
 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว สุจิตรา จันทร์คํา 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว ศรัญญา ปารินต๊ะ 

3 นาย จารุวัฒน์ ธรรมชัย 

4 นางสาว คําลี ลุงหว่าฉิ่ง 

5 นางสาว ออนอิง ลุงสู้ 

6 นางสาว มัลลิกา จองดี 

7 นางสาว ชุติมณฑน์ พูลทาจักร์ 

8 นางสาว ยิง ลุงกร 

9 นาย พิชัยยุทธ ซาววา 

10 นางสาว จารุวรรณ นามเมือง 

11 นางสาว พัชรี มะณีวรรณ 

12 นาย ตุณากร ตนชื่น 

13 นางสาว อิทิวา สมศักดิ์ 

14 นางสาว ขนิษฐา คิดชัย 

15 นางสาว ปรียารัตน์ บุญเป็ง 

16 นางสาว แสงคํา แซ่ล้า 

17 นางสาว นวลละออ ลุงออ 

18 นางสาว ธันยธร ลุงตา 

19 นางสาว มะลิวัณย์ อุ่นบ้าน 

20 นาย ธนดล สายทอง 

21 นางสาว พรวิภา ป้องประภา 

22 นางสาว สันนดี วิวัฒน์พงษ์ 
 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว จันทนี 
 

ลุงต๊ะ  
ลงนาม. ........................................ 

(ดร.ธนภัทร มั่นคง) 
ผู้อํานวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว วิวรรณดา 
 

แซ่ท้าว 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว วีนัส พลบูรณ์  
 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว สุชาดา แซ่วือ 

3 นางสาว เจนจิรา แวงวรรณ 

4 นางสาว วารุณี ศรีกระจ่าง 

5 นางสาว ปารีชาติ แซ่โม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว ชลิสา คําจาง 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย เอกชัย แสนมี 

3 นาย จิราวัฒน์ ผาลาวรรณ์ 

4 นางสาว สุพิศตา เจริญ 

5 นาย ธีรวัฒน ์ จันทร์นันทะ 

6 นาย วรชิต ลุงจาย 

7 นาย กานต์ นางเป 

8 นาย ศิวกร โรจนะ 

9 นาย อุดมทรัพย์ เดชคุณมาก 

10 นาย ฉัตรชัย กาวิชัย 

11 นาย เกียรติศักดิ์ พวงดอกแดง 

12 นาย ภูสุรินทร์ กันทะพรหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว สมาเรียน เรายะ 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว กิ่งแก้ว ลุงวิ 

3 นางสาว แสงไทย จองชาย 

4 นางสาว ดลพร ลุงสู้ 

5 นางสาว  ชนัญชิดา อัฐวงศ์ 

6 นางสาว นภัสสร เลาโต๊ะ 

7  นางสาว  แพรชมพู พุ่มสร้าง 

8  นางสาว  อมรรัตน์ สีทอง 

9  นางสาว  ไพลิน นายคํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว อัญจรี ยี่ปา 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

 

2 นางสาว เบญจมาศ คําฝาง 

3 นางสาว ญาณิษา สินหมิ 

4 นางสาว รุจาภา สถิตธรรมพนา 

5 นางสาว นภาลักษณ์ เลาะเซอะ 

6 นางสาว กัลย์สุดา มุทู 

7 นางสาว สุพาพร เรายะ 

8 นางสาว มาริสา วีระ 

9 นางสาว ภัชฏาพร ยงฤทธิ์ 

10 นางสาว กาญจนา วัฒนา 

11 นางสาว วรรณภา ปวนแก้ว 

12 นางสาว ชนิกานต์ อาซอง 

13 นางสาว กันทนา นาหม่อง 

14 นางสาว พลอยสวย จันทวี 

   15 นางสาว ธนพร แก้วกล้า 

16 นาย ภควัต แซ่เฉิน 

17 นาย พงศ์พล นาติ 

18 นาย นาวี หารุคําจา 

19 นางสาว สุมิตรา รุ่งรังสี 

20 นาย ธานินทร์ บุษบาจรูญ 

21 นางสาว นริศรา แสนวาลี 

22 นางสาว สุชานัน วรรณกูล 

23 นางสาว ฐาปนีย์ อินทรีย์ 



 

 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

24 นางสาว เกี๋ยงเงิน แก้วทา 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

25 นางสาว อําพร แสงว่าง 

26 นางสาว นันท์นภัส แสงลี 

27 นางสาว  อัยรดา อรุณการ 

28 นางสาว รัฐวด ี ภู่ระย้า 

29 นางสาว ปิยะดา ทวีอภิรดีนภา 

30 นางสาว อนงค์ กูนะ 

31 นางสาว ณัฐริกา สอนปันดี 

32 นางสาว  กาญจนา ผันเพชร 

33 นางสาว เพ็ญ ลุงคํา 

34 นางสาว นุชรินทร์ หากิน 

35 นาย ราเมศวร์ สุทธิชัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย ปิติวัตติ์ 
 

ศุภพูลสวัสดี 
 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย ปินโชค 
 

ใหม่เส็น 

3 นาย ณัฐพงศ์ 
 

โพธ์เส็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย พิเชษฐ์ บุญแลน 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย แสงตะวัน ลุงยี 

3 นาย รัฐกานต์ ใจส่วย 

4 นาย เฉลิมขวัญ ทาเกิด 

5  นาย  สมเกียรติ ขวัญพิกุล 

6  นางสาว  ณัฐญา เตจา 

7  นาย  สรศักดิ์ ปัญญราช 

8 นาย วิชิต อุปนันท์รุ่งเรือง 

9 นาย สมเกียรติ พากเพียร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาครูแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย วัฒนชัย ฟองสมุด 

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

ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย เมธาสิทธิ์ สาตะถา 

3 นาย ธนาพงศ์ ปิ่นแก้ว 

4 นาย ณัฐพล มาเยอะ 

5 นาย ป่างพะ ลายเฮิง 

6 นาย วิชิรวิทย ์ ประสงค์ธรรม 

7 นางสาว  สมแสง สมยุ่น 

8  นาย  หนุ่มแลง ลุงตุง 

9  นาย  อาทิตย์ ดอนมอญ 

10  นางสาว  มอรรคา อีแสน 

11  นางสาว  ธณรัฐ พลน้อย 

12  นาย  สัภยา อนุกิจเจริญ 

13  นาย  อานนท์ แสงสะอาด 

14  นาย  หน่อคือ จะซิ่ง 

15  นาย  ปองพล ถมมา 
 

 

 

 

 

 

 


