
 



ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
อาจารย์วนัสนันท์ นชุนารถ 
เกิด 13 ธันวาคม 2525 

การศึกษา ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจติรศิลป์)สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบัง  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
เกิด 27 กรกฎาคม 2494 

การศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

        มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 

รองศาสตราจารยม์ัย ตะติยะ 
เกิด 30 ตุลาคม 2498 

การศึกษา กศ.บ. ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



อาจารย์สายพิณ เขียวมูล 
เกิด 16 มีนาคม 2515 

การศึกษา ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 

 สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่  

 

 

 

อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 
เกิด 2 กันยายน 2519 

การศึกษา ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) 

  สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

 

 

อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง 
เกิด 01 กันยายน 2530 

การศึกษา ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะและการ

ออกแบบ)มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตร ีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อ

นวัตกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นาย อภิรักษณ ์หิรัณรัศมี 

รหัสนักศึกษา 561920101 

 

 

ศิลปิน    อภิรักษณ ์หิรัณรัศมี 

ชื่อโครงการ จิตรกรรมไทยร่วมสมัยพุทธประวัต ิ

แนวความคิด  เกิดจากความประทับใจในเร่ืองราวของพุทธประวัติ จึงน าความประทับใจมา

ถ่ายทอด ออกมาเป็นผลงานลงบนแผ่นไม้ ซ่ึงเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน 

เทคนิค   จิตรกรรมบนแผ่นไม้ 

ขนาด   แปรผันตามพื้นที ่

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

นางสาววรางคณา ยมเกิด 

รหัสนักศึกษา 561920102 

 

 

ศิลปิน    วรางคณา ยมเกิด 

ชื่อโครงการ จิตรกรรมไทยร่วมสมัย เร่ือง ปกัษาวิถี 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอวถิีชีวิตของนกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการล่าเหยื่อซ่ึงเป็น

การน าเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม เพื่อต้องการให้ผลงานออกมามี

สีสัน โดยการน าลายไทยมาประยุกต์ใช้ในผลงาน  

เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด  120x140 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายทรงกลด บวัติ๊บ 

รหัสนักศึกษา 561920104 

 

 

 

 

ศิลปิน    ทรงกลด บัวติ๊บ 

ชื่อโครงการ การออกแบบโต๊ะอเนกประสงค์จากหินแกรนิต 

แนวความคิด  ข้าพเจ้าต้องการออกแบบโต๊ะอเนกประสงค์จากหินแกรนิตที่มีในชุมชนของ

ข้าพเจ้า น ามาแปรรูปออกมาเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ ซ่ึงผ่านกระบวนการออก

ทางความคิด สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

เทคนิค   การออกแบบ 

ขนาด   แปรผันตามพื้นที ่

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายธนพัฒน ์ยิ้มเกต ุ

รหัสนักศึกษา 561920105 

 

 

ศิลปิน    ธนพัฒน์ ยิ้มเกตุ 

ชื่อโครงการ จิตรกรรมไทยร่วมสมัยสัตว์ปา่หิมพานต ์

แนวความคิด หงส์ถือว่าเป็นพญาแห่งสัตวป์ีกขา้พเจ้าจึงน ามาสร้างสรรค์ผลงานในจิตรกรรม

ไทยร่วมสมัยสัตว์ปา่หิมพานซ่ึงบอกถึงสัตว์ชนิดต่างๆในป่าหิมพาน 

กินนรเป็นสตว์หิมพานที่มีทอ่นบนเป็นมนุษย์ผู้ชายทอ่นล่างจะเป็นนกถือเป็น

การผสมผสานระหวา่งสองสายพันธุ์ที่เกดิจากจินตนาการของช่างศิลป์ไทยใน

สมัยโบราณข้าพเจ้าจึงได้แรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา 

เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด  120x140 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

นางสาวดาวพระศุกร์ ทองคุ้ม  

รหัสนักศึกษา 561920107 

 

 

ศิลปิน    ดาวพระศุกร์ ทองคุ้ม 

ชื่อโครงการ ภาพถา่ยทวิทัศน์ 

แนวความคิด ข้าพเจ้ามแีนวความคิดที่เกิดจากความประทับใจในเรื่องราวของธรรมชาติและ

สถานที่ต่างๆที่มีความสวยงามจึงอยากจะถ่ายทอดความสวยงามออกมาให้

ผู้คนได้รับชมความสวยงามนี้โดยถา่ยทอดเป็นผลงานภาพถ่ายตาม

แนวความคิดของตัวข้าพเจา้เอง 

เทคนิค  ถ่ายภาพ 

ขนาด  A3 297x420 

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายรินชัย รักษาชลธาร  

รหัสนักศึกษา 561920108 

 

 

ศิลปิน    รินชัย รักษาชลธาร 

ชื่อโครงการ ประเพณีชนเผ่ากะเหรี่ยง 

แนวความคิด  ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอภาพกิจกรรมประเพณีของชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่ข้าพเจา้

ประทับใจ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจิตรกรรมสีน้ ามันลัทธิเรียลลิสม์ 

เทคนิค   สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   120x140 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุเเกว้ 

รหัสนักศึกษา 561920111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปิน    รัตนาภรณ์ เกตุเเก้ว 

ชื่อโครงการ การกัดกรดเเละการเขยีนสีบนกระจก 

เเนวความคิด  ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานศิลปะแบบประยกุต์ศิลป์ โดยเทคนิกการกัด

กรดเเละการเขียนสีบนกระจก ให้ดูเป็นงานสมัยใหม่ สีสันน่าสนใจเเละ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชวีิตประจ าวันได้ทางด้านการประดับและตกเเต่ง 

เทคนิค  การกัดกรดเเละเขียนสีบนกระจก 

ขนาด  80×100 เซนติเมตร 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์กาศ  

รหัสนักศึกษา 561920112 

 

 

 

ศิลปิน    เกียรติศักดิ ์โพธิ์กาศ 

ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์จิตรกรรม เร่ือง นางในวรรณคดี 

แนวความคิด  ข้าพเจ้ามแีรงบันดาลจากการอา่นวรรณคดีไทย  และรู้สึกมีความประทับใจใน

ความงามของนางในวรรณคดี ซึ่งวรรณคดีไทยส่วนใหญ่จะเป็นบทกลอน ไม่มี

ภาพประกอบเร่ืองราว ข้าพเจ้าจึงอยากจะสร้างสรรค์ภาพนางในวรรณคดีใน

จินตนาการของข้าพเจา้ โดยการน าเร่ืองราวของเนื้อเร่ืองมาเป็นข้อมูลหลักใน

การสร้างสรรค์นางในวรรณคดีในอุดมคติของข้าพเจ้า 

เทคนิค   สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   120x140 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายเอราวัณ ปอย ู 

รหัสนักศึกษา 561920113 

 

 

 

ศิลปิน    เอราวัณ ปอย ู

ชื่อโครงการ  Memery Art ครั้งหนึ่งในชีวิต 

แนวความคิด  ปัจจุบันการจดบันทึกเร่ืองราวความทรงจ านั้นมีการพัฒนากา้วหนา้ตามยุค

ตามสมัยมีหลากหลายรูปแบบในการจดบันทึก ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกด้วย

การจดจ า การบันทกึด้วยข้อความ จดบันทึกด้วยการวาด และจดบันทึกดว้ย

การถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้เร่ืองราวต่างๆที่จดบันทกึ

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัการใช้ชวีิตของนักศึกษาเอกวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

เป็นเนื้อเรื่องโดยย่อในทางด้านบวก ในด้านของ เพื่อน แฟน  รุ่นน้อง รุ่นพี ่

และอาจารย์ดังนั้นกระผมจึงได้ยกเร่ืองราวเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นหนังส้ันสื่อ

ประสม 

เทคนิค  การถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อภาพและเสียง 

ขนาด  24 นาที 

 

 



 

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นางสาวสมฤทยั ประการะนัง  

รหัสนักศึกษา 561920115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปิน   สมฤทัย ประการะนัง 

ชื่อโครงการ สัตว์เล้ียงน่ารัก 

แนวความคิด  ในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากความประทับใจที่มีต่อสัตว์เล้ียง ซ่ึงเกิดจาก

ความรักความชอบอยู่แล้ว สัตว์เล้ียงมีความน่ารักสดในแตกต่างกันไป จึงน า

สีสันเข้ามาใช้ในผลงาน เพื่อให้เกิดความน่ารักสดใส ข้าพเจา้จึงน ามาท าเป็น

ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมา 

เทคนิค   สีน้ ามันบนผ้าแคนวาส 

ขนาด   120x140 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นางสาวสุรียม์าศ จินดารัตน์ 

รหัสนักศึกษา 561920116 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปิน   สุรีย์มาศ จินดารัตน์   

ชื่อโครงการ บาติกเพื่อการตกเเต่ง 

เเนวความคิด   ความสนใจในการท าบาติกจากวิชาเรียน   จึงน าการท าบาติกเพือ่เพิ่มความ

สวยงามให้กบัของใช้ เเละประดับตกเเต่ง โดยได้ได้รับเเรงบรรดาลใจในการ

สร้างลวดลายจากสัตว์ในดอกไม้ที่ชอบ 

เทคนิค   บาติกลายเขียน 

ขนาด   80x100 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นางสาวณัฐธชิา มะลิพรม 

รหัสนักศึกษา 561920117 

 

 

 

 

ศิลปิน    ณัฐธิชา มะลิพรม 

ชื่อโครงการ  จิตรกรรมไทยประยุกตก์ารแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ 

แนวคิด  เกิดจากความชอบความสนใจในการแสดงพื้นบ้านของทางภาคเหนือ เลยเกิด

ความคิดที่จะมาสร้างเป็นงาน จิตรกรรมไทย โดย ประยกุต์จากแบบเดิมๆ  

เทคนิค   สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด   120x140 

 

 

 

 

  

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายเฉลมิพงษ์ หลั่งแร ่

รหัสนักศึกษา 561920118 

 

 

ศิลปิน    เฉลิมพงษ์ หลั่งแร ่

ชื่อโครงการ ผู้หญิงกับจินตนาการ 

แนวความคิด  ข้าพเจ้ามีความชอบผูห้ญิงโดยส่วนตวั จงึน ามาบวกกับจินตนาการในความคิด

ของข้าพเจ้าผสมผสานกับสีสันสดใส ให้เกิดความสวยงาม ทางความรู้สึก 

เทคนิค   สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด   120x140 

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายพลพันธ จั่นมาก  

รหัสนักศึกษา 561920120 

 

 

 

 

ศิลปิน    พลพันธ์  จั่นมาก 

ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์ประติมากรรม เร่ือง การต่อสู้ของสัตว์ โดยกระบวนการเชื่อม

โลหะ 

แนวความคิด  ข้าพเจ้ามีความประทับใจในทว่งท่าสรีระของสัตว์ที่มนุษย์น ามาต่อสูก้ัน อาทิ

เช่น การชนไก่และการชนววัชน โดยผ่านกระบวนการทางความคิดให้เกิดมา

ในรูปแบบงานประติมากรรมโดยใช้กระบวนการเชื่อมโลหะ 

เทคนิค   การเชื่อมโลหะ 

ขนาด   แปรผันตามพื้นที ่

 

 

 

 

  

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายมงคล มีสุข  

รหัสนักศึกษา 561920121 

 

 

 

ศิลปิน    มงคล มีสุข 

ชื่อโครงการ การท าพระเครื่องเพื่อประยุกต์เป็นของที่ระลึกโดยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นชาวแพง

เพชร 

แนวความคิด   เกิดจากการชอบสะสมพระเครื่อง จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าน าพระ

เครื่องมาต่อยอดในรูปแบบของที่ระลึก ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ดว้ยการ

ผสมผสานวัสดุที่มีคุณค่าของท้องถิ่น 

เทคนิค   ประติมากรรมนูนต่ า 

ขนาด   แปรผันตามพื้นที ่

 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

นายพิมาน ผิวมา  

รหัสนักศึกษา 561920122 

 

 

ศิลปิน    พิมาน   ผิวมา 

ชื่อโครงการ จิตรกรรมไทยร่วมสมัยสัตว์หิมพานต ์

แนวความคิด  ข้าพเจ้าต้องการน าสัตวห์ิมพานต์ที่มอียูแ่ล้วมาสร้างสรรค์ใหม่ในลักษณะของ

จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และเป็น

การสร้างสรรค์จิตรกรามที่แปลกใหม ่

เทคนิค   สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด   120x140 

 

 

 

 



โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
นายณรงค์ศักดิ์ บูลยป์ระมขุ  

รหัสนักศึกษา 561920125 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปิน    ณรงค์ศักดิ์ บูลย์ประมุข 

ชื่อโครงการ เหยื่อผู้ถูกลา่ 

แนวความคิด   ข้าพเจ้าเล็งเห็นสถานการณ์ที่คุกคามปญัหาด้านการล่า เพื่อการค้าขาย

ชิ้นส่วนสัตว์ป่า เพื่อเกมสก์ีฬา และน าสัตว์ที่ล่ามาท าเครื่องประดับท าให้เกิด

ปัญหาสภาพการสูญพันธ ์ สภาพก าลังจะสูญพันธ์ และใกล้จะสูญพันธ์มากขึ้น

อย่างต่อเนื่องโดยตลอดทั้งนั้นเองข้าพเจา้ได้น าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเป็น

เร่ืองราวส่วนประกอบในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าโดยต้องการสื่อถึง

อารมณ์ความทุกข ์ ความเจ็บปวด ของสัตว์ที่ตกเป็น"เหยื่อ" เพือ่สะท้อนความ

เป็นจริง ของสังคม  

เทคนิค   ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส 

ขนาด   เท่าจริง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ อภิรักษ์  หิรัณรัศมี (อาร์ม) 

วันเกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2537 

ที่อยู่  105 ม.5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. ก าแพงเพชร 

62140 

Tel. 062-9520961 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนขาณุวิทยา จ.ก าแพงเพชร 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ วรางคณา   ยมเกิด (มิ้น) 

วันเกิด 18 มกราคม พ.ศ. 2538 

ที่อยู่  14 ม.7 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ. ตาก 63120 

Tel. 094-6214748 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ ทรงกลด  บัวต๊ิบ (มาย) 

วันเกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 

ที่อยู่  91/1 ม.12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ. ตาก 63120 

  Tel. 094-7533887 

  ประวัติการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

 

 

 



ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ ธนพัฒน์ ยิ้มเกตุ (ดรีม) 

วันเกิด 16 พฤษภาคม 2538 

ที่อยุ่ 335 ถ.ไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000  

Tel.094-1296569 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ ดาวพระศุกร์ ทองคุ้ม(ดาว) 

วันเกิด 5 กรกฎาคม 2537 

ที่อยู่ 238 ม.6 ต.วังทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

 Tel. 0944688293 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ รินชัย   รักษาชลธาร (ริน) 

วันเกิด 27 มิถุนายน พ.ศ. 2537 

ที่อยู่  274/3 ม.2 ต.สามหมื่น อ.เเม่ระมาด จ. ตาก 63140 

Tel. 099-6361029 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก

 

 

 



ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ รัตนาภรณ์ เกตุเเก้ว (ฝ้าย) 

วันเกิด 23 มิถุนายน 2537 

ที่อยู่ 20/1 ม.19 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

Tal.0881656525 

ประวัติการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ เกียรติศักดิ์ โพธิ์กาศ (เกมส์) 

วันเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2537 

ที่อยุ่ 19/2 หมู่ 2 ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร 62000 

Tal - 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนเรืองวิทย์วิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร

 

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ  เอราวัณ ปอยู    

วันเกิด  06 พศจิกายน 2535  

ที่อยู่ 114/3  หมู่ 17 ต. คลองลานพัฒนา  อ. คลองลาน จ. 

ก าแพงเพชร  

Tal.- 

60180  /ประวัติการศึกษา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จ. ตาก

 

 

 



ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สมฤทัย ประการะนัง (น้ าตาล) 

วันเกิด 24 มิถุนายน 2537 

ที่อยู่ 22/4 ม.8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

62180 

Tell 0619051208 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ. สุรีย์มาศ  จินดารัตน์ 

วันเกิด 10 เมษายน พ.ศ.2538 

ที่อยู่ 77/1. ม. 1 ต.บ้านนา อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย. 64120 

Tal 0895113128 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ ณัฐธิชา มะลิพรม (ฝ้าย) 

วันเกิด 14 เมษายน 2537 

ที่อยู่  105 ม.12 ต ถ้ ากระต่ายทอง  อ พรานกระต่าย จ 

ก าแพงเพชร 62110 

Tel. 0619079050 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
 

 

 

 

 

  

 



ประวัติส่วนตัว 

เฉลิมพงษ์ หลั่งแร่ (เบิร์ด) 

 8 มิถุนายน 2537  

ที่อยู่ ม.14 ต. เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจตร 66190   

Tal.092-0532508  

ร.ร.เทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร 

 

 

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ พลพันธ์  จั่นมาก (แดง) 

วันเกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2537 

ที่อยู่  65 ม.4 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ. ตาก 63000 

Tel. 087-5685654 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายมงคล มสีุข (เอ็กซ)์ 

วันที่เกิด 20 มีนาคม 2538  ที่อยู่  บ้านเลขที่ 37 หมู่ 17 ต.

เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110 

Tell. 0908919450    

 ประวัติการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

 

 

 



ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ พิมาน  ผิวมา (ดีม) 

วันเกิด 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 

ทีอ่ยู่  71 ม.7 ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ. ก าแพงเพชร 

62180 

Tel. 096-6645534 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.ก าแพงเพชร

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ ณรงค์ศักดิ์ บูลย์ประมุข (โจ๊ก) 

วันเกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ที่อยู่  117/2 ม.9 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ. ตาก 63140 

Tel. 084-493-4690 

ประวัติการศึกษา โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จ.ตาก

 

 

 


