
 
                                                          
 
                

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

เรื่อง  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลยัเทคนิคเชียงคำ  

 ประจำปีการศึกษา 2566 
************************************************************** 

  ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 
เพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นั้น 

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้พิจารณาคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นความจำนงเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามรายชื่อดังนี ้

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

แผนกวิชาช่างยนต์ 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวกัญญวรา  บุญสวุรรณ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 
2 นายธีรวัฒน์  ตั้งสกุลทว ี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
3 นายธราเทพ  แสงศรีจันทร ์ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 
4 นายภาณุลักษณ ์ เทียมใจ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 
5 นายปฏิภาณ  มูลอา โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 
6 นายธรณินทร์  แสงศรีจนัทร์ โรงเรียนบ้านผาลาด 
7 นายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
8 นายวรปรัชญ ์ วงศ์ใหญ ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
9 นายปฏิกานต์  วิเศษสา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

10 นายยศกฤต  คำเงิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
11 นายธนบัตร  อินต๊ะสิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
12 นายฐิติโชติ  เวียงคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
13 นายภูริวัฒน์  ไชยมงคล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
14 นายอภิวัฒน์  จันทร์ต๊ะฆาต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
15 นายสราวุธ  แซ่เล่า โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
16 นายเอกพงษ์  แซ่ย่าง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
17 นายวินิทร  แซ่เล้า โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
18 นายยศวันต์  กันทะสอน โรงเรียนบ้านสบสา 



ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
19 นายวรานนท์  หมั่นงาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 

20 นายสหชาติ  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 

21 นายชินภัทร  แสงศรีจันทร ์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 

22 นายณัฐวุฒิ  สุยะต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 
 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวมนัสนันท์ กันทะเนตร โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
2 นางสาวกฤตพิร แพงคุณ โรงเรียนบ้านสบสา 
3 นายภัทรชัย บำรุงพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 

4 นายธนวัฒน์ แซ่โซ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 

5 นายดนุวสิน โชติชวลั โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วดัหย่วน 

6 นายสิทธิพล แสนแก้ว โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วดัหย่วน 
7 นายธนากร  คำมาปัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
8 นายธีรพงค์  อะทะวงศา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
9 นายอิทธิกร  แก้วอินหิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

10 นายศุภกร  วงศใ์หญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
11 นายพฤทธิ์  ฟูมงคล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 

12 นายอนันท์ทพัฒน ์ วงคจ์ันทะ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 
 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวปุณยวีย ์บุญถึง โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

2 นายเมธา ดำแดงด ี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ 

 

แผนกวิชาการบัญชี 
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวกุลิสรา พพิัฒน์เธียรชัย โรงเรียนบ้านสบสา 

2 นางสาวประภัสสร จันทร์งาม โรงเรียนบ้านสบสา 

3 นางสาววารินทร์  กล่อมแก้ว โรงเรียนบ้านผาลาด 
4 นางสาวชนากานต ์ แสวงผล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
5 นางสาวณิชกานต ์ แจ่งศรี โรงเรียนบ้านสบสา 
6 นางสาวทวีพร  ชมพ ู โรงเรียนบ้านสบสา 
7 นางสาวรุ้งทิพย ์ กิ่งก้าน โรงเรียนบ้านสบสา 

 
 



แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวอชริญา การยศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
2 นางสาวดาราวล ี เข่ือนแก้ว โรงเรียนบ้านจำบอน 
3 นางสาวอภิชยา  ก้านแก ้ โรงเรียนบ้านจำบอน 
4 นายนัฐภูมิ  คำมา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
5 นางสาวจฬุาพัตรา  หาญบุญศรี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
6 นายรัชชานนท์  คำแสน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 

7 นางสาวกัลยรัตน ์ ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาช่างยนต์   สาขางาน  เทคนิคยานยนต์ 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นายสงกรานต์  ทานิโอค ุ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
2 นายณัฐวุฒิ  ไกลถิ่น โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  สาขางาน  ไฟฟ้ากำลัง 
ท่ี ชือ่ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นายกิตตพิงศ์  คำบุญเรอืง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 

แผนกวิชาการบัญชี  สาขางาน  การบัญช ี
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นางสาวพรรชน์มน วงศ์โยธา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
2 นางสาวอัญชลกีร  พชิพนัธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางาน  ธุรกิจดิจิทัล 
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
1 นายกิตติภูม ิ บวรนันทนกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
2 นางสาวพิทยารัตน์  บัวหลวง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
3 นายทศพร  ดาบสีพาย โรงเรียนพระปริยตัิธรรม วัดมหาธาต ุ
4 นางสาววันวิสา  แสนมนตร ี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

 

  ทั้งนี้ ให้นักเรียน นักศึกษามารายงานตัวในวันที่ 9 – 20 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา  
09.00 – 16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
นักศึกษาต่อไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2566 

                                  
(นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

ผู้อำนวยการวทิยาลัยเทคนิคเชียงคำ 


