
หนา 1/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

1 นายธนวัฒน แถวทับ โรงเรยีนชิตใจชื่น

2 นายรัตนะเขต สีบุ โรงเรยีนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

3 นายวีระพัฒน จันทรตน โรงเรยีนวัดบานโนน

4 นายอชิตพล ฉางหมอก โรงเรียนบานไทยเจริญ

5 นายธนภัทร สมพร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

6 นายภูษิต นนทะพัทธ โรงเรียนจิณราษฎรอํารุง

7 นายกิตติศักดิ์ นอมธรรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทรบุรี

8 นายเอกสิทธิ์ ปราณีชาติ โรงเรียนชุมชนวัดบานโงง

9 นายวงศกร วงษอุดม โรงเรยีนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

10 นายติยนันต ญาณีวิทิต โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

11 นายรุจิกร โพธิ์เนียม โรงเรียนสุธีวรราษฎรรังสฤษฏ

12 นายวรากร เสาวโร โรงเรียนบานโปรงใหญ

1 นายชาคริต สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

2 นายธัญวิชญ ปตะคํา โรงเรยีนวัดบานโนน

3 นายอํานาจ เขียวชะอุม โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง

4 นายกฤษกร เพ็ชรผดุผอง โรงเรียนชิตใจชื่น

1 นายเดชสิทธ์ิ อุตชุมพร โรงเรยีนบานบุสูง

2 นายณฐกร ขันทอง โรงเรียนวัดบานโนน

3 นายณัฐวุฒิ ไขกล โรงเรียนวัดบานโนน

4 นายชวดล ครองยุฒธ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

5 นายพิทยุตม สุรโชติ โรงเรยีนบานประพาส

6 นางสาวพัชรมัย ใจภิยะ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

7 นายธนกฤต สมใจเพ็ง โรงเรียนศรีมโหสถ

8 นายรัฐนันท แวนทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

สาขางาน - เครื่องมือกล  ปวช.1/1

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

สาขางาน - ยานยนต  ปวช.1/1

สาขางาน - จักรยานยนตและเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค  ปวช.1/4



หนา 2/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

9 นายภาณพล มานะตอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

10 นายณัฐสทิธ์ิ สองเเสน โรงเรียนกบินทรวิทยา

11 นายกฤษณะพงษ แพงศรี กศน. อําเภอเมืองระยอง

12 นางสาวกัญญาณัฐ ผลาโชติ โรงเรียนบานประพาส

13 นายจตุรวิชญ คําแพงจีน โรงเรียนบานสําโรง (คุรรัุฐประชาสรรค)

1 นายสมิทธ พุมมวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2 นางสาวดวงใจ ทิณสาร โรงเรยีนบานโปงตะเคียน

1 นายพงศธร กาเผือก โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

1 นางสาวเขมจิรา ฤกษสังเกตุ โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

2 นายถิรายุ กันภัย โรงเรยีนดาราสมุทร อรัญประเทศ

3 นายอมรเทพ ออนนิ่ม โรงเรยีนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

4 นางสาวอรญา บุญโกมล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

5 นายศรันยู นาดี โรงเรยีนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

6 นายนพรัตน ฉิมภาลี โรงเรียนวัดพรหมรงัษีมิตรภาพที่ 1

7 นายอนุชา ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

8 นางสาวชลธิชา ขอบพิมาย โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

9 นายกฤษณตรณิ มรพงษ โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

10 นางสาวธัญลักษณ ปญญะปูน โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

11 นายชนินทร เนียมโงน โรงเรยีนสายมิตรศึกษา

12 นางสาวบัณฑิตา ตะเภาพงษ โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

13 นายกิตติธร สิทธิทรัพย โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

14 นายสิทธิชัย ไพเราะ โรงเรียนสายมิตรศึกษา

15 นายนิธินันท อุดม โรงเรียนเจียหมิน

16 นายณัฏฐ อักษรดี โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

สาขางาน - ผลิตภัณฑ  ปวช.1/1

สาขางาน - ไฟฟากําลัง  ปวช.1/1

สาขางาน - ไฟฟากําลัง  ปวช.1/2



หนา 3/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

17 นายกิตติทัต นกเหมือน โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

18 นางสาวอภิวรรณ บุตรดวง โรงเรยีนบานประพาส

19 นายณัฐวุฒิ หาทรพัย โรงเรียนบานประพาส

20 นายประสิทธิ์ แสงทอง โรงเรียนบานประพาส

21 นายเตชสิทธิ์ บูรณะเจริญวิทย โรงเรยีนมารีวิทยากบินทรบุรี

22 นายสรวิช ศิริใน โรงเรยีนเตรียมอุดมฯ กบินทรบุรี

23 นายเปรม บุญครุฑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

1 นายวรเมธ ชาดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทรบุรี

2 นายศิริชยั ทาทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

3 นายธนาธิป สุคะมะโน โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

4 นายนครินทร ธรรมมา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

5 นายธีรภัทร อิ่มโสม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

6 นายศาตพร ทองทําเเสง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

7 นายปริพัฒน สิทธิปลื้ม โรงเรยีนประจันตราษฎรบํารุง

1 นางสาวจรุณรตัน   ภูระหงษ โรงเรียนศรีมโหสถ

2 นายศุภกร งวนกิจเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

3 นางสาวศิริชากร คงคาไหล โรงเรียนศรมีโหสถ

4 นางสาวพรพิชชา สานมะโน โรงเรยีนศรีมโหสถ

5 นางสาวปานรพี แกววันทา โรงเรียนชุมแพพิทยาคม

6 นางสาววิชิตา แกวคํา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

7 นางสาวภัทรวรรณ มาศยะ โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา93 (บานลาดตะเคียน)

8 นางสาวธนัญญา ศัพเสนาะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บานลาดตะเคียน)

9 นางสาวกมลชนก แยมยวน โรงเรยีนกบินทรวิทยา

10 นายเกียรตศิักดิ์ พงษเฉย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

11 นายพีรภาส นาเมอืงรกัษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

12 นายพีระพงศ เพ็ญกาญจน โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

สาขางาน - ไฟฟากําลัง  ปวช.1/3

สาขางาน - อิเล็กทรอนิกส  ปวช.1/1



หนา 4/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

13 นายนิธิกร บุญเดมิ โรงเรยีนมารีวิทยาศรมีโหสถ

14 นายศิรชิัย ศรเีมือง โรงเรียนมารีวิทยาศรมีโหสถ

1 นายสิขรินทร พรหมมา โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

2 นายวันรบ เครื่องจันทร โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษฯ

3 นายศราวุฒิ เรืองประสาท โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

4 นายธนวัฒน สงิหะ โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

5 นายธีรพงศ เรืองเกิด โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

6 นายปฤษฎี สรุะขันธ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

7 นางสาวจุฑามาศ  เจริญผล โรงเรยีนศรมีโหสถ

8 นายธนกร โมหนองเด่ิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

9 นางสาวพลอยมณี ตีวะบุตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

10 นางสาวพัทธนันท กงนกขุม โรงเรยีนมธัยมวัดใหมกรงทองฯ

11 นายอัครชัย ตลับนาค โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 7

12 นางสาวชณาภัทร แนวสุข โรงเรียนเตรียมอุดมฯ กบินทรบุรี

13 นางสาวหนึ่งฤทัย ใหมเจริญ โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษฯ

14 นายวิรชัย ชะศรี โรงเรียนบานประพาส

15 นางสาวจิรนันท ยาสัจถา โรงเรียนบานประพาส

16 นายอลงกรณ มาจีน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

17 นายกิตติภพ ชิตตะวิณ โรงเรยีนสายมิตรศึกษา

18 นายวัชรพงศ จันทรดา โรงเรียนเตรียมอุดมฯ กบินทรบุรี

19 นายธีรเดช นรัฐกิจ โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม

20 นางสาวขนิษฐา แสงเนตร โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

21 นายภาณุพงศ พรมที โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

22 นายไกรนรา สังขสี โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

23 นายวิวฒน เจนดง โรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร)

24 นายปภังกร อินทรพานิชย โรงเรยีนสําเรจ็วิทยา

25 นางสาวธนภร เพชรลขิิตกวิน โรงเรยีนชิตใจชื่น

สาขางาน - อิเล็กทรอนิกส  ปวช.1/2



หนา 5/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

26 นายนันทพัทธ โชคลาภ โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

1 นายอดิศร วงรอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2 นางสาวศิริรตัน สังฆะพุฒ โรงเรยีนเทศบาล 1 (กบินทรราษฎรอํารุง)

3 นายศักดิ์สิทธ์ิ  ชอเซง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

4 นายอาคเนย  โกศรี โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

5 นายธีรเดช ทาทัพ โรงเรยีนเตรียมอุดมฯ กบินทรบุรี

6 นายจิรวัช เติมเเกว โรงเรียนดาราสมุทร สระแกว

7 นางสาวนฤมล สิงหทอง โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

8 นางสาวธนพร บุญอยู โรงเรียนเทวรักษ

9 นายกิตติคม งามขํา โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

10 นางสาวพิมพชนก วงษบาท โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษฯ

1 นายปริพัฒน ราษีมิน โรงเรียนบานแหลมหิน

2 นายเขมราช  เชื้อสายบัว โรงเรียนบานแหลมหิน

3 นายธนพล หิรัญวาทิน โรงเรียนวัดหนองคุม

4 นายปฏิพล  พันธดี โรงเรยีนบานปรือวายใหญ

5 นางสาวสุภานัน  สุโขพันธ โรงเรยีนบานปรือวายใหญ

6 นายภูวดล  ชัยเทศ โรงเรยีนบานปรือวายใหญ

7 นายพุฒิพงศ  สมกระโจม โรงเรยีนบานประพาส

1 นายเอกนรินทร ภูทอง โรงเรียนชุมชนบานเขาลูกชาง

2 นางสาวลักษิกา แกวบํารุง โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

3 นางสาวอัจฉราธร เเดงโชติ โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

4 นายเดชาธร เทพรุณ โรงเรียนเทวรักษ

5 นายอธิพันธ ไตรรมย โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

6 นายณัฏฐกิตต ศรโีพธิ์ โรงเรียนศรสํีาโรงชนูปถัมภ

สาขางาน - กอสราง  ปวช.1/1

สาขางาน - ซอมบํารุงอุตสาหกรรม  ปวช.1/1

สาขางาน - เมคคาทรอนิกส  ปวช.1/1



หนา 6/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

7 นายธนกฤต ขบวน โรงเรยีนศรีสําโรงชนูปถัมภ

8 นางสาววรรณณิสา ดีพงษ โรงเรียนอนุบาลวัดบานสราง

1 นางสาววราภรณ สีนิล โรงเรียนบานแหลมหิน

2 นางสาวอรวรรณ ขันทะฤทธ์ิ โรงเรียนบานแหลมหิน

3 นางสาวบัณฑติา พรสิริ โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

4 นางสาววรรณิดา แกวยก โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาฯ กบินทรบุรี

5 นางสาวสุพรรษา อัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

6 นางสาวเบญญาภา พวงชะอุม โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

7 นางสาวนิธิกาล สังคะดี โรงเรยีนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

8 นางสาวกมลรตัน รักชาติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

9 นางสาวนลินนิภา บุราณ โรงเรยีนเจียหมิน

10 นางสาวจิราวรรณ สวางใจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7

11 นางสาวพศิกา เชื้อแสง โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 7

12 นางสาวสายน้ําทิพย ดาทา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บานลาดตะเคียน)

13 นางสาวจันจิรา ศรศรี โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

14 นางสาวนงลกัษณ หนองเฆ โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

15 นางสาวอภิชญา รัตนวรรณ โรงเรยีนเมืองปราจีนบุรี

16 นางสาวธัญลักษณ พลายกวม โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

17 นางสาวชยานันท ตาละนาค โรงเรยีนกบินทรวิทยา

18 นางสาวกันทลสั แพงดี โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

19 นางสาวศิรภัสสร ทัพสุวรรณ โรงเรยีนเทวรักษ

20 นางสาวธัญญพร งามรูป โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

21 นางสาวสิริอริสรา หาญกาย โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง

22 นางสาวจิรารัตน ศรีพระจันทร โรงเรียนชุมชนบานเขาลูกชาง

1 นายนครินทร แยมเย้ือน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2 นางสาวรัตนาภรณ ม่ังมี โรงเรียนองครกัษ

สาขางาน - การบัญชี

สาขางาน - การตลาด  ปวช.1/1



หนา 7/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

3 นางสาวสุริวิภา นครเอ่ียม โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

4 นางสาวอุษามณี จันทรแกว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7

5 นางสาวญาณินท เสียงเย็น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

6 นางสาวกัลยา ศรีโพล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษฯ

7 นายณภัทร เทิงสราง โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

8 นางสาวรัตนมน ศิลา โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

9 นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรคง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

10 นายจินดากร โคจวงจันทร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

11 นางสาวณัฐชา อินทรักษ โรงเรียนกบินทรวิทยา

12 นางสาวประติภา สุทธิพิบูลย โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

1 นางสาวภัทราพร ดารักษ โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง

2 นายภัทรนที จําจด โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

3 นางสาวปรียาภัทร ศรภีักดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

1 นายพีรวัส ไชยราช โรงเรียนเทวรักษ

2 นางสาวอรวรรณ แยมทัส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

3 นางสาวสุธาวัลย ลาพรหมมา โรงเรียนวัดบานโนน

4 นางสาวอภิสรา  สมมา โรงเรียนวัดบานโนน

5 นางสาวสุพัตรา บุญนิธิพัฒน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

6 นางสาวธนัญญา ศรบีุญเรือง โรงเรยีนตาพระยา

7 นางสายวสวรินทร เปลงปลั่ง โรงเรยีนเจียหมิน

8 นางสาวปุณณภา กอนเกตุ โรงเรียนเจียหมิน

9 นางสาวศศิธร เกษามูล โรงเรียนบานเขาไมแกว

10 นางสาวพิชญาภัค ขําผา โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

11 นางสาววีรภัทรา วงศวีระเทพภิบาล โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

12 นายภักดี พุทธโกษา โรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง

13 นายสุรสิทธ์ิ ศรีอะภัย โรงเรียนบานหวยกุม

สาขางาน - คอมพิวเตอรธุรกิจ (MEP)  ปวช.1/1

สาขางาน - คอมพิวเตอรธุรกิจ  ปวช.1/3



หนา 8/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

14 นายเลวีนิติ จัดกิจดี โรงเรยีนชุมชนวัดบานโงง

15 นายนนทวรรษ สิลาเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบานโงง

16 นางสาวอนุธิดา สังขศรี โรงเรียนชุมชนวัดบานโงง

17 นางสาวพิมพิศา เสนาพล โรงเรยีนชุมชนวัดบานโงง

18 นางสาวอัจฉริยาภรณ เพียซุย โรงเรียนชุมชนวัดบานโงง

19 นางสาวกัลยาณี ปญญาชัย โรงเรียนชุมชนวัดบานโงง

20 นางสาวอภิชญา จันทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

21 นางสาวลักษณารีย ทับศรี โรงเรียนวัดพรหมรงัษีมิตรภาพที่ 1

22 นายชนกันต มะกอกเดิม โรงเรยีนเทวรักษ

23 นางสาววรัณญา ทําทิพย โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะห 59

24 นายวิรัตน ไกรโชติ โรงเรียนวัดประสาธนรังสรรค

25 นายศักดิ์สทิธ์ิ ยาโม โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

26 นายพงศสกร พูลมา โรงเรยีนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

27 นายบารมี เทิดพงษสกุล โรงเรียนวัดพุทธบูชา

28 นายณัฏฐพงษ คําภูษา โรงเรยีนปราจีนกัลยาณี

29 นายสุธานิธิ โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

30 นางสาวจุฑาธิป แมนปน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

31 นายธนกร บุญรอด โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)

32 นางสาวประภัสสร พิทักราษฎร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

33 นางสาวณัฐธยาน อินทรสนิท โรงเรียนกบินทรวิทยา

34 นางสาวอันธิกา แสนพัก โรงเรยีนบานเขาไมแกว

35 นางสาวศรญัญา ทองเหลา โรงเรียนบานเนินหอม

36 นายอัครเดช บุญพัฒน โรงเรียนเทวรักษ

37 นางสาววทานิยา ศรกีุลวงศ โรงเรยีนบานเนินหอม

38 นางสาวชาลิสา อยูสาตร โรงเรียนบานเนินหอม

39 นางสาวญาณิศา อินทรสนิท โรงเรียนกบินทรวิทยา

40 นางสาวไปรยา เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดบานสราง

41 นางสาวนพรัตน พรหมสุวรรณ โรงเรยีนบานเนินหอม



หนา 9/9

ลําดับ สถานศกึษาเดิม หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.   ปการศึกษา 2565

( โควตา รอบ 2 - มอบตัวเรียบรอยแลว )

ชื่อ-นามสกุล

42 นางสาวสัณหสินี นอยลี โรงเรียนเจียหมิน

43 นางสาวเพียงดาว จําปาทอง โรงเรยีนบานเนินหอม

1 นางสาวพรนภา ขันอาสา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาฯ กบินทรบุรี

2 นางสาวนพรัตน วงษเชื้อ โรงเรยีนบานแหลมหิน

3 นางสาวเจนจิรา คงสุทธิ์ โรงเรยีนบานแหลมหิน

4 นางสาววรรณภา แกวอุดร โรงเรียนบานแหลมหิน

5 นางสาวปาริฉัตร คุมศิริ โรงเรียนบานแหลมหิน

6 นางสาวศุภัทรศร  แกนนคร โรงเรียนบานแหลมหิน

7 นางสาวเบญญาภา  เหล็กศิริ โรงเรยีนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)

8 นางสาวอุษาศิริ คุณสขุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

1 นางสาวปยะธิดา ทับศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทองฯ

2 นางสาวกมลศรา  เจริญสุข โรงเรียนสายมิตรศึกษา

3 นายณัฐภูมิ  บุญจันทร โรงเรยีนชุมชนวัดหนองจวง

4 นายนารา  สุทธโส โรงเรียนศรมีโหสถ

5 นางสาวศุภาพิชญ  บัวจันทร โรงเรยีนบานแกงวิทยา

6 นางสาวณฐัฌมา  มาเจริญสุข โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษฯ

7 นายศราวุฒิ  เดชผวิ โรงเรยีนวัดประสาธนรังสรรค

1 นางสาวขนิษฐา  ชาวเวียง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2 นางสาวฉันทิศา  วงเสนา โรงเรียนบานปรือวายใหญ

3 นางสาวจิราพร  มาลาเพชร โรงเรียนกบินทรวิทยา

สาขางาน - อาหารและโภชนาการ  ปวช.1/1

สาขางาน - การโรงแรม  ปวช.1/2

สาขางาน - การจัดการสํานักงาน  ปวช.1/1


