
 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 
 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว เพ็ญพิชชา แซ่แฮ 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว บุญฑริกา สมบูรณ์ 

3 นาย อภิชัย สุขขา 

4 นางสาว ดาว ลุงยะ 

5 นาย ดาวมน ลุงยงค์ 

6 นางสาว นวลอนงค์ นายหลู่ 

7 นางสาว กัลยา เมืองกึด 

8 นางสาว หทัย ปัญญา 

9 นางสาว อ าพา มูหลิ่งต๊ะ 

10 นางสาว วราพร ศิริเพ็ญ 

11 นางสาว ญานิศา ดุลกิจ 

12 นางสาว อติมา ค าแก้ว 

13 นางสาว อริสรา ดาวเรือง 

14 นางสาว สุนิษา สุทธิรังสี 

15 นางสาว ภัสสร สาธิต 

16 นางสาว ชวิศา สุวรรณโกศล 

17 นางสาว เกวารินทร์ ทุนหลู่ 

18 นางสาว นุตประวีณ สายตรง 

19 นางสาว ธัญกมล วงค์สถาน 

20 นางสาว วาสนา วิชัยศรี 

21 นาย กิตติพศ พลยศ 

22 นางสาว สุภาพร ค าตื้อ 

23 นางสาว อ าพา จะอือ 



 

 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

24 นางสาว ภัทราวดี 
 

รกัษาประเพณี 
 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

25 นางสาว วานิษฐ์ คงคาผล 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว จิราพร แซ่จัง 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว เจริญศรี ลุงตา 

3 นางสาว ศิรภัสสร มลิทา 

4 นางสาว กิ่งแก้ว ยันนะ 

5 นางสาว ค าค้อง ลุงเซิง 

6 นางสาว บังอร ลุงจาย 

7 นางสาว คิว ลุงหลู่ 

8 นางสาว พรธิดา ลุงทุน 

9 นางสาว น้ าเพชร สีเช้า 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย นันทพงศ์ เมอแล่  
 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย ศักดิ์สิทธิ์ หมือโป 

3 นางสาว อุรัสญา เริ่มสุขสันต์ 

4 นางสาว ศลิษา แสงเมือง 

5 นาย ไพรวัลย์ บุญแสนชัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย จักรพงศ์ หนูวงค์ค า 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย ก้องภัค ปัญญาวงค์ 

3 นางสาว วรรณวิสา เลาแก้ว 

4 นางสาว จันทร์ฉาย บุญเป็ง 

5 นางสาว วนิดา ชัยวงศ ์

6 นาย กฤษดา ทุนเซ 

7 นาย สมประสงค์ ประสงค์สุข 

8 นาย จอ ลุงหยะ 

9 นางสาว ศิริวิมล จองหมัน 

10 นางสาว รุ่งทิวา ปันทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว พาขวัญ เมอจู๋ 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว วชิราภรณ ์ จิ่งตา 

3 นาย เงินหอม ลุงกอ 

4 นางสาว กาญจนา ไตร่รุ่งตระกูล 

5 นาย ยุทธนา บัวสุข 

6 นางสาว สุพรรณนภา พรมประเสริฐ 

7 นางสาว จีรนันท์ จันทร์หอม 

8 นางสาว อรุโณทัย หล่อเงิน 

9 นางสาว กนกวรรณ นวลศรี 

10 นางสาว สุชา ค าป๋าน 

11 นางสาว วริศรา ค ายะเดช 

12 นางสาว ณัฐธิชา สุทธิรังษ ี

13 นาย ปิยะพร เด่นเกศินีอ าไพ 

14 นางสาว วราภรณ์ ลุงลูน 

15 นางสาว สุภิชชา ไชยชนะ 

16 นางสาว ปัทมา ค้ าจุนวนา 

17  นางสาว  ปริยกร ด้วงเหมือน 

18 นางสาว อาซิ่ว แซ่เฉิน 

19 นางสาว จรัญญา เสนา 

20 นางสาว มนัสนันท์ โพธิ์ธรรม 

21 นางสาว อาแต๋ ตะฮ่อ 
 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นางสาว สุพรรษา จิรรังสินโยทัย 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นางสาว เหมย แซ่จาง 

3 นางสาว กรรณิการ์ จันทร์คุ้ม 

4 นางสาว พรพิมล วงค์ปัญญา 

5 นางสาว กิม ลุงเหง 

6 นางสาว กัญญารัตน์ หลี่จ้าง 

7 นาย ชยากร ก่าค า 

8 นางสาว ปรียานันท์ นิลารักษ์ 

9 นาย ชญาน์นนท์ ส่วยเฮิง 

10 นางสาว แอไต นายลูน 

11 นางสาว ภัทรนันท์ อ้ึงตระกูล 

12 นางสาว อพิณญา ลุงเฮิง 

13 นางสาว เงินหอม ปัญญา 

14 นางสาว วิมล แสงสี 

15 นางสาว ยุพดี วงศ์ผ่า 

16 นางสาว สกุณา วงศ์ผ่า 

17 นาย นิติศาสตร์ แหล่งสนาม 

18 นาย เทวี สุงต่า 

19 นางสาว ปริยกร ด้วงเหมือน 

20 นางสาว  อเลมะ แซ่ว่าง 

21 นางสาว อัญชลี แสนยะ 

22 นางสาว นะลอ วิภากรรณิกา 

23 นางสาว  จีรพร อ ารุงสายชล 



 

 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

24 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ย่าง  
 

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

ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร- 

25 นางสาว นุชรินทร์ หากิน 

26 นางสาว เพ็ญ ลุงค า 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย สิทธิโชค ธรรมไชย 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย ชโนดม สุรินทร์แก้ว 

3 นาย ศรราม เดชาดนัย 

4 นาย ศตวรรษ ลุงจ่อ 

5 นางสาว อาทิตยา ขาวงาม 

6 นาย ศักดิ์ชัย เลาย่าง 

7 นาย จันทร์ทอง แก้วทองค า 

8 นาย มนตรี บ าโรย 

9 นางสาว สุวรรณี ลุงหวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย ณัฐพงษ์ ไชยปลาด 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย ตุลภัทร สมใจ 

3 นาย เทพทัต ลานกนกทอง 

4 นาย สั่งเมือง ลุงหยะ 

5 นางสาว ปีใหม่ วงศ์ส่องจ้า 

6  นาย  ยุทธนา ไชยวงศ ์

7  นาย  ชยทัต วงคเ์ตรียมใจ 

8  นาย  ธนภัทร แก้วกัน 

9  นาย  ทุนช่อง ลุงตาล 

10  นาย  อลงกช ฟิปี 

11  นาย  สุขุม วุ้ยยือ 

12  นาย  เสกสรร ค าแหลง 

13  นาย  ธนพล ริน 

14  นาย  ศักดิ์พิชิต ตาสว่าง 

15  นาย อภิวัฒน์ ศรีไสวดาวเรือง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ประเภท โควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

1 นาย พงษ์พัฒน์ สมศรี 

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

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร 

2 นาย เตชินท์ คิดการงาน 

3  นาย  ชัยวัฒน ์ แช่ลีซอ 

4  นาย   นวพล จุ่มแก้ว 

5  นาย  จันกระพงค์ ปานทอง 

6  นาย  รุจิระ พิมพิสาร 

7  นาย  เสกสรร ทานั่ง 

8  นาย  มิ่งฟ้า คูลา 

9  นาย  จนันท์ สมิด 

10  นาย  สมชาย ลุงอ้อ 

11  นาย  ธีระวุธ แซ่ลี 

12  นาย  วรรณะ อาเมอะ 
 

 

 

 

 

 


