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ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียน  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดแวว และสอบสัมภาษณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------- 

  ด้วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ให้มาสอบวัดแวว  ห้อง 2301, 2303 และ 
2304 อาคาร 2 ชั้น 3 และให้มาสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมอินทราชัย  อาคาร 1 ชั้น 2  ในวันอาทิตย์ที่ 2 
เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมีดังต่อไปนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)1 

สาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวอนิสรา บุญเลาะ 
2 นางสาวชนิดา ละอองเงิน 
3 นางสาวพิมพ์ภัสสร มาลัยพัต 
4 นางสาวปนัดดา แสงสุข 
5 นางสาวหทัยกาญจน์ คูเกรียงไกร 
6 นางสาวอินทรา เสียงโชค 
7 นายณัฐวุฒิ รัชรสุนทรสิทสิ์ 
8 นางสาวสุนิสา โชติประเสริฐ 
9 นายธนกร รักษิตนนท์ 
10 นางสาวสรานุช ศรีมูล 
11 นายศุภกร พัฒมณี 
12 นางสาวชนานา ลังโอภาส 
13 นางสาวเกษราภรณ์ ปานนพภา 
14 นางสาวหทัยกาญจน์ ผอนนอก 
15 นางสาวอินทรา ทินาพิง 
16 นางสาวสาสิณ ี แวเย๊ะ 
17 นางสาวณัฐสิมา วรรัตน์ 
18 นางสาวศุถิสรา เปียมศิริ 
19 นายอิทริกร วิเศษประภา 
20 นายจิรภัทร อาจวิเชียร 



2 
 

สาขาวิชาการบัญชี (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

21 นางสาววิไรวรรณ ไชยเดช 
22 นายฤธิเดช เรืองฤทธิ์ 
23 นางสาวณัฐสุดา ศุภทีปมงคล 

 
สาขาวิชาการตลาด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวกุลสตรี อินทร์ทอง 
2 นางสาวนุสรา เนตรพนา 
3 นายเชิกศักดิ์ ไกรทองสุข 
4 นายนนทวัน เพ็งจันทร์ 
5 นางสาวทิพย์เกสร บุญเชิด 
6 นายนันทวุฒ มาตรา 
7 นางสาวชิดชนก บุญิโต 
8 นางสาวอารดา พงษ์เสาวกา 
9 นางสาวศุภลินี พรมส่วน 
10 นายศักดิ์กรี สาคร 
11 นางสาวสิริกัญญา ฉามินเซ็น 
12 นางสาวอารยา อภิวัฒน์ 
13 นางสาวชุติมา ทองสุข 
14 นางสาวกฤษตยากร ศรีพล 
15 นางสาวสวรส โลกิตสถาพร 
16 นางสาวลัดดาวรรณ นิ่มกลาง 
17 นายอารีส อารีสมาน 
18 นายสุทธินันต์ สุขดรี 
19 นายวัชรพง แสงโสภา 
20 นางสาวรุ่งอรุณ พิมพ์อักษร 
21 นางสาวกัญชิมา อินทร์พล 
22 นางสาวกฤติยาณี เล่งน้ าจืด 
23 นายยศุภัทร รอดกอง 
24 นายเจษฎา ตรงเหมือน 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-314-5401, 02-319-2100 ต่อ 118  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวสลิลทิพย์ บุษฎา 
2 นางสาวอักษราภัค แชกระโทก 
3 นายสุทธิพงษ์ ระโหฐาน 
4 นางสาวรชดา อินธิมาศ 
5 นายฐิติกร พบพิมาย 
6 นายธนภัทร ก าลังดี 
7 นายจรรยาวัฒน์ เหลืองสวัสดิ์เลิศ 
8 นายวรานนท์ เต่าแก้ว 
9 นางสาวกฤติยาพร จ าปา 
10 นางสาวอารดา โต๊ะทอง 
11 นายนพนัย โซ๊ะเฮง 
12 นายนพรัตน์ โซ๊ะเฮง 
13 นายณัฐนนท์ นาบ ารุง 
14 นายอภิชัย โมอุ่ม 
15 นางสาวธติมา นิลยะโซ 
16 นายอภิเชษฐ์ แก้วสอนดี 
17 นายธนัท กุรุพงษ์ 
18 นายพีรพัฒน์ งามสมจันทร์ 
19 นายปฏิพัทธ์ จันทร์ตรา 
20 นายนิติพงษ์ เขียวอ่อน 
21 นายเกษมสันต์ สีพลี 
22 นายวรวุฒ ิ ยอดแก้ว 
23 นายพัสกร กะรัมย์ 
24 นายกษิดิศ ปานนพภา 
25 นายสุธีศักดิ์ น้ าสมบูรณ์ 
26 นายเพรียวพันธ์ โสภา 
27 นายวรมันต์ ศรีวิเชียร 
28 นางสาวธิติมา นิลยะไซ 
29 นายอนุชา บุชข า 
30 นายมนัสชัย หมอยา 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-314-5401, 02-319-2100 ต่อ 118  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

31 นายนัฐพล สองสี 
32 นายสุรพงศ์ แผ่นผา 
33 นายวิษณุ สว่างศรี 
34 นายอดิศักดิ์ เย็นประสิทธิ์ 
35 นายวินาที มาลี 
36 นายอัษฎาวุธ อนันตภัณท์ 
37 นายลัทธพละ ค าตรง 
38 นางสาวฐิติมา พันธ์เมือง 
39 นายอนุวัฒน์ วงศ์ใหญ่ 
40 นายธีรพล จับอันชอบ 
41 นายวงศธร ฤกษ์มี 
42 นายภูวดล วังสตัง 
43 นายสุรเชษฐ มู่ฮ าหมัดอารี 
44 นายบูรพา มิตรน้อย 

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นายมนัสวี กองศุล 
2 นางสาวสุภาพร แน่นอุดร 
3 นายกฤษบดี เพ่งพวง 
4 นายภูเมธ บุณจันทร์ 
5 นางสาวอารยา สวนเขียว 
6 นายปรินทร ศักดิ์ก าบัง 
7 นายกรเทพ ศรีษุวรรณ 
8 นายปิยง ม่วงสีทอง 
9 นายวรากร ทังทอ 
10 นายกิจจา ขาวส าลี 
11 นายกาณุ อดทน 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  2560    


