
 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

 
ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นางสาว ปณิดา สร้อยแสง  
ลงนาม......................................... 

(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 
ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

2 นาย ธีรเมธ แซ่โซ้ง 

3 นางสาว วสิกา ใหม่ม่วง 

4 นาย  ธนาดล สายทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นางสาว สุทธิดา  
 

สิริกานต์มณี  
ลงนาม. ........................................ 

(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 
ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว สุชีชา  
 

แซ่ลี้ 

3 นางสาว พนิดา อายิกู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นาย จิรพัฒน์ พิทักษ์ธรรม  
 

ลงนาม. ........................................ 
(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย เกรียงศักดิ์ ดีแก้ว 

3 นางสาว มนัสนันท์ มาลี 

4 นาย นราพล เอกสุข 

5 นาย ณัฐวุฒิ เครือจันทร์ 

6  นาย  สหรัฐ โพธิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นางสาว ธิดารัตน์ นวลศรี  
 

ลงนาม. ........................................  
(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว อรพิน น่องป่าน 

3 นางสาว ปอน ทุ่งนะ 

4 นางสาว พิมพ์นารา เกียรติธนาธนพร 

5 นางสาว ศศิธร ธินา 

6 นางสาว สโนไวท์ ศรีโสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นางสาว วิภาดา ดวงมะณี 

 
 
 
 
 
 

ลงนาม. ........................................ 
(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว ศุภนิตา อินต๊ะบุญมา 

3 นางสาว เมธาพร ค าฟู 

4 นางสาว สุชญา วรรณมะกอก 

5 นางสาว เกศริน ชัยอารีย์ 

6 นาย สุทิวัส พุ่มจันทร์ 

7 นางสาว สิราวรรณ จิ่งต่า 

8 นางสาว จิรดา แสนติ 

9 นางสาว วิภา จะพือ 

10 นางสาว กรรณิการ์ จะซือ 

11 นาย วีระกุล เลาจ๋าว 

12 นาย ชาติชาย แซ่เหอ 

13 นาย เท่ห์ ซือผะ 

14 นางสาว สุทธิดา  จิโรภาสกุล 

15 นางสาว พกาวรรณ จันทร์หอม 

16 นางสาว กัลยรัตน์ ห่วงสมร 

17  นางสาว  เสี่ยวเหม่ย แซ่ล้อ 

19  นาย  จักรพรรดิ นันตาศรี 

20  นางสาว  ชนากานต์   ศรเีวียง 

21 นาย มงคล ลุงกอน 

22 นาย ธันยบูรณ์ แซ่หลี่ 
 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นางสาว ณีรนุช กองเลอะ 

 
ลงนาม. ........................................ 

(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 
ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว จิรธิดา ดีกาญจน์กล 

3 นาย ณัฐพล เมืองลี 

4 นาย ขิ่น ลุงต๊ะ 

5 นาย อนุสรณ์ ลุงแดง 

6 นาย ธนุส เลเซอร์ 

7 นาย พงศ์พนา หมื่นแลกู่ 

8 นางสาว น้ าหนึ่ง ศักดิ์สิทธ์กุล 

9 นางสาว ปาริฉัตร อ าภัย 

10 นาย อาซื้อ ลุงทุน 

11  นาย  อนุสรณ์ ค าแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1  นาย  อัมรินทร์ อ่ิมเสถียร 

 
ลงนาม. ........................................ 

(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 
ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2  นาย  ณัฐวุฒิ เลาต๋า 

3  นาย  สมสง่า พรสง่า 

4  นาย  พรแสง ลุงทุน 

5  นางสาว  วุฒิชัย ภูมิราช 

6  นาย  หม่อง ลุงกอ 

7  นาย  ชาญชัย อ้ายหลู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตานักกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหต ุ

1 นาย ประวิทย์ ศรีพล 

 
ลงนาม. ........................................ 

(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 
ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย เต๋า ลุงย่า 

3 นาย บรรณวิชญ์ คุ้มประคอง 

4 นาย ทิวากร ลุงแดง 

5 นาย หาร นายเซือง 

6 นาย สุรฤษฏ์ กันยา 

7 นาย เทียนชัย สินหมี่ 

8 นาย อนล ค าแสง 

9  นาย  นพณัฐ วรรณวงศ์ 

10  นาย  สุวรรณไณ ลุงมุน 

11  นาย  เกรียงไกร ลุงค า 

12  นาย  อาเล หลี่จ๊ะ 

13  นาย  วายุ จะแล 

14  นาย  ณัฐวุฒิ บุรี 

15  นาย  ตะวัน ค าแสน 

16  นางสาว  กัญญารัตน์ นายแตง 

17  นาย  ศุภชัย ลุงกู ้

18  นาย  ธนบูรณ์ กุทอง 

19  นาย  สมชาย กาเหน่ 

20  นาย  ศรายุธ ต๊ะวงค์ 

21  นาย  ณัฐวุฒิ สร้อยสังวาลย์ 
 

 


