
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวารินช าราบ 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเปน็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

-------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวารินช าราบ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๔     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก      
โดยเรียงตามล าดับคะแนนในแต่ละแผนการเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงด าเนินการดังนี้ 
๑. รายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวารินช าราบ  
  ๒. ช าระค่าใช้จ่าย : ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคเรียนละ ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    
ค่าคู่มือนักเรียน ค่าประกันชีวิต ค่าปฐมนิเทศ ค่าเสื้อกิจกรรม ค่าเสื้อกีฬาสี ค่ากางเกงวอร์ม ค่ากระเป๋านักเรียน          
(ม.1 รับกระเป๋าฟรี)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,630 (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 เอกสารประกอบการมอบตัว  (นักเรียนคนใดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องน ามาอีก) 
๑. ใบ ปพ.๑  ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร (ด้านหน้า-ด้านหลัง) ๑ แผ่น (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มี “ชื่อ-สกุลนักเรียน , ชื่อ-สกุลบิดา , ชื่อ-สกุลมารดา” กรณไีม่มี

ส าเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา  ให้น าสูจิบัตรฉบับจริงของนักเรียนพร้อมถ่ายเอกสารจ านวน ๑ แผ่น มาแทนพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
                                                                           
                        
                  (นายพิศาล  จันทป) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ห้อง  ม.1/1  

ที ่ เลขที่สมัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 162 เด็กหญิง เบญญาภา ชินประเสริฐ   
2 57 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ มงคลเสริม   
3 125 เด็กชาย ภาณุพงศ์ หูตาชัย   
4 154 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ค าดีภักดิ์   
5 117 เดก็ชาย อรรถพร อุตม์ทอง   
6 13 เด็กชาย ณัฐพล สอนอาจ   
7 38 เด็กชาย สดายุ สิงทองทัด   
8 101 เด็กหญิง จุฑาวิณี อุปปัสสา   
9 142 เด็กหญิง นิภาพร สุวรรณศรี   
10 149 เด็กหญิง วนัชชญาภรณ ์ กันทฤทธิ์   
11 104 เด็กชาย นัธทวัฒน์ เขาแก้ว   
12 49 เด็กหญิง พรสวรรค์ ดีโลนงาม   
13 51 เด็กชาย ณัฐพนธ์ วงศ์นามเถาว์   
14 50 เด็กหญิง ดารารัตน์ พันธ์ค า   
15 59 เด็กหญิง วัชราภรณ ์ แก้วบุญเรือง   
16 122 เด็กหญิง ปาลิตา เชาว์พลกรัง   
17 132 เด็กหญิง มนัสนันท์ นักค าพันธ์   
18 10 เด็กหญิง วันนิสา แก้วบัวขาว   
19 28 เด็กหญงิ กิติมา พิมพ์วงศ์   
20 60 เด็กหญิง พนารัตน์ อินทพรม   
21 99 เด็กหญิง อิสริยา มลศิลป์   
22 52 เด็กชาย ณัฐพันธ์ วงศ์นามเถาว์   
23 137 เด็กหญิง สุภาวด ี สายสิงห์   
24 145 เด็กหญิง ภัทราพร นาใจดี   
25 40 เด็กหญิง กมลฉัตร แสนนา   
26 48 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ธรรมสัตย์   
27 119 เด็กชาย อนุสรณ์ แดงสง่า   
28 135 เด็กหญิง ปนัดดา บุญศรี   
29 2 เด็กชาย วรณัฐ บุญหนา   
30 20 เด็กชาย จตุรพร วินัง   
31 23 เด็กหญิง อัญญาณีย์ วรรณประภา  
32 108 เด็กหญิง เกล้าขวัญ จันทร์เขียว  
33 110 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไตรไทยธีระ  
34 113 เด็กชาย สุเมธ อ่อนสองชั้น  
35 62 เด็กหญิง พิมพ์ประภา พิมพ์เบ้าธรรม  
36 112 เด็กหญิง รัชนก เดชะค าภู  
37 1 เด็กชาย ศุทธสิน แก้วตา  
38 45 เด็กหญิง อาภัสรา ชาชุมพร  
39 54 เด็กหญิง สุภาวด ี พรมกาญจน์  
40 78 เด็กหญิง สุชัญญา สัญญเดช  
41 157 เด็กหญิง นภาวรรณ ปานทองหล่อ   



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ห้อง  ม.1/2  

ที ่ เลขที่สมัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 92 เด็กหญิง พัชรพร นพผล   
2 8 เด็กชาย ภานุพงษ์ จันทป   
3 21 เด็กหญิง จิรัชยา อุทุเป   
4 160 เด็กชาย ชินวัตร พวงคต   
5 79 เด็กชาย ชัชฤทธิ์ ทาประจิตร   
6 131 เด็กหญิง บัณฑิตา สีส่วน   
7 75 เด็กหญิง ผริตา ทองทั่ว   
8 152 เด็กหญิง กุลณัฐ ร าเพยพล   
9 18 เด็กหญิง พิรดา รุ่งมณี   
10 88 เด็กชาย พงศกร สีลาทิพย์   
11 24 เด็กหญิง ศิรินภา จ าปาจูม   
12 129 เด็กหญิง อาทิตญิา ประสานวัน   
13 47 เด็กชาย สราวุธ จันทวี   
14 11 เด็กหญิง ฐิติมา สิมมา   
15 70 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ก้อนทรัพย์   
16 140 เด็กชาย จิตรภาณ ุ สีหาพงศ์   
17 55 เด็กหญิง สรัลนุช ทีติเนตร   
18 134 เด็กชาย ภรรควัช บุญรอด   
19 159 เด็กชาย ธีรภัทร ลีลา   
20 81 เด็กหญิง ภัทรธิดา ป้องค ากวย   
21 33 เด็กชาย ธันวา ผลชะอุ่ม   
22 128 เด็กชาย ณัฐพล ทาค ารอด   
23 83 เด็กหญิง สุชาดา พิลาคง   
24 133 เด็กหญิง ภาราดา หาญชนะ   
25 15 เด็กหญิง รัชนีกร เหลาทอง   
26 148 เด็กชาย พรพิพัฒน์ จันทร   
27 53 เด็กหญิง สุภัตรา วงค า   
28 90 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ รัตนา   
29 143 เด็กชาย ธรรณวัฒน์ เฉลิมวงศ์   
30 158 เด็กหญิง วิภาดา ส าเภา   
31 147 เด็กหญิง ศิริวรรณ ประทุมวงสื  
32 4 เด็กชาย วุฒิกร สาวิจารย์  
33 80 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  ธนาพัฒน์เดชากร  
34 156 เด็กชาย เจษฎา ค าพู  
35 31 เด็กชาย จิรโชต ิ ทองค าพงค์  
36 93 เด็กหญิง ยุวดี ธรรมพิชัย  
37 124 เด็กหญิง นรีรัตน์ เกษสุรันต์  
38 155 เด็กหญิง สโรชา วัฒนสุข  
39 151 เด็กหญิง อินทิรา ถุงค าแก้ว  
40 7 เด็กชาย ต่อตะกูล จตุเทน  

 



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ห้อง  ม.1/3  

ที ่ เลขที่สมัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 12 เด็กหญิง กฤติยาณี ชาชุมพร   
2 127 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ซุ้มขวัญ   
3 61 เด็กชาย ศรนรินทร์ อุทุเป   
4 120 เด็กหญิง ณัรภัทร บุระค า   
5 19 เด็กหญิง ชลดา ถนอมศิลป์   
6 94 เด็กหญิง ภัทริการณ์ พระอารักษ์   
7 153 เด็กชาย พงศกร ยอดเพชร   
8 26 เด็กชาย รัฐภูมิ ราตรี   
9 102 เด็กชาย พัฒธนศักดิ์ ธรรมวัตร   
10 73 เด็กชาย วรากร ลาบรัมย์   
11 146 เด็กชาย ยศกร บุญเลี้ยง   
12 63 เด็กหญิง กานติมา จ าปามูล   
13 30 เด็กชาย ฐากูล นามโสภา   
14 91 เด็กหญงิ ชลธิชา โทค าเวช   
15 6 เด็กชาย ไพศาล ปัสสามั่น   
16 84 เด็กหญิง มินตรา แก้วบัวเคน   
17 138 เด็กชาย เปรมปรีดิ์ นามวิชา   
18 5 เด็กหญิง พัชชา เหนื่ยวพันธุ์   
19 9 เด็กหญิง ปิ่นมุก แก้วตา   
20 36 เด็กหญิง มัลลิกา ศรีเนตร   
21 68 เด็กชาย ภัทรพงศ์ สายลาด   
22 86 เด็กหญิง พรพัชฌา  บุญฑา   
23 136 เด็กชาย อธิป ศิรินัย   
24 27 เด็กชาย พงศกร ไชยมงกุฏ   
25 41 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ อังคะนาวิน   
26 65 เด็กหญิง นิภาธร การุณรัตน์   
27 103 เด็กหญิง ชนัญธิดา  อุทิตบุตร   
28 44 เด็กชาย ธนากร โคตรมนตรี   
29 43 เด็กชาย ศรายุทธ จันทร์ทอง   
30 150 เด็กชาย ธวัลวัลวิทย์ นามไพร   
31 37 เด็กชาย รัฐภูมิ บุตรพิมพ์  
32 97 เด็กหญิง ศิรประภา  เมืองโคตร  
33 14 เด็กชาย พิทวัส นิลไชย  
34 35 เด็กชาย วุฒิชัย สุทธิประภา  
35 107 เด็กชาย ศิรวัส สายเคน  
36 56 เด็กชาย ปัญญา วงศ์ม่ัน  
37 96 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุตรนนท์  
38 116 เด็กชาย ภานุมาส ผาวันดี  
39 163 เด็กหญิง ณัฐชา ทาสีเพชร  
40 115 เด็กหญิง จตุรทิพย์ แซ่ลิ้ม  
41 82 เด็กหญิง สุภนิดา นาดี   



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ห้อง  ม.1/4  

ที ่ เลขทีส่มัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 58 เด็กหญิง วราภรณ์ พูลสุข   
2 16 เด็กหญิง มธุรส ท าค าทอง   
3 72 เด็กหญิง สุกัญญา แสงย้อย   
4 76 เด็กหญิง ภัทรวดี ประสานทอง   
5 121 เด็กหญิง ธารีรัตน์ คลาดหมาย   
6 32 เด็กชาย ธนพนธ์ นักล าทอง   
7 144 เด็กหญิง พิมพ์มาดา  การะเกษ   
8 161 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ บุราไกร   
9 39 เด็กหญิง นันทนา จ าปาจันทร์   
10 130 เด็กชาย มิกกี้ สุพล   
11 95 เด็กหญิง วิลาวัลย ์ โยธ ี   
12 34 เด็กหญิง สุฐิดา สุภา   
13 126 เด็กหญิง วิริชญา เผื่อแผ่   
14 69 เด็กชาย นรภัทร สร้างสุข   
15 123 เด็กหญิง สวนีย ์ แซ่จาง   
16 42 เด็กชาย วัชราพงค์ กุญพรวิวัฒน์   
17 105 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แพงบุดดี   
18 139 เด็กชาย ชยางกูร ยี่รัมย์   
19 67 เด็กชาย ชัยสิทธิ ์ เณรอินทร์   
20 22 เด็กชาย เอกภพ กาญจนวงษ์   
21 66 เด็กหญิง อภัสรา รัตนพล   
22 74 เดก็ชาย หาญชัย ประภาสัย   
23 106 เด็กชาย สิรวิชญ ์ รุ่งเรือง   
24 141 เด็กชาย สุทธิชัย ศาลารักษ์   
25 71 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ทีฆะโคตร   
26 46 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่   
27 89 เด็กชาย รัฐภูมิ แก้วบุญเรือง   
28 111 เด็กหญิง ชิตาภา จันอาจ   
29 85 เด็กชาย วรชน จ าปาทอง   
30 118 เด็กชาย ธนกฤต  วิชัย   
31 3 เด็กชาย นิพนธ์ แก้วบัวขาว  
32 64 เด็กหญิง ยุวธิดา ผกากูล  
33 109 เด็กหญิง ภัทรธิดา ยลหิรัญ  
34 17 เด็กชาย ณัฎฐพงศ์ พรมบุตร  
35 98 เด็กหญิง เกตน์นิภา แก้วหิน  
36 114 เด็กชาย ธนภัทร กาญจนะวงค์  
37 77 เด็กหญิง จรรยาพร โพทวี  
38 100 เด็กหญิง กชกร นันกระโทก  
39 87 เด็กชาย พีรพัฒน์ เกษมสุข  
40 25 เด็กชาย ธีรเทพ สืบสวน  
41 29 เด็กหญิง ยุพาภรณ์ พุฒผา   



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 ห้อง ม.4/1 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 1 นาย ณัฐพงศ์ แพงบุดดี   
2 2 นางสาว อินธิราภรณ์ จันทร์พวง   
3 66 นางสาว ธนาวดี นักค าพันธ์   
4 8 นางสาว บุษราคัม ชะค ารอด   
5 72 นาย กระแสสินธุ์ บรรบุบผา   
6 45 นางสาว ชไมพร สายสิงห์   
7 81 นาย อภิสิทธิ์ ค าเมินเสก   
8 51 นางสาว ทิพย์สุดา รูปโฉม   
9 52 นางสาว กัญญาพัชร ทาค ามอง   
10 93 นางสาว ณิชกานต์ พรหมดี   
11 5 นางสาว กันยารัตน์ ทองถม   
12 54 นางสาว วรนุช มลเทียรอาจ   
13 70 นางสาว ศุภนิดา ศรีหาบุมา   
14 53 นางสาว วิชุดา เพชรเนตร   
15 74 นางสาว อารญา ผึ่งมา   
16 6 นางสาว ทิพย์นภา ทอนไสระ   
17 7 นางสาว ทิพยาภา พันธ์ดา   
18 42 นางสาว ลลิตา ดาวประสงค์   
19 50 นางสาว พรชิตา ทับซ้าย   
20 60 นางสาว อารียา จุลศรี   
21 87 นางสาว ชุติมา พวงเขียว   
22 33 นางสาว โกลัญญา พลเมือง   
23 3 นางสาว สใบทิพย์ โคตรมงคล   
24 56 นางสาว พัชรินทร์ วงเวียน   
25 77 นางสาว อัญมณี หอกค า   
26 127 นางสาว ธิดารัตน์ พละโชติ   
27 128 นางสาว นฤมล ปานทองหล่อ   
28 67 นางสาว ธิญดา จันทวายค   
29 84 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญกาญจน์   
30 90 นางสาว ภัทรวรินทร์ สวัสด ี   
31 91 นางสาว วิยุดา วงษ์สุรีย์  
32 4 นางสาว ลลิตา กองเงิน  
33 44 นางสาว สุปราณี สินเสมอ  
34 122 นางสาว กุลนันท์ วงค์ใหญ่  
35 10 นางสาว วรรณวิมล พิมพ์รัตน์  
36 71 นาย ไพรัตน์ เซี่ยงฉิน  
37 15 นาย สรนันท์ บุระค า  
38 17 นางสาว นณิวรรณ สกุลซ่ง  
39 20 นางสาว ณัฐนิชา หนูน้ าค า  
40 43 นางสาว รัชฎาภรณ ์ วิจารณ์  
41 49 นางสาว พิชยาทรณ์ ปุณศิริวิวัฒน์   
42 62 นางสาว กิตติยา พรมสิงห์  



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
ห้อง  ม.4/2  

ที ่ เลขที่สมัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 19 นางสาว พรรณพร เลิศอุดม  
2 114 นาย ศราวุธ ตะริรงค์  
3 117 นาย เท่ห์ อัมพวัน  
4 28 นางสาว วันวิสา ศรีประดับ  
5 29 นางสาว หทัยชนก โทท ั  
6 38 นางสาว ปริศนา วงศ์ชมภู  
7 69 นางสาว ยศวดี ดาผา  
8 82 นาย อดิศร สิงห์แจ่ม  
9 9 นางสาว อรวรรณ ชะค ารอด  
10 18 นางสาว สุขธิดา ญาณะพันธ์  
11 40 นาย ยุทธิพงศ์ มิ่งขวัญ  
12 88 นางสาว ปาวิสา  ดวงดี  
13 116 นาย ชาติชาย เกิ้อกูลเสริม

พานิช 
 

14 58 นางสาว อรวรรณ จันทร์พวง  
15 31 นางสาว สุภารัตน์ คืนดี  
16 41 นางสาว อภิญญา ลาดบาศรี  
17 61 นางสาว นภาพร ก ายาน  
18 85 นางสาว สุทธิดา เจริญตา  
19 125 นาย ธงชัย พัดทาบ  
20 57 นางสาว ดวงพร ศรีปุ้ม  
21 101 นาย ธีรเทพ ม่วงทอง  
22 63 นางสาว อริสรา สมดี  
23 106 นาย ศรราม แสงประสาร  
24 34 นางสาว บุษกร สีลา  
25 16 นาย กฤษณะเทพ ประดับจันทร์  
26 32 นางสาว น้ าฝน มัคที  
27 83 นาย ไชยวัฒน์ พรใส  
28 98 นางสาว กนกพร สิงห์สิทธิ์  
29 99 นางสาว ภิญญดา พลเมือง  
30 25 นาย พลากร จิตรจันทร์  
31 126 นาย วรเชษฐ ์ แก้วมณี  
32 30 นางสาว ภัทรพร จ าปาสา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
ห้อง  ม.4/3  

ที ่ เลขที่สมัคร ค าหน้านาม ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 107 นาย พรภวิษย์ ส่งเสริม ภาษา 
2 78 นาย อนุภาพ ต๊ะพิงค์ ภาษา 
3 36 นางสาว ปราณปรียา ทาธิสา ภาษา 
4 37 นางสาว ธัญญารัตน์ ยะวาปี ภาษา 
5 104 นาย วันชนะ ทาเคลือบ ภาษา 
6 123 นางสาว สุพัฒตรา บัวทอง ภาษา 
7 105 นาย จักรภัทร สะระ ภาษา 
8 68 นางสาว กุณฑีรา มากดี การงานอาชีพ 
9 121 นาย วิวัฒน ์ คงศรี การงานอาชีพ 
10 23 นางสาว กนกพร สืบสวน การงานอาชีพ 
11 79 นาย ภูมินทร์ พยารัตน์ การงานอาชีพ 
12 76 นางสาว เปียทิพย์ ทวีสาร การงานอาชีพ 
13 129 นาย ณัฐวัฒน์ บุญชู การงานอาชีพ 
14 75 นางสาว ปิยะธิดา วงเวีน การงานอาชีพ 
15 89 นาย ชินวัตร ไชยโย การงานอาชีพ 
16 97 นางสาว ณัฐริณี ทองสัน การงานอาชีพ 
17 100 นางสาว ภัศภรณ์ อุ่นพงษ์ การงานอาชีพ 
18 109 นาย ธนกร วงษ์ค า การงานอาชีพ 
19 92 นาย ปรเมศ หาทรัพย์ การงานอาชีพ 
20 113 นาย ชยุตพงษ์ มาตขาว การงานอาชีพ 
21 124 นาย ทรงกลด น้อยวรรณะ การงานอาชีพ 
22 39 นาย ศุภกิต ทองใส การงานอาชีพ 
23 111 นางสาว ณัฐฌา อุตรา การงานอาชีพ 
24 115 นาย อรรถพล ซาเสน การงานอาชีพ 
25 12 นางสาว ศศิธร ประถาวร การงานอาชีพ 
26 13 นางสาว ปราจารีย์ กุก าจัด การงานอาชีพ 
27 14 นาย เสถียร ราค าเสน การงานอาชีพ 
28 119 นาย ธนบูรณ์ ภักด ี การงานอาชีพ 
29 120 นาย ขวัญชัย สายสิงห์ การงานอาชีพ 
30 48 นาย สัญญา มาลีศรี การงานอาชีพ 
31 86 นางสาว ชลธิชา แสนศรีสงค์ การงานอาชีพ 
32 96 นางสาว มินตรา กุค าลา การงานอาชีพ 
33 103 นางสาว ชฏาพร พันหนองโพน ทวิศึกษา - หลักสูตรสาขางานบญัช ี
34 102 นางสาว ศิรินทรา แผนเมือง ทวิศึกษา - หลักสูตรสาขางานบญัช ี
35 95 นางสาว นัธณ ี สายราช ทวิศึกษา - หลักสูตรสาขางานบญัช ี
36 112 นาย สิทธิชัย บุญคง ทวิศึกษา - หลักสูตรสาขางานไฟฟ้า 
37 94 นาย นรินทร์ ฤทธิ์รักษา ทวิศึกษา - หลักสูตรสาขางานไฟฟ้า 
38 35 นาย นิติรัฐ ศรีมาลัย ทวิศึกษา - หลักสูตรสาขางานไฟฟ้า 

 


