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ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผา่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประจําปีการศกึษา 2560 

-------------------------------------------------- 
  ด้วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้ดําเนินการสอบวัดแววและสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก  นักเรียน  
นักศึกษา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  
เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา  2560  ทั้งน้ีผู้ที่มีรายช่ือสอบผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมชําระเงิน
ลงทะเบียน  ณ ห้องประชุมอินทราชัย อาคาร 1 ช้ัน 2  ในวันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2560  เวลา 08.30 - 
12.00 น.  พร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียน  โดยมีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก  ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)1 
ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญช ี

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวธารพระกร   ยืนยาว 
2 นายอิทริกร วิเศษประภา 
3 นางสาวอินทรา เสียงโชค 
4 นายจิรภัทร อาจวิเชียร 
5 นางสาวพลอยไพลิน   มอซอ 
6 นางสาวสุวิมล   จันทะโมคา 
7 นางสาววรรณภา พรหมล ี
8 นางสาวชนานา ลังโอภาส 
9 นางสาวมัลลิกา   ฤทธ์ิงาม 
10 นางสาวกนกพร   สีทาแก 
11 นางสาวพิชญ์สินี   ศรีพันดอน 
12 นางสาวอารียา ศรีจําปา 
13 นายพศวีร์   รัตนเมือง 
14 นางสาวอาภานุช ลีลาวดี 
15 นางสาวกัญญาวีร์ บุญมา 
16 นางสาวเบญจมาศ วราห์คํา 
17 นางสาวศุถิสรา เปียมศิริ 
18 นางสาวหทัยกาญจน์ ผอนนอก 
19 นางสาวปิยดา   ภาระขันธ์ 



2 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-314-5401, 02-319-2100 ต่อ 118  

ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญช ี

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
20 นางสาวนํ้าฝน   ทองลอง 
21 นางสาวสุกัญญา   จุ้ยทองคํา 
22 นางสาวสุนิสา โชติประเสริฐ 
23 นางสาวธีนยพร   สุขดวง 
24 นางสาวศรุตา   จันทเช้ือ 
25 นางสาวสุกัลยา   สนณรงค ์
26 นายศุภกร พัฒมณี 
27 นางสาวณัฐสุดา ศุภทีปมงคล 
28 นางสาวพิมพ์ภัสสร มาลัยพัต 
29 นางสาววิไรวรรณ ไชยเดช 
30 นางสาวกันธิมา ภูมิชูชิต 
31 นางสาวจันธิภา หลงชิน 

 
ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายวัลลภ มณีบู่ 
2 นายภาณุพงษ์ เพ็งเกิด 
3 นายดํารง แสงส ี
4 นางสาวเมธนี ศรีสุข 
5 นางสาวนฤมล บุญไทย 
6 นางาสาวพัชราพร บานบู่ 
7 นายภูเบศวรี ฤทธ์ิบุญ 
8 นางสาววาสนา ไหหอม 
9 นางสาวสรินยา มุสตาฟากุล 
10 นายศุภากร เนตรแก้ว 
11 นางสาวสุนีย์ คําเสียง 
12 นายซุ้ลกิฟล ี มิคด้ี 
13 นางสาวกุลสตรี อินทร์ทอง 
14 นางสาวทิพย์เกสร บุญเชิด 
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ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
15 นายนันทวุฒ มาตรา 
16 นางสาวชิดชนก บุญโต 
17 นางสาวอารดา พงษ์เสาวกา 
18 นางสาวศุภลินี พรมส่วน 
19 นายศักด์ิกรี สาคร 
20 นางสาวสิริกัญญา อามินเซ็น 
21 นางสาวกฤษตยากร ศรีพล 
22 นายอารีส อารีสมาน 
23 นายเจษฎา ตรงเหมือน 
24 นางสาวอนิสรา บุญเลาะ 
25 นายทวีศักด์ิ หิรัญหลาย 
26 นางสาวเกษราภรณ์ ปานนพภา 
27 นายนัฐพล สองสี 
28 นายชนาวีร์ ฉายวิจิตร 
29 นางสาวสลิลทพิย์ บุษฎา 
30 นายธนภัทร กําลังดี 
31 นายสุทธิพงษ์ ระโหฐาน 
32 นายอดิศักด์ิ เย็นประสิทธ์ิ 
33 นายเพรียวพันธ์ โสภา 
34 นายพงศกร เกิดโกคา 
35 นางสาวรุ่งอรุณ พิมพ์อักษร 
36 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ เนียมศิร ิ

 
ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคิมพิวเตอรธ์ุรกิจ (MEP) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายอภิเชษฐ์ แก้วสอนดี 
2 นายก้องภพ   สุขพงษ์ 
3 นายเพชร   บุญเรืองนาม 
4 นางสาวทักษิณา แก้วช่วย 
5 นางสาวธัญลักษณ์ แพงพรมมา 
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ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวไอลดา แสงจันทร ์
2 นางสาวคณิตศา พันเสธีวงศ์ 
3 นายกีรติ อุ่นอําไพ 
4 นายรัชสิทธ์ิ   จิรพรเลิศ 
5 นายธนกฤต   พรทองศรี 
6 นางสาววิมลรัตน์   อักคะโดน 
7 นายสหรัฐ   กวางอุเสน 
8 นายสุกฤษฎ์ิ   แก้วหนู 
9 นายวุฒินันท์   หวังพิทักษ์ 
10 นายศิริพงษ์   คลีฉายา 
11 นายอนุวัฒน์   เน่ืองดีถี 
12 นายพุริสกร   ช่วงชล 
13 นางสาวนิศนาถ บุญประสม 
14 นายนรวิชญ์   ศรีเกตุ 
15 นางสาวศรีญญา บุญฉวี 
16 นางสาวรุจิรา   คัลนา 
17 นายธนทัต   อะนันนับ 
18 นายสิทธิโชค   หอมพวงภู่ 
19 นายนรินทร์สินี พุทธชาติ 
20 นางสาวจิตาภา ไขสาร 
21 นางสาวรชดา อินธิมาศ 
22 นายฐิติกร พบพิมาย 
23 นายวรานนท์ เต่าแก้ว 
24 นางสาวกฤติยาพร จําปา 
25 นางสาวอารดา โต๊ะทอง 
26 นายณัฐนนท ์ นาบํารุง 
27 นายอภิชัย โมอุ่ม 
28 นายชิโนทัย อ่วมดอนไพร 
29 นายธนัท กุรุพงษ์ 
30 นายพีรพัฒน์ งามสมจันทร ์
31 นายปฏิพัทธ์ จันทร์ตรา 
32 นายนิติพงษ์ เขียวอ่อน 
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ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
33 นายพัสกร กะรัมย์ 
34 นายวินาที มาลี 
35 นายวงศธร ฤกษ์ม ี
36 นายอรรณพ วงศ์การีม 
37 นายวัชรพง แสงโสภา 
38 นายธีรพงศ์ นามจมจัง 
39 นางสาวสุธิดา สว่างศรี 
40 นายปิยสิญจ ์ จันทร์เสง่ียม 
41 นางสาวลลิตา อวยจินดา 
42 นายธีรพล จับอันชอบ 
43 นายภูวดล วังสตัง 
44 นางสาวลัดดาวรรณ น่ิมกลาง 
45 นายสุรพงศ์ แผ่นผา 
46 นายอภิชัย โมอุ่ม 
47 นายวีรยุทธ ร่วมสูงเนิน 

 
ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายภัทพลชัย   คุ้มพงค์ 
2 นางสาวศิรินธร อารีย์จันทร์ 
3 นายวิศวะ   หัสดงห์ 
4 นายปิยะภัทร   สมพงค์ 
5 นางสาวจุทาทิพย์   แสนข่าย 
6 นางสาวปาริชาติ วรเนตร 
7 นายจอมพจน์   เดชมังกรสวัสด์ 
8 นางสาวณัฐชา ถูกอารมย์ 
9 นายสงศักด์ิ ศรีวงศ์ราช 
10 นายนพนัย โซ๊ะเฮง 
11 นายนพรัตน์ โซ๊ะเฮง 
12 นายศักสิทธ์ิ สิริพงษ์ชวลิต 
13 นายสิรวิชญ์ ปอนพังงา 
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ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
14 นายเมธัส มินมาราเฮม 
15 นายกฤษบดี เพ่งพวง 
16 นายวรากร มังวอ 
17 นายสิทธิโชค ศรีทา 
18 นายอัษฎาวุธ อนันตภัณฑ์ 
19 นายสุรพงศ์ แผ่นผา 
20 นายมนัสชัย หมอยา 
21 นายอนุวัฒน์ วงศ์ใหญ ่
22 นายวราวุฒิ ยอดแก้ว 
23 นายอนุชา อรุณพูลทรัพย์ 
24 นางสาวกฤติยาณี เล่งนํ้าจืด 
25 นางสาวสาลิณี แวเซ๊ะ 
26 นางสาวฐิติมา พันธ์เมือง 
27 นางสาวฐิติมา นิลยะไซ 
28 นายมนัสทวี กองศุก 
29 นายบูรพา มิตรน้อย 
30 นายจรรยาวัฒน์ เหลืองสวัสด์ิเลิศ 
31 นายสุรเชษฐ มู่ฮําหมัดอารี 
32 นายธีรพล จับอันชอบ 
33 นายกษิดิศ ปานนพภา 
34 นายณัฐวุฒิ วัชรสุนทรสิทธ์ิ 
35 นายนนทวัน เพ็งจันทร์ 
36 นายยศภัทร รอดกอง 
37 นางสาวชนิดา ละอองเงิน 
38 นางสาวลัดดาวรรณ น่ิมกลาง 
39 นางสาวสรานุช ศรีมูล 
40 นางสาวรุ่งอรุณ พิมพ์อักษร 
41 นายวิษณุ สว่างศรี 
42 นายสละรักษ ์ นามแสง 
43 นางสาวสวรส โลกิตสถาพร 
44 นางสาววรยา ดกงาม 
45 นางสาวอักษราภัค แชกระโทก 
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ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวจิตราพร บุษมงคล 
2 นางสาวสุชาดา ก่ิงบู 
3 นางสาววิภวา จันทร ี
4 นางสาวเบญจลักษณ ์ พรมแสน 
5 นางสาวสิริวิมล บุญหาร 
6 นายพงศ์วัค คานขุนทด 
7 นางสาวศศิฐาภัสส์ สระประทุม 
8 นางสาวภัททิรา ขุนชัย 
9 นางสาวเมธาวี วงศ์ภาคํา 
10 นางสาวปณิตา พรฆัง 
11 นายภาณุ อดทน 
12 นางสาวพิยาคา พรมอก 
13 นางสาวอาทิติญา อ่ิมทรัพย์ 
14 นางสาวณัฐสิมา วรรัตน์ 
15 นายกิจจา ขาวสําลี 
16 นายภูเมธ บุณจันทร ์
17 นางสาวนภารัตน์ นวลแย้ม 
18 นายอิทธิพล กัณหดุลย์ 

 
 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)1 
 

ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญช ี

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวมาลินี ศรีพานัด 
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ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวสมฤทัย บุญวิเชียร 
2 นางสาวภาลินี รอดกําเนิด 
3 นางสาวณัฐริกา อุหมัด 
4 นางสาวชนันญา พลัดเกตุ 
5 นายณัฐวุฒิ รอมาลี 
6 นางสาววรรณวิสา คําสาว 
7 นางสาวรัชนี พ้ิงไธสง 

 
 

ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (ทวิภาคี) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายปรีดี ปรียากร 
2 นางสาวศุภัสรา คชบูรณ์ 
3 นางสาวลลิวรรณ ลังทอง 
4 นางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม 

 
 

ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายปฏิพล โชควัฒนาศิลป์ 
2 นายกิตติกรณ์ สุขดาษ 
3 นายจิรเมธ ไวเร็ว 

 
ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 

1 นายเชษฐา บินมุกดา 
2 นางสาวสุวิมล พรมส้มซ่า 
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ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี) 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวรัชนีกร เจริญยศ 
2 นางสาวอนิตยา โสภโนดร 
3 นางสาวนิสา ฤทธ์ิงาม 
4 นางสาวปัทมวรรณ กลิ่นเมือง 
5 นายรัฐกร เหมือนหมาย 
6 นายสัมฤทธ์ิ ด่านไทยณรงค์ 
7 นางสาวผกามาศ คณะรัตน์ 

 
ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายธีรวัฒน์ โตสกุล 
2 นายอภิสิทธ์ิ วิเชียรรัมย์ 
3 นายวัชระ มุลจุน 
4 นางสาวธัญญลักษณ์ โมหมัดตาเฮต 
5 นายสุศักด์ิ หล้ากันหา 
6 นายณัฐวุฒิ กอยุทธ์ิ 
7 นางสาวรัชนีกร แสงทะเล 
8 นายชาคริส แย้มโรจน์ 
9 นางสาวกมลวรรณ ศิริปะกะ 

 
ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายณัชพล น้อยจีน 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  2560 
 
 
 

      
 


