
หนา 1/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

1 นายนันทพัทธ สามารถ โรงเรียนเทวรักษ

2 นายธีรภาพ มาสี โรงเรียนเทวรักษ

3 นายเจษฎาภรณ แกวธรรม โรงเรียนเทวรักษ

4 นายเปรมปพัฒน   ปทมะ โรงเรยีนเทวรักษ

5 นายทัตธน แสทอง โรงเรยีนเทวรักษ

6 นายอนุรักษ งามวงษ โรงเรียนเทวรักษ

7 นายมงคลชัย วงคสวัสดิ์ โรงเรียนเทวรักษ

8 นายอัมรินทร จรทะยา โรงเรียนเทวรักษ

9 นายธนนนท นงคพยัคฆ โรงเรยีนเทวรักษ

10 นายธีรภัทร จันทา โรงเรียนเทวรักษ

11 นายธีรภัทร   ใจดี โรงเรยีนเทวรักษ

12 นายชัยภัทร   สาคร โรงเรียนเทวรักษ

13 นายกฤตเมธ จันขยัน โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

14 นายปฐมพร รัตนสุวรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

15 นายธนภัทร เก๋ียงคํา โรงเรียนบานหนองงูเหลือม

16 นายอัมรนิทร เกลี้ยงล่ํา โรงเรียนบานหนองงูเหลือม

17 นางสาวเสาวลักษณ จันทรแกว โรงเรียนบานโนนสะอาด

18 นายไพรวัลย ภูสอาด โรงเรยีนวัดเข็มทอง

19 นายปองคุณ จันทรเกตุ โรงเรียนวัดหัวกรด

20 นายณัฐนนท หมอกแยม โรงเรียนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

21 นายธนาดล หอยลา โรงเรียนบานโนนสะอาด

22 นายศิวพล   สมบัติ โรงเรียนเทวรักษ

23 นายธนกฤษฎ์ิ เกตุหอม โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

24 นายเทวฤทธ์ิ อินสวรรค โรงเรียนบานแหลมหิน

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

สาขางาน - จักรยานยนตและเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค  ปวช.1/4

สาขางาน - ยานยนต  ปวช.1/1



หนา 2/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

1 นายมนัสชัย   ศรโีสธร โรงเรยีนศรีมหาโพธิ

2 นายณัฐภัทร นอยอามาตย โรงเรียนเทวรักษ

3 นายกรกฏ บุญสิงห โรงเรียนเทวรักษ

4 นายศิรวัฒน ไรวิบูลย โรงเรยีนบานทาตูม

5 นายจิตติพัฒน ชินทะนาม โรงเรยีนบานทาตูม

6 นายรัฐศาสตร พุมพวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

7 นายธนกร วงศภา โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

8 นายพลกฤต สถาพักตร โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

9 นายวรวรรธ พิมตะครอง โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

10 นางสาวอาริชา ไผสุข โรงเรียนบานดงกระทงยาม

11 นายปรเมศ ชั้นขจรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

1 นายณรงคศักดิ์ ลาภเวช โรงเรยีนบานโปงตะเคียน

2 นายดัสกรณ ม่ันหมาย โรงเรยีนเทวรักษ

3 นายวชิรวิทย แสนมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

4 นางสาวธนภรณ   คูณมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

5 นายสุพัฒน สิงหโตเผือก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

6 นายพัทธรัตน นาคประสิทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยา

7 นางสาวพิชานุช ปนโพธิ์ โรงเรยีนวานิชวิทยา

8 นายจีรวัฒน   สมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

9 นางสาวภัทราภรณ กุลประเสริฐ โรงเรียนวัดลําดวน

10 นางสาวนิภาพร ขันแกลว โรงเรียนวัดลําดวน

11 นายศักดิ์ดา   ชางเกวียนดี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

12 นางสาวพิมพกานต สีประหลาด โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ

13 นายกมล จั่นเรไร โรงเรียนมารีวิทยา

14 นายนันทิพัฒน ใจเที่ยง โรงเรียนบานโปงตะเคียน

15 นายธีรภัทร   สิงหโตเจริญ โรงเรียนสุธีวรราษฎรรังสฤษฏ

สาขางาน - เครื่องมือกล  ปวช.1/1



หนา 3/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

16 นายพัชรพล สุขวงษ โรงเรยีนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

1 นายสงกรานต เดชเจริญ โรงเรียนบานโปงตะเคียน

2 นายชนินทร จันทะนัน โรงเรียนบานโปงตะเคียน

3 นายพีรพล ชวงงาม โรงเรียนบานโปงตะเคียน

4 นายปยะพงษ มงคล โรงเรยีนวัดหัวกรด

5 นายอิทธิพันธ ลุนลา โรงเรียนบานโปงตะเคียน

6 นายธนูทอง คนงาม โรงเรียนบานแหลมหิน

1 นายธนกฤต ผดงุศรสีกุล โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

2 นายภานุพัฒน พูลโภคา โรงเรียนเทวรักษ

3 นายศุภกานต นาคคํา โรงเรยีนเทวรักษ

4 นายภูเบศร ยะหัตตะ โรงเรียนเทวรักษ

5 นายธนกร กิมเต็ก โรงเรียนเทวรักษ

6 นายธีรภัทร ทิพเวช โรงเรียนเทวรักษ

7 นายปวริศ วัยธัญกิจ โรงเรียนเทวรักษ

8 นายทุน - โรงเรียนบานโปงตะเคียน

9 นายธีรภัทร เจริญศักดิ์ โรงเรยีนเทวรักษ

10 นายวีระพล เหมือนจิตร โรงเรียนเทวรักษ

11 นายนิรัช ออนฝก โรงเรยีนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

12 นายไชยพศ คําเงนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

13 นายรัตนพงศ นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

14 นางสาวกัญญาณัฐ ย่ิงยง โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

15 นายชนะศึก คงจรเข โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

16 นายปวีร   คําปญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

17 นายธนโชติ สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

18 นางสาวกนกพร   จินดา โรงเรียนบานทาตูม

สาขางาน - ผลิตภัณฑ  ปวช.1/1

สาขางาน - ไฟฟากําลัง  ปวช.1/1



หนา 4/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

19 นางสาวธัญวรัตน โสสุด โรงเรยีนบานทาตูม

20 นายภาสกร โนนหินหัก โรงเรยีนกบินทรบุรี

21 นายกิตติพงษ ประกอบพืช โรงเรยีนกบินทรบุรี

22 นางสาวปาริฉัตร แสงดาํ โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

23 นายชนิตพล อวยพร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

24 นายสมเกียรติ เจริญเอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

25 นายศิวกร หารินชัย โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

26 นายสิวพรรณ โพธิ์อุปถัมภ โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

27 นายปติคุณ วีระยุทธศิลป โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

28 นายศิวะกานต   ประไพ โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

29 นายกิตติพัฒน จันทรสขุ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

30 นายปุญญพัฒน สงางาม โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

31 นายณภัทร สวุรรณชาติ โรงเรียนมารีวิทยาศรมีโหสถ

32 นายณัฐวัฒน มีสุขธนศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

33 นายฐนันกฤช สุจิตระหะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

34 นางสาวกัญญาพัชร ปาไตย โรงเรียนเทวรักษ

35 นายธีรพล โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

36 นายณรงคชัย วงษแสง โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

37 นายพงษกร   พานทอง โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

38 นายปรมินทร ศรีเจริญ โรงเรียนบานดงกระทงยาม

39 นายนพัตธร   พิดา โรงเรียนบานดงกระทงยาม

40 นายสายชล พรมศรี โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบํารุงวิทย)

41 นายณภัทร ชื่นชอบ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

42 นายธนภัทร อิ่มสขุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

43 นายพีรวัฒน เพราะสําเนียง โรงเรยีนวัดกิ่งแกว

44 นางสาวณัฐธิดา เฟอยใต โรงเรียนบานแหลมหิน

45 นางสาวปภาดา ปุมสันเทียะ โรงเรียนบานไทยเจริญ



หนา 5/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

1 นายกฤษกร รีวิจิตร โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง

2 นายธนพนธ มุกดาหาญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณ

3 นายจิรภัทร คงธนจินดาโชติ โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

4 นายราเมศวร หลอมทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

5 นายจิรภัทร เชาวฤทธ์ิ โรงเรยีนมารีวิทยาศรีมโหสถ

6 นายกันนกร หมื่นไธสง โรงเรียนชิตใจชื่น

7 นายภูเบศร แจมกระจาง โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

8 นายพีรภัทร บอแร โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

9 นายสมชาย ศรกีอง โรงเรยีนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

10 นายธีรเดช จันทรแดง โรงเรยีนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

11 นายธนากร กะฉอดนอก โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

12 นางสาวปทิตตา แสงอรุนรุงรตัน โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

13 นายบัญญวัต ทองดี โรงเรียนเทวรักษ

14 นายสมปราชญ การิก โรงเรียนสายมิตรศึกษา

15 นางสาวธนัชชา เรียงวงษ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

16 นายพีรพล ศรีพรหม โรงเรียนหัวซาวิทยา

17 นายณัฐพล เปลื้องกลาง โรงเรียนบานวานบานดาน

1 นายสิปปวิชญ ชาญสมิง โรงเรียนเทวรักษ

2 นายชนะพงษ   ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

3 นายสถาพร กวางเตน โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

4 นางสาวชาลิสา ไชยเจริญ โรงเรียนศรมีโหสถ

5 นางสาวสุฑาสินี อ่ําอินทร โรงเรียนศรีมโหสถ

6 นางสาวกุลธิดา พันธดี โรงเรียนศรมีโหสถ

7 นางสาวยุวดี พานิชไทย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

สาขางาน - ไฟฟากําลัง  ปวช.1/2

สาขางาน - อิเล็กทรอนิกส  ปวช.1/1



หนา 6/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

8 นางสาวดวงกมล ชนะภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

9 นางสาวขวัญจิรา เสมาลอม โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

10 นางสาวจุฑารัตน ซิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

11 นางสาวปยากร เย็นขุนทด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

12 นายวรกมล ยาศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

13 นางสาวรุงเพชร ชูจิตร โรงเรียนวัดหัวกรด

14 นายนิธิกร ผดงุทรัพย โรงเรียนกบินทรจริยาคม

15 นายกองภพ พงษโต โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

16 นางสาวกันตฤทัย สมมิตร โรงเรียนกบินทรจริยาคม

17 นายสุรยุทธ พวังสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

18 นางสาวฐิติรัตน ใครบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กบินทรบุรี

19 นายพีรพัฒน มะลิทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กบินทรบุรี

20 นายปพนธนัย จรก่ิง โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาฯ กบินทรบุรี

21 นางสาวกชพร เพ็งพรรณ โรงเรียนบานดงกระทงยาม

22 นางสาวดารินทร สุขเขียว โรงเรยีนบานดงกระทงยาม

23 นายอนันทวีป   สุวรรณเชฐ โรงเรียนวัดสมหุราษฎรบํารุง

24 นางสาวสุพรรณสิณี ไพเราะ โรงเรยีนประจันตราษฎรบํารุง

25 นายภานุวัฒน นาทันรบี โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

1 นายธีรัช   ตาสุรินทร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

2 นางสาวปาริฉัตร สังขคีต โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

3 นายภานุวัฒน ชักชวนวงศ โรงเรียนวัดหัวกรด

4 นายธนวัต มุงนากลาง โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

5 นายชัชชล อัสกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

6 นางสาวณัฐวลัญช เหมคต โรงเรยีนกบินทรจริยาคม

7 นายรัชชานนท  ใกลบุบผา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

8 นายธนรัตน มานะทัพพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

สาขางาน - อิเล็กทรอนิกส  ปวช.1/2



หนา 7/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

9 นายชัยวัฒน ประทับ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

10 นายภูษณ แจงใจ โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

11 นายณัฐวุฒิ เลขสาร โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

12 นายจีรพัฒน จันทรกระจาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

13 นายยศกร ประสานเชื้อ โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

1 นางสาวธนภรณ มูลคํา โรงเรียนเทวรักษ

2 นายสุดสยาม สรอยวัฒนานนท โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

3 นายจิระวัฒน  ชื่นจิตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

4 นายวีรพงศ  ศรีไส โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

5 นางสาวจิตติมา ครุฑฒาพันธ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

6 นายพัทธพล กายฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

7 นายจิรพันธ แดงหยง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

8 นายพัฒธนดล มั่นเครอื โรงเรียนวัดหัวกรด

9 นายชัยอนันต ตองทรัพยอนันต โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

10 นางสาวเกศวลี ศรีชะนะ โรงเรียนวัดลําดวน

11 นางสาวกนกวรรณ สองแสงจันทร โรงเรยีนมารีวิทยาศรมีโหสถ

12 นางสาวภัชรา พันธขัน โรงเรยีนมารีวิทยาศรีมโหสถ

13 นางสาวสุจิรา โพกรัก โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

14 นายจิรกิตต มงคล โรงเรียนวัดหัวกรด

15 นายรักษศักดิ์ เอื้อกาญจน โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

16 นายธีรภัทร ประกอบทรัพย โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

17 นายศุภชัย อุริตะวี โรงเรยีนวัดลําดวน

18 นางสาวจุฑาทิพย  โรจนบุญชู โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

19 นายณัฐพงศ ทองออน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

20 นางสาวแวววรรณ  สมมติร โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ

สาขางาน - กอสราง  ปวช.1/1

สาขางาน - ซอมบํารุงอุตสาหกรรม  ปวช.1/1



หนา 8/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

1 นายอัษฎา เทพปะโมง โรงเรียนปราจีนกัลยาณ

2 นายกิตติกุล  ดอกไม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

3 นายรภีพัทร ไตรรมย โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

4 นายภัทรดนัย  โชคนําเจริญชัย โรงเรยีนมณเีสวตรอุปถัมภ

5 นายพรเทพ  ประทังคํา โรงเรยีนวัดดงบัง(ดงบังบํารุงวิทย)

6 นายกฤตัชญ  ปดเต โรงเรยีนวัดดงบัง(ดงบังบํารุงวิทย)

7 นายณัฐภัทร  พิรินยวง โรงเรยีนวัดดงบัง(ดงบังบํารุงวิทย)

8 นางสาวพัชรพร สรอยไชย โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

9 นายชัยสิทธิ์ สืบสวาย โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

10 นายกิตติพงษ  สุขเลิศ โรงเรยีนเทวรักษ

11 นายศิลาชัย  สืบจันทร โรงเรยีนหัวซาวิทยา

12 นายธีรภัทร  วงษเสนา โรงเรยีนหัวซาวิทยา

13 นายธัญพล กลิ่นเกษร โรงเรียนบานประพาส

14 นางสาววีรภัทรา  บุญผล โรงเรยีนบานประพาส

15 นางสาวเมษวิภา คงเมฆ โรงเรียนบานประพาส

16 นางสาวนิภาวรรณ  สนิแกว โรงเรยีนบานประพาส

17 นายภูวดล  วงษพันธ โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

1 นายบดินทร ปตมะ โรงเรยีนเทวรักษ

2 นายเฮงกิจ กันภัย โรงเรียนเทวรักษ

3 นายวุฒิพงศ สืบจันทร โรงเรยีนเทวรักษ

4 นายวรเมธ ไพรดี โรงเรียนเทวรักษ

5 นางสาวพิชญฎา พิมพงษ โรงเรยีนมารีวิทยา

6 นางสาวจุฑามาศ เสือกราย โรงเรียนมารีวิทยาศรมีโหสถ

7 นางสาวเกวรี พงษจีน โรงเรียนมารีวิทยาศรมีโหสถ

8 นางสาวทัศมาลี จันทรศรี โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

9 นายเดฤทธ์ิ โพธิ์ศรี โรงเรียนเทวรักษ

สาขางาน - เมคคาทรอนิกส  ปวช.1/1



หนา 9/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

10 นายจินตวัฒน   จันทนา โรงเรียนบานดงกระทงยาม

11 นายพงศพัชร   คมคาย โรงเรยีนบานดงกระทงยาม

12 นางสาวอโณทัย พงษจีน โรงเรียนบานดงกระทงยาม

13 นายบูรพา เชิดชู โรงเรียนบานดงกระทงยาม

1 นางสาวขันติยาพรณ เส็งประเสรฐิ โรงเรยีนบานโปงตะเคียน

2 นางสาวพรชนก ชมกระโทก โรงเรียนบานโปงตะเคียน

3 นางสาวพิมลพรรณ จันทรแสง โรงเรียนชิตใจชื่น

4 นางสาววราภรณ เหรียญทอง โรงเรยีนชิตใจชื่น

5 นางสาวปนัทดา อุนลอย โรงเรยีนชิตใจชื่น

6 นางสาวกนกพร บุญมี โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

7 นางสาวชลิตา เทศนวน โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

8 นางสาวสุวนันท   วิมลภักดิ์ โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

9 นางสาววราภรณ วราหคํา โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

10 นางสาวเมธชนุชย มุงคุย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

11 นางสาวอัมธิดา รวยสิน โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

12 นางสาวสุกัญญา รุงรัศมี โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

13 นางสาวอภิษฎา เนตรรังษี โรงเรียนบานแหลมหิน

14 นางสาวณัฐชานันท ถูกจิตร โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

15 นางสาวชวิศา ฉ่ําสมบูรณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

16 นางสาวณัฐณชา ศรีจันทรแกว โรงเรยีนมารีวิทยา

17 นางสาวนันทิชา ตะเพียนทอง โรงเรียนมารีวิทยา

18 นางสาวรุจิรา ศรพีาลา โรงเรียนบานโนนสะอาด

19 นางสาวแพรวา   มาติดตอ โรงเรียนมารีวิทยา

20 นางสาวอทิตยา สุขใส โรงเรยีนเทวรักษ

21 นางสาวรัชฎาพร แดงวิเศษ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

22 นางสาวเจนจิรา ใจเย็น โรงเรียนวัดลําดวน

23 นางสาวพรพรรณ พอเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

สาขางาน - การบัญชี  ปวช.1/2



หนา 10/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

24 นายธนกร เลอกิจกุล โรงเรยีนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

25 นางสาวเสาวลักษณ อุนถิ่น โรงเรยีนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

26 นางสาวภัณฑลิา ลีลานอย โรงเรียนสุธีวรราษฎรรังสฤษฏ

27 นางสาวสุนิสา พิมพประสิทธิ์ โรงเรยีนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

28 นางสาวอรวรรณ   ศรพีุทโธ โรงเรยีนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

29 นางสาวเสาวรส บุบผามาลา โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

30 นางสาวจรรยาพร ม่ันกิจ โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

31 นางสาวศศิวิมล มงคลแมน โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

32 นางสาวรจนา โพธิ์เงิน โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

33 นางสาวจารุรตัน ปานพงษ โรงเรียนบานแหลมหิน

34 นางสาวยุรฉัตร กวยทอง โรงเรียนบานแหลมหิน

35 นางสาวแพรวา คงดี โรงเรียนบานแหลมหิน

36 นางสาวเบญจมาส โพธิ์นะลา โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

37 นางสาวนวลนภา สมบูรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

1 นางสาวกรวรรณ ชาวเวียง โรงเรยีนชิตใจชื่น

2 นางสาวปรัชญา คงภู โรงเรียนชิตใจชื่น

3 นางสาวชลธิชา มาประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

4 นางสาวอิสรา เจริญคง โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

5 นางสาวประภัสสร ฉิมพาลี โรงเรยีนกบินทรจรยิาคม

6 นางสาวกรรณิการ หลวงพืช โรงเรยีนกบินทรจรยิาคม

7 นางสาวจีรวรรณ สุวรรณการกุล โรงเรียนสุธีวรราษฎรรังสฤษฏ

8 นางสาวปานใจ ภูระหงษ โรงเรยีนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

9 นางสาวจิรัชญา บุดดี โรงเรียนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

10 นายธนชัย   โฉมศรี โรงเรียนสุธีวรราษฎรรังสฤษฏ

11 นางสาวจราวดี แสงพิรุณรตัน โรงเรยีนสุธีวรราษฎรรงัสฤษฏ

12 นางสาวธัญวรินทร เรืองภูวพัฒน โรงเรยีนสระแกว

สาขางาน - การตลาด  ปวช.1/1



หนา 11/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

13 นางสาวฐิติมา   มะโนชมภู โรงเรียนประจันราษฎรบํารุง

14 นางสาวสุรีพร ผองศรี โรงเรยีนบานโปงตะเคียน

15 นางสาวอนันตญา วรวงษ โรงเรยีนบานแหลมหิน

16 นางสาวณหทัย เรืองโภชน โรงเรียนสายมิตรศึกษา

17 นางสาวสุชาดา แกวแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

18 นางสาวกฤตธิดา ออนนอม โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

1 นางสาวฟาใส ลอมภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

1 นางสาวสุนันทินี   มนตรี โรงเรียนเทวรักษ

2 นายพิชชานันท บุญเลื่อน โรงเรียนเทวรักษ

3 นางสาวมนัชญา ขวัญออน โรงเรียนเทวรักษ

4 นางสาวธนัชญา  คุมมา โรงเรยีนเทวรักษ

5 นางสาวกวินธิดา จิตพานนท โรงเรียนเทวรักษ

6 นางสาวสุธินี สองสาย โรงเรียนเทวรักษ

7 นางสาวภิญญาพัชญ ยงคไสว โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

8 นางสาวกันยรัตน ตะเภาพงษ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

9 นางสาวพัทธนันท นิลกล่ํา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

10 นายพิพิธธน ทาหิน โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

11 นางสาวอรอุมา วารุณประภา โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

12 นายชุติพนธ  เจียรนัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

13 นายศรคีรนิทร สิงหาอาจ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

14 นายกฤษดา เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

15 นางสาวนันทนภัส เฉลิมลอย โรงเรยีนบานหนองงูเหลือม

16 นางสาวปวันรตัน พุฒตาล โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

17 นางสาวนววรรณ ย่ิงเจริญ โรงเรยีนบานหนองงูเหลือม

18 นางสาวภัทริษา คลองฝมือ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม

สาขางาน - คอมพิวเตอรธุรกิจ (MEP)  ปวช.1/1

สาขางาน - คอมพิวเตอรธุรกิจ  ปวช.1/2



หนา 12/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

19 นางสาวทิฆัมพร วงสุวรรณ โรงเรยีนบานหนองงูเหลือม

20 นางสาวพิมพวิภา แพงศรี โรงเรยีนมณีเสวตรอุปถัมภ

21 นายทีปกร ศิริชัย โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

22 นายกิติวัฒน เขียวสอาด โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

23 นางสาวจิดาภา วันชวย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

24 นางสาวอรอนงค สังขนครา โรงเรียนชิตใจชื่น

25 นางสาวสุจิรา รัตกสิกร โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

26 นางสาวฐิติชญาน ประสงคเกื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

27 นางสาวปณิดา ศรีสังวาลย โรงเรียนวัดลําดวน

28 นางสาวธมลวรรณ คุมศิริ โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

29 นางสาวน้ําอิง อิ่มอวม โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

30 นางสาวภีมพิชชา พูลสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

31 นางสาวอัยรินทร กลิ่นคง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

32 นายภานุเดช แตงเพชร โรงเรียนบานดงกระทงยาม

33 นายคณาธิป นิลพัฒน โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

34 นายปฏิภาณ ปากครอง โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

35 นางสาวเบญจภรณ   ดอกสันเทียะ โรงเรียนบานวังโรงใหญสามัคคี

36 นางสาวอนัญญา ลูกจันทร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

37 นายชนาธิป ชอแซม โรงเรยีนบานแหลมหิน

38 นางสาวธนภรณ วาจาหวาน โรงเรยีนเทวรักษ

39 นายศตายุ โคคร โรงเรียนบานทาตูม

40 นางสาวสุทธิดา   ภูผา โรงเรียนหัวซาวิทยา

41 นางสาวนัทชา แซหวาง โรงเรียนหัวซาวิทยา

42 นายธนา ทรัพย หาดอน โรงเรยีนหัวซาวิทยา

1 นายณัฐกานต บัวออนศรี โรงเรียนวัดหัวกรด

2 นางสาวนลพรรณ กาฬพุง โรงเรียนบานแหลมหิน

สาขางาน - การจัดการสํานักงาน  ปวช.1/1



หนา 13/13

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

( โควตา รอบ 1 - มอบตัวเรียบรอยแลว )
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล

3 นางสาวภรณศิริ หลักคํา โรงเรียนบานแหลมหิน

1 นายทัศนวัฒน  พราวศรี โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

2 นายนที ตันฮอ โรงเรียนมารีวิทยาศรมีโหสถ

1 นางสาววิไลวรรณ  วงษพิทักษ โรงเรยีนบานโปงตะเคียน

2 นางสาวเบญญาภา  ทิพยสุข โรงเรียนชิตใจชื่น

3 นางสาวอริสา   ไกรนรา โรงเรียนบานโปงตะเคียน

4 นายธีราพล   วอปู โรงเรียนวัดลําดวน

5 นางสาวรุงไพลิน  กันนอย โรงเรยีนวัดลําดวน

6 นางสาวอธิชา สุขวัฒน โรงเรยีนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

7 นางสาวคีรตาภัทร นิลศรี โรงเรยีนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

8 นางสาวปญญาพร  ไพเราะ โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

9 นางสาวปรียาภรณ  พิรินยวง โรงเรยีนวัดดงบัง(ดงบังบํารุงวิทย)

10 นายฐิตวิัสส  อินทรจันดา โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

11 นางสาวธาราทิพย  หงษนอย โรงเรยีนบานแหลมหิน

1 นางสาวปทิตตา  มีอํานาจ โรงเรียนบานโปงตะเคียน

2 นายบรรณรต   บุญรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

3 นางสาวประภากร  เกตุอุบล โรงเรยีนบานโนนสะอาด

4 นายธีรธวัช  หอยลา โรงเรียนบานโนนสะอาด

5 นางสาวณฐมนต กามสันเทียะ โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

6 นางสาววรันตภรณ  ฐิตวรสกุลชัย โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ

7 นางสาวปริยาภัทร  สีดํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กบินทรบุรี

8 นายศิวกร  ชดพรมราช โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาฯ กบินทรบุรี

สาขางาน - แฟช่ันดีไซน  ปวช.1/1

สาขางาน - อาหารและโภชนาการ  ปวช.1/1

สาขางาน - การโรงแรม  ปวช.1/2


