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องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แบบสอบถามนี้จัดท�าขึ้นเพื่อส�ารวจการ

ส�าเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาจาก

วทิยาลยัเทคนิคพัทยา เพ่ือทีจ่ะน�าข้อมลูทีไ่ด้รับไป

วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน โปรด

ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจตามความเป็นจรงิ

ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างยิง่ต่อ

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยัฯ

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของการท�างาน

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ขอแสดงความยินดี

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ว่าที่พันตรี ดร.วานิช 

สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชิดชยูิง่ช้างเผือก ประจ�าปี 2563 

ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก เนื่องในโอกาสพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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สาสน์จาก

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ
ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ที่

ประสบความส�าเร็จในอีกระดับหนึ่งของการศึกษา จงน�า

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้เรียนมานั้น ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติด้วยความมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ที่ส�าคัญ

คือต้องสามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและปรับใช้ให้

เหมาะสมตลอดเวลา ด�าเนินชีวิตด้วยสติปัญญาทุกย่างก้าว 

มีพลังต่อสู้กับส่ิงต่าง ๆ ที่ก�าลังเข้ามาพิสูจน์ขอส่งความ

ปรารถนาด ีมายงันกัเรยีน นกัศึกษาทกุคน ทีส่�าเรจ็การศึกษา

จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ 

เจริญรุ่งเรืองในชีวิต และหน้าที่การงาน เป็นทรัพยากรอัน

ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา



ท�ำเน่ียบรุ่น ปีกำรศึกษำ 2563 3

สาสน์จาก

นางเสาวลักษณ์ บุญบ�ารุง 
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

นางนันทวัน เที่ยงธรรม
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

รองผู้อ�านวยการ

ครูขอแสดงความยินดีท่ีนักเรียนนักศึกษาทุกคนส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

จะศกึษาต่อหรอืท�างานขอให้ตระหนกัว่าเราเป็นบคุลากรทีถ่กูหล่อหลอมจากวทิยาลยัเทคนคิ

พทัยาสถานศกึษาทีม่เีกยีรตมิศีกัดิศ์รย่ีอมเป็นคนดคีนเก่งของสงัคม จงมคีวามพยายาม อดทน

มุง่มัน่ในการพฒันาตนเองเพือ่ตวัเองครอบครวัสงัคมและประเทศชาตขิอให้ทกุคนมคีวามสขุ

ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ

ครูขอแสดงความยินดีท่ีนักเรียนนักศึกษาทุกคนส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

จะศกึษาต่อหรอืท�างานขอให้ตระหนกัว่าเราเป็นบคุลากรทีถ่กูหล่อหลอมจากวทิยาลยัเทคนคิ

พทัยาสถานศกึษาทีม่เีกยีรตมิศีกัดิศ์รย่ีอมเป็นคนดคีนเก่งของสงัคม จงมคีวามพยายาม อดทน

มุง่มัน่ในการพฒันาตนเองเพือ่ตวัเองครอบครวัสงัคมและประเทศชาตขิอให้ทกุคนมคีวามสขุ

ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ

“ครขูอให้ลกูๆ ทกุคนประสบความส�าเรจ็ในชวีติ มหีน้าทีก่ารงานทีด่ ีมคีวามเจรญิรุง่เรอืง

ในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดให้เป็นอย่างที่ตั้งใจ พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีชีวิตที่สมบูรณ์ผ่านพ้นอุปสรรค

ต่างๆ ไปได้ด้วยดีครูขอให้ทุกคนโชคดี”

ผมขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนนกัศึกษาทกุคนทีส่�าเรจ็การศึกษาจากวทิยาลัยเทคนคิ

พทัยานบัเป็นก้าวแรกแห่งชยัชนะของชวีติทีเ่กดิจากความวริยิะอตุสาหะขอให้ทกุคนน�าความ

รู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนมา น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมด้วยความมี

สติและมีคุณธรรม 

ขอให้ทกุคนประสบแต่ความสุขมสุีขภาพแขง็แรงปรารถนาสิง่ทีด่งีามกข็อให้ส�าเรจ็ดงัใจ

ปรารถนาทุกประการ
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาช่างยนต์
ครูไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์

งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข

ท�างานให้สนุก เป็นสุข เมื่อท�างาน

ท�างาน เพื่องาน บันดาลผล

ท�าดี เพื่อดี ดลผลให้

ครูณัฐพงษ์ ทรงอาจ
“ความส�าเร็จน้ันเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้า

ไม่มีความตั้งใจ ไม่พยายาม ก็ขอให้ลูก

ศิษย์ทุกคนโชคดี”

ครูอิสระพงศ์ มาพล
“มพีบกต้็องมจีาก” เมือ่ศษิย์จบ ครู

ขอแสดงความยนิดกีบัทกุคนด้วยนะครบั 

ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จอย่างท่ี

ทกุคนตัง้ใจไว้ ได้ดแีล้วกลบัมาหาครบู้าง

นะครับ

ครูชโลมพร แน่นหนา
ตะวันสวยฟ้าใสในวันน้ี คือวันท่ี

ดอกไม้อวดสีสัน กับรอยยิ้ม เบิกบานวัน

ส�าคัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

นักศึกษาด้วยครับ

ครูนพรัตน์ กลิ่นหอม
ชีวิตท่ีมีค่าไม่ใช ่ชีวิตท่ีร�่ารวย มี

เกียรติ หรืออายุยืน แต่ชีวิตที่มีค่า คือ 

ชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและท�าให้

ชีวิตคนอื่นมีค่า

ครูอรปรียา สรรพมุข
จงจ�าอดีต ใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เต็ม

ที่และตั้งตารออนาคต...การส�าเร็จการ

ศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต

ครูอรรถสิทธิ์ จูปราง
“ความส�าเร็จไม่ได้มาจากความ

บังเอิญ แต่มาจากความเสียสละ ขยัน

หมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และ

เหนอืส่ิงอืน่ใด มนัมาจากความรกัในส่ิงที่

ก�าลังท�าหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง” ขอให้

ศิษย์ทุกคนโชคดี

ครูวสันต์ อารีย์
“ขอให้ทกุคนก้าวไปข้างหน้าสู่ความ

ส�าเร็จ” พบกับความท้าทายใหม่ๆ ใน

ชีวิต ขอแสดงความยินดีและหวังว่าทุกๆ

ความฝันของทุกคนจะเป็นจริง

ครูยุทธศาสตร์ ทรงอาจ
ขอชื่นชมยินดีในความส�าเร็จที่พวก

เราได้มมุานะพยายามด้วยก�าลังใจ ก�าลัง

ทุนจากทุกส่วนจนผลักดันให้พวกเรา

ส�าเร็จการศึกษาและเอาผลส�าเร็จไปใช้

ในการศกึษาหรอืการงานต่อไป (ขอแสดง

ความยินดีกับนักศึกษาทุกคนครับ)

ครูกฤษดา กิ่งแสง
“จงใช้วิชาที่ เรียนมาเพื่อพัฒนา

ตนเองให้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติ” ขอ

ให้ทกุคนโชคดแีละประสบความส�าเรจ็ใน

ชีวิตหน้าที่การงาน
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
และเทคนิคพื้นฐานเทคนิคพื้นฐาน

ครูสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จใน

ทุกๆเรื่อง ท�าดี ท�าไม่ดี คิดเองได้

ครูนที ลอยเมฆ
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน 

นักศึกษาที่จบการศึกษานะครับ ยิ้มสู้สู่

สังคมใหญ่

ครูพลวัฒน์ ไชยศรี
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน 

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาและขอให ้

ประสบความส�าเร็จในการท�างานทุกสิ่ง

ทุกอย ่าง สุดท ้ายนี้  ขอให ้นักเรียน 

นักศึกษามีวินัย คุณธรรมในชีวิต และมี

ชีวิตที่เจอแต่สิ่งที่หวังทุกประการ

ครูนภัสชญา คงการุณ
คิดดี ท�าดี พูดดี มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา

ในชีวิตคะ

ครูกาญจนา ยอดศรีค�า
ครูเอ้ขอฝากถึงนักเรียน นักศึกษา

ทีร่กั ขอให้นกัเรยีนยดึมัน่ในการท�าความ

ดี เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 

ท�าหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ขอให้ทุกคน

โชคดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ครูเกศสุดา ศรแผลง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุก

คน ขอให้ประสบความส�าเร็จ มีความ

อดทน มีวินัย และซื่อสัตย์กับทุกสิ่งใน

ชีวิต

ครูอานนท์ สะและห์
ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย 

และขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จใน

ชีวิต ใช้ชีวิตให้มีความสุข 

ครูสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา
ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความ

ส�าเรจ็ในชวีติ มหีน้าทีก่ารงานทีด่ ีเป็นคน

ดีของสังคมและครอบครัว
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ และแผนก
วิชาตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย NDT

ครูอารีรัตน์ เสียงเพราะ
ความส�าเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้

ความพยายาม ยินดีกับความส�าเร็จของ

นักเรียน นักศึกษาทุกคนด้วยคะ

ครูปุณฌรัสม์ วรรธนะรียชาติ
ยนิดใีนความส�าเรจ็ ขอให้ก้าวไปข้าง

หน้าอย่างมั่นใจ

ครูมนูญ วินทะไชย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

นักศึกษา ที่ส�าเร็จการศึกษาทุกคน จง

เดินก้าวไปข้างหน้า และอย่าลืมสิ่งที่เรา

ได้มาผ่านจากส่ิงใดบ้าง ขอให้เจริญก้าว

หน้าทุกๆ คน

ครูเกียรติศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
รากฐานของตกึ คอื อฐิ รากฐานของ

ชีวิต คือ การศึกษา ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาทึกคน
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

ครูธนกิจ  มากมณี
สังคมต้องการ “คนดี” ความรู้ต้อง

คู ่“คณุธรรม” อนาคตประเทศชาตอิยูใ่น

มือเราทุกคน ท�าทุกวันให้ดีที่สุด!! 

ครูพิมพิกา  ยอดดี
“เพราะชวีติคอืการเรยีนรู ้อย่าหยดุ

อยูก่บัการเรยีนจบ” ขอให้ทกุคนโชคดค่ีะ

ครูจักรรินทร์ ชูใหม่
“Remember that just because 

you hit bottom doesn’t mean you 

have  to stay there”

“จงจ�าไว้ว่า แค่เพียงเพราะคุณอยู่

จุดตกต�่าในชีวิต มันไม่ได้แปลว่าคุณอยู่

ตรงนั้นตลอดไป” 

ครูเกศร สิ่วหงวน
“ความส�าเร็จไม่ได้มาจากความ

บังเอิญ แต่มาจากความเสียสละ ขยัน

หม่ันเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนักและ

เหนอืสิง่อืน่ใด มนัมาจากความรกัในสิง่ที่

ก�าลังท�าหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง”

ครูเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับ

ความส�าเรจ็นี ้ขอให้น�าความรูแ้ละทกัษะ

ทางวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อม

ทั้งเป็นคนดีในสังคม

ครูจารึก จารุมิตร
ยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน 

ชีวิตต้องก้าวต่อไป หมั่นฝึกฝนวิชาชีพ

ของตนเอง เพื่อปฏิบัติกิจการต่างๆ ให้

ส�าเร็จลุล่วง และเพื่อสังคมและประเทศ

ชาติต่อไป

ครูตุลา จันทร์ค�า
ขอแสดงความยินดีและดีใจกับลูก

ศษิย์ทกุคนทีไ่ด้ผ่านการเรยีนการสอนไป

อีกครั้งหน่ึงของชีวิต ช่วงเวลาที่อยู่ด้วย

กันท�าให้ได้ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีก็

ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าจะศึกษาต่อ 

หรอืท�างานกข็อให้ประสบความส�าเรจ็ดัง่

ที่ใจปรารถนาทุกประการครับ

ครูเชษฐา ตรัยขันต์
ขอแสดงความยินดีและดีใจกับทุก

คนที่ส�าเร็จการศึกษา พร้อมน�าเอา

วิชาการไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ขอให้

โชคดี

ครูวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
“ทัศนคติ” ส�าคัญกว่า “ความ

ฉลาด” หากมี “ทัศนคติที่ดี” มองเห็น

โอกาสทีย่ิง่ใหญ่ง่าย เจอปัญหากส็ามารถ

หาคนฉลาดมาท�าแทนได ้  แต ่ถ ้ามี 

“ทศันคตทิีไ่ม่ด”ี ฉลาดแค่ไหนกใ็ช้ไม่เป็น 

เพราะเส้นผมบังภูเขาเห็นแต่ปัญหา 
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ครูพีรพัฒน์ ติยวัฒน์
ชีวิตจริงเริ่มต้นหลังจากน้ีนะครับ 

ขอให้นักเรียน นักศึกษาท่ีจบในปีการ

ศึกษานี้ ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆไปได้  แล้วประสบความส�าเร็จใน

ชีวิตทุกคนเลยนะครับ สู้ๆครับ

ครูสง่า คูค�า
ขอแสดงความยินดี และจงเดินตาม

เสียงหัวใจเรียกร้อง และสานฝันให้เป็น

จรงิด้วยความสามารถทัง้หมดทีคุ่ณได้รบั

มา ยินดีด้วย

ครูจีระศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
คิดจะท�า...ให้รีบ...เวลา มิรอช้า ท�า

ดี เท่านั้นที่ติดตัวเราไปได้ทุกที่...คิดท�าดี

ต่อไป

ครูบอย โคตรภักดี
ขอให้ประสบความส�าเร็จในทุกๆ

ด้าน เป็นคนดีของสังคม...โชคดี

ครูศศิธร อมรพันธ์
Congratulation on your gradu-

ation and good luck in the future

ครูฐิตาภร หิรินทรานุกูล
ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี  และ

ประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานและ

ทุกๆ อย่างคะ

ครูเดชา เฉยพันธ์
พวกเราภมูใิจในทกุสิง่ทกุอย่างทีค่ณุ

ท�าส�าเร็จนะ ขอแสดงความยินดีด้วย

ครูภัทรพล ธนตันยะกุล
ขอแสดงความยินดีด ้วยกับการ

ส�าเรจ็การศกึษา และขอให้โชคดต่ีอไปใน

อนาคตที่จะถึงนะ
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูสุรีย์ แย้มสรวน
ขอแสดงความยินดีกับอีกก้าวแห่ง

ความส�าเร็จ ขอให้นักเรียน นักศึกษา 

ประสบความส�าเร็จในชข้ันต่อไปตามที่

ตั้งใจไว้นะคะ

ครูพิชยุตย์ เบิกบาน
ขอแสดงความยนิดกีบัความส�าเรจ็นี้

ด ้วย มันเป็นความตั้งใจของพวกเรา

ตลอดเวลาที่เรียนมา ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ 

เจอทางเลือกของตัวเองนะครับ “โชคดี

นะครับ”

ครูมณีรัตน์ บัวค�า
ขอแสดงความยินดีท่ีประสบความ

ส�าเรจ็ต่อไปขอให้ท�าตามความฝันทีต่ัง้ไว้

ให้ส�าเร็จไปด้วยดีนะคะ

ครูศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

กับความภาคภูมิใจในวันนี้ ได้ประสบ

ความส�าเร็จลุล่วงด้วยดีกับส่ิงที่มี คือ 

“ความภูมิใจ”

ครูนฤมล สง่าเพ็ชร์
ขอแสดงความยินดีที่จบการศึกษา 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นของความส�าเร็จ ขอให้

แผนในอนาคตที่วางไว ้ส�าเร็จดั่ งใจ

ปรารถนา **Congratulation**
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาการบัญชี

ครูอรพินท์ อึ๊งเจริญ
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุก

คน ครูขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในเรื่อง

การศึกษาต่อหรือท�างาน ของให้ประสบ

ความส�าเร็จ

ครูสมคิด หมั่นหาดี
ขอแสดงความยินดีด ้วยกับการ

ส�าเรจ็การศกึษา และขอให้โชคดต่ีอไปใน

อนาคต

ครูประรินญา ว่องไว
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน 

นกัศกึษาทกุคน ครขูออวยพรให้นกัเรยีน 

นักศึกษามีความสุขกับทุกย่างก้าวที่จะ

ก้าวต่อไป จงใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานและ

การศึกษาต่อ

ครูป่ินมณี  เจริญคลัง
ขอแสดงความยินดีด้วยกับความ

ส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ขอจงตั้งใจ 

และมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จต่อไป

ครูสมฤทัย บุญก่อ
ยินดีกับทุกคนประสบความส�าเร็จ

ตามที่หวัง

ครูสุชีรา หะสิตะ
ขอแสดงความยนิด ีเรยีนจบแล้วนะ 

ต่อจากนี้ไปจะต้องไปเรียนรู ้โลกกว้าง

แล้ว ขอให้ทางเดนินัน้ราบรืน่สดชืน่สดใส

ในหน้าที่การงาน
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ครูธนภรณ์ ศิลาราช 
ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ

ของลูกศิษย์ทุกคน

ครูธนิต คงวัฒนะ
“ลูกศิษย์ก็เปรียบเสมือน “ลูก” ครู

รกั ชืน่ชม และมคีวามสขุทกุครัง้เวลาเหน็

ลูกๆ ประสบความส�าเร็จในชีวิต”

ครูกัลยา ไชยวิเชียร
ขอแสดงความยินดีและดีใจกับ

ความส�าเร็จของศิษย์ทุกคน อีกหนึ่งก้าว

ที่ส�าเร็จและขอให้ก้าวต่อไปให้สูงและ

มั่นคง

ครูชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน 

นักศึกษาท่ีจบทุกคน ครูขอให้ทุกคน

เติบโตในโลกแห่งชีวิตจริง อย่างมีสติ 

และใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนมาน�าไป

ปรับใช้อย่างรอบครอบนะ

ครูขวัญตา บุญประเสริฐ
congratulation. เส้นทางสู ่ใบ

ปริญญาหนทางอีกไม่ไกล คว้าให้ถึง...จง

ตั้งมั่นและตั้งใจ

ครูฝากถ้อยร้อยค�า

ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูภคมน  หวังวัฒนากูล
ยนิดกีบัความส�าเรจ็ของลกูๆ ทกุคน 

ดีใจท่ีส�าเร็จการศึกษา ขอให้พบเจอแต่

สิ่งดีงามในชีวิต

รัก จากแม่กบ

ครูพิพัฒน์พงษ์  มะลิวรรณ
ขอให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ 

สู่ความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิต ขอแสดง

ความยินดีและหวังว่าทุกๆ ความฝันที่

หวังไว้จะเป็นจริง

ครูภานุมาศ  พุมมา
ขอให้ทุกคนเลือกเดินตามความฝัน

ทีห่วงัไว้ และครขูอให้ทกุคนสมปรารถนา

กับความฝันนั้นทุกคน

ครูอมรรัตน์ ไชยแก้ว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

นักศึกษาทุกคน ครูขอให ้นักเรียน 

นักศึกษาประสบความส�าเร็จในทุกด้าน

นะคะ

ครูสุชัญญ์ญา นาชัยทอง
Congratulations!ขอให้นักเรียนทุ

กคนโชคด ีมสีต ิปัญญา ก้าวหน้าไปอย่าง

มั่นคง ประสบผลส�าเร็จในทางที่เลือก

Good Luck Kru Da…
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ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาการโรงแรม
และแผนกวิชาการท่องเที่ยว

ครูกมลธรัตน์ เอี่ยมโคกสูง
Remember the past, Live in 

the present and Look forward to 

the future! May your graduation be 

just the beginning of time of fulfill-

ment for you.

ครูชฎาพร สมชาติ
เมื่อเราโตขึ้น เราจะรู ้ว่าการเป็น

ผูใ้หญ่มนัไม่ง่าย แต่ไม่ยากส�าหรบัการใช้

ชีวิต “Whatever you are be good 

one”

Love

ครูอุมาพร แม่นมั่น
“ท้อได้ แต่อย่านาน”

ครูกรกฎ อุดมภ์
เงินทอง และต�าแหน่งใหญ่โต ต่าง

เป็นทีอ่ยากได้ของผูค้น แต่สภุาพชนต้อง

ไม่ใช้วิธีไม่ถูกต้องได้มา

ครูกนกชญา ทองละมุล
จ�าไว้นะลูก(ศิษย์) ไม่มีสิ่งไหนยิ่ง

ใหญ่ไปกว่า “ใจของเรา” ไม่มีความ

ส�าเร็จใดที่ไม่ใช้ความ “พยายาม”  จาก

นี้ไปขอให้การเดินทางของเด็กๆ ทุกคน 

ปวช.3 และ ปวส.2 มุ่งสู่จุดหมายปลาย

ทางแห่งความส�าเร็จ การเดินทาง คือ 

การเรียนรู้ การเรียนรู้ คือ “ตลอดชีวิต” 

รักและผูกพัน..... ครูบิว



ครูชาตรี ม่วงเขาแดง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ส�าเร็จการศึกษา

ครูปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
I hope you all “be happy and successful” 

forever

ครูศรีพลอย ทะเลดอน
Hello All,
Congratulations to all students who have suc-

cessfully completed 2020.
Cheer up and Keep going! 
Love Independent
Aj.SriphloiThaledon ครูแอนนา ผลไสว

Remember the past, live in the present and 
look forward to the future! May your graduation be 
just the beginning of a lifetime of fulfillment for you.

                                      P. Anna!
     Cheer up and Keep going! 

ครูบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
จงท�าดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ครูอัญชลี บุญก่อ
ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนประสบความส�าเร็จ พบ

เจอแต่สิ่งที่ดีงาม ปราศจากทุกข์พาน พบแต่ความสุข นับจาก
นี้และตลอดไป

ครูวาสนา พานสุวรรณ
ก้าวแรกแห่งความส�าเร็จของนักเรียนได้ส�าเร็จแล้ว ครู

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนด้วย และขอ
ให้ทุกคนจดจ�าสิ่งที่ดีดี ที่ได้จากวิทยาลัยแห่งนี้ และจดจ�าสิ่งที่
ผดิพลาดซึง่ไม่อาจกลบัไปแก้ไขได้ไว้เป็นบทเรยีน จงขยนัและ
พากเพียรเพื่อความส�าเร็จของชีวิต ขอให้ทุกคนประสบความ
ส�าเร็จตลอดไป

ครูยศภาดา  ธัญญาลิขิต
แสดงความยนิดด้ีวยครบั ประสบการณ์จะเกดิขึน้ได้ด้วย

การลงมือท�า ความท้าทายใหม่ๆ แล้วแก้ไขพร้อมๆที่จะเรียน
รู้ไปกับมัน จงเผื่อเรื่องที่ไม่คาดฝันไว้เสมอ จงเปลี่ยนทุกเรื่อง
ให้เป็นโอกาส โชคดีและขอให้ประสบความส�าเร็จครับ

ครูอรรถพันธ์  พงษาพันธ์
ขอแสดงความยนิดกีบัศษิย์ทกุคนทีจ่บการศกึษาปีนี ้ครู

ขอให้ใช้ความอดทนและความขยันเป็นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่
ความส�าเร็จในอนาคตและเป็นคนดีของสังคม Miss Chandra kalasubba

Warmest congratulations on your achievement 
and best wishes for you next adventure.

ครูกาญจนา อ่อนแสง
ร่วมยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ขอให้ทางข้างหน้ามีแต่

สิ่งดีๆ ที่รออยู่ มีเงิน มีงาน มีกัลยาณมิตรที่ดี คอยอุ้มชู มีชีวิต
เลิศหรู เจริญก้าวหน้าตลอดไป ครูสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์

ขอให้ทุกคนประสบความส�าเรจ็ ใช้สตแิละปัญญาในการ
แก้ไขปัญหานะทุกคน

ครูสายฝน พยอม
คดิด ีท�าด ีแล้วชวีติจะพบเจอแต่สิง่ทีด่ ีครขูอให้ศษิย์ทกุ

คนจงโชคดี
ครูอรวรรณ เกตุโชติ

ยินดีด้วยจ้า ส�าเร็จในชีวิตการเรียนไปอีกขั้นแล้วนะ 
พยายามเรียนรู้ต่อไป อนาคตที่สดใสรอให้ทุกคนชื่นชมอยู่

ครูฆมาภรณ์ ก้อนทรัพย์
ในโอกาสทีน่กัเรยีนทีน่่ารกัจบการศกึษานีเ่ป็นเพยีงการ

เริ่มต้นของการด�าเนินชีวิตอาจารย์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ
การใช้ชีวิต มีสติ ตั้งใจท�าในสิ่งที่รักอาจารย์เชื่อว่าทุกคน
สามารถประสบผลส�าเร็จในชีวิตได้แน่นอน โชคดีค่ะ 

ครูประภาภรณ์ วุฒิฐานจ�าเริญ
ครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีอนาคตที่ดีและสดใส 

เต็มไปด้วยความสุขและความส�าเร็จ ขอแสดงความยินดีด้วย
นะคะ

ครูเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์
ไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกผูกดวงจิต ท้ังชีวิตรักศิษย์เป็นไนๆ 

เฝ้าอบรมบ่มพฤติกรรม อยู่ร�่าไป ให้ลูกได้ เรียนรู้ แต่สิ่งดี ถึง
วันเวียน ผันผ่านมาบรรจบ จนได้ครบก่อนจากมารศรี ขอให้
ทุกคนสุขเกษมเปรมปรีดิ์ตลอดไป

ท�ำเน่ียบรุ่น ปีกำรศึกษำ 256314

ครูฝากถ้อยร้อยค�า

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกช่างยนต์

ปวช. 3/1
ครูบุษรินทร์ ร้อยแก้ว ครูที่ปรึกษา นายกิตติ กวินจันทมาส / นายกิตติ ชนม์จงเจริญ / นายก้องเกียรติ สาแก้ว / 

นายจักรกฤษ พัฒนงาม / นายจันทวัฒน์ โพธิแจ่ม/ นางสาวจารุวรรณ นิลเกษ /นายชนะชัยทองค�า / นายชนันธร อินทวัน / 
นายชลชาติ ลุนจันทา/นายฐานวุฒ สังข์เงิน / นายณัฐนันท์ เขาทอง/นายณัฐภูมิ แดงภูมิ / นายณัฐวุฒิ บาร์ตัน / 
นายธนกร ตอนประโคน / นายธนวนัต์ นาร ี/ นายธนโชต ิเตชะพกาพงษ์ / นายธราเทพ พนัธ์ชยัศร ี/ นายณฐัวฒุ ิแก้วค�ากอง

ปวช. 3/2
ครูวสันต์ อารีย์ ครูที่ปรึกษา/นางสาวปทิตตา ชีวงค์ / นายพงศ์พัฒน์ ชิณโคตรพงษ์ / นางสาวพัชรินทร์ ประกอบผล /

นายพัสกร วงเจ๊ะมะ / นายพิธิวัฒน์ มูลเช้ือ / นายพีรกานต์ พูลผกา / นายภูมินทร์ สุดไชยา / นายภูวินท์ จันทร์ดิษฐ์ / 
นายยุทธพงค์ เงินเต็ม / นายวีรภัทร หนองใหญ่ / นายศตวรรษ เมฆก�าพล / นายศิวัช พินทา / นายศุภชัย อรรถเดโช / 
นายสิทธินนท์ สุขแสวง / นายอดิเทพ เข็มโคกกรวด / นายอนุชิต ใจยอด / นายอนุสิทธ์ นวลรื่น / นายอมรฤทธิ์ สิมมาทอง 
/ นายประวีร์ ทรงโยธิน / นางสาวกัญญ์ วราเดชภูแก้ว / นายณัฐพล ขัตติ
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกช่างยนต์

ปวช. 3/3
ครูนพรัตน์ กลิ่นหอม ครูที่ปรึกษา / นายจารุพงศ์ สิทธิอมร / นายจิตรธนกรณ์ คนพินิจพิศ / นายฉัตรมงคล บุญส่ง / 

นายชัยวัฒน์ ฉิมสุข / นายชาญวิทย์ จิตสมบูรณ์กุล / นายณัฐพล มิ่งขวัญ / นายณัฐวุฒิ ลายคราม / นายณัฐศาสตร์ พรมใบ 
/ นายธงชัย หนองใหญ่ / นายธณัฐ ช่อม่วง / นายธณาคุณ บุตรเลียง / นายธนากร ธงทอง

ปวช. 3/4
ครูกรกฎ อุดมภ์ ครูที่ปรึกษา / นายธราเทพ ชุมสอน / นายนคเรศ ทองไพบูลย์ / นายบุญญฤทธ์ิ ป้องค�ารส / 

นายปฏิภาณ แพงแก้ว / นายพงศธร สระบัวทอง / นายพันธ์ศักดิ์ เข็มทอง / นายพีรพัฒน์ อร่ามศรี / นายพุฒิพงศ์ พรมครบุรี 
/ นายภัทรพล คงมั่น / นายภาคภูมิ กล้าหาญ / นายภาคิน รัตนสาลี / นายภาณุพงศ์ เหลาแตว / นายภาดนุ โปร่งพักตร์ / 
นายมงคล โคตรโนนกอก
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกช่างยนต์

ปวช. 3/5
ครูยศภาดา ธัญญาลิขิต ครูที่ปรึกษา / นายวีรพงษ์ พวงมณี / นายศรัญญู อุททา / นายศักด์ิชัย พ้นภัยพาล / 

นายศิรวิทย์ งานดี / นายศิริชัย ศัตรูพินาศ / นายสันติภาพ ศรีแจ้ง / นายสิทธิพร ศรีบัวลา / นางสาวสุภาวดี ค�าทอง / 
นายอภริกัษ์ แอมปัดชา / นายอณัณพ แสงสว่าง / นายอาษา ฤทธบิรูณ์ / นายเดชรภทัธิ ์เอีย่มประสทิธิ ์/ นายชนิวตัร ชอบลคร

ปวช. 3/6
ครอูสิระพงศ์ มาพล ครูทีป่รึกษา/นายกรวชิญ์ ญาณศกัด์ิ / นายกฤษดา แสงข�า / นายกจิธพิล จติตกจิ / นายจริกติติ ์แซ่เตียว 

/ นายทินกร เปรมศรี / นายธนภัทร ทับมณี / นายธีระวัฒน์ ทองสุมาตร / นายนภสินธุ์ รุ่งแก้ว / นายปรเมษฐ์ เขียนชื่น / 
นายพงศธร ภู ่อยู ่ / นายพัสกร สันตวงค์ / นายพิพัฒน์ พรมพงษ์ / นายพีรพัฒน์ ภูค�าใบ / นายวรจักร สุภาพ / 
นายสุวรรณ ศรีทอง / นายอภิสิทธิ์ มงคลชัยทรัพย์ / นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์ / นายเจษฎากร ดอกไม้ / นายโยธิน พิกุล / 
นายศรุต อวนมินทร์
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกช่างยนต์

ปวส. 2/1
ครูไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษา / นายเดชอ�านาจ เล็นไธสง / นายธนฤทธิ์ ศึกขยาด / นายธีรภัทร์ โล่ห์ทองค�า / 

นายพีรศักดิ์ สิมส่วย / นายภูรี ลอยวิสุทธิ์ / นายร่มธรรม หมวดอ่อน / นางสาวสุพรรณษา โสภา / นายอัมรินทร์ ปานวิมล / 
นางสาวเจนขวัญ วิจิตรวงศ์ / นายอภิชา โรจกุลธนัท / นายภาณุพงศ์ แต้มวงค์

ปวส. 2/4
ครกูาญจนา อ่อนแสง ครูทีป่รึกษา / อภสิิทธิ ์ศริิบรูณ์ / นายกฤษฎา มลีา / นายชวกรณ์ ชนะสทิธิ ์/ นายธนากร เนือ่งน้อย / 

นายวรียทุธ วงษ์วฒันะ / นายศวิกร ปิยวชิรอัมพร / นายคณภคั สทิธสิกลุชยั / นายเจษฎาชยั ค�าจิว๋ / นายชาญณรงค์ ขนุพิทักษ์ / 
นายณฐัวัฒน์ ปราบภยั / นายณฐัวฒุ ิบวัเขยีว / นายทรงกลด ศรลีา / นายธนธรณ์ ธญัญะชยั / นายธนวฒัน์ วสิทุธิป์ระเสรฐิ / 
นายธนากร ธ.น.ยอด / นายธรรมนูญ หงษ์สีทอง / นายธันยธรณ์ ทองค�ามา / นายนาทวี สุค�าหล้า / นายพสธร ทิมเที่ยง / 
นายไพรชั สทิธิไกร / นายวริฬุห์ บญุมา / นายศตวรรษ มนญูผล / นายศริโิชค โลหา / นายสทุวิสั หนองใหญ่ / นายอภสิทิธิ ์พรชัย / 
นายวรเมธ ม่วงศรี / นายเสถียรภาพ เหลาแตว / นายค�าสิงห์ จันทร์พยัพ / นายประคัลภ์ งานส�าเร็จ / นายศรัญ สุขประเสริฐ



ท�ำเน่ียบรุ่น ปีกำรศึกษำ 2563 19

ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน

ปวช. 3/1
ครูกาญจนา ยอดศรี ครูที่ปรึกษา / นายกิตติทัต บุญสังข์ / นายคุณานนท์ จิตติเรืองเกียรติ / นายชินาเกษม วรพงษ์ / 

นายณัฐนันท์ ทวีสิทธิ์ / นายธนกร ดวงศรี / นายธนธรณ์ นิ่มวิลัย / นายนราวิชญ์ จิตตธรรม / นางสาวนิจวิภา จ�าปาศรี / 
นายพลวัต เคลือวัลย์ / นายวัชระ มาลาทอง / นายวีระพันธ์ รุ่งอ�าไพ / นายอนันทศักดิ์ นักสิทธิ์ / นางสาวสิระสา บุญส่ง / 
นายทวีชัย บัณฑิตตา / นายพิพัฒน์ อรุณวัฒน์ / นายธนกร สีทาสี / นายปกรณ์ สังข์เพ็ชร์ / นายนาวิน แพไม้ / 
นายณัฐนนท์ จันทอง / นายชนายุทธ คชา / นายกิตติภณ หอมขจร / นายณัฐวัฒน์ ประสงค์ทรัพย์ / นายชาญวิทย์ สอวงษ์ 
/ นายชนาธิป รักษาทรัพย์ / นายณัฐพงศ์ ยันตศรี

ปวช. 3/2
ครกูาญจนา ยอดศร ีครทูีป่รกึษา /นายธนภทัร นิม่วลิยั/ นายวรีะพงษ์ รุง่อ�าไพ / นายวฒุชิยั บญุนิม่ / นายศภุโชค ทรพัย์สนิ 

/ นายสุธิพงษ์ แรงจริง / นายอนุภัทร นาเอี่ยม / นายอรรถพล แก้วนุช / นางสาวอรวรรณ ใจกล้า / นายอาทิตย์ ภูหลวง / 
นายแสนหวี หัตถชู / นางสาวธิดารัตน์ ศิริคูณ / นางสาวศุภลักษณ์ ตาแสง / นางสาวอัจฉรา ภู่กัน / นายวัชรชัย น้อยคง/ 
นายพลวิทย์ โสภากลุ / นางสาววรวรรณ บวัคลี ่/ นายสริวิฒัน์ สะวะร ิ/ นายอรรฐพล ป่ินทอง / นายอามรีมั เลออง คาโนว่า / 
นายเสฏฐวุฒิ สมหวัง 
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ปวช. 3/3
ครูกาญจนา ยอดศรี ครูที่ปรึกษา /นายทศวรรษ อินทะคง / นายธีรเทพ สุขสนิท / นายปกรณ์ สัตยานุเคราะห์ / 

นายภาสวิชญ์ อินทยุง / นายศุภสิน แจ่มกระจ่าง / นายจิรพัฒน์ ว่องไว / นายจิรพัฒน์ เจือจาน / นายธนภัทร ยะสีดา / 
นายปิยพนธ์ แจ่มศรี / นายพิชัย ภูษิตจันทร์เงิน / นายพิสุทธ์ิ ชูชื่น / นายพีรพัฒน์ อยู่แก้ว / นายภูมิชนก ทิพวัลย์ / 
นายมูฮาหมัด ศูนย์รัมย์ / นายศรัณยู มาลัยพวง / นายสุรศักดิ์ โคตรอ่อน / นายอธิราช ไทยธรรม / นายอัมรัตน์ ไวยากรณ์ 
/ นายชัยณรงค์ ค�าเสน / นายวิทวัส เมธีวรรณกุล / นายสิทธิศักดิ์ เวียงแก้ว / นายธนพัฒน์ โสภาเพีย

ปวส. 2/2
ด้านหน้า 1.นายบุญญา บอลสิทธิ์ 2.นายจิรศักดิ์ สืบเนียม 3.นายจารุเดช ชนะแก้ว 4.นายปัญญา สาขากุล 

5.นายพรชยั บญุจนุ 6.ชัชชญา เดชวงศ์ 7.ครูสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา ครทูีป่รกึษา 8.นายกติตพิศ คหูะมณ ี9.นายธนกฤต ยะปะละ 
10.นายชลราช แสนบุญมา 11.นายวรรณชัย ละดาดาษ 12.คุณากร ค�าแก้ว

แถวหลัง 1.นายอัครเดช สังข์ทอง 2.นายยุทธนา ถ้วนถี่ 3.นายเศรษฐดา เศรษฐแสงศรี 4.นายพันธกานต์ ซาสันเทียะ 
5.พีระพงษ์ บัวเจริญ 6.วิโรจน์ ประพาน 7.ไตรภพ โภคา 8.รัฐทวี โตสุข 9.ปริญญา สานุสันต์
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
และแผนกวิชาตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย NDT

ปวช. 3/1
ครูปุณฌรัสม์ วรรธนะรียชาติ ครูที่ปรึกษา / นายจิรภัทร ใจประสงค์ / นายธีรภัทร์วงค์ อินไทย / นายวัศพล พัฒนวิจิตร 

/ นายศิริศักดิ์ ด้วงศิริ / นายศุภชัย ไกรนิล / นายสุมานัส ประพันธ์พัฒน์ / นายอนุชา วงษ์ภูเวียง / นายอภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ 
/ นายเบิร์ด ศรีสูงเนิน / นายไกรศร มาลัย / นายชัชรินทร์ อารีย์ / นายกฤตนัย คงค�าสิต / นายจีรวัฒน์ ประจ�าถิ่น / 
นายฉันท์ทัด ช่างทองค�า / นางสาวฐิตาภา บุญเซ่ง

ปวส. 2/1
ครูมนูญ วินทะไชย ครูที่ปรึกษา / นายปาฏิหาริย์ ฤกษ์งาม / นายปิยะพงษ์ ทับคง / นายวิทยา บุญลิ้ม / นายรชานนท์ 

พิจารณา / นายปฏิภาณ  สุภาพ / นายสุธีร์ ด�าริห์ / นายมนัสวี พูสุวรรณ / ซ้ายแถวบน นายปิยะพล  อุทะจันทร์ / 
นางสาวสุวิภา กาบส�าโรง / นางสาวชนนิกานต์ ศรีสมัย / นางสาวพิมพ์ลภัส ชะอวยตะตุ / นายวีรภัทร์ ปั้นประสงค์
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวช. 3/1
ครูเอ็นดู มังกรแสงแก้ว ครูที่ปรึกษา / นายกุลโรจน์ ทับจันทร์ / นายจักริน บุญน้อย / นายจิรเมธ สายวงษ์ / 

นายชนะชัย แก้วโสตร / นายชนะศักดิ์ ประทุมชาติ / นายชัยภัทร คงมั่น / นายชาญณรงค์ ลือชา / นายณัฐพงศ์ เดชชีวะ / 
นายณัฐวัฒน์ ลิสันเทียะ

ปวช. 3/2
ครูเอ็นดู มังกรแสงแก้ว ครูที่ปรึกษา / นายตะวันวงษ์ ฮาซัน / นายทนงศักด์ิ วิชิต / นายทยากร เลิศพลอย / 

นายทวีศักดิ์ แสงเพ็ชร / นายธนวัฒน์ กมุทชาติ / นายธนโชติ เที่ยงเจริญ / นายธรรมสรณ์ สมัดชัย / นายธารวนิส วิกระยิน 
/ นายธีรภัทร กจิสิพงษ์ / นายบรรณสรณ์ บญุค�า / นายศรายทุธ วงศ์สวสัดิ ์/ นางสาวสพุรรณกิาร์ ค�าดวีนั / นายศวิกร ศรอีาจ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวช. 3/3
ครูจักรรินทร์ ชูใหม่ ครูที่ปรึกษา / นายณัฐวัตร บูรณะกรณ์ / นายพงค์พันธุ์ น้อยหลานเมือง / นายพชรพล เดชบุญ / 

นายพิชัย สารัมภกุล / นายพีรพงศ์ ทันถาจิตร / นายภิญโญ สังข์ทอง / นายวรชิต เกี๋ยวค�า / นายวัฒนชัย สร้อยสุวรรณ์ / 
นายวีรภัทร กุลแก้ว / นายสิรภพ ศกุนรักษ์ / นายอธิปพล มณีรัตน์

ปวช. 3/4
ครูจักรรินทร์ ชูใหม่ ครูที่ปรึกษา / นายประสิทธิ์ ปรางจันทร์ / นางสาวปิยธิดา แซ่อึ๊ง / นางสาวพิยดา วรรณชัย / 

นางสาววรรณษิา เหลก็เพชร / นายสถาพร เมธกุีล / นางสาวสุจติตรา สตัตยกมุ / นางสาวอนดา ขนุทอง / นายอศัม์เดช วงษ์ไทย / 
นายเดชา เทียนสีม่วง / นายไตรภพ บัวพันธ์ / นายจารุพัฒน์ หมื่นโท

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวช. 3/5
ครวูชัรพงษ์ ฤทธิป์ระเสริฐ ครูทีป่รึกษา / นายธรีดนย์ สุขข ี/ นายสหรฐั มานะด ี/ นายณฐัวฒุ ิสขุณรงค์ / นายธนวฒัน์ พันผง 

/ นายบุริศร์ คงประเสริฐ / นายพชรพล เสือวิเชียร / นายอนุรัตน์ นาดี / นายอภิวัฒน์ พิมพาเรือ / นายเอกพงศ์ สุขเพ็ญ / 
นายจันทพร รัตนจินดา

ปวส. 2/1
ครจูารกึ จารมุติร ครทูีป่รกึษา / นายธราดล มะลาไลย์ / นายฮาฟิซ นหิมดั / นายชยัทตั ชงิชยั / นายทรงกลด แจ่มละออ 

/ นายนิรามัย  นิสัยกล้า / นายสิทธิชัย จ�าปี / นายอานนท์ เกลี้ยงโท้

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวส. 2/2
ครูจารึก จารุมิตร ครูที่ปรึกษา /นายชลกานต์ ขันนาค/ นางสาวชลลดา จุฑาเพ็ชร / นายทัสมา ชัยพานิชย์ / 

นายธนกรทัศนา / นายธนพนธ์ ไชยนารี / นายธนพล ดาทอง / นายธนัชชา อยู ่อักษร / นายธีรพงษ์ ยิ้มแย้ม / 
นายบุญพทิกัษ์ พศิเพง็ / นายปฏภิาณ ฐติกิลุรวพีงษ์ / นายปิยะพงษ์ รกัษ์พลบั / นายพรีวฒุ ิโพธิแ์ก้ว / นายภควตั โสงขนุทด / 
นายภาณุวัฒน์ สังข์แก้ว / นายวรากร สุขถนอม / นายวุฒิชาติ ฟรีจัตุรัส / นายศุภณัฏฐ์ รุดผล / นายสหภาพ สละโวหาร / 
นายสหรัฐพันธ์ วิไล / นายสิทธิศักดิ์ บุญชู / นางสาวสุธาทิพย์ แสนยศ / นายอิศรา สุขอยู่ / นางสาวณัฐชยา ปัญญาสาร

ปวส. 2/4
1.นายปรานต์ แสงวิเศษ 2.นายภูวรินทร์ ศุภวสันติชน 3.นายธนทัต แหนบทอง 4.ครูประภาภรณ์ วุฒิฐานจ�าเริญ 

ครูที่ปรึกษา 5.นายณรงค์ อาจวิชัย 6.นายพีรศักดิ์ พันสนิท

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวช. 3/1
แถวที่ 1 1.นายธรรมรักษ์ แสงเมือง 2.นายธาดา สุขสวัสดิ์ 3.นายฉัตรชัย ลิ้มไขแสง 4.นายณัฐกิจ ประสงค์ทรัพย์ 

5.ครูศศิธร อมรพันธ์ ครูที่ปรึกษา 6.นางสาวกุลธิดา ปราบรัตน์ 7.นายธนสวัสดิ์ ตุงคะเสน 8.นายกิตติพงษ์ สุขสวัสดิ์ 
แถวที่ 2 1.นายจักรภัทร แดงดี 2.นายทักษ์พัสวี เอกกมลเจริญ 3.นายกิตติศักดิ์ ทองปลั่ง 4.นายกิติศักดิ์ แจ้งกระจ่าง  

5.นายชลธารา ศรีพรหม 6.นางสาวชนัญญา ร่มกลาง 7.นายณัฐภาคย์ กิ่งเกษ 8.นายณพัศ บุญลิ้ม 9.นายณัฐกิตติ์ ดีขยัน 
10.นายพงศธร ตั้งอรุณสันติ 

ปวส. 3/2
1.นางสาววานต้ิา ไกรพันธุ ์ 2.นายภวูไนย หอมหวล  3.นายธรีภทัร สกุายะ 4.นายธทีตั ท้าวอนิถา 5.นายนครนิทร์ แสนจันทร์  

6.นายพลเอก บุญเลิศ 7.ครูศศิธร อมรพันธ์ ครูที่ปรึกษา 8.นายบริรักษ์ บุตรทอง 9.นายนเรศ ดารารุ่ง 10.นายพงศ์นรินทร์ 
ด�ารงค์ศิลป์ 11.นางสาวปภัสสร ห้วยใหญ่ 12.นางสาวธิติมา สิงห์น้อย 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปวช. 3/3
แถวที่ 1 1.นายอัศวิน บุตรใส 2.นายเตชพัฒน์ เพียกเพีย
แถวที่ 2 1.นายสุรสีห์ สิทธิศาสตร์ 2.นายเจษฎา หีบเงิน 3.นายสราวุฒิ ชัชว์รัตน์ 4.นายศราวุธ สมอไพร
แถวที่ 3 1.นายสุภวัชร์ สุภาพรม 2.นายภูรี จิรโชคเรืองศรี 3.นายสุรชัย หนองขุ่นสาร 4.นางสาวสุมินตา กองเป็ง 

5.ครูจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร ครูที่ปรึกษา 6.นางสาวสุวะนันต์ ทองน้อย 7.นายเบญจรงค์ แตงเจริญ 8.นายศักดา ทรัพย์โฉม 
9.นายวีรภัฎ เปลี่ยนศรี
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวช. 3/1
แถวที่ 1 1.นายปริญญา ชิโกเน่ 2.นายกัญจน์ลักษมณ์ เสนนอก 3.นายกฤษฎา พรานบูรย์ 4.นายธนากร จันทะลัง 

5.นายปฏิภาณ เฉลิมนนท์ 6.ครูศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์ 7.นางสาวธนาพร ผิวทน 8.นางสาวณัชชา อยู่ไทย 9.นายกฤติพงศ์ กาวิน 
10.นายพิเชษฐชัย ใยงาม 11.นายชานนท์ ทันตเวช 12.นายนรวัฒน์ เทียนขาว

แถวที่  2 1.นายกีรติ สาธร 2.นายชนาภา แซ่ตั้ง 3.นายธนพล มุดขอนแก่น 4.นายณัฐพงษ์ เป ็นตามวา 
5.นายปิยพัทร ์ พวงทับทิม 6.นายธนากาญจน์ ทัศนา 7.นายปฐมพร พร้อมทอง 8.นายตะวัน ขวัญมี 9.นายชัชวาลย์ นฤทัย 
10.นายธนภัทร เบี้ยใคล

ปวช. 3/2
แถวที่ 1 1.นายชานนท์ ทันตเวช 2.นายภราดร โสภากุล 3.นายศุภณัฐ ทัพธานี 4.นายสินมหิต ใจรัมย์ 5.นายภาสกร

เหมือนสวัสดิ์ 6.นายภูมินทร์ นินทอง 7.นายภาวศุทธิ์ ข�ากล้า 8.นายวีรโชติ ทุมรักษา 9.นายรัชพล ศิริแย้มยศ
แถวที่ 2 1.นายสรธร วงศ์เลิศ 2.นายไตรลักษณ์ เหมือนเหลา 3.นายปรเมท ทองดีสุข 4.นายสมพร แสวงวงศ์ 

5.นายอทิธิพล แดงเรอืง 6.นายอภสิทิธิ ์ธรีภาพสมบตั ิ7.นายอธชิา ธรรมสญัญา 8.นายศภุฤกษ์ ชโลดมพงศ์ 9.นายสหรถั ฮวดเฮง 
10.สิทธิกร ตระกูลไทยก�าเนิด

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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ท�ำเนียบรุ่น

ปวส. 2/2
แถวที่ 1 1.นายธนายุทธ นรการณ์ 2.นายอภินันท์ ต้นค�า 3.นายพัทธดนย์ สอนอุ ่น 4.นายสุดเขต เทียมค�า 

5.นายพัชรพล สังข์แดง 6.นายหัสวรรษ โรจนณรงค์เดช 7.นายกฤษฎา แก้วกันทะ 8.นายธนโชติ ราชเพียแก้ว
แถวที่ 2 1.นายธีรพัฒน์ วัฒนชีพ 2.นายอภิวัฒน์ ยอดด�าเนิน 3.นายกิตติศักด์ิ พุทไธสง 4.นายวุฒิภัทร เจริญผล 

5.นางสาวพรมิา วาราช 6.นายปฏพิทัธ์ พชิยั 7.นายธนวฒัน์ ทองโชตฉิตัร 8.นายพรพพิฒัน์ แป้นตระกลู 9.นายศศพิงษ์ บรรเทา 
10.ครูสุรีย์ แย้มสรวน ครูที่ปรึกษา 11.นายกรเอก แสนทวีสุข 12.นายคิมหันม์ รักใคร่ 13.นายธีรภัทร ธัญญะพืช 
14.นายธนวัฒน์ ดอกจันทร์ 15.นายศุภโชค อานีกู

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกการบัญชี

ปวช. 3/1
แถวที ่1 1.นายภญิญาพัชญ์ นวลเดช 2.นายจรีวฒัน์ กาว ี3.ธนพร  เลก็เลศิผล 4.นาวสาวนนัทวนั ฉ�า่ศร ี5. นางสาวราริษรา 

ลงสุวรรณ 6.นางสาวจรวยพร มนัส 7.นางสาวกัญญารัตน์ ทองลอย 8.นางสาวกฤตพร ฉิมวิลัย 9.ครูอรพินท์ อึ๊งเจริญ 
10.นางสาวชนาพร ตรีเพ็ชร 11.นางสาวจารุพิชญา ยอดรัก 12.นางสาวธนพร อนันภัคดี 13.นางสาวญาดา โหงษ์น้อย 
14.นางสาวปัทมาภรณ์ พรมไธสง 15.นางสาวกัญญาวีร ค�าหนู 16.นายทินกร เพชรชม 

แถวที่ 2 1.นายทัตพงษ์ บุญสิทธิ์ 2.นางสาวชุลีพร ภู่พลอย 3.นางสาวณัฐธิชา เขื่อนหมั่น 4.นางสาวมนทอราพร ดีพรวน 
5.นางสาวภัคจิรา กอม 6.นางสาวชญานิศ เครือเนตร 7.นางสาวพรศิริ แย้มไสว 8.นางสาวธณัฐภา มงกุฏ 9.นางสาวนภัสกร 
ศิริขันธ์ 10.นางสาวบุณยนุช อินอุ่นโชติ 11.นางสาวทัศน์ษวรรณ จารุจันทร์ 12.นางสาวกัญญรัตน์ เกาะยางเผือก 
13.นางสาวนันทวัน แก้วเดียวแสง 14.นายปิยพงษ์ พวงทับทิม 15.นายกฤษดา นุชถาวร 

ปวช. 3/2
แถวบนซ้ายมอื 1. น.ส. เบญจวรรณ บญุจนัทกึ 2.นายวษิวุตั สระบวัทอง 3. น.ส.ศรินิภา นาชติ 4. น.ส.วรรลสิา แพทย์มด 

5. น.ส.วรางคณา มีแวว 6. น.ส.วณิชชา ฉัตรแก้ว 7. น.ส.อนันตญา ไหมร้อยทอง 8. น.ส.พิกุลทอง บุญพร้อม 
9. น.ส.อญัชฎา แสนโคตร 10.ครสูชุรีา หะสติะ 11. น.ส.ศภุนดิา พลบัพลา 12. น.ส.สนุนัทา บตุรเพชร 13. น.ส.รวกิาญ ไร่นุ่น 
14. น.ส.สุรีวนันต์ โสดานิล 15. น.ส.เปรมฤดี โกรกส�าโรง 16. น.ส.อริสรา สิงห์แก้ว 17. น.ส.วัลลภา บุญกุล 
18. น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดศิริ

แถวล่างซ้าย 1. นายอดิรุจ เวียงค�า 2. น.ส.อมรรัตน์ บุญธรรม 3. น.ส.อชิรญาณ์ จันทร 4. น.ส.อานันทพร ศรีวิไล 
5. น.ส.มนัสนันท์ อนุสุเรนทร์ 6. น.ส.จิรนันท์ เขาโคกกรวด 7. น.ส.สุทธิกาญจน์ สวงดุก 8. น.ส.สิรีธร กล้าแข็ง 
9. น.ส.ศรสวรรค์ คล้ายสีแก้ว 10.น.ส. ลดาวดี ทับผล 11. น.ส.วลัยพร ชาญฐิติ
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกการบัญชี

ปวส. 2
แถวที ่1 1.นางสาวปิยะนนัท์ เปียประโคน 2.นางสาวสชุาวด ีเชยชยัภมู ิ3.นางสาวสจุาร ีสธุน 4.นางสาวนฏกร ผ่องสวุรรณ์ 

5.นางสาวเอมมิกา ภาคีโชติ 6.นางสาวนารีรัตน์ ยาผิว 7.นางสาวพิไลวรรณ์  ทิพประมวล 8.นางสาวปิยวรรณ แสงงาม 
9.นางสาวเมทินี แก้วปลั่ง 10.ครูสมคิด หมั่นหาดี ครูที่ปรึกษา 11.นางสาววันทนีย์ บุญฤทธิ์ 12.นางสาวจุฑารัตน์ แจ้งแสง 
13.นางสาวนริศรา โฉมแก้ว 14.นางสาวจุฑามาศ ทองพ่วงพูล 15.นางสาวรัชนีกร ศรีทอง 16.นางสาวอัญชลี แก้วบุญเรือง 
17.นางสาวพัชรินทร์ อินทร์แก้ว 18.นางสาวลัดดาพร สุทธิประภา 19.นางสาวรุ่งนภา แสงอินทร์ 20.นางสาวจิรัชญา คงมั่น

แถวที่ 2 1.นายจักรกฤษ ผลชู 2.นางสาวดาริกา สายพร 3.นางสาวนุชนาฎ ประชุมสาย 4.นางสาวทิพย์พิพัฒน์ ปัทมาลี 
5.นางสาววิภาดา พลอยกระโทก 6.นางสาวพิมฤทัย กล่อมอ้น 7.นางสาวสิริรัตน์ ธูปหอม 8.นางสาวยุวดี พรมใย 
9.นางสาวนริศราพร ชายกลั่น 10.นางสาวพันธิตรา บุญสังข์ 11.นางสาวอัษราภัค สีแดง 12.นางสาวศุวภัส นคร 
13.นางสาวพรรษา อ่างรัมย์ 14.นายฉัตรชนก เพ็ชรกิ่ง
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. 3/1
แถวที่ 1 1.นายธนกร ขวัญปัญญา 2.นายดุริยางค์ อินมี 3.นายขัตติยะ มีมอญ 4.นายปราบพล ปัญญารัตน์สกุล 

5.นายนราวิชญ์ กระจ่างเย่า 6.นายนพณัฐกิตติ์ ภูธร 7.นายจิรวัฒน์ พิมพ์พันธ์ 8.นายพุฒิเมธ เชื้อสอน
แถวที่ 2 1.นางสาวนฤมล วรากลาง 2.นางสาวพัณณิตา บุญประเสริฐ 3.นางสาวปวันรัตน์ ยวงแก้ว 4.นางสาวนันทวดี 

วันจงค�า 5.นางสาวกัญญาภัค แสงตะวัน 6.นางสาวพัชรมณฑ์ กุลแก้ว 7.นางสาวพิชญาภรณ์ ญาติเจริญ 8.นางสาวทัณฑิกา 
เถิ่งสวัสดิ์ 9.นางสาวปิยะฉัตร ท้าวมา 10.นางสาวชญาดา แซ่อึ้ง 11.นางสาวพลอยวรินทร์ ชนิดสอน 12.นางสาวณัฐนารี 
ณ อุบล 13.กฤติยาณี จงใจเทศ 14.นางสาวปิยะรัตน์ โพธิ์ชัย

ปวช. 3/2
แถวที่ 1 นายอนุชิต มโนสุจริต
แถวที ่2 นางสาววราพร เกตพุบิรูณ์, นางสาวอรศิรา โตวงัจร, นางสาวรตันมน สร้อยสวุรรณ, นางสาวสทุธมิาศ มหาดไทย, 

นางสาวสุชานารถ รอดนิกรณ์, นางสาวศศิกานต์ ใบบัว, นางสาวศศิภา นาค�า, นางสาวศิรินทิพย์ ยามกระโทก, 
นางสาวสุทธิกา สวงดุก

แถวที่ 3 นางหนูพลอย นุ่มปิ่นปัก, นางสาววรรณสา คารวะ, นางสาวเอมวี ธิอักษร, นางสาวอภัสราวดี มณีศรี, 
นางสาวอภิญญา จิตเสงี่ยม, นางสาวศศิพิมพ์ แหยมพันธ์, นางสาววิภาดา อินทรา, นางสาวแพรวจรัส เจียวรัมย์, 
นางสาววิยะดา เนียมหอม, นางสา วนัทธฤดี โพธารชร, นางสาวศุภรัตน์ รัตนะ

แถวที่ 4 นางสาวภัทรินทร แย้มเจริญ, นายอริญชัย ไชยภักดี, นายธนพงษ์ ลักษณะงาม, นายเจษฎากร สารสมัคร, 
นายสิทธิพร เกษสุวรรณ์, นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว, นายสุรบดี วงษ์ดี, นายรัฐนันท์ วัฒโน, นายศิลปชัย ลือชา, 
นายรัชชานนท์ เงินเจือ, นายวรวุธ สินวาส
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. 2/1-2 ภาคปกติ
แถวที่ 1 1.นายกันติศา ไชย์สุวรรณ 2.นายณัฐกานต์ ข�าใจ 3.นายตะวัน วรรณวิจิตร 4.นายจตุรวิทย์ ฤทธิ์จอหอ
แถวที่ 2 1.นายธนโชติ บุญจันทร์ 2.นายเด่นพงศ์ ฮวดคันทะ 3.นางสาวณัฐชา มิตรมานะ 4.นางสาวขวัญฤทัย คันทีท้าว 

5.นางสาวสาวิกา หอมจันทร์ 6.นายธนดล ยิ้มงาม 7.นายปณิธาน สายืน

ปวส. 2/3-4 ภาคทวิภาคี
แถวที่ 1 1.นายพีรพล ภู่เอี่ยม 2.นายสหัสวรรษ เมี้ยนกลาง
แถวที่ 2 1.นางสาวสิรภัทร เสาร์แบน 2.นางสาวสุวิมล โพธิ์กลิ่น 3.นางสาวณัฐชา ตลอดไธสง 4.นางสาวจีราพร ศรีมุ่ย
5.นางสาวมณีวรรณ นาหนองตูม 6.นางสาวศิรินันท์ แสงนาค 7.นางสาวอภินันท์ ปักโคทะกัง
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการตลาด

ปวช. 3/1
แถวที่ 1 1.นายเกริกพล กอบธัญกิจ  2.นางสาวกัณฐิมา คชเสนีย์  3.นางสาวกนกพร เมตดี 4.นางสาวชนิกรานต์ นิลวงค์ 

5.นางสาวฮาวา เล็มเละ
แถวที่ 2 1.นางสาวขนิษฐา ราชสิงโห 2.นางสาวอรรถวดี ใจตรง 3.นางสาวสุข รึนนารอด  4.ครูชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง 

ครูที่ปรึกษา 5.นายอภิชาติ โคตะ 6.นางสาวณิชกรานต์ อ่อนประสป 7.นายณัฐพล พรชัยนิพันธ์
แถวที่ 3 1.นางสาววัชราภรณ์ สวยไทสง 2.นางสาวศลิษา หาระพัด

ปวช. 3/1-2
แถวที ่3 1.นางสาวขวญัฤทยั ค�าคม 2.นางสาวพลอยลัดดา คงเจรญิ 3.นางสาวอสุมุา สทุธการ 4.นางสาวรตันภรณ์ สอนสันติ 

5.นางสาววัชรภรณ์ บุญสวัสด์ิ 6.นางสาวนันทิยา จันทร์น้อย 7.นางสาวจินาภรณ์ มีนรินทร์ 8.นางสาวสุวรรณรัตน์ แออัด 
9.นางสาวมุฑิตา กาลีมี 10.นางสาวธิดารัตน์ อิ่มจิต

แถวที่ 2 1.นางสาวนิติยา วันนา 2.นางสาวอรอุมา วอระอ�านาจ 3.นางสาวอัญชลี ซ้อหลง 4.นางสาววรดา ดอกรักกลาง 
5.นางสาวสายพิณ นวนโตนด 6.นางสาวโยษิตา เพ็ชรดี 7.นางสาวสุจินดา พูลเกิด 8.นางสาวปภาดา นามวงษ์ 
9.นางสาวธารารัตน์ เพชรไทย 10.นางสาวกชกร น่วมนวล

แถวที่  3 1.นางสาวธัญพัฒน์ ศิริ เวชพร 2.นางสาววรรณวิศา สุวรรณมณี 3.นางสาวรพีภัทร ชุมพรศรี 
4.นางสาวกฤษณา เทือกแก้ว 5.นางสาวครูธนภรณ์ ศิลาราช 6.นางสาวมนัสวีร์ ด�ารงค์ศิลป์ 7.นางสาวณัฐชยา ฉิมเกตุ 
8.นางสาวกนกนาถ สุระโส 9.นางสาวธัญญาภรณ์ ทองแสง
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ท�ำเนียบรุ่น

สาขาวิชาโลจีสติกส์

ปวส. 2
แถวที ่1 1.นายวษิณ ุประมลูสนิ 2.นางสาวเดอืน อาจค�าพนัธ์ 3.นางสาวณชิาภทัร โพธิเ์งนิ 4.นางสาวกมลชนก พรมเรือง 

5.นางสาวจติรา สใีส 6.ครูชัญญาณ์ภชั นาชัยทอง ครูทีป่รึกษา 7.นางสาวจรนีา ประเสรฐิศริสิขุ 8.นางสาวบญุญารตัน์ สวยไทยสง 
9.นางสาววัชิราภรณ์ ฤกษเสน  10.นางสาวณิฐทิตา แสงโทโพธิ์ 11.นางสาวเนตรนภา ลาดถารัมย์

แถวที่ 2 1.นางสาวอัจฉราพรรณ นกทอง 2.นางสาวพัชรพร เสนคราม 3.นางสาวสายรุ้ง บ�ารุงทอง 4.นางสาววนิดา 
อินทประสาท 5.นางสาวอารีญา ส�าเภาเงิน 6.นางสาวชลธี กุดนอก 7.นางสาวชนากานต์ ค�าจันทร์ 8.นางสาวอรณิชา 
เรียงประดับ 9.นางสาวนวรัตน์ วานิชยานนท์ 10.นางสาวนิธิพร คุ้มสอาด 11.นายวรวิทย์ บุญเพ็ง
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาการโรงแรม

ปวช. 3/1
แถวที่ 1 1.นางสาวณัฐพร เสิกภูเขียว 2.นางสาวปิยธิดา มิตรอมรธรรม 3.นางสาวศศิกานต์ บ�ารุงวัตร 4.นางสาวชนิสรา 

กล้าหาญ 5.นางสาวณฐัชยา เปรมสขุด ี6.ครกูรกฏ อดุมภ์ ครทูีป่รกึษา 7.นางสาวพรนชัชา ใจตรง 8.นางสาวพชัรพร บญุสนอง 
9.นางสาวพรรณราย วาวนิล 10.นางสาวธัญลักษณ์ ครองเชื้อ 11.นางสาวพัชรินทร์ ราษฎร์ทวี

แถงที่ 2 1.นางสาวนันทิชา โพธิวรรณ 2.นายพงษ์นรินทร์ ศรีวะอุไร 3.นางสาวกชมน สายสุคนธ์ 4.นางสาวทิพภาภรณ์ 
อนิทรสุวรรณ 5.นายถรินยั ค�ามา 6.นายณฐักานต์ บญุเรอืงพะเนาว์ 7.นางสาวชนสิรา แย้มละมยั 8.นางสาวณชิกานต์ ไชยภารีย์ 

ปวช. 3/2
แถวที ่1 1.นางสาวสมุติรา ประเสรฐิวทิย์ 2.นางสาวสลลิพร สารพนัโชตวิทิยา 3.นางสาวรจุริา ดาบิง้ 4.นางสาวแพรทิพย์ 

อ่อนสวัสดิ์ 5.นางสาวอารียา สุทธิชัย 6.นางสาววนิดา จะเปี้ย 7.นางสาวสิตานัน ควบพิมาย 8.นางสาวอภิญญา แสงสุวรรณ 
9.นายอภิชาติ บุญสังข์ 10.นายไตรรัตน์ มนตรี

แถวที่ 2 1.นางสาวสุพรรณี แก่นประธูป 2.นางสาววัลลภา อัศวภูมิ 3.นางสาวโซเฟีย ยะยาตี 4.นางสาวสุริษา แพทย์มด 
5.สตุาภทัร ศรแีจ่ม 6.นางสาวภทัรวดี สุดประเสริฐ 7.ครูชฎาพร สมชาต ิครทูีป่รกึษา 8.นางสาวสวุพร ศรทีนุา 9.นางสาวมณ ีตังกิม 
10.นางสาวรสสุคนธ์ สีทองหลาง 11.นางสาวอาภาศิริ หรรษา 12.นางสาวสาธิตา จับแสงจันทร์ 13.นางสาวโชษิตา ศรีเสวตร์ 
14.นางสาววารี ตะเภาทอง 15.นางสาวศศลักษณ์ โคมกระจ่าง
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

ปวช. 3/3
1.นายวิทวั วรรณปะกะ 2.นางสาวลีเบคก้า เกรย์ 3.นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมวิเศษ 4.นางสาวขนิษฐา เที่ยงเจริญ  

5.นางสาวณัฐวดี พงษ์ศิริหิรัญ 6.ครูกนกชญา ทองละมุล ครูที่ปรึกษา 7.นางสาวกัลยา จันทเสน 8.นางสาวนุจรี มณีกรรณ์  
9.นางสาวพรจิรา กิมเล้ง 10.นางสาวกนกพร สุดเดช 11.นางสาวชาริสา เผือกผิววงษ์

ปวช. 3/1
1.นางสาวกุลนาถ อมาตยพงศ์ 2.นางสาวพรประภา ชีพันธ์ 3.นางสาวอริสรา วงษ์นนท์ 4.นางสาวอธิชา สมศรี 

5.ครูกมลธรัตน์ เอี่ยมโคกสูง ครูที่ปรึกษา 6.นางสาวศิริวรรณ กองศรี 7.นางสาวสุวดี มงคล 8.นางสาวกฤษณา สิงห์ภักดี 
9.นางสาวปนัดดา จันณะรงค์ 10.นางสาวศศิภา สุขแจ่ม

11.นายด�ารงศักดิ์ ไทรจันทร์ 12.นางสาวปริยากร สิทธิยา 13.นางสาวรัญชนา ชูสันเทียะ 14.นายศุภกานต์ โครตอ่อน 
15.นางสาวอมรรัตน์ เสนสร
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ท�ำเนียบรุ่น

แผนกวิชาการโรงแรม
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ปวส. 2/1-2
1.นายเอกชัย แจ่มปั ้นรักษ์ 2.นายกิจศวิษฐ์บุญมา 3.นางสาวปาลินี โชตินอก 4.นางสาวมลทยา แก่นนวลศรี 

5.นางสาวกรรธิกา ผิวพรรณ 6.นางสาวปณัฐฐา เกตุแจ้ 7.ครูกนกชญา ทองละมุล ครูที่ปรึกษา 8.นางสาวเฉลิมขวัญ บุญทอง 
9.นางสาวจุฑารัตน์ งามสัมฤทธิ์ 10.นางสาวพิมพ์พิศา โพธิ์กลิ่น 11.นางสาวมณฑิตา แก้วเนียม 12.นางสาวจิตรานุช สิริวาโย 
13.นายพงศ์กร อ่อนเคร็ง 14.นายกฤษดา วันเสือ
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วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

มอบหมายให้ นางเสาวลกัษณ์ บญุบ�ารงุ รองผูอ้�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื เป็นประธานกล่าวเปิด

โครงการปัจฉมินเิทศและอบรมนกัเรยีน นกัศกึษาก่อนส�าเรจ็การศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2563 โดยม ีนายบดรีฎัฐ์ 

น่ิมเสนาะ รองผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีน-นกัศกึษา เป็นผูก้ล่าวรายงาน ณ หอประชมุ อาคารสพุรรณิการ์
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ในวนัพฤหสับดทีี ่8 เมษายน 2564 วทิยาลยัเทคนคิพทัยา จดักจิกรรมพธิมีอบประกาศนยีบตัรผูส้�าเรจ็การศกึษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธมีอบประกาศนยีบตัรผูส้�าเรจ็การศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2563 ซึง่ม ีว่าทีพ่นัตร ีดร.วานชิ สมชาต ิผูอ้�านวยการ

วทิยาลยัเทคนคิพทัยา เป็นผูก้ล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์ของพธิมีอบประกาศนยีบตัรผูส้�าเรจ็การศกึษา ณ หอประชุม 

อาคารสุพรรณิการ์ 2


