




ทรงพระเจริญ

ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม่

ข้้าพระพุทธเจ้้า 

คณะผู้้้บริหาร บุคล้ากร อาจ้ารย์ แล้ะนัักศึึกษา

วิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรี

สมเด็็จพระนางเจ้าสุทิิด็า 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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 พระพุทธร้ปองค์นัี� นัับเป็นัศึ้นัย์รวม่ แล้ะที�พึ�งทางจ้ิตใจ้ ข้องนัักเรียนั-นัักศึึกษา แล้ะบุคล้ากรข้องวิทยาล้ัย 
เทคนิัคราชบุรีเสม่อม่า ทุกครั�งที�มี่การสัญจ้รเข้้าออกวิทยาลั้ย ฯ  แล้ะช่วงกิจ้กรรม่เข้้าแถว เราจ้ะพึงน้ัอม่บ้ชา ด้้วยความ่เคารพ 
เพ่�อความ่เป็นัสิริม่งคล้ โด้ยพระพุทธร้ปปางนัี�บ้างก็เรียกปางล้ีล้า บ้างก็เรียกปางออกพรรษา ปางเสด้็จ้ล้งจ้ากด้าวด้ึงส ์ 
พุทธล้ักษณะอย้่ในัพระอิริยาบถย่นัยกส้นัพระบาทข้วาข้ึ�นัส้งจ้ากฐานัด้อกบัว ในัอิริยาบถจ้ะก้าวเพ่�อทรงด้ำาเนัินัไปข้้างหนั้า 
แสด้งถึงความ่เจ้ริญก้าวหนั้า แล้ะก้าวไปอย่างม่ั�นัคง พระหัตถ์ข้วาห้อยเสม่อพระองค์ พระหัตถ์ซ้้ายยกข้ึ�นัจ้ีบ ในัท่าแสด้ง 
พระธรรม่เทศึนัาเสม่อกับพระอุระ นัับเป็นัพระพุทธร้ปที�มี่พุทธลั้กษณะสง่างาม่ น่ัาเคารพสักการะ แล้ะมี่ความ่ศัึกดิ้�สิทธิ�ด้้วย 
อำานัาจ้แห่งพุทธคุณยิ�งนััก

ตำำ�น�นพระพุทธรูปป�งลีีลี�
 เม่่�อพระบรม่ศึาสด้า องค์สม่เด้็จ้พระสัม่ม่าสัม่พุทธเจ้้า ครั�งหนัึ�งทรงเคยเสด้็จ้ข้ึ�นัไปประทับพรรษาในัสวรรค ์
ชั�นัด้าวดึ้งส์ เพ่�อแสด้งพระอภิิธรรม่โปรด้พระพุทธม่ารด้า ครั�งเม่่�อถึงวันัออกพรรษา พระองค์ได้้เสด็้จ้จ้ากสวรรค์ชั�นัด้าวดึ้งส์ 
ม่าส่้โล้กม่นุัษย์ด้้วยบันัได้แก้วม่ณีชัย ท่าม่กล้างเหล่้าเทพยด้าในัหม่่�นัจั้กรวาล้ โด้ยบันัได้ทองสุวรรณไม่ย ในัเบ่�องข้วาอย่้กับพรหม่ 
เป็นัอันัม่ากล้งม่าส่้ประต้เม่่องสังกัสสะนัคร เม่่�อพระพุทธองค์ทรงเสด็้จ้ลี้ล้าล้งจ้ากด้าวดึ้งส์ โด้ยบันัได้แก้วล้งม่าถึงเชิงบันัได้ 
ม่หาชนัทั�งหล้ายเม่่�อได้้เห็นัพระสิริโฉม่ข้องพระองค์ประกอบกับได้้เห็นัลี้ล้าการเสด็้จ้ล้งม่าจ้ากสรวงสวรรค์ในัท่าม่กล้างเหล่้า 
เทพยด้าแล้ะพรหม่เป็นัจ้ำานัวนัม่าก ณ ข้ณะนัั�นังาม่จ้ับใจ้อย่างไม่่เคยคิด้เคยเห็นัม่าก่อนั เหล้่าหม่้่ม่หาชนัก็พากนััล้ิงโล้ด้ 
แซ่้ซ้้องสาธุการ กันัเสียงดั้งสนัั�นัหวั�นัไหว ด้้วยความ่ปล่้�ม่ปิติใจ้เป็นัอันัม่าก
 ในัข้ณะนัั�นัเองพระบรม่ศึาสด้าองค์สม่เด็้จ้พระสัม่ม่าสัม่พุทธเจ้้า ซึ้�งเป่�ยม่ล้้นัด้้วยพระทัย พระม่หากรุณาธิคุณ จึ้งได้้ 
แสด้งพระธรรม่เทศึนัาโปรด้พุทธบริษัท เม่่�อจ้บเทศึนัานััยม่านุัสรณ์ ในัครั�งนีั�ต่างก็ได้้บรรลุ้อริยม่รรค อริยผู้ล้ตั�งแต่เบ่�องต้นั 
แล้ะเบ่�องปล้ายตาม่อริยอุปนัิสัยที�ได้้สั�งสม่กันัม่า จ้ึงเป็นัม่้ล้เหตุให้พุทธบริษัทได้้สร้างพระพุทธร้ปปางล้ีล้า แล้ะแบบ 
พระพุทธร้ปประจ้ำาสถานัศึึกษาวิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรีแห่งนีั� ได้้มี่การจ้ำาล้องพุทธลั้กษณะม่าจ้ากพุทธม่ณฑล้ จั้งหวัด้นัครปฐม่
 หลั้งจ้ากที�ได้้มี่การจั้ด้สร้างพระพุทธร้ปแล้้วต่อม่าได้้มี่พิธีอัญเชิญพระพุทธร้ปขึ้�นัประดิ้ษฐานัยังแท่นัที�ประทับบริเวณ
ด้้านัหนั้าตึกอำานัวยการ แล้ะได้้จ้ัด้ให้ม่ีพิธีบวงสรวงข้ึ�นั ในัวันัที� 9 พฤศึจิ้กายนั 2531 ในัสมั่ยข้องท่านัผู้้้อำานัวยการอำานัาจ้ 
สวัสดิ้�วงษ์

ประวััตำพิระพุทธรูปป�งลีีลี�ประจำำ�สถ�นศึึกษ�
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 องค์เทวร้ปพระวรกายสีด้ำาทั�งองค์ ประทับย่นัเด้่นัเป็นัสง่าท่าม่กล้างบริเวณเกาะกล้างสระนัำ�า ที�นัักเรียนั-นัักศึึกษา 
ที�ได้้ข้้าม่สะพานัเหล้็กสีแด้งต้องยกม่่อไหว้ เพ่�อความ่เป็นัสิริม่งคล้ แล้ะหล้ายครั�งที�นัักเรียนั-นัักศึึกษา ผู้้้ที�ให้ความ่เคารพ  
นัำาพวงม่าลั้ยด้อกด้าวเร่อง แล้ะเคร่�องสักการบ้ชาทั�งหล้ายม่าถวาย เทวร้ปที�กำาลั้งกล่้าวถึงอย่้ในัข้ณะนีั�นัั�นัก็ค่อ องค์พระวิษณุกรรม่ 
ประจ้ำาสถานัศึึกษาวิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรี

ประวััตำิองค์์พระวัิษณุุกรรม
 พระวิษณุกรรม่เป็นัเทพยด้านัายช่างใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ มี่ร้ปทรงสัด้ส่วนัเช่นัเดี้ยวม่นุัษย์ พระวรกายเป็นัสีเขี้ยวม่รกต 
ที�เศึียรสวม่ม่งกุฎยอด้ทรงระฆััง แสด้งถึงปฏิิภิาณไหวพริบที�เฉียบแหล้ม่ ที�หัตถ์ข้วาทรงจ้อบสำาหรับการขุ้ด้วางรากฐานัสถาบันั 
การศึึกษาข้องช่าง หัตถ์ซ้้ายทรงถ่อล้้กดิ้�ง สำาหรับวัด้ความ่เที�ยงตรงทั�ว ๆ  ไป นัอกจ้ากนีั�ยังปรากฏิพระวิษณุกรรม่ในัปางประทับนัั�ง 
ข้าข้วาพับเข้้าหาล้ำาตัวเสม่อหน้ัาตักข้าซ้้าย ปล่้อยทอด้ล้งเหยียบพ่�นัปล้ายเท้าทอด้ล้งไปทางซ้้ายม่่อโด้ยองค์พระวิษณุกรรม่ปางนีั�
นิัยม่มี่ไว้ตาม่สถาบันัศิึล้ปะศึาสตร์ทั�วไป ในัภิายหลั้งนิัยม่สร้างองค์พระวิษณุกรรม่ในัปางท่าย่นั แบบที�ปรากฏิในัสถานัศึึกษาแห่งนีั� 
โด้ยนัิยม่สร้างไว้ตาม่สถาบันัที�เปิด้สอนัเกี�ยวกับงานัช่างไม่้ ช่างก่อสร้าง ที�หัตถ์ข้วาทรงไม่้วัด้ หัตถ์ซ้้ายทรงฟัันัเฟัืองแห่งการ 
ขั้บเคล่้�อนั แล้ะล้้กดิ้�ง นิัยม่เขี้ยนั หร่อปั�นัแบบไม่่สวม่เส่�อ เพียงแต่ทรงผู้้านุ่ังสนัับเพล้ารัด้เข็้ม่ขั้ด้ ประดั้บทรงพระกร กรองพระศึอ 
สวม่สังวาล้คล้้องพาด้ผู่้านัพระองค์ แล้ะทรงกำาไล้ข้้อพระหัตถ์ แล้ะข้้อพระบาทเท่านัั�นั
 ศึิษย์ทั�งหล้ายที�ศึึกษาในัสถาบันัช่างไม่้ รวม่ไปถึงวิทยาล้ัยเทคนัิคราชบุรี ถ่อเอาร้ปปั�นัเทวร้ปองค์พระวิษณุกรรม่นัี�เป็นั 
บรม่คร้ หร่อพ่อคร้ หร่อองค์พ่อ แห่งช่าง แล้ะศึิล้ปะวิทยาการทั�งหล้าย ทุกคนัที�เป็นัศึิษย์ต่างแสด้งเคารพ กตัญญู้กตเวที 
ด้้วยรำาลึ้กถึงพระคุณคร้ แล้ะยังถ่อเป็นัตัวแทนัแห่งคร้บาอาจ้ารย์ทุกคนั 
 ด้ังนัั�นัผู้้้ที�เจ้ริญด้้วยศึิล้ปะวิทยาการ ตล้อด้จ้นัความ่เจ้ริญก้าวหนั้าในัชีวิตการงานัจ้ึงนัิยม่ ให้ความ่เคารพบ้ชาเพ่�อให้ 
ประกอบกิจ้กรรม่ทางด้้านังานัช่าง แล้ะศิึล้ปะวิทยาการ เพ่�อเป็นัสิริม่งคล้แก่ตนัเอง แล้ะบริวารส่บไปสำาหรับองค์พระวิษณุกรรม่ 
ประจ้ำาสถานัศึึกษาวิทยาล้ัย เทคนัิคราชบุรีนัั �นั ได้้ม่ีพิธีอัญเชิญท่านัข้ึ�นัประด้ิษฐานั ยังแท่นัที�ประทับอย่างยิ�งใหญ่ แล้ะ 
ศัึกดิ้�สิทธิ�เม่่�อวันัที� ๑๖ เม่ษายนั ๒๕๑๘ ในัสมั่ยข้องท่านัอาจ้ารย์ใหญ่สนัั�นั  จี้ยังศุึวัต องค์พระวิษณุกรรม่ประจ้ำาสถานัศึึกษาวิทยาลั้ย 
เทคนัิคราชบุรี นัับว่าม่ีความ่ศึักด้ิ�สิทธิ�เป็นัที�นั่าเล้่�อม่ใส แล้ะเคารพบ้ชาข้องเหล้่านัักเรียนั-นัักศึึกษาแล้ะคร้อาจ้ารย์เป็นัอย่างม่าก 
อีกทั�งท่านัยังคุ้ม่ครองปกปักรักษาวิทยาลั้ยแห่งนีั� แล้ะศิึษย์ที�ประพฤติปฏิิบัติตนัในัแบบอย่างแนัวทางที�ดี้ 

องค์์พระวัิษณุุกรรมเทวั�นุสรณุส์ำ�ค์ัญค์ู�วัิทย�ลีัยฯ
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ร่่วมยิินดีีและภาคภูมิใจ... 
ในโอกาสที่ี�วิที่ยิาลัยิเที่คนิค

ก้าวสู่ปีีที่ี� ๘๒
ความเปี็นมาของวิที่ยิาลัยิเที่คนิคร่าชบุุร่ี

 วิทยาล้ัยเทคนัิคราชบรุี ตั�งอย้่เล้ข้ที� ๔๓๓ ถนันัศึรีสุริยวงศึ์  ตำาบล้หนั้าเม่่อง อำาเภิอเม่่องราชบุรี 

จั้งหวัด้ราชบุรี ๗oooo ด้้วยพ่�นัที�  ๒ งานั ๑๔  ตารางวา  ๖๑ ไร่ ก่อตั�งขึ้�นัเม่่�อวันัที� ๑ กันัยายนั ๒๔๘๑ 

โด้ยใช้ช่�อในัข้ณะนัั�นัว่า “โรงเรียนช่่างไม้้ราช่บุุรี” โด้ยอาศึัยพ่�นัที�ข้องโรงเรียนัเบญจ้ม่ราช้ทิศึราชบุรี 

เป็นัการชั�วคราว จ้ากนัั�นัได้้ย้ายไปปล้้กสร้างใหม่่ในัที�ดิ้นัข้องราชพัสดุ้ ในัเข้ตตำาบล้บ้านัไร่ อำาเภิอเม่่องราชบุรี 

เม่่�อป่ พ.ศึ.๒๔๘๒ แล้ะย้ายไปปล้้กสร้างใหม่่ในัที�ดิ้นัข้องกองเส่อป่า ซึ้�งเป็นัที�ตั�งข้องวิทยาลั้ยเทคนิัคราชบุรี 

ม่าจ้นัถึงปัจ้จุ้บันั  ป่พ.ศึ.๒๕๒๑ กรม่อาชีวศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิการ ได้้โอนัโรงเรียนัการช่างสตรีราชบุรี 

ม่ารวม่กันั แล้ะได้้เปล้ี�ยนัช่�อเป็นัวิทยาล้ัยเทคนัิคราชบุรี เม่่�อวันัที� ๑ ตุล้าคม่ ๒๕๒๑ แล้ะได้้ใช้ช่�อนัี�ม่า 

จ้วบจ้นักระทั�งปัจ้จุ้บันั วิทยาล้ัยเทคนัิคราชบุรี ได้้รับการยกย่องจ้ากกรม่อาชีวศึึกษาให้เป็นัสถานัศึึกษา 

ด้ีเด้่นั เม่่�อป่พ.ศึ.๒๕๒๙ แล้ะได้้รับการคัด้เล้่อกจ้ากกระทรวงศึึกษาธิการ ให้เป็นัสถานัศึึกษาที�ได้้รับรางวัล้ 

พระราชทานัระด้ับอุด้ม่ศึึกษาประจ้ำาป่การศึึกษา ๒๕๔o แล้ะป่ ๒๕๔๙ ได้้รับรางวัล้สถานัศึึกษารางวัล้ 

พระราชทานัประเภิทสถานัศึึกษาข้นัาด้ใหญ่
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	 ช่�อสถานิศึึกษา
 วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี ในิอดีีตเดิีมช่�อ “โรงเรียนช่่างไม้้ราช่บุุรี” เม่�อสถานิศึึกษามีควิามเจริญ

มากขึึ้�นิ ก็ได้ีเปลีั�ยนิไปตามควิามเจริญทางการศึึกษาต่อไป โดียมีประวัิติการเปลีั�ยนิช่�อสถานิศึึกษาดัีงนีิ�

 ๑  กันิยายนิ     ๒๔๘๑   โรงเรียนิช่างไม้ราชบุุรี

  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๔๗๙   โรงเรียนิการช่างราชบุุรี

   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔    โรงเรียนิเทคนิิคราชบุุรี

    ๑  ตุลัาคม       ๒๕๒๑   วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

 ในิปัจจุบัุนิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี เป็นิสถานิศึึกษาในิสังกัดีสำานัิกงานิคณะกรรมการการอาชีวิศึึกษา กระทรวิงศึึกษาธิิการ เป็นิสถานิศึึกษา 

ขึ้นิาดีใหญใ่นิระดัีบุต้นิ ๆ ขึ้องประเทศึไทย ปัจจุบัุนิมีจำานิวินินัิกเรียนิ-นัิกศึึกษา จำานิวินิ ๕,๔๙๓ คนิ (ข้ึ้อมูลั ณ วัินิที� ๑๖ ตุลัาคม ๒๕๖๒)

ปรัชญาของวิิทยาลััย
 ฝีม่ีอเจนิจัดี  เคร่งครัดีคุณธิรรม  เลิัศึลัำ�าวิิชาการ

สีประจำำาสถาบุันิการศึึกษา นิำ�าเงินิ - ขึ้าวิ 

		 	 นำ�าเงิน ให้ควิามรู้สึกสงบุ สุขุึ้ม สุภาพ หนัิกแน่ินิ เคร่งขึ้รึม เอาการเอางานิ ลัะเอียดี รอบุคอบุ สง่างาม มีศัึกดิี�ศึรี

    สูงศัึกดิี� เป็นิระเบีุยบุเรียบุร้อย แลัะถ่อมตนิ

  ขาว ให้ควิามรู้สึกบุริสุทธิิ� สะอาดี สดีใส ปราศึจากมลัทินิ  

 ด้ีวิยคุณสมบัุติแลัะควิามรู้สึกขึ้องสีทั�งสองนีิ�เองจึงเป็นิที�มาขึ้อง สีนิำ�าเงินิ-ขึ้าวิ สีประจำาสถาบัุนิขึ้องพวิกเรา วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

เทวิานิุสรณ์ ์
 พระพุทธิรูปปางลีัลัาประจำาสถานิศึึกษา   องค์พระวิิษณุกรรมมหาเทวิาจารย์

เวิ็บุไซต์์
 www.rtc.ac.th

โทรศึัพท์แลัะโทรสาร
  ๐๓๒-๓๓๘๕๔๔-๕, ๐๓๒-๓๓๗๒๒๘  โทรสาร ๐๓๒-๓๓๗๔๔๗

ข้อมููลัเฉพาะของวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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วิิสัยทัศึนิ์	 
 มุ่งมั�นิจัดีการศึึกษาวิิชาชีพทกุระดีบัุอยา่งมีคณุภาพสนิองควิามต้องการขึ้องสังคม

พันิธกิจำ
 - เน้ินิการวิิจัยแลัะพัฒนิา ใช้ข้ึ้อมูลัเป็นิหลักัในิการบุริหารจัดีการ 
 - วิางแผนิรับุนัิกเรยีนิ นิกัศึกึษา ตามควิามตอ้งการขึ้องผู้เรียนิแลัะสถานิประกอบุการ 
 - ส่งเสริมการจัดีการสหกจิศึกึษา ดีว้ิยรูปแบุบุทวิิภาคี แลัะการ Top up technology 
 - ระดีมทรัพยากร สรา้งควิามเข้ึ้มแข็ึ้งใหก้บัุวิิทยาลััยจนิพร้อมที�จะเปิดีสอนิได้ีในิระดัีบุวิิชาชีพชั�นิสูงแลัะปริญญาตรี 
 - เพิ�มประสิทธิิภาพ การเรยีนิใหเ้กดิีผลัผลัติแลัะงานิการค้า 
 - สร้างควิามภูมิใจ ใหร้กัถ�ินิกำาเนิดิีแลัะสบุ่ทอดีวัิฒนิธิรรมท้องถิ�นิ 
 - สนัิบุสนุินิแลัะสง่เสรมิการจัดีการอาชีวิศึกึษา ในิรูปแบุบุการรวิมเป็นิสถาบัุนิ  

การจำัดการศึึกษา
ในปััจจุบัุนวิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรีได้้เปิัด้สอนในหลัักสูตรวิช่าชี่พ	ปัระเภทอุตสาหกรรม้	พาณิิช่ยกรรม้	คหกรรม้	

แลัะศิิลัปักรรม้	โด้ยแบุ่งออกเป็ัน	๒	ระดั้บุ	คือ

 ๑. ระดัีบุประกาศึนิยีบัุตรวิิชาชีพ          (ปวิช.)   หลัักสูตร  ๓  ปี
 ๒. ระดัีบุประกาศึนิยีบัุตรวิิชาชีพชั�นิสูง (ปวิส.)   หลัักสูตร  ๒  ปี
ในปีัการศึิกษา	๒๕๖๒	ที�ผ่่านม้าวิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรี	เปิัด้สอนหลัักสูตรทั�งหม้ด้	๒๔	แผ่นกวิช่า

- แผนิกวิิชาช่างยนิต์    - แผนิกวิิชาออกแบุบุ
- แผนิกวิิชาช่างกลัโรงงานิ   - แผนิกวิิชาวิิจิตรศิึลัป์
- แผนิกวิิชาช่างเช่�อมโลัหะ   - แผนิกวิิชาเทคนิิคการผลิัต  
- แผนิกวิิชาศิึลัปกรรมเซรามิก   - แผนิกวิิชาเขีึ้ยนิแบุบุเคร่�องกลั  
- แผนิกวิิชาคอมพิวิเตอรก์ราฟิิก   - แผนิกวิิชาธุิรกิจค้าปลีัก   
- แผนิกวิิชาอาหารแลัะโภชนิาการ   - แผนิกวิิชาเทคโนิโลัยีอุตสาหกรรม 
- แผนิกวิิชาผ้าแลัะเคร่�องแตง่กาย   - แผนิกวิิชาช่างไฟิฟ้ิากำาลััง  
- แผนิกวิิชาคหกรรมศึาสตร ์   - แผนิกวิิชาอิเล็ักทรอนิิกส์  
- แผนิกวิิชาช่างก่อสร้าง    - แผนิกวิิชาการโรงแรม    
- แผนิกวิิชาเทคนิิคสถาปัตย ์   - แผนิกวิิชาการบัุญชี    
- แผนิกวิิชาการเลัขึ้านุิการ   - แผนิกวิิชาการตลัาดี  
- แผนิกวิิชาคอมพิวิเตอรธุ์ิรกจิ   - แผนิกวิิชาการจัดีการโลัจิสติกส์

Ratchaburi Technical College
77

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ตั้ั�งแตั้อ่ดีีตั้ถึึงปีัจจุบุัน
โรงเรียนช่��งไม้ร�ช่บุุรี (ค์รูใหญ�)
 นัายต๊ะ โล้หิตกาญจ้น์ั ๒๔๘๑-๒๔๘๓
 นัายสง่า ถ้ากระแสร์ ๒๔๘๓-๒๔๘๖
 นัายธานีั วงษ์ไทย ๒๔๘๖-๒๔๙๐
 นัายสุมิ่ตร ศึรีทอง ๒๔๙๐-๒๔๙๑
 นัายสนัั�นั จี้ยังศุึวัต ๒๔๙๑-๒๔๙๗
โรงเรียนก�รช่��งร�ช่บุุรี (อ�จำ�รย์ใหญ�)
 นัายสนัั�นั จี้ยังศุึวัต ๒๔๙๗-๒๕๑๐
 นัายจ้ร้ญ อุตกฤษฎ์ ๒๕๑๐-๒๕๑๓
โรงเรียนเทค์นิค์ร�ช่บุุรี  (อ�จำ�รย์ใหญ�)
 นัายจ้ร้ญ อุตกฤษฎ์ ๒๕๑๓-๒๕๑๔
 นัายสนัั�นั จี้ยังศุึวัต ๒๕๑๔-๒๕๑๙
 นัายอรุณ ยิ�งเจ้ริญ ๒๕๑๙-๒๕๑๙
วัิทย�ลีัยเทค์นิค์ร�ช่บุุรี (ผูู้้อำ�นวัยก�ร)
 นัายอรุณ ยิ�งเจ้ริญ ๒๕๑๙-๒๕๒๒
 นัายชาญ เถาว์ศิึริ ๒๕๒๒-๒๕๒๙
 นัายอำานัาจ้ สวัสดิ้วงษ์ ๒๕๒๙-๒๕๓๒
 นัายเผู้ดิ้ม่ชัย ศึรีวิเชียร ๒๕๓๒-๒๕๓๙
 นัายพิจ้ารณ์ ปนัคำา ๒๕๓๙-๒๕๔๖
 นัายปรีชา ทัพพะกุล้ ณ อยุธยา ๒๕๔๖-๒๕๔๘
 นัายวิท้ร เยี�ยม่เวช ๒๕๔๘-๒๕๕๐
 นัายสุรศัึกดิ้� อาภิรณ์เทวัญ ๒๕๕๐-๒๕๕๖
 นัายสุรพล้ ด้นัตรีสวัสดิ้� ๒๕๕๖-๒๕๕๙
 นัายเสน่ัห์ ศึรีวิลั้ย ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 นัายสม่พงษ์ พนัม่ชัย ๒๕๖๒-ปัจ้จุ้บันั

รายนิามูผูู้้บุริหารสถานิศึึกษา

Ratchaburi Technical College
88

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



(นายสม้พงษ์์  พนม้ชั่ย)
ผู้้้อำำานวยการวิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรี

ผูู้้อำานิวิยการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยสมพงษ์  พนมช่ัย

 ข้อแสด้งความ่ยินัดี้กับนัักศึึกษาทุกคนัที�จ้บการศึึกษา ป่การศึึกษานีั� นัักศึึกษา 
ได้้รับผู้ล้กระทบจ้ากสถานัการณ์โควิด้ 19 การเรียนัการสอนัที�ผู่้านัม่า มี่ความ่หล้ากหล้าย 
ในัวิธีสอนั วิธีเรียนั ทั�ง Onsite Online On Air แล้ะ On Demand รวม่ทั�งการฝึึกงานั 
ในัสถานัประกอบการที�มี่ทั�งข้้อจ้ำากัด้แล้ะปิด้ตัวล้งจ้ำานัวนัม่าก นัักศึึกษาจ้ะต้องแข่้งขั้นั 
เพ่�อการม่ีงานัทำา ม่ีรายได้้เล้ี�ยงครอบครัวแล้ะตัวเอง อีกทั�งต้องเรียนัร้้ แล้ะฝึึกทักษะ 
ให้พร้อม่ทำางานั
 คร้ข้อให้นัักศึึกษาทุกคนัอด้ทนั มุ่่งม่ั�นั แล้ะพากเพียรให้ประสบความ่สำาเร็จ้ 
ฟัันัฝ่ึาสถานัการณ์ต่าง ๆ  ได้้อย่างราบร่�นั แล้ะมี่ความ่สุข้ ความ่เจ้ริญ ตาม่ความ่ปรารถนัา 
ทุกประการ

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้
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(นายชุ่ม้พลั  คำาเทียน)
รอำงผู้้้อำำานวยการฝ่่ายบุริหารทรัพยากร

รองผูู้้อำานิวิยการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยชุ่มพลี ค์ำ�เทียน

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้

 ความ่สำาเร็จ้ข้องทุกคนั ค่อ ความ่ภ้ิมิ่ใจ้ข้องครอบครัว คร้ อาจ้ารย์ ข้อแสด้ง 
ความ่ยินัด้ีกับผู้้้สำาเร็จ้การศึึกษาทุกคนั แล้ะข้อให้ทุกคนัพึงระล้ึกเสม่อว่า เรายังต้อง 
ก้าวเดิ้นัต่อไปอีกยาวไกล้ข้อให้ใช้วิชาความ่ร้้ที�ได้้ศึึกษาเล่้าเรียนัม่าให้เกิด้ประโยชน์ัม่าก
ที�สุด้ อย่านัำาไปใช้ในัทางที�ผิู้ด้ 
 ท้ายนีั�ข้ออวยพรให้ทุกคนัมี่ความ่เจ้ริญก้าวหน้ัาในัหน้ัาที�การงานั ประสบความ่ 
สำาเร็จ้ในัทุก ๆ เร่�อง แล้ะอย่าล่้ม่ “ผู้้้มี้พระคุณที�อำย่้เบุ้�อำงหลัังแห่งความ้สำาเร็จขอำงเรา 
ทุกคน”
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(นายบุรรเจิด  คุ้ม้ม้ณี)
รอำงผู้้้อำำานวยการฝ่่ายวิช่าการ

รองผูู้้อำานิวิยการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยบุรรเจำิด ค์ุ้มมณุี

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้

 นัักเรียนันัักศึึกษาทุกคนัเม่่�อเกิด้ม่าจ้ะม่ีทุนัติด้ตัวม่าแต่เกิด้ค่อร่างกาย ส่วนั 
ความ่ร้้สึกนึักคิด้จ้ะค่อย ๆ เกิด้ขึ้�นัตาม่ม่าเม่่�อเราเจ้ริญเติบโตขึ้�นั
 ปัจ้จุ้บันัการด้ำารงชีวิตอย้่ได้้เป็นัพล้เม่่องที�ด้ีม่ีคุณภิาพข้องประเทศึ จ้ำาเป็นัต้อง 
มี่ความ่ร้้ม่ีความ่สาม่ารถในัการทำางานัแล้ะมี่คุณธรรม่ จ้ริยธรรม่ที�เหม่าะสม่ การศึึกษา 
เป็นัปัจ้จ้ัยหนัึ �งที �นัักเรียนันัักศึึกษาทุกคนัจ้ะต้องม่ีติด้ตัวเป็นัทุนัต่อไปในัอนัาคต  
ดั้งนัั�นัจ้ะต้องมี่การเพิ�ม่ทุนัความ่ร้้ ความ่สาม่ารถอย่้เป็นัประจ้ำา พร้อม่ทั�งศึึกษาหาความ่ร้้ 
ทักษะใหม่่ ๆ  ตาม่นัโยบายในัการพัฒนัาทรัพยากรม่นุัษย์ (Re-Skill, Up-Skill, New-Skill) 
ข้อให้นัักเรียนันัักศึึกษาทุกคนัได้้คิด้หล้ัก 3 ข้้อนัี�จ้ะเป็นัพล้เม่่องไทยพล้เม่่องโล้ก 
ที�สม่บ้รณ์ได้้
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รองผูู้้อำานิวิยการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยอ�นุภ�พ ทับุศึิริวััฒน์

(นายอำานุภาพ  ทับุศิิริวัฒน์)
รอำงผู้้้อำำานวยการฝ่่ายแผู้นงานแลัะความ้ร่วม้ม้้อำ

 ผู้ม่ข้อแสด้งความ่ยินัด้ีแก่ผู้้้สำาเร็จ้การศึึกษาทุก ๆ คนั ทุกคนัค่อเม่ล้็ด้ผู้ล้แห่ง 
ความ่ภิาคภิ้ม่ิใจ้ข้องวิทยาล้ัยเทคนัิคราชบุรี ความ่สำาเร็จ้ในัวันันัี�จ้ะเป็นัจุ้ด้เริ�ม่ต้นัใหม่่ 
ข้องการใช้ชีวิตการทำางานัแล้ะศึึกษาต่อในัระด้ับที�ส้งข้ึ�นั ข้อให้ข้้อคิด้เพ่�อเป็นัแนัวทาง 
ในัการด้ำารงตนั ค่อ 
 ๑.ต้องไม่่กลั้วที�จ้ะเริ�ม่ต้นัอะไรใหม่่ ๆ 
 ๒.ต้องกล้้าที�จ้ะฝัึนั 
 ๓.ต้องมุ่่งมั่�นัที�จ้ะทำาตาม่ความ่ฝัึนัให้เป็นัจ้ริงดั้งคติที�ว่า “ฝั่นให้ไกลัไปให้ถึึง”
 สุด้ท้ายนีั� เม่่�อจ้บออกไปแล้้วอย่าล่้ม่วิทยาลั้ย อย่าล่้ม่อาจ้ารย์ วิทยาลั้ยพร้อม่
จ้ะต้อนัรับทุกคนักลั้บบ้านัเสม่อ เพราะที�นีั�ค่อบ้านัที�อบอุ่นัสำาหรับทุกคนั

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้
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รองผูู้้อำานิวิยการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยฐิิตำิ ขัันธวัิธิพร

(นายฐิิติิ  ขันธวิธิพร)
รอำงผู้้้อำำานวยการฝ่่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึิกษ์า

 ข้อแสด้งความ่ยินัดี้กับนัักเรียนั นัักศึึกษาที�จ้บการศึึกษาในัป่การศึึกษา 2563 นีั� 
ถ่อว่าเป็นัรุ่นัพิเศึษ อาจ้เรียกได้้ว่า “รุ่นัส้้โควิด้” ที�สาม่ารถฟัันัฝ่ึา อด้ทนั มี่ม่านัะ แล้ะ 
ต้องต่อส้้กับสถานัการณ์โรคระบาด้ข้องไวรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) จ้นัสาม่ารถ 
ด้้แล้ตนัเองให้สำาเร็จ้การศึึกษาได้้อย่างปล้อด้ภิัยแล้ะม่ีสม่รรถนัะตาม่ที�สถานัศึึกษา 
ต้องการ บัด้นัี� เราเริ�ม่ม่องเห็นัแสงสว่างที�ปล้ายอุโม่งค์ ที�พวกเราจ้ะได้้ม่ีโอกาสเริ�ม่ต้นั 
ชีวิตใหม่่ ทั�งการเรียนัแล้ะการทำางานั จึ้งข้อให้ทุกคนัใช้โอกาสในัครั�งนีั�เพ่�อพัฒนัาตนัเอง 
เพ่�อสร้างฐานัะครอบครัว เป็นัพล้เม่่องที�ด้ีข้องชาติในัการสร้างประเทศึข้องเราให้เจ้ริญ
รุ่งเร่องต่อไป

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้
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นิายกสมูาคมูศึิษย์เก่า
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยปัญญ� ไกรสิงห์เดช่�

(นายปัญญา ไกรสิงห์เดช่า)
นายกสม้าคม้ศิิษ์ย์เก่า วิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรี

 ข้อแสด้งความ่ยินัด้ีกับนัักศึึกษาที�สำาเร็จ้การศึึกษาทุกท่านั สถานัศึึกษาแห่งนัี� 
เป็นัจุ้ด้เริ�ม่ต้นัที�ท่านัจ้ะเริ�ม่ก้าวเด้ินัไปใช้ชีวิตภิายนัอกข้องท่านั อุปสรรคความ่ยาก 
ล้ำาบากข้้างหน้ัายังมี่อีกม่ากม่าย ข้อให้ท่านัจ้งกล้้าที�จ้ะก้าวเดิ้นั แล้้วมั่นัจ้ะเกิด้ทาง
 ข้อให้ทุกท่านัจ้งประสบความ่สำาเร็จ้ ในัการเดิ้นัทางข้องชีวิตตล้อด้ไป

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้
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นิายกสมูาคมูผูู้้ปกครองแลัะครู
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

โอวั�ท 

น�ยภัทรพงศึ์ ทรงทอง

(นายภัทรพงศ์ิ  ทรงทอำง)
นายกสม้าคม้ผู้้้ปกครอำงแลัะคร้ วิทยาลััยเทคนิคราช่บุุรี

 ข้อแสด้งความ่ยินัดี้กับนัักศึึกษาทุกระดั้บที�จ้บการศึึกษา ต่อจ้ากนีั�ท่านัต้องกับ 
ประสบการณ์ใหม่่ในัสังคม่การทำางานัที�ต่างจ้ากชีวิตในัสถาบนััโด้ยเฉพาะสังคม่ปัจ้จุ้บันั
ที�เรียกว่า NEW NORMAL หวังว่าทุกท่านัจ้ะสาม่ารถปรับตัวเข้้ากับสภิาพด้ังกล้่าวได้ ้
เป็นัอย่างดี้
 ผู้ม่ข้ออำานัวยอวยพรให้ท่านัได้้ประสบความ่สำาเร็จ้แล้ะข้อจ้งม่ีความ่สุข้ความ่ 
เจ้ริญทุกท่านั เทอญ

ด้้วยความ่ปรารถนัาดี้
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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หััวหัน้้างาน้ 
และ

หััวหัน้้ากล่�มงาน้
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รองผูู้้อำานิวิยการ
ฝ่่ายบุริหารทรัพยากร

นิายชุมูพลั	คำาเทียนิ

นิางวินิัดดา	สุวิรรณ์เกษ
หัวิหนิ้างานิบุริหารทั�วิไป

ครูพจำนิีย์	เกต์ุทอง
หัวิหนิ้างานิการบุัญชี

ครูบุุบุผู้า		วิินิิจำฉัยกุลั
หัวิหนิ้างานิบุุคลัากร

ครูสมูบุูรณ์์		ชุนิหชัย
หัวิหนิ้างานิพัสดุ

ครูชาต์รี		ปันินิาผู้ลั
หัวิหนิ้างานิการเงินิ

ฝ่่ายบุริหารทรัพยากรฝ่่ายบุริหารทรัพยากร
หัวิหนิ้างานิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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ครูอาณ์ัต์ิ		ทองมูั�นิ
หัวิหนิ้ากลัุ่มูงานิทะเบุียนิ

ครูสมูบุูรณ์์	ชุนิหชัย
หัวิหนิ้าหมูวิดยานิยนิต์์

ครูเกรียงไกร	กรรณ์แก้วิ
หัวิหนิ้ากลัุ่มูงานิประชาสัมูพันิธ์

ครูภานิุพลั		ป่�นิรารัยนินิท์
หัวิหนิ้ากลัุ่มูงานิการอนิุรักษ์พลัังงานิ

ครูบุุษกร	คำาเปลัวิ
หัวิหนิ้างานิอาชีวิศึึกษาจำังหวิัดราชบุุรี

ครูอนิันิต์์เดช		ประพันิธ์พจำนิ์
หัวิหนิ้างานิอาคารสถานิที�

ฝ่่ายบุริหารทรัพยากรฝ่่ายบุริหารทรัพยากร
หัวิหนิ้างานิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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ครูศึุภชัย	ยะภูมูินิทร์
หัวิหนิ้าหมูวิดเอกสารการพิมูพ์
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รองผูู้้อำานิวิยการ
ฝ่่ายแผู้นิงานิแลัะควิามูร่วิมูมู่อ

นิายอานิุภาพ	ทับุศึิริวิัฒนิ์

ครูธนิวิัฒนิ์	แกลั้วิทนิงค์
หัวิหน้ิางานิส่งเสริมูผู้ลิัต์ผู้ลัการค้า

แลัะประกอบุธุรกิจำ

ครูญาณ์ิศึา		หงษ์ทอง
หัวิหนิ้ากลัุ่มูงานิข้อมููลัสารสนิเทศึ

ครูวิิภาวิี		สุฉันิทบุุต์ร
หัวิหนิ้างานิแผู้นิ
แลัะงบุประมูาณ์

ครูสุรศึักดิ�	สุภาสุธากุลั
หัวิหน้ิากลุ่ัมูงานิเทคโนิโลัยีสารสนิเทศึ

ครูจำามูีกร		คำาเทียนิ
หัวิหนิ้าหมูวิดประกอบุธุรกิจำ

ครูรัชดาภรณ์์	ต์ันิต์ิกำาธนิ
หัวิหนิ้างานิควิามูร่วิมูมู่อ

แลัะบุริการชุมูชนิ

ครูคมูกฤช		ขำายัง
หัวิหนิ้างานิงานิวิิจำัยพัฒนิา
นิวิัต์กรรมูแลัะสิ�งประดิษฐ์์

ครูกรธนิา	โพธิ�เต์็ง
หัวิหนิ้างานิประกันิคุณ์ภาพ
แลัะมูาต์รฐ์านิการศึึกษา

ครูชัยวิัฒนิ์		พูลัสวิัสดิ�
หัวิหนิ้าศึูนิย์กำาลัังคนิอาชีวิศึึกษา

ครูศึรัญญา	สวัิสดิ�มูงคลั
หัวิหนิ้างานิแนิะแนิวิอาชีพแลัะการจำัดหางานิ

หัวิหนิ้างานิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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ฝ่่ายแผู้นิงานิแลัะควิามูร่วิมูมู่อฝ่่ายแผู้นิงานิแลัะควิามูร่วิมูมู่อ
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นิายฐ์ิต์ิ	ขันิธวิิธิพร

นิายเสนิาะ	ขุนิประเสริฐ์
หัวิหนิ้างานิกิจำกรรมูนิักเรียนินิักศึึกษา

ครูศึรัญญา	สวัิสดิ�มูงคลั
หัวิหนิ้างานิแนิะแนิวิอาชีพแลัะการจำัดหางานิ

ครูเอกภพ		จำันิทรกูลั
หัวิหนิ้างานิครูที�ปรึกษา

ครูทิพวิัลัย์	เลั่งฮ้้อ
หัวิหนิ้างานิสวิัสดิการนิักเรียนินิักศึึกษา

ครูวิัชระ		แป้นิขอมู
หัวิหนิ้างานิปกครอง

ครูบุุญเลัิศึ		พวิงมูาลัา
หัวิหนิ้างานิโครงการพิเศึษ

ฝ่่ายพัฒนิากิจำการนิักเรียนินิักศึึกษาฝ่่ายพัฒนิากิจำการนิักเรียนินิักศึึกษา
หัวิหนิ้างานิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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รองผูู้้อำานิวิยการ
พัฒนิากิจำการนิักเรียนินิักศึึกษา
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รองผูู้้อำานิวิยการ
ฝ่่ายวิิชาการ

นิายบุรรเจำิด	คุ้มูมูณ์ี

ฝ่่ายวิิชาการฝ่่ายวิิชาการ
หัวิหนิ้างานิวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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ครูสมูพงษ์		วิงษ์วิิไลั
หัวิหนิ้างานิพัฒนิาหลัักสูต์รการเรียนิการสอนิ

ครูศึุภชัย	ยะภูมูินิทร์
หัวิหนิ้างานิอาชีวิศึึกษาระบุบุทวิิภาคี

ครูชนิานิาถ		เต์็มูธนิันิ
หัวิหนิ้างานิวิัดผู้ลัแลัะประเมูินิผู้ลั

ครูวิิโรจำนิ์	กิต์ต์ิวิรปรีดา
หัวิหนิ้างานิส่�อการเรียนิการสอนิ

ครูญาณ์ี	กลัั�นิภูมูิศึรี
หัวิหนิ้างานิวิิทยบุริการแลัะห้องสมูุด
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คณะครููกล่�ม
ปรูะเภท

วิชาสามัญสัมพััน้ธ์์
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หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาสามูัญสัมูพันิธ์

ครูกรธนิา		โพธิ�เต์็ง
หัวิหนิ้ากลัุ่มูวิิชาภาษาไทย

ครูวิิภาส		หลั่อพิมูพ์
หัวิหนิ้ากลัุ่มูวิิชาสังคมู

ครูเกรียงไกร	กรรณ์แก้วิ
หัวิหนิ้ากลัุ่มูวิิชาภาษาอังกฤษ

ครูอารีรัต์นิ์		ชมูภูพันิธ์
หัวิหนิ้างานิกลัุ่มูวิิชาคณ์ิต์ศึาสต์ร์

ครูกุลัธิดา		นิาคีสินิธ์ุ
หัวิหนิ้ากลัุ่มูวิิชาวิิทยาศึาสต์ร์

ครูเสนิาะ	ขุนิประเสริฐ์
หัวิหนิ้ากลัุ่มูพลัานิามูัย

แผู้นิกวิิชาสามูัญสัมูพันิธ์แผู้นิกวิิชาสามูัญสัมูพันิธ์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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ครูศึิริวิรรณ์		บุุญมูีเลัี�ยง
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูศึุภวิรรณ์		เพชรประดิษฐ์์

ครูจำิรญาภา		พรมูบุุดดี

ครูวิิภาส		หลั่อพิมูพ์

ครูเข่�อนิเพชร		คลั้อยคลั้าย

กลัุ่มูวิิชาสังคมูศึึกษากลัุ่มูวิิชาสังคมูศึึกษา
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้ากลัุ่มู
วิิชาสังคมูศึึกษา

Ratchaburi Technical College
2525

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูอารีรัต์นิ์	ชมูภูพันิธ์

ครูปัทมูา		พรหมูชนิะ

ครูศึิริวิรรณ์	บุุญมูีเลัี�ยง ครูวิิภาวิี	สุฉันิทบุุต์ร

กลัุ่มูวิิชาคณ์ิต์ศึาสต์ร์กลัุ่มูวิิชาคณ์ิต์ศึาสต์ร์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้ากลัุ่มู
วิิชาคณ์ิต์ศึาสต์ร์

Ratchaburi Technical College
2626

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูธนิพลั	ศึรีผู้ดุง

ครูกรธนิา	โพธิ�เต์็ง

ครูพรพรรณ์	มูั�งคั�ง

กลัุ่มูวิิชาภาษาไทยกลัุ่มูวิิชาภาษาไทย
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้ากลัุ่มู
วิิชาภาษาไทย

ครูพัชราภรณ์์		วิันิเพ็ญ

Ratchaburi Technical College
2727

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูเกรียงไกร	กรรณ์แก้วิ

ครูวิิมูลัทิพย์		บุุญเกต์ุ

ครูป่�นิมูณ์ี	ธรรมูโสภินิณ์์กุลัครูเสวิีวิร	เร่องอินิทร์

ครูสาวิจำิดาภา		เส็งประเสริฐ์

ครูนิิลัุบุลั	มูหาพิรุณ์

Mr. Sonam Tshering Mr. Sonam Chophel

ครูกนิกพร		วิงศึ์วิีระไพบุูลัย์ครูอรัญญา	ลัาดสูงเนิินิ

กลัุ่มูวิิชาภาษาอังกฤษกลัุ่มูวิิชาภาษาอังกฤษ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้ากลัุ่มู
วิิชาภาษาอังกฤษ

Ratchaburi Technical College
2828

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูทนิงศึักดิ�	ประทีป	

ครูภูมูิพัฒนิ์	ยี�ต์ันิ

ครูเสนิาะ	ขุนิประเสริฐ์

ครูปริยาภรณ์์	ขุนิประเสริฐ์

ครูวิิโรจำนิ์	แก้วิคำา

กลัุ่มูวิิชาพลัานิามูัยกลัุ่มูวิิชาพลัานิามูัย
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้ากลัุ่มู
วิิชาพลัานิามูัย

Ratchaburi Technical College
2929

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูกุลัธิดา	นิาคีสินิธุ์

ครูกนิกวิรรณ์	อรุณ์มูณ์ี ครูจำิณ์ัฐ์ต์า	หอมูบุุบุผู้า

ครูเอกภพ	จำันิทรกูลั ครูทิพวิัลัย์	เลั่งฮ้้อ

ครูสิทธิศึักดิ�	พลัูสวิาทครูนิพรัต์นิ์		นิุต์วิงษ์

ครูมูานิิต์ย์	คงมูา

กลัุ่มูวิิชาวิิทยาศึาสต์ร์กลัุ่มูวิิชาวิิทยาศึาสต์ร์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้ากลัุ่มู
วิิชาวิิทยาศึาสต์ร์

Ratchaburi Technical College
3030

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



คณะครููกล่�ม
ปรูะเภท

วิชาอุ่ตสาหักรูรูม

Ratchaburi Technical College
3131

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูธนิาศึักดิ�	กู้สุจำริต์

แผู้นิกวิิชาช่างยนิต์์แผู้นิกวิิชาช่างยนิต์์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาช่างยนิต์์

ครูสุกิจำ	ธาระชัย

ครูศึุภชัย	ยะภูมูินิทร์

ครูประสาร	เพ็งนิิ�มู

ครูอุดมูพงษ์	โกศึลัธนิทรัพย์

ครูสมูบุูรณ์์	ชุนิหชัย

ครูวิิศึณ์ุ	ทองเฝ่ือ

Ratchaburi Technical College
3232

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาช่างยนิต์์แผู้นิกวิิชาช่างยนิต์์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูคมูสันิ	ชะต์ารุ่ง

ครูอนิิรุธ	เหลั่องอร่ามู

ครูคำานิวิณ์	ดำาเนิินิคุณ์าการ ครูบุุญเลัิศึ	พวิงมูาลัา

ครูเฉลัิมูชัย	แก้วิคำา ครูอนิุพงษ์	ชำานิาญกิจำครูมูงคลั		รอดวิัณ์โนิ

ครูเสกสรรค์	เปรมูบุำารุง

ครูอาภรณ์์	เสลัาฤทธิ�

Ratchaburi Technical College
3333

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาช่างยนิต์์แผู้นิกวิิชาช่างยนิต์์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูมูรรค	มูาลััยพวิงครูสราวิุฒิ	รูปันิ

ครูวิิภาวิี	บุุญพิทักษ์ ครูวิีรพงศึ์	เร่องสันิต์ิครูเศึรษฐ์วิุฒิ	สายสุดใจำครูอารยะ	สมูบุูรณ์์สิทธิ�

ครูกนิกวิรรณ์	ต์ันิจำินิดารัต์นิ์ ครูชัยวิฤทธิ�		หนิูเจำริญ

Ratchaburi Technical College
3434

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูณ์รงค์ศึักดิ�	บุุญช่วิย

แผู้นิกวิิชาช่างกลัโรงงานิแผู้นิกวิิชาช่างกลัโรงงานิ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาช่างกลัโรงงานิ

ครูประวิิทร		ศึรีสมูุทร

ครูสมูบุัต์ิ		ทองศึรีสมูบุูรณ์์

ครูมูานินิท์	กองแดง

ครูสมูฤกษ์		อินิทร์เจำริญครูวิันิชัย		เหนิ่อมูณ์ีมูงคลั

ครูนิิศึาชลั		จำันิทร์ทองครูพงษ์ศึักดิ�		คำาเปลัวิ

ครูสุทัศึนิ์		ประพันิธ์พจำนิ์ ครูพิชาญ		ศึิริบุุต์ร

ครูผู้ไท		ภักดีสุวิรรณ์ ครูวิรรณ์พร		เหลัาซิดครูพีรภัทร		คำาเปรมู
Ratchaburi Technical College

3535
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูวิิจำิต์ร	ชัยมูงคลัมูณ์ี

แผู้นิกวิิชาเทคนิิคการผู้ลัิต์แผู้นิกวิิชาเทคนิิคการผู้ลัิต์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาเทคนิิคการผู้ลัิต์

ครูกิต์ต์ิศึักดิ�	เฮ้งเส็ง

ครูพีรพงศึ์	ลัาภสมูิทธ์

ครูสมูชาย	ปรีชาศึิลัป์

ครูมูรุต์	บุุญเชิด

Ratchaburi Technical College
3636

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูชาญณ์รงค์	สวินิพานิิชย์

แผู้นิกวิิชาช่างเช่�อมูโลัหะแผู้นิกวิิชาช่างเช่�อมูโลัหะ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาช่างเช่�อมูโลัหะ

ครูวิิษณ์ุ	ใหญ่ยงครูวิัชระ	แป้มูขอมู

ครูอนิันิต์์เดช	ประพันิธ์พจำนิ์ ครูสุริยนิต์์	ฉิ�งแก้วิ

ครูวิชิรวิุธ		หมูอทรัพย์

ครูปวิเรศึ	รอบุรัมูย์ครูธนิู	อุทยานิ ครูวิงศึกร	สุขนิ้อย ครูสิทธิโชค	แก้วิวิิจำิต์ร
Ratchaburi Technical College

3737
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูชาต์รี	ศึรีวิิเชียร

แผู้นิกวิิชาเขียนิแบุบุเคร่�องกลัแผู้นิกวิิชาเขียนิแบุบุเคร่�องกลั

แผู้นิกวิิชาเทคโนิโลัยีอุต์สาหกรรมูแผู้นิกวิิชาเทคโนิโลัยีอุต์สาหกรรมู

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก

หัวิหนิ้าแผู้นิก

วิิชาเขียนิแบุบุเคร่�องกลั

วิิชาเทคโนิโลัยีอุต์สาหกรรมู

ครูสมูฤกษ์		อินิทร์เจำริญ

ครูญาณ์ี	กลัั�นิภูมูิศึรี ครูชนิาธิป		ต์นิะทิพย์

Ratchaburi Technical College
3838

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูสุชาต์ิ	พาลัีวิลั

แผู้นิกวิิชาเทคนิิคพ้�นิฐ์านิแผู้นิกวิิชาเทคนิิคพ้�นิฐ์านิ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาเทคนิิคพ้�นิฐ์านิวิิชาเทคนิิคพ้�นิฐ์านิ

ครูจำรัญ	นิาคคำาแหงครูรักษินิา	บุัวิทอง

ครูชุนิวิัฒนิ์	พณ์ะงามูครูอำานิาจำ	สุวิรรณ์อาด ครูบุุญส่ง	เจำิมูจำวิง

นิางสาวิกุลัณ์ัฐ์		รัศึมูีจำันิทร์

Ratchaburi Technical College
3939

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูภูริพัฒนิ์	สกูลัคง

แผู้นิกวิิชาช่างไฟฟ้ากำาลัังแผู้นิกวิิชาช่างไฟฟ้ากำาลััง
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาช่างไฟฟ้ากำาลััง

ครูรักษิณ์ากัญญ์	เบุญญาบุุณ์าพจำนิ์

ครูภานิุพลั		ป่�นิรารัยนินิท์ครูปรีชา		หลัวิงปลััด

ครูภูมูิพัฒนิ์		แป้งใส

ครูประเสริฐ์		เต์ชะเทียนิวิิจำิต์ร

ครูปราณ์ี		มูงคลัสัจำจำา

ครูอาคมู		จำันิทร์กระจำ่างครูธนิู		แสงอุทัย

Ratchaburi Technical College
4040

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาช่างไฟฟ้ากำาลัังแผู้นิกวิิชาช่างไฟฟ้ากำาลััง
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูสาโรจำนิ์		สร้อยสนิ ครูอัษฎาวิุธ		จำำาปานิิลัครูชนิิดา		นิ้อยใสย์ ครูภาณ์ุพงศึ์		วิงศึ์กลัาง

ครูธนิภัทร		สร้องอึ�ง

ครูชัยวิัฒนิ์		พูลัสวิัสดิ�

ครูคณ์ินิ		คำาหลั่อ

ครูเจำษฎา		เปรมูบุำารุง ครูวิัชระ		บุัวิโฉมู

ครูวิรพลั		คงเมู่อง

ครูเจำริญศึักดิ�		มูีแก้วิ

ครูพินิิจำนิัย		สิทธิไทย

Ratchaburi Technical College
4141

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูสุรศึักดิ�	สุภาสุธากุลั

แผู้นิกวิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์แผู้นิกวิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์

ครูคมูกฤช	ขำายัง

ครูธีระศึักดิ�	ฉวิีศึักดิ� ครูวิิโรจำนิ์	กิจำต์ิวิรปรีดา

ครูลัำาพึง	วิุฒิอำาพลั

Ratchaburi Technical College
4242

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์แผู้นิกวิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูกาญจำนิา	กู้สุจำริต์

ครูปัญญา	ฉัยยะครูภัทร	ทองสามูสี ครูหาญ	เพ็ญแสง

ครูอาณ์ัต์ิ	ทองมูั�นิ ครูขวิัญชัย	ออกฉิมู

Ratchaburi Technical College
4343

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์แผู้นิกวิิชาช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ครูภาวิิณ์ี		ปานิันิต์า

ครูเดชา	ลัาภนิิมูิต์ชัย ครูณ์ัฐ์ดนิัย	คงมูั�นิ ครูกฤษณ์ุชา	อ่วิมูสนิ

ครูณ์ัชพิมูพ์	เหลั่องอร่ามู ครูธนิวิัฒนิ์	มูะลัิขาวิ

Ratchaburi Technical College
4444

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูไมู้ทอง	เกิดกิ�ง

แผู้นิกวิิชาช่างก่อสร้างแผู้นิกวิิชาช่างก่อสร้าง
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาช่างก่อสร้าง

ครูสุมูนิัสยา		ชวินิชิด

ครูณ์ัฐ์สินิี		นิิมูาภาศึ

ครูสุปรีชา		มูั�นิใจำ

ครูศึุภนิิดา		เบุียดกระสินิธุ์ ครูจำักรินิ		อินิทร์คำาครูกรรณ์ิกา		ศึิลัาเรียมู

ครูทราวิุธ		ช่วิยดำารงค์ครูสมูโพธิ		สวิ่างวิัฒนิเศึรษฐ์์ครูวิิโรจำนิ์		ก้าวิกิจำประเสริฐ์

ครูวิินิัย		รุ่งถิ�นิ

Ratchaburi Technical College
4545

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูสมูพงษ์		วิงษ์วิิไลั

แผู้นิกวิิชาเทคนิิคสถาปัต์ย์แผู้นิกวิิชาเทคนิิคสถาปัต์ย์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาเทคนิิคสถาปัต์ย์วิิชาเทคนิิคสถาปัต์ย์

ครูพิพัฒนิ์พร		มูณ์ีจำันิทร์

ครูสมูชาย		ศึรีภูมูั�นิครูสิงห์ขร		กลัางใจำ

ครูภูมูิ		ชิ�นิอินิมูนิู

ครูไชยศึิริ		ทองอุทัย

Ratchaburi Technical College
4646

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



คณะครููกล่�ม
ปรูะเภท

วิชาบรูิหัารูธ์่รูกิจ

Ratchaburi Technical College
4747

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูเยาวิพา	นิาคพันิธุ์

แผู้นิกวิิชาการบุัญชีแผู้นิกวิิชาการบุัญชี
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาการบุัญชี

ครูพจำนิีย์	เกต์ุทอง

ครูสมูานิ	ส่บุนิุช ครูพัชรินิทร์	ผู้่�งผู้าย

ครูนิิภาพร	ระยะเพิ�มูครูแพรวิพรรณ์	เอี�ยมูกิจำ

ครูศึิริกาญจำณ์์	บุุญใส

ครูวิิชาดา	นิามูสิงห์
Ratchaburi Technical College

4848
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูบุุบุผู้า	วิินิิจำฉัยกุลั

ครูกุลัรภัส	หลัวิงเทพ

ครูณ์ัชมูนิ	อำานิวิยชัย

แผู้นิกวิิชาการเลัขานิุการแผู้นิกวิิชาการเลัขานิุการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาการเลัขานิุการ

Ratchaburi Technical College
4949

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูจำามูีกร	คำาเทียนิ

แผู้นิกวิิชาการต์ลัาดแลัะธุรกิจำค้าปลัีกแผู้นิกวิิชาการต์ลัาดแลัะธุรกิจำค้าปลัีก
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาการต์ลัาดแลัะธุรกิจำค้าปลัีก

ครูชาต์รี	ปันินิาผู้ลั

ครูพัชราภรณ์์	เลัาวิิลัาศึ ครูสมูใจำ		เลัียบุจำร

นิางสาวิชลัขวิัญ		แสงเทียนิ

นิางสาวิอทิต์ยา		ป่ต์ิชนิกนิันิท์

ครูภมูาพร	พุทธิกีฏกวิีวิงศึ์ ครูศึรัญญา	สวิัสดิ�มูงคลั

Ratchaburi Technical College
5050

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูบุุษกร	คำาเปลัวิ

แผู้นิกวิิชาคอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำแผู้นิกวิิชาคอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาคอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ

ครูจำันิทนิา	สกูลัคง

ครูกมูลัชนิก	สุขพอสมู ครูสุมูิต์ต์า		เจำิมูจำันิทึกนิายฤทธิเกียรต์ิ		สุวิรรณ์พันิธ์

ครูอนิงค์นิาถ	จำันิอ้นิครูอุไรวิรรณ์	มูีแสง

ครูกาญจำนิา	นิิลันิวิลั

ครูธนิกฤต์	นิาคแจำ้ง

ครูภัคนิิภา	ธิต์ิเวิสส์

ครูญาณ์ิศึา	หงษ์ทอง

Ratchaburi Technical College
5151

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูเฉลัิมูชัย	งามูทรัพย์

แผู้นิกวิิชาการจำัดการโลัจำิสต์ิกส์แผู้นิกวิิชาการจำัดการโลัจำิสต์ิกส์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาการจำัดการโลัจำิสต์ิกส์

ครูธนิวิัฒนิ์	แกลั้วิทนิงค์ ครูธิวิากรณ์์	ราชา

Ratchaburi Technical College
5252

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



คณะครููกล่�ม
ปรูะเภท

วิชาคหักรูรูม

Ratchaburi Technical College
5353

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูภัทร์ธมูาศึ	รัต์นิไพฑููรย์

แผู้นิกวิิชาการบุริหารงานิคหกรรมูศึาสต์ร์แผู้นิกวิิชาการบุริหารงานิคหกรรมูศึาสต์ร์

แผู้นิกวิิชาการโรงแรมูแลัะการบุริการแผู้นิกวิิชาการโรงแรมูแลัะการบุริการ

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก

หัวิหนิ้าแผู้นิก

วิิชาการบุริหารงานิคหกรรมูศึาสต์ร์

วิิชาการโรงแรมูแลัะการบุริการ

ครูกิจำจำิญา		อึ�งทอง

ครูกานิต์ิมูา	ปรักมูานินิท์

ครูชนิานิาถ	เต์็มูธนิันิ

ครูรัชนิี		เต์ชะเทียนิวิิจำิต์ร

ครูรัชดาภรณ์์	ต์ันิต์ิกำาธนิ ครูพรอุษา	ฉายชูวิงษ์

Ratchaburi Technical College
5454

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูกนิกเนิต์ร		คำาอ่าง

ครูกรณ์ิการ์	แก้วิหลั่อ

ครูภวิดี		คะรานิรัมูย์

แผู้นิกวิิชาผู้้าแลัะเคร่�องแต์่งกายแผู้นิกวิิชาผู้้าแลัะเคร่�องแต์่งกาย
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาผู้้าแลัะเคร่�องแต์่งกาย

Ratchaburi Technical College
5555

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูบุังอร	กุสลัางกูรวิัฒนิ์

แผู้นิกวิิชาอาหารแลัะโภชนิาการแผู้นิกวิิชาอาหารแลัะโภชนิาการ
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาอาหารแลัะโภชนิาการ

ครูกัญญารัต์นิ์		คงประทีป

ครูสุชีรา	คำาเทียนิ ครูพิต์ต์ินิันิท์	เคร้าเคร่อครูวิีรยุทธ	เปลัี�ยนิสำาโรง

ครูอวิัศึยา	ภมูร

Ratchaburi Technical College
5656

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



คณะครููกล่�ม
ปรูะเภท

วิชาศิิลปกรูรูม

Ratchaburi Technical College
5757

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูจำุฑูามูาส	เพ็งนิิ�มู

แผู้นิกวิิชาออกแบุบุแลัะคอมูพิวิเต์อร์กราฟิกแผู้นิกวิิชาออกแบุบุแลัะคอมูพิวิเต์อร์กราฟิก
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาออกแบุบุแลัะคอมูพิวิเต์อร์กราฟิก

ครูหทัยกานิต์์	สุดสงวินิ

ครูกาญจำนิา	จำันิทร์ปรุง

ครูสมูโภชนิ์		หลัวิงเทพ

ครูกมูลัชนิก		สุทธิเชษฐ์์ ครูป่ยศึักดิ�		ลัักษณ์ะโต์

ครูนิาขวิัญ	จำันิทร์จำำารัส

Ratchaburi Technical College
5858

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูพัชยา	ยุกต์ะนิันิทนิ์

ครูโสพลั	บุุญศึรีสวิัสดิ�

ครูวิุฒิชัย		แก้วิกอง

แผู้นิกวิิชาวิิจำิต์รศึิลัป์แผู้นิกวิิชาวิิจำิต์รศึิลัป์
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาวิิจำิต์รศึิลัป์

Ratchaburi Technical College
5959

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



ครูป่ยะ	สุขเจำกพะเนิาวิ์

แผู้นิกวิิชาศึิลัปกรรมูเซรามูิกแผู้นิกวิิชาศึิลัปกรรมูเซรามูิก
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

หัวิหนิ้าแผู้นิก
วิิชาศึิลัปกรรมูเซรามูิก

ครูต์รัยรัต์นิ์	แทนิบุุต์ร ครูณ์ัฐ์วิัฒนิ์	เอกทวิีสิริกุลั

Ratchaburi Technical College
6060

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



	ช่างยนิต์์
แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

Ratchaburi Technical College
6161

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกฤษด้า คำาดี้ ภิพ 47/3 หม่้่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0622179078
2. นัางสาวกัญทิม่า ทองคุ่ย ครีม่ 151/2 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0640030467
3. นัายกิตติศัึกดิ้� เส่อเฒ่า เคนั 185/2 หม่้่ 4 ต.ทุ่งหล้าง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0983280945
4. นัายเกริกศัึกดิ้� สุนัทรพรม่ จ๊้อบ 45/1 หม่้่ 5 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่�อง จ้.ราชบุรี 0612123053
5. นัายคฑาวุธ กาลิ้�ม่ เบนัซ์้ 44 หม่้่ 6 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0955452861
6. นัายจี้รศัึกดิ้� นัันัตะวงษ์ ปลั้�ก 45 หม่้่ 2 ต.วันัด้าว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0624249790
7. นัายเจ้ษฎา เกตุม่ณี เจ้ษ 8/2 หม่้่ 1 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0615682142
8. นัายเจ้ษฎากร ช่วงชัยสุข้เกษม่ ก้อง 32/1 หม่้่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0826089172
9. นัายชญานันัท์ คำาศึรี ตะวันั 106/2 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0660537508
10. นัายชนัะด้ล้ สุข้เนัตร ด้ล้ 96/1 หม่้่ 5 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0984798268
11. นัายชัยธวัช ม่าศิึริ โฟ้ัก 112/3 หม่้่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0877663581
12. นัายณรงค์ศัึกดิ้� ห้วงหงษ์ทอง ต๊ะ 87 หม่้่ 3 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0923624582
13. นัายณัฐพล้ พงษ์พานั เอิร์ธ 224/1 หม่้่ 3 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0933779031
14. นัายตรีทเศึศึ ฝ่ึาซ่้าย จ้้เนีั�ยร์ 207 หม่้่ 3 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0929794003
15. นัายถิรภิาพ ม่ณีข้ำา ไซ้ม่่อนั 61 หม่้่ 7 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0639984329
16. นัายธนัาวุฒิ หมี่แรต อาร์ม่ 50/1 หม่้่ 2 ต.หนัองพันัจั้นัทร์ อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0645691957
17. นัายธเนัศึวร พันัธ์ทวิฤกษ์ ร๊อก 148/607 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0930371363

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
สิทธิชัย, ปรีชา, ศึราวุธ, ชัยธวัช,  อดิ้รุจ้, 
สหรัตน์ั, ณรงค์ศัึกดิ้�, เจ้ษฎากร, สุเม่ธ, 
พรภิิรม่ย์, เกริกศัึกดิ้�, อชิตพล้, อนุัภิาพ,  
อาทิตย์, ธนัาวุฒิ
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ชนัะด้ล้, พงศึธร, ธันัวา, สรวิชญ์, ณัฐพล้, 
กัญทิม่า, ภัิทรพงค์, เจ้ษฎา, กฤษด้า, ถิรภิาพ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ปรมิ่นัทร์, รัชสิงห์, ปพิชญา, ธีรศัึกดิ้�, 
ธเนัศึวร, จี้รศัึกดิ้�, คฑาวุธ, ตรีทเศึศึ, 
ชญานันัท์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

18. นัายธันัวา จั้นัทร์ไข้ เม่ฆั 24/5 หม่้่ 8 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0927875060
19. นัายธีรศัึกดิ้� แจ้้งจิ้ต ตุ้ย 43 หม่้่ 5 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0615170804
20. นัางสาวปพิชญา ศึรีคด้ ฟิัว 142 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0950158376
21. นัายปรีชา เช่อนัเช่�อ โด้ม่ 88/1 หม่้่ 2 ต.วัด้ยาธรรม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0929492713
22. นัายพงศึธร เอี�ยวสุวรรณ เบส 229 หม่้่ 6 ต.ด้อนัไผู่้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0621244204
23. นัายพรภิิรม่ย์ รสใจ้ พีท 19/6 หม่้่ 1 ต.เข้าแจ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0931132264
24. นัายภัิทรพงศ์ึ ประเสริฐ ฟัลุ๊้ค 48/3 หม่้่ 7 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0625601003
25. นัายรัชสิงค์ สมั่ยเจ้ริญ สิงห์ 63/2 หม่้่ 2 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0805560351
26. นัายศึราวุธ แสนัพยุง ปลั้�ก 4 หม่้่ 2 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0658659307
27. นัายสรวิชญ์ รสโสภิา เฟัส 196/1 หม่้่ 1 ต.เกาะพลั้ม่พล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0660533108
28. นัายสหรัตน์ั บานับุรี ปอนั 25/3 หม่้่ 6 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0656014619
29. นัายสิทธิชัย คุ้ม่ทิศึ นันัท์ 57/2 หม่้่ 6 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0933087249
30. นัายสุเม่ธ ธิตะปันั แบงค์ 11/1 หม่้่ 6 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0631649530
31. นัายอชิตพล้ ด้วงเพชร เจ้ม่ส์ 28/1 หม่้่ 1 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0958276820
32. นัายอดิ้รุจ้ นุัชเคร่อ ต้าร์ 208/2 หม่้่ 12 ต.เข้าหลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0955839785
33. นัายอาทิตย์ จั้นัทร์คำา เกม่ส์ 32 หม่้่ 1 ต.คล้องข่้อย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0928730062
34. นัายอานุัภิาพ วงส์สินัอุด้ม่ อั�นั 148 หม่้่ 5 ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0876104135
35. นัายปรมิ่นัทร์ เกิด้ช้าง บีม่ 348/714 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0950037459
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1. นัายคฑาธร กลั้ด้นัวม่ โต๊ด้  27 หม่้่ 13 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0926207950
2. นัายชุม่นุัม่โชค แสงนิัล้   
3. นัายโชคชัย แซ่้เล้้า โชค 18/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0928856816
4. นัายณัฐด้นััย แซ่้เล้้า ปอนัด์้ 85 หม่้่10 ต.ตาก้อง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 0855048763
5. นัายณัฐพล้ พระโยธา นััด้ 134 ม่.2 ต.ด้อนัไผู่้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0630610190
6. นัายณัฐวุฒิ จ้รัสศิึริวรรณ   
7. นัายณัฐวุฒิ ข้วัญพรม่   
8. นัานัติสรณ์ สุด้ประเสริฐ แบงค์ 3 หม่้่ 5 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0826203273
9. นัายถิรวัฒน์ั ทับยาง หนึั�ง 310 หม่้่ 3 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0627346494
10. นัายทศึราษฎ์ เกษรสุวรรณ เม่ฆั 1/4 หม่้่ 5 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0955417523
11. นัายธนัากร ส่บศึรี บัส 106/12 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0924692836
12. นัายธนััช จ้ร้ญศึรีโชติ เเก๊งค์ 49 หม่้่ 1 ต.ตาหล้วง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0953329330
13. นัายธนัากร อาจ้วาทินั เพ้ง 70 หม่้่ 11 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0983380765
14. นัายธีนัภัิทร ไข่้ทอง โน๊ัต 39/2 หม่้่ 1 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0988251473
15. นัายนันัธวัช ไชยบุตร เก้อ 191/2 หม่้่ 4 ต.ด้ำาเนิันั อ.ด้ำาเนิันั จ้.ราชบุรี 0658948308
16. นัายนัฤนัาท สีตาล้ เจ้ม่ส์ 31 หม่้่ 1 อ.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0645824504
17. นัานันัันัทิพัฒน์ั จ้ำาร้ญสุข้ เป้ย 39 หม่้่ 1 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0943387120
18. นัายพิเชษฐ์  พุ่ม่พวง ต้นั 111/3 หม่้่ 4 ต.ห้วยยางโทนั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0923846359

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิช.3/2ปวิช.3/2
แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ทศึราษฎ์, ติสรณ์, ถิรวัฒน์ั, สิทธิชัย, พีรเด้ช, 
ธนักร, ภัิทรพล้, นัฤนัาถ, ธีนัภัิทร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
นัันัทิพัฒน์ั, ธนัากร, พีรภัิทร, ภิาณุพงษ์, 
วีรภัิทร, ศิึริวัฒน์ั, อธิษฐ์, เอกราช, โชคชัย

19. นัายพีรเด้ช ภ้ิศึรี ฟัลุ๊้ค 29/2 หม่้่ 2 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0904362625
20. นัายพีรภัิทร มี่ล้้อม่ พี 50 หม่้่ 5 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0826233724
21. นัายภัิทรพล้ แก้วคำา ฟัลุ๊้ค หม่้่ 4 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0649075087
22. นัายภิาณุพงษ์ พ้ล้ผู้ล้ พี 99/70 หม่้่ 4 ต.พล้สวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0639878178
23. นัายยศึพร  บุญแตง อ๊อฟั 16/4 หม่้่ 5 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0636528620
24. นัายวีรภัิทร แช่ลิ้�ม่ ออย 192 หม่้่ 7 ต.ด้อนักล้าง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0634288210
25. นัายศิึริวัฒน์ั โห้โสภิา เจ้ม่ส์ 25 หม่้่ 11 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0610250417
26. นัายสิทธิชัย สะทองเลี้ยบ ทิว 73 หม่้่ 13 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0675826766
27. นัายอธิษฐ์ สวนัช้โต ตุ้ง 13 หม่้่ 2 ต.บางโตนัด้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0984646721
28. นัายเอกราช น่ัวม่นุ่ัม่ ออม่ 152/14-4 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0638235603

Ratchaburi Technical College
6363

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิช.3/3ปวิช.3/3

1. นัายภิาณุพัฒน์ั อินัทรทัพพ์ มิ่ว 202/41 ซ้.ร่ม่โพธิ� ถ.สรรพาวุธ แข้วงบางนัา 
   เข้ตบางนัา กรุงเทพฯ 10260 0952564495
2. นัายสราวุธ เป่ยชาติ แม่นั 22 หม่้่ 9 ต.พระแก้ว อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0980175470
3. นัายสิทธิพร เร่องศึรี ฮาร์ท 70/2 หม่้่ 3 ต.บางป่า อ.เม่่องราชบุรี 70000 0981638103
4. นัายสรศัึกดิ้� กิจ้ติยายาม่ เม่ษ 108/1 หม่้่ 3 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้งจ้.ราชบุรี 70170 0927057084
5. นัายกิตติพงศ์ึ ทองทิพย์ เอิร์ท 348/88 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 70000 0656855667
6. นัายก้องกิด้าการ ม้่ล้คอนั ไนัน์ั 99/53 หม่้่ 2 ต.ไทรม้่า อ.เม่่อง จ้.นันัทบุรี 11000 0613172661
7. นัายฐิรวิชญ์ พฤฒาสัจ้ธรรม่ โต้ 65/1 หม่้่ 8 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0632146465
8. นัายชานันัท์ ม่ะธุโป อาร์ม่ 14 หม่้่ 9 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0943030915
9. นัายจิ้รพัส ยล้เบญจ้พล้ ภ้ิ 190 หม่้่ 4 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0630011291
10. นัายณัฐพล้ โอ่งเคล่้อบ นััท 91 หม่้่ 8 ต.บุนัพิทักษ์ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0633413975

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ชานันัท์, ไกรวุฒิ, ภิาณตุพัฒน์ั, กิตติพงศ์ึ, 
สิทธิพร, สราวุธ, ก้องกิด้าการ, ฐิรวิชญ์, 
จิ้รพัส
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
สรศัึกดิ้�, ทัชชัย, วัชรากร, ศึรัณย์, ธนิัตย์, 
นัพชัย, เจ้ตฎา, รัชชสิทธิ�, ณัฐพล้

11. นัายเจ้ตฎา เพ่งพิศึ เจ้ต 68 หม่้่ 9 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0946764312
12. นัายไกรวุฒิ ศัึกด้าพิสุทธิ� เด่้นั 262 หม่้่ 6 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0950481213
13. นัายนัพชัย กระดั้งงา คิง 83 หม่้่ 10 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0621034724
14. นัายศึรัณย์ นิั�ม่นัวล้ เต้ย 113 หม่้่ 3 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0645685683
15. นัายทัชชัย รักอก จ้้า 105/1 หม่้่ 5 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0926785484
16. นัายธนิัตย์ กลั้�นัทิพย์ ปาล์้ม่ 27 หม่้่ 1 ต.นัางแก้ว อ.โพธาราม่  จ้.ราชบุรี 70120 0654352995
17. นัายวัชรากร จี้นัเล็้ก อ้นั 29 หม่้่ 11 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0948723692
18. นัายรัชชสิทธิ� บุญเจิ้ม่ ฟ้ั 29 หม่้่ 11 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0928698238
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิช.3/4ปวิช.3/4

1. นัายกม่นัทัต เนัตรวงษ์ โฮม่เพจ้ 209 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราบุรี 0885732079
2. นัายกฤษณ์ด้นััย ส่บพันัธ์ บอล้ 105 หม่้่ 6 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0817271973
3. นัายกิตติพงษ์ ปลี้สุวรรณ เบส 10 หม่้่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0967261928
4. นัายกีรติ เพชรกล้าง หยก 57/6 หม่้่ 4 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0628491156
5. นัายชยานัันัท์ เกิด้วิบ้ล้ย์ เต้ 23 หม่้่ 7 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0984638201
6. นัายณัฐวัฒน์ั จ้ตุรพรนัพรุจ้ นันัท์ 23 หม่้่ 6 ต. บางแค อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0634594232
7. นัายณัฐวุฒิ วงศ์ึม่ณี เม่ฆั 32 หม่้่ 1 ต. คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 098830772
8. นัายตุล้ยวัตร สะท้านัวงศ์ึ โอม่ 266 หม่้่ 6 ต. นัำ�าพุ อ. เม่่อง จ้.ราชบุรี 0621813003
9. นัายธนัชัย จุ้้ยสกุล้ ฟัลุ๊้ค 79/5 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0933502971
10. นัายธนัพล้ ตันัโต อาร์ม่ 1/1 หม่้่ 7 ต. ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0931175021
11. นัายธเนัศึ รักภ้ิมิ่ นิัว 135 หม่้่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0614819353
12. นัายนัครินัทร์ ทองปรนั หนึั�ง 18/2 หม่้่ 2 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0909250084
13. นัายบัณฑิต ปรียาชีวะ กอล์้ฟั 224 หม่้่ 10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0851859872
14. นัายพงษ์พัฒน์ั เช่�อม่กล้าง บอล้ 134 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ. เม่่อง จ้.ราชบุรี 0884825250

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ธนัชัย, ยุทธศัึกดิ้�, กิตติพงษ์, ศุึภิสินั, ศุึภิชัย, 
ดุ้ล้ยวัตร, ธเนัศึ, ณัฐวัฒน์ั, ภิรัณย้, สิรวิชญ์, 
ณัฐวุฒิ
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
อนุัวัตร, ศัึกรินัทร์, กฤษณ์ด้นััย, ภิาณุพงศ์ึ, 
กม่นัทัต, พีรณัฐ, ชยานัันัท์, เม่ธัส, บัณฑิต
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
นัครินัทร์, สิทธิพล้, ศิึล้า, พงษ์พัฒน์ั, ภิาสนั, 
ธนัพล้, รัชชานันัท์

15. นัายพีรณัฐ อิ�นัคำา พี 256/310 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0989737761
16. นัายภิรันัย้ หน้ัคง โจ้้ 163 หม่้่ 1 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้. ราชบุรี 0979792619
17. นัายภิาณุพงศ์ึ เหม่นัวล้ ม่าร์ค 66/6 หม่้่ 6 ต.แพรกหนัาม่แด้ง อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0944854576
18. นัายภิาสนั งาม่ม่ณฑา เหม่่อง 14/1 หม่้่ 6 ต.บางคนัที อ.บางคนัที จ้.ราชบุรี 0944854576
19. นัายเม่ธัส บุญชอบ ทัส 124/425 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0928281745
20. นัายยุธศัึกดิ้� แก้วเม่่องทอง บีม่ 76/5 หม่้่ 10 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0928256032
21. นัายรัชชานันัท์ เด้ชกรรจ์้ เวฟั 20/1 หม่้่ 6 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0620450236
22. นัายศัึกรินัทร์ รวม่สุข้ นัาย 17/2 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0926272586
23. นัายศิึล้า น่ัวม่ลิ้วงศ์ึ แด้นั 79/2 หม่้่ 6 ต.จ้อม่บึง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0807825503
24. นัายศุึภิชัย แด้งสาย คิว 118/2 หม่้่ 6 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0955844529
25. นัายศุึภิสินั กลั้�นัไพรี ภ้ิ 43/16 ต.วัด้เกาวศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0984715801
26 นัายสิทธิพล้ ปานัเนีัยม่ ม่่อนั 14 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0625208058
27 นัายสิรวิชญ์ ปันักอ อ๋อง 7/1 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0993531821
28 นัายอนุัวัตร นัันัทกิจ้ อาร์ท 89 หม่้่ 1 ต.ทับคบ อ. เข้าย้อย จ้.ราชบุรี 0964159399
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1. นัายกฤษฎา ศึรีสาหร่าย ไอซ์้ 81 หม่้่ 6 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0943083985
2. นัายกฤษณะ วงศ์ึภัิกดี้ ฟัลุ๊้ค 11/1 หม่้่ 6 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0823338170
3. นัายกิตติภัิทร โชคสะสม่ประเสริฐ  แพ้นั  42 หม่้่ 1 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0950553733
4. นัายธนัวัฒน์ั เปาเล้้ง พีม่ 3 หม่้่ 6 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0947582133
5. นัายนุัล้ากร โคววนิัช เนัส 228 หม่้่ 1 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0954825643
6. นัายปฏิิภิาณ สงวนัพร แด้นั 105/3 หม่้่ 11 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0616211080
7. นัายพีรพัฒน์ั ทองก้อนั พัด้ 97/3 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0984530015
8. นัายพีรวัส ภ้ิริพัฒน์ัวรากุล้ ไผู่้ 114/1 หม่้่ 2 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0958549124
9. นัายพีรัชชัย สอนัใจ้ บีม่ 28 หม่้่ 6 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0623248767
10. นัายวงศ์ึวริศึ พจ้นัารถ กาย 18/1 หม่้่ 9 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0625704631
11. นัายสุทธิพงษ์ ใสสอาด้ ต้อม่ 82 หม่้่ 12 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0615461845
12. นัายสุทิวัส สนัวัตร กาย 5/1 หม่้่ 5 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0654955426
13. นัายสุภัิทร บุญฤทธิ� เพียว 139 หม่้่ 1 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0957276928
14. นัายอดิ้ศึร ปาท้้ โอ 180 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0946722808

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ปฏิิภิาณ, สุทิวัส, วงศ์ึวริศึ, นุัล้ากร, พีรัชชัย, 
กิตติภัิทร, พีรวัส
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อดิ้ศึร, สุทธิพงษ์, กฤษฎา, พีรพัฒน์ั, สุภัิทร, 
ธนัวัฒน์ั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิช.3/5	(ทวิิภาคี)ปวิช.3/5	(ทวิิภาคี)
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1. นัายกันัตภิณ เสาร์ม่่วง เพียว 150/5 หม่้่ 6 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0925868714
2. นัายชาติตระการ  ศึรีสวัสดิ้� กานัต์ 162/2 หม่้่ 1 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0806252146
3. นัายโชคดี้ สุวรรณม่าลี้ มิ่ว 6/1 หม่้่ 5 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0983685632
4. นัายตะวันั ช้เลิ้ศึ ปิว 115/1 หม่้่ 3 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0613093975
5. นัายบุล้ากร สังข์้เคร่อ ปอนัด์้ 8/1 หม่้่ 11 ต.นัครชุม่น์ั อ. บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0997675933
6. นัายพิสิฐพงศ์ึ ไหล้เเหวนั แก๊ป 199/50 หม่้่ 5 ต.หนัองกับ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0923273363
7. นัายยศึพล้ วิบ้ล้ชาติ แฟัร์ 73/2 หม่้่ 8 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0922043277
8. นัายยศึภัิทร วิบ้ล้ชาติ ฟิัล์้ม่ 73/2 หม่้่ 8 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0922043277
9. นัายวัชรพล้ กุล้ชร ฟัอร์ด้ 59 หม่้่ 10 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0926051386
10. นัาย วิเชษฐ เกตุแก้ว เปิ�ล้ 29 หม่้่ 2 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0896102208
11. นัาย สุจิ้นัด้า ศึรีสุข้ เฟัรนั 100/2 หม่้่ 8 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0802378932
12. นัายอดิ้ศึร มั่�นัคง โบ๊ท 1/4 หม่้่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0985080956

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิส.2/1ปวิส.2/1
แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
อภิิราม่, กันัตภิณ, ปฏิิภิาณ, สุจิ้นัด้า, 
อาทิตย์, พิสิฐพงศ์ึ, โชคดี้, วัชรพล้ กุล้ชร, 
อัษฎายุธ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อดิ้ศึร, บุล้ากร, วรเม่ธ, วิเชษฐ, ยศึภัิทร, 
ชาติตระการ, ออม่ทรัพย์, อาทิตย์, อม่รเทพ

13. นัายอภิริาม่ ธนักิกลุ้ หลิ้ว 38 หม่้ ่10 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบรุ ี 0917818833
14. นัาย อม่รเทพ สงิสมิ่ เอ๊ะ 47/1 หม่้ ่6 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับรุ ี 0852651165
15. นัาย ออม่ทรัพย์ เกตกุร บ ี 51หม่้ ่14 ต.ทุง่หล้วง อ.ปากท่อจ้.ราชบรุ ี 0929077204
16. นัาย อษัฎายธุ เข่้งกำ�า หล้้า 34/2 หม่้ ่3 ต.บวังาม่ อ.ด้ำาเนันิัสะด้วก จ้.ราชบรุ ี 0927699459
17. นัาย อาทติย์ ชค้ำา เว่นั 44 หม่้ ่15 ต.ทุง่หล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบรุ ี 0627523651
18. นัาย ปฏิภิิาณ ทบัประเสริฐ นิัว 66 หม่้ ่9 ต.เข้าชะงุม้่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบรุ ี 0624351326
19 นัายวรเม่ธ คำาแสง เกม่ส์ 12 หม่้่ 20 ต.สระสี�มุ่ม่ อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 0942708436
20. นัาย อาทิตย์ คำาสัม่ฤทธิ� ล้้กตาล้ 116 หม่้่ 6 ต.บ้านัยาง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 0933424033
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1. นัายอัครชัย สุคล้ธา นิัว 17 หม่้่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0925452508
2. นัายกฤตมุ่ข้ พันัศิึริพัฒน์ั ปอ 13/1 หม่้่ 4 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0956573801
3. นัายกิตติพงษ์ ด้วงจิ้ตต์ ภ้ิมิ่ 17/10 ถ.เพรชเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0990414489
4. นัายกิตติพล้ ลี้�ธนัรุ่งเร่อง ฟัลุ๊้ค 126/1 หม่้่ 1 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0946475830
5. นัายกิตติวัฒน์ั ช้เลิ้ศึ น๊ัอต 87/2 หม่้่ 9 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0622064667
6. นัายไกรวิชญ์ จิ้ตรสด้ศึรี อั�ม่ 48 หม่้่ 10 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0912250815
7. นัายคณาธิป ม่ณีแสง เดี้ย 33/67 ถ.ผู้้้ใหญ่บุญ ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0887874529
8. นัายคณิศึร คอนัเม่ฆั กล้้วย 80 หม่้่ 9 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928303627
9. นัายชนัด้ล้ น้ัอยเจ้ริญ แบงค์ 27/5 หม่้่ 9 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง ราชบุรี 70000 0949058582
10. นัายณัฐภ้ิมิ่ อัตสิทธิ� เบสท์ 37 หม่้่ 9 ซ้.9 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0613141716
11. นัายณัฐวรรธน์ั ช้แก้ว นััท 90 หม่้่ 2 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0886369988
12. นัายณัฐวุฒิ พวงสุด้ ปอนัด์้ 29 หม่้่ 3 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0967604588
13. นัายธนัพล้ ทาสี โค้ก 124 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี  70140 0971495931
14. นัายธนัพล้ ศึรีสถาพร เฟัรม่ 109/29 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0992134269
15. นัายธนัากร อาสนัเวช อ้วนั 60 หม่้่ 6 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0644714947
16. นัายธีรวัฒน์ั ม่าหล้ำ�า กั�ง 89 หม่้่ 11 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0800591577
17. นัายนันัท์นัวินั เป่ยประเสริฐ นันัท์ 68/1 หม่้่ 2 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง 70000 0617472002

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ไกรวิชญ์,  อนัันัต์, ณัฐวรรธน์ั, กิตติพงษ์, 
อัม่รินัทร์, ภิานุัพงศ์ึ, อัครชัย, ภ้ิริ, ศุึภิฤกษ์, 
วิทวัส, วรพล้ แซ่้ตั�นั, กิตติพล้, นันัท์นัวินั
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
กิตติวัฒน์ั, วรพล้ ด้ล้สา, ธนัากร, พล้พล้, 
ธนัพล้ ศึรีสถาพร, ศึรัณญ์, อภิิสิทธิ�, 
ปริญญา, กฤตมุ่ข้, พิสิษฐ์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ธนัพล้ ทาสี, ธีรวัฒน์ั, ณัฐภ้ิมิ่, ณัฐวุฒิ, 
คณิศึร, สุรชา, ศุึภิกฤต, สุริยา, ชนัด้ล้

18. นัายปริญญา พรหม่สะวันั ม่อส 173 หม่้่ 8 ต.ท่าม่ะกา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0653262916
19. นัายพล้พล้ อย้ย่งค์ ต้าร์ 18/5 หม่้่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0842942271
20. นัายพิสิษฐ์ โหสกุล้ เบียร์ 150/1 หม่้่ 13 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0924428847
21. นัายภิานุัพงศ์ึ ต้้จิ้นัด้า ต๊ะ 33 หม่้่ 6 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922512341
22. นัายภ้ิริ เคร้าเคร่อ ภ้ิ 52/2 หม่้่ 14 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0625738260
23. นัายวรพล้ ด้ล้สา ใหม่่ 154/43 ถ.ศึรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0831603382
24. นัายวรพล้ แซ่้ตั�นั เค้ก 105 หม่้่ 7 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0943369420
25. นัายวิทวัส เขี้ยนัอักษร โอ๊ต 40/3 ซ้.22 เพชรเกษม่ ม่.5 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0617865730
26. นัายศึรัณญ์ เจ้ติยวรรณ ไอซ์้ 52 หม่้่ 5 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0955946500
27. นัายศุึภิกฤต สุข้สว่าง เจ้ต 86/51 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0644191139
28. นัายศุึภิฤกษ์ แก่นัทับทิม่ สตางค์ 44 หม่้่ 3 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0823440166
29. นัายสุรชา แสงทอง ขิ้ง 35/1 หม่้่ 1 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0852625033
30. นัายสุริยา วงค์วิล้าส ดิ้ว 2/2 หม่้่ 9 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0924640083
31. นัายอนัันัต์ วงค์วิล้าส ต้อง 2/5 หม่้่ 1 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี  71120 0611049053
32. นัายอภิิสิทธิ� รอด้โค เคนั 52/1 หม่้่ 9 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0808101834
33. นัายอัม่รินัทร์ วิถี เที�ยง 200 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0617511955
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1. นัายกันัตภิณ ไชยโย   
2. นัายกิตติศัึกดิ้� ลิ้ม่าคม่ มิ่กซ์้ 244/1 หม่้่ 6 ต.เเพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก 
   จ้.ราชบุรี 70130 0650956550
3. นัายคณินั คำาเลิ้ศึ เอ้  23/2 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0949100024
4. นัายชนักพล้ เพชรสุริยา พล้อ่้เถ่�อนั 186/9 หม่้่ 4 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120  0962032292
5. นัายชาครีย์ เข็้ม่น้ัอย คิง  208/8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0979519671
6. นัายณัฐพงศ์ึ สุภิาพ ยโ้ร 11 หม่้่ 12 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0957350832
7. นัายเด้ชาธร โค้วอารีย์ รุ่ง 87 หม่้่ 2 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0634857199
8. นัายธนัชิต ทาเกตุ หนัาม่ 167/1 หม่้่ 1 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0995031602
9. นัายธนัโชติ พุ่ม่โรจ้น์ั เพชร 79 หม่้่ 11 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานัน้ัอย 
   จ้.ประจ้วบคีรีขั้นัธ์ 0625968626
10. นัายธนัธรณ์ ม่ารศึรี   
11. นัายนิัติภ้ิมิ่ แก่นัทับทิม่   
12. นัายประวิทย์  คำาเพ็งอาจ้ อ๋อง 89 หม่้่ 7 ต.ด้อนัเเร่ อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี 0928120610
13. นัายพัฒศึกรญ์ อาจ้วิถี  เสี�ยเติ�ล้บ้านัฆ้ัอง  48 ม่.3 ต.บ้านัฆ้ัอง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0623565780
  
14. นัายภิาณุพงศ์ึ สม่ภิาร ไก่ 30 หม่้่ 1 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0808173797
15. นัายล้ววัฎฐ  ศึรีสุวรรณ์ กาย 204 หม่้่ 10 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0938763082

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิส.2/3	ปวิส.2/3	

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
พัฒศึกรญ์, กันัตภิณ, ณัฐพงษ์, ศัึกดิ้�ชัย, 
วิทวัส, วงวัฒน์ั, ศัึกดิ้�สิทธ์, ธนัโซ้ติ, วัชรพล้, 
หรรษทร, นิัติภ้ิมิ่, ศุึภิกร, ชาครีย์
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
วีรภัิทร  จั้นัทร์คง, กิตติศัึกดิ้�, ล้วัฏิฐ, 
เด้ชาธร, คณินั, นัันัตชัย, อภิิวัฒน์ั, ธนัธรณ์, 
สันัติภิพ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
โสม่นััส, ธนัชิต, ประวิทย์, วีรภัิทร ม่าด้า,  
ชนักพล้,  ภิาณุพงศ์ึ, อภิิชาต

16. นัายวงศ์ึวัฒน์ั คำาสร้อย จ๊้อบ 69/1 หม่้่ 5 ต.ปากเเรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0954108450
17. นัายวัชรพล้ ด้อกรัก  ตุ้ย 10/2 หม่้่ 9 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0928712657
18. นัายวิทวัส กิจ้สกุล้   
19. นัายวิษณุ สุข้เสาร์   
20. นัายวีรภัิทร จั้นัทร์คง โบ 78 หม่้่ 7 ต.แพงพวย อ. ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0922640857
21. นัายวีรภัิทร ม่าตา โอม่  33/2 หม่้่ 6 ต.วัด้เเก้ว อ.บางเเพ จ้.ราชบุรี 70160 0983959442
  วัด้เเก้ว 
22. นัายศัึกดิ้�ชัย สุริยวงค์ เจ้ม่ส์ 57/1 หม่้่ 10 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0899818018
23. นัายศัึกดิ้�สิทธิ� สุข้โต สิทธิ�หม้่บินั!!  91 หม่้่ 5 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0970323063 
24. นัายศุึภิกร ฟัักแก้ว เปรม่ 123 หม่้่4 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0623840586
25. นัายสันัติภิพ ฤทธิไกร หมี่ 24 หม่้่ 1 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0987369603
26. นัายโสม่นััส นัาม่เม่่อง เจ้ม่ส์ 73 หม่้่ 4 ต.เข้าเเร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0923201540
27. นัายหรรษทร คำาล้า เอิร์ธ 192/5 หม่้่ 14 ต.หนัองกบ อ.บ้างโป่ง จ้.ราชบุรี 0822478928
28. นัายอภิิชาติ พุกโพธิ�   
29. นัายอภิิวัฒน์ั แสงทอง   
30. นัายนัันัตชัย เม่่องบ้านักรวย   
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1. นัายข้จ้รศัึกดิ้� ศึรีตระก้ล้ไพศึาล้ เซ้ฟั 112/4 หม่้่ 3 ต.หัวโพ  อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0929140256
2. นัายพงศึกร สุข้อ่อนั อาม่ 117 หม่้่ 8 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี 0656269162
3. นัายภัิทรพงศ์ึ  มี่ธรรม่ แก๊ป 15 หม่้่ 1 ต.บ้านัม่่วง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0935587966
4. นัายเม่ธี ครุด้ชา ต้า 86/5 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย  อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0648428089
5. นัายวัฒนัา การสะอาด้ เก็นั 108/2 หม่้่ 1 ต.อุโล้กสี�หม่่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0889074875
6. นัายไวก้ณฐ์ อนัันัตกลิ้�นั เปา 126 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0622934961
7. นัายศุึภิกร เท่าเทียม่ตนั พงษ์ 40 หม่้่ 7 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่องจ้.ราชบุรี 0928755287
8. นัายสิทธิโชค  พวงม่าลี้ โฟัร์ 106 หม่้่ 1 ต.นัางแก้ว อ.โพธาราม่  จ้.ราชบุรี 0953418149
9. นัายอนิัรุธ สุข้ดี้ ผึู้�ง 2/1 ต.โพธาราม่  อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0660054753
10. นัายอังคาร ผู้านัาค พี 47/7 หม่้่ 11 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0922652464
11. นัายอานันัท์ สงวนัพันัธ์ น็ัอต 47 หม่้่ 1 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0983273349
12. นัายศุึภิชัย กุล้รักษา ต้นั 148/435 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0855147326

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างยนิต์์	ช่างยนิต์์
ปวิส.2/4	(ทวิิภาคี)ปวิส.2/4	(ทวิิภาคี)

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ข้จ้รศัึกดิ้�, ภัิทรพงศ์ึ, เม่ธี, พงศึกร, ศุึภิกร, 
อานันัท์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
สิทธิโชค, วัฒนัา, ไวก้ณฐ์, อนิัรุธ, ศุึภิชัย, 
อังคาร
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ช่างกลัโรงงานิ
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวกรรณิกา ทรัพย์นิัตย์ ต้นัข้้าว 99/9 หม่้่ 2 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0636730597
2. นัายกิตติธัช สายคำ�า บ้ม่ 47/2 หม่้่ 1 ต.สนัาม่แย้ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 70190 0988529830
3. นัายชิษณุพงศ์ึ อัครวัฒน์ัจิ้ระ ไม้่คิว 159/2 หม่้่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0641302716
4.  นัายชิษณุพงศ์ึ ยิ�ม่เชิง
5. นัายช้ชาติ เตี�ยม่เคร่อ ออม่ 9/6 หม่้่ 14 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 084-3684725
6. นัางสาวณัฐชา คำาศึรี แพร 167 หม่้่ 6 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0944206481
7. นัายณัฐวัตร ประทุม่ บอล้ 25/1 หม่้่ 2 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0953978785
8. นัายณัฐอนัันัต์ วงศ์ึรัตนั คิว 122 หม่้่ 2 ต.ด้อนัไผู่้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0958496935
9. นัางสาวณิชาพร วงษ์ประเสริฐ ยีนัส์ 27/2 หม่้่ 9 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0624067488
10. นัายธนัภัิทร คำาผู้า เติ�บ 36 หม่้่ 7 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0648607107
11. นัายธนัวันัต์ ทองสินั แหนัม่ 11 หม่้่ 3 ต.บัวงาม่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70210 0925960826
12. นัางสาวธนัาพร นัารี หมิ่ว 64 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0636630048

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างกลัโรงงานิ	ช่างกลัโรงงานิ
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

13. นัายธเนัศึ ทัศึนัทอง เนัตร 86 หม่้่ 2 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0626096719
14. นัายธีรวัฒน์ั แจ่้ม่จ้ำารัส บอส 42 หม่้่ 7 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0649746625
15. นัายนัพรุจ้ จิ้รพัฒน์ัพรกุล้ เอิ�ก 71/7 หม่้่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0928275842
16. นัายพีรภัิทร พุฒจิ้ระ เฟิัร์ส 25 หม่้่ 5 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0923676123
17. นัายภ้ิมิ่พัฒน์ั บ้านัโก๋ กีต้าร์ 35/1 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 70000 0918067346
18. นัายวิทยา กล้ำ�ารุ่ง เบิร์ด้ ราชบุรี 0868817651
19. นัางสาวศึศิึกานัต์ ท้วม่ดี้ ออม่ 24/2 หม่้่ 2 ต.สนัาม่แย้ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 70190 0990130794
20. นัางสาวศิึริลั้กษณ์ รัตนัเพิ�ม่พ้นัผู้ล้ แคท 310/8 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0944435592
21. นัายสันัติ รอด้เม่ฆั ต้าร์ 229 หม่้่ 2 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0963827154
22. นัางสาวอโรชา ประสพเนัตร จ๋้า 48/1 หม่้่ 3 ต.หนัองพันัจั้นัทร์ อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0928712491

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ศึศิึกานัต์, ณิชาพร, ณัฐชา, ธนัาพร, อโรชา
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ช้ชาติ, กิตติธัช, กรรณิกา, ณัฐวัตร,
ภ้ิมิ่พัฒน์ั, ณัฐอนัันัต์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ธีรวัฒน์ั, ธนัภัิทร, ชิษณุพงศ์ึ, ธนัวันัต์,
นัพรุจ้, ธเนัศึ

Ratchaburi Technical College
7272

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายก้องภิพ ปล้้กบุญทรง ก้อง 132 หม่้่ 13 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้. ราชบุรี 70150 0928896833
2. นัายเกรียงศัึกดิ้� พุทธผู้ล้ พี 46/1 หม่้่ 3 ต.พงตึก อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0615075343
3. นัายเจ้ษฎากร ร้้ระวัง ม่าร์ค 9 หม่้่ 4 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0620487987
4. นัายณัฐพล้ เล้ข้วัฒนัะโรจ้น์ั อาร์ม่ 90/3 หม่้่ 13 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0656045354
5. นัายณัฐพล้ พรหม่โม่ พริก 84 หม่้่ 5 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0640537982
6. นัายณัฐวุฒิ  ใจ้กล้้า ปาล์้ม่ 117 หม่้่ 3 ต.ตะครำ�าเอนั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0925064005
7. นัายณัฐศัึกดิ้�  ทองศึรี ฟิัว 38 หม่้่ 2 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0987714854
8. นัายทศึภ้ิมิ่ เตชะประเสริฐศิึล้ป์ โก้ 220 หม่้่ 11 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0614264843
9. นัายธงชัย อย้ศิ่ึริ เม่ย์ 28 หม่้่ 15 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0955139731
10. นัายธนักฤต เวรคุป โบ๊ท 40/1 หม่้่ 6 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0631255758
11. นัายธนัธรณ์ จั้นัทร เต้ 50 หม่้่ 6 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0657014390
12. นัายธนัาคาร เพิ�ม่เติม่ แบงค์ 18 หม่้่ 8 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0989102240
13. นัายนันัทพัทย์ พรหม่โม่ เพชร 84 หม่้่ 5 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0951683667
14. นัายนัพรัตน์ั คำาพวง ต้า 80 หม่้่ 4 ต.วังม่ะนัาว  อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0856134324

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างกลัโรงงานิ	ช่างกลัโรงงานิ
ปวิช.3/2ปวิช.3/2

15. นัายปัณณธร บุญช่วย ปล่้�ม่ 75 หม่้่ 1 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0641054816
16. นัายพงศึกร ซุ้้ม่ผู้กาแก้ว กร 104 หม่้่ 3 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0927128587
17. นัายพรกรัณย์ หม่อทรัพย์ เพชร 29 หม่้่ 10 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0806030787
18. นัายพล้พล้ ข้าล้เถาะ นุ๊ั 74 หม่้่ 4 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0616298903
19. นัายภิาณุพันัธ์ แก้วดี้ อ๊อฟั 32 หม่้่ 1 ต.ห้วยยางโทนั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0624960605
20. นัายภิานุัวัฒน์ั ชุณหมุ่กด้า ทีม่ 56/1 หม่้่ 3 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0926215445
21. นัายรณกร กลึ้งชัง กั�ง 148 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0623897996
22. นัายสม่ภิพ จั้นัทร์ผู้อง ปลั้�ก 97 หม่้่ 6 ต.บ้านัยาง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่  73000 0961296196
23. นัายสุรเชษฐ แสงฉาว บอล้ 20/1 หม่้่ 4 ต.โพรงม่ะเด่้�อ อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0917456193
24. นัายอภิิสิทธิ� บ้รณะสม่บ้รณ์ นัาย 186 ถ.ประชานิัยม่ ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0928274842

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
นัพรัตน์ั, ภิานุัวัฒน์ั, นันัทพัทธ์, พล้พล้, 
เจ้ษฎากร, พงศึกร, ทศึภ้ิมิ่, ณัฐพล้, ณัฐพล้, 
เกรียงศัึกดิ้�
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
รณกร, ธนัธรณ์, ธนักฤต, ก้องภิพ, ธนัาคาร, 
สม่ภิพ, ปัณณธร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อภิิสิทธิ�, ธงชัย, ณัฐศัึกดิ้�, สุรเชษฐ, 
ภิาณุพันัธ์, ณัฐวุฒิ, พรกรัณย์

Ratchaburi Technical College
7373

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกฤตพงศ์ึ ศึรีสวัสดิ้� ภ้ิ 1/405 หม่้่ 14 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี
2. นัายจี้รภัิทร เทวรักษ์ ริว 64 หม่้่ 2 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี
3. นัายเจ้ษฎา พุทธสรม่งคล้ บิ�ก 34/2 หม่้่ 7 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี
4. นัายชานันั ท่าม่กล้างเจ้ริญ โอ๊ต 1 หม่้่ 1 ต.หนัองชุม่พล้เหน่ัอ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี
5. นัายธนักร โคตรคำา เบียร์ 32/4 หม่้่ 5 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี
6. นัายธนักร สร้อยทอง กร 67 หม่้่ 1 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี
7. นัายธนัชาติ  คำาหอม่ร่�นั ย้ง 155/3 หม่้่ 2 ต.ด่้าทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี
8. นัายธีรวุฒิ ช้างเพชร พอส 98 หม่้่ 7 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี
9. นัายพงษ์เพชร เหล่้าวัฒนัะไพศึาล้ เพชร 74/52 หม่้่ 4 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี
10. นัายพงษ์ศัึกดิ้� เถาสุวรรณ พงษ์ 21 หม่้่ 4 ต.บางยี�รงค์ อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่
11. นัายพศึวัฒน์ั รัตนัพร บิว 2 หม่้่ 2 ต.พงตึก อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี
12. นัายฟิัวส์ ปาสาบุตร ฟ่ัม่ 30/1 หม่้่ 20 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างกลัโรงงานิ	ช่างกลัโรงงานิ
ปวิช.3/3ปวิช.3/3

13. นัายวิชยตุม์่ บรรด้าศัึกดิ้� ปอนัด์้ 6 หม่้่ 6 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี
14. นัายวุฒิพงศ์ึ จ้งทอง แซ้ม่ 19/2 หม่้่ 6  ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี
15. นัายศิึวกร สายเย็นั บอล้ 27 หม่้่ 1 ต.เข้าย้อย อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี
16. นัายศุึภิวิชญ์ นัำาเจ้ริญ ปล่้�ม่ 75  ต.ตะครำ�าเอนั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี
17. นัายสัจ้ภ้ิมิ่ รุจิ้ประชากร ซั้นั 30/3 หม่้่ 16 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี
18. นัายสัญชัย จั้นัทร์ย้อย เอก 27 หม่้่ 6  ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี
19. นัายอรรถวัจ้น์ั คทาวัชรกุล้ อั�ม่ 21 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี
20. นัายอิสรา สกุล้ตันั แทนั 49 หม่้่ 7  ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี
21. นัายเอกวรินัทร์ ท่าผู้า เม่่นั 58/3 หม่้่ 11 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี
22. นัายธนัวัฒน์ั ลิ้�ม่อิ�ม่ บีม่ 308 หม่้่ 7 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี
23. นัายณภัิทร ธรรม่กุล้ธีระกิจ้ ต้า 4/20 หม่้่ 5 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
สัจ้ภ้ิมิ่, ธนักร, ธนัวัฒน์ั, สัญชัย, พงษ์เพชร, 
ฟิัวส์, ธนัชาติ
แถึวสอำงจากซ้้ายไปขวา
อรรถวัจ้น์ั, ศุึภิวิชญ์, ศิึวกร, อิสรา
แถึวสาม้จากซ้้ายไปขวา
ชานันั, วิชยุตม์่, เอกวรินัทร์, พศึวัฒน์ั, 
กฤษพงศ์ึ, ธีรวุฒิ
แถึวสี�จากซ้้ายไปขวา
เจ้ษฎา, ณภัิทร, วุฒิพงศ์ึ, พงษ์ศัึกดิ้�, ธนักร,  
จี้รภัิทร

Ratchaburi Technical College
7474

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

เขียนิแบุบุเคร่�องกลั

Ratchaburi Technical College
7575

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายณัฐด้นััย กิจ้เร่องโรจ้น์ั แด้นั 143/4 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0643546417
2. นัางสาวณัฐวรรณ ช้ทอง ณัฐ 54/2 หม่้่ 2 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0983849607
3. นัายณัฐสิทธิ� คงศึรี ไปร์ท  
4. นัายติณวัต กลี้บเม่ฆั จ๊้อบ 37 หม่้่ 9 ตำาบล้ด้อนัตะโก อำาเภิอเม่่อง ราชบุรี 70000 0925451881
5. นัายธีรพัฒน์ั จั้นัทร์ดี้ เกม่ 91 หม่้่ 1 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0928961607
6. นัายนััทธ์ด้นััย วาสุ บาส 117/90 หม่้่ 10 ด้อนัตะโก เม่่อง ราชบุรี 0959515732
7. นัางสาวพรรณี สินัม่าก ยาด้อง 10 ถ.ศึรีทองคำา อ.บ้านัโป่ง ต.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0922602330
8. นัายภ้ิวนััย ศึรีขั้นัธ์ แชม่ป์ 113/1 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0953155007
9. นัายภ้ิวไนัย ชำานัาญ คิว บ.162/3 หม่้่ 6 ต.ทุ่งโพธิ� อ.จุ้ฬาภิรณ์ จ้.นัครศึรีธรรม่ราช 0654672006
10. นัางสาวมั่ณฑนัา เฮงสินั หญิง  
11. นัางสาวเล็้ก สุข้เจ้ริญ เล็้ก 48/9 หม่้่ 1 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0634387244
12. นัางสาวศิึวมิ่นัทร์ จ้รบำารุง ม่าย 34 หม่้่ 8 ต.วัด้แก้ว อ. บางแพ จ้. ราชบุรี 70160 0955687346
13. นัายอดิ้เทพ มี่ศิึล้ป์ ฟิัวส์ 90/1 หม่้่ 6 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0027762980
14. นัายชาคริต มั่�นัคง ต้นั 19 หม่้่ 9 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0931174754

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
นััทธ์ด้นััย, อดิ้เทพ, ณัฐด้นััย, ภ้ิวนััย, 
ชาคริต, ติณวัต 
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ณัฐสิทธิ�, มั่ณฑนัา, ศิึวมิ่นัทร์, พรรณี, 
ณัฐวรรณ, เล็้ก, ภ้ิวไนัย, ธีรพัฒน์ั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เขียนิแบุบุเคร่�องกลั	เขียนิแบุบุเคร่�องกลั
ปวิช.3		ปวิช.3		

Ratchaburi Technical College
7676

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวกม่ล้รักษ์ ด้อกแก้ว ม่ด้ตะนัอย 44/1 หม่้่ 5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0989703583
2. นัายกิตติ ชิ�นัปิ�นัเกลี้ยว อั�นั 18 หม่้่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0984326537
3. นัางสาวเกศึนัภิา ก้อนัทอง เตย 7/1 หม่้่ 8 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0656049182
4. นัางสาวเกศึรินัทร์ ก้อนัทอง ตอง 7/1 หม่้่ 8 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0625148303
5. นัางสาวจ้ตุพร ม่ณีวงศ์ึ ครีม่ 371 ถ.โชคชัย ต.โพธาราม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0632233160
6. นัายชัยวัฒน์ั แหยม่ญาติ ม่าร์ค 4/1 หม่้่ 6 ต.ห้อยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0804806613
7. นัางสาวชุติม่า สนัองค์ อ๊อฟั 175 หม่้่ 3 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0994549922
8. นัางสาวณัฐพร โสภิณศัึกดิ้� ครีม่ 26 หม่้่ 6 ต.ทุ่งล้้กนัก อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0923621758
9. นัายธนักร ใจ้เก่งดี้ ภ้ิมิ่ 32 หม่้่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0937689253
10. นัายธนัากร ทรงเขี้ยวอำาพล้ เกม่ 22/5 ซ้.7 ม่.3 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา 
   จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0861611149
11. นัายบุษกล้ พุ่ม่แด้ง บุษ 99/1 หม่้่ 1 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0633989029
12. นัางสาวประภัิสสร ล้ำ�าเลิ้ศึ เป้ 6/15 ถ.ค่ายหล้วง ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง 
   จ้.ราชบุรี 70110 0927588415
13. นัายปารเม่ศึ แข้กด้ำา เม่ฆั 25/9 หม่้่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0982937905
14. นัางสาวแพรววดี้ ม่าตรสม่บัติ แพรว 252 หม่้่ 2 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0925292191
15. นัายภัิทรพงศ์ึ ประสม่ทรัพย์ กอล์้ฟั 14/9 แม้่นัล้ำารึก ซ้.2 อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0992860955
16. นัางสาวมี่นัา อินัโอภิาส ฟัรอย 53 หม่้่ 5 ต.นัางแก้ว อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0988744159

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เขียนิแบุบุเคร่�องกลั	เขียนิแบุบุเคร่�องกลั
ปวิส.2	ปวิส.2	
แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
อม่รเทพ, จิ้ณณฤต, พีรภัิทร, หรรษธร, 
สรรเพชญ, กฤษณะ, ชัยวัฒน์ั, สายชล้, 
ราชวิทย์, ธนัากร, ภัิทรพงศ์ึ,บุษกล้, 
ปารเม่ศึ, กิตติ, ธนักร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
กม่ล้รักษ์, อรสา, มี่นัา, เกศึนัภิา, เกศึรินัทร์, 
สโรชา, จ้ตุพร, ณัฐพร, ชุติม่า, ประภัิสสร, 
แพรววดี้ 

17. นัายราชวิทย์ ทับเอี�ยม่ หม้่ 35/470 ถ.บ้านัปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0988980787
18. นัายสรรเพชญ แซ่้เจ็้ง อาร์ม่ 48 หม่้่ 7 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0992328064
19. นัางสาวสโรชา บุญสงเคราะห์ แอนั 2 หม่้่ 12 ต.ทุ่งล้้กนัก อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0926237564
20. นัายหรรษธร บุญอาจ้ เจ้ม่ส์ 206/1 หม่้่ 3 ต.ชม่พ้ อ.เนิันัม่ะปราง จ้.พิษณุโล้ก 65190 0958678563
21. นัายอม่รเทพ เปลี้�ยนัข้ำา เจ้ม่ส์ 63/1 หม่้่ 2 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0922580064
22. นัายจิ้ณณฤต ปุญญรัตนัศึรีข้จ้ร อาม่ 1411 หม่้่ 3 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0836985595
23. นัางสาวอรสา ทองปล้าด้ นุ้ัย 59 หม่้่ 3 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0983755308
24. นัายกฤษณะ คันัทาทิพย์ ฟิัวส์ 38 หม่้่ 11 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0989088740
25. นัายพีรภัิทร ศึรีทอง พี 20 หม่้่ 5 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928068040
26. นัายสายชล้ ม่ล้สอุม่ อ๋้ 97 หม่้่ 3 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0931419283

Ratchaburi Technical College
7777

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

เทคนิิคอุต์สาหกรรมู

Ratchaburi Technical College
7878

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกม่ล้ คำาช่�นั  53  หม่้่ 14 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0632199044
2.  นัายกิตติธัช หงษ์เวียงจั้นัทร์    
3. นัายชนัะชัย ผิู้วข้ำา    
4.  นัายชาญณรงค์ โพธิ  4/1  หม่้่ 7 ต.นัางแก้ว อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0625694543
5.  นัายไชยวัฒย์ ม่าโต    
6.  นัายณพรุจ้ สุวรรณบุปผู้า    
7.  นัายณัชพล้ ถึกเจ้ริญ  149/10 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0624347222
8. นัายณัฐพงศ์ึ ลั้�นัขั้นัธ์  34 หม่้่ 4 ต.ด้อนัคา อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0944634420
9. นัายณัฐพล้ ทันัใจ้    
10.  นัายดิ้ษฐกาล้ พราม่ณี  89  หม่้่ 6 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0610420323
11.  นัายธนัด้ล้ สรรพอุด้ม่    
12.  นัายธนัทัต ด้วงจั้นัทร์    
13. นัายนัพรัตน์ั เป่�ยม่จ้้  70/2 หม่้่ 2 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0930083536
14.  นัายนัันัทพงศ์ึ บุญวัฒน์ัวิชัย  50 หม่้่ 5 ต.คุ้งนัำ�าวันั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0849816812
15. นัางสาวปิยพรธิด้า ธรรม่จ้งพิโสภิณ    
16. นัายพงศึกร เซี้�ยะเม้่ง  40/1  หม่้่ 3 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0983818946
17. นัายพงศึกร ปุ่นักอ    
18. นัายพัชรวิชญ์ ไชยชนั    
19.  นัายพัชระ ล้วด้เหล่้อ  23/1 หม่้่ 10 ต.บางแพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0615621930
20.  นัางสาวพิม่พ์จั้นัทร์ พิม่พ์อ่อนั  15/1 หม่้่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0811036306

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เทคนิิคอุต์สาหกรรมู	เทคนิิคอุต์สาหกรรมู
ปวิส.2/1ปวิส.2/1

21. นัายภิาณุพันัธ์ เหม่่อนันัาม่แก้ว  213 หม่้่ 3 ต.พงสวาย อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 70000 0985616421
22. นัายภิานุัพงค์ ใจ้เจ้ริญทรัพย์  229 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0968683252
23. นัายรพีพัฒน์ั สงวนัพันัธ์  11/4 หม่้่ 8 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0988133737
24. นัายวรวิช จั้นัทร์ด้าสุด้  107 หม่้่ 1 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0921079369
25. นัายวิทวัส พงศ์ึอริยม่งคล้  75/4  หม่้่6 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0623635439
26. นัายวิพัด้ สม่พรหม่ทิพย์    
27. นัายวิศิึษฎ์ สุวรรณจิ้ตต์  18/3 หม่้่ 6 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70130 0952503289
28. นัายไวยวุฒิ แข้กสินัทร    
29.  นัายศึรายทุธ เอกม่เหษี  21  หม่้่ 3 ต.วันัด้าว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0929678564
30. นัายศึราวุฒิ สุข้เอี�ยม่    
31. นัายสรายทุธ ลิ้�นัจี้�    
32. นัายสันัติภิาพ ผู้านัาค    
33.  นัายอดิ้สรณ์ สอนัประสาท    
34. นัายอภิิชาติ สุด้สม่    
35. นัายอภิิวัฒน์ั เสงี�ยม่พันัธ์  6/4 หม่้่14 ต. คุ้งพยอม่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0924274245
36. นัายอภิิสม่ย์ สม่บุญ    
37.  นัายอภิิสิทธิ� กลั้�นัแฮม่  14/2  หม่้่ 8 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0636472434
38. นัางสาวอารียา แซ่้เอี�ยะ  19/2  หม่้่ 7 ต.บ้านัม่่วง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929235770
39. นัายพิสิฐ สวนัสวรรค์    

แถึวที� 1 จากซ้้ายไปขวา
รพีพัฒน์ั, ดิ้ษฐกาล้, วรวิช, วิพัด้, พงศึกร, นัพรัตน์ั, ภิานุัพงศ์ึ
แถึวที� 2 จากซ้้ายไปขวา
อภิิชาต, ธนัด้ล้, อดิ้สรณ์, ชนัะชัย, วิทวัส, พงศึกร, กม่ล้, อภิิสิทธิ�, 
ณพรุจ้
แถึวที� 3 จากซ้้ายไปขวา
ณัฐพงศ์ึ, พิสิฐ, สรายุทธ, พัชระ, อภิิวัฒน์ั, นัันัทพงศ์ึ, ปิยพรธิด้า, 
วิศิึษฏ์ิ, อารียา, พิม่พ์จั้นัทร์, ธนัทัต
แถึวที� 4 จากซ้้ายไปขวา
ศึรายทุธ, สันัติภิาพ, ศึราวุฒิ, ไชยวัฒน์ั, ณัชพล้, ชาญณรงค์, 
ภิาณุพันัธ์, ไวยวุฒิ, ณัฐพล้, พัชรวิชญ์

Ratchaburi Technical College
7979

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายจั้กรี ข้วัญเม่่อง    
2. นัายจี้รศัึกดิ้� เนีัยม่ทอง    
3. นัายชนัะชัย พิม่พะไชย    
4.  นัายฐาปนัพงศ์ึ รอด้เร่�อง  18/4 หม่้่ 5 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0946700739
5. นัายณัฐวุฒิ ประยร้อุด้ม่สุข้  49/66 หม่้่ 6 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0988703575
6. นัายธนัวัฒน์ั วงษ์ชาติ    
7. นัายธนัากร คิ�วสุนัทรเนัตร    
8. นัายปิติพล้ อ่วม่สอาด้  8/1 หม่้่ 15 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0614033329
9. นัายพงศึกร จิ้รบุญวัชรกุล้    
10. นัายภิานุักร อินัทร์พรหม่    

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เทคนิิคอุต์สาหกรรมู	เทคนิิคอุต์สาหกรรมู
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

11. นัายโยธินั ศึรีทอง  6/1 หม่้่ 2 ต.ด่้านัทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0981929433
12. นัายวงศึธร ชม่ช่�นั  37 หม่้่ 3 ต.พิกล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0990829741
13. นัายศึรัณย์ หล้าบสุภิา  68/2 หม่้่ 2 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0649366744
14. นัายสถาพร ศึรีสังวรณ์  64/1 หม่้่ 11 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0955378756
15. นัายสุรชัย แสนัล้ำ�า  92 หม่้่ 13 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0982860034
16. นัายโสภิณ ฟัากฟืั�นั  48 หม่้่ 5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0897853064
17. นัายอภิิวรรธน์ั ตันัติภิาษา  237 หม่้่ 11 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0894110804
18. นัายพรภิวิษย์ ภ้ิมิ่ผิู้ว    

Ratchaburi Technical College
8080

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

เทคนิิคการผู้ลัิต์

Ratchaburi Technical College
8181

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกิตติศัึกดิ้�  ผู้ล้อินัหอม่ ม่อส 51/5 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0611656072
2. นัายเกียรติกุล้  ขุ้นัสายทอง วินั 163 หม่้่ 2 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0984838623
3. นัายเกียรติศัึกดิ้�  ครุฑมี่ชัย ไบรท์ 115/3 หม่้่ 4 ต.ท่าม่ะกา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0800433218
4. นัายณัฐพล้  พึ�งเคหา นััท 52 หม่้่ 3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0990140861
5. นัายธนัพล้  ก้อนัทอง ป้� 7/1 หม่้่ 8 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0928364253
6. นัายธีรภัิทร  ทวีบ้รณ์ ต๊ะ 50/1 หม่้่ 5 ต.ด้อนัชะเอม่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0625032316
7. นัายนัที  พันัธ์เพ็ชร ธีร์ 107/1 หม่้่ 4 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0923141383
8. นัายปภัิงกร  โชติช่�นั กด้ 17/3 หม่้่ 14 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0627561037

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
มิ่นัธด้า, พรภิพ, วรพจ้น์ั, ศิึริศัึกดิ้�, เกียรติกุล้,  
รัสสวรรษ, ปภัิงกร, ธนัพล้
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ณัฐพล้, เกียรติศัึกดิ้�, กิตติศัึกดิ้�, สหรัฐ, 
ธีรภัิทร, ภิาณุพงศ์ึ, อริโย, นัที

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เทคนิิคการผู้ลัิต์	เทคนิิคการผู้ลัิต์
ปวิส.2/1	ปวิส.2/1	

	สาขางานิ	เคร่�องมู่อกลั	(มู.6)	สาขางานิ	เคร่�องมู่อกลั	(มู.6)

9. นัายพรภิพ  นิัธากรณ์ โฟัล์้ค 143 หม่้่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0927840659
10. นัายภิาณุพงศ์ึ  เพ็งมี่ ปอนัด์้ 61/1 หม่้่ 4 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0988717284
11. นัายมิ่นัธด้า  แซ่้หว้า บี 57/2 หม่้่ 2 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0616129377
12. นัายรัสสวรรษ  กรุด้สุข้ ปาล์้ม่ 65 หม่้่ 5 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0623323032
13. นัายวรพจ้น์ั  สอนัประสาท ฟัลุ๊้ค 106 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0936895141
14. นัายศิึริศัึกดิ้�  จ้ำาเริญจ้้า ดั้ง 72/1 หม่้่ 2 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0878140535
15. นัายสหรัฐ  สิทธิกุล้ แทนั 30/1 หม่้่ 20 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0944428672
16. นัายอริโย  อนัันัตชัยสิทธิ� อาร์ท 176 หม่้่ 11 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0830680705

Ratchaburi Technical College
8282

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกิตติพัฒน์ั  ด้อกนัางแย้ม่ บีม่ 18/1 หม่้่ 11 ต.บ้านัใหม่่ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 0933657281
2. นัายคฑาวุธ  เป่�ยะภิิรม่ย์ แทนั 71 หม่้่ 1 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0638511674
3. นัายชัยณรงค์  เนีัยม่หอม่ เต้ย 98/3 หม่้่ 4 ต.คุ้ม่กระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0648517571
4. นัายธีรชัย  ฉัยยา เอก 27/2 หม่้่ 7 ต.สนัาม่แย้ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0981892636
5. นัส.เบญจ้วรรณ  นักทอง เบ้นั 56/2 หม่้่ 3 ต.หวายเหนีัยว อ.ท่ากะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0661306384
6. นัายปานัเทพ  บุญถนัอม่ ไนัท์ 98 หม่้่ 6 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0653022242
7. นัายพิพัฒน์ั  พุทธเจ้ริญ อั�ม่ 51/1 หม่้่ 5 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0922984160
8. นัายม่งคล้  ม่่วงแตง นิัว 54 หม่้่ 9 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0631366188

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เทคนิิคการผู้ลัิต์	เทคนิิคการผู้ลัิต์
ปวิส.2/2ปวิส.2/2

9. นัายรชฏิ  สิทธิ บอส 57 หม่้่ 3 ต.บัวงาม่ อ.ด้ำาเนิันั จ้.ราชบุรี 0926926922
10. นัายวัฒนัชัย  ไชยรบ อาร์ม่ 301/1 หม่้่ 1 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0623963480
11. นัายวุฒิชัย  แป้นัอินัทร์ บีม่ 33/2 หม่้่ 6 ต.ห้วยหม่อนัทอง อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 0615175336
12. นัายสุกฤต  กิ�งแก้ว เม่ค 158/3 หม่้่ 1 ต.หัวโม่ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0969264206
13. นัายสุรเชษฐ์  บุญช่วย อั�นั 54/1 หม่้่ 2 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0993311594
14. นัายสุวพีร์  ฤทธิ�ล้ำ�า โอนิัว 6 หม่้่ 2 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0923400355
15. นัายเอกรัตน์ั  คงทรัพย์ ออม่ 116/5 หม่้่ .8 ต.เข้าสาม่สิบหาบ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0990928989

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
เอกรัตน์ั, ปานัเทพ , สุรเชษฐ์ ,เบญจ้วรรณ, 
วัฒนัชัย, พิพัฒน์ั, รชฏิ, ธีรชัย
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ชัยณรงค์, วุฒิชัย, กิตติพัฒน์ั, สุวพีร์, 
ม่งคล้, สุกฤต, คฑาวุธ

	สาขางานิ	เคร่�องมู่อกลั	(มู.6)	สาขางานิ	เคร่�องมู่อกลั	(มู.6)

Ratchaburi Technical College
8383

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายฉัตรชัย  ชินัราช เจ้ม่ส์ 65/3 หม่้่ 13 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929437619
2. นัายณัฐชนันั  บุ้งกุ่ย ปัง 168 หม่้่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0988571997
3. นัางสาวด้ล้พร  คล้้ายสุวรรณ หม่่อง 271 หม่้่ 2 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0801758912
4. นัายธนัพัฒน์ั  ใจ้หวัง พัฒน์ั 87/2 หม่้่ 13 ต.ครำ�าตะเอนั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0924124080
5. นัายธนัากร  เกาะมั่�นั กร 53/4 หม่้่ 4 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0983519967
6. นัายธีรศัึกดิ้�  ใจ้ร่�นั บอล้ 9 หม่้่ 9 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0922545089
7. นัายธีระยทุธ  พรม่บาล้ ฟัรองซ์้ 73/1 หม่้่ 5 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70110 0611056068
8. นัายนัฤนัาท  ฉายแก้ว ไนัท์ 83/2 หม่้่ 3 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70110 0611856322
9. นัางสาวพันัพัสสา  ม่าลี้ เพียว 173 หม่้่ 1 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0985186163

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
วัชรพงศ์ึ, ศัึกรินัทร์, ธนัพัฒน์ั, พันัพัสสา,
พิม่พ์ชนัก, วราพร, ด้ล้พร, ม่นัตรี, อัฏิธสิทธิ�,
พุฒิพงศ์ึ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ณัฐชนันั, ธีรศัึกดิ้�, สหฤทธิ�, นัฤนัาท, ฉัตรชัย,
ธนัากร, ธีระยุท, อาทิตพันัธ์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	เทคนิิคการผู้ลัิต์	เทคนิิคการผู้ลัิต์
ปวิส.2/3ปวิส.2/3

สาขางานิแมู่พิมูพ์พลัาสต์ิก	(มู.6)สาขางานิแมู่พิมูพ์พลัาสต์ิก	(มู.6)

10. นัางสาวพิม่พ์ชนัก  พุตติ อุ้ย 25/1 หม่้่ 12 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0927166914
11. นัายพุฒิพงศ์ึ  ปิยะพันัธ์ โอ 121/5 หม่้่ 9 ต.พระแท่นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0932613315
12. นัายม่นัตรี  แจ่้ม่จ้ำารัส ไม่ค์ 116 หม่้่ 10 ต.ทุ่งล้้กนัก อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0657083514
13. นัางสาววราพร  ชิ�นัประกอบเกิด้ เหมี่ยว 112 หม่้่ 6 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0925385829
14. นัายวัชรพงศ์ึ  คนัชม่ ปอนัด์้ 10 หม่้่ 10 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71121 0654672154
15. นัายศัึกรินัทร์  คำาลุ้ม่ เอส 289/73 หม่้่ 8 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0908690435
16. นัายสหฤทธิ�  อินัทร์โพธิ� โบท 61 หม่้่ 7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0989132061
17. นัายอัฏิธสิทธิ�  วัฒนัไพบ้ล้ย์ บาส 8 หม่้่ 10 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0917211890
18. นัายอาทิตพันัธ์  ทรัพย์ข้ำา อั�ม่ 202/3 หม่้่ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70120 0624735690

Ratchaburi Technical College
8484

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ช่างเช่�อมูโลัหะ

Ratchaburi Technical College
8585

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกุล้เด้ช สุข้สม่นึัก 71/1 หม่้่ 2 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0640483930
2. นัายจิ้รพัส ภ่้ิข้ำา 36/3 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0808932937
3. นัายฉัตรา คงทัพ 193/24 ซ้.10 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928066386
4. นัายชนันัท์ รุ่งรส 103/47 ต.บ้านัไร่ หม่้่ 2 บ้านัไร่วาสนัาดี้ซ้อย7 อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0616407178
5. นัายติณภิพ บุตรข้วัญ 187/9 ต.พงสวาย  อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0909907637
6. นัายทัศึน์ัภ้ิมิ่ แพรจิ้ตร 34/1 หม่้่ 3 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0820309749
7. นัายธนัพจ้น์ั เชิด้ฉาย 225/14 ซ้.15 ถนันัม่นัตรี  ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0989143373
8. นัายนัที สวนัทอง  
9. นัายพรเทพ บัวเทศึ  
10. นัายพันัธกานัต์ เปรี�ยวหนัาว  

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
เจ้ษฎา, ทัศึน์ัภ้ิมิ่, ฉัตรา, จิ้รพัส, ชนันัท์, 
อัสณีย์, ภิาสกร, สม่ภิพ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
กุล้เด้ช, ธนัพจ้น์ั, อดิ้สัย, พิชชากร, ติณภิพ, 
ภุิชงค์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างเช่�อมูโลัหะ	ช่างเช่�อมูโลัหะ
ปวิช.3	ปวิช.3	

11. นัายพิชชากร อุ่นัเด้ช 2/40 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 70000 0951725317
12. นัายภิาสกร แต้ม่สี 22/1 หม่้่ 3 ต.วัด้ยางงาม่ อ.ปากท่อ  จ้.ราชบุรี  70140 0616167287
13. นัายภุิชงค์  จั้นัทรอุทัย 65/1 หม่้่ 6  ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0617435710
14. นัายสม่ภิพ ถำ�ากล้าง 348/156 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0946628163
15. นัายอดิ้สัย เสาวยงค์ 58/1 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0933886304
16. นัายอนุัชาติ นิั�ม่สกุล้  
17. นัาย อัสณีย์ วิถี 200 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0632019658
18. นัาย เจ้ษฎา มี่เย็นั 113 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0634314956

Ratchaburi Technical College
8686

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายเกษม่สันัต์  บุญเงินั นััท 19 หม่้่ 10 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0948651735
2. นัายเจ้ตพัฒน์ั  แข้วงโสภิา เจ้ 77 0614904734
3. นัายชนัะวงศ์ึ องค์ศิึล้      
4. นัางสาวชัญญภัิค  อรุณวรรณ  54 หม่้่ 9 ต. อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0993356667
5. นัายณัฐนันัท์  หล้้าจั้นัทร์ บอล้    
6. นัายณัฐพร  ทองดี้ บีม่ 55 หม่้่ 11 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0649870214
7. นัายณัฐวุฒิ  จั้นัทรา ต่าย 8 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984538225
8. นัายรพีพงศ์ึ  ศึรีอรุณ บาส 42 หม่้่ 14 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0614899391
9. นัายธนัวัฒน์ั  จ้รรยา ม่ด้ 89/1 หม่้่ 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0621725795
10. นัายธนัากร  ม่าอิ�ม่ ฟัลุ๊้ค 32/1 หม่้่ 9 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0904403267
11. นัายพีรพัฒน์ั  ล้้วนัรอด้ บาส 50 หม่้่ 5 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0823544538
12. นัายภิาณุพล้  เพชรด้ำา นุั 89/6 หม่้่ 1 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75110 0614671319

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างเช่�อมูโลัหะ	ช่างเช่�อมูโลัหะ
ปวิส.2	ปวิส.2	

13. นัายศิึกวัส  วังสิริสม่บัติ ตุ้ง 116/5 หม่้่ 6 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0927102819
14. นัายศุึภิชัย  ประจ้วบวันั เอก 101/2 หม่้่ 1 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0931075205
15. นัายสหัสชัย  อย้ผู่้าสุข้ บราง 19 หม่้่ 3 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0989123470
16. นัายสิทธิพร  ดิ้�นัสวัสดิ้� เกม่ 61 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0808551940
17. นัายสุทัศึน์ั  พัด้จั้นัทร์หอม่ แบ้งค์ 56 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก จ้.ราชบุรี 70000 0615023010
18. นัายสุพกร  พยอม่หอม่      
19. นัายอดิ้เทพ  กระนีัจิ้ตต์ โอ๊ต 6 หม่้่ 1 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0638151601
20. นัายนิัรุต  เขี้ยวล้ำาใย น็ัอต 144/48 0805486503
21. นัายปณิธานั หล้งรอด้ ปอนั 64 หม่้่ 6 ต.วังศึาล้า อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0611612506
22. นัายอภิิเด้ช  ไกรคำา ปล่้�ม่ 1/6 ม่.4 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0990531757
23. นัายเตชสิทธิ�  เกตุม่ณี เฟัริ�ส 45/3 หม่้่ 4 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0926263980
24. นัายอิทธิพล้  เทพชา ฟิัล์้ม่ 21/4 หม่้่ 3 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0930020607

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
พีรพัฒน์ั, เกษม่สันัต์, เจ้ตพัฒน์ั, ศุึภิชัย, 
นิัรุต, สหัสชัย, ปณิธานั, สิทธิพร, ณัฐพร, 
อดิ้เทพ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ศิึกวัส, ภิาณุพล้, ณัฐวุฒ, ธนัากร, รพีพงศ์ึ, 
ธนัวัฒน์ั, สุทัศึน์ั, ณัฐนันัท์, อิทธิพล้, 
เตชสิทธิ�, อภิิเด้ชธีรภัิทร, ภิาณุพงศ์ึ, 
อริโย, นัที

Ratchaburi Technical College
8787

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ช่างไฟฟ้ากำาลััง

Ratchaburi Technical College
8888

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวกิ�งแก้ว  แซ่้ลี้� เบนัซ์้ 9/1 ซ้.เจ้ดี้ย์หัก 1 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0632200054
2. นัายเกียรติศัึกดิ้�  มี่ธรรม่ พี 19/1 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0947650882
3. นัายเจ้ตนิัพัทธ์  เตี�ยเนัตร เวฟั 37 หม่้่ 3 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0890182689
4. นัายเจ้ษฎา  อัตสิทธิ� เดี้ย 93 หม่้่ 7 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0927580608
5. นัายชิติพัทธ์  คำาม้่ล้ ชีส 235/22-9 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0906070203
6. นัายชินัพงษ์  เล่้�อยไธสง ตังค์ 53 หม่้่ 6 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0820742263
7. นัายไชยวุฒิ  หินัอ่อนั เฟัรม่ 134 หม่้่ 3 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0646590481
8. นัายณัทพงษ์  อนัันัต์ม่นัตรีโชค โอม่ 148/283 หม่้่ 10 ซ้อย12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0972970949
9. นัายธนักร  ทรัพย์กุล้ ต้อง 73/1 หม่้่ 5 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0845879915
10. นัายธนัพล้  ปล้าบ่้ทอง ไข่้ตุ๋นั 13/1 หม่้่ 2 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0655353580
11. นัายธีรภัิทร  แกล้ะน้ัอย นัาย 2  หม่้่ 8  ต.หินักอง  อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี 70000 0809199309
12. นัายยนัพณัฐ  เนีัยม่หอม่ กล้้า 12/1 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0645941041
13. นัายนัเรศึ  คชถิตย์ ปังปอนัด์้ 36 หม่้่ 2 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0988967856
14. นัายนัฤพล้  ผัู้นัส่บ พี 47/6 หม่้่ 11 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0848673198
15. นั.ส.นัฤม่ล้  โชติอธิพงศ์ึ เฟิัร์นั 64/6 หม่้่ 10 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0992290072
16. นัายนัวพัสตร์  สันัหมุ่ด้ ซั้นั 56 หม่้่ 7 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0658690372
17. นัายนััทธ์  ไชยโยธา นััท 12/19 หม่้่ 2 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0625352543
18. นัายนิัติพนัธ์  ด่้านัปานั เอิร์ธ 78/1 หม่้่ 1 ต.กรับใหญ่  อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0925203517
19. นัางสาวปวันัรัตน์ั  นััด้ประสพ เจ้นันีั� 234/9 หม่้่ 2 ซ้.หนัองเจ้้ ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี 70000 0985635955
20. นัายพนัม่  ชม่ช่�นั ซี้น่ัอล้ 33 หม่้่ 5 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี  70000 0955532837
21. นัายพิธวัฒน์ั  ประสพเนัตร พี 49 หม่้่ 8 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0624478741

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

22. นัางสาวภัิคจิ้รา  ด้วงจั้นัทา ฟิัล์้ม่ 313/5 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0628090398
23. นัางสาวภิิญญด้า  ต้อม่คำา ข้้าวต้ม่ 6/5 หม่้่ 12 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0927788141
24. นัายภ้ิวด้ล้  เหล่้อหล้าย ด้ล้ 25 หม่้่ 8 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0613925012
25. นัางสาวม่ยรีุ  นัาคอ่อนั นิัว 83/1 หม่้่ 2 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0921352278
26. นัายรติวรรธน์ั  โม่ลี้ คิว 293 หม่้่ 5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0955341615
27. นัายรัชภ้ิมิ่  จ้ำาร้ญสุข้ เจ้ 9809/2 หม่้่ 2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0961760508
28. นัายวรกันัต์  เวชเพิ�ม่ โซ้ด้า 132 หม่้่ 1 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0620409781
29. นัายวราวุฒิ  เหรียญงาม่ โอม่ 5 หม่้่ 15 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี  70110 0635025805
30. นัายศุึภิวิชญ์  รำาพรรณ์ โบ๊ท 75/1 หม่้่ 5 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0902626560
31. นัางสาวสุธิม่า  ทรายสอาด้ ออม่ 61 หม่้่ 4  ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0809075718
32. นัางสาวสุพัตรา  วรกิจ้ ชม่พ่้ 99/8 หม่้่ 13 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0982858693
33. นัายอดิ้ศึร  กลั้�นักลิ้�นัหอม่ ต้อม่ 29/5 หม่้่ 1 ต.วันัด้าว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0993493406
34. นัางสาวอติวรรณ  เฉ่�อยฉำ�า เนัย 86 หม่้่ 5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0807059054
35. นัายอธิชาติ  ทองด้อนัโพธิ� อั�ม่ 37/6 หม่้่ 9 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0945979845
36. นัายอภิิชัย  วันันิัยม่ ตังค์ 37 หม่้่ 20 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0614253368
37. นัางสาวอภิิยด้า  มั่�นัคง แป้ง 113 หม่้่ 1 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0627373206
38. นัายอภิิวัฒน์ั  โม่รีพันัธ์ ปล่้�ม่ 84 หม่้่ 5 ต.วัด้ยางงาม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0655706898
39. นัายอัครวิชญ์  ตุ้ม่เปาะ โอม่ 11/3 หม่้่ 2 ต.ท่าเสา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0989649753
40. นัายเอเชีย  จ้รสถานั เชีย 101 หม่้่ 7 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0924172104
41. นัางสาวชล้ธิชา  จั้นัทร์แด้ง ป�อม่ 105 หม่้่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0632262747

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
นััทธ์, เกียรติศัึกดิ้�, รัชภ้ิมิ่, นัฤพล้, อภิิชัย, พนัม่, ธนักร, 
ณัทพงษ์, อัครวิชญ์
แถึวสอำงจากซ้้ายไปขวา
อภิิวัฒน์ั, อดิ้ศึร, ธนัพล้, นัพณัฐ, ภ้ิวด้ล้, ชิติพัทธ์, ศุึภิวิชญ์, 
เอเชีย, วรกันัต์, พิธวัฒน์ั
แถึวสาม้จากซ้้ายไปขวา
ชินัพงษ์, ไชยวุฒิ, นัวพัสตร์, นัเรศึ, รติวรรธน์ั, ธีรภัิทร, 
เจ้ตนิัพัทธ์, นิัติพนัธ์, อธิชาติ, เจ้ษฎา, วราวุฒิ
แถึวสี�จากซ้้ายไปขวา
กิ�งแก้ว, อภิิยด้า, ชล้ธิชา, ปวันัรัตน์ั, ภิิญญด้า, สุธิม่า, ม่ยุรี, 
นัฤม่ล้, สุพัตรา, อติวรรณ, ภัิคจิ้รา

Ratchaburi Technical College
8989

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกฤษฏ์ิ  จิ้ตรธรรม่พงศ์ึ กิต 89 หม่้่ 4 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี  70120 0826066637
2. นัายกล้้าณรงค์ บุตรแก้ว โน๊ัต 37/13 หม่้่ 4 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0989727057
3. นัายกิตติภ้ิมิ่  ทาสี โฟั 124 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากทอง จ้.ราชบุรี 70140 0927971379
4. นัางสาวเกษรินัทร์ ปรีเปรม่ เกด้ 25/4 หม่้่ 15 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0926605986
5. นัายจุ้ล้จั้กร แม่่นัแท้ จั้กร 52 หม่้่ 3 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0985080846
6. นัายเจ้ษฎา เอม่โอด้ เจ้สต์ 9/1 หม่้่ 8 ต.โค้กตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0624298894
7. นัายเฉลิ้ม่เกียรติ ชม่พ้พันัธ์ ไฟ้ัวท์ 348/76 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0638566358
8. นัายฐาปกรณ์ บริสุทธิ� โอม่ 109/41 หม่้่ 18 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง  จ้.ราชบุรี  70110 0939302545
9. นัายณัชพล้ สร้อยทอง พลั้บ 117/4 หม่้่ 6 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 098887868
10. นัายณัฐด้นััย เขี้ยวมี่ม้่ล้ บอส 139 หม่้่ 7 ต.ม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0904485141
11. นัายณัฐธัญ ด้อกกุหล้าบ ไท 9 หม่้่ 11 ต.ปากแรด้ อ.บ้านัโป่ง  จ้.ราชบุรี  70110 0856226293
12. นัายทนุัศัึกดิ้� แย้ม่พล้าย อ้นั 15/22 หม่้่ 2 ต.ท่าเสา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0650865567
13. นัายธนัพนัธ์ ม่าตรอด้ ไนัท์ 123 หม่้่ 4 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี  70120 0928125668
14. นัายธนัานันัท์ ตรีม่าล้า บี�ก 74 หม่้่ 11 ต.หนัองพันัจั้นัทร์ อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี  70180 0959019325
15. นัายธาด้า สีด้าจั้นัทร์ ซั้นั 95 หม่้่ 6 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี  70110 0989163890

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
กฤษฎ์, ณัฐด้นััย, ศัึกดิ้�ชาย, เฉลิ้ม่เกียรติ, 
วัล้ล้ภิ, ธนัานันัท์, วิษณุ, จุ้ล้จั้กร, นันัทวัฒน์ั,  
ธาด้า
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ธาด้า, เจ้ษฎา, สิทธิพงษ์, ณัฐธัญ, ยศึธนัา, 
สุรเกียรติ�, ธนัพนัธ์, นััสนัันัท์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ปรเม่ษฐ์, กล้้าณรงค์, ณัชพล้, ปิณฐิรา,  
เกษรินัทร์, สุธินีั, กิตติภ้ิมิ่, ทนุัศัึกดิ้�, 
ฐาปกรณ์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิช.3/2	ปวิช.3/2	

16. นัายธาด้า พล้จั้นัทร์ นัาย 55/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0982499112
17. นัายนันัทวัฒน์ั  เสม่ทับ ปลั้ก 91/3 หม่้่ 4 ต.หวายเหนีัยว อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0984475721
18. นัายนััสนัันัท์ แก้วแด้ง โอม่ 14/6 หม่้่ 9 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0616595773
19. นัายปรเม่ษฐ์ อึ�งพานิัช บิ�ก 36/1 หม่้่ 6 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0917802361
20. นัางสาวปิณฐิรา โอเป่�ยม่ ปัด้ 121/3 หม่้่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี  70140 0989082630
21. นัางสาวปิยะธิด้า ผึู้�งผู้าย ปิ�นั 148/283 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0802231844
22. นัายยศึธนัา แสงสอาด้ ปอนั 323/19 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0614867590
23. นัายวัล้ล้ภิ  อุ่นัเร่อนั น้ัองจ้้าบ 37 หม่้่ 5 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี  70150 0963486592
24. นัายวิษณุ ปัด้ถามั่ง ปอนัด์้ 66/2 หม่้่ 3 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0657133942
25. นัายศัึกดิ้�ชาย ขุ้นัเณร แม็่ก 16/5 หม่้่ 6 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี  70120 0615516846
26. นัายสิทธิพงษ์ อิ�ม่ด้วง บอส 13/1 หม่้่ 2 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี  70160 0632533687
27. นัางสาวสุธินีั  คุ้ม่นัานั แพรว 4 หม่้่ 5 ต.บ้านัปราโม่ทย์ อ.บางคนัที 
   จ้.สมุ่ทรสงคราม่75120 0800693305
28. นัายสุรเกียรติ� สุข้หอม่ เม่ธ 20/94 หม่้่ 4 ต.ปากแรด้ อ.บ้านัโป่ง  จ้.ราชบุรี  70110 0655342781

Ratchaburi Technical College
9090

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกม่ล้ฉัตร เอี�ยม่สอาด้ ใบพล้้ 124 หม่้่ 3 อ.เม่่อง ต.เจ้ดี้ย์หัก จ้.ราชบุรี 70000 0985136468
2. นัายกานัต์ กาญจ้นัอารีย์ กานัต์ 56 ถ.รถไฟั 4 ต.ท่าเร่อ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0936697341
3. นัายชนัทัต ช้ศึรี ก้อง 122 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0966744867
4. นัายชนัาธิป อร่าม่รักษ์ ปล่้�ม่ 22/10 หม่้่ 2 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0945408915
5. นัายชนัาธิป พุ่ม่พวง อ๋อง 118 หม่้่ 8 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0972572762
6. นัายชยรพ สุกคำา บ้ม่ 30/1 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0637161648
7. นัายณัฐวุฒิ ล้ะออฤทธิ� นัาว 18 หม่้่ 2 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0929512641
8. นัางสาวณิศึวรา ตุงคะบ้รณะ แสตม่ป์ 146 หม่้่ 2 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922464684
9. นัายธนัวัฒน์ั พล้จั้นัทร์ ก้อง 110/1 หม่้่ 1 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0966091985
10. นัายธนัะสุข้ สุข้อร่าม่ จ้้อนั  
11. นัายธนัาธิป เจ้ริญวงศึากิจ้ ดิ้ว 349 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันั จ้.ราชบุรี 0659422261
12. นัางสาวธม่นัวรรณ คุ้ม่ประวัติ ป๊อป 686/1 หม่้่ 1 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0631460729
13. นัายธราธร อย้บ้่านัแพ้ว เต้ 30 หม่้่ 3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0807743464
14. นัายธีรเทพ ทวีพันัธ์ แบงค์  
15. นัายธีรนััย รอด้สกุล้ นัาย 193 หม่้่ 2 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0970244702
16. นัายธีรนัาถ รอด้สกุล้ นันัท์ 193 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0958282172
17. นัายปริญญา ไทยโสภิา ม่าย  
18. นัายพีรพัฒน์ั กิตติชัยเด้ช แทนั 13/1 หม่้่ 5 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0618548314
19. นัางสาวเฟืั�องฟ้ัา เสียงเอก ฟ้ัา 131/5 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984392613

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิช.3/3ปวิช.3/3

20. นัายภิาณุพงศ์ึ อินัทรทัพพ์ มิ่กซ์้ 18/1 หม่้่ 4 ถ.เพชรเกษม่ ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0878607705
21. นัายภ้ิตะวันั สัม่นััย ฟิัวส์ 21 หม่้่ 2 ต.เตาป้นั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0624748566
22. นัายภ้ิริพัฒน์ั วงษ์ปัญญา ภ้ิ 158 ต.ท่าเร่อ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0922506065
23. นัายภ้ิวด้ล้ อภิินัันัทรัตน์ั เกม่ส์ 144/1 หม่้่ 7 ซ้อย 1 อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0984632263
24. นัายรัชพงศ์ึ จิ้ตต์ภิาคภ้ิมิ่ แบงค์ 112/2-3 ถ.ราษฏิรยนิัดี้ อ.เม่่อง ต.หน้ัาเม่่อง จ้.ราชบุรี 0955808338
25. นัายเร่องชัย บุญตนัาชัย กล้้า 132/12 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0984424857
26. นัายวรปรัชญ์ กาญจ้นับรรจ้ง เล็้ก 9 หม่้่3 ต.บางเค็ม่ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0944161904
27. นัายวัฒธนัากรณ์ คชนิัล้ ต้นั 46/6 หม่้่ 4 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0643291980
28. นัายวีรภัิทร อม่รวาณิชภัิทร ภัิทร 43 หม่้่ 2 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0657231088
29. นัายศัึกด้า พันัแจ่้ม่ ศัึก 212/2 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0934185196
30. นัายศึาสตร์ศิึล้ป์ ชัยเชาวรินัทร์ ปั�นั 163/86 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0640483075
31. นัายศุึภิวิชญ์ มั่กเจี้ยว ม่าย 4/1 หม่้่ 7 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0829276039
32. นัายสิทธิศัึกดิ้� แย้ม่กลี้บ เอ็ม่ 72หม่้่ที� 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0613624150
33. นัางสาวโสฐิด้า จิ้นัด้า อุ๋ม่ 16/1 หม่้่ 11 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0629740640
34. นัายอนัพัทย์ นัายะสุนัทรกุล้ มิ่ก 34 หม่้่ 10 ต.วังเย็นั อ.บางเเพ จ้.ราชบุรี 0880423459
35. นัายอนุัสรณ์ เอกสิทธิรุ่งเร่อง อั�ม่ 2/1 หม่้่ 7 อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก ต.ด้อนัไผู่้ จ้.ราชบุรี 0618177530
36. นัายอัษฎายธุ ธนัาศึตานันัท์ ยวิ 93 หม่้่ 7 ต.วังศึาล้า อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 0926937363

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
ภ้ิตะวันั, กม่ล้ฉัตร, ศุึภิวิซ้ญ์, รัชพงศ์ึ, 
อนัพัทย์, เร่องชัย, วัฒธนัากรณ์, ชนัทัต, 
สิทธิศัึกดิ้�
แถึวสอำงจากซ้้ายไปขวา
พีรพัฒน์ั, ธนัวัฒน์ั, ธนัะสุข้, อนุัสรณ์, 
ชนัาธิป, ชนัาธิป, ภ้ิริพัฒน์ั, วรปรัชญ์
แถึวสาม้จากซ้้ายไปขวา
ศึาสตร์ศิึล้ป์, ธีรนัาถ, กานัต์, ศัึกด้า, ชยรพ, 
ปริญญา, ธราธร, ธีรนััย, ภิาณุพงศ์ึ
แถึวสี�จากซ้้ายไปขวา
ภ้ิวด้ล้, ธีรเทพ, โสฐิด้า, ธม่นัวรรณ, เฟืั�องฟ้ัา, 
ณิศึวรา, ธนัาธิป, อัษฎายุธ, ณัฐวุฒิ

Ratchaburi Technical College
9191

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกฤตเม่ธ ข้ำาเป่ย ต้นั 52 หม่้่ 4 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่  จ้.ราชบุรี 0953065312
2. นัายก่อกุศึล้ ส่บบางวัด้ ภ้ิมิ่ 14 หม่้่ 8 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้. ราชบุรี 70120 0925503847
3. นัายเข้ม่วิชญ์ เกิด้พุ่ม่ เข้ม่ 16 หม่้่ 4 ต บ้านัปราโม่ทย์ อ บางคนัที จ้ สมุ่ทสงคราม่ 0971316218
4. นัายคุณาวุฒิ พันัสาคร ถัง 8/1 หม่้่ 4 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0631976654
5. นัายจิ้รภัิทร เนัตรสนั นัาย 152 หม่้่ 8 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0843417949
6. นัายชินัพัทธ์ ชินัอักษร ปอนัด์้ 9/4 หม่้่ 1 ต.ชำาแระ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0618436517
7. นัายไชย์ชัชชวัล้ เชฐบัณฑิตย์ คิว 117/119 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0970713157
8. นัายณัฐพร รัตนัมุ่ง ฟัลุ๊้ค 152 หม่้่ 10 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0617045119
9. นัายณัฐวร พวงกลิ้�นั โด้ม่ 65/1 หม่้่ 8 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0990787143
10. นัายทักษรุจ้ ตันัประเสริฐ ชินั 146 หม่้่ 3 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0830301693
11. นัายธงชัย โสรด้สรง โอ๊ต 96 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0988877265
12. นัายธนักฤต กิ�งแก้ว ม่าร์ค 158/3 หม่้่ 1 ต.หัวโพ  อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0969451740
13. นัายธนัชัย หงษ์เวียง นันัท์ 37 หม่้่ 7 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0991954141
14. นัายปณิธานั สุ่ม่เสิศึ เล้ย์ 48 หม่้่ 5 ต บัวงาม่ อ ด้ำาเนิันั จ้ ราชบุรี 0622128285

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ธนักฤต, ปภิาวินั, อภิิวัฒน์ั, ธงชัย, 
เพ็ญเพชร, กฤตเม่ธ, อัครพล้, เร่องฤทธิ�
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ปณิธานั, ก่อกุศึล้, วิธิสรรค์, จิ้ตภัิทร, 
วราเทพ, อุกฤษฏ์ิ, คุณาวุฒิ, ณัฐวร, ณัฐพร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
เอกภิพ, ธนัชัย, ม่นัตรี, ทักษรุจ้, เข้ม่วิชญ์, 
พงศึกร, ภัิทรธนััญ, ไชย์ชัชชวัล้, ชินัพัทธ์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิช.3/4ปวิช.3/4

15. นัายปภิาวินั อินัทรสม่บัติ หนึั�ง 9/5 หม่้่ 3 ต.สวนัป่านั อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0806513855
16. นัายพงศึกร ม่ณฑา ปาล์้ม่ 37 หม่้่ 7 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0972348308
17. นัายเพ็ญเพชร ศิึล้ปสอนั เพชร 5 หม่้่ 5 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0961211545
18. นัายภัิทรธนััญ ศิึวิลั้ย โอม่ 5/4 หม่้่ 3 อ.จ้อม่บึง ต.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0955491153
19. นัายม่นัตรี ศึรีสุวรรณ น็ัอต 64 หม่้่ 6 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0925174313
20. นัายเร่องฤทธิ� สวนันัพคุณ บาส 39 หม่้่ 8 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0631378597
21. นัายวราเทพ องคเชษฐ เวฟั 9 หม่้่ 14 ต ค้บัว อ เม่่อง จ้ ราชบุรี 0958876783
22. นัายวิธิสรรค์ อรุณปานั บล้้ 47 หม่้่ 1 ต. อ่างทอง อ เม่่อง จ้ ราชบุรี 0959691459
23. นัายอภิิวัฒน์ั ย้อม่สี บิ�ก 35 หม่้่ 4 ตำาบล้หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0857002502
24. นัายอัครพล้ ทองแด้ง พล้ 19 หม่้่ 6 ต ด้อนักระเบ่�อง อโพธาราม่ จ้ ราชุรี 0649893293
25. นัายอุกฤษฏ์ิ ศึรีสุวรรณ เนัม่ 36 หม่้่ 3 ต.ด้ำาเนิันัสะด้วก อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0943974714
26. นัายเอกภิพ วานัชัยเจ้ริญ ภิพ 277/12 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0628561061
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวจิ้รด้า  เกิด้ปราโม่ทย์ อ้อนั 11 หม่้่ 1 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0946673510
2. นัายชวัล้วิทย์  จั้นัทร์เม่ฆั ฟัรุ๊ค 52/1 หม่้่ 4 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0803816972
3. นัายวัชระ  ช่�นัใจ้ แบงค์ 29/1หม่้่ 4 ต.บางป่าอ.เม่่องจ้.ราชบุรี70000 0658190721
4. นัายวุฒินัันัท์ แผู้นักระโทก บอล้ 23/12 หม่้่ 2 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0621362239
5. นัายวรากร สว่างพ่�นั เฟัส 145 หม่้่ 6 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0631403925
6. นัายณัชพล้ พรหม่วัง เวฟั 40 หม่้่ 9 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0631300258
7. นัายเจ้ษฎา ขุ้นัคำา แม่นั 165/5 หม่้่ 13 อ.เม่่อง ต.เจ้ดี้ย์หัก จ้.ราชบุรี 70000 0983139862
8. นัายสกล้  กล้ 39/21 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0969803522
9. นัายภิาณุพงศ์ึ บัวร่วง ต่อ 107/87 หม่้่ 5 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0646200671
10. นัางสาวศิึรินัภิา ศิึริพจ้นัาวรรณ ปิ�นั 4/1 หม่้่ 7 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0925208906

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิช.3	(ทวิิศึึกษา)ปวิช.3	(ทวิิศึึกษา)
วัชระ, เจ้ษฎา, สกล้, จิ้นัด้า, 
วุฒินัันัท์, ศิึรินัภิา, ศุึภิกิจ้, รักษิณา, 
ปรัชญา, ปาร์ลิ้ตา, กฤษฎา, ณัฐณิชา, 
วรากร, ณัฐนัันัท์, ธนัโชติ, ชวัล้วิทย์, 
ณัชพล้, ภิาณุพงศ์ึ

11. นัายธนัโชติ ตันัอนุัก้ล้ ปอนั 106/3 หม่้่ 9 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0945268206
12. นัายกฤษฎา รัตนัพฤทธิ� กิต 111/8 หม่้่ 2 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0952511613
13. นัายปรัชญา เร่องกิจ้ ม่อส 13/4 ต.เจ้ย์ดี้หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0995409594
14. นัางสาวณัฐนัันัท์ ปั�นักล้าง เนัย 146/25 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0838177977
15. นัายศุึภิกฤต ร่�นัเริง อาม่ 113/1 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0923753471
16. นัายกฤษฎา อินันัาจิ้ตร  บ้านัเล้ข้ที� 100 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0985055015
17. นัางสาวปาร์ลิ้ตา ช้างเพชร เป้ย 6/3 หม่้่ 4 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0997323972
18. นัางสาวณัฐณิชา หล้อด้ทองแด้ง มิ่�นั 33/1 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0625347311
19. นัางสาวรักษิณา เร่อนัทอง เกล่้อ 196 หม่้่ 3 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0649818270
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกฤชณรงศ์ึ  ประดั้บแก้ว เด้ฟั 18/1 หม่้่ 9 ต. วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0928529261
2. นัายกิตตินัันัท์  คำาแสง ปริ�ม่ 59/7 หม่้่ 3 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0955672582
3. นัางสาวเกวลิ้นั ณ ล้ำาปาง เฟิัร์นั 124/515 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง ถ.ศึรีสุริยวงศ์ึ จ้.ราชบุรี 70000 0927381660
4. นัายเจ้ษฏิา  เค็ม่บิง เก้า 49 หม่้่ 5 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง  จ้.ราชบุรี 70180 0954122821
5. นัายชนัะชนั วงษ์กฏิ ชาร์จ้ 14  หม่้่ 8 ต.บ้านัใหม่่ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0802718994
6. นัายชินัด้นััย ศึรีรุ้ง นัาย 73/1 หม่้่ 10 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0951091456
7. นัางสาวด้าริกา แป้นัแย้ม่ ด้า 33 หม่้่ 5 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0990824651
8. นัายเตชินัท์ อภิิวัฒน์ัตั�งสกุล้ เต 128 ถ.บ้านัปากแรต ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0985671473
9. นัายธนัโชติ ยางสวย เฟัรม่ 23 หม่้่ 2 ต.หนัองกวาง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0986500563
10. นัายนััฏิพล้ หร้เจ้ริญ นัก 107 หม่้่ 18 ต.ทุ่งล้้กนัก อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0980969312
11. นัายพงศึธร ต่วนัเคร่อ แบล็้ค 36 ม่.1 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0625420815
12. นัายพงศ์ึสิริ กิรัตน์ัรักษ์ ต๋อง 56/2 หม่้่ 6 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0613418421
13. นัางสาวพล้อยไพลิ้นั ชัยวงษ์ พล้อย 11/1 หม่้่ 7 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0860810361
14. นัายพิรชัช บัญญัติโชคไพศึาล้ ริว 170 หม่้่ 5 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0993935693
15. นัายพีรพงษ์  เจ้ริญวงษา นัาย 137 หม่้่ 8 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0808875696
16. นัายพุทธิพงษ์ ประทุม่ม่า เบนัซ์้ 56/1 หม่้่ 7 ต.สนัาม่แย้ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0961031641
17. นัายภิาณุวัฒน์ั จิ้ตรีญาติ เพชร 91/8 หม่้่ 2 ต.วังศึาล้า อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0618917343

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ธเนัศึ, ชินัด้นััย,วิสุทธิ�,อนุัรักษ์, สิข้รินัทร์, 
วงศึกร, พงศึธร ต่วนัเคร่อ, 
พงศึธร สม่พิทักษ์, กฤชณรงศ์ึ, ณัฐพงศ์ึ, 
กิตตินัันัท์, วิทวัส
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ราเม่ศึ, เจ้ษฏิา, พิรชัช, วีรพันัธ์, ศึรุต, วสุพ, 
วรกานัต์, ชนัะชนั, ธนัโชติ, เตชินัท์, ระพีพัฒน์ั
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
พุทธิพงษ์, ภิาณุวัฒน์ั, พงศ์ึสิริ, พล้อยไพลิ้นั , 
เกวลิ้นั, ด้าริกา, เด่้อนัด้วงแก้ว, นััฏิพล้, 
อำานัวย, พีรพงษ์ 

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิส.2/1	ปวิส.2/1	

18. นัายระพีพัฒน์ั สุข้ปรุง โนั 24 หม่้่ 2 ต.หนัองกวาง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0638190076
19. นัายราเม่ศึ จั้นัทดิ้ษฐ์ ม่อส 137 หม่้่ 8 ต.ขุ้นัพิทักษ์  อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0992614452
20. นัายวงศึกร พราหม่ฤกษ์ กานัต์ 278/1 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0985746585
21. นัายวรกานัต์ สังข์้เคร่อ ปัง 8/1 หม่้่ 11 ต.นัครชุนัม์่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0997679209
22. นัายวสุพล้ นิั�ม่นัวล้ เอส 189/87 หม่้่ 4 ม่.ร่ม่ร่�นั ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0989086765
23. นัายวิทวัส ใจ้รัก โอม่ 1/3 หม่้่ 12 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0971979507
24. นัายวิสุทธิ� ไชยจิ้ตสร้อย เม่ฆั 2/4 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0990289751
25. นัายวีรพันัธ์ บัวศึรีใส โอ้ต 14/5 หม่้่ 2 ต.สวนักล้้วย อ. บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0964096190
26. นัายสิข้รินัทร์ บุญเกตุ นิัว 104/9 หม่้่ 6 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0994967871
27. นัายอนุัรักษ์ แสงนัาค แม็่ก 45 หม่้่ 5 ซ้อย 2 ม่.วัด้ด้อนัเสล้า ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง 
   จ้.ราชบุรี 70110 0981738433
28. นัายอำานัวย ม่ะลั้งกา เอก 138 หม่้่ 21  ต.ทุ่งล้้กนัก อ.กำาแพงเเสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0649794828
29. นัายณัฐพงศ์ึ คุม่ทิพ แน็ัต 82 หม่้่ 2 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0985466077
30. นัายธเนัศึ คล้ำ�าเหล่้อ นััท 89/1 หม่้่ 11 ต.วัด้เเก้ว อ.บางเเพ จ้.ราชบุรี 70160 0616653463
31. นัายศึรุต เพียลุ้นั ปาย 21 หม่้่ 11 ต.โนันัรัง อ.ชุม่พวง จ้.นัครราชสีม่า 30270 0640586498
32. นัางสาวเด่้อนัด้วงแก้ว สิงหราช กิ�ฟั 304/69 ม่.เพิ�ม่ทวีสุข้ ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0654429392
33. นัายพงศึธร สม่พิทักษ์ บอส 8/8 หม่้่ 6 ต.พล้า อ.บ้านัฉาง จ้.ระยอง 70120 0646947874

สาขางานิไฟฟ้ากำาลััง	(มู.6)สาขางานิไฟฟ้ากำาลััง	(มู.6)
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกษม่า  อ่อนัแช่ม่ กัส 71/6 หม่้่ 2 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929561902
2. นัายกิตติชัย  บุตรธรรม่ กล้้า 17/2 หม่้่ 12 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0655623697
3. นัายจ้ตุพล้  ระเจ้ริญ เจ้ 96/1 หม่้่ 10 อ.บ้านัโป่ง ต.นัครชุม่น์ั จ้.ราชบุรี 70110 0989407497
4. นัายจั้กรพรรดิ้�  ตม่ะ กร 117/4 หม่้่ 7 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0855655781
5. นัายเจ้ตนิัพัทธ์  สุทธิวิวัฒน์ัชัย แชม่ป์ 126 หม่้่ 19 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราล้บุรี 70110 0802181710
6. นัายเจ้ษฎา  หนัองทราย   
7. นัายเจ้ษฎากร  ทำาม่านัก   
8. นัายเฉลิ้ม่พงศ์ึ  สมั่ครจิ้ตร์ พงศ์ึ 37 หม่้่ 1 ต.บ้านัปราโม่ทย์ อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75120 0633143262
9. นัายชลั้นัธร  เหรียญตระก้ล้   
10. นัายญาณภัิทร  ลิ้ม่าลั้ย ภ้ิ 49/5 หม่้่ 4 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0814004005
11. นัายณัฐพงษ์  พึ�งโพธิ�ทอง เฟิัร์ส 46/2 หม่้่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0925346392
12. นัายธเนัศึ เปรยเกิด้   
13. นัายธวัชชัย  ปิติวุฒิ ฉิ�ว 195 หม่้่ 4 ต.ด้อนัไผู่้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0944474116
14. นัายธานิันัทร์  อ่้ตะเภิา ออม่ 2 หม่้่ 10 ต. หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0914249154
15. นัายธีรพันัธ์  วันัวอนั ราพ 16/2 หม่้่ 16 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0624365915
16. นัายธีรศัึกดิ้�  วงษ์เกษม่ ทันัต์ 156 หม่้่ 1 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0991845274
17. นัายนันัทวรรษ  เถ่�อนัคุ้ม่ เบนัซ์้ 49/2 หม่้่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0623456215
18. นัายนัรเศึรษฐ์   ม่ณีศึรี จ๊้อบ 3/145 หม่้่ 3 ต.ท่าม่ะกา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0636632987
19. นัายนัฤพนัธ  จิ้�วพันัธ์ เต้ย 20 หม่้่ 7 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0613087753

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

20. นัายนัาวินั  จิ้�วหนัองโพธิ� ล้ะ 127 หม่้่ 1 ต.ทุ่งล้้กนัก อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73140 0927075945
21. นัายบารมี่  มี่ล้้อม่ ริว 209/1 หม่้่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0924683345
22. นัายปฏิิพล้  ปณิธิกุล้   
23. นัายปริวัชร์  สายณัห์ศิึริ ปอนัด์้ 5/1 หม่้่ 2 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0807172397
24. นัายพล้ากรณ์  จั้ด้ล้ะ   
25. นัายพสิษฐ์  สุนัทรวิภิาต ต่อ 421/31-2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0982712554
26. นัายภิาณุวัฒน์ั  สอนัดี้ บอล้ 16 หม่้่3 ต.คล้องข่้อย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0652191295
27. นัายภ้ิณยสุ  เจิ้ม่ขุ้นัทด้ โนั 230/22-4 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0875629668
28. นัายเล้อสรร  สุทธิบุตร ปอม่ 11/3 หม่้่ 2 ต.อุโล้กสี�หม่่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0656255309
29. นัายวุฒิพงศ์ึ  นัทร์เปรม่   
30. นัายศึตวรรษ  โค้วสกุล้ ปุ๊กปิ�ก 11 หม่้่ 4 ต.บ้านัม่่วง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0972057348
31. นัายศึรายทุธ  บุญถึง ต้อม่ 256/353 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0945534294
32. นัายศิึริชัย  เนีัยม่นุ่ัม่ อ๋้ 136 หม่้่ 4 บ้านัพุคาย ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140  0991302704
33. นัายศุึภิวิชญ์  บัวแย้ม่ แบงค์ 16 หม่้่ 4 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0931128262
34. นัายสรวุฒิ  จุ้้ยทรัพย์ พฤกษ์ 51/3 หม่้่ 8 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0927304907
35. นัายโสตถิภัิทร์  ดึ้กภุิม่รินัทร์ ฟิัวส์ 49 หม่้่ 3 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0955373212
36. นัายอม่รพงษ์  โพธิปิติ กาย 150 หม่้่ 7 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0940324076
37. นัายอล้งกรณ์  ยาเกิ�นั เอ๋ 121/34 หม่้่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 

สาขางานิไฟฟ้ากำาลัังสาขางานิไฟฟ้ากำาลััง
แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
จ้ตุพล้, เจ้ษฎา, กิตติชัย, ศิึริชัย, ศึตวรรษ, 
นัฤพนัธ์, บารมี่, เจ้ตนิัพัทธ์, อม่รพงษ์,
กษม่า, พิสิษฐ์ นัรเศึรษฐ์, เจ้ษฎากร
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ภิาณุวัฒน์ั, นัาวินั, วุฒิพงศ์ึ, ญาณภัิทร, 
ปริวัชร์, ณัฐพงษ์, สรวุฒิ, อล้งกรณ์, ศุึภิวิชญ์, 
ศึรายุทธ, ปฏิิพล้, นันัทวรรษ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ธานิันัทร์, โสตถิภัิทร์, เล้อสรร, เฉลิ้ม่พงศ์ึ, 
ภ้ิณยุส, ธีรศัึกดิ้�, ชลั้นัธร, พล้ากรณ์, ธีรพันัธ์, 
ธเนัศึ, ธวัชชัย, จั้กรพรรดิ้�

Ratchaburi Technical College
9595

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกนัก เฮงเลี้�ยง ฝัึนั 129 หม่้่ 6 ต.ขุ้นัพิทักษ์ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0877079354
2. นัายกันัตภิณ  สร้อยไปล่้ ฟิัวส์ 40 หม่้่ 5 ต.เบิกไพร อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0871527978
3. นัางสาวกิตติยา ศึรีอริยะกุล้  อ๋้ 171 หม่้่ 1 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0952520623
4. นัายณัฐภัิทร ทรัพย์สม่บ้รณ์ แบงค์ 60/1 หม่้่ 1 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบ้รี 70140 0983346491
5. นัายณัฐวัฒน์ั ทวนัประเสริฐ  นััท 26 หม่้่ 1 ต.วังศึาล้า อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0625372404
6. นัายณัฐวุฒิ พรม่ข้าว เต้ย 16/2 หม่้่ 4 ต. หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้. ราชบุรี 70140 0960234236
7. นัายธนัชาติ อินัทชาติ  บอส 37/1 หม่้่ 11 ต.โพหัก อ.บางแพ ราชบุรี 70160 0991521859
8. นัายธนััญชัย นักจั้นัทร์ ม่อส 34 หม่้่ 1 ต.พงตึก อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0981631916
9. นัายธันัวา แก้ววิไล้  แบงค์ 60/1 หม่้่ 1 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0615099712
10. นัายธิติ คงคล้้าย แคท 29/5 หม่้่ 3 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0980310266
11. นัายธิติพัทธ์ ทองโชติ โด้ม่ 190 หม่้่ 4 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0990857312
12. นัายธีรศัึกดิ้� ลั้ยนัันัท์ เพชร 97/10 หม่้่ 6 ต.ท่าชุม่พล้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0927729043
13. นัายนัล้ธวัฒน์ั นัาคโข้นัง เบล้ล์้ 55/3 หม่้่ 1 ต.บ้านัฆ้ัอง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0944598422
14. นัายปฏิิพล้ ใจ้ภัิกดี้ อ๊อฟั 98/8 หม่้่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0846989869

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
พิจิ้ตร, ปรเม่ษฐ์, วีระพงษ์, สุทธิพงษ์, 
ธันัวา, กันัตภิณ, สรายุทธ, ธิติพัทธ์, 
ปฏิิภิาณ, ธิติ
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ณัฐภัิทร, ณัฐวุฒิ, ธนัชาติ, นัล้ธวัฒน์ั, 
ธนััญชัย, รชตะ, ปฏิิพล้, เวล้ารัช, อนุัชา
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อารม่ณ์, ธีรศัึกดิ้�, ภิาณุวัตร์, สลิ้ล้ทิพย์, 
กิตติยา, สุทธิพงษ์,  ณัฐวัฒน์ั, กนัก 

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิส.2/3	ปวิส.2/3	

15. นัายปฏิิภิาณ เพ็ชร์แสงนิัล้  แนัท 26 หม่้่ 9 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0923515725
16. นัายปรเม่ษฐ์ สาลี้ยงพวย ปอปุ๊ 24/2 หม่้่ 3 ต.บ้านัฆ้ัอง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0627756321
17. นัายพิจิ้ตร เหล่้าสุวรรณ เต้ย 59 หม่้่ 7 ต.ด้ำาเนิันัสะด้วก อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0893785099
18. นัายรชตะ ม่โนัธรรม่ เจ้ 123 หม่้่ 3 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0941813271
19. นัายวีระพงษ์ นัำ�าทิพย์  แสตม่ป์ 2/3 หม่้่ 1 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0984024066
20. นัายเวสารัช เอด้าสัย ฟิัวส์ 24 หม่้่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0923897996
21. นัายสรายทุธ ช้สุ่นั  ป้ 141/1 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0932251469
22. นัางสาวสลิ้ล้ทิพย์ สุข้แสวง เฟัรนัด์้ 245 หม่้่ 8 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0656856521
23. นัายสุทธิพงษ์  พงศ์ึสวัสดิ้�   
24. นัายสุธิพงษ์ เส่อกลั้�นั บาส 62 หม่้่ 5 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0614618678
25. นัายอนุัชา พุ่ม่พฤกษ์ บาส 172/23 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0972908935
26. นัายภิาณุวัตร์  เชาว์ไว เพชร 20/3 หม่้่ 6 ต.เข้าสาม่สิบหาบ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0621432570
27. นัายอารม่ณ์ ศึรีสังข์้ ต๊ะ 136 หม่้่ 15 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี  08164072632

สาขางานิไฟฟ้าควิบุคุมูสาขางานิไฟฟ้าควิบุคุมู

Ratchaburi Technical College
9696

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายฌานัพล้ เด้ชม่าก ตุ้ย 164 หม่้่ 2 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0922903432
2. นัายณัฏิฐวัฒน์ั เกษณีย์บุตร ออย 35 หม่้่ 3 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0622127622
3. นัายด้นุัฉัตร์ สีทอง ฉัตร 147 หม่้่ 6 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0925296609
4. นัายธนัด้ล้ เนีัยม่จิ้ตต์   
5. นัายธนัพัฒน์ั ตะโก อาร์ม่ 19 หม่้่ 6 ต.นัางแก้ว อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0922707897
6. นัายธนััยชนัก โสภิา   
7. นัายนัเรศึวร์ พุ่ม่น้ัอย นััท 11 ต.บ้านัใต้ อ.เม่่อง จ้.กาญจ้นับุรี 71000 0984703072
8. นัายปวัตร อำ�าอย้ ่   
9. นัายผู้าภ้ิมิ่ นัาคะศิึริ ผู้า  65 หม่้่ 10 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0988563853
10. นัายพงศึธร โสภิาจ้ร เอิร์ธ 101/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0988084739

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิส.2/4ปวิส.2/4

11. นัายรัฐภ้ิมิ่ ข้ยิ�ม่   
12. นัายวิทยา เล็้กอิ�ม่   
13. นั.ส.ศุึภิาณิช คงทนั ม่ายด์้ 60/5 บ้านัต้นัม่ะข้วิด้ ซ้.15 ม่.4 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0914384230
14. นัายสรัช วัชรทวีทรัพย์ แจ็้ป 68/18 หม่้่ 1 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0990898617
15. นัายสุมิ่นัทร์ บ้านัโก๋ มิ่นั 39/2 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0926741323

สาขางานิไฟฟ้าควิบุคุมู	(ทวิิภาคี)สาขางานิไฟฟ้าควิบุคุมู	(ทวิิภาคี)
แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ฌานัพล้, พงศึธร, ธนัพัฒน์ั, ผู้าภ้ิมิ่, 
สรัช, วิทยา, ธนััยชนัก, ด้นุัฉัตร์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ปวัตร, รัฐภ้ิมิ่, ธนัด้ล้, 
ศุึภิานิัช,นัเรศึวร,สุมิ่นัทร์, ณัฏิฐวัฒน์ั

Ratchaburi Technical College
9797

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวกรรณิการ์ วิชิตชาญ หมิ่ว 21/1 หม่้่ 9 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0625362892
2. นัายกิตติภ้ิมิ่ อำานัวยศิึล้ป์ ภ้ิมิ่ 35/3 หม่้่ 8 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0929820790
3. นัายเกราะเพชร แด้งโชติ เอส 364/3 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่�องราชบุรี จ้.ราชบุรี 0982393685
4. นัางสาวชล้ล้ด้า ใจ้หวัง ใบหม่่อนั  5 หม่้่ 11 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0623940729
5. นัายณัฐกิตติ� ธวัชชัยเฉลิ้ม่กุล้ น๊ัอต 75 หม่้่ 1 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0843540896
6. นัายณัฐวุฒิ พันัธ์เอม่ โอ๊ต 113 หม่้่ 5 ต.ด้อนัหมิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0821933686
7. นัายดุ้สิต เจี้ยม่ภ่้ิ เจ้ 49/1หม่้่ 4 ต.คล้องข่้อย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0923399479
8. นัายนัวพล้ คุณบุญธร นัำ�า 80/1 หม่้่ 1 ต.หนัองสองห้อง อ.บ้านัแพ้ว จ้.สมุ่ทรสาคร 0616742852
9. นัางสาวปภิารัชต์ สุข้านัันัท์ ฟ้ัา 28 หม่้่ 1 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0984505341
10. นัายพสุธร ส้ญสิ�นัภัิย   
11. นัางสาวพัชรินัทร์ หล้วงภิาพ ฝ้ึาย 21/1 หม่้่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0926477482
12. นัายพีรพัฒน์ั ทินัรุ่ง พีท 86 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี  0619297427
13. นัายรณพร เนัตรวิจิ้ตร บอล้ 321/1 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0626417852
14. นัายวัณชัย พล้ายน้ัอย ไอซ์้ 205/3 หม่้่ 4 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0803459976
15. นัายวุฒิพงศ์ึ วอนัเพียร บอส 54 หม่้่ 1 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0616604746
16. นัายศิึรวัฒน์ั กลิ้�นัช่�นั เหน่ัง 37/1 หม่้่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0944497479
17. นัายสถิตพงษ์ เร่องฤทธิ�   
18. นัายสม่รักษ์ รอด้เกิด้ บาส 54 หม่้่ 1 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0800609279
19. นัางสาวสุพัตตา คำาใจ้จิ้ตร บีม่ 54 หม่้่ 11 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี  0614391338
20. นัายโสภิณ ศัึกดิ้�สังวร พล้ 4/3 หม่้่ 1 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0843543247

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
กิตติภ้ิมิ่, วัณชัย, สถิตพงษ์, สม่รักษ์, 
รณพร, ณัฐวุฒิ
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ณัฐกิตติ�, โสภิณ, พสุธร, ศิึรวัฒน์ั, พีรพัฒน์ั
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ปภิารัชต์, พัชรินัทร์, สุพัตตา, กรรณิการ์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างไฟฟ้ากำาลััง	ช่างไฟฟ้ากำาลััง
ปวิส.2/5ปวิส.2/5

สาขางานิไฟฟ้า	(ทวิิภาคี)สาขางานิไฟฟ้า	(ทวิิภาคี)

Ratchaburi Technical College
9898

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์

Ratchaburi Technical College
9999

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกิตติภิณ รัตนัวันั เจ้ม่ส์ 127/2 หม่้่ 8 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0954892213
2. นัายกิตติศัึกดิ้� บัณฑิตชวลิ้ต โด้ม่ 58/1 หม่้่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0614541939
3. นัางสาวข้วัญจิ้รา จั้นัทร์สว่าง ข้วัญ 67/1 หม่้่ 9 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0933460792
4. นัายจิ้รายทุธ ข้ำาดี้ ยทุธ 199/2 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0998687574
5. นัายเจ้ษฎากร เล่้�อยแพง โฟัล์้ค 23/2 หม่้่ 2 ต.บัวงาม่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0873718328
6. นัายฉัตรพล้ การดี้ บอส 197/1 หม่้่ 3 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0649855197
7. นัายชญานันัท์ ปานัคล้าย เต้ 46/1 หม่้่ 3 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0951081476
8. นัายชนัธนั รามั่นั นัก 170 หม่้่ 12 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0983462273
9. นัายชวินั ธนัวัฒน์ั ไปร์ท 48/1 หม่้่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0918676657
10. นัางสาวณัฐกานัต์ กัณหรัตน์ั แอล้ 1/3 ถ.ท่าเสา ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 092973852
11. นัายณัฐพงศ์ึ พรานัเจ้ริญ ออย 149/66 หม่้่ 16 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0950615992
12. นัายด้นุัพล้ บัวทอง ติว 19 หม่้่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0967922071
13. นัายเตชธรรม่ หยด้หยาด้ ริว 67/2 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0957453863
14. นัายธนักร เกิด้โภิคา บอส 109 หม่้่ 12 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0625074847
15. นัายธนัภัิทร จิ้ตณรงค์ โด้นััท 110/2 หม่้่ 4 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0823402384
16. นัางสาวปาลิ้ตา ทองม้่ล้ แพรว 128/1 หม่้่ 4 ต.สนัาม่แย้ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0641389515
17. นัายเป่�ยม่สุข้ เกียรติสงวนัสุข้ เป่�ยม่ 87/9 หม่้่ 13 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0948571731
18. นัายผู้วัต พงษ์ผึู้�ง นิัว 90/1 หม่้่ 1 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0616726417

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
ด้นุัพล้, พงศึธร, ไรวินัท์, ลิ้ขิ้ต, อรรถพล้, ชนัธนั, ธนักร
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
สหราช, ชญานันัท์, ผู้วัต, จิ้รายุทธ, ธนัภัิทร, เป่�ยม่สุข้
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
กิตติศัึกดิ้�, วรินัธร, กิตติภิณ, โภิคินั, เจ้ษฎากร, ณัฐพงศ์ึ, 
เตชธรรม่, ฉัตรพล้, ชวินั, สุรศัึกดิ้�
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ศิึวกร, พัชราภิรณ์, เพ็ญพิชชา, พรชิตา, ศิึรด้า, ภิคินั
แถึวที�ห้าจากซ้้ายไปขวา
ณัฐกานัต์, ม่าริสา, สุพิชชา, สโรชา, สวิตา, ม่ณี,
ข้วัญจิ้รา, ปาลิ้ตา

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิช.3/1ปวิช.3/1

19. นัายพงศึธร เปรม่ปรี หยอง 132 หม่้่ 3 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0816406561
20. นัางสาวพรชิตา คงเพชร เบ้นัซ์้ 146/14 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0990652247
21. นัางสาวพัชราภิรณ์ ติ�นัชัยภ้ิมิ่ แยม่ 118 หม่้่ 2 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0643127371
22. นัางสาวเพ็ญพิชชา ทองหยวก พิม่ 71 หม่้่ 3 ต.วัด้แก้ว อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0919902077
23. นัายภิคินั วาสุ บอส 87 หม่้่ 4 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0633368074
24. นัายโภิคินั เกตุหลิ้ม่ เติ�ล้ 40/1 หม่้่ 3 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0955711242
25. นัางสาวม่ณี รัตนัสุนัทร พล้อย 284 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0987141326
26. นัางสาวม่าริสา แสงพุฒ สา 78 หม่้่ 3 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0989871782
27. นัายไรวินัท์ ดุ้ษรักษ์ จ๋้าย 91/31 หม่้่ 1 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0931198681
28. นัายลิ้ขิ้ต ฟัองนัำ�า น็ัอต 23 หม่้่ 3 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0957391949
29. นัายวรินัธร กลิ้�นัหอม่ ไอซ์้ 64/1 หม่้่ 5 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0844115692
30. นัส.ศิึรด้า  เศึรษฐณรงค์ เกด้ 73/1 หม่้่ 1 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0808743024
31. นัายศิึวกร สุข้อนัันัต์ กร 348/44 หม่้่ 8 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 098578594
32. นัางสาวสโรชา เขี้ยวหอม่ ปราง 122/1 หม่้่ 4 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0946625605
33. นัางสาวสวิตา  ศึรสิทธิ� มิ่�ว 8/107 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0822356216
34. นัายสหราช จ้ำานังค์บุตร ไบร์ท 132 ถ.เข้าง้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0927734655
35. นัางสาวสุพิชชา ศึรีโฮก ฝ้ึาย 1 หม่้่ 16 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0624202280
36. นัายสุรศัึกดิ้� ด้วงม่ณี ริว 5/1 หม่้่ 7 ต.ศึรีสุราษฎร์ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0997622290
37. นัายอรรถพล้ ใจ้ช่�นั ตุ้ย 24/3 หม่้่ 9 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0618381741
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1. นัายกรรวิ  หอม่เกษร โอ๊ค 88/44 หม่้่ 1 ต. หนัองชุม่พล้เหน่ัอ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0914216498
2. นัายจิ้รกิตต์  กลิ้�นัสุคนัธ์ ปลั้�ก 19 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0822802050
3. นัายเฉลิ้ม่ศัึกดิ้�  แซ่้อึ�ง เค 277 หม่้่ 4 ต.ด้อนัไผู่้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก  จ้.ราชบุรี 0634409168
4. นัายชนักชนัม์่  ข้ำาคล้้าย อ๋อง 53 หม่้่ 2 ต.สี�หม่่�นั อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0633714533
5. นัายชล้ชาติ  ปล่้�ม่จิ้ตต์ พี 39/1 หม่้่ 10 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0659176693
6. นัายชาคริต  กาญจ้นักิตติไพศึาล้ โจ้ 7/244 หม่้่ 6 ต. จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0922482640
7. นัายณัชพล้  ชณะยทุธ ภ้ิมิ่ 5 หม่้่ 5 ต.บางโตนัด้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0980870821
8. นัายณัฐภัิทร  มี่ทรัพย์ นััท 256/229 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0610139540
9. นัายธาด้าพงศ์ึ สุนัทรด้ำารงศัึกด์้ ท้นั 185 หม่้่ 9 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0993348511
10. นัางสาวธิติสุด้า  วงศ์ึวิเศึษศัึกดิ้� อ้อแอ้ 9 หม่้่ 9 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0826457840
11. นัายธีรนันัท์  เช่�องช้าง ออโต้ 51 หม่้่ 4 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0614200588
12. นัายธีรภัิทร์  แสงศึรี อาร์ต 94 หม่้่ 3 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0950619531
13. นัายนันัทิวา  ขั้นัฑเสม่า ปอ 7/9 หม่้่ 2 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0925346597
14. นัายนัำาโชค  สิริพัฒนัาสม่บัติ โชค 190/1 หม่้่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0982769443
15. นัายปฏิิภิาณ  สายคำ�า ม่อส 193 หม่้่ 2 ต.เบิกไพร อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0983761240
16. นัายปณิธานั  แก้วมั่�นั พลั้บ 161/2 หม่้่ 1 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0939833371
17. นัายพงศ์ึปรีชา  แซ่้ลี้� ต่อ 56 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0944497392
18. นัายพีรกร  พันัธ์ุแด้ง ไอซ์้ 54/2 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0951825209

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิช.3/2ปวิช.3/2

19. นัายไพโรจ้น์ัทวี วารี โรจ้น์ั 113/3 หม่้่ 7 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0985096742
20. นัายภิานุัสรณ์  ทองจี้นั เฟิัร์ส 100 หม่้่ 2 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0989134857
21. นัายรังสิมั่นัต์ุ  กำาลั้งหาญ นัาย 56/1 หม่้่ 8 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0952544409
22. นัายวนััสบดี้  วัตรเอก จ๊้อบ 35 ถนันั เส่อป่า ซ้อย4 อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0909534301
23. นัางสาววาทิตา  ภิาระเวช มิ่�ว 46 หม่้่ 2 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชุบรี 0821607452
24. นัายวิศึรุต  แก้วโกมุ่ท โอ๊ค 4/2 หม่้่ 1 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0967634203
25. นัายวุฒิชัย  ตันัตระก้ล้ โอ๊ต 114 หม่้่ 8 ต. ขุ้นัพิทักษ์ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0647790999
26. นัายศัึกรินัทร์  พิม่พ์คร้ โรส 141 หม่้่ 15 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0992298470
27. นัายศิึวะ  แด้งด้้อม่ยทุธ์ พีท 9/124 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0923134813
28. นัายศุึภิวิชญ์  ศึรีขั้ด้เค้า โน่ั 328/154 ซ้อย เข้าวังวิล้ล่้า4 อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0981298552
29. นัางสาวศุึวีรยา  นัาคจ้าด้ สาหร่าย 269/8 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0852165711
30. นัายเศึรษฐพงษ์  มั่�นัคง โบท 36/1 หม่้่ 1 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้. ราชบุรี 0960964316
31. นัายสถาพร  ด้วงอัม่พร เพิ�ม่ 27 หม่้่ 5 ต. หนัองพันัจั้นัทร์ อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0643621751
32. นัายสม่ภิพ  คุณนิัธิโภิคา ภิพ 239/9 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0637140358
33. นัายสรรเพรชญ์  สารีวงษ์ เพชร 82/1 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0643393912
34. นัายสิทธิวัฒน์ั  ชุ่ม่แสง แชม่ป์ 47 หม่้่ 10 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0624138995
35. นัายอดิ้ศัึกดิ้�  จุ่้นัเจ้ริญ ฟัรอย 70 หม่้่ 14 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0957809847

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
ศุึภิวิชญ์, ณัชพล้, เฉลิ้ม่ศัึกดิ้�, วนััสบดี้, 
รังสิมั่นัต์ุ, ปฏิิภิาณ, สรรเพรชญ์, วิศึรุต
แถึวสอำงจากซ้้ายไปขวา
ศัึกรินัทร์, สิทธิวัฒน์ั, ณัฐภัิทร, ธีรนันัท์, 
นัำาโชค, อดิ้ศัึกดิ้�, ชนักชนัม์่,  พงศ์ึปรีชา, 
ธาด้าพงศ์ึ
แถึวสาม้จากซ้้ายไปขวา
วุฒิชัย, ชล้ชาติ, นันัทิวา, ชาคริต,  
เศึรษฐพงษ์, ปณิธานั, ศิึวะ, ภิานุัสรณ์
แถึวสี�จากซ้้ายไปขวา
วาทิตา, ไพโรจ้น์ัทวี, สม่ภิพ, จิ้รกิตต์,  
ธีรภัิทร์, กรรวิ, สถาพร, ธิติสุด้า, ศุึวีรยา
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1. นัายกิตติพันัธ์ แสงธรรม่รัตน์ั พันัธ์ 49 หม่้่ 9 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0614983892
2. นัายเกรียงไกร แก้วกระจ่้าง สเน็ัค 50 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0934311842
3. นัายชัชพล้ ธนัาวรวดี้ แม่นั 99/2 หม่้่ 2 ต.ท่าชุม่พล้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0982590582
4. นัายชานันัท์  แพทย์เพียร เอ 4/1 หม่้่ 1 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0960341172
5. นัายชินัราช ฤทธิ�ม่หา ดิ้ว 38 หม่้่ 10  ต.โพนังาม่ อ.อากาศึอำานัวย จ้.สกล้นัคร 47170 0964179427
6. นัางสาวทิพรัตน์ั สัทธนัานัันัท์ ไข่้นุ้ัย 65 หม่้่ 3 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0943341706
7. นัายธีรเด้ช ซ่้า หล้ง 182/8 หม่้่ 11 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928368867
8. นัายธีระพล้ ทับศึรี ธี 49/95 ซ้.พระราม่ที� 2 ซ้อย 60 แข้วงแสงด้ำา เข้ตบางขุ้นัเทียนั 
   กรุงเทพม่หานัคร 10150 0996133399
9. นัายบรรพต เเก้วดี้ พริก 48/2 หม่้่ 6 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75110 0973273184
10. นัายปฏิิภิาณ ติเยาว์ ย ้ 73 หม่้่ 6 ถ.ท่าตะคร้อ ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0806205821
11. นัายปรเม่ษฐ ชม่วงษ์ เฟิัร์ส 43/1 หม่้่ 5 ต.เข้าเเร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0632262339
12. นัายปวรปรัชญ์  ด้าปานั ต้นักล้้า 13/2 หม่้่ 9 ต.ปากเเรต  อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0946390217
13. นัายพงศึธรณ์ ปิยะพันัธ์ุ ก็อตจิ้ 16/6 หม่้่ 3 ต.วังข้นัาย อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0989293017
14. นัายพงศ์ึพันัธ์ุ ผิู้วเผู่้อก โน้ัต 125 หม่้่ 7 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0806273475
15. นัายพล้กฤษณ์ จั้นัทร์สร พอส 35/4 หม่้่ 4 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0927978848
16. นัายไพศึาล้ สม่บัติ พอร์ช 31/5 หม่้่ 2 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี70000 0985266511
17. นัายภิราด้ร แล้จ้ะบก บ้ม่ 310/2 หม่้่ 3 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0984405450
18. นัางสาวมั่ล้ลิ้กา  รสชุ่ม่ อ้อนั 54/1 หม่้่ 3 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0970857363

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
อติวิชญ์, อรรถวินัทร์, สิทธิภิาคย์, วชิระ, วีรพจ้ณ์, 
สิทธิพล้, ภิราด้ร, ชัชพล้
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
เกรียงไกร, ชานันัท์, พล้กฤษณ์, ธีระพล้,ปวรปรัชญ์,
ศึศิึฏิฐ์, ปรเม่ษฐ
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
กิตติพันัธ์,พงศ์ึพันัธ์ุ, ปฏิิภิาณ, วรพล้, กิตติพจ้น์ั, วายุ,
สรธัญ, ไพศึาล้, ชินัราช
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
พงศึธรณ์, เอกราช, อดิ้เทพ, บรรพต, มั่ล้ลิ้กา, 
รัตนักาญจ้น์ั, ศุึภิโชค, ออม่สินั
แถึวที�ห้าจากซ้้ายไปขวา
ทิพรัตน์ั, รุจ้รวี, ศึรัณย์, ธีรเด้ช, ข้วัญจิ้รา, ปาลิ้ตา

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิช.3/3ปวิช.3/3

19. นัางสาวรัตนักาญจ้น์ั เพชรสนั กาญจ้น์ั 47 หม่้่ 3 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0902877921
20. นัางสาวรุจ้รวี ชาวนัาวงษ์ จ้้นั 5 หม่้่ 1 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0930315393
21. นัายวชิระ พราหม่ม่นััส โจ้ 78 หม่้่ 4 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0648410224
22. นัายวรพล้ โยธาภัิกดี้ ต๊ะ 51/1 หม่้่ 5 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0951081183
23. นัายวาย ุกองโชคปัญญา หยอง 84/2  หม่้่ 6 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0631822493
24. นัายวีรพจ้ณ์ จ้้ระวัฎ กาย 205/1 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0610099327
25. นัายศึรัณย์ อีหล่้ะ รัณย์ 126/91 หม่้่ 3 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 70000 0617698385
26. นัายศึศิึฏิฐ์ ศึรีวงศ์ึราช ออย 70/1 หม่้่ 4 ต.ท่าชุม่พล้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0807751062
27. นัายศุึภิโชค ข้าวสะอาด้ เคนั 256/285 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ซ้.วาสนัาดี้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0619813738
28. นัายสรธัญ อินัพรม่ อ้นั 129/5 หม่้่ 4 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984625487
29. นัายสิทธิพล้ ตุล้าธาร ติว 18/1 หม่้่ 8 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0983136989
30. นัายสิทธิภิาคย์ เอี�ยม่สอาด้ เต้นั 124 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0829592148
31. นัายสุภิกิณห์ เกษณียบุตร เจ้ 63/2 หม่้่ 2 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0638280476
32. นัายอดิ้เทพ ฉายวรรณ เบส 256/280 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0959295722
33. นัายอติวิชญ์ เจี้ยม่บุญ โพล์้ค 2 หม่้่ 2 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0926043308
34. นัายอรรถวินัทร์ ศึรีทอง เบียร์ 459/18  หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0916987162
35. นัายออม่สินั แก้วนัภิา ออม่สินั 229/1 หม่้่ 3 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง 70120 0891799328
36. นัายอิทธิเด้ช สว่างเนัตร ยนีัส์ 112  หม่้่ 10 ต.ตะครำ�าเอนั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0624901847
37. นัายเอกราช กล้ยนีั เอก 7 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0901387041
38. นัายกิตติพจ้น์ั ลิ้�ม่วัฒนัะ เม่ธ 184 หม่้่ 3 ต.ด้อนัไผู่้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0995169594
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1. นัายกานัต์ทิพวัฒน์ั  แต่งศึรี วาเล้นัไทน์ั  95/1 หม่้่ 5 ต.บางเค็ม่ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0634409867
2. นัายชนัาธิป  ภ้ิชม่ศึรี แม่นั 117/12 หม่้่บ้านัเด้อะโฟัล้ว์ หม่้่ที�10 ซ้อยวิศึวะเสนัานิัคม่
    ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0969178873
3. นัายชาญชัย กัล้ยาล้อง มี่นั 135 หม่้่ 7 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0979535563
4. นัางสาวญานิัสา  ทับเนีัยม่ เนัป 192/1 หม่้่ 5 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0972162410
5. นัายเด้ชวิชญ์ จ้ำาเล้ ไนัท์ 38 หม่้่ 4 ต.ท่าชุม่พล้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0922942716
6. นัายธนักร  สุข้เสงี�ยม่ ต๋อง 33/2 หม่้่ 6 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0926682016
7. นัายธนัวัฒน์ั  จั้นัทร์แพง เอิด้ ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0985543004
8. นัายนิัติธร  กล้้ายประยงค์ ปลั้�ก 69/1 หม่้่ 3 ต.บางสะแก อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75120 0619191550
9. นัายพงษ์ตะวันั  สวนักิจ้ บอล้ 84 หม่้่ 3 ต.เการะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0634409867
10. นัายภิิณษกรณ์  สียารัตน์ั ทิว 47/8 หม่้่ 2 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0858855487
11. นัายระวี  ศิึริลั้ทพร แซ้ม่ 94/4 หม่้่ 4 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0823259344

12. นัายวชิรวิทย์  กุลี้น้ัอย แม่นั 6/8 หม่้่ 2 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0990103921
13. นัางสาวสโรชา  ตันัพิกุล้ ฝึนั 125 หม่้่ 8 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0951518911
14. นัายอนุัวัตร  ฤาเด้ช เป๊ก 2/2 หม่้่ 1 ต.เบิกไพร อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 
15. นัายอเนัก  ภ้ิวพานิัช ม่าย 220/64 หม่้่ 10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0952487744
16. นัายสหรัฐ  กะนีัจิ้ตร โจ้โจ้้ 79/1 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0936699266

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิส.2/1ปวิส.2/1

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ระวี, พงษ์ตะวันั, กานัต์ทิพวัฒน์ั, 
ชนัาธิป
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ธนักร, สหรัฐ, อนุัวัตร, เด้ชวิชญ์, 
ธนัวัฒน์ั, วชิรวิทย์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ชาญชัย, ภิิณษกรณ์, สโรชา, อเนัก, 
ญานิัสา, นิัติธร

สาขางานิคอมูพิวิเต์อร์ฮ้าร์ดแวิร์	(มู.6)สาขางานิคอมูพิวิเต์อร์ฮ้าร์ดแวิร์	(มู.6)
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1. นัายกิตติพัฒน์ั  นิัล้วัฒน์ั เม่ฆั 126/30 หม่้่ 5 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0838377199
2. นัายจิ้ระพงศ์ึ  สุนัทรศึารท้ล้ มั่ด้ 95/ หม่้่ 8 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้างโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0845676499
3. นัายชาญชนิันัทร์  รัตนักินัรี อาร์ม่ 57 หม่้่ 1 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0822125405
4. นัายณัฐกม่ล้  ล่้อหล้้า เต๋ 187/4 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0827156072
5. นัางสาวณิชด้าภิา  วัฒน์ัอด้ทนั นัำ�า 42 หม่้่ 10 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983465825
6. นัายนัันัทวัตน์ั  เกตุทอง โฟัล์้ค 15 หม่้่ 2 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0971736500
7. นัายบวรชัย  อินัทวงศ์ึ โบ๊ท 83/1 หม่้่ 6 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0928930238
8. นัายปาณัสม์่  สร้อยสวัสดิ้� อ๋อง 9/154 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0943373806
9. นัายม่ครพันัณ์  แก้วสอาด้ ก็อต 11/1 หม่้่ 1 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0926404933
10. นัายยศึกฤต  จิ้ตรสม่านั เอิร์ท 72/1 หม่้่ 8 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0952649576
11. นัายวรปรัชญ์  เทียม่สุวรรณ์ วิว 396/40 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0958099163
12. นัางสาวอภิิชญา  นัำาเจ้ริญ ชม่พ่้ 75 ถ.แสงช้โต18 ต.ตะครำ�าเอนั อ.ท่าม่ะกา 
   จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0928027918
13. นัายอรรถเด้ช  สุข้แจ่้ม่ ไม่ค์ 51/3 หม่้่ 9 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0909458792
14. นัางสาวอัปสร  แก้วงอก ตะวันั 37/2 หม่้่ 7 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0984408510

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ณัฐกม่ล้, วรปรัชญ์, ยศึกฤต, กิตติพัฒน์ั, บวรชัย,
ปาณัสม์่, ชาญชนิันัทร์, จิ้ระพงศ์ึ
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
นัันัทวัตน์ั, อภิิชญา, ณิชด้าภิา, อัปสร, อรรถเด้ช,  
ม่ครพันัณ์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

สาขางานิคอมูพิวิเต์อร์ฮ้าร์ดแวิร์สาขางานิคอมูพิวิเต์อร์ฮ้าร์ดแวิร์

Ratchaburi Technical College
104104

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกฤตกร องคเชษฐ โอ๊ต 129 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0626328779
2. นัายชุติพนัธ์ เงินัประดั้บ ไนัท์ 3/4 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0916976393
3. นัางสาวณัฐธิด้า อินัทโพธิ� ม่าย 51/5 หม่้่ 4 ต.บางแพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0636045489
4. นัายณัฐพล้ ดิ้นัประทานั เบล้ล์้ 12/104 หม่้่ 5 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0924855965
5. นัางสาวณัฐวดี้ ชนัะ กุ๊กไก่ 300/71 ซ้.สันัติสุข้ ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0614355300
6. นัายธนัา ยาคำา บิ�ก 28 หม่้่ 8 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0824602190
7. นัายวิศึรุตษ์ คุ้ยหล้้ โจ้้ 277/2 ต.ด้ำาเนิันัสะด้วก อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70160 0636045489
8. นัายสหัสวรรษ ม่รรคทรัพย์ คอม่ 2/155 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0950659074
9. นัางสาวอารียา โพกาวินั ล้้กเงาะ 77 หม่้่ 1 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0990017334
10. นัายเอกพล้ เฮงราย ต้าร์ 1/11 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0630843071

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิส.2/3ปวิส.2/3

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ณัฐพล้, ธนัา, ณัฐธิด้า, วิศึรุตษ์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
สหัสวรรษ, กฤตกร, ณัฐวดี้, อารียา, 
ชุติพนัธ์, เอกพล้

สาขางานิเทคโนิโลัยีระบุบุโทรคมูนิาคมูสาขางานิเทคโนิโลัยีระบุบุโทรคมูนิาคมู

Ratchaburi Technical College
105105

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายคม่สันัต์ เร่องเทศึ ตะวันั 18 หม่้่ 7 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0982796181
2. นัายชนักันัต์ อารม่ย์สุข้โข้ เจ๋้ง 53 หม่้่ 5 ต.หวายเหนีัยว อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0624461658
3. นัายโชติวัฒน์ั ศิึริพจ้นัาวรรณ ดิ้ว 83/1 หม่้่ 8 .บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0947960191
4. นัายฐิติวุฒิ อายยุงค์ แบงค์ 154 หม่้่ 7 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0823544218
5. นัางสาวณิศึาชล้ ทับปิ�นัทอง ชม่พ่้ 20 หม่้่ 1 ต.คุ้งนัำ�าวนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0927934347
6. นัายธนักฤต ม่่วงทอง แพท 91 หม่้่ 2 ต.ตันัม่ะม่่วง อ.เม่่อง จ้.เพชรบุรี 76000 0629698727
7. นัายธนัคม่ ปาล้ล้า ซี้นั 16/3 หม่้่ 6 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0922799089
8. นัายธนัพล้ พึ�งอบ เต้ย 90 หม่้่ 3 ตำาบล้ นัำ�าพุ อ เม่่อง จ้ ราชบุรี 70000 0871109760
9. นัายธนัาธรณ์ ม่่วงไหม่ อ๊อฟั 123 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชุบรี 70180 0954846837
10. นัาย ธีรพงศ์ึ แป้นัแหล้ม่ มี่นั 178 หม่้่ 5 ต.บัวงาม่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70210 0988730604
11. นัายธีรพงษ์ ล้้อม่สาย พงษ์ 10 หม่้่ 3 ต.หนัองชุม่พล้เหน่ัอ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0970089677
12. นัายนุัชากร ภัิกดี้บุรุษ นุั 248/5 หม่้่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0992579933
13. นัางสาวปฐม่า คำาช่�นั แก้ว 158/2 หม่้่ 11 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0945566230
14. นัางสาวปวันัรัตน์ั อินัทนิัล้ พิม่ 73/2 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0655589119

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์	ช่างอิเลั็กทรอนิิกส์
ปวิส.2/4ปวิส.2/4

สาขางานิอิเลั็กทรอนิิกส์อุต์สาหกรรมูสาขางานิอิเลั็กทรอนิิกส์อุต์สาหกรรมู
แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
วิระชัย, นุัชากร, วราวุฒิ, พิชชากร, ภ้ิษิต, อัษฎวุธ
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ชนักันัต์, อำานัาจ้, ธนัาธรณ์ , ธนักฤต, ภ้ิชิต, 
วรานััท
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ฐิติวุฒิ, ธีรพงศ์ึ, ธีรพงศ์ึ, เอกลั้กษณ์,โชติวัฒน์ั,
คม่สันัต์
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ธนัพล้, ธนัคม่, ปฐม่า, ณิศึาชล้, ปวันัรัตน์ั, 
อรม่รัตน์ั, สิทธิโชค, สุทธิรักษ์

15. นัายพิชชากร ศึรีสุข้ พีท 52/2 หม่้่ 6 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0646585104
16. นัายภ้ิชิต เทพรส ม่่อนั 60/2 หม่้่ 1 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000
17. นัายภ้ิษิต หล้วงงาม่ โจ้ 39 หม่้่ 5 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0961842938
18. นัายรณชัย อัม่รินัทรักษา บอล้ 104 หม่้่ 8 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0649810985
19. นัายวรานััท แป้นักลั้ด้ เอ็ม่ 13 หม่้่ 6 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0948945640
20. นัายวราวุฒิ คุ้ม่จิ้ตร บี 54 หม่้่ 2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0821121699
21. นัายวีระชัย รุ่งเอนัก บอล้ 2 หม่้่ 5 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0843540903
22. นัายสิทธิโชค อารม่ย์ปล่้�ม่ หมี่ 65/2 หม่้่ 3 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0950455462
23. นัายสุทธิรักษ์ สีนิัล้ เวฟั 23/9 หม่้่ 15 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0983428486
24. นัางสาวอม่รรัตน์ั สร้อยคำา อาย 40/1 หม่้่ 7 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0619108813
25. นัายอัษฎาวุธ สุนัทร ยฟ่้ัา 64/9 หม่้่ 6 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0960957252
26. นัายอำานัาจ้ วรรณกรี ยะ 155 หม่้่ 8 ต.เตาป้นั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0926415701
27. นัายเอกลั้กษณ์ สีเม่ฆั ออย 9 หม่้่ 7 ต.ด้อนัเเร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0912583057

Ratchaburi Technical College
106106

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ช่างก่อสร้าง

Ratchaburi Technical College
107107

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัายกิตติธัช พระแก้ว ต้าร์ 161/2 หม่้่ 4 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0924728007
2. นัายเกียรติบวร วงษ์วร เม่า 38 หม่้่ 7 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0943486724
3. นัายฉัตรม่งคล้ ลี้�อุด้ม่ศัึกดิ้� เนีั�ยบ 155 หม่้่ 12 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0944781477
4. นัางสาวชลิ้ตา สาด้ะระ แนันั 15 หม่้่ 2 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0983380325
5. นัายชาญธิษณ์ สุฉันัทบุตร เต้ย 9/1 หม่้่ 5 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0949625890
6. นัายณัฐวุฒิ ทองช้อย เต๊ะ 179/147 หม่้่ 7 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0907864208
7. นัายธนักร เลิ้ศึพยาบาล้ เฟ่ัยร์ 230/22-4 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000
   (ค่ายบุรฉัตร) 0958209295
8. นัายธนัากร เปรม่สุข้ คิม่ 55 หม่้่ 4 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพรชบุรี 76140 0614125686
9. นัายธีระพันัธ์ การชนัไชย ก้อง 153 หม่้่ 8 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0956381891
10. นัายนัทีกานัต์ ประดิ้ษฐพงศ์ึ ฟิัว 232 หม่้่ 1 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0656980185
11. นัางสาวบุญสิตา เอี�ยม่มี่ เต็ม่ 100/1 หม่้่ 1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ้. ราชบุรี 70160 062-9702672
12. นัายบ้รณาการ บ้รณะภัิกดี้ ม่่อนั 15/1 หม่้่ 10 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0855744093
13. นัายปัณณธร ชัชวาล้ย์ โซ้ด้า 89/9 หม่้่ 1 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0616686489
14. นัางสาวปิยนุัช โชติช่วง หวา 74/2 หม่้่ 1 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0825021624

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
อาทิตย์, ปัณณธร, อดิ้ศัึกดิ้�, เกียรติบวร, 
อชิตพล้, ภิราด้ร, กิตติธัช, สหพล้, ณัฐวุฒิ, 
ธีระพันัธ์, สุภัิทรชัย, นัทีกานัต์, กิตติศัึกดิ้�
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
นัพกร, ประดิ้พันัธ์, ฉัตรม่งคล้, รัชนัก, วิภิาวี, 
ชลิ้ตา, บุญสิตา, ปิยนุัช,  พนิัด้า, อนิัตยา, 
ชาญธิษณ์, บ้รณาการ, ธนัากร, ภิาณุพงศ์ึ, 
ธนักร, อิทธิพล้

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างก่อสร้าง	ช่างก่อสร้าง
ปวิช.3/1ปวิช.3/1

15. นัางสาวพนิัด้า กรประดิ้ษฐ นุัช 87 หม่้่ 10 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0961415630
16. นัายภิราด้ร จั้นัทร์ใหญ่ ค้ก้า 65/10 หม่้่ 1 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0989974821
17. นัายภิาณุพงศ์ึ กาญจ้นัะวสิต บอล้ 299/14 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0926700174
18. นัางสาวรัชนัก คงสุข้ ชม่พ่้ 39 หม่้่ 5 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0654283071
19. นัางสาววิภิาวี พักเขี้ยว มุ่ก 91/3 หม่้่ 10 ต.วัด้แก้ว อ.บางแพ จ้. ราชบุรี 70160 0929736920
20. นัายสหพล้ เต็ม่ช่�นั ต้อง 41 หม่้่ 5 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0822433661
21. นัายสุภัิทรชัย นัาม่เตียนั เม่่นั 4/2 หม่้่ 9 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0985787636
22. นัายอชิตพล้ อุปโท ป่านั 33/1 หม่้่ 10 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0968184816
23. นัายอดิ้ศัึกดิ้� ช่�นัชม่ ต้อม่ 381/3 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0822356032
24. นัางสาวอนิัตยา บุตรรักษ์ ชม่พ่้ 59 หม่้่ 9 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0989460858
25. นัายอิทธิพล้ เสล้าคุณ ศึรราม่ 13 หม่้่ 3 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0983818310
26. นัายกิตติศัึกดิ้� สม่พันัธ์ โอ๊ต 174/80 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0659721296
27. นัายนัพกร จิ้นัด้าภ้ิ ออม่สินั 154/8 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000   
   (ค่ายบุรฉัตร) 0842738775
28. นัายประดิ้พันัธ์ จิ้ยะพานิัชกุล้ เอิร์ธ 2/1 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0874064545
29. นัายอาทิตย์ ไพรเขี้ยว เอิร์ธ 72/2 หม่้่ 1 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0613837701
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1. นัายคม่กริช  โพธิ�แก้ว คีนั 96/24 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0612955029
2. นัายเจ้ษฎากรณ์  นิั�ม่นัวล้ ไอซ์้ 3/4 หม่้่ 4 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0615315803
3. นัายณฐกร  แหยม่เกล้้า กาย 38 หม่้่ 5 ต.บางเค็ม่ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0842632271
4. นัายณัฐด้นััย  บางทราย คอปเตอร์ 28/05-9 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0618026324
5. นัายธนักร  สว่างพ่�นั อ้นั 31 หม่้่ 16 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0982741743
6. นัายธเนัศึ แก้วเกิด้ ไกด์้ 42 หม่้่ 4 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0616439175
7. นัายธเนัศึพล้  อุด้ม่ผู้ล้ แม่นัย ้ 81/9 หม่้่ 3 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0626981393
8. นัายปรัชญา  อำ�าอย้ ่ โต้ก 102/20 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 
9. นัายปิยพงษ์  วรรณคร ตุ้ย 180 หม่้่ 4 ต.ปล้ายโพงพาง อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75110 0617403334
10. นัางสาวพรพรรณ ณ บางช้าง ฝ้ึาย 95 หม่้่ 5 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 098518920
11. นัางสาวภัิณฑิรา น่ัวม่ไข่้ จ๋้อม่ 44 หม่้่ 3 ต.ห้วยทราย อ.เม่่อง จ้.ประจ้วบคีรีขั้นัธ์ 77000 0899636718
12. นัางสาวศัึนัสนีัย์ จิ้รบัณฑิตย์ นิัว 57 หม่้่ 12 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0958380478
13. นัายศุึภิณัฐ  ศึรีสังข์้ แบงค์ 181/4 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983127666
14. นัายสรวิศึ  หาญล้ำาใย ม่่อนั 248/4 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0836144674

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างก่อสร้าง	ช่างก่อสร้าง
ปวิช.3/2	ปวิช.3/2	

15. นัางสาวสุกัญญา เกียรติภัิทรชัย หนึั�ง  7/5 หม่้่ 2 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0654872362
16. นัายกาณฑ์พิชญ์ กาฬมิ่ค ม่าร์ค 192/4 หม่้่ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0613508108
17. นัางสาวจิ้ตติยา นัวนัตา กล้้วย 183 หม่้่ 10 บ้านับะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิัคม่ 
   จ้.สกล้นัคร 47130 0935047828
18. นัายชลิ้ต อร่าม่คง แม็่ก 24 หม่้่ 4 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0625679874
19. นัางสาวชิด้ชนัก หน้ัอินัทร์ พิณ 96/465 หม่้่ 1 ต.ม่่วงชุม่ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0924818697
20. นัายณัชพล้ นิัล้ส้งเนิันั ฝุ่ึนั 322 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0616305419
21. นัายพรหม่พัฒน์ั คม่ข้ำา บิ�ก 45 หม่้่ 5 ต.ห้วยยางโทนั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0927897257
22. นัางสาวภัิทรสุด้า ศิึริสุวรรณ ม่ะนัาว 28 หม่้่ 6 ต.หนัองแม่่ไก่ อ.โพธิ�ทอง จ้.อ่างทอง  14120 0848938608
23. นัายรชานันัท์ พรหม่ศึร ฟัลุ๊้ค 21 หม่้่ 1 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0630016980
24. นัายวรนัภิ เงินัดี้ เด้ล้ 184/24 หม่้่ 4 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0841532913
25. นัายศุึภิวัฒน์ั อินัทร์โพธิ�ทอง ภ้ิมิ่ 47/1 หม่้่ 2 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0631522126
26. นัายสุวิจั้กรณ์ นิัยม่เอี�ยม่ แซ็้ค 61 หม่้่ 11 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0624494820

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ณฐกร, ปิยพงษ์, ณัชพล้, กาณฑ์พิชญ์, 
ปรัชญา, ศุึภิณัฐ, ณัฐด้นััย, ธนักร, สรวิศึ, 
ธเนัศึพล้
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
สุวิจั้กรณ์, รชานันัท์, ชลิ้ต, ศุึภิวัฒน์ั, จิ้ตติยา, 
ชิด้ชนัก, พรพรรณ, ภัิณฑิรา, สุกัญญา, 
ศัึนัสนีัย์, ภัิทรสุด้า, พรหม่พัฒน์ั, ธเนัศึ, 
วรนัภิ, คม่กริช, เจ้ษฎากรณ์
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แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ภัิทรพล้, พงษ์กิจ้ติ, ถิรวัฒน์ั,พงศึภัิค, 
ณัฐพล้
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ภิานุัเด้ช, เนัวินั,  ภิานุัพงศ์ึ,จิ้รวัฒน์ั,
สุกัญญา, ณัฏิฐลั้กษณ์, จุ้ฑาม่าศึ, กาญจ้นัา, 
แพรวพรรณ

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างก่อสร้าง	ช่างก่อสร้าง
ปวิส.2/1	(มู.6)ปวิส.2/1	(มู.6)

1. นัายภิาภิานุัพงศ์ึ ขั้นัธ์กำาเหนิัด้ เอิร์ท 260/5 ห้อง 6 ซ้.ปักเป้า ต.หน้ัาเม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0825356754
2. นัางสาวกาญจ้นัา ลิ้�ม่สุวรรณ์ กานั 82 หม่้่ 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0623754530
3. นัางสาวจุ้ฑาม่าศึ เส็งสมุ่ทร มิ่�ว 167/1 หม่้่ 5 ต.ยางหัก อ.ปาท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0647144689
4. นัางสาวณัฎฐลั้กษณ์ ม่าหนัองโด้นั เนัย 35/1 หม่้่ 2 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0806637879
5. นัายณัฐพล้ แย้ม่ถนัอม่ อาร์ม่ 75/1 หม่้่ 9 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ้.เพชรบุรี 76130 0928491344
6. นัายถิรวัฒน์ั เจ้ริญเกตุแก้ว เกม่ส์ 69 หม่้่ 12 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0924514452
7. นัายเนัวินั อินัด้ร วินั 1/12 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0988090457
8. นัายพงศึภัิค เขี้ยวแก้ว ตุล้ 39 ซ้.2 ถ.เจ้ดี้ย์หัก ต.หน้ัาเม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922850466
9. นัายพงษ์กิจ้ติ งาม่เจ้ริญ โบกี� 68 หม่้่ 9 ต.บ้านั อ.โพธาราม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0617038388
10. นัางสาวแพรวพรรณ สอาด้สินัทร์ แพรว 108/3 หม่้่ 9 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0948625184
11. นัายภัิทรพล้ จิ้ตรสม่บ้รณ์ ต้นั 33/2 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0843380938
12. นัายภิานุัเด้ช ฉัตรพุ่ม่ไสว เป้ 66/4 หม่้่ 4 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0645726877
13. นัางสาวสุกัญญา ศึรีอ่วม่ หมิ่ว 70 หม่้่ 9 ต.โพหักอ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0948634409
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1. นัายอธิปัตย์ ฉันัทวิริยวัฒน์ั ไอซ์้ซี้� 278 หม่้่ 3 ถ.สม่บ้รณ์กุล้ ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0898368418
2. นัายวุฒิชัย เสียงเสนัาะ อีนันีั� 34/2 หม่้่ 4 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0993544939
3. นัายวีรภัิทร อิ�ม่เจ้ริญผู้ล้ ฟิัวส์ 160 หม่้่ 9 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0896130959
4. นัางสาวรุ่งรัตน์ั แก้วงอก บิ�กซี้ 9/4 หม่้่ 11 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0928095911
5. นัางสาวพัชยา พานัทอง ล้้กเกด้ 21 หม่้่ 5 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0929486788
6. นัางสาวพรสุด้า  ศึรีแย้ม่วงษ์ ปุ้ม่ปุ้ย 42 หม่้่ 14 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0901919775
7. นัายณัฐวุฒิ  นัาคแด้ง เตเล่้ 71/2 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70000 0945929160
8. นัางสาวกัญญารัตน์ั กีรติเม่ธาวี มุ่กมิ่ก 192/3 หม่้่ 2 ต.ด่้านัทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0659902058
9. นัางสาวชล้ธร หม่ากทะล้าย ใบเฟิัร์นั 29 หม่้่ 4 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0615082260
10. นัางสาว ชานิัด้า แก้วมุ่กด้า แป้งหอม่ 75/2 หม่้่ 2 ต.ปากช่อง อ. จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0861645343
11. นัายรัชต์ธร ขั้นัธ์พานิัช ไข่้ป้ 326/9 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0626617314

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ช่างก่อสร้าง	ช่างก่อสร้าง
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

12. นัายชาคริต วิทยไพบ้ล้ย์สกุล้ มั่งกร 125/6-7 ถ.ราษฎรยนิัดี้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0901919775
13. นัายธราธร สรงกระสินัธ์ุ การ์ฟิัว 11 หม่้่ 4 ต.ด่้านัทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0984684264
14. นัายสรชัช เพ็งรัศึมี่ บิ�กบอส 37/1 หม่้่ 4 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0804322932
15. นัายณัฐนัันัต์ เที�ยงผู้ดุ้งศิึล้ป์ กรีนัที 44 หม่้่ 4 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983696761
16. นัายณัฐภ้ิมิ่ นัาคเอี�ยม่ ก้เกิ�ล้ 4 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0618612302
17. นัาย วัชรพล้ กัสนุักา ปล้ายฟ้ัา 48 หม่้่ 1 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 
18. นัาย ทักษ์ด้นััย ฉล้วยศึรีเม่่อง โอติ 99/41 หม่้่ 5 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0637092496
19. นัาย พัล้ล้ภิ ปุญญประดิ้ษฐ์พร ตะวันั 20 หม่้่ 12 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0924450007
20. นัาย สุรชาย วงศึาโรจ้น์ั ไม่ค์กี� 1/1 หม่้่ 8 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0926522231
21. นัาย จี้รพงษ์ จุ้ฬา ตั�ม่ 183 หม่้่ 4 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984786488
22. นัาย พล้ากร ชัยม่ณี คิม่หันัต์ 154 หม่้่ 9 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0970895725
23. นัาย ฐิติกร กาญจ้นัะวสิต ต้ม่ตาม่ 299/15 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0929863910

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ณัฐนัันัท์, ณัฐภ้ิมิ่, วัชรพล้, ทักษ์ด้นััย,  
พัล้ล้ภิ, สุรชาย, จี้ระพงษ์, พล้ากร, ฐิติกร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อธิปัตย์, วุฒิชัย, วีรภัิทร, รุ่งรัตน์ั, พัชยา,  
พรสุด้า, ณัฐิวุฒิ, กัญญารัตน์ั, ชล้ธร,  
ชานิัด้า, รัชต์ธร,  ชาคริต, ธราธร, สรชัช

Ratchaburi Technical College
111111

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

สถาปัต์ยกรรมู

Ratchaburi Technical College
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวกนักวรรณ  สิงห์คำา แพร 20 หม่้่ 8 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0623746297
2. นัางสาวกิตติม่า  แสนัพยงุ นิั�ง 44 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0803978424
3. นัางสาวจิ้รภิิญญา  นัวล้ติ�ง มิ่�ง 30/3 หม่้่ 11 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0624532538
4. นัางสาวฉัตรกนัก  ทิพคุณ ปั�นั 12/4 หม่้่ 9 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0623594821
5. นัายธนัาทร  แก้วประเสริฐ กอล์้ฟั 39 หม่้่ 9 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0616028431
6. นัางสาวธัญจิ้รา  ผู้้กสินั อิง 78 หม่้่ 6 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0654396029
7. นัางสาวนัภัิสวรรณ  กรุงเกษม่ แนันั 70/1 หม่้่ 4 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0612390782
8. นัางสาวนัภัิสสร  ภิม่ร ตาหวานั 104 หม่้่ 5 ต.บางโตนัด้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0850989406
9. นัายนัล้ธวัช  โอนัอ่อนั บาส 50 หม่้่ 6 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0631392966
10. นัางสาวนัันัทพร  วงศึร แบม่ 25 หม่้่ 15 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0810525140
11. นัางสาวนิัภิาพร  จั้นัทร์พุ่ม่ ม่าย 348/505 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0800420098
12. นัางสาวปาลิ้นีั  เสนัานัาญ นิั�ง 58 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0651132430
13. นัางสาวปิยม่าศึ  ด้วงชัย ปาง 92/1 หม่้่ 8 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0926424580
14. นัายพงษ์ไพร  แสงไกร เอ็ม่ 25/5 หม่้่ 1 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0628864144
15. นัางสาวพิม่านัม่าศึ  จั้กรเสนั ฝึนัด้าว 44 หม่้่ 16 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0956040272
16. นัางสาวมั่ณยาภิา  ธารด้ำารง ภิา 174 หม่้่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0924175676
17. นัางสาววิภิาด้า  ด้อนัเม่ฆั มิ่�ว 10/1 หม่้่ 2 ต.ด้อนัทราย อ.โพาธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0659142909
18. นัางสาวศึศิึนัา  สะอาด้ศึรี แนัท 54/2 หม่้่ 1 ต.ด้อนัใหญ่ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0852932353

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	สถาปัต์ยกรรมู	สถาปัต์ยกรรมู
ปวิช.3	ปวิช.3	

19. นัางสาวศิึรินัด้า  ชม่หม่้่ ฟิัว 33 หม่้่ 9 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0638434472
20. นัางสาวสิริพร  วิจิ้ตรานันัท์ จิ้นั 52/1 หม่้่ 5 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0880291524
21. นัางสาวสิริกม่ล้  เพิ�ม่ทวี นิัว 103 หม่้่ 4 ต.ตะครำ�าเอนั อ.ท่าม่ะกา  จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0972479169
22. นัางสาวสุพรรณษา  บุญม่าเลิ้ศึ เชียร์ 34 หม่้่ 8 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0616576399
23. นัางสาวเสาวภิาคย์ เอกเกษตรสินั ปิงปอง 1541 หม่้่ 1 ต.บัวงาม่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70210 0823652447
24. นัางสาวอรอุม่า  พรม่ฟ้ัา แฮม่ 68/1 หม่้่ 7 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0618182213
25. นัางสาวอริษา  เศึษสม่ เปา 95/2 หม่้่ 1 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0989062683
26. นัายชาญชัย  จิ้ตอำ�า กอล์้ฟั 60/2 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0655792445
27. นัางสาวณัฏิฐณิชา  เชิด้ฉาย เม่ย 53 หม่้่ 3 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0625060045
28. นัายณัฐพงษ์  ปัญจ้นันัท์ น็ัอต 58 หม่้่ 4 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0636791706
29. นัายธนััช  ปริญญาธนัากร ปาล์้ม่ 36 หม่้่ 3 ต.บางนักแข้วก อ.บางคนัที 
   จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75120 0941195024
30. นัายนันัทกร  ธรรม่ชาติ ตะวันั 20 หม่้่ 1 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0961545596
31. นัางสาวปุญญิศึา  วงษ์สีด้า มี่นั 4/1 หม่้่ 14 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984512372
32. นัายสม่ภิพ  ปุญญประดิ้ษฐ์พร น็ัอต 20 หม่้่ 12 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0655932936
33. นัางสาวอังคณา  ศึรีสวัสดิ้� แบม่ 114/4 หม่้่ 1 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0967079485

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
พิม่านัม่าศึ, สิริกม่ล้, อรอุม่า, อังคณา, 
นัภัิสวรรณ, ณัฏิฐณิชา, ปาลิ้นีั,  
มั่ณยาภิา, ศึศิึนัา, วิภิาด้า, ปิยม่าศึ, 
นิัภิาพร, นัภัิสสร, จิ้รภิิญญา, ธัญจิ้รา, 
ปุญญิศึา, อริษา, ศิึริพร, กนักวรรณ, 
สุพรรณษา, ฉัตรกนัก, นัันัทพร, ศิึรินัด้า, 
เสาวภิาคย์, กิตติม่า
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ชาญชัย, นันัทกร, ธนัทร, ณัฐพงษ์, 
สม่ภิพ, พงษ์ไพร, นัล้ธวัช, ธนััช

Ratchaburi Technical College
113113

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวเข้ม่จิ้รา  วิธ้ชุลี้ ศิึ 431 ถ.ไกรเพชร ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0826941592
2. นัางสาวจั้นัทร์จิ้รา  เปรม่สุข้ แบม่ 25 หม่้่ 3 ต.วันัด้าว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0888518858
3. นัายเจ้ษฎา  กองแก้ว เจ้ษ 241/1 หม่้่ 4 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0985270051
4. นัางสาวณิชารีย์  เกิด้ด้วง เหม่ย 30/1 หม่้่ 3 ต.คุ้งนัำ�าวนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0917172505
5. นัางสาวปกรณ์รัตน์ั  เบญจ้ตานันัท์ เฟิัร์นั 16 หม่้่ 1 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0649512830
6. นัางสาวพัชราภิรณ์  กาทอง ครีม่ 127 หม่้่ 3 ต.หนัองอ้อ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0916882053
7. นัางสาวสกาวเนัตร ม่าช้ ด้รีม่ 44/2 หม่้่ 6 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0907929455
8. นัางสาวอังควิภิา  กุล้สนัานั หมิ่ว 191 หม่้่ 3 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0889482311
9. นัางสาวกม่ล้รัตน์ั  ด้ำาดิ้บเหม่าะ ฟ้ัา  25 หม่้่ 11 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0625371425

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ณิชารีย์, ศุึภิาพิชญ์, สกาวเนัตร, พัชราภิรณ์, 
อังควิภิา, ปกรณ์รัตน์ั, กม่ล้รัตน์ั, พุธิตา, 
จั้นัทร์จิ้รา, เข้ม่จิ้รา, ณัฐนัันัท์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ศุึภิชัย, อาชวินั, สรวิชญ์, พีรพล้, จั้กรพงษ์, 
เจ้ษฎา, อภิิลั้กษณ์   

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	สถาปัต์ยกรรมู		สถาปัต์ยกรรมู	
ปวิส.2/1	ปวิส.2/1	

10. นัางสาวณัฐนัันัท์  แก้วโกมุ่ท อาย 4/2 หม่้่ 1 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0859510551
11. นัายศุึภิชัย  แคล้้วคำาพุฒ เค้ก 20/1 หม่้่ 2 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0980256758
12. นัางสาวศุึภิาพิชญ์  มั่�งประสิทธิ� เฟัรนั 51 หม่้่ 7 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาม่ราม่ จ้.ราชบุรี 0985012102
13. นัายสรวิชญ์  อินัทระ อาร์ม่ 88 หม่้่ 3 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0925562292
14. นัายอภิิลั้กษณ์  รวม่ทรัพย์ เปรม่ 28/4 หม่้่ 4 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0923329678
15. นัายอาชวินั  เหล่้องจั้นัทร์ แม็่ค 155 หม่้่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0822198782
16. นัายจั้กรพงษ์  โชติช่�นั เก็ต 25/4 หม่้่ 14 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0625542551
17. นัายพีรพล้  คำาสอนั อาม่ 40 หม่้่ 1 ต.เตาป้นั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0618891697
18. นัางสาวพุธิตา  สาด้สี ทีม่ 53/1 หม่้่ 2 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0638362551

Ratchaburi Technical College
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

การบุัญชี

Ratchaburi Technical College
115115

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



1. นัางสาวกม่ล้ชนัก เวียนังาม่ ปาล์้ม่ 203/6 หม่้่ 4 ซ้.10 โพธาราม่เม่่องใหม่่ ต.บ้านัเล่้อก 
   อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0811499730
2. นัางสาวกม่ล้พร อ้นัเพชร นัาง 29 หม่้่ 4 ต.หนิังพันัจั้นัทร์ อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0929194335
3. นัางสาวกม่ล้วรรณ ปริญญากร ขิ้ม่ 1/39 ถ.สม่บ้ร์กุล้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0889566195
4. นัางสาวกิตติพร ช่�นับุญเพิ�ม่ บัว 153 หม่้่ 4 ต.พงสวาย อ.ม่่อง จ้.ราชบุรี 0957029827
5. นัางสาวสกุล้ณา แสงทอง ขิ้ง 120/3 หม่้่ 3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0625037898
6. นัางสาวจ้ตุพร รอด้นิัตย์ เนัย 34 หม่้่ 8 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0984736346
7. นัางสาวจั้นัทิม่า ธิขั้นัติ แก้ว 282 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0617541298
8. นัางสาวจิ้ด้าภิา จิ้นัด้ากุล้ มี่นั 531 หม่้่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0876100332
9. นัางสาวจิ้รารัตน์ั สุวรรณล่้อ สปาย 10/3 หม่้่ 5 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0628875086
10. นัางสาวชล้ล้ด้า ตันัประเสริฐ ไอซ์้ 160/58 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0968450913
11. นัางสาวฐิติรัตน์ั พันัศิึริพัฒน์ั โบ 99/3 หม่้่ 3 ต.ด่้านันัับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0624175265
12. นัางสาวณัฐนิัการ์ พัด้ไสว การ์ต้นั 110/2 หม่้่ 7 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0612586211
13. นัางสาวณัฐสุด้า อ่อนัอุระ กิ�ก 63/2 หม่้่ 11 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0615580620
14. นัางสาวตรีสุคนัธ์ ง่วนัโค้ว หม่วย 148/495 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0945762754
15. นัางสาวไทรทราย สำาเร่อง กาย 52/1 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0988317706
16. นัายธนัพล้ คงหม่วก ออย 53 หม่้่ 15 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0969270774
17. นัางสาวประภิาศิึริ ชอแระ ตาล้ 94 หม่้่ 1 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี  0924723774
18. นัางสาวปัณฑารีย์ แซ่้ตั�ง แนันั 173 หม่้่ 1 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0990168034

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
วนิัด้า, สกุล้ณา, สุกัญญารักษ์, ปาริฉัตร, ธนัพล้, ฐิติรัตน์ั, 
รัญชิด้า, สัญจิ้ตา, ชล้ล้ด้า
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ผู้กายพร,  ศิึริรัตน์ั, ศึศิึวิม่ล้, ณัฐสุด้า, จิ้รารัตน์ั, สุพัตรา, 
จ้ตุพร, กม่ล้วรรณ, สุปรียา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
กม่ล้พร, กิตติพร, ปัณฑารีย์, พรพิม่ล้, อริสา, อรุณี, 
อภิิญญา, วรัชยา, จั้นัทิม่า, อริศึรา
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ปิยธิด้า, ณัฐนิัการ์, กม่ล้ชนัก, สุวรรณภิา, อังศึนัา, จิ้ด้าภิา, 
ภิาวิณี, ตรีสุคนัธ์, ไทรทราย, อินัทิรา

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การบุัญชี	การบุัญชี
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

19. นัางสาวปาริฉัตร คะเชนัทร ด้รีม่ 127 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0982170901
20. นัางสาวปิยธิด้า อาจิ้ตร บีม่ 78/1 หม่้่ 6 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0950022503
21. นัางสาวผู้กายพร หงษ์น้ัอย ป่านั 59 หม่้่ 2 ต.ทนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0956252408
22. นัางสาวพรพิม่ล้ ภ้ิมิ่เพ็ง เล้ย์ 42 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0912551040
23. นัางสาวภิาวิณี จิ้นัด้าสอนั เบ้ว 10/1 หม่้่ 2 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0958627435
24. นัางสาวรัญชิด้า สุด้จิ้รัต แน็ัต 44/1 หม่้่ 7 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0661385142
25. นัางสาววนิัด้า อย้ศิ่ึริ แป้ง 67 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0618378912
26. นัางสาววรัชยา คลั้งทรัพย์ เชียร์ 43 หม่้่ 1 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0983497454
27. นัางสาวศึศิึวิม่ล้ สีขั้นัตี ตั�ก 53 หม่้่ 10 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0655709548
28. นัางสาวศิึริรัตน์ั อย้ศิ่ึริ ป่านั 67/4 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวยผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0989791178
29. นัางสาวสัญจิ้ตา โกม่ล้เปลิ้นั หนึั�ง 185/13 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0656604075
30. นัางสาวสุกัญญารักษ์ สิทธิศัึกดิ้� โรส 288/4 หม่้่ 1 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0629132041
31. นัางสาวสุปรียา พิพิธ แอม่ 115/1 หม่้่ 5 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0935309252
32. นัางสาวสุพัตรา ลั้ด้ด้า โบ๊ท 205/2 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0614717545
33. นัางสาวสุวรรณภิา พงษ์ดี้ มิ่ว 36/1 หม่้่ 6 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0625347736
34. นัางสาวอภิิญญา พุฒหอม่ร่�นั ต้นั 2 หม่้่ 1 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0929149747
35. นัางสาวอริสรา มุ่ล้ม้่ล้ ไอซ์้ 36/1 หม่้่ 5 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0613735318
36. นัางสาวอริสา ชัยม่งคล้ พล้อย 103 หม่้่ 4 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0960549039
37. นัางสาวอรุณี หล้วงงาม่ นัำ�า 39 หม่้่ 5 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0800424267
38. นัางสาวอังศึนัา ช่�นัหุ่นั พล้อย 4/4 หม่้่ 7 ต.ท่าเสา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0929030451
39. นัางสาวอินัทิรา ทรัพย์เพิ�ม่ เอิญ 105/7 หม่้่ 1 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0909587627
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1. นัางสาวกม่ล้วรรณ  เคร่อวัล้ย์ ยุ่ง 33 หม่้่ 3 ต.เตาป้นั อ.โพธารา จ้.ราชบุรี 0928039808
2. นัายกฤษณกร  พล้้สุวรรณ ว๊้ป 17/2 หม่้่ 8 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0944301424
3. นัางสาวกัญญาม่าศึ   ด้ารารัตน์ั ออย 35/1 หม่้่ 2 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0647747759
4. นัางสาวกาญจ้นัา   นักขุ้นัทอง เกรซ้ 60/2 หม่้่ 14 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0988926447
5. นัางสาวข้นิัจ้ด้า     ผุู้สดี้ ปาล์้ม่ 77/1 หม่้่ 9 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0807740730
6. นัางสาวจ้ารุวรรณ พัฒนัจั้นัทร์หอม่  บีม่ 29 หม่้่ 4 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0649852308
7. นัางสาวจิ้นัตนัา     วัชรินัทร์ บี 73/10 หม่้่ 4 ต.บางโตนัด้  อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0875335049
8. นัางสาวชล้ธิรา     ชม่พ้ธวัช ฝ้ึาย 57 หม่้่ 2 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0836899714
9. นัางสาวชนันิักานัต์  เข้้ม่แข็้ง เบส 89/17 หม่้่ 3 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0954724189
10. นัางสาวจิ้รัชญา   ศึรีจั้นัทร์ จ้า 78/3 หม่้่ 2 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0947736444
11. นัางสาวฐิติรัตน์ั    เพ็งล้อย มี่นั 110 หม่้่ 2 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0946807789
12. นัายฐิติศัึกดิ้�   รพิพรอาภิา ปอนัด์้ 49 หม่้่ 5 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0614845614
13. นัางสาวณัฐวดี้   แซ่้เฮง นุ่ันั 186 หม่้่ 1 ซ้อย42 ต.บ้านัไร้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0631397190
14. นัางสาวธิด้า  ศึรัทธาผู้ล้ ไอซ์้ 13 หม่้่ 2 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0925657748
15. นัางสาวนัฤม่ล้  จั้นัชารี น๊ัอต 17/4 หม่้่ 4 ต.ด่้านัทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0650476213
16. นัางสาวนัฤม่ล้  แก้วพร้อม่ตรึก มิ่�นัท์ 80/1 หม่้่ 10 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0980080134
17. นัางสาวนัวล้วรรณ  ผู้าสุก ม่่อนั 433/110 ถ.ศึรีสุริยวงศ์ึ อ.เม่่อง ต.หน้ัาเม่่อง จ้.ราชบุรี 0947711943
18. นัางสาวน้ัองปล้า  สุข้สำาราญ ปล้า 25 หม่้่ 1 ต.คุ้งกฐินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0640097626
19. นัางสาวปณิด้า   สิงห์วิชัย ฟิัล์้ม่ 93/3 หม่้่ 12 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0615705543

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การบุัญชี	การบุัญชี
ปวิช.3/2ปวิช.3/2

20. นัางสาวปนััด้ด้า  ตรีพล้ มุ่ก 36 หม่้่ 7 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0631702126
21. นัางสาวปพิชญา  ภิายศึรี เอิร์ท 34 หม่้่ 13 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0656792745
22. นัางสาวพรพิม่ล้  พงพันัธ์ นุ่ันั 36 หม่้่ 7 ต.โรงหีบ อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0994040449
23. นัางสาวพล้อยชม่พ้  ศึาสตรินัทร์ การ์ต้นั 215/1 หม่้่ 12 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0615523188
24. นัางสาวเพ็ญศึรี  บัวงาม่ แพร 110 หม่้่ 4 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0858341826
25. นัางสาวภัิทรวดี้  ยอด้ธรรม่ แนัร์ 1/342 หม่้่ 14 ซ้.10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0642052088
26. นัางสาวภิานุัม่าศึ  บุญสม่ปอง ปานั 136 หม่้่ 12 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0661378107
27. นัางสาวนััฐนิัชา   เช่�อประทุม่ แอ้ม่ 144 หม่้่ 3 ต.แพงพอย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0616380564
28. นัางสาวลั้ล้น์ัล้ลิ้ต  ทองก้อนั ลั้นั 141/2 หม่้่ 13 ซ้.เข้าวังวิล้ล่้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0658246584
29. นัางสาววิม่ล้ เกิด้ล้าภิ ไอซ์้ 282 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0822207292
30. นัางสาววิไล้พร  ม้่ล้สวัสดิ้� แป้ง 117/1 หม่้่ 9 ต.หินักอง อ.ม่่อง จ้.ราชบุรี 0989163315
31. นัางสาวศึริลั้กษณ์  สวัสดี้ เก๋ 27/1 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0634435956
32. นัางสาวสร้อยสุด้า  ศึรีคง เปรี�ยว 295 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0656400583
33. นัางสาวสิริพรรณ  สีใจ้ดี้ ปาล์้ม่มี่� 181/7 หม่้่ 11 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0916099628
34. นัางสาวสิริรัตน์ั  เตี�ยเนัตร รัตน์ั 28/1 หม่้่ 3 ต.บ้านัสิงก์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0979700331
35. นัางสาวอรัญญา  เทพไชย อันั 164 หม่้่ 4 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0616095229
36. นัางสาวอัม่พวา  ด้วงช่�นั อั�ม่ 49/3 หม่้่ 5 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0989290328
37. นัางสาวอาจ้รีย์  ปานัเพชร บิว 93/1 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0886523654

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
กฤษณกร, สร้อยสุด้า, ลั้ล้น์ัล้ลิ้ต, จิ้นัตนัา, ภิาณุม่าศึ, 
สิริพรรณ, ณัฐวดี้,  นัฤม่ล้, สิริรัตน์ั, ฐิติศัึกดิ้�
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ชล้ธิรา, พล้อยชม่ภ้ิ, ชนิัจ้ด้า, กัญญาม่าศึ, วิม่ล้ ปพิชญา, 
ศิึริลั้กษณ์, อัม่พวา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
จ้ารุวรรณ, นัฤม่ล้, กม่ล้วรรณ, ฐิติรัตน์ั, เพ็ญศึรี, วิไล้พร, 
ชนันิักานัต์, อรัญญา, ปนััด้ด้า
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
กาญจ้นัา, ธิด้า, พรพิม่ล้, ภัิทรวดี้, ปณิด้า, น้ัองปล้า, 
นัวล้วรรณ, นััฐนิัชา, จิ้รัชญา, อาจ้รีย์
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1. นัางสาวเกวลี้ ชาวบางน้ัอย เกว 128 หม่้่ 5 ต.บัวงาม่ อ. ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้. ราชบุรี 70120 0936209862
2. นัางสาวข้นิัฐา บุญยง ปาย 276 หม่้่ 9 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี  70180  0983646557
3. นัางสาวจั้นัทิม่า พนัม่วันั เกด้ 50 หม่้่ 7 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180  0807781618
4. นัางสาวจุ้ฑาภิรณ์ คม่สาระภิา นุ่ันั 82/5 หม่้่ 9 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160  0935891164
5. นัางสาวชญาด้า รุนันัก ฝ้ึาย 195 หม่้่ 1 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0800429841
6. นัางสาวชษานัันัท์ นัาควงษ์วาล้ย์ แอนั 125 หม่้่ 18 ต.หนัองปร่อ อ.หนัองปร่อ จ้.กาญจ้นับุรี 71220  0989162583
7. นัางสาวชุตินัันัท์ ศ้ึนัย์กล้าง หญิง 90/163 หม่้่ 8 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150  0659091442
8. นัางสาวญาด้า นัาน้ัอม่ แก้ม่ 141/2 หม่้่ 5 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140  0984570275
9. นัางสาวณฐพร เอกวงษา แพรวา 10/4 หม่้่ 2 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150  0988381060
10. นัางสาวณัฐพร ม่าตทอง เอย 57 หม่้่ 3 ต.วัด้แก้ว อ.บางเเพ จ้.ราชบุรี 70160  0927766164
11. นัางสาวณิฌาภัิทร พิศึาล้ภัิทรกิจ้ เอิร์ท 106 หม่้่ 6 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0972472546
12. นัางสาวสรัล้พัสว์ ศึรีสังข์้ ออม่ 10 หม่้่ 5 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130  0656309336
13. นัางสาวธม่นัวรรณ จั้นัทร์เปรม่ ตอง 15/8 หม่้่ 9 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110  0962145601
14. นัางสาว ธัญญาภิรณ์ เกตุภ้ิงา อิ�ม่ 7/5 หม่้่ 2 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0638094841
15. นัางสาวธัญญารัตน์ั ยศึเคร่อ มิ่�ว 16/3 หม่้่ 10 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120  0660647936
16. นัางสาวธิญาด้า สุข้าภิิรม่ย์ บีม่ 37 หม่้่ 6 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0967815424
17. นัางสาวนัฤภิร เป่ยชาติ ข้วัญ 27 หม่้่ 12 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0983377145
18. นัางสาวนัวล้จั้นัทร์ จ่้ารุ่ง อันั 24/1 หม่้่ 9 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0619244803
19. นัางสาวนััฐธิด้า บุญช่�นั ไหม่ 103 หม่้่  2 ต.ประสาทสิทธิ� อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70210  0853485914

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
สิริกัล้ยา, ชญาด้า, ภิรภัิทร, อรการ, วัชรพงศ์ึ, ณัฐพร, 
ปริญา,  จั้นัทิม่า,  ศิึรภัิสสร
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ธัญญรัตน์ั, ชษานัันัท์, ภิคนัันัท์, สรัล้พัสว์, วศิึนีั, 
ธัญญาภิรณ์, ชุตินัันัท์
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
วาทินีั, สิริม่าพร, นัฤภิร, วศิึริพร, ธม่นัวรรณ, ปิยะธิด้า, 
ณฐพร, นััฐธิด้า, เกวลี้
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
สุข้ฤทัย, นัวล้จั้นัทร์, ข้นิัฐา, ศิึริพร, พิริยากร, บรรสิตา, 
ญาด้า, ศึศิึวรรณ, ธิญาด้า, จุ้ฑาภิรณ์, ณิฌาภัิทร 

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การบุัญชี	การบุัญชี
ปวิช.3/3ปวิช.3/3

20. นัางสาวบรรสิตา แสวงหาทรัพย์ ข้้าวผัู้ด้ 11/1 หม่้่ 1 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180  0925726640
21. นัางสาวปริญา เช่�อกาว แตงกวา 9849 หม่้่ 9 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี  70160  0988600437
22. นัางสาวปิยะธิด้า กาญจ้นัประดิ้ษฐ์ โบว์ 15/5 หม่้่ 7 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี  70150  0639201432
23. นัางสาวพิริยากร อริญชโย บอล้ล้้นั 134 ถ.ศึรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0649962156
24. นัางสาวภิคนัันัท์ นัำ�าใจ้สุข้ แป้ง 16/7 หม่้่ 7 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120  0944320303
25. นัางสาวภิรภัิทร สายนัวล้เวช เนัย 82 หม่้่ 11 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0623514426
26. นัางสาววศิึนีั แสงเขี้ยว พรีม่ 95/1 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0972477161
27. นัายวัชรพงศ์ึ ท้าวญาติ เค 46/4 หม่้่ 4 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0984582574
28. นัางสาววาทินีั เจ้ริญสุข้ ต้นั 96/1 หม่้่ 8 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0951122330
29. นัางสาวศึศิึวรรณ นัาถาบำารุง นุ้ัก 91/12 หม่้่ 7 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0827208856
30. นัางสาวศิึรภัิสสร สาตร์เวช ม่ายด์้ 40 หม่้่ 14 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150  0925584598
31. นัางสาวศิึริพร โพธิ�รักษา เบนัซ์้ 92/5 หม่้่ 10 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110  0956947034
32. นัาวสาวศิึริพร ผู่้องแพร เบนัซ์้ 34/2 หม่้่ 4 ต.ด้อนัคลั้ง อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130  0992235984
33. นัางสาว สิริกัล้ยา แจ่้ม่ศึรี อุ้ม่ 15/8 หม่้่ 2 ต.ท่าม่ะกา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120  0800694613
34. นัางสาว สิริม่าพร บัวดี้ เฟิัร์นั 84/1 หม่้่ 3 ต.กล้อนัโด้ อ.ด่้านัม่ะข้าม่เตี�ย จ้.กาญจ้นับุรี 71260  0655080192
35. นัางสาวสุข้ฤทัย พุ่ม่ร่ม่ ชม่พ่้ 43/1 หม่้่ 3 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0970427736
36. นัางสาวอรการ เร่องสำาอางค์ มี่� 51 หม่้่ 4 ต.วังเย็นั อ.บางแพ  จ้.ราชบุรี 70160  0631691716
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1. นัางสาวกรรณิการ์ บริรักษ์ แป้ง 67 หม่้่ 7 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0939213107
2. นัางสาวสาวกัล้ยา พล้อาวุธ แป้ง 51 หม่้่ 5 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0620175017
3. นัางสาวกัล้ยากร แก้วม่ณีโชติ เม่ย์ 88/71 หม่้่ 2 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0810112338
4. นัางสาวกุล้ธิด้า เกตุสกุล้ นุ่ันั 4/1 หม่้่ 7 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0901571820
5. นัางสาวจิ้ราภิรณ์ สิทธิโยธี แนันั 38 หม่้่ 1 ต.บางแพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0968619303
6. นัางสาวชล้ธิชา ทองกลิ้�นั แพร 103/54 ซ้.บ้านัไร่วาสนัาดี้2 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง
   จ้.ราชบุรี 70000 0926741960
7. นัางสาวชล้ธิชา วันัเพ็ญ ครีม่ 15/2 หม่้่ 1 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0923951985
8. นัางสาวญาณิศึา ด้้วงเฮี�ยม่ ม่าย 191 หม่้่ 4 ต.เกาพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0962092936
9. นัางสาวญาณี บุญเกิด้ เนัย 166/1 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0656048958
10. นัางสาวณัชชา แผู้นัคง วิว 199/25 หม่้่ 14 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0888607233
11. นัางสาวธนัภิรณ์ เย็นัใส นัำ�า 73/1 หม่้่ 7 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0944340338
12. นัางสาวธนััญญา บุตรคำา ออม่ 123 หม่้่ 10 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0800592580
13. นัางสาวนัันัท์นัภัิส พุฒนัาค ปาล์้ม่ 20/2 หม่้่6 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0892559259
14. นัางสาวนิัตยา อ่้ตะเภิา ตาล้ 56 หม่้่ 9 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0928292081
15. นัางสาวนิัพพิฐชา พัฒน์ัธนัพนิัต ว่านั 35 ถ.โรงพยาบาล้-บ้านัฆ้ัอง ต.โพธาราม่ 
   อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0649874546
16. นัางสาวเบญจ้ม่าภิรณ์ หอล้ะเอียด้ ปล้ายข้้าว 200/51 หม่้่ 4 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0632618035
17. นัางสาวเบญจ้ม่าศึ เลิ้กสันัเทียะ เฟิัร์นั 88/5 หม่้่ 6 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0983971093

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การบุัญชี	การบุัญชี
ปวิส.2/1	(มู.6)		ปวิส.2/1	(มู.6)		

18. นัางสาวปภิาอร กระเคร่อ มี่นั 36/7 หม่้่ 11 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0614284399
19. นัางสาวปิยธิด้า คุ้ม่สินั นิัว 1 หม่้่ 3 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0645509148
20. นัางสาวปิยรุวีร์ เกิด้ทรัพย์ กีตาร์ 99/1 หม่้่ 7 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0943395201
21. นัางสาวปุณยนุัช ปิ�นัทอง ปุ่นั 65/2 หม่้่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0616265765
22. นัางสาวนัางสาวพรทิวา คนัซ่้�อ อุ้ม่ 93/2 หม่้่ 8 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0616467703
23. นัางสาวมี่นัมิ่ตรา เขี้ยวคราม่ มี่นั 175/1 หม่้่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0985034814
24. นัางสาววรรณธิด้า ฉิม่สุวรรณ เม่ย์ 97 หม่้่ 4 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0989121073
25. นัางสาววรรณวิศึา สระแพงแก้ว นิัว 4/1 หม่้่ 3 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0800681830
26. นัางสาววิภิาวรรณ เร่อนัทอง นุ่ันั 196 หม่้่ 3 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922985301
27. นัางสาวศึศิึกานัต์ แซ่้เตียว โบว์ 7 หม่้่ 7 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0649855808
28. นัางสาวศุึภิกานัต์ โกพัตตา จิ้�กกี� 160/47 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0967031556
29. นัายสมั่ชญ์ ชุ่ม่น้ัอย ม่าร์ค 42/1 ถ.แสงช้โต ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0894781632
30. นัางสาวสุนัารี  สาด้ะระ แนันั 30 หม่้่ 1 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0623589264
31. นัางสาวสุภิาวดี้ โรจ้นับุญญานันัท์ ไอซ์้ 40 หม่้่ 9 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0989507696
32. นัางสาวสุวภัิทร บัวนัาค อันั 15 หม่้่ 8 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929924648
33. นัายอณุลั้กษ์ อินัทนิัล้ ตี�เล็้ก 109 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0928519866
34. นัางสาวอรุโณทัย อุม่ารัตน์ั เอ็ล้ฟั 53 หม่้่ 7 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0631651314
35. นัางสาวอัจ้ฉราภิรณ์ จิ้รจุ้ฑานันัท์ นัาง 76/1 หม่้่ 10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0962757370

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
อณุลั้กษ์, สุวภัิทร, นิัตยา, วรรณวิศึา, ศึศิึกานัต์, ญาณี, 
เบญจ้ม่าศึ, มี่นัมิ่ตรา, สมั่ชญ์ ชุ่ม่น้ัอย
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
กรรณิการ์, กัล้ยา, กัล้ยากร, ปุณยนุัช, จิ้ราภิรณ์, พรทิวา, 
ปภิาอร, นิัพพิฐชา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ปิยุรวีร์, วรรณธิด้า, กุล้ธิด้า, ธนััญญา, ปิยธิด้า, ญาณิศึา, 
อัจ้ฉราภิรณ์, ณัชชา, ชล้ธิชา
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
สุภิาวดี้, นัันัท์นัภัิส, เบญจ้ม่าภิรณ์, สุนัารี, ชล้ธิชา, 
ศุึภิกานัต์, อรุโณทัย, วิภิาวรรณ, ธนัภิรณ์
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1. นัางสาวกม่ล้ชนัก ขุ้นัไชย นัำ�าม่นัต์ 118 หม่้่ 4 ต.ห้วยยางโทนั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0810195971
2. นัางสาวกรรณิการ์ โพธิ�งาม่ ปราง 131/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0985686078
3. นัางสาวเกตุม่ณี เทพม่น้ั จ้้นั 73 หม่้่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0652047819
4. นัางสาวจั้นัทิม่า แซ่้ปัง ยีนัส์ 59/1 หม่้่ 7 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0641214810
5. นัางสาวชญานีั รสชุ่ม่ นุ่ันั 65/1 หม่้่ 3 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0911748416
6. นัางสาวชล้ธิชา ไชยประดิ้ษฐ์ อาย 380 หม่้่ 8 ต.หนัองตากยา อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 0626493022
7. นัางสาวญาณัจ้ฉรา จั้นัทพุฒ ณัจ้ 78 หม่้่ 4 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0625274166
8. นัายณัฐชนันัท์ ไกรปราบ เฟัริส 86/1 หม่้่ 2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0624933490
9. นัางสาวณัฐนิัชา จิ้ตภ้ิธโรจ้น์ั เนัย 102 หม่้่ 6 ต.สี�หม่่�นั อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0971386667
10. นัางสาวด้วงพร ศึรสิทธิ� แอม่ 8/107 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0652158480
11. นัางสาวธนัภิรณ์ กล้ม่มิ่ตร์ พร 3 หม่้่ 10 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0957854903
12. นัางสาวธัญชนัก ตาล้เช่�อ ฝึนั 80/3 หม่้่ 9 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0800679286
13. นัางสาวธารารัตน์ั ศิึริเร่อง รุ้ง 217/1 หม่้่ 2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0988295123
14. นัางสาวธิด้ารัตน์ั ศึรีเม่ฆั โอ 76/92 หม่้่ 3 ต.ด้อนัเเร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0636475321
15. นัางสาวนัภัิสสร อุ่นันัา เม่ย์ 17/3 หม่้่ 6 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0875144499
16. นัางสาวนัรากร เจ้ริญใจ้ จ้้นั 81/3 หม่้่ 8 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0931792223
17. นัางสาวนัริศึรา บุญเลี้�ยง โม่โม่่ 50/3 หม่้่ 6 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0983473585
18. นัางสาวนััทธม่นั พันัแก่นั เอ็ม่ 4/1 หม่้่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0927085226
19. นัางสาวปนััด้ด้า ล้าวเวียง นุ๊ัก 74 หม่้่ 1 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0984726247
20. นัางสาวปรียา เทพพิทักษ์ นุัช 26 หม่้่ 4 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0951541525
21. นัางสาวพรทิพย์ สัตตารุ่ง เบียร์ 38/2 หม่้่ 8 ต.เตาป้นั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0944298887
22. นัางสาวพรพิณ เฉลิ้ม่หม่้่ หนิัง 215 หม่้่ 6 ซ้อย 7 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0968210951

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
โสภิิด้า, นัริศึรา, ปนััด้ด้า, อัจ้ฉรา, ปรียา, ชญานีั, ณัฐชนันัท์, อรนิัภิา
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
สโรชา, ณัฐนิัชา, อโนัชา, เกตุม่ณี, รวิวรรณ, อภัิสรา, ชล้ธิชา, อารญา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
กรรณิการ์, พรพิณ, อารียา, อารยา, อนุัสรา, สรินัทร์ณา, ธนัภิรณ์, วริศึรา
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
จั้นัทิม่า, ธารารัตน์ั, พิจิ้ตรา, รัชนีักรนั, ภัิสสร, วิไล้พร, นัรากร, ศึศิึชา, 
พัชรา, นััทธม่นั
แถึวที�ห้าจากซ้้ายไปขวา
ธัญชนัก, วารุณี, อัญธิกา, กม่ล้ชนัก, ญาณัจ้ฉรา, ด้วงพร, วัชราภิรณ์, 
สราวรรณ, พรทิพย์, ลั้กษิกา, ธิด้ารัตน์ั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การบุัญชี	การบุัญชี
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

23. นัางสาวพัชรา แทวแด้ง ม่ด้ 114 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0630846473
24. นัางสาวพิจิ้ตรา ดี้คำา บีม่ 2 หม่้่ 6 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0633752453
25. นัางสาวรวิวรรณ ระนัาด้แก้ว จี้ 10/1 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0969966713
26. นัางสาวรัชนีักร รุจิ้เรข้อภิิรักษ์ อีฟั 46/3 หม่้่ 6 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0802632751
27. นัางสาวลั้กษิกา กระเคร่อ แตงโม่ 36/2 หม่้่ 11 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0923520498
28. นัางสาววริศึรา ยงัเจ้ริญ วุ้นั 79 หม่้่ 6 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0945623947
29. นัางสาววัชราภิรณ์ คำาอาจ้ น้ัอย 59 หม่้่ 6 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0994647441
30. นัางสาววิไล้พร อึ�งไพร ม่าย 48/1 หม่้่ 3 ต.เตาป้นั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0860184292
31. นัางสาวศึศิึชา สิงหวิชัย บุ้งกี� 3/3 หม่้่ 5 ต.เข้าย้อย อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0992587664
32. นัางสาวสราวรรณ เจ้ริญกุล้ แทนั 113 หม่้่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0970721779
33. นัางสาวสรินัทร์ณา ธรรม่นิัมิ่ตโชค ครีม่ 47/2 หม่้่ 16 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0654108262
34. นัางสาวสโรชา พรม่เกิด้ นิัว 14 หม่้่ 14 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0944218016
35. นัางสาววารุณี แผู้งเด้ชา ฝ้ึาย 13 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0926955167
36. นัางสาวโสภิิด้า ช้สกุล้ นัำ�า 55 หม่้่ 1 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0647255423
37. นัางสาวอนุัสรา สังข์้เงินั เตย 54 หม่้่ 3 ต.สวนัป่านั อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0803401512
38. นัางสาวอโนัชา รักสะอาด้ อังกอร์ 34/7 หม่้่ 4 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0982240767
39. นัางสาวอภัิสรา นัาคะพงษ์ พัด้ 24 หม่้่ 3 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0904450386
40. นัางสาวอรนิัภิา เย็นัใจ้ มิ่�นั 65/3 หม่้่ 7 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0626691405
41. นัางสาวอัจ้ฉรา ธนัาคม่เศึรษฐ์ อุ้ม่ 13/5 หม่้่ 7 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0929018703
42. นัางสาวอัญธิกา มี่หวัง อาย 62 หม่้่ 9 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0649938850
43. นัางสาวอารญา ม่านัอง แพรว 146 หม่้่ 2 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0626506156
44. นัางสาวอารยา อ่อนัน่ัวม่ จ๋้า 80/1 หม่้่ 6 ต.ศึรีเทพ อ.ศึรีเทพ จ้.เพชรบ้รณ์ 67170 0640983686
45. นัางสาวอารียา สายม่าอินัทร์ ครีม่ 6/4 หม่้่ 3 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0923476110
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การบุัญชี	การบุัญชี
ปวิส.2/3	ปวิส.2/3	
แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
กิตติศัึกดิ้�, สุพัตรา, สุภิาภิรณ์, พรยม่ล้, สุพิชชา,วิ วัฒน์ั,
ภิวิษย์พร, พิม่พ์ชนัก, ศิึริโรจ้น์ั
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
อริศึรา, ปิยธิด้า, จิ้ราวรรณ, สิชล้, จ้ริยา, วาสนัา, กม่ล้วรรณ
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
คริม่า, ณัฐกานัต์, กัญญาม่าศึ, สิริพร, สิริกร, ปวีณา, 
ปิยภิรณ์, รัด้ด้าวัล้ย์, สุรางคนัา
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ณัฐริกา, ศิึริวิภิา, อม่ล้วรรณ, พัชรพร, รัศึมี่, เปมิ่กา , 
สุคนัธรส, สุพิชชา, รด้าณัฐ

1. นัายศิึริโรจ้น์ั มุ่กด้า ม่าร์ค 148/112 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0959876621
2. นัางสาวสุพัตรา ม่าลี้วัล้ย์ กิ�ก 208/1 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0869262455
3. นัางสาวสุพิชชา ยงัศึรี เชอรี� 87/2 หม่้่ 2 ต. กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0984972800
4. นัางสาวสุภิาภิรณ์ รักศึรีสวัสดิ้� กล้อย 79/111 หม่้่ .5 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0983519804
5. นัางสาวพิม่พ์ชนัก ภ่้ินิั�ม่ ปานั 53/5 หม่้่ 10 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0949910525
6. นัางสาวกม่ล้วรรณ คุ้ม่จิ้ตร์ แก้ม่ 120 หม่้่ 4 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0967328531
7. นัางสาวภิวิษย์พร พจ้น์ัก้านัตรง แตงโม่ 76/25 หม่้่ 3 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0923687446
8. นัางสาวปิยธิด้า เกิด้กิจ้การ ครีม่ 92/4 หม่้่ 12 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0966146822
9. นัางสาวสุพิชญา สด้ใส กันั 43 หม่้่ 2 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0907907869
10. นัางสาวพรยม่ล้ จั้นัทรคาม่ หล้อด้ 28/2 หม่้่ 8 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0657279015
11. นัางสาวอริศึรา มี่วันันััง ปุ๊กกี� 182/15 หม่้่ 6 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0951140964
12. นัายกิตติศัึกดิ้� อินัทร์พรหม่ ซั้นั 33 หม่้่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0918518359
13. นัางสาวคริม่า นัาชัย ครีม่ 40/6 หม่้่ 6 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0649740866
14. นัางสาวปิยภิรณ์ โพธิ�เจ้ริญ กุ้ง 131 หม่้่ 9 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0904074563
15. นัางสาวณัฐกานัต์ ทองภ้ิมิ่ มิ่�นัท์ 7/1 หม่้่ 3 ต.แพรกหนัาม่แด้ง อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0628742073
16. นัางสาวอม่ล้วรรณ ตันัซิ้นั ไกด์้ 145/580 หม่้่ 7 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0654108324
17. นัางสาวศิึริวิภิา ช่อฟ้ัา มิ่�ว 37/1 หม่้่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0616506153
18. นัางสาวณัฐริกา กิติวงษ์ แครอท 348/281 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0990091662
19. นัางสาวรัศึมี่ รักผู้กา แพรว 20 หม่้่ 13 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983473594
20. นัางสาวจิ้ราวรรณ สุรพล้พินิัจ้ บีม่ 67 หม่้่ 6 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0654108276
21. นัางสาวพัชรพร รอด้ไผู่้ แสนั 36/2 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0625693968

22. นัางสาวสิริพร เง่องาม่ มิ่�ม่ 96/2 หม่้่ 12 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0926918719
23. นัางสาวกัญญาม่าศึ เชาวนัะ กันั 191 หม่้่ 13 ต.เกาะพลั้บพล้า อ. จ้.ราชบุรี 70000 0626267380
24. นัางสาวสิริกร ม่ากม้่ล้ ม่ายด์้ 9 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0625695477
25. นัางสาวสุรางคนัา สวัสดี้ ครีม่ 79/1 หม่้่ 7 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0800342641
26. นัายวิวัฒน์ั วงษ์โสภิา นันัท์ 78/2 หม่้่ 4 ต.หนัองชุม่พล้เหน่ัอ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0656298281
27. นัางสาววาสนัา เปลี้�ยนัศึรี เบนัซ์้ 100 หม่้่ 3 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0983415823
28. นัางสาวจ้ริยา กลิ้�นัจั้นัทร์ แคท 63 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0945949086
29. นัางสาวรัด้ด้าวัล้ย์ ฉิม่สกุล้ กิ�ก 65/2 หม่้่ 4 ต.หนัองชุม่พล้เหน่ัอ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0624534191
30. นัางสาวสิชล้ จ้งเจ้ริญ ปอ 20/59 หม่้่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0984030125
31. นัางสาวปวีณา ตังคนิัวัตตานันัท์ แนันั 303 ถ.เข้าง้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0640091980
32. นัางสาวสุคนัธรส โรจ้นักนัก นัับพล้อย 4/5 ถ.รพ-บ้านัฆ้ัอง ต.โพธาราม่  อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0941325816
33. นัางสาวรด้าณัฐ ข้าวด้อกบัว สายป่านั 16/1 หม่้่ 7 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0959911730
34. นัางสาวเปมิ่กา ประดิ้ษฐ์พงษ์ ป้เป้ 296 หม่้่ 7 ต.คล้องวาฬ อ.เม่่อง จ้.ประจ้วบคีรีขั้นัธ์ 77000 0632689895
35. นัางสาวณัฐณิชา ทั�งนัาค นััท 28 หม่้่ 7 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0623299411
36. นัางสาวปาริฉัตร ทองเถ่�อนั ล้้กปล้า 142 หม่้่ 6 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0890681690
37. นัางสาวรินัล้ณี บัวบานั ไอซ์้ 54/2 หม่้่ 3 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0617499416
38 นัางสาวพรพิม่ล้ โก้เคร่อ บิว 16/3 หม่้่ 16 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0624498311
39. นัางสาวอิสรีญา ยดิ้นัรดิ้นั นีัม่ 49 หม่้่ 1 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0614984337
40. นัางสาวพรพรรณ อังคุตรานันัท์ หยก 98 หม่้่ 5 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0985068788
41. นัางสาวปิยรัตน์ั พุ่ม่ฉายา เนัย 8 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0923274035
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แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
หทัยภัิทร, ยุพา, ปวันัรัตน์ั, ภิิตติพร, วรรณิษา, ศึศิึวิม่ล้, ศุึภิวิชญ์
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
สุทินัา, วนิัด้า
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
นัภัิสวรรณ, สรณ์สิริ,  กัล้ยกร,  นัฤม่ล้,  เบญจ้พร,  ยวุดี้,  จิ้ราพรรณ
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
นัันัธิชา, ณัฐนิัชา, วชิรญา, ธิด้า, ภิิญญด้า, กัณทิม่า

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การต์ลัาด	การต์ลัาด
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

1. นัางสาวกัณทิม่า ร้ปสม่ เม่ย์ 85 หม่้่ 3 ต.จ้อม่ปล้วก อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0626511261
2. นัางสาวกัล้ยกร ชุ่ม่เกษร นุ่ันั 68 หม่้่ 1 ต.โรงหีบ อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0827869277
3. นัางสาวจิ้ราพรรณ กิจ้สกุล้ บะหมี่� 80 หม่้่ 10 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0982931078
4. นัางสาวณัฐนิัชา ปล่้�ม่จิ้ตร บิว 102 หม่้่ 5 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0616371596
5. นัางสาวธิด้า เกิด้กิจ้การ หญิง 23/2 หม่้่ 3 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0805040730
6. นัางสาวนัภัิสวรรณ ช่อเหม่่อนั แอ้ม่ 160 หม่้่ 5 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0649640299
7. นัางสาวนัฤม่ล้ สุข้จิ้ตร์ ต้นั 98/31 หม่้่ 9 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0806175701
8. นัางสาวนัันัธิชา จั้นัทร์แย้ม่ ม่อส 60/8 หม่้่ 9 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0928942404
9. นัางสาวเบญจ้พร จุ้ล้เด้ช เบนัซ์้ 54 หม่้่ 11 ต.ด่้านัทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0989710810
10. นัางสาวปวันัรัตน์ั เป่ยรักใคร่ ฟัาง 142 หม่้่ 7 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0984598693
11. นัางสาวภิิญญด้า ดิ้ษจั้นัทร์ จ๋้า 28 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0613574023

12. นัางสาวภิิตติพร เร่องแก้ว เป้ 148 หม่้่ 1 ต.สร้อยฟ้ัา อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0986635851
13. นัางสาวยพุา หล้วงศิึริ เตย 88/1 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0954143155
14. นัางสาวยวุดี้ เอี�ยม่สอาด้ อ้อม่ 36/1 หม่้่ 6 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0967954073
15. นัางสาววชิรญา แซ่้เฮง ไอซ์้ 22/2 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0924421210
16. นัางสาววนิัด้า เงินัยิ�ง นิั 21/4 หม่้่ 3 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0636524335
17. นัางสาววรรณิษา วงอินั ไนัท์ 284/15 หม่้่ 8 ต. ด้ำาเนิันัสะด้วก อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0947710286
18. นัางสาวศึศิึวิม่ล้ ปานัอำาพันัธ์ เบนัซ์้ 13/4 ถ.บ้านัปากแรต ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0924720310
19. นัายศุึภิวิชญ์ สิรรัตน์ัประภิา ปอนัด์้ 26/1 หม่้่ 2 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0904482680
20. นัางสาวสรณ์สิริ ผิู้วเอี�ยม่ ม่าย 31 หม่้่ 4 ต.บ้านัฆ้ัอง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0838420700
21. นัางสาวสุทินัา ทองไทร มิ่�นั 156/11 ถ.สุริยะวงษ์ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0616431921
22. นัางสาวหทัยภัิทร โตวเจี้ยว นััท 184 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0902472599
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การต์ลัาด	การต์ลัาด
ปวิช.3/2ปวิช.3/2

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
วรนิัษฐ์, อัจ้ฉรา, จ้ารุนัันัท์, ศุึภิิสรา, กรรณรัตน์ั, เบญญาภิา, 
สิริม่งคล้
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ศิึริลั้กษณ์, ปณิตา, เบญญพร, ธันัย์ชนัก, กัณฐิกา, นัภิาพร, 
จิ้ด้าภิา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
นัภัิสวรรณ, จั้นัทิม่า, พรปวีณ์ 
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
นิัชาภิา, ภัิณฑิรา, เรวดี้, กิตติกา, ญารินัด้า, จุ้ฑาม่าศึ, 
รักษณาลี้

1. นัางสาวนัภัิสวรรณ สารระจั้นัทร์ แก้ม่ 256/207 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ อ.เม่่อง ต.หน้ัาเม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0984414552
2. นัางสาวธันัย์ชนัก แก้วเนัตร อิ�งค์ 24/2 หม่้่ 2 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0924368218
3. นัางสาวอัจ้ฉรา นิั�ม่นัวล้ เปรี�ยว 14/1 หม่้่ 6 ต.ท่าชุม่พล้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0611062550
4. นัางสาวกรรณรัตน์ั สระแก้ว ว่านั 51 หม่้่ 7 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0874086321
5. นัางสาวศุึภิิสรา รัตนัะนิัล้ ตาล้ 44 หม่้่ 6 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75110 0838296251
6. นัางสาวเรวดี้ พล้จั้นัทร์ ยุ 532 หม่้่ 3 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0804514649
7. นัางสาวพรปวีณ์ กล้องนัรินัทร์ ปิ�นั 107 หม่้่ 3 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0962851001
8. นัางสาวนัภิาพร จ้ำาเนีัยรกาล้ แก้ว 17 หม่้่ 9 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0927306013
9. นัางสาวรักษณาลี้ ตันัตระประภิากร หวานั 198/29 หม่้่ 1 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0821624490
10. นัางสาวกิตติกา สุข้เอี�ยม่ เฟัรช 6 หม่้่ 3 ต.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0842606766
11. นัางสาวนิัชาภิา เด้ชม่าก ชม่พ่้ 17 หม่้่ 2 ต.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0622598976
12. นัางสาวศิึริลั้กษณ์ ดี้เงินัทอง ด้รีม่ 65/103 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่องจ้.ราชบุรี 70000 0626610477

13. นัางสาวจุ้ฑาม่าศึ ขุ้นัจิ้ตร ม่าย 35 หม่้่ 3 ต.เข้าแอ๋ว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 065952667
14. นัางสาวจิ้ด้าภิา เล็้กเลี้�ยงฮะ แบม่ 32/1 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0624513197
15. นัางสาวจั้นัทิม่า ประทุม่ศิึริ ตาหวานั 9 หม่้่ 1 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0627803104
16. นัางสาวกัณธิกา หม่ายแม้่นั เม่ย์ 72 หม่้่ 2 ต.คุ้ม่นัำ�าวนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0632191237
17. นัางสาวเบญญาภิา ธรรม่าธิปัตย์ ด้าว 348/676 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง   จ้.ราชบุรี 70000 0832689432
18. นัางสาวสิริม่งคล้ ชัยม่งคล้ เค้ก 129 หม่้่ 1 ต.แสนัตอ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0974159246
19. นัางสาวปณิตา แตงพลั้บ บีม่ 102/105 หม่้่ 18 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0625485518
20. นัางสาวจ้ารุนัันัท์ สุริโย แคท 58/2 หม่้่ 6 ต.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0656689843
21. นัางสาววรนิัษฐ์ วันัทอง ออม่ 35/3 หม่้่ 3 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0961624895
22. นัางสาวภัิณฑิรา ศึรีงาม่ ปริม่ 53/ส หม่้่ 3 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0636473015
23. นัางสาวเบญญพร เสม่ทับ มุ่ก 88 หม่้่ 8 ต.แสนัตอ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0929043633
24. นั.ส.ญารินัด้า กีรติเม่ธาวี พล้อย 192/3 หม่้่ 2 ต.ด่้านัทับตะโก อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0616637942
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แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
นัภิสร, บุษกร, ดุ้ษณีย์, สุรัชวดี้, พินัทุสร
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
เกศึแก้ว, มุ่ทิตา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ตุล้รยา, สโรชา, ธัญญลั้กษณ์, อาทิติยา, กัญญาพัชร
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
สุธิม่า, ณัฐวรรณ, พรวสุ, ฐนิัชา, รัติกานัต์, รุ่งนัภิา, กุล้วดี้

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การต์ลัาด	การต์ลัาด
ปวิส.2/1	ปวิส.2/1	

1. นัางสาวกัญญาพัชร ยอด้สม่ใจ้ เม่ย์ 139/1 หม่้่ 3 ต.ห้วยยางโทนั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0922519965
2. นัางสาวกุล้วดี้ ข้อนัแก่นั บ้ม่ 26/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0992312238
3. นัางสาวเกศึแก้ว สำาเภิาทอง นิั�ง 124/71 ซ้.ร่วม่สุข้ ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0814577850
4. นัางสาวฐนิัชา บุญแก้ว เกรซ้ 35/3 หม่้่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่าม่ะกา 
   จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0804862312
5. นัางสาวณัฐวรรณ นัาคเอี�ยม่ ข้วัญ 57/5 หม่้่ 2 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0633514222
6. นัางสาวดุ้ษณีย์ จิ้รารัตน์ั แบม่ 15/2 หม่้่ 1 ซ้.เจ็้ด้เสมี่ยนั35 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั 
   อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0924811475
7. นัางสาวตุล้รยา วันัชะเอม่ ไข่้ 27/4 หม่้่ 7 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0616527665
8. นัางสาวธัญญลั้กษณ์ อม่รปิยสิริกุล้ แสนั 19/1 หม่้่ 6 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0985400398
9. นัางสาวนัภิสร ช่�นัชม่ เล็้ก 4/1 หม่้่ 8 ต.แสนัตอ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0655818414

10. นัางสาวพรวสุ อินัทะพันัธ์ นัำ�า 257/1 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0615265558
11. นัางสาวพินัทุสร ปั�นัไข่้ กิ�ก 36/107 หม่้่ 1 ต.ท่าม่ะกา อ.ท่าม่ะกา 
   จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0816407082
12. นัางสาวมุ่ทตา ชม่นัก มุ่ 17 หม่้่ 7 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0633038585
13. นัางสาวรุ่งนัภิา ตุ้ม่อ่อนั รุ่ง 23 หม่้่ 7 ต.บ้านัม่่วง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0990535311
14. นัางสาวสโรชา เด่้อนัฉาย มุ่ก 5/1 หม่้่ 2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0830726357
15. นัางสาวสุธิม่า  พานัแพ ปอ 37 หม่้่ 7 ต.บ้านับึง อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 70180 0613140846
16. นัางสาวอาทิติยา โม่ใหญ่ เฟิัร์นั 69/2 หม่้่ 8 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0927855022
17. นัางสาวภิาสิตา ตั�นัเนีั�ยเกี�ย สาว 11/2 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0962073219
18. นัางสาวรัติกานัต์ มิ่ตรสุภิาพ เยล้ 31/2 หม่้่ 3 ต.สาม่เร่อนั อเม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0615303894
19. นัางสาวสุรัชวดี้ ทัศึวรณ์ อ้อม่ 39/2 หม่้่ 7 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0972594742
20. นัางสาวบุษกร ชีพศัึกดิ้� เฟิัรน์ั 18 หม่้่ 3 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0944316872
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การต์ลัาด	การต์ลัาด
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
แสงระวี, อารียา, ฐิติยา, วันัดี้, อาฬสา, ชล้ธิชา, เปมิ่กา, 
สุชาวดี้, ปิ�นัทอง
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ณัฐชา, ปัญต์ภัิสสรณ์, อ.ชาตรี, อ.พัชราภิรณ์, อ.อทิตยา, 
อ.ภิม่าพร, สหฤทัย, สุภิา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
พล้อยไพลิ้นั, พิยด้า, ศึศิึภิา, ภิารด้า, พฤกษา, ปาลิ้ตา, 
รัตนักร
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ข้นิัษตา, ไพลิ้นั, อารียา, ภัิทรนัรินัทร์, กฤษติญา, 
เกษราภิรณ์, สาริกา

1. นัางสาวกฤษติญา ตาแปง ด้รีม่ 24 หม่้่ 5 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0627902044
2. นัางสาวเกษราภิรณ์ ยงยทุธ ข้วัญ 348/610 ซ้อย2 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0618904623
3. นัางสาวข้นิัษตา จิ้ตรมั่�นัคง มิ่�นัท์ 117 หม่้่ 2 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0983923491
4. นัางสาวชล้ธิชา ปัญจ้ม่าส นิั�ง 35/123 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0655924972
5. นัางสาวฐิติยา สม่บัติช้สุวรรณ ออม่สินั 145/363 หม่้่ 7 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0944641569
6. นัางสาวณัฐชา เฉยทุม่ โด้นััท 13/4 หม่้่ 5 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0943967188
7. นัางสาวปัญต์ภัิสสรณ์ เขี้ยนัเสม่อ เฟิัร์ส 13/5 หม่้่ 7 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0834973414
8. นัางสาวปาลิ้ตา ด่้านัปานั แอม่ 97/1 หม่้่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0990528067
9. นัางสาวปิ�นัทอง ขั้นัธก้ล้ เฟิัร์นั 7/19 หม่้่ 3 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0632436714
10. นัางสาวเปมิ่กา ช่�นัจิ้ตต์ เป 137/16 ถ.สม่บ้รณ์กุล้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง
    จ้.ราชบุรี 70000 0996086525
11. นัางสาวพฤกษา จ้้อยนันัท์ แป้ง 103/6 หม่้่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0949234600
12. นัางสาวพิยด้า เม่ฆันัาคา มิ่�ง 18 หม่้่ 5 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0982903417
13. นัางสาวไพลิ้นั คำาพริ�ง ฟ้ัา 93/1 หม่้่ 5 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0618768687
14. นัางสาวไพลิ้นั อ้นัแย้ม่ พล้อย 146 หม่้่ 11 ต.คล้องตาคต อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0925150313

15. นัายภิราด้า อารีกิจ้ เฟัรชชี� 227 หม่้่ 8 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0964156615
16. นัางสาวภัิทรนัรินัทร์ ขั้นัแก้ว เฟัรนั 75/1 หม่้่ 7 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0925183615
17. นัางสาวรัตนักร ดี้ที ฝ้ึาย 16/1 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0993359290
18. นัางสาววันัดี้ ไทยรัตน์ั พล้อย 36/1 หม่้่ 6 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0958607503
19. นัางสาวศึศิึภิา ศึรีนุัช ศิึ 197/3 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0924672773
20. นัางสาวสหฤทัย ฟัักสุม่ณฑา อิ�ว 105/15 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ 4 ต.หน้ัาเม่่อง 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0944024530
21. นัางสาวสาริกา กาดี้ คิม่ 45 หม่้่ 5 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี. 70180 0626459190
22. นัางสาวสุชาวดี้ เร่องสม่บ้รณ์ ต้นัว่านั 60/3 หม่้่ 4 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0617043519
23. นัางสาวสุภิา ฐิตากม่ล้ ภิา 72 ถ.ท่าเสา ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0800694389
24. นัางสาวแสงระวี ใจ้มั่�นั จ๋้า 8/7 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0840628217
25. นัางสาวอารียา โพคา อิ�ว 12 หม่้่ 8 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0962561035
26. นัางสาวอารียา ประจ้วบวันั ป�องแป้ง 49/4 หม่้่ 5 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0633892639
27. นัางสาวอาฬสา เถาเคร่อม่าศึ ต้นัเทียนั 181 หม่้่ 5 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0980864147
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แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
เจี้ยรนััย, ทวีศัึกดิ้�

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การต์ลัาด	การต์ลัาด
ปวิส.2/3	(ทวิิภาคี)ปวิส.2/3	(ทวิิภาคี)

1. นัางสาวเจี้ยรนััย ยอด้มี่ แจ้นั 169 หม่้่ 2 ต. อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0948921822
2. นัายทวีศัึกดิ้� ดี้อาษา เบนัซ์้ 120 หม่้่ 7 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0986583242

Ratchaburi Technical College
126126

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ธุรกิจำค้าปลัีกร้านิสะดวิกซ่�อ	ธุรกิจำค้าปลัีกร้านิสะดวิกซ่�อ
ปวิช.3	ปวิช.3	

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
สุภัิทรา, สุรีพร, ชาลิ้นีั
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
นัภัิทร, ศิึริวดี้, วิชุด้า

1. นัางสาวศิึริวดี้  โคฮุด้ กิ�ฟั 71/70 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง ราชบุรี 70000 0655746681
2. นัางสาวชาลิ้นีั  ช้ประสงค์ แอม่ 83 หม่้่ 6 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0918151659
4. นัางสาวนัภัิทร คุ่ยเจ้ริญ อันั 45 หม่้่ 10 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0980184574
9. นัางสาววิชุด้า  บุตรม่ไหย์ อุ้ม่ 134 หม่้่ 5 ถ.นัายก ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0649870197
10. นัางสาวสุภัิทรา จั้นัทร์จ้ะ บี 3/38 หม่้่ 3 ต. แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0625127236
12. นัางสาวสุรีพร  ภ่้ิห้อย ฝ้ึาย 256/241 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0838399394
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แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
ปัณณทัต

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ธุรกิจำค้าปลัีกร้านิสะดวิกซ่�อ	ธุรกิจำค้าปลัีกร้านิสะดวิกซ่�อ
ปวิส.2ปวิส.2

1. นัางสาวปัณณทัต สีทา  ข้้าวฟ่ัาง     14/2 หม่้่ 7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71110 0624608213
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1. นัางสาวจุ้ฑาม่าศึ เอี�ยม่หน้ั แอม่ 100/11 หม่้่ 8 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0625279756
2. นัางสาวชนักนัาถ ล้าภิสมิ่ทธิ� บีม่ 187/1 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี 70000 0979273402
3. นัางสาวชนัาพร เคร่ออย้ ่ ออม่ 61 หม่้่ 6 ต.ด้อนัใหญ่ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0633560775
4. นัางสาวชาลิ้นีั รอด้วงศ์ึ มุ่ก 3/1 หม่้่ 12 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่  จ้.ราชบุรี 70120 0624456731
5. นัางสาวฐิติพร คำาพันัทา กล้้วย 3/1 หม่้่ 12 ต.ค้บัว อ.เม่่อง  จ้.ราชบุรี 70000 0982944904
6. นัางสาวปัณฑิตา อินัคล้้าย มิ่�ว 36 หม่้่ 9 ต.วัด้แก้ว อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0961428690
7. นัางสาวสุธิด้า สิทธิก้ล้ แฟันัต้า 72 หม่้่ 8 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0924323184
8. นัางสาวสุมิ่นัตรา อนุัเลิ้ศึ พรีม่ 21 หม่้่ 4 ต.เบิกไพร อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0936585212
9. นัางสาวอรปรียา แก้วคำา สา 31/1 หม่้่ 16 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0627636748

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การเลัขานิุการ	การเลัขานิุการ
ปวิช.3	ปวิช.3	

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ฐิติพร, ปัณฑิตา, สุมิ่นัตรา, จุ้ฑาม่าศึ
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ชาลิ้นีั, ชนัาพร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ชนักนัาถ, อรปรียา, สุธิด้า
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แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ปรารถนัา, ฐานัะม่าศึ, สุทธิด้า, ปาริชาต, 
พรรณพสา
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ศึศิึประภิา, อาจ้ารย์ณัชม่นั, อาจ้ารย์กุล้รภัิส, 
อาจ้ารย์ลั้ด้ด้า, สิด้าพร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
พนิัตษา, พิยด้า, สุวนัันัท์, กองกาญจ้น์ั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การจำัดการสำานิักงานิ	การจำัดการสำานิักงานิ
ปวิส.2ปวิส.2

1. นัางสาวกองกาญจ้น์ั  โพธิ�นิัยม่ การ 53 หม่้่ 3 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0824768338
2. นัางสาวฐานัะม่าศึ  สาสาย ครีม่ 111 หม่้่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0984838586
3. นัางสาวปาริชาต  หงษ์บินั เปิ�ล้ 13/1 หม่้่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0929705216
4. นัางสาวพรรณพสา สระทองทา สา 65/3 หม่้่ 4 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0636573774
5. นัาวสาวพนิัตษา  ศึาล้า แฟัรง 46 หม่้่ 4 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0639933795
6. นัางสาวปรารถนัา  เอียงสวาท แจ้ง 138 หม่้่ 6 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0614387484
7. นัางสาวพิยด้า  พงษ์ทอง นัำ�า 358/644 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0928942786
8. นัางสาวศึศิึประภิา  แซ่้ตั�นั ศิึ 185 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0632055766
9. นัางสาวสิด้าพร  รอบจั้งหวัด้ กิ�ก 112 หม่้่ 14 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0800564872
10. นัางสาวสุทธิด้า  ด้้วงสกุล้ มุ่ก 87 หม่้่ 3 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0632055066
11. นัางสาวสุวนัันัท์  ทรงสวัสดิ้� เป้ 41 หม่้่ 1 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0988460906
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
วีรพัฒณ์, ศุึภิกร, ฐิติพร, สุรสิทธิ�, กรวุฒิ, 
วิชญาพร, ศุึภิชีพ
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
รุ้งทิพย์, ญด้าพร, ทานัตะวันั, กม่ล้วรรณ, 
จ้รัสวรรณ, นัภิสร, เจ้นัจิ้รา, โชษิตา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ไอรด้า, กิตติวรา, เข้มิ่กา, ชนัม่นั, คีตภัิทร, 
ณิชารีย์
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
สุธาทิพย์, ฑิตยา, เพ็ญเพชร, วิยะด้า, 
จิ้ราพัชร, ธนัภิรณ์, อุษา, เกศึราพร

1. นัางสาวกม่ล้วรรณ สุข้เขี้ยว เบนัซ์้ 62 หม่้่ 9 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0929083583
2. นัายกรวุฒิ ฆัารสว่าง บีม่ 256/564 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928685416
3. นัางสาวกิตติวรา หงส์ทอง บิ�ว 34 หม่้่ 5 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0973212154
4. นัางสาวเกศึราภิรณ์ สุข้นัา เกด้ 54/2 หม่้่ 14 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0918702881
5. นัางสาวเข้มิ่กา ด้วงสว่าง กวาง 34 หม่้่ 6 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983927043
6. นัางสาวคีตภัิทร เสวีวัล้ล้ภิ ขิ้ม่ 69 หม่้่ 5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0927055094
7. นัางสาวจ้รัสวรรณ ตันัโต บีม่ 85/2 หม่้่ 14 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0632549479
8. นัางสาวจิ้ราพัชร บุญอ่อนั ฟ้ัา 20 หม่้่ 6 ต.บ้านัผู้าง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0926202142
9. นัางสาวเจ้นัจิ้รา เย็นัดี้ เจ้นั 60 หม่้่ 4 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0957305304
10. นัางสาวชนัม่นั อม่ด้วง ครีม่ 1/4 หม่้่ 4 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0970713527
11. นัางสาวโชษิตา บุญมี่ ปริม่ 121/1 หม่้่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0631853559
12. นัางสาวญด้าพร วงษ์อุตสาห์ ม่ด้ 28 หม่้่ 10 ต.คุ้งพยอม่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0985820756
13. นัางสาวฐิติพร จั้นัทร์ศึร จ้้นั 45/1 หม่้่ 1 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0985059764
14. นัางสาวฑิตยา เที�ยงธรรม่ หวานั 17 หม่้่ 6 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0941875190
15. นัางสาวณิชารีย์ เทวิญญา อ๊อฟั 50/6 หม่้่ 8 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0659809322

16. นัางสาวทานัตะวันั ศิึริ ตังค์ 40/1 หม่้่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0650357301
17. นัางสาวธนัภิรณ์ ชุณหมุ่กตา ไพน์ั 70/3 หม่้่ 1 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0953083813
18. นัางสาวนัภิสร จั้นัทร์ตรี แบม่ 22/1 หม่้่ 3 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0933978354
19. นัางสาวเพ็ญเพชร เกียรติพรม่งคล้ นิัด้ 239/2 หม่้่ 2 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0990412543
20. นัางสาวรุ้งทิพย์ แทงคำา หวานั 8/14 หม่้่ 4 ต.หนัองกวาง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0616145315
21. นัางสาววิชญาพร พ้ล้เพิ�ม่ แนันั 15 หม่้่ 2 ต.วันัด้าว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0806643307
22. นัางสาววิยะด้า สังข์้มี่น้ัอย หลิ้ว 46 หม่้่ 1 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0621152947
23. นัายวีรพัฒณ์ จ้้ระวัฎ กันั 205/1 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0948543190
24. นัายศุึภิกร ประวิงทรัพย์ บีม่ 77/3 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0917202736
25. นัายศุึภิชีพ ทองแสง ม่าร์ค 79/1 หม่้่ 3 ต.ล้าด้บัวข้าว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0928930226
26. นัางสาวสุธาทิพย์ อย้ห่อม่ เม่ย์ 91/2 หม่้่ 14 ต.สระกระเทียม่ อ.เม่่อง จ้.ราชุบรี 73000 0655800884
27. นัายสุรสิทธิ� ศิึวิลั้ย หนึั�ง 92 หม่้่ 5 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0838650309
28. นัางสาวอุษา ศิึวิลั้ย สา 183 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชุบรี 70110 0615706274
29. นัางสาวไอรด้า สว่างศึรี จ้้นั 39/2 หม่้่ 6 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929457483
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แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
กลั้�นัเจ้ริญ, กนักวรรณ, ภัิทราพร, จิ้รนันัันั, สุภัิสสร, 
กนักวรรณ, วิชญ์พล้, ก้องภิพ, อรรถพันัธ์
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ด้าริณี, ช่อผู้กา, ม่ณทิพย์, รชิด้า, ณัฐชา, ข้นิัษฐา, 
กาฬศิึล้า, อรญา
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อารีรัตน์ั, อังคณา, วงเด่้อนั, ม่ะลิ้วัล้, อภิิยด้า, ภิาคินีั, 
ม่ะลิ้วัล้ย์, ปวันัรัตน์ั, ธารารัตน์ั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิช.3/2	ปวิช.3/2	

1. นัางสาวกนักวรรณ ช้อนัธงชัย วรรณ 10 หม่้่ 3 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0951765744
2. นัางสาวกนักวรรณ กาวีล้ะ แพรว 2/36 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0845709945
3. นัายกลั้�นัเจ้ริญ นัันัยา กาย 101 หม่้่ 4 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0647849071
4. นัายก้องภิพ งาม่แก้ว คิว 116/5 หม่้่ 4 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0614956530
5. นัางสาวกาฬศิึล้า สายคง เตย 36/1 หม่้่ 8 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0930208198
6. นัางสาวข้นิัษฐา ร้ปทอง อ้อนั 73 หม่้่ 5 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0648318891
7. นัางสาวจิ้รนัันัท์ จิ้ตต์เด้ช เก๋ 70  หม่้่ 7 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0972168740
8. นัางสาวช่อผู้กา พีเกษม่พรรณ แนัท 341หม่้่ 8 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0914252036
9. นัางสาวณัฐชา นัพกุล้ โบว์ 25/19 หม่้่ 1 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0953192822
10. นัางสาวด้าริณี ภิารกุล้ แนันั 59/2 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0991400469
11. นัางสาวธารารัตน์ั ประสิทธิ� พั�นัช์ 99/49 หม่้่ 5 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0992159740
12. นัางสาวปวันัรัตน์ั ปานัณรงค์ ส้ม่เปรี�ยว 176 หม่้่ 9 อ.เม่่อง ต.เจ้ดี้ย์หัก จ้.ราชบุรี 70000 0953230647
13. นัายสาวภัิทราพร เอกเกษตรสินั ล้้กหมี่ 154/1 หม่้่ 1 ต.บัวงาม่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70210 0882255679

14. นัางสาวภิาคินีั  ปิ�นัคล้้าย ครีม่ 161 หม่้่ 4 ต.บางโตนัด้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0931049469
15. นัางสาวม่ณทิพย์ เบียด้ขุ้นัทศึ ข้นุันั 52/2 หม่้่ 10 ต. คล้องตาคต อ. โพธาราม่ จ้. ราชบุรี 70120 0958682098
16. นัางสาวม่ะลิ้วันั คำาดี้ เนัย 16 หม่้่ 11 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0955249434
17. นัางสาวม่ะลิ้วัล้ย์ โพธิ�ทอง แอนั 17 หม่้่ 20 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0801688301
18. นัางสาววงเด่้อนั บุญชาวย หน่ัอย 43 หม่้่ 1 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0989791179
19. นัายวิชญ์พล้ คุณแด้งดี้ น๊ัอต 333/54 อ.เม่่อง ต.เจ้ดี้ย์หัก จ้.ราชบรี 70000 0661546459
20. นัางสาวสุภัิสสร ด้วงช่�นั นุ๊ัก 113/2 หม่้่ 3 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0803765781
21. นัางสาวอภิิยด้า ผู่้องพ้นัผู้ล้ แพร 274 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0993272108
22. นัางสาวอรญา วอนัยนิั มิ่�ว 88/41 หม่้่ 5 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0807809770
23. นัายอรรถพันัธ์ อรรถพ้ล้ทรัพย์ กัส 57 หม่้่ 3 ต.ห้วยม่่วง อ.กำาแพงแสนั จ้.นัครปฐม่ 73180 0968020645
24. นัางสาวอังคณา ง่วนัหอม่ เนิัส 130/12 หม่้่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง  จ้.ราชบุรี 70110 0988435962
25. นัางสาวรชิด้า ผู้ล้อนัันัต์ เม่ย์ 143/1 หม่้่ 2 อ.บ้านัคา ต.บ้านัคา จ้.ราชบุรี ถ.บ้านัคา 70180 0930787694
26. นัางสาวอารีรัตน์ั วงศ์ึเนีัยม่ ปอ 48/7 หม่้่ 6 ต.บางโตนัด้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0843402551
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิช.3/3ปวิช.3/3

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
นิัติศัึกดิ้�, คามิ่นั, ศุึภิวัช, วสุพล้, อิทธิฤทธิ�, 
พล้ากร, ศุึภิวรรธน์ั, สุกฤษฎิ�
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ศึศิึกานัต์, พล้อยชม่พ้, ข้นิัษฐา, ปาธินีั, จิ้รวดี้, 
นัันัธิด้า
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
อรวรรยา, วณิชยา,  ศึศิึประภิา, นัารีนัาถ, 
เกวลี้, สุพิชญา,  ปิยะธิด้า, ปิยะวรรณ, 
ณัฐฐินัันัท์

1. นัางสาวปิยะธิด้า โตวเจี้ยว ม่ายด์้ 256 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0946743217
2. นัางสาวเกวลี้ คงสินัธ์ุ จ๋้า 90  หม่้่ 8 ต.หนัองกระทุ่ง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0625600612
3. นัางสาวข้นิัษฐา มี่สัตย์ แบม่ 3/1 หม่้่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0955167703
4. นัายคามิ่นั ทุกข์้เปล่้�อง เก่ง 93/7 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0919948615
5. นัางสาวณัฐฐินัันัท์ ศิึริเวชชนัก้ล้ หม่วย 52 หม่้่ 4 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 065601186
6. นัางสาวนัันัธิด้า พิกาพวง หอม่ 40/15 หม่้่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0924926126
7. นัางสาวนัารีนัาถ สุข้เร่อง ฟิัล์้ม่ 40/15 หม่้่ 2 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย 
   จ้.เพชรบุรี 76140 0808187610
8. นัายนิัติศัึกดิ้� ทวีศึรีรัตน์ั ด้รีม่ 84 หม่้่ 2 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0648829061
9. นัางสาวปาธินีั เกิด้ฤทธิ� กระแต 20/7 หม่้่ 6 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0644790929
10. นัางสาวปิยะวรรณ วังม่ะนัาว เปิ�ล้ 32 หม่้่ 3 ต.บ้านัม่่วง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0984292838
11. นัางสาวพล้อยชม่พ้ นัำ�าด้อกไม้่ พล้อย 348/666 ซ้.2/1 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0923210915
12. นัายพล้ากร บุญเกตุ อ๊อฟั 112 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0654790843

13. นัายสาวพุฒธม่าศึ อุตศึาสตร์ นิัว 15/4 หม่้่ 8 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929314032
14. นัางสาววณิชยา จ้วนัแจ้้ง แนันั 77 หม่้่ 14 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0808691329
15. นัายวสุพล้ พันัธ์ุเลิ้ศึ บอส 95/1 หม่้่ 1 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0980789595
16. นัางสาวศึศิึกานัต์ หน้ัอินัทร์ แอ๋ม่ 8/8 หม่้่ 6 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0616786502
17. นัางสาวศึศิึประภิา สวัสดี้ สิ 140 หม่้่ 1 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0641245009
18. นัายศุึภิวรรธน์ั อม่ตาธนัาเกียรติ พีช 33/1 หม่้่ 8 ต.ยางม่่าง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0646215347
19. นัายศุึภิวัช พจ้นัารถ กาส์ฟิัว 182/64 อ.เม่่อง ต.หน้ัาเม่่อง จ้.ราชบรี 70000 0868656090
20. นัายสุกฤษฎิ� เอี�ยม่สำาอางค์ แต๊ก 136 หม่้่ 4 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0614394681
21. นัางสาวสุพิชญา พุ่ม่ฉายา อิ�ง 54 หม่้่ 3 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0917204042
22. นัางสาวอรวรรยา หล้ำาเจ้ริญ แอม่ 99/28 หม่้่ 5 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0636134656
23. นัายอิทธิ�ฤทธิ� สว่างเนัตร ยมิ่ 112 หม่้่ 10 ต.ตะครำ�าเอนั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0841021650
24. นัางสาวจิ้รวดี้ โกมุ่ต เอิท 92/1 หม่้่ 1 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0927905580

Ratchaburi Technical College
133133

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ภัิทรวินัท์, ยสินัทร, ภ้ิวนัาถ, สิริภ้ิมิ่, กฤษณะ, 
ศัึกดิ้นันัท์, ธนัากร, นิัพพิชฌน์ั, จิ้รภัิทร
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
เนัตรด้าว, บุญยวีร์, ใบเตย,  ปิยธิด้า, สุตาภัิทร, 
ปรัชญานีั, อัญชิษา, กนักกร, สายฝึนั, พิม่พ์ระพัฒน์ั
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
จิ้ราพร, ณัฐอรรยา, สุวรรณณี, ปิยวรรณ, หอม่ม่ล้, 
อารียา, ชม่กม่ล้, ประภิาพรรณ, อรจิ้ราม่ะลิ้วัล้ย์, 
ปวันัรัตน์ั, ธารารัตน์ั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิช.3/4	ปวิช.3/4	

1. นัายภัิทรวินัท์ คำาช่�นั ภัิทร 104/2 หม่้่ 8 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0619516948
2. นัายยสินัทร ศิึวรัตน์ั ยิว 222 หม่้่ 2 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0924495616
3. นัายภ้ิวนัาท หลั้กชัยม่งคล้ ภ้ิ 2/23 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0986180718
4. นัายสิริภ้ิมิ่ อาทรสิริรัตน์ั ภ้ิมิ่ 276/10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922723450
5. นัายกฤษณะ พึ�งโพธิ�ทอง บ้ม่ 239/28 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0954102271
6. นัายศัึกดิ้นันัท์ เพิ�ม่ผู้ล้ ต้า 207 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0626217492
7. นัายธนัากร สิทธิไพศึาล้กุล้ อ้นั 207 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0826068051
8. นิัพพิชฌน์ั สุข้เกษม่ โม่ 79/3 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0643475594
9. นัายจิ้รภัิทร เทศึนัา ปิ�ง 90/142 หม่้่ 8 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0835359459
10. นัางสาวเนัตรด้าว โพธิ�ศึรีด้า ฟ้ัา 33/3 หม่้่ 4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0988382803
11. นัางสาวบุญยวีร์ หล้งทิพย์ ต้า 25 หม่้่ 1 ต.ด้อนัใหญ่ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0954919154
12. นัางสาวใบเตย ใจ้ซ่้�อ เตย 56 หม่้่ 5 ต.บ้านัยาง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0631613076
13. นัางสาวปิยธิด้า รุ่งนุัช ยุย้ 22 หม่้่ 11 ต.วัด้แก้ว อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0639953788
14. นัางสาวสุตาภัิทร จ้ำาปา หยก 348/36 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0936474910

15. นัางสาวปรัชญานีั หอยสกุล้ ปอ 189/190 หม่้่ 2 ต.สระพัง อ.เข้้าย้อย จ้.ราชบุรี 0947945750
16. นัางสาวอัญชิษา ปั�นัทรัพย์ ตะวันั 30 หม่้่ 7 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0627476905
17. นัางสาวกนักกร วงวานัค์ ทราย 75/5 หม่้่ 10 ต.บางแ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0626861559
18. นัางสาวสายฝึนั เป่�ยม่พิไชย ฝึนั 71/2 หม่้่ 10 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0635931402
19. นัางสาวพิม่พ์ระพัฒน์ั วงษ์สวัสดิ้� เบนัส์ 126 หม่้่ 8 ต.ธงชัย อ.บางสะพานั จ้.ประจ้วบคีรีขั้นั 0620678697
20. นัางสาวจิ้ราพร คณะโต ม่ะนัาว 36/1 หม่้่ 2 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0982823466
21. นัางสาวณัฐอรรา วักลี้บ เบียร์ 73/1 หม่้่ 1 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0944541893
22. นัางสาวสุวรรณี ผู้ดุ้งพงศึา ฟ้ัา 811 หม่้่ 2 ต.หนัองล้้ อ.สังข้ล้ะบุรี จ้.กาญจ้นับุรี 71240 0991632059
23. นัางสาวปิยวรรณ เทศึนัา ออม่ 5 หม่้่ 5 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0912814825
24. นัางสาวหอม่ม่ล้ เคร่อญาติ หอม่ 94/26 หม่้่ 5 ต.โพธิ�ค่้ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0823907443
25. นัางสาวอารียา ทับทิม่ทอง จ้อย 50 หม่้่ 4 ต.เจ้ดี้ย์ดี้หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0853500983
26. นัางสาวชม่กม่ล้ บุญเร่อง กิ�ฟั 74 หม่้่ 9 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชุบรี 70110 0622081713
27. นัางสาวประภิาพรรณ สม่สิทธิ� เม่ย์ 109 หม่้่ 3 ต.ล้าด้บัว อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0927387690
28. นัางสาวอรจิ้รา ม่าศึรี เอ๊ะ 162 ถ.โชคชัย ต.โพธาราม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชุบรี 70120 0934147989
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิช.3	(ทวิิศึึกษา)ปวิช.3	(ทวิิศึึกษา)

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ทิวากร, พุทธิพงศ์ึ, ฐิติพันัธ์ุ, ธนัภัิทร, วัศึพล้
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ศึศิึนัา, อุไรวรรณ, ธนัาภิา, กรองกาญจ้น์ั, 
วยันัเพ็ญ, ณฐม่นั, พล้อยชม่พ้, ปาริฉัตร, 
สุธาสินีั

1. นัางสาวกรองกาญจ้น์ั อม่ด้วง 47 บ้านัรากม่ะข้าม่ หม่้่ 3 ต.ห้วยไผู่้ จ้.ราชบุรี 0801751929
2. นัายฐิติพันัธ์ุภุิม่รินัทร์ 65/4 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 0822524556
3.  นัางสาวณฐม่นั พันัธ์ุศัึกดิ้� 348/500 หม่้่ 8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0822498423
4. นัางสาวปาริฉัตร ม่่วงทอง ค่ายบุรฉัตร ช.1 รอ. ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0656269887
5. นัางสาวพล้อยชม่พ้ เม่ล็้ด้กุล้ 65 หม่้่ 7 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0953821751
6. นัายพุฒิพงษ์ สุภิาศึรี 43 หม่้่ 4 ต.พงสวาย อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 0619461316
7. นัางสาววันัเพ็ญ ดิ้ตเหม่าะ 2 หม่้่ 15 ต.ค้บัว อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 0926476388
8. นัางสาววาสนัาดี้ ล้ะมั่�งทอง 3/1 หม่้่ 9 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่องราชบุรี จ้.ราชบุรี 70000 0824634462
9. นัางสาวศึศิึนัา ปั�นัหยดั้ 22/1 หม่้่ 9 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0911267216
10. นัางสาวสุธาสินีั ผู้ล้เจ้ริญ 98 หม่้่ 5 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0948084270
11. นัางสาว อุไรวรรณ อม่ด้วง บ้านัเล้ข้ที� 46/2 หม่้่ 2 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0629874575
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แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ชนัสรณ์, ไกรยุทธ, อภิิเด้ช, สุทัศึน์ั, ชนิัญาด้า,  
ชนััญญา, ภิิญโญ, ณรงค์เด้ช, อาทิตย์, พชรนันัท์
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
ภัิทรสุด้า, อารีย์รัตน์ั, วราภิรณ์, ศิึริรัตน์ั, นัฤม่ล้, 
สาธนีัย์, ฤทัยชนัก, นัภัิสสรณ์, นัภิาสินัธ์ุ, 
ศิึริกัญญา, ภัิทรธิด้า
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
นััฐล้ด้า, วริศึรา, กุสุม่าวดี้, จั้นัทร์พร, ธันัย์ชนัก, 
เพ็ญพิสุทธิ�, กวินัธิด้า, สุทิด้า, อาทิตยา, อัญชิษฐา, 
นัันัท์นัรี, กิติยา

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิส.2/1	ปวิส.2/1	

1. นัายชนัสรณ์ บวรธนัากร แม็่ก 9/84 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0852419508
2. นัายไกรยทุธ แก้วข้จ้ร ฟิัว 150/4 หม่้่ 4 บ้านัล้ำาปล้าทิว ซ้อย4 ต.พงสวาย 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0961838987
3. นัายอภิิเด้ช แจ้้งคล้้าย ก๊อง 90 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0910391711
4. นัายสุทัศึน์ั สุริยาสินัวัฒนั ริว 219 หม่้่ 1 ต.บ้านัไร่ อ.ด้าเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0805529769
5. นัางสาวชนิัญาด้า ม่านัะงาม่ ป่านั 6/3 หม่้่ 7 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ ง จ้.ราชบุรี70110 0824154435
6. นัางสาวชนััญญา สกุล้รักษาทรัพย์ อาย 43/2 หม่้่ 6 ต.พังตรุ  อ.ท่าม่่วง จ้.ราชบุรี 0927587924
7. นัายภิิญโญ ศึรีทองสุข้ บอส 5/3 หม่้่ 11 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่งจ้.ราชบุรี 70110 0654189152
8. นัายณรงค์เด้ช มุ่กด้าเกษม่ แม่นั 30 หม่้่ 1 ต.วัด้ยางงาม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0968595080
9. นัายอาทิตย์   อย้พ่่วง โค้ก 127 หม่้่ 2 อ.วัด้เพล้ง ต.เกาะศึาล้พระ จ้.ราชบุรี 70170 0659461247
10. นัายพชรนันัท์ อ่้ตะเภิา ก๊อต หม่้่ 3 ต.บ้านัยาง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0969378913
11. นัางสาวภัิทรสุด้า ทองปานั รุ้ง 125/2 หม่้่ 11 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0937708787
12. นัางสาวอารีย์รัตน์ั บางวัด้ จ้้า 3/2 หม่้่ 7 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี   70150 0928670178
13. นัางสาววราภิรณ์  แก้ววิจิ้ต ไอซ์้ 76 หม่้่ 6 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0800476284
14. นัางสาวศิึริรัตน์ั  สุ่ม่พุก อ้อนั 107 หม่้่ 4 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0616252611
15. นัางสาวนัฤม่ล้ แซ่้ลี้� เหมี่ยว 63/2 หม่้่ 7 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0614436020
16. นัางสาวสาธนีัย์ ม่ะลิ้วัล้ย์ พล้อย 239 หม่้่ 17 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0984972436

17. นัางสาวฤทัยชนัก จิ้ตร์งาม่ข้ำา เหมี่�ยว 64 หม่้่ 15 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0630432491
18. นัางสาวนัภัิสสรณ์ ศึรีนัวล้จั้นัทร์ ต้า 196/2 หม่้่ 4 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0983034637
19. นัางสาวนัภิาสินัธ์ุ นิัล้ศึร พล้อย 19 หม่้่ 8 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0927379612
20. นัางสาวศิึริกัญญา ค้หา อิ�งค์ 81/27 หม่้่ 1 ต.ท่าม่ะกา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0925071880
21. นัางสาวภัิทรธิด้า จ้อส้งเนิันั ด้้า 80/5 หม่้่ 11 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0661425540
22. นัางสาวนััฐล้ด้า คำาป้อม่ เนัย 53/3 หม่้่ 3 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่จ้.ราชบุรี 70120 0636402317
23. นัางสาววริศึรา นัาคสม่บัติ ชม่พ้ 21/2 หม่้่ 9 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0951136359
24. นัางสาวกุสุม่าวดี้ เจ้ริญม่งคล้ มุ่ก 89/1 ซ้.บาร์สายฝึนั ถ.รถไฟั ต.หน้ัาเม่่อง 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922650085
25. นัางสาวจั้นัทร์พร เภิาพ้ล้ พล้อย 331 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้าเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0624980151
26. นัางสาวธันัย์ชนัก หล้อด้ทองแด้ง โม่ 110/1 หม่้่ 7 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0987874169
27. นัางสาวเพ็ญพิสุทธิ� ป่้จั้นัทร์ เพ็ญ 8 ถ.หน้ัาอำาเภิอ ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0929718214
28. นัางสาวกวินัธิด้า อิ�ม่ทรัพย์ แบม่ 23 หม่้่ 2 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0806407017
29. นัางสาวสุทิด้า บุญอ่อนั นุัก 75/18 หม่้่ 4 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0988523727
30. นัางสาวอาทิตยา พุ่ม่แย้ม่ ปาย หม่้่ 2 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0957489248
31. นัางสาวอัญชิษฐา พ้ล้เด้ช ออย 21 หม่้่ 5 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 70160 0929208551
32. นัางสาวนัันัท์นัรี อินัทรง มิ่�นั 97 หม่้่ 7 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0925044090
33. นัางสาวกิติยา คาจั้นัทร์ ด้รีม่ 18/20 หม่้่ 8 ต.ท่าชุม่พล้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0632233925

Ratchaburi Technical College
136136

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
นัรบดี้, ธีรธาด้า, ปัณณวัตน์ั, พิม่พ์พิเศึษ,
ชาคร, ธีทัต, บ้รณ์ธิการ, วิทวัส
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
นัพนััส, นัันัธิด้า, เม่ธาวดี้, สุธิด้า, สุพัตรา, 
นัันัทิพร, ณิชาพร,จุ้ฑานัันัท์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ปาณัสม่า, ภัิสรา, นัรินัทร์, โสรด้า, สโรชา, 
สุธาภิรณ์, ศึศิึกานัต์, พัชรินัทร์

1. นัางสาวจุ้ฑานัันัท์  ปรางงาม่ อุ้ม่ 70 ม่.3 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0971652292
2. นัายชาคร แก้วสว่าง เติ�ล้ 508 ม่.3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0645824532
3. นัางสาวณิชาพร  กลิ้�นัหอม่ ฟิัวส์ 12/6 ม่.5 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่    จ้.ราชบุรี 0649244626
4. นัายธีทัต  ทรัพย์เกษตร ฟัร้อง 78/3 ม่.1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0971760582
5. นัายธีรธาด้า  นัารีโชค  20 ม่.7 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0652175094
6. นัางสาวนัพนััส  ปรางงาม่ อุ๋ม่ 70 ม่.3 ต.ห้วยโรง อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0944496343
7. นัายนัรบดี้  สัม่ฤทธิ�เด้ชข้จ้ร ป�อ 162/12-13 ถ.ศึรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0842046935
8. นัางสาวนัรินัทร์  เข็้ม่วัตร์ เบนัซ์้ 71 ม่.5 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0632270053
9. นัางสาวนัันัทิพร  วงษ์สวัสดิ้� กิ�ฟั 565 ท้าวอ่้ทอง ซ้อย 9 ต.ด้อนัตะโก      อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0637412312
10. นัางสาวนัันัธิด้า  เกิด้เล้ ม่าย 21 ม่.6 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0618466911
11. นัายบ้รณ์ธิการ  พันัธ์ไทย นิัค 11/1 ม่.12 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง     จ้. ราชบุรี 0628927429
12. นัางสาวปาณัสม่า  สม่ใจ้ แม่งปอ 223 ม่.4 ต.บางเค็ม่ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 0986877853
13. นัายปัณณวัตน์ั  เนีัยม่ม่าลั้ย ม่อส 58/17 ม่.7 ต.บางสนั อ.ปะทิว จ้.ชุม่พร 0622204245

14. นัางสาวพัชรินัทร์  เฮงราย ต้นั 1/11 ม่.8 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0650297643
15. นัายพิม่พ์พิเศึษ  ฉุนัมี่ พุก 2 ม่.7 ต.เข้าสาม่สิบหาบ อ.ท่าม่ะกา      จ้.กาญจ้นับุรี 0916050139
16. นัางสาวเม่ธาวดี้  ม่ะโนัวัง เม่จิ้ 52/1 ม่.2 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0615201572
17. นัางสาวภัิสรา  รัตนัเคร่อ แวว 31/5 ม่.5 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่      จ้.ราชบุรี 0615345052
18 นัายวิทวัส  พระวังกำ�า แม่นั 264 ม่.10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0947505900
19. นัางสาวศึศิึกานัต์  ม่าลั้ย กิ�ฟั 147/1 ม่.14 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง      จ้.ราชบุรี 0617059016
20. นัางสาวสโรชา  เอี�ยม่ผู้ดุ้ง ครีม่ 222 ม่.3 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก    จ้.ราชบุรี 0624713681
21. นัางสาวสุธาภิรณ์  แซ่้ซิ้�ม่ หยก 11 ม่.9 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0618312111
22. นัางสาว สุธิด้า  เจี้ยด้ชาด้ มิ่�นัท์ 86/2 ม่.8 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่    จ้.ราชบุรี 0928493099
23. นัางสาวสุพัตรา  คำาดี้ แอม่ 16/2 ม่.11 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง   จ้. ราชบุรี 0614250847
24. นัางสาวโสรด้า  จั้นัทรชิด้ เค้ก 30/3 ม่.6 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง   จ้.ราชบุรี 0957352409
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แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
วิชวินัท์, ณัฐพล้, ปนิัพัฒน์ั, วิศึรุต, สิทธิราช, 
อัครพล้, ศึรัณย์, กัม่พล้
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
อรทัย, อภิิชญา, สุณิสา, อารยา, ปภิากร, พิล้ญาณ์, 
จุ้ฑารัตน์ั, ณัฐธรณ์
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
กชวรรณ, สุด้ารัตน์ั, กรองกาญจ้น์ั, ปัณฑิตา, ณัฐริกา, 
นิัชธาวัล้ย์, กัล้ยรักษ์, จั้นัทกานัติ�

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ	คอมูพิวิเต์อร์ธุรกิจำ
ปวิส.2/3	ปวิส.2/3	

1. นัายวิชวินัท์ ม่นััสไพบ้ล้ย์ เวฟั 135 หม่้่ 5 ต.หนัองปากโล้ง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 73000 0984276773
2. นัายณัฐพล้ สุข้เกษม่ ก๊อตจิ้ 115 หม่้่ 5 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0949201329
3. นัายปนิัพัฒน์ั รุจิ้เทศึ นััท 54 หม่้่ 11 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0628135243
4. นัายวิศึรุต พุ่ม่นัาค เบส 18/1 หม่้่ 1 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0922596922
5. นัายสิทธิราช นิัล้เพชร์พล้อย ฟิัวส์ 30 หม่้่ 2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0969314385
6. นัายอัครพล้ นุัชเคร่อ ฟิัวส์ 21 ถ.พฤกษชาติ 7 ต.บ้านัโป่ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0617389767
7. นัายศึรัณย์ ทองปล้้อง แบงค์ 73/4 ถ.คฑาธร ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983153321
8. นัายกัม่พล้ พาอ้ฐ ฟัลุ๊้ค 47 หม่้่ 10 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0922516942
9. นัางสาวอรทัย สังข์้ใส อ๋อม่ 58/2 หม่้่ 1 ต.หนัองกระทุ่ม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0994492774
10. นัางสาวอภิิชญา คำาศึรี เบ้นั 92 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0994922709
11. นัางสาวสุณิสา ป้านัจั้นัทร์ เฟิัร์นั 131 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0647281025
12. นัางสาวอารยา จ้งพึ�งกล้าง ป่านั 282/5 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราข้บุรี 70000 0957909081
13. นัางสาวปภิากร ชุติพิพัฒกุล้ จ๋้า 49/1 หม่้่ 4 ต.บ้านัสิงห์ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0985945144

14. นัางสาวพิล้ญาณ์ คำาเกิด้ แนันั 30/1 หม่้่ 7 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0985463782
15. นัางสาวจุ้ฑารัตน์ั ศิึริม่งคล้ เม่ย์ 107/1 หม่้่ 9 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0909239480
16. นัางสาวณัฐธรณ์ จิ้รเม่ธเด้ชจิ้รัชญา อ๋อม่แอ๋ม่ 1/99 ซ้อย 4 หม่้่ 14 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0959944203
17. นัางสาวกชวรรณ ม่าขุ้นัทด้ บีม่ 15/2 หม่้่ 2 ต.หนัองชุม่พล้เหน่ัอ อ.เข้าย้อย 
   จ้.เพชรบุรี 76140 0984641084
18. นัางสาวสุด้ารัตน์ั พึ�งพุ่ม่ ฝึนั 118 หม่้่ 6 ต.เบิกไพร อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0989132142
19. นัางสาวกรองกาญจ้น์ั แสนัชนั แตงโม่ 41/2 หม่้่ 14 ต.คุ้งพยอม่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0932494466
20. นัางสาวปัณฑิตา อิ�ม่อุด้ม่ หญิง 313/2 ถ.เข้าง้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี70000 0983722031
21. นัางสาวณัฐริกา กองสี โด้นััท 231/1 หม่้่ 13 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0985267416
22. นั.ส.นิัชธาวัล้ย์ เลิ้ศึเกียรติกุล้ เบล้ล์้ 97/1 หม่้่ 3 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0946969132
23. นั.ส.กัล้ยรักษ์ พล้ล้า สายป่านั 38/1 หม่้่ 12 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0875439111
24. นั.ส.จั้นัทกานัติ� เจ้ริญเล็้กอุทัย นัำ�าฝึนั 31 หม่้่ 10 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0989132142
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1. นัางสาวกม่ล้วรรณ  จั้นัทร์ต่าย พล้อย 55 หม่้่ 1 ต.ด้อนัชะเอม่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 098-4963119
2. นัางสาวกัล้ยรัตน์ั  นันัต์กันัทา แตงโม่ 19/3 หม่้่ 13 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 062-1639402
3. นัางสาวจ้รรยา  โตเคลี้ย กิ�ฟั 52 หม่้่ 3 ต.หนัองชุม่พล้ อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 080-0791247
4. นัางสาวจ้าม่จุ้รี  ใจ้อารีย์ มิ่�นั 2/3 หม่้่ 3 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 061-5052097
5. นัางสาวจิ้ตรล้ด้า  เกี�ยวเพ็ง หญิง 78/3 หม่้่ 3 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 098-8420964
6. นัางสาวจี้รตติการ  คล่้องแคล่้ว บีม่ 91/1 หม่้่ 6 ต.บ้านัยาง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 098-2759573
7. นัางสาวชญาณินัท์  สอาด้ศิึล้ป์ ย ้ 59/1 หม่้่ 2 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 097-0124291
8. นัางสาวชล้ด้า  บุญเร่อนั แนัท 161 หม่้่ 5 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 086-6880811
9. นัางสาวชุตินัันัท์  ข้อนัแก่นั แบม่ 18/3 หม่้่ 7 ต.สยาม่แย้ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 098-3206681
10. นัางสาวชุติภิา  เหลี้�ยม่มุ่กด้า บีม่ 30 หม่้่ 1 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 092-5975801
11. นัางสาวทิพสุด้า  สุวรรณประเสริฐ ครีม่ 68/2 หม่้่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 092-6262346
12. นัางสาวธันัยพร  จั้นัทร์คำา ขิ้ง 27 หม่้่ 5 ต.ปากแรด้ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 062-5092438
13. นัางสาวธิด้า  บุตรทะยกั ฝึนั 83/5 หม่้่ 15 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 091-6022087
14. นัางสาวนัฤม่ล้  บัวทอง ตาล้ 8 หม่้่ 2 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปาด้ท่อ .ราชบุรี 092-5921701
15. นัางสาวนัำ�าฝึนั  โพชนิักร ไอซ์้ 127/2 หม่้่ 8 ต.อ่างทอง  อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 098-9142905
16. นัางสาวเบญจ้วรรณ  สม่ศัึกดิ้� เติ�ล้ 114 หม่้่ 5 ต.หวายเหนีัยว อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 098-3564780
17. นัางสาวปนััสญา  ทองคำา ครีม่ 25 หม่้่ 5 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 065-6698502
18. นัางสาวปรีด้าวรรณ  สินัเสงี�ยม่ แบม่ 20 หม่้่ 3 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 080-5938698
19. นัางสาวปาริฉัตร  ปานัม่า เบียร์ 99 หม่้่ 5 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 098-5754293

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
พีรพัฒน์ั, รพีพร, ปนััสญา, สุวนัันัท์, วรรณวลี้, สุกัญญา, 
สุภิาพร, ปรีด้าวรรณ, อัญฌิกา
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ศิึรภัิสสร, พิม่พ์ล้ด้า, กม่ล้วรรณ, อชิรญา, จ้าม่จุ้รี, ชุตินัันัท์
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
โศึจิ้รัตน์ั, จิ้ตรล้ด้า, นัฤม่ล้, สุรัสวดี้, ทิพสุด้า, 
โศึรด้า, ชญาณินัท์, จี้รตติการ, ชล้ด้า, วรรณศิึริ
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
เบญจ้วรรณ, กัล้ยรัตน์ั, จ้รรยา, นัำ�าฝึนั, ชุติภิา, 
เพ็ญจั้นัทร์, ธิด้า, สัณห์สม่ร, ธันัยพร, พิชาภิรณ์, ปาริฉัตร

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การจำัดการโลัจำิสต์ิกส์	การจำัดการโลัจำิสต์ิกส์
ปวิส.2/1	ปวิส.2/1	

20. นัางสาวพิชาภิรณ์  คุ้งลึ้ง กิ�ฟั 9/1 หม่้่ 1 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 093-2763417
21. นัางสาวพิม่พ์ล้ด้า  ม่ณีกอง ต้นั 123/1 หม่้่ 7 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 097-0176991
22. นัายพีรพัฒน์ั  เทวรักษ์ เวฟั 56/1 หม่้่ 3 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 065-0207633
23. นัางสาวเพ็ญจั้นัทร์  อินัตุ่นั ม่าย 18/1 หม่้่ 6 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 062-5308707
24. นัางสาวรพีพร  ล้ะเภิท ตาล้ 52 หม่้่ 4 ต.เข้าสาม่สิบหาบ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 062-6585747
25. นัางสาววรพรรณ  นัพวาล้ศึรี ฝ้ึาย 41 หม่้่ 6 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.กาญจ้บุรี 064-9758413
26. นัางสาววรรณวลี้  บัวสอนั เป้ 32/2 หม่้่ 3 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 061-6838619
27. นัางสาววรรณศิึริ  จั้นัทร์ดี้ เนัย 4/1 หม่้่ 4 ต.พงตึก อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 061-0910261
28. นัางสาวศิึรภัิสสร  โสภิา ไอซ์้ 42 หม่้่ 9 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 098-4142120
29. นัางสาวโศึจิ้รัตน์ั  แก้วเจ้ริญ แพร 38 หม่้่ 2 ต.ท่านััด้ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 082-2494312
30. นัางสาวโศึรด้า  บุญเลิ้ศึ จ้อย 22/2 หม่้่ 5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 092-7451477
31. นัางสาวสัณห์สม่ร  สุชสา เปเปอร์ 37/29 หม่้่ 7 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 099-2617992
32. นัางสาวสุกัญญา  ศึรีพราย หม่วย 91/22 หม่้่ 6 ต.พงตึก อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 080-6105095
33. นัางสาวสุภิาพร  เพ็ชรเกลี้�ยง เตย 144/3 หม่้่ 9 ต.ด้อข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 063-8071636
34. นัางสาวสุรัสวดี้  นัาคสีทอง กวาง 61 หม่้่ 19 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 061-5054549
35. นัางสาวสุวนัันัท์  มั่�นัคง อ้อนั 188/1 หม่้่ 5 ต.พังตรุ อ.ท่าม่่วง จ้.กาญจ้นับุรี 063-7147393
36. นัางสาวอชิรญา  ศึรีประเสริฐ อร 92/4 หม่้่ 3 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 091-9362871
37. นัางสาวอัญฌิกา  พราม่ทองวันั อันั 123/146 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 098-8633819

สาขางานิการจำัดการการคลัังสินิค้า	(ทวิิภาคี)สาขางานิการจำัดการการคลัังสินิค้า	(ทวิิภาคี)
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การจำัดการโลัจำิสต์ิกส์		การจำัดการโลัจำิสต์ิกส์	
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
พวงแก้ว, สิรินัด้า, รัชนีักร, กัล้ยากร, อภิิชโญ, 
แพรนัภิา, ธัญญารัตน์ั, กัณฐม่ณี, วริศึรา
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ฐีตา,  วลั้ยพร,  สันัติธรรม่, อม่รรัตน์ั, ปวีณา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
เกศึรา, ปฏิิณญา, ธิด้ารัตน์ั, รัณชญา, สุวรรณี, 
ทิพย์วรรณ, สุชาด้า, ชล้ธิชา, ชนัาพร
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
สุธาธิณี, โสภิิด้า, วรรณวิสาข์้, ณัฐรินัด้า, ธัณรด้า, 
จุ้ฑทม่าส, ณัฐณิชา, ศิึริลั้กษณ์(ลิ้ขิ้ตวรรณชัย), 
ศิึริลั้กษณ์ (โยพันัดุ้ง)

สาขางานิการจำัดการการคลัังสินิค้า	(ทวิิภาคี)สาขางานิการจำัดการการคลัังสินิค้า	(ทวิิภาคี)

1. นัางสาวกัณฐม่ณี  คล้้ายโพธิ�ทอง นิั�ง 56/1 หม่้่ 2 ต.คุ้งนัำ�าวนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0906028632
2. นัางสาวกัล้ยกร  ผิู้วชะอม่ แอล้ 13/3 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0800755113
3. นัางสาวเกศึรา เที�ยงตรง เกด้ 12 หม่้่ 3 ต.เบิกไพร อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0614670071
4. นัางสาวจุ้ฑาม่าศึ  โสภิา น้ัอยหน่ัา 59 หม่้่ 5 ต.ด้อนัข้มิ่�นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0656932980
5. นัางสาวชนัาพร  นิัยม่ช่�นั ออม่ 3 หม่้่ 6 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0928129982
6. นัางสาวชล้ธิชา  อ่อนัศึรี ฝึนั 10/1 หม่้่ 6 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0632131619
7. นัางสาวฐีตา  แก้วอินัต๊ะ เพล้ง 4/2 หม่้่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0956305313
8. นัางสาวณัฐธชา  มั่�นัคง มั่ท 26/1 หม่้่ 17 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0989295568
9. นัางสาวณัฐธรินัด้า  เปรม่ยิ�ง เติ�ล้ 65 หม่้่ 2 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0649512776
10. นัางสาวธัญญารัตน์ั  สุนัารัตน์ั ฟิัล์้ม่ 14/3 หม่้่ 1 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0985167756
11. นัางสาวธัญรด้า  สุวรรณประเสริฐ แพนั 10/2 หม่้่ 12 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0926202612
12. นัางสาวธิด้ารัตน์ั  สุนัทร มิ่�ก 101/51 หม่้่ 18 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0611913990
13. นัางสาวปฏิิณญา  พวงม่าลั้ย เดี้ยร์ 43 หม่้่ 2 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0631977736
14. นัางสาวปวีณา  เวล้าหา บี� 199 หม่้่ 10 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0964060946
15. นัางสาวพวงแก้ว  ลิ้�ม่มั่�นั ชม่พ้ 3 หม่้่ 13 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0625352125
16. นัางสาวรัชนีักร  สร้อยบัว บุ๋ม่ 7 หม่้่ 5 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0924349044
17. นัางสาวรัณชณา  แก้วประดิ้ษฐ์ ใบหม่่อนั 105 /34 ต.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0947741463

18. นัางสาววรรณวิสาข์้  บัวแย้ม่ ฝึนั 7/2 หม่้่ 9 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0985573872
19. นัางสาววริศึรา  สีบุบผู้า เกด้ 228 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0654108266
20. นัางสาววลั้ยพร  ลิ้บเจ้ริญเกียรติ อ้อ 64 หม่้่ 7 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0612017524
21. นัางสาวศิึริลั้กษณ์  ลิ้ขิ้ตวรรณชัย ต้นั 80/1 หม่้่ 10 ต.บ้านัแพ้ว อ.บ้านัแพ้ว จ้.สมุ่ทรสาคร 0632132623
22. นัางสาวศิึริลั้กษณ์  โยพันัดุ้ง บี� 24/5 หม่้่ 8 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0611578645
23. นัายสันัติธรรม่  รุ่งไพรี ปอนัด์้ 19/9 หม่้่ 3 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0982587599
24. นัางสาวสิรินัด้า  นัาคบุตร ล้้กปล้า 159/1 หม่้่ 8 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0958813640
25. นัางสาวสุชาด้า  แสงจั้นัทร์ พล้อย 333/26 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0955011013
26. นัางสาวสุธาธิณี  ทองเกิด้ ปอนั 32/4 หม่้่ .5 ต.เตาป้นั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0615983306
27. นัางสาวสุวรรณี  ปุญญวันัตา ม่ด้ 124/292 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0924139640
28. นัางสาวโสภิิด้า  สาวสุด้ชาติ ฟ้ัา 36/1 หม่้่ 3 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0636809055
29. นัางสาวอภิิชโญ  อย้พ่วง โย 85 หม่้่ 4 ต.ยางม่่วง อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0922896790
30. นัางสาวอม่รรัตน์ั  อัฒจั้กร์ ปุ๊กกี� 167 หม่้่ 2 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0955850685
31. นัางสาวทิพย์วรรณ  พ่วงทอง พล้อย 69/2 หม่้่ 9 ต.วัด้แก้ว อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0820396087
32. นัางสาวแพรนัภิา  ยิ�งเม่่อง แพร 81 หม่้่ 5 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0989727671

Ratchaburi Technical College
141141

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

อาหารแลัะโภชนิาการ
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1. นัางสาวกนักพร  เส่อแพร ป๊อบ 22 หม่้่ 6 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0656180731
2. นัายก้องกิด้ากานั  วารินัธ์ุ กาย 88/83 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0640852654
3. นัางสาวกุล้ธิด้า  ใจ้อ่อนั ด้าว 86 หม่้่ 7 ต.บ้านัไร่  อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี  70130 0924676240
4. นัายเกรียงศัึกดิ้�  โคตรโสภิา บอล้ 56/4 หม่้่ 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70190 0611964115
5. นัายจั้กรกฤษณ์  จ้รัสทอง เจ้ม่ส์ 57/7 หม่้่ 4 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0989590819
6 นัางสาวจุ้ฑาม่าศึ  จ้้ประไพ นิั�ม่ 8 หม่้่ 5 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0989567207
7. นัางสาวฐิด้าพร  สุด้สวาท บรีส 33/937 ถ.บ้านัปากแรด้ ต.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0634822714
8. นัางสาวฐิติยา  บัวสุข้ หงส์ 41 หม่้่ 4 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0636019107
9. นัางสาวณัฐชา  ยงัวัฒนัา ครีม่ 422/31 หม่้่ 5 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0957137808
10. นัางสาวณัฐฑริกา  จุ้ล้โล้บล้ ฮาย 150/13 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0963385591
11. นัางสาวณัฐณิชา  โม่รัษเฐียร ปอย 3/14 ถ.เจ้ดี้ย์หัก ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 096704189
12. นัางสาวณิชา  ตันัโต ตาหวานั 65/2 หม่้่ 14 ต.ท่าผู้า อ.บ้นัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0655810418
13. นัายธนัวัฒน์ั  ล่้อดั้ง เจ้้านัาย 290/9 ซ้.สันัติสุข้ ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0618135444
14. นัางสาวนัาฏิยา   ปานัเเจ่้ม่ เบ้นัซ์้ 100 หม่้่ 1 ต. นัำ�าพุ อ. เม่่อง จ้. ราชบุรี 70000 0979322598
15. นัางสาวนุัสรา   เซี้�ยงฉินั แพ็ท 21 หม่้่ 17 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0626897299
16. นัางสาวพรทิพย์   ประจ้ง เจ้ด้ 51/1 หม่้่ 6 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0632256844
17. นัางสาวพวงทอง   กองแก้ว ผึู้�ง 59/1 หม่้่ 3 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0635835631

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	อาหารแลัะโภชนิาการ	อาหารแลัะโภชนิาการ
ปวิช.3/1ปวิช.3/1

18. นัางสาวภัิททิรา   พงษ์อภัิย หมิ่ว 126 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้หักย์ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0988827155
19. นัางสาวรวิพร   เบิกบานั เตย 5/4 หม่้่ 6 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 70170 0822358393
20. นัางสาวรินัรด้า   พุ่ม่พวง เนัย 11 หม่้่ 3 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0986065830
21. นัางสาวรุจิ้รา   กิติกาญจ้น์ั อีฟั 69/1 หม่้่ 9 ต.หนัองโพ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0635342783
22. นัางสาววรรณิศึา   สุข้เจ้ริญ เนัย 64/2 หม่้่ 6 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0951605516
23. นัางสาววิจิ้ตรา   อัม่พรศิึริ กาล้ 9 หม่้่ 2 ซ้.11 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0933173427
24. นัางสาวศึศิึธร   เส็งสาลี้ ใบเตย 203 ถ.เข้าง้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0991702595
25. นัางสาวศิึรัญญา   บำาเรอจิ้ตร บีม่ 67/1 หม่้่ 8 ต.เข้าข้ลุ้ง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0898098107
26. นัางสาวศิึริพร   ปลิ้ปล่้�ม่โอฐ แพร 105 หม่้่ 2 ต.โค้กหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0922544346
27. นัางสาวสิติ   พรม่พราหม่ ไข่้มุ่ก 18 หม่้่ 6 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0616465456
28. นัางสาวสิริวิม่ล้   เเก้วบัวดี้ เเพร 54 หม่้่ 11 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0611372237
29. นัางสาวสุชาวดี้   คงรักษ์ แก้ว 69 หม่้่ 3 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0643621318
30. นัางสาวอติกานัต์   อ่วม่พลั้บ อ้อนั 43 หม่้่ 4 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0616518212
31. นัางสาวอภัิสรา   ผู้ล้พานิัช ออย 27 หม่้่ 5 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0621512154
32. นัางสาวอม่รรัตน์ั   ประสม่ทรัพย์ ชม่พ่้ 14/9 ซ้. 2 แม้่นัรำาลึ้ก ต.หน้ัาเม่่อง อ. เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0996254182
33. นัางสาวอริสรา   ศึรีสงคราม่ บีม่ 62/2 หม่้่ 9 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0993298191
34. นัางสาวอาณัญชา เย็นัใจ้ เนัย 35 หม่้่ 2 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0659266780

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
จั้กรกฤษณ์, ก้องกิตากานั, อม่รรัตน์ั, 
อริสรา, รุจิ้รา, ธนัวัฒน์ั, เกรียงศัึกดิ้�
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ณัฐฑริกา, สุชาวดี้, ณัฐณิชา, ณัฐชา, 
วิจิ้ตรา, อาณัญชา, สิตา
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
สิริวิม่ล้, ภัิททิรา, พวงทอง, ณิชา, พรทิพย์
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ศิึริพร, อติกานัต์, นุัสรา, กนักพร, ศึศิึธร, ฐิด้าพร
แถึวที�ห้าจากซ้้ายไปขวา
นัาฏิยา, ศิึรัญญา, วรรณิศึา, จุ้ฑาม่าศึ, อภัิสรา, 
กุล้ธิด้า, รินัรด้า, ฐิติยา

Ratchaburi Technical College
143143

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
ม่นััญชัย, นัันัทวัฒน์ั, กิตติวัฒน์ั, สุพรรณี, 
ณัฐกานัต์, สัณหณัฐ, ทรงพล้, ธนััท 
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
สุนิัสา, อาทิตยา, ศึลิ้ษา, กันัต์สุด้า, 
ณัฐตินีั, พล้อยฝัึนั, นัำ�าผึู้�ง
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ศิึริวรรณ, ศุึภิิสรา, บุษยม่าส, สลิ้ล้รัตน์ั, 
สิภิาพัฒน์ั, ศุึภิม่าศึ
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
สุกัญญา, ชญาณินั, ธนัภิรณ์, สุภิาพร, จิ้รัญญ์ชญา, 
รวินัท์นิัภิา, พรพรรณ, นัภิพรรณ

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	อาหารแลัะโภชนิาการ	อาหารแลัะโภชนิาการ
ปวิช.3/2	ปวิช.3/2	

1. นัางสาวกันัต์สุด้า อโณทัย ม่าย 25/7 หม่้่ 5 ต.ท่าไม้่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71120 0982833683
2. นัายกิตติวัฒน์ั ชวนัชม่ สแตม่ป์ 70/110หม่้่ 5 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0985263139
3. นัางสาวเกศึกม่ล้ ศึรีเงินัยวง รุ้ง 
4. นัางสาวจั้นัทร์ธร ไชยาคาย หญิง 
5. นัางสาวจิ้รัญญ์ชญา ทัพพ์เด้โชกิตติ� เม่ย์ 25/2หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0617509955
6. นัางสาวชญาณินั หน้ัอิ�ม่ ไบโอ 11/1 หม่้่ 4 ต.วัด้ยางงาม่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0991166789
7. นัางสาวณัฐกานัต์  เคร่อเอม่ อั�ม่ 66/2 หม่้่ 7 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0972863458
8. นัางสาวณัฐตินีั สิงด้า แบม่ 248/6 หม่้่ 4 ต.รางบัว อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0983741708
9. นัายทรงพล้ บุญประเสริฐ ทอยส์ 145/3 หม่้่ 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี  70190 0631543295
10. นัางสาวธนัภิรณ์ สีห์จั้กร์ ปาล์้ม่มี่� 10 หม่้่ 4 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0985345339
11. นัายธนััท คิญชกวัฒน์ั แบงค์ 289 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0614619264
12. นัางสาวนัภิพรรณ ด้วงจั้นัทร์ ปอนั 139/102 หม่้่ 15 ต.ปากเเรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0881524199
13. นัายนัันัทวัฒน์ั คนัชม่ บอม่ 108 หม่้่ 2 ต.เตาป้นั อ.โพธารม่ จ้.ราชบุรี 70120 0954435332
14. นัางสาวนัำ�าผึู้�ง ทองแด้ง ตะวันั 153 หม่้่ 2 ต.เจ็้ด้เสมี่ยนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0623291620
15. นัางสาวบุษยม่าศึ เจ้ริญภัิกดี้ มุ่ก 4/1 หม่้่ 7 ต.หลุ้ม่ดิ้นัอ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0828671593
16. นัางสาวบุษยาม่าส เลี้�ยงเชวงวงศ์ึ ปาล์้ม่ 13/4 ถ.โรงหีบ ต.โพธาราม่ อ.โพธาราม่ 70120 จ้.ราชบุรี 0648060482
17. นัางสาวผู้กาม่าศึ อินัทร์โชติ เบล้ 93/1 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0636361381
18. นัางสาวพรพรรณ ด้วงจั้นัทร์ ปอ 139/102 หม่้่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง 
   จ้.ราชบุรี 70110 0627211062

19. นัางสาวพล้อยฝัึนั  ฟ้ัาสางขุ้นัเข้า พล้อยฝัึนั 143 หม่้่ 2 ต.ป่าหวาย อ.สวนัผึู้�ง ราชบุรี 70180 0931239386
20. นัางสาวภัิทราภิรณ์ บุญเพ็ญ พล้อย 45/18 หม่้่4 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0983192296
21. นัายม่นััญชัย รสหวานั ม่่อนั 161/18 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0910686356
22. นัางสาวรวินัท์นิัภิา รักขุ้ม่แก้ว วินั 22 หม่้่ 4 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0924099676
23. นัางสาวศึลิ้ษา สุข้ทวี ข้้าว 27/13 หม่้่ 6 ต.พระแท่นั อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 71130 0806546255
24. นัางสาวศิึริวรรณ วรวงค์ ด้รีม่ 134 หม่้่ 7 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928540806
25. นัางสาวศุึภิม่าศึ ภ่้ิสวัสดิ้ ออม่ 12/1 หม่้่ 3 ถนันัแม้่นัรำาลึ้ก15 ต.ด้อนัตะโก 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0928540806
26. นัางสาวศุึภิิสรา ปานัสุวรรณ์ พรีม่ 2/1 หม่้่ 7 ต.วัด้แก้ว อ.บางแพ จ้.ราชบุรี70160 0931095975
27. นัางสาวสลิ้ล้รัตน์ั มี่ม่าก ลิ้ล้ 16/1 หม่้่ 1 ต.สวนักล้้วย อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0946824512
28. นัายสัณหณัฐ แสงอรุณ การ์ด้ 1/341 ซ้อย 10 หม่้่ 14 ต.เจ้ย์ดี้หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  70000 0838713790
29. นัางสาวสิภิาพัฒน์ัทัพพ์เด้โชกิตติ� สิริ 430/25 หม่้่ 1 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0968050296
30. นัางสาวสุกัญญา ข้จ้รพล้อย สอนั 5/1 หม่้่ 14 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0918066626
31. นัางสาวสุนิัสา สุข้ศึรี แบม่ 113/1 หม่้่ 9 ต.เบิกไพร อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0951658742
32. นัางสาวสุพรรณี เกิด้เทวา เตย 68 หม่้่ 6 ต.ชำาแระ อ.โพธาราม่.จ้.ราชบุรี 70120 0926939479
33. นัางสาวสุภิาพร  ใจ้ธรรม่ มุ่ก 134/2 หม่้่ 7 ต.สวนัผึู้�ง  อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0614503681
34. นัางสาวอาทิตยา ทรายทอง อาทิต 23/4 หม่้่ 10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0929528643
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1. นัางสาวจิ้ราพร  ช่างเหล็้ก แนัท 1/1 หม่้่ 8 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0929177523
2. นัางสาวโชติรส  กุ้ยบำารุง ตุ๊กตา 4/12 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0989456064
3. นัางสาวด้วงแก้ว เสถียรโกเศึศึ ด้าว 51/1 หม่้่ 5 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0843542762
4. นัางสาวทยดิ้า พ้ล้ทรัพย์ แพร 379 หม่้่ 6 ต.ประสาทสิทธิ� อ.ด้ำาเนิันั จ้.ราชบุรี 0930098658
5. นัางสาวทิพรด้า ดุ้ษรักษ์ กัญ 121/3 หม่้่ 6 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0948968719
6. นัางสาวธิด้าพร แก้วสะอาด้ ด้า 129/2 หม่้่ 8 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0657175997
7. นัางสาวนััทธม่นั ยิ�ม่ใหญ่ ทราย 191 หม่้่ 3 ต.ด้อนัทราย อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0649464759
8. นัางสาวนิัภิาภัิทร์ แก้วแสง เบนัซ์้ 100 หม่้่ 9 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันั จ้.ราชบุรี 0626613512
9. นัางสาวณัฐธรินั ภิวันัรัต นุ่ันั 1/1 หม่้่ 15 ต.บ้านัคา อ.บ้านัคา จ้.ราชบุรี 0922937761
10. นัางสาวเบ็ญจ้วรรณ อุยไข้พันัธ์ุ ปริม่ 18 หม่้่ 1 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0962019710
11. นัางสาวปรียาภิรณ์ สิงห์โต ไอซ์้ 77/1 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0615765189
12. นัางสาวรพีพรรณ จ้อม่พล้ มุ่ก 31/2 หม่้่ 9 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0800429731
13. นัางสาวศิึริวษา คำาอาจ้ เน็ัต 3/3 หม่้่ 7 ต.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0615638478
14. นัางสาวสุกัญญา พุ่ม่พวง แพท 152 หม่้่ 5 ต.ท่าโพธิ�ชัย อ.หนัองกี� จ้.บุรีรัม่ย์ 0612161407
15. นัางสาวสุภิาวดี้ อภัิยศึรี อ้อนั 109 หม่้่ 10 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0620105280
16. นัางสาวสุภิาวดี้ สีล้างาม่ แพรว 13/12 หม่้่ 5 ต.ท่าเสา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0983761418

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	อาหารแลัะโภชนิาการ	อาหารแลัะโภชนิาการ
ปวิส.2/1ปวิส.2/1

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
จิ้ราพร, สุกัญญา, รพีพรรณ, 
ทยิด้า, สุภิาวดี้
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
ทิพรด้า, เบ็ญจ้วรรณ, 
สุภิาวดี้, ปรียาภิรณ์
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
โชติรส, นิัภิาภัิทร์, ณัฐธรินั,
ธิด้าพร, ศิึริวษา, นััทธม่นั
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แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
ชิษณุพงศ์ึ, เริงฤทธิ�, อนัันัต์, รัชพล้,
อริพงษ์, สุรสิทธิ�
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
สุชานัาฎ, พิม่พ์ล้ภัิส, จ้ารุวรรณ, 
กาญจ้นัา, กม่ล้รัตน์ั
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
จุ้ติพร, กรรณิกา, ธิด้า, ณัฐธิด้า, 
ศุึภิรด้า, จ้้ล้นััท
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
พรพิม่ล้, ข้วัญจิ้ต, กนักพร, สุชาลิ้นีั, เปรม่กม่ล้
แถึวที�ห้าจากซ้้ายไปขวา
ณัฎฐณิชา , วราภิรณ์, ธิด้ารัตน์ั, 
ณิชกานัต์, ทิวารัตน์ั, นัำ�าฝึนั

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	อาหารแลัะโภชนิาการ	อาหารแลัะโภชนิาการ
ปวิส.2/2	ปวิส.2/2	

1. นัางสาวกนักพร  ทำาอินัทร์ล้าด้ นุ่ัม่ 49 หม่้่ 9 ต.ด่้านัทับตะโก  อ.จ้อม่บึง  จ้.ราชบุรี 70150 0614248917
2. นัางสาวกม่ล้รัตน์ั สีเงินัยวง ฟ้ัา 103/1 หม่้่ 4 ต.ด้อนัทราย  อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0639611242
3. นัางสาวกรรณิกา ทับทิม่ทอง กิ�บ 128 หม่้่ 3 ต.โคกหม้่อ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0656938069
4. นัางสาวกาญจ้นัา อย้แ่อ ป้ 120 หม่้่ 3 ต.ห้วยยางโทนั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0958065953
5. นัางสาวข้วัญจิ้ต ภิาคอรุณ เชอร์รี� 34/7 หม่้่ 9 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0656178121
6. นัางสาวจ้ารุวรรณ นิัยม่ดุ้สดี้ ใบเตย 20/4 ซ้อย 2 ถนันั สม่บร้ณ์กุล้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง 
   จ้.ราชบุรี 70000 0988631500
7. นัางสาวจุ้ติพร ภ่้ิพันัธ์ศึรี แอม่ 148/808 ซ้.26 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0810068975
8. นัางสาวจ้้ล้นััท เข็้ม่ไทย จ้้นั 26 ซ้.เข้าง้1 ถ.เข้าง้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0641097511
9. นัายชิษณุพงศ์ึ ทิพย์รอด้ พอยท์ 106 หม่้่ 9 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0967634944
10. นัางสาวณัฎฐณิชา ปานัจั้นัทร์ จิ้�บ 3 หม่้่ 5 ต.สร้อยฟ้ัา อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0968784571
11. นัางสาวณัฐธิด้า ศิึริเร่อง นััท 100 หม่้่ 2 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75110 0637568071
12. นัางสาวณิชกานัต์ นัาคสวาท กานัต์ 26 ถ.ท่าเสา อ.เม่่อง ต.หน้ัาเม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0980867938
13. นัางสาวทิวารัตน์ั บำาเรอจิ้ตร ฟัอย 48 หม่้่ 14 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984861831
14. นัางสาวธิด้า โพมี่ ชิ 38/1 หม่้่ 5   ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70180 0614481680

15. นัางสาวธิด้ารัตน์ั หม่ายแม้่นั แพร 5 หม่้่ 7 ต.คุ้งนัำ�าวนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0933718612
16. นัางสาวนัำ�าฝึนั พงษ์พิม่พ์ ฝึนั 90 หม่้่ 1 ต.ทุ่งหล้วง อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0945645532
17. นัางสาวเปรม่กม่ล้  ร้ปโอ มิ่�นั 68/2 หม่้่ 3 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0984494285
18. นัางสาวพรพิม่ล้ ภ่้ิระหงษ์ พิม่พ์ 125 หม่้่ 5 ต.ท่าราบ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0625633216
19. นัางสาวพิม่พ์ล้ภัิส อินัม่าล้า เบนัซ์้ 85/30 ถ.คฑาธร อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0992293723
20. นัายเริงฤทธิ� เกิด้โพ ใจ้เริง 79/1 หม่้่ 7 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก 
   จ้.ราชบุรี 70130 0984105647
21. นัางสาววราภิรณ์ รอด้นิัตย์ กล้อย 112 หม่้่ 6 ต.ธรรม่เสนั อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 70120 0616057398
22. นัางสาวศุึภิรด้า นิั�ม่เอี�ยม่ อุ้ม่ 67 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0990850320
23. นัางสาวสุชานัาฎ อึ�งชัยพาณิชย์ แบม่ 43/12 หม่้่ 4 ต.เกาะศึาสพระ อ.วัด้เพล้ง 
   ถ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี  70170 0627141453
24. นัางสาวสุชาลิ้นีั ส้ญกล้าง ฟัาง 209 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0929617158
25. นัายสุรสิทธิ� ช้สุ่นั ต้นัสนั 141/5 หม่้่ 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0956239976
26. นัายอนัันัต์ จิ้นัด้ากุล้ ม่่อนั 531 หม่้่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0959651810
27. นัายอริพงษ์ ปล่้�ม่จิ้ตร ออย 83. หม่้่ 5 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0873458526
28. นัายรัชพล้ บัณฑิตเด้ช พล้ หม่้่บ้านัแกรนัด์้การ์เด้้นั 88/131 หม่้่ 4 
   ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0957573473
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

คหกรรมูศึาสต์ร์
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จากซ้้ายไปขวา
พรรณี, วันัทนีัย์

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คหกรรมูศึาสต์ร์	คหกรรมูศึาสต์ร์
ปวิช.3	ปวิช.3	

1. นัางสาวพรรณี หงษ์สัม่ฤทธิ� นัำ�า 71/2 หม่้่ 6 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 70150 0925370203
2. นัางสาววันัทนีัย์ สอนัราด้ เนัย 40 หม่้่ 3 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0863819434
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คหกรรมูศึาสต์ร์	คหกรรมูศึาสต์ร์
ปวิส.2		ปวิส.2		

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
รพีพรรณ, ประไพพรรณ, 
ฉัตรแก้ว 

1. นัางสาวฉัตรเเก้ว เที�ยงธรรม่ นัาว 15 หม่้่ 6 ตำาบล้หนัองกระทุ่ม่ อำาเภิอปากท่อ จั้งหวัด้ราชบุรี 70140 0989755677
2. นัางสาวประไพพรรณ แก้วรักษ์ โบว์ 47/2 หม่้่ 6 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0951833066
3. นัางสาวรพีพรรณ อุ่นัทา เนัย 80 หม่้่ 7 ต.เข้าแร้ง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0642603641
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

แฟชั�นิแลัะสิ�งทอ
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	แฟชั�นิแลัะสิ�งทอ	แฟชั�นิแลัะสิ�งทอ
ปวิช.3	ปวิช.3	

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
สุรีย์รัตน์ั, สุฐิตา, 
เนัาวรัตน์ั

1. นัางสาวเนัาวรัตน์ั  กาซ้าง ฟ้ัาใส 287 ถ.เข้าง้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0994677048
2. นัางสาวสุฐิตา เหม่าะโสม่ ฟิัล์้ม่ 8/1 หม่้่ 1 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0825711233
3. นัางสาวสุรีย์รัตน์ั นุ่ันัแก้ว เกลี้ยว 370/2 หม่้่ 10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0994391399

สาขางานิแฟชั�นิดีไซนิ์สาขางานิแฟชั�นิดีไซนิ์
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จากซ้้ายไปขวา
พิศึาล้, กม่ล้รัตน์ั,
อคิราภ์ิ, ภัิทรพงษ์ 

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	แฟชั�นิแลัะสิ�งทอ	แฟชั�นิแลัะสิ�งทอ
ปวิส.2	ปวิส.2	

1. นัางสาวกม่ล้รัตน์ั เม่ฆักม่ล้ มิ่�ว 22/4 หม่้่ 13 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0635971357
2. นัายพิศึาล้ แก้ววงษ์ เบนัซ์้ 69/2 หม่้่ 11 ต.หินักองอ.เม่่องจ้.ราชบุรี70000  0837363900
3. นัายภัิทรพงษ์ พันัธ์ุแด้ง ภีิม่ 15/2 หม่้่ 6 ต.หลุ้ม่ดิ้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0982833484
4. นัางสาวอคิราภ์ิ  ข้ำาสุนัทร  บีม่ 26 หม่้่ 5 ต.สาม่เร่อนั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000  0954728372
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

การโรงแรมู
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แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
ภ้ิเบศึร, จิ้ราภิรณ์, ชม่พ้นิักข์้, ม่นััสนัันัท์, 
ทัศึน์ัวรรณ, ธนัวรรณ
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
นิัชา, วีร์สุด้า, ข้นิัษฐา, ณัฐวรา, ศุึภิรัตน์ั, 
กฤติภิายาณี, ธนััญญา, พรปวีย์, จุ้ฑาม่าศึ
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
สุนิัสา, พิม่พ์ชนัก, ธนััญญา, จั้นัทม่ณี, 
จั้นัทกานัต์, ศิึริพล้อย, ม่ณฑิตา, เกศึกนัก
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ภัิทรวดี้, จ้ารุวรรณ, รัชนีักร, ม่ายาวี, นัำ�าฝึนั, 
พด้าชมั่ย, นัฤม่ล้, นัทีกานัต์, กนักพร

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การโรงแรมู	การโรงแรมู
ปวิช.3ปวิช.3

1.  นัางสาวกนักพร เจี้ยม่เย่�อเพ็ง  มิ่�นั  248/8 หม่้่ 1 ต.ด้ำาเนิันัสะด้วก อ.ด้ำาเนิันันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0829735387 
2.   นัางสาวกฤติภิายานีั กลั้ด้แสง  ไอซ์้  348/279 หม่้่ 8 ซ้อย7/1 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้. ราชบุรี  0952915616 
3.  นัางสาวเกศึกนัก นิั�ม่สุวรรณ  ยอ  20/3 หม่้่ 10 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี  0968793346 
4.  นัางสาวข้นิัษฐา ศึรีสวัสดิ้�  มิ่�ว  69 หม่้่ 7 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0983074081 
5.  นัางสาวจั้นัทกานัต์ สีนัวล้  มิ่�นั  27 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0927282095 
6.  นัางสาวจั้นัทม่ณี สีนัวล้  ม่ายด์้  27 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0928059176 
7.  นัางสาวจ้ารุวรรณ โนันัส้ง  ฟ้ัา  9/4 ถ.ท้าวอ่้ทอง ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0947981509 
8.  นัางสาวจิ้ราภิรณ์ ผิู้วสวัสดิ้�  แวร์  148/742 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0984439204 
9.  นัางสาวจุ้ฑาม่าศึ พิทักษ์  เปรี�ยว  56/2 หม่้่ 5 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี  0929618401 
10.  นัางสาวชม่พ้นิักข์้ ธีระวัฒน์ั  ผึู้�ง  586/38-5 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0619939115 
11.  นัางสาวณัฐวรา จี้นัวงค์  ปอนัด์้  261/63 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0958249568 
12.  นัางสาวทัศึน์ัวรรณ ม่ะณีม่งคล้  เฟิัร์นั  34/6 หม่้่ 8 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่  0810158087 
13.  นัางสาวธนัวรรณ โตตาบ  ม่นัต์  10/1 หม่้่ 8 ซ้อย 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0625921399 
14.  นัางสาวธนัันัญา อินัทร์วิพันัธ์  มิ่�นั  191/3 หม่้่ 2 ต.อ่างหินั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี  0634248652 
15.  นัางสาวธนัันัญา จ้้ฑะศึร  แพร  165 หม่้่ 13 ต.จ้อม่บึง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี  0984790603 
16.  นัางสาวนัทีกานัต์ หิรัญวัฒนัะสกุล้  ผิู้ง  35/4 หม่้่ 6 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี  0982619949 
17.  นัางสาวนัฤม่ล้ หม่่�นัศึรี  ฟ้ัา  77 หม่้่ 13 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี  0924955167 

18.  นัางสาวนัำ�าฝึนั อุปโท  ฝึนั  121 หม่้่ 3 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี   0923521882 
19.  นัางสาวนิัชา เขี้ยวสุกใส  ใหม่่  89 หม่้่ 5 สุข้าภิิบาล้ ซ้.6 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี  0929156920 
20.  นัางสาวพด้าชมั่ย เป่�ยม่พงศึานัต์  เกรซ้  11 ถนันัราษฎรยนิัดี้ ซ้อย 1 ต.หน้ัาเม่่อง 
   อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0917952612 
21.  นัางสาวพรปวีย์ บุญส่ง  แพรว  108/3 หม่้่ 6 ต.บางโตนัด้ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี  0834539317 
22.  นัางสาวพิม่พ์ชนัก บุตรตา  พิม่พ์  33/1 หม่้่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี  0614748336 
23.  นัางสาวภัิทรวดี้ ค าม่่วม่ท้าว  แอนั  40/2 หม่้่ 6 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0989704656 
24.  นัายภ้ิเบศึร ค ายอด้  ไอซ์้ 41/2 หม่้่ 13 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี  0984394427 
25.  นัางสาวม่นัฑิตา ใจ้อด้ทนั  มุ่ก  109/2 หม่้่ 3 อ.สวนัผึู้�ง ต.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี  0809071820 
26.  นัางสาวม่นััสนัันัท์ โสภิา  ฟ่ัาง  104/1 หม่้่ 3 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี  0903362761 
27.  นัางสาวรัชนีักร สอนัประสาท  แอม่  99 หม่้่ 2 ต.พิกุล้ทอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0632474284 
28.  นัางสาวม่ายาวี มี่สอนั  โบว์  72/4 หม่้่ 5 ต.น้ั าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0855250095 
29.  นัางสาววีรส์ ุด้า ด้าราสุข้  แตงกวา  31/1 หม่้่ 9 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0988458761 
30.  นัางสาวศิึริพล้อย เกตุชาวนัา  พล้อย  172  หม่้่ 5 ต.ขุ้นัพิทักษ์ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี  0836468284 
31.  นัางสาวศุึภิรัตน์ั บุตรน้ั าเพชร  เอิร์นั  78 หม่้่ 4 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี  0638724572 
32.  นัางสาวสุนิัสา พงษ์สระพัง  สุ  101 หม่้่ 8 ต.เข้าชะงุ้ม่ อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี  0613629208 
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1. นัางสาวเสริม่ศิึริ  จ้าง้   สนิัม่ 53/2 หม่้่ 3 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0659533489
2. นัางสาวชาลิ้นีั  สิงห์สนัั�นั ม่ายด์้ 22 หม่้่ 13 ต.ท่าเคย อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 0659461142
3. นัางสาวศิึริลั้กษณ์ อุ่นัเร่อนั ฝึนั 32/3 หม่้่ 11 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0615822825
4. นัางสาวอภิิวรา  แด้งสกุล้  กิ�บ 17/1 ต.วัด้เพล้ง อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0647618628
5. นัางสาวณัฐติกาญ   มั่�นัคง เม่ย์ 68 หม่้่ 8 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0926197428
6. นัางสาววรกม่ล้  เฮงเจ้ริญ พั�นัช์ 155/83 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0885289545
7. นัางสาวณัฎฐิด้า   อ่้อรุณ แป้ง 9 หม่้่ 1 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี  0827050641
8. นัางสาวจิ้ราภิรณ์  อ่วม่ใจ้อารีย์ แบม่ 39/2 หม่้่ 8 ต.เตาป้นั อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0931698699
9. นัางสาวพรรณพษา  ล้าเบ้า ฝึนั 276/2 ต.หน้ัาเม่่อง  อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0648093697
10. นัางสาวศิึริกานัต์   คล้้ายสี ม่ายด์้ 92 หม่้่ 1 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0634874045
11. นัางสาวสุนิัตา อินัทเสาร์  แป้ง 156/3 ต.แก้ม่อ้นั อ.จ้องบึง จ้.ราชบุรี 0632132575
12. นัางสาวรุ้งฟ้ัา   ขุ้นัทองเม่่อง ฟ้ัา 69/1 หม่้่ 3 ต.สร้อยฟ้ัา อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0972357523
13. นัางสาวแพรวไหม่  จุ้มั่งม่อ แพรว 4/3 หม่้่ 6 อ.หนัองปล้าหม่อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0807868276
14. นัางสาวฑิม่พิกา  วรรณพรม่ ออย 328/106 เข้าวังวิล้ล่้า ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0998841817
15. นัายจิ้ตบุณย์   รุ่งรจ้นัา อาท 6/1 หม่้่ 3 ต.จ้อม่ประทัด้ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี 0926058370

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การโรงแรมู	การโรงแรมู
ปวิส.2ปวิส.2

แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
อภิิวรา, ศิึริลั้กษณ์,
ฑิม่พิกา, จิ้ตบุณย์
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
พรรณพษา, แพรวไหม่,
รุ้งฟ้ัา, ณัฐติกาญ, ศิึริกานัต์,
จิ้ราภิรณ์
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ณัฏิฐิด้า, สุนิัตา, วรกม่ล้,
ชาลิ้นีั, เสริม่ศิึริ
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

วิิจำิต์รศึิลัป์
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1. นัางสาวอนััญญา ยางสวย นิัว 58/1 หม่้่ 6 ต.ด้อนัใหญ่ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0649901399
2. นัายกฤษด้า อำาภิา บอส 2/3 หม่้่ 6 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0825426731
3. นัายชลั้ม่พ์ อบเชย โอม่ 34 หม่้่ 4 ต.ค้บัว อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0923308857
4. นัางสาวชุติภิา พระพิไชย อุ้ม่ 69 หม่้่ 4 ต.ห้วยไผู่้ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0617855853
5. นัายตรัยวัฒน์ั ช้เกิด้ ปอนัด์้ 256/171 ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0928527064
6. นัายธนับดี้ อินัทรเทวา ฟ้ัา 29/4 หม่้่ 6 ต.หนัองกล้างนัา อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0828915490
7. นัายธนัวัฒน์ั บุตร์เพ็ชร์ ท๊อป 3 หม่้่ 2 ต.ด้อนัชะเอม่ อ.ท่าม่ะกา จ้.กาญจ้นับุรี 0834737843
8. นัางสาวนัรินัทรา พ้ล้พิพัฒน์ั อ๋อม่ 28/1 หม่้่ 5 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0988535794
9. นัายปัณณทัต สุข้โข้ ก้อง 5/2 หม่้่ 3 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0924705651
10. นัางสาวพรีญา วงศ์ึไพศึาล้ พรีม่ 95 หม่้่ 7 ต.โพหัก อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0989128386
11. นัายพีรพล้ อินัทร์กับจั้นัทร์ ม่าร์ช 127/3 หม่้่ 7 ต.หลั้กสาม่ อ.บ้านัแพ้ว จ้.สมุ่ทรสาคร 0947438954
12. นัางสาวรัตนัา ภิาชะนัะ นัา 17/4 หม่้่ 3 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0656687362
13. นัายศุึภิิสสร ชาญณรงค์ คิว 148/417 หม่้่ 10 ต.เจ้ดี้หักย์ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0973040210
14. นัางสาวสิรภัิทร ชำาห้านั ยาหย ี 115/2 หม่้่ 10 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0624905691
15. นัายอนุัชา คุ้ม่บาง บอล้ 220/3 หม่้่ 3 ต.ด้อนัตะโก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0821903204

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	วิิจำิต์รศึิลัป์	วิิจำิต์รศึิลัป์
ปวิช.3			ปวิช.3			

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ธนัวัฒน์ั, ตรัยวัฒน์ั, ชลั้ม่พ์,
กฤษด้า, ธนับดี้, พีรพล้, อนุัชา 
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ศุึภิิสสร, ปัณณทัต, รัตนัา,
นัรินัทรา, สิรภัิทร, ชุติภิา,
อนััญญา, พีรญา 
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ออกแบุบุนิิเทศึศึิลัป์
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1. นัายจิ้ราย ุแคล้้วเคร่อ บิ�ก 68/4 หม่้่ 4 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ 70120 0959054348
2. นัางสาวทิพย์วารี สุข้เร่อง เฟิัร์นั 40/15 หม่้่ 2 ถ.เพชรเกษม่ ต.หนัองชุม่พล้ 
   อ.เข้าย้อย จ้.เพชรบุรี 76140 0643412698
3. นัางสาวเทพวยดุ้า สด้ช่�นั วิ�นัซ์้ 94/4 หม่้่ 13 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0648081335
4. นัายปัณณทัต ปรัชญาด้ำารงพล้ ต้า 13 หม่้่ 15 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0946459451
5. นัางสาวพัสสรณ์ ชุ่ม่อินั หนิัง 76 หม่้่ 3 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0657105937
6. นัางสาวยวุดี้ บังอ่อนั เนัย 18/4 หม่้่ 16 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่งจ้.ราชบุรี70110 0812499704
7. นัายรชต เคร่อภ่้ิ ไอซ์้ 72 หม่้่ 6 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 70140 0855199744
8. นัายรัชชานันัท์ ศึรีสว่าง ม่่อนั 180/5 หม่้่ 11 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0926587079
9. นัางสาวศัึนัสนีัย์ สีสัย เนัย 75/2 หม่้่ 12 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0862597067
10. นัางสาวสวรรยา แก้วมุ่กด้า เรนั 38 หม่้่ 1 ต.ตะนัาวศึรี อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี70180 0817998834
11. นัายสิทธิศัึกดิ้� บุญเร่อง เก้นั 14/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนัทราย อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี70120 0626760168
12. นัางสาวหทัยภัิทร ง้วนัพริ�ง ส้ม่จี้�ด้ 260 หม่้่ 8 ต.บ้านัเล่้อก อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี70120 0983865329
13. นัายเปรม่ ทัศึวงศ์ึ เปรม่ 4 หม่้่ 7 ต.บางรักพัฒนัา อ.บางบัวทอง จ้.นันัทบุรี 11110 0992189691

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	การออกแบุบุ	การออกแบุบุ
ปวิช.3ปวิช.3

แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
เปรม่, สิทธิศัึกดิ้�, จิ้รายุ, 
รชต, รัชชานันัท์, ปัณฌทัต
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
เทพวยุด้า, สวรรยา
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
หทัยภัิทร์, พัสสรณ์,
ทิพย์วารี, ศัึนัสนีัย์
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แถึวบุนจากซ้้ายไปขวา
ธนัธร, ศิึวกร, ศิึวัช, ธวัชชัย, กาย, 
พนัธกร, ธนุั
แถึวกลัางจากซ้้ายไปขวา
พชรพล้, กิตติชาติ, ม่ณฑวัฒน์ั,
อัสนีัย์, ธนัภัิทร
แถึวล่ัางจากซ้้ายไปขวา
ชวัล้ลั้กษณ์, จิ้นัต์จุ้ฑา, ศิึริภัิทร์, ธันัย์ชนัก

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ออกแบุบุนิิเทศึศึิลัป์	ออกแบุบุนิิเทศึศึิลัป์
ปวิส.2ปวิส.2

1. นัายกาย ระฆุัวงศ์ึรังษี กาย 136/22 ถ.เส่อป่า ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0834979414
2. นัางสาวจิ้นัต์จุ้ฑา จึ้งข้จ้รเกียรติ พิ�งค์กี� 22/36 หม่้่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110  064-9725183
3. นัางสาวชวัล้ลั้กษณ์ นัวม่ดี้ ปอ 54 หม่้่ 10 ต.บ้านัฆ้ัอง อ.โพธาราม่ จ้.ราชบุรี 0997841775
4. นัายธนัภัิทร ยาวิเคียนั  เจ้ม่ส์ 49/7 หม่่้่ 4 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี70110 0656893086
5. นัายธนุั เทพนิัมิ่ตร บอส 11/2 หม่้่ 7 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0993926217
6. นัายธวัชชัย น่ัวม่เป่�ยม่ จ๋้า 27/2 หม่้่ 13 ต.ปากช่อง อ.จ้อม่บึง จ้.ราชบุรี 0618859040
7. นัางสาวธันัย์ชนัก ไพม่ณี ซี้นั 66/20 หม่้่ 7 ต.บางนักแข้วก อ.บางคนัที จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 0943232851
8. นัายพชรพล้ ทองพันัชั�ง ฟิัว 1/3 หม่้่ 1 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี 70000 0624722385
9. นัายพนัธกร ทองพันัชั�ง ฟัลุ๊้ค บ้านัเล้ข้ที�1/3 ต.สวนัผึู้�ง อ.สวนัผึู้�ง จ้.ราชบุรี  0615471976
10. นัายม่ณฑวัฒน์ั โล้ด้พ่วง ไอติม่ 98/1 หม่้่ 8 ต.นัครชุม่น์ั อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 70110 0949462053
11. นัางสาวศิึริภัิทร์ วันัเพ็ง นุ๊ัก 36 หม่้่ 6 ต.ด้อนักรวย อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 70130 0917640538
12. นัายศิึวกร ปานัไกร ม่อส 160/68 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0967620567
13. นัายศิึวัช พุ่ม่ไสว รินั 39/20 หม่้่ 2 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 70000 0970480215
14. นัายอัสนีัย์ แซ่้ลี้ ชัวร์ 23/6 ต.ปากเเรต อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0954965248
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แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

ศึิลัปกรรมูเซรามูิก
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แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
พิชพล้, วิทวัส

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	ศึิลัปกรรมูเซรามูิก	ศึิลัปกรรมูเซรามูิก
ปวิช.3	ปวิช.3	

1. นัายพิชพล้ ชิตภิาษา 41/1 หม่้่ 1 ต.วัด้ประด่้้ อ.อัม่พวา จ้.สมุ่ทรสงคราม่ 75110 0983400593
2. นัายวิทวัส จิ้วะอุด้ม่ทรัพย์ 126 หม่้่ 10 ต.ด้ำาเนิันัสะด้วก อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0656834505

Ratchaburi Technical College
162162

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา

คอมูพิวิเต์อร์กราฟิก
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แถึวที�หนึ�งจากซ้้ายไปขวา
เกียรติศัึกดิ้�, อิศึรา,  ฐปนัพงศ์ึ, 
บ้รพา, กิตติพัศึ
แถึวที�สอำงจากซ้้ายไปขวา
วีรภัิทร, เด้ชาณัฏิฐ์, ภัิทรวุธ, นัันัทพงศ์ึ,  
ศึราวุฒิ, พงศึธร
แถึวที�สาม้จากซ้้ายไปขวา
ณัฐริชา, บงกช, กนักพรรณ, นิัยด้า,
 สมิ่หล้า, พิชชาพันัธ์
แถึวที�สี�จากซ้้ายไปขวา
ธัญณม่าศึ, นิัล้าวรรณ, ภิาณุม่าส, 
วรางคณา, ณิชา, ชุติม่ณฑน์ั, วันัวิสาข์้

แผู้นิกวิิชาแผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์กราฟิก	คอมูพิวิเต์อร์กราฟิก
ปวิช.3/1	ปวิช.3/1	

1. นัางสาวกนักพรรณ พรม่เอี�ยม่ แบม่ 17/1 หม่้่ 2 ต.ด้อนัคา อ.บางแพ 0930425763
2. นัายกิตติพัศึ มี่สวัสดิ้� แบงค์ 110 หม่้่ 8 ต.หินักอง อ.เม่่อง 0624022306
3. นัายเกียรติศัึกดิ้�  สุรัติชัย โก้ 78/1 หม่้่ 10 ต.หนัองอ้อ อ.บ้านัโป่ง 0990295351
4. นัางสาวชุติม่ณฑน์ั  สุข้เกษม่ บ้ม่ 101 หม่้่ 5 ซ้อย 3 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง 0979647514
5. นัายฐปนัพงษ์  สุด้าโม่กข์้ หวาย 20 ถ.ประชาเศึรษฐกิจ้ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง 0649328958
6. นัางสาวณัฐริชา  บุญท้วม่ จี้นั 70/119 หม่้่ 5 ต.อ่างทอง อ.เม่่อง 0951155473
7. นัายเด้ชาณัฏิฐ์  รอด้สุวรรณ กาย 126/44 หม่้่ 5 ต.คุ้งกระถินั อ.เม่่อง 0621583354
8. นัางสาวธัญณม่าศึ  เนีัยม่วงค์ ม่ะปราง 109/2 หม่้่ 8 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง 0922871740
9. นัายนัันัทพงศ์ึ  กิจ้จึ้งเจ้ริญ ครอส 60/2 หม่้่ 1 ต.ด้อนักระเบ่�อง อ.โพธาราม่ 0928915425
10. นัางสาวนิัยด้า  จั้นัทร เฟิัร์นั 201/7 ซ้อย 11 ถ.ม่นัตรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง 0631576151
11. นัางสาวนิัล้าวรรณ  พัด้เย็นัสุข้ ใจ๋้ 1/318 ซ้อย 11 หม่้่ 14 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง 0864073413
12. นัางสาวบงกช  ช้เลิ้ศึ ปาล์้ม่ 205 หม่้่ 9 ต.พงสวาย อ.เม่่อง 0990048330
13. นัายบ้รพา  คล้้ายสุริวงศ์ึ เคนั 34 หม่้่ 1 ต.เกาะพลั้บพล้า อ.เม่่อง 0991828963

14. นัายพงศึธร  จิ้ตรข้าวผู่้อง ม่่อนั 17/3 หม่้่ 5 ต.บ้านัไร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0946629260
15. นัางสาวพิชชาพันัธ์  พันัธ์ุแตง ตาล้ 97/1 หม่้่ 5 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0863378374
16. นัายภัิทรวุธ  ทัพกรี คิว 11/9 หม่้่ 12 ต.ท่าผู้า อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0984935870
17. นัางสาวภิาณุม่าส  ตั�งพรทวี ฟ้ัา 186/14 หม่้่ 5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0647763101
18. นัางสาวณิชา  พุ่ม่ผู้กา เม่ย์ 49/1 หม่้่ 8 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง 0955692913
19. นัางสาววรางคณา จั้นัทนัะโสตถิ� ฟัลุ๊้ค 21/1 หม่้่ 7 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0952466202
20. นัางสาววันัวิสาข์้  พาเวียง ปิ�นั 4/2 หม่้่ 5 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0984538592
21. นัายวีรภัิทร  เร่องการุณ ก้อง 211 หม่้่ 1 ต.ศึรีสุราษฎร์ อ.ด้ำาเนิันัสะด้วก จ้.ราชบุรี 0880088854
22. นัายศึราวุฒิ  เกตุทอง วุฒิ 96/3 หม่้่ 1 ต.นัำ�าพุ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0952191052
23. นัางสาวศิึริม่า  วัฒนัาวงษ์ เพชร 170 หม่้่ 2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0615870138
24. นัางสาวสมิ่หล้า  ล่้านัาล้าว เบสท์ 333/29 ถ.เพชรเกษม่ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0944982049
25. นัายอิศึรา  รักตประจิ้ต ขั้นัธ์ 269/14 ถ.ศึรีสุริยวงศ์ึ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0945593061
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แผู้นิกวิิชา	แผู้นิกวิิชา	คอมูพิวิเต์อร์กราฟิก		คอมูพิวิเต์อร์กราฟิก		
ปวิช.3/2	ปวิช.3/2	

แถึวแรกจากซ้้ายไปขวา
ศึรัณย์ภัิทร, วุฒิชัย, พล้อยรพี, 
ชัชนัันัท์, ธนัาธิป
แถึวสอำงจากซ้้ายไปขวา
ภ้ิริณัฐ, ศัึกดิ้พัฒน์ั, 
ธันัวา, ณัฐพัชร์
แถึวสาม้จากซ้้ายไปขวา
บัวชม่พ้, กัล้ยาณี, 
อันัธิกา, นัริศึรา
แถึวสี�จากซ้้ายไปขวา
นัริศึรา, ต้นัตะวันั, ชนิัษฎา, 
วิภิาภิรณ์, สิริกาญจ้น์ั, ชล้ธิชา

1. นัางสาวกัล้ยาณี แก้ววแววนัาม่ เฟัรม่ 386/23 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0630907516
2. นัางสาวชนิัษฎา โล้หะพรม่ แตงกวา 20 หม่้่ 9 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0930286115
3. นัางสาว ชล้ธิชา แสงศึรี มุ่ก 97 หม่้่ 3 ซ้อย 2 ต.หินักอง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0633694609
4. นัายชัชนัันัท์ จ้ำาล้อง เพชร 153/2 ถ.รถไฟั  ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0645298745
5. นัายณัฐพัชร์ อบอุ่นั ออฟั 166/12 หม่้่ 12 ต.เจ้ดี้ย์หัก อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0656687517
6. นัางสาวต้นัตะวันั แม้่นัพรม่ ต้นั 35 ถ.นิัยม่ทัศึนัา ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0944607987
7. นัายธนัาธิป บุญประเสริฐ เฟัรม่ 199 หม่้่ 4 ต.แพงพวย อ.ด้ำาเนิันัฯ จ้.ราชบุรี 70130 0968806408
8. นัายธันัวา ชำาห้านั สี� 112/1 หม่้่ 1 ต.พงสวาย อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0971012515
9. นัางสาวนัริศึรา มุ่ล้คอนั ออม่ 69 หม่้่ 1 ต.บ้านัยาง อ.เม่่อง จ้.นัครปฐม่ 0615071262
10. นัางสาวนัริศึรา กลิ้�นัสักโก อีฟั 40/1 หม่้่ 3 ต.คุ้งนัำ�าวนั อ.เม่่อง จ้.ราช 0620368377

11. นัางสาวบัวชม่พ้ เข่้�อนัไชย บัว 12/2 หม่้่ 9 ต.บางป่า อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0838404979
12. นัางสาวพล้อยรพี แสงสุริยา พล้อย 259/3 หม่้่ 5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0834641944
13. นัายภ้ิริณัฐ แสงอาทิตย์ เป้ 10/1 หม่้่ 1 ต.ด้อนัแร่ อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0924910289
14. นัางสาววิภิาภิรณ์ ฆ้ัองวงศ์ึวิไล้  246 ถ.อัม่รินัทร์ ต.หน้ัาเม่่อง อ.เม่่อง จ้.ราชบุรี 0939514263
15. นัายวุฒิชัย ปิ�นัโก เอิร์ธ 12 หม่้่ 1 ต.วังเย็นั อ.บางแพ จ้.ราชบุรี 0635122928
16. นัาย ศึรัณย์ภัิทร จ้งเจ้ริญ เอส 42 หม่้่ 5 ต.วังม่ะนัาว อ.ปากท่อ จ้. ราชบุรี 0892479591
17. นัายศัึกดิ้พัฒน์ั รักษ์พันัธ์ เติ�ล้ 7/16 หม่้่ 3 ต.หนัองกบ อ.บ้านัโป่ง จ้.ราชบุรี 0631859371
18. นัางสาวสิริกาญจ้น์ั ตันัตระก้ล้ วุ้นั 12 หม่้่ 4 ต.เกาะศึาล้พระ อ.วัด้เพล้ง จ้.ราชบุรี -
19. นัางสาวอันัธิกา วงกล้ม่ อันั 28 หม่้่ 1 ต.บ่อกระด้านั อ.ปากท่อ จ้.ราชบุรี 0927891397
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วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College

ACTIVITIES
ประมูวิลัภาพกิจำกรรมู

Ratchaburi Technical College
166166

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี



การประชุมูองค์การนิักวิิชาชีพในิอนิาคต์แห่งประเทศึไทยวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

ACT IV IT IES ACT IV IT IES 
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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การประชุมูองค์การนิักวิิชาชีพในิอนิาคต์แห่งประเทศึไทยวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

ACT IV IT IES ACT IV IT IES 
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College
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การประชุมูองค์การนิักวิิชาชีพในิอนิาคต์แห่งประเทศึไทยวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

ACT IV IT IES ACT IV IT IES 
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

Ratchaburi Technical CollegeRatchaburi Technical College
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กิจำกรรมูเข้าแถวิหนิ้าเสาธง

ACT IV IT IES ACT IV IT IES 
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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กิจำกรรมูวิันิไหวิ้ครู	ประจำำาปีการศึึกษา	2563

ACT IV IT IES ACT IV IT IES 
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี
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องค์การนิักวิิชาชีพในิอนิาคต์แห่งประเทศึไทย
วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี

 สวัสดี้พี�นั้องชาวเทคนัิคทุกคนั ก่อนัอ่�นัเล้ยผู้ม่ต้อง 
ข้อข้อบคุณชาวเทคนัิคทุกคนัที�มั่�นัใจ้ ไว้วางใจ้ เล้่อกผู้ม่ม่าเป็นั 
นัายกองค์การในัป่นีั� ข้อข้อบคุณอาจ้ารย์ทุกคนัที�สนัับสนุันัผู้ม่ 
ม่าตล้อด้การด้ำารงตำาแหน่ัง การม่าทำางานัตรงนีั�ทำาให้ผู้ม่ได้้เรียนัร้้ 
อะไรหล้ายอย่าง งานัตรงนีั�ได้้ทำาให้ผู้ม่พบเจ้อผู้้้คนัม่ากม่าย  
ได้้มิ่ตรภิาพจ้ากคณะกรรม่การทุกคนัแล้ะมิ่ตรภิาพที�ดี้ข้องพี�น้ัอง 
ชาวเทคนิัคทุกคนั ผู้ม่ร้้สึกดี้ใจ้ที�ได้้ม่าทำางานัตรงนีั� แล้ะแอบ 
เสียใจ้ที�จ้ะจ้บออกจ้ากรั�ววิทยาลั้ยแห่งนีั� ผู้ม่จ้ะนัำาความ่ร้้ที�ได้ ้
จ้ากในัรั�ววิทยาลั้ยนีั�นัำาไปใช้ในัชีวิตการทำางานัต่อไป ข้อให้พี�น้ัอง
ชาวเทคนิัคทุกท่านัโชคดี้ ข้อบข้อบคุณครับ

ควิามูในิใจำนิายกองค์การนิักวิิชาชีพฯ

นัายอนุัชา พุ่ม่พฤกษ์
นัายกองค์การนัักวิชาชีพฯ

นิายอนิุชา	พุ่มูพฤกษ์นิายอนิุชา	พุ่มูพฤกษ์
นิายกองค์การนิักวิิชาชีพฯนิายกองค์การนิักวิิชาชีพฯ

นิางสาวิณ์ัฐ์นิิชา	จำิต์ภูธโรจำนิ์นิางสาวิณ์ัฐ์นิิชา	จำิต์ภูธโรจำนิ์
รองนิายกองค์การนิักวิิชาชีพฯรองนิายกองค์การนิักวิิชาชีพฯ

นิางสาวิอัญธิกา	มูีหวิังนิางสาวิอัญธิกา	มูีหวิัง
เลัขานิุการองค์การนิักวิิชาชีพฯเลัขานิุการองค์การนิักวิิชาชีพฯ

นิางสาวิปนิัดดา	ลัาวิเวิียงนิางสาวิปนิัดดา	ลัาวิเวิียง
เหรัญญิกองค์การนิักวิิชาชีพฯเหรัญญิกองค์การนิักวิิชาชีพฯ

นิางสาวิอมูรรัต์นิ์	อัฒจำักรนิางสาวิอมูรรัต์นิ์	อัฒจำักร
นิายทะเบุียนิองค์การนิักวิิชาชีพฯนิายทะเบุียนิองค์การนิักวิิชาชีพฯ

นิางสาวิโสภิดา	ชูสกุลันิางสาวิโสภิดา	ชูสกุลั
ประชาสัมูพันิธ์องค์การนิักวิิชาชีพฯประชาสัมูพันิธ์องค์การนิักวิิชาชีพฯ

นิายศึุภชัย	แคลั้วิคำาพุฒนิายศึุภชัย	แคลั้วิคำาพุฒ
ปฏิคมูองค์การนิักวิิชาชีพฯปฏิคมูองค์การนิักวิิชาชีพฯ

Ratchaburi Technical College
184184

วิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรีวิิทยาลััยเทคนิิคราชบุุรี






