหลืองเสง่ียม เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.96 
7 6131020072 นาย วงศกานต์ วงค์ว่ิง เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.20 
8 6131020083 นาย สิทธิชัย อุตะโม เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.86 
9 6131020089 นาย อภิสิทธ์ิ แสงผึ้ง เครื่องมือกล ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.78 

 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121030017 นาย สรวิชญ์ ณ สิงห์ทร ผลิตภัณฑ์ - ปวช.1 0.81 
2 6121030018 นาย สุวัฒสันต์ งามจริยาธรรม ผลิตภัณฑ์ - ปวช.1 0.84 

 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121040104 นาย ธนวัฒน์ ชัยวรรณ ไฟฟ้ากําลัง ซ ี ปวช.1 0.00 
2 6021040117 นาย โยธิน ท้าวโสม ไฟฟ้ากําลัง ซ ี ปวช.2 1.02 
3 6021040132 นาย อรรถพงศ์ ตาอ้าย ไฟฟ้ากําลัง ซ ี ปวช.2 0.74 
4 6121040150 นาย พลวัฒน์ โพธิวงค์ ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.1 0.94 
5 6121040160 นาย มงคล ศิลาพงษ์ ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.1 0.59 
6 6121040164 นาย วีรภัทร์ ทรนงค์ชัยภักด์ิ ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.1 0.38 
7 6121040167 นาย สินชัย เสถียรปัญญากลุ ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.1 0.40 
8 6121040169 นาย ธนธัส แสงสีแก้ว ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.1 0.89 
9 5921040139 นาย ปรมินทร ์ เพลงพันทิศ ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.3 1.36 
10 5921040164 นาย อิศราวุฒิ กิติวรรณ์ ไฟฟ้ากําลัง ดี ปวช.3 1.27 

/ สาขาวิชาไฟฟ้า ….. 
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สาขาวิชาไฟฟา้ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131040029 นาย ศิรวิทย์ จันทร์ก้อน ไฟฟ้ากําลัง สายตรง เอ ปวส.1 1.23 
2 6131040088 นาย พลวัสน์ พรมเสนวงศ์ ไฟฟ้ากําลัง สายตรง ซี ปวส.1 1.10 
3 6131040225 นาย ธนานนท์ วิชา ไฟฟ้ากําลัง สายตรง ซี ปวส.1 1.35 
4 6131040166 นาย ธีรโชติ ปัญโญใหญ ่ ไฟฟ้ากําลัง ม.6 บี ปวส.1 0.36 
5 6131040173 นาย พงศกร ปรางค์ทอง ไฟฟ้ากําลัง ม.6 บี ปวส.1 0.16 
6 6131040183 นาย สกุล ปรีดาเลิศกุล ไฟฟ้ากําลัง ม.6 บี ปวส.1 1.29 
7 6131040201 นาย ณัฐนัย ณ ลําปาง ไฟฟ้ากําลัง ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.40 
8 6131040217 นาย ยศกร ทําบุญ ไฟฟ้ากําลัง ทวิฯ ม.6 ปวส.1 1.00 
9 6131040218 นาย วิษณุ ศรีวิลัย ไฟฟ้ากําลัง ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.85 
10 6031040117 นาย รัชชานนท์ หนุนพรม ไฟฟ้ากําลัง สายตรง ซี ปวส.2 1.07 
11 6031040124 นาย อภิชาติ ล่าบัว ไฟฟ้ากําลัง สายตรง ซี ปวส.2 1.16 
12 6031040191 นาย ประเสริฐศักด์ิ ใยสูงเนิน ไฟฟ้ากําลัง ม.6 บี ปวส.2 1.26 
13 6031040207 นาย ศราพงษ์ ธัญญะเสถียร ไฟฟ้ากําลัง ม.6 บี ปวส.2 1.14 
14 6031040216 นาย อภิสิทธ์ิ วรรณลังกา ไฟฟ้ากําลัง ม.6 บี ปวส.2 1.43 
15 6031040228 นาย จิราวัฒน์ เสียงสน่ัน ไฟฟ้ากําลัง ทวิฯ ม.6 ปวส.2 1.04 

 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121050034 นาย รุทธกร จิตต์นุ่ม อิเล็กทรอนิกส ์ เอ ปวช.1 0.98 
2 6121050044 นาย เกียรติศักด์ิ ดวงบาล อิเล็กทรอนิกส ์ บี ปวช.1 0.60 
3 6121050050 นาย ไชยา โยธา อิเล็กทรอนิกส ์ บี ปวช.1 0.82 
4 6121050057 นาย ต้นตระการ ยะวัน อิเล็กทรอนิกส ์ บี ปวช.1 0.45 
5 6021050058 นาย พงษธร คําตุ่นแก้ว อิเล็กทรอนิกส ์ บี ปวช.2 1.23 

 
 

/ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ..... 
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สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพวิเตอร ์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121280009 นาย ชิษณุพงศ์ เบ็ญจฆรณ ี เทคนิคคอมพิวเตอร์ เอ ปวช.1 0.78 
2 6121280031 นางสาว วรรณิดา คําหมื่นยอง เทคนิคคอมพิวเตอร์ เอ ปวช.1 0.18 
3 6121280049 นาย ธนกร ยะสมจิตร ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ บี ปวช.1 0.45 
 

สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส ์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131050013 นาย ธราดล แซ่เจ่า อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สายตรง ปวส.1 0.27 
2 6131050051 นาย ถิรวุฒิ ชิษณุธนาคุณ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง ปวส.1 0.43 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6031190020 นาย พฤทธ์ิ ดอนเส เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม - ปวส.2 1.34 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131280048 นาย นัฐชัย อุปนันท์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ม.6 เอ ปวส.1 0.34 
2 6131280090 นาย วัชรากรณ์ สิงสา คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ม.6 เอ ปวส.1 0.37 
3 6031280046 นาย สิริศักด์ิ สุทธสาร คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ม.6 ปวส.2 1.47 

 
 
 
 

/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ..... 
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สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121270016 นาย พชรพล เหลาสิงห์ เมคคาทรอนิกส์ - ปวช.1 0.54 
2 6021270004 นาย ชิดชนก บดิกาญจน์ เมคคาทรอนิกส์ - ปวช.2 1.12 

 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131270030 นาย กวินท์ มูลเทพ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิฯ ม.6 ปวส.1 0.70 
2 6031270033 นาย ทนงศักด์ิ ดวงใบ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิฯ ม.6 ปวส.2 1.40 
 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121060019 นาย ธนภัทร ศิวะศิลป์ประศาสน์ ก่อสร้าง เอ ปวช.1 0.37 
2 6121060026 นาย ภาคภูมิ ครองจริง ก่อสร้าง เอ ปวช.1 0.10 
3 6121060052 นาย ณัฐพงษ์ ขาตา ก่อสร้าง บี ปวช.1 0.65 
4 6121060061 นาย นลธวัช อุตมะแก้ว ก่อสร้าง บี ปวช.1 0.84 
5 6121060068 นาย ภคพล กาละปัน ก่อสร้าง บี ปวช.1 0.74 
6 6121060073 นาย วรชัย สมหล้า ก่อสร้าง บี ปวช.1 0.94 
7 6121060078 นางสาว สิรารมย์ - ก่อสร้าง บี ปวช.1 0.86 
8 6021060011 นางสาว ฑิตยา ศรีสุข ก่อสร้าง เอ ปวช.2 0.74 
9 6021060027 นาย โพธิพงศ์ ปันปวง ก่อสร้าง เอ ปวช.2 1.00 
10 6021060047 นางสาว กวินทิพย์ ศรีอุทธา ก่อสร้าง บี ปวช.2 0.52 
11 6021060084 นางสาว สิริรัตน์ ทารส ก่อสร้าง บี ปวช.2 0.89 
12 6021060099 นาย ชิษณุพงศ์ คําสายใย ก่อสร้าง ซ ี ปวช.2 1.10 
13 6021060112 นาย บูรพา ดวงศิริ ก่อสร้าง ซ ี ปวช.2 1.19 
14 6021060123 นาย วิทยา ใจทิพย์ ก่อสร้าง ซ ี ปวช.2 1.05 

/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ..... 
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สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131060047 นาย ทิวากร พรมมิน ก่อสร้าง บี ปวส.1 0.62 

2 6131060069 นาย ศุภกร เกิดแก้ว ก่อสร้าง บี ปวส.1 1.06 

3 6131060073 นาย สุรชัช มั่นคง ก่อสร้าง บี ปวส.1 1.05 

4 6131060074 นาย อภิรักษ์ สมุทรไทย ก่อสร้าง บี ปวส.1 0.25 

5 6131060076 นาย อินทนนท์ วัฒนพงศา ก่อสร้าง บี ปวส.1 0.53 

6 6131060080 นาย กิตติคุณ ณ เชียงใหม ่ ก่อสร้าง ซ ี ปวส.1 0.11 

7 6131060081 นาย เครือ อ่อง ก่อสร้าง ซ ี ปวส.1 0.94 

8 6131060096 นาย ภิวัตรพงค์ เพชรชู ก่อสร้าง ซ ี ปวส.1 1.17 

9 6131060098 นางสาว วรรณา คําขาว ก่อสร้าง ซ ี ปวส.1 1.27 

10 6131060114 นาย วิศาล กระบวนงาม ก่อสร้าง ซ ี ปวส.1 0.92 

11 6031060018 นาย นคร มั่นยุติธรรม ก่อสร้าง เอ ปวส.2 0.80 

12 6031060031 นาย วรากร ดีนํ้าจืด ก่อสร้าง เอ ปวส.2 1.00 

13 6031060034 นางสาว ศยามล ชัยเดช ก่อสร้าง เอ ปวส.2 1.47 

14 6031060043 นาย อธิคม มูลคํา ก่อสร้าง เอ ปวส.2 1.33 

15 6031060057 นาย ณัฐดนัย ใบยา ก่อสร้าง บี ปวส.2 1.37 

16 6031060084 นางสาว ศุภกานต์ ฟูงละ ก่อสร้าง บี ปวส.2 0.83 

17 6031060097 นาย กิติพงศ์ กันทะนะ ก่อสร้าง บี ปวส.2 1.45 

18 6031060115 นาย ประกฤษฎ์ิ สินโพธ์ิ ก่อสร้าง บี ปวส.2 1.03 

19 6031060130 นาย วุฒิกานต์ ม้ามณ ี ก่อสร้าง บี ปวส.2 1.42 

  

 

 
 

/ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ….. 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121080005 นางสาว จตุรพร บิดทิพรม สถาปัตยกรรม - ปวช.1 0.43 
2 6121080008 นางสาว เจนจิรา แก้วลูน สถาปัตยกรรม - ปวช.1 0.30 
3 6121080017 นางสาว นุตประวีณ์ ศรีบุญเรือง สถาปัตยกรรม - ปวช.1 0.44 
4 6021080011 นาย ณัฐเดช อินต๊ะบุญมา สถาปัตยกรรม เอ ปวช.2 0.22 
5 6021080022 นาย พชรพล พลฤทธ์ิ สถาปัตยกรรม เอ ปวช.2 1.27 
6 6021080024 นางสาว ภูริภัทร จันทรวัฒนา สถาปัตยกรรม เอ ปวช.2 1.24 
7 6021080031 นาย สหภาพ หน่อแก้ว สถาปัตยกรรม เอ ปวช.2 1.20 
8 6021080055 นาย ปรัชญา กลิ่นหอม สถาปัตยกรรม บี ปวช.2 0.67 
9 6021080070 นาย สุริยา เพชรมณีแสงเงิน สถาปัตยกรรม บี ปวช.2 0.73 
10 5921080021 นาย อธิพงษ์ พันธ์มุม สถาปัตยกรรม เอ ปวช.3 1.38 
11 5921080029 นางสาว กีรติญานันท ์ สิงห์แก้ว สถาปัตยกรรม เอ ปวช.3 1.41 
 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6131080002 นาย กฤตย์ สอนบาลี เทคนิคสถาปัตยกรรม - ปวส.1 0.52 
2 6131080024 นาย พงศกร ปัญญา เทคนิคสถาปัตยกรรม - ปวส.1 0.87 
3 6131080025 นาย พงศธร แสนศร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม - ปวส.1 0.98 
4 6131080032 นางสาว สิราวรรณ จันทะวัง เทคนิคสถาปัตยกรรม - ปวส.1 0.00 

 
สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ลําดับ 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขางาน กลุ่ม ระดับ 

ชั้น 
เกรด 
เฉลี่ย 

1 6121110002 นาย เจริญโชคชัย ใจป้อ ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.1 0.11 
2 6121110003 นาย เฉลิมพล สายตา ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.1 0.89 
3 6021110001 นาย กรรธวัฒน์ ตะถา ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.2 1.10 
4 6021110003 นาย เจษฎากร จันทรา ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.2 0.36 
5 6021110005 นาย นฤนาท ณะวรรทัย ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.2 0.95 
6 6021110012 นาย ศราวุธ วันภูเงา ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.2 1.26 
7 6021110015 นาย อิทธิพล อินวงค์ ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.2 1.18 
8 6021110016 นาย เอกพล กาวีปลูก ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม - ปวช.2 1.03 

/ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ….. 
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