
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา)    
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

------------------------------- 

 

 ตามที่  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมนักเรียน  นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและ      
มีผลการเรียนดี  เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  นั้น 

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดเป็น     
ทีเ่รียบร้อยแล้ว  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักเรียน  นักศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและ
มอบตัวการเป็นนักศึกษา (ออนไลน์)  ตามก าหนดการดังนี้ 

ระดับ  ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี มอบตัว (ออนไลน์) วันที่ 20 – 22 มกราคม  2564  

หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
(นายภูวดล  มิ่งขวัญ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง  รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 
 
 



ขั�นตอนการมอบตัว รอบโควตา (รบัตรง) เข้าศกึษาต่อ 
 วิทยาลัยเทคนิคบุรรีมัย ์

ป�การศกึษา 2564 
วันที� 20-21-22 มกราคม 2564 

1. เขา้ที�เว็ปไซต์  http://btecbill.orgfree.com  
หรือ สแกน QRcode  ด้านล่างนี� 

 
2. เลือกเมนู   พิมพ์ใบแจ้งชาํระค่าธรรมเนยีม   แล้ว กรอกรหสัประจําตัวประชาชน  

เพื�อพมิพใ์บแจ้งชาํระค่าธรรมเนียม 
ระดับ  ปวช. 1  ค่าธรรมเนยีมมอบตัว   1,300 บาท 
ระดับ  ปวส. 1  ค่าธรรมเนยีมมอบตัว   1,400 บาท 

              ระดับ  ปรญิญาตรี  ค่าธรรมเนยีมมอบตัว   3,500 บาท 
3. นําใบแจ้งชาํระค่าธรรมเนียม ชาํระเงิน ได้ 2 ทาง  

3.1 ชาํระผา่น Application กรุงไทย Next  โดยสแกน QR Code ที�ใบแจ้งชาํระค่าธรรมเนยีม 
3.2 พิมพใ์บแจ้งชาํระค่าธรรมเนียม ชาํระผา่น เคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา 

4. เมื�อชาํระเงินแล้ว นํา สลิป หรือ ใบเสรจ็ ชาํระค่าธรรมเนยีมที�ได้จากธนาคาร  โดยสง่ผา่นทาง 

เว็ปไซต์  http://btecbill.orgfree.com    เลือกเมน ู  ยนืยนัการมอบตัว  
5. สอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกับการมอบตัว ที� QR Code ด้านล่าง 

 
6. สําหรับ นักเรยีน นกัศกึษา ที�จะสั�งจอง เสื�อฝ�กงาน (เสื�อชอป)  , ชุดนกัเรยีน นกัศกึษา  

ติดต่อที� QR Code ด้านล่าง 

 
                                                                                                                                         หมายเหต ุ... 



หมายเหต ุ
เอกสารที�ใชใ้นการมอบตัว ในรูปแบบไฟล์ รูปภาพ(.jpg) หรอืเอกสาร (.pdf) 

1. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนนักเรยีน นกัศกึษา 
2. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนบดิา 
3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนมารดา 
4. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูป้กครอง (กรณีผู้ปกครองที�ไมใ่ช ่บดิา หรอื มารดา) 
5. สําเนาทะเบียนบ้านนกัเรยีน นกัศกึษา 
6. สําเนาทะเบียนบ้านบิดา 
7. สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 
8. สําเนาทะเบียนบ้านผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองที�ไมใ่ช ่บดิา หรอื มารดา) 
9. สําเนาหลักฐานการศกึษา (ใบ ร.บ. หรอื ใบรบัรองผลการศกึษา) 
10. สลิป หรือ ใบเสร็จ ชาํระค่าธรรมเนยีมที�ได้จากธนาคาร 
11. เมื�อนกัเรียน นักศกึษา  มอบตัวชาํระเงินเรยีบรอ้ยแล้ว   

ไมม่สิีทธิ�เปลี�ยนหรอืยา้ยสาขาการเรยีน  หากประสงค์จะเรยีนต่อในสาขาอื�น   

ให้ยื�นคําร้องขอสละสทิธิ�  และจะไมคืนคาใชจายไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน    

12. ผูที้�ไมยื่นยนัการมอบตัวตามวันและเวลาที�กําหนด  ถือว่าสละสทิธิ�  
(วันสุดท้าย การยนืยนัมอบตัว วันที� 22 มกราคม 2564 ) 

 



แผนกวิชาช่างยนต์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายสรยุทธ  วะระบุญ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านล าดวน

2 นายทักษ์ดนัย  กะสินรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

3 นางสาววาสนา  คะรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

4 นายอดิเทพ  อินทร์ประโคน ยานยนต์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง

5 นายบูรพา  เกตุชาติ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์

6 นายธนากร  ภาคแก้ว ยานยนต์ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

7 นายอนุชิต  แก้วทองนาค ยานยนต์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

8 นายสุพงศ์  บวรรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

9 นายธนกฤต  ศักด์ิสุทิพย์ ยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

10 นายจารุภัทร  จะค ารัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

11 นายจีรศักด์ิ  ฉิมพินิจ ยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

12 นายมนูญกฤต  โยธาพันธ์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

13 นายธีรศักด์ิ  กกรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านล าดวน

14 นางสาวฐิรกาญจน์  เการัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

15 นายจุฑาภัทร  เหล่าจิรานุวัฒน์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

16 นายณัฐภัทร์  สุทารัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

17 นายจิรวัตร  อะมะมูล ยานยนต์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

18 นายปฏิชา  ชุ่มนาค ยานยนต์ โรงเรียนพุทไธสง

19 นายพลกฤต  จารัตน์ ยานยนต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

20 นายอชิรวัฒน์  เวฬุริยกิจกุล ยานยนต์ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

21 นางสาวธนัชชา  ดุมชัยภูมิ ยานยนต์ โรงเรียนสตึก

22 นายพุฒิพงศ์  สมบังใด ยานยนต์ โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง

23 นายรพีภัทร  นาลาด ยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

24 นายธีรนันท์  สุวรรณกูฎ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

25 นายณัฐพงศ์  วงจันทร์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์

26 นายปรัชญา  เจียรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

27 นายภคิน  แขกรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยใช้สิทธ์ิรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2564

มอบตัว (ออนไลน์) ในระหว่างวันท่ี 20 - 22 มกราคม  2564

ระดับ ปวช.



แผนกวิชาช่างยนต์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

28 นายธนวินท์  ดัชถุยาวัตร ยานยนต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

29 นายวีระพงษ์  เทพาลุน ยานยนต์ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

30 นายอภิสิทธ์ิ  ภู่พลอย ยานยนต์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

31 นายปกรลัมภ์  โกยชัย ยานยนต์ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

32 นายพงษ์พิสุทธ์ิ  สายพรม ยานยนต์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

33 นายธีระวัฒน์  ทวีโชติ ยานยนต์ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

34 นายพงศ์กร  ทานะเวช ยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

35 นายธนากร  อาญาเมือง ยานยนต์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

36 นายศักดิเดช  ผาเหลา ยานยนต์ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

37 นางสาวกัลยกร  ศรีอินทร์ ยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

38 นายซุ้มกอ  สมบูรณ์รัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

39 นายอภิสิทธ์ิ  เพ็ชรดอน ยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

40 นายกิตติธร  แก้วอ าไพ ยานยนต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

41 นายวิทยา  ใยแจ่ม ยานยนต์ โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ

42 นายภัทรพล  ใยดี ยานยนต์ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

43 นายวิธวัฒน์  ชาญประโคน ยานยนต์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

44 นายธัณภัส  ปรุดรัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

45 นายรัตติพล  กิติสกนธ์ ยานยนต์ โรงเรียนสตึก

46 นายอัมรินทร์  กฤตเมธีกุล ยานยนต์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

47 นายกันตพงศ์  เทพค าดี ยานยนต์ โรงเรียนสตึก

48 นายยินณกร  แว่วดี ยานยนต์ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

49 นายปัณณวรรธ  ตาไล ยานยนต์ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

50 นายการัณย์  บุญเย็น ยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

51 นายสรวิชญ์  กล้ารัมย์ ยานยนต์ โรงเรียนบ้านตะโก

52 นายญาณวุฒิ  ศิรินภาพร จักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก โรงเรียนสตึก



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวปรารถนา  สีดา เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

2 นายธนดล  พิมพา เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

3 นายศิวัฒน์  นุชารัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

4 นายธีระพงษ์  บรรยง เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง

5 นายอาชาวศิษฐ์  ปะทะโก เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

6 นางสาวสุภัสสรา  ใยอ้ิม เคร่ืองมือกล โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

7 นายมนัส  ทองคร า เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

8 นางสาวพิมพ์ชนก  อุสาห์รัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

9 นายสุทิน  แช่มรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

10 นายฐนพล  กลางไพร เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

11 นายวิทวัส  อะโรคา เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง

12 นายวิสุทธ์ิ  ค้องรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

13 นายวโรดม  เจริญย่ิง เคร่ืองมือกล โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

14 นายพรรษกร  แถวไชยภูมิ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ

15 นายสุทธิพงษ์  อรียาทัตติ เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

16 นางสาวศศินา  อุดแก้ว เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

17 นายธนานน  ทับอุดม เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

18 นายภานุวัฒน์  อินทรนอก เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

19 นายพัสกร  ยิวารัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

20 นายองอาจ  สุทรงชัย เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

21 นายศุภกฤต  บ ารุงแคว้น เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

22 นายณัฐพล  โฉมใส เคร่ืองมือกล โรงเรียนสตึก

23 นายสันติภาพ  จะแรบรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง

24 นายณฐพล  น้อยม่ัน  เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

25 นายวิศรุต  เอการัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

26 นายเจษฎา  ไชยศรีรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

27 นายศักด์ิสิริ  แจ่มใส เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

28 นางสาวฉัตรตรี  บุญเกิดรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

29 นายวราพงษ์  ชะลุนรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

30 นายสรวิศ  แฉล้มรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นายศิวกร  ทองสุวรรณ์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

32 นายปรเมศร์  พูลวงศ์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านยบุมะขามป้อม

33 นายปรารเมศร์  พรมวิจิตร เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์

34 นายพีรพล  ตะโกนา เคร่ืองมือกล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

35 นายณัฐวุฒิ  ส าอางค์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านโคกกลาง

36 นายนุกูล  กล้าวิเศษ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

37 นายพีรภัทร  พอกพูน เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

38 นายรัฐภูมิ  มาลาล้ า เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

39 นายวัชระ  ช่ังรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

40 นายวิชัย  ระวังดี เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

41 นายภาคภูมิ  ศาลางาม เคร่ืองมือกล โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

42 นายนันทกร  เจริญรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

43 นายภานุวัฒน์  ประเสริฐจันทึก เคร่ืองมือกล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

44 นายภูผา  ทินารัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

45 นายอิทธิพงศ์  พรมทองพันธ์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

46 นายปณวัตร  ปานทอง เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

47 นายสยาม  นึกรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

48 นายสุรชัย  ขะเรรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์

49 นายอ านาจ  ย่ิงสุข เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

50 นายนิธิโชติ  บุตรราช เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านโคกกลาง

51 นายภานุ  วิเศษสวัสด์ิ เคร่ืองมือกล โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

52 นายสรยุทธ  ดุจพันธ์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

53 นายธนทัต  สีสวย เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

54 นายธีรพัฒน์  ชะงอนรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

55 นายนัทธพง  โคษาสด เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

56 นายชิษณุพงศ์  พันธ์ศรี เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

57 นายอ าพล  ขจรภพ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

58 นายฉันททัช  เจาะรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

59 นายนพรุจ  นับถือสุข เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

60 นายจักรรินทร์  ฝุ่นตะคุ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านโคกกลาง



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

61 นายธีรวัฒน์  ย้ิมรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

62 นายนิรุธ  มุดแปง เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

63 นายพงศกร  โจมรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

64 นายกฤษณะ  หาญวิเศษ เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านโคกกลาง

65 นายสุรศักด์ิ  ถะเกิงสุข เคร่ืองมือกล โรงเรียนจักราชวิทยา

66 นายกิตติภัค  กึนรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

67 นายภาวัฒน์  เพชรเก่า เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านตะโก

68 นายศุภกิตต์ิ  สีสันงาม เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

69 นายสุรจักษ์  ชินรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

70 นายชนะศึก  คะเลารัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

71 นายวิทูรย์  เป็นนวล เคร่ืองมือกล โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

72 นายวีรวัฒน์  ป่ันสุข เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

73 นายอนุสรณ์  แฝดโคกสูง เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดปทุมคงคา

74 นายธีรภัทร  แคไธสง เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

75 นายศุภวิชญ์  หลงรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

76 นายวรธน  เจียมรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดหนองตะครอง

77 นางสาวประวิท  ทะเลิงรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนวัดบ้านสนวน

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายกันตินันท์  สงัดรัมย์ โครงสร้าง โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง

2 นายเกริกฤทธ์ิ  โบไธสง โครงสร้าง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

3 นายไตรภพ  สกุลหอม โครงสร้าง โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

4 นายธันวา  สุดารักษ์ โครงสร้าง โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

5 นายรัฐภูมิ  ก่ าจัตุรัส โครงสร้าง โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

6 นายสถาพร  นราชรัมย์ โครงสร้าง โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

7 นายสุรศักด์ิ  นิลขาว โครงสร้าง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ



แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายรวิพล  ชูไธสง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

2 นางสาวนฤมล  มะรังศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

3 นายสิทธิพงศ์  หาญประโคน ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

4 นางสาวอติชาต  ซัวรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

5 นายภัคพล  เจวรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

6 นายภูบดินทร์  ใจจริง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7 นายอรรถพล  กลนางรอง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

8 นายกิตติพันธ์  มาลา ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านล าดวน

9 นายอนวัทย์  น่ิมพันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

10 นายนรเศรษฐ์  เพ็งธรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนเทศบาล 1

11 นางสาวอังคนา  ปะสุข ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านโคกสูง

12 นายณัฐนันท์  นภวงศ์ ณ อยุธยา ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

13 นายวราศักด์ิ  ค าพิมาร ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนชุมชนบ้านสองช้ัน

14 นายธนภัทร  นครวงศ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนเทศบาล 1

15 นางสาวแพรพรรณ์  ดาศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

16 นายศักรินทร์  เกรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

17 นายกิตติศักด์ิ  แก้วแกมทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

18 นายดรุษกร  ก๊กรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

19 นายเดชนิน  อาบรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

20 นางสาวภาณุวัฒน์  ป่ินวิเศษ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

21 นายกฤษฎา  รักแจ้ง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

22 นายนนทพันธ์  บุญใส ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

23 นายศิวัช  ชนะนาน ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

24 นายธีรภัทร  ชาบ าเหน็จ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

25 นายชนะณัฐ  เจริญรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

26 นายบดินทรวัฒน์  วงวัน ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

27 นายชวภณ  พรหมทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

28 นายธีรภัทร  ชูทรงไชย ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

29 นายพรชัย  โชติบุตร ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

30 นางสาวภาวิณี  ทองแพง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนล าปลายมาศ



แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นายทวีศักด์ิ  มะพารัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

32 นายธนทัต  ทามเสถียรชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

33 นางสาวเกวลิน  ห้าวหาญ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านปากช่อง

34 นางสาวศิรินภา  วงษ์แก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านหนองม่วง

35 นายวิษณุ  อุสารัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนเทศบาล 1

36 นายสิทธิกร  พันธุศิริสด ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนชุมชนบ้านสองช้ัน

37 นายประทีป  รักษา ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

38 นายพีรพัฒน์  เดินริบรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

39 นายภานุพงศ์  นะรีรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

40 นายชัพวิชญ์  พ่อค้า ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

41 นายกฤตภาส  ทุมทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนเทศบาล 1

42 นายอิทธิฤทธ์ิ  ฤาเดช ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนเทศบาล 1

43 นายสุรศักด์ิ  สวนพฤกษา ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

44 นายเทพทัต  มาลี ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

45 นายเรืองศักดา  หมายกล้า ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

46 นายฉัตรดนัย  ใบทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

47 นายกนล  ปันรัมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนเทศบาล 1

48 นายยุทธกรณ์  สิมมาอ่อน ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

49 นายชลธี  นามหินกอง ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนล าปลายมาศ

50 นายกฤษฎา  ประสานศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

51 นายศักดินนท์  ภูม่ิงศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายกฤตนัย  โตมะชา อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

2 นางสาวไอรดา  ใยบัว อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

3 นายจีระชัย  ไม้หอม อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

4 นางสาวชญานิน  แดนค าสาร อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

5 นางสาวอุบลรัตน์  ถนอมสิน อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง

6 นายกฤษฎา  ยอดอ่อน อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

7 นางสาวพิจิตรา  อังกรรัมย์ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

8 นางสาวปนัดดา  พันธ์ศรี อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

9 นางสาวชลลดา  เข็มลาด อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

10 นายธิติวุฒิ  โนนศิลา อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านโคกขม้ิน

11 นายสุพุธ  สายศ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

12 นายศุภณัฐ  วสุธารัฐ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทศบาล 1

13 นายอธิชา  บุญทศ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

14 นายณัฐวุฒิ  เคนโยธา อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสตึก

15 นายธีรเมธ  ศรีค า อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านปากช่อง

16 นางสาวภควัฒน์  กลางแก้ว อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

17 นางสาวปวีณา  ไกรสุข อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

18 นายณฐพัชร  มากระจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

19 นายอนุชา  วิริยะภาพ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียม

20 นายเตชินท์  กล้ิงรัมย์ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

21 นายนฤปพล  จันทร์พลหาร อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทศบาล 1

22 นายพงศธร  มะลิงาม อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

23 นางสาวพัชรินทร์  ทองประดับ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนภัทรบพิตร

24 นายนาถวัฒน์  นวนประโคน อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

25 นางสาววิภาวรรณ  วงภักดี อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง

26 นายปวริศร์  บุญเพ็ง อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านปากช่อง

27 นายเอกวิทย์  โสภากุล อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

28 นายพงศกร  จันทรมุข อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวสิริประภา  เช้ือดี ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโก

2 นางสาวสุวีรยา  พ่ึงอวยผล ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทะเมนชัย

3 นายจตุรวิทย์  สุขกระดาษ ก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

4 นายบดินทร์  เดชโคบุตร ก่อสร้าง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

แผนกวิชาช่างโยธา

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวกชกร  เพียขันทา โยธา โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

2 นางสาวกมลลักษณ์  ช่ืนวานร โยธา โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง

3 นางสาวกฤติกา  สร้อยพูล โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

4 นางสาวกาญจนา  ชะรุงรัมย์ โยธา โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

5 นางสาวเกศฤดี  ศิริเวช โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

6 นางสาวจิราพร  แก่นใส โยธา โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

7 นางสาวชนนิพา  สระภู โยธา โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

8 นางสาวญานิศา  ชินนอก โยธา โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

9 นางสาวธนภรณ์รัตน์  จะรอนรัมย์ โยธา โรงเรียนภัทรบพิตร

10 นางสาวธนิดา  ขวัญยืน โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

11 นางสาวปนัดดา  การะเกษ โยธา โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

12 นางสาวปภัสสร  สิมมามี โยธา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

13 นางสาวประภัสสร  ประวรรณรัมย์ โยธา โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

14 นางสาวพัชรศรี  หม่ืนสุข โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

15 นางสาวภัทรภร  โคตรธาดา โยธา โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

16 นางสาวมนัสนันท์  นะมอญรัมย์ โยธา โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

17 นางสาวโยผกา  ปลดรัมย์ โยธา โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

18 นางสาววรรณภา  ใมรัมย์ โยธา โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

19 นางสาววรรณิษา  บุญรอด โยธา โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

20 นางสาววีระยา  สุริวงศ์ โยธา โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

21 นางสาวศศิวิมล  นิยมกล้า โยธา โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์

22 นางสาวศิราวรรณ  ขันเพชร โยธา โรงเรียนพระครูพิทยาคม

23 นางสาวสุพรรษา  นิลบัวลา โยธา โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์



แผนกวิชาช่างโยธา

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

24 นางสาวเสลาลักษณ์  บุญลาบ โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

25 นางสาวอริสา  ตามทวี โยธา โรงเรียนบ้านทะเมนชัย

26 นางสาวอลิษา  ปลงรัมย์ โยธา โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

27 นางสาวอัฐภิญญา  แฉล้มรัมย์ โยธา โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

28 นายเก้ือกูล  สีระสูงเนิน โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

29 นายคมสัน  แย้มกล่ิน โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

30 นายชิษณุพงศ์  เย่ียมรัมย์ โยธา โรงเรียนสตึก

31 นายธีรเทพ  เจวรัมย์ โยธา โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

32 นายนนทพันธ์  ขีรัมย์ โยธา โรงเรียนเทศบาล 1 

33 นายนันทวัฒน์  บุญน้อย โยธา โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

34 นายภัทสนันต์  เหลืองทอง โยธา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

35 นายวุฒิชัย  ฉัตรทัน โยธา โรงเรียนชุมชนบ้านสองช้ัน

36 นายศักด์ิกรินทร์  ทนกระโทก โยธา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

37 นายอนุศักด์ิ  เอการัมย์ โยธา โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์



แผนกวิชาช่างสถาปัตย์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวพลอยแพรวา  สุนาวี สถาปัตยกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

2 นางสาวนิตยา  เติมงาม สถาปัตยกรรม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

3 นางสาวอาทิตยา  ไกรเสือ สถาปัตยกรรม โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

4 นางสาวชิดชนก  อุสาห์รัมย์ สถาปัตยกรรม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

5 นางสาวกุลจิรา  สว่างรัตน์ สถาปัตยกรรม โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

6 นางสาวกีรติกา  ส านักโนน สถาปัตยกรรม โรงเรียนเทศบาล 1

7 นางสาวศิริรัตน์  ทองสพร่ัง สถาปัตยกรรม โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

8 นางสาวภาริณี  อุตรา สถาปัตยกรรม โรงเรียนพระครูพิทยาคม

9 นางสาวเสาวลักษณ์  แสงแก้ว สถาปัตยกรรม โรงเรียนพุทไธสง

10 นายสถาพร  เทพวงศ์ สถาปัตยกรรม โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

11 นางสาวชญาภา  บุญเกิด สถาปัตยกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

12 นางสาวจิรชญา  ชัยวัสดี สถาปัตยกรรม โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

13 นายณิชพน  กิจจาพรนิภา สถาปัตยกรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

14 นายอนุภัทร  เจริญรัมย์ สถาปัตยกรรม โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

15 นายทวีทรัพย์  มะพารัมย์ สถาปัตยกรรม โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

16 นายปณกรณ์  น้อยพรม สถาปัตยกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

17 นางสาวฐิตารัตน์  ศรฤทธ์ิ สถาปัตยกรรม โรงเรียนเทศบาล 1



แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวพรพิมล  พิมนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

2 นางสาวกรรณิการ์  บอนขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

3 นางสาวอรนภา  อะรัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

4 นางสาวขวัญใจ  อ่อนนามล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

5 นางสาวลดาวัลย์  จูมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

6 นางสาวสุธาศินี  แสนบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

7 นายแฟรงค์กนกพล  เวฮ์ร่ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

8 นางสาวธิดารัตน์  ชฏาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสตึก

9 นางสาวพรนับพัน  อิศรางกูร ณ อยุธยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

10 นางสาวสุภาพร  คงสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

11 นางสาวปิณิดา  โคฝ้าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

12 นางสาวศิรินยา  ใจวังโลก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

13 นางสาวชนาภา  เกล้ียงโท้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

14 นางสาวภัคภิรมย์  กองรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

15 นางสาวณิชา  สุขเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

16 นางสาวนภัสสร  เพชรเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านตะโก

17 นางสาวราตรี  เขตงูเหลือม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนภัทรบพิตร

18 นางสาวอรณิชา  เพ็งพืช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์

19 นายศิริศักด์ิ  อินทรพิทักษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

20 นางสาวชนานันท์  สิริวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

21 นางสาวกาญจนา  นบขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

22 นายธันยบูรณ์  เทียนหอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

23 นายศุภชัย  วิชาพูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

24 นางสาวปุณญาพร  อุตทองค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนภัทรบพิตร

25 นางสาวสุภาวิณี  เล็กประโคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

26 นางสาวอุทัยวรรณ  ธรรมศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

27 นายรติภัทร  สุใจรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 1

28 นางสาวมัลลิกา  คะรุรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

29 นางสาวสุภาวดี  วิชาดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

30 นางสาวอาทิตยา  สุถิตสุขย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา



แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นางสาววิมลภัทร  โนนตาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง

32 นางสาวพิมพ์พิศา  แก้วฉลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

33 นางสาวหน่ึงฤทัย  แผ้วพลสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

34 นางสาวรังศิมา  วงเวียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

35 นางสาวปวีณา  เพประโคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนภัทรบพิตร

36 นางสาวเพียงตา  ทบประดิษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

37 นางสาวสุธาริณี  ตรีเหลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

38 นางสาวณัชชา  พะโรงรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

39 นางสาวศสิกานต์  ยุดรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

40 นางสาวกุลณัฐ  นพรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

41 นางสาวณัฐฐินันท์  อาลัยรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

42 นางสาวอภิสรา  กันรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

43 นางสาวสุวรรณา  รินณะรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง

44 นางสาวบุญสิตา  วงค์เหิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

45 นางสาวมัณฑนา  สง่าเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

46 นางสาวจิราวดี  วะเรศรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนภัทรบพิตร

47 นายกิตติศักด์ิ  ทรงราศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

48 นางสาวรุจิรา  พันธ์นาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

49 นางสาววรรณิสา  โกรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

50 นางสาววราศิณี  ติดรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

51 นางสาวสุชานันท์  เรืองรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนภัทรบพิตร

52 นางสาวทิพวรรณ  ลายทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

53 นางสาวกัลย์สุดา  กุลณราย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

54 นางสาวสุนิสา  เรืองรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

55 นางสาวพรนภา  สุนประโคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

56 นางสาวชนันภรณ์  เจริญศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

57 นางสาวปณิดา  ชัยสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง

58 นางสาวนันทิตา  นานกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง

59 นางสาวจารุวรรณ  จันทรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

60 นายธีรชัย  เรืองไพศาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์



แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

61 นางสาวกัญญารัตน์  ยุนขุนทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

62 นางสาวอรกัญญา  คะเชนรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

63 นางสาวมงคลธิดา  พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

64 นางสาวสินพร  ไชยรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

65 นายณัฎฐกร  คลังสมบัติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านตะโก

66 นางสาวกัญญา  นันทศร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

67 นางสาวจีรนันท์  ค ามงคล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านตะโก

68 นางสาวกรวรรณ  นะรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านตะโก

69 นายณัฐกานต์  ชินหัวดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพุทไธสง

70 นางสาวน้ าทิพย์  ตระกูลรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านตะโก

71 นางสาววรรณิสา  อ ารุงแคว้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

72 นายภาณุเดช  กวางรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 1

73 นายพงศธร  เรืองศรีม่ัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 1

74 นางสาวนันท์นภัส  พลวิเศษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

75 นายภูมิภัทร  ขะเจียรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

76 นายณัฐนที  ดีรับรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 1

77 นายรพีภัทร  เพ็ชรทะเล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 1

78 นางสาวสุกัญญา  แล้วปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม

79 นางสาวสุนิตา  กระแสโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

1 นางสาวภัทรธิดา  เหลาสา เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านโกรกข้ีหนู

2 นายณัฐภัทร์  พิศพรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านโกรกข้ีหนู

3 นางสาวจิราภรณ์  โฉมรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

4 นายก้องเกียรติ  พันธ์ุเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

5 นายหรรษธร  คุ้มเขต เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

6 นางสาวณัชชา  โสนาคา เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

7 นางสาวสิริกร  บุญไกร เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

8 นางสาวสุวรรณา  เจียมทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

9 นายณัฐพล  แซ่หลี เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

10 นายดนุสรณ์   ท ามาเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

11 นางสาวแก้วจันทร์  อาจทวีกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร



แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

12 นางสาวปารณีย์  อินทรโสภา เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

13 นายกิตติภูมิ  ทองประโคน เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

14 นายสุธิวัส  ประเสริฐศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

15 นายภูมิภัทร  มรรคผล เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

16 นายวิรัตน์  โยงรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

17 นายนิติสาร  ทนเหมาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1

18 นายกาจบัณฑิต  กระต่ายทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

19 นางสาวมณีรัตน์  แชมรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

20 นายกสิณ  บุญชู เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์

21 นางสาวสุนันทา  ลังไธสง  เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสตึก

22 นางสาวจันทร์วลัย  นึกรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร

23 นางสาวยุวดี  โกกรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน



แผนกวิชาการโรงแรม

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวธันว์ชนก  บุญสุนทร การโรงแรม โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

2 นางสาวอรพินทร์  นิยมคุณ การโรงแรม โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

3 นางสาวศดานันท์  สุดตาชาติ การโรงแรม โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

4 นางสาวพรนภา  พินประณี การโรงแรม โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

5 นางสาวบัณฑิตา  ใยนนท์ การโรงแรม โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

6 นางสาวโยธิกา  ศรีดาว การโรงแรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7 นายอดิศักด์ิ  ชาญชัย การโรงแรม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

8 นางสาวชลิตา  บริสุทธ์ิ การโรงแรม โรงเรียนบ้านหนองมดแดง

9 นางสาวปฏิวญา  เพชรเลิศ การโรงแรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

10 นางสาวอารียา  โยงรัมย์ การโรงแรม โรงเรียนสตึก

11 นางสาวพิมพ์ชนก  อุทธารัมย์ การโรงแรม โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

12 นางสาวสุชานรี  บุญเจริญ การโรงแรม โรงเรียนสตึก

13 นางสาวกฤษณา  บุตรศรี การโรงแรม โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

14 นางสาวพรหมพร  นุสิทธ์ิรัมย์ การโรงแรม โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

15 นางสาวอรุวัลย์  แก้วกมล การโรงแรม โรงเรียนกระสังพิทยาคม

16 นางสาวณิชากร  ลาเจริญ การโรงแรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

17 นายสุระศักด์ิ  แชมรัมย์ การโรงแรม โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

18 นางสาวตรีชฎา  ปิดตาระเต การโรงแรม โรงเรียนเทศบาล 1

19 นางสาวรัตนาวดี  เฉลียวรอบ การโรงแรม โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

20 นางสาวรัตนมณี  โฆษณา การโรงแรม โรงเรียนสตึก

21 นางสาวผกามาศ  เพประโคน การโรงแรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์



แผนกวิชาการบัญชี

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวมัลลิกา  พิมเพียง การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

2 นางสาวมธุรดา  บุญสะอาด การบัญชี โรงเรียนสตึกมัธยม

3 นางสาวมลฤดี  วิไลรัมย์ การบัญชี โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

4 นางสาวสายธาร  กระชงรัมย์ การบัญชี โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

5 นางสาวดวงฤดี  ไกรรัมย์ การบัญชี โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

6 นางสาวฌัฌฎาภรณ์  กล้าณรงค์ การบัญชี โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

7 นางสาวปภาณิน  มะลิสี การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

8 นางสาวภัทรวดี  ฉิมงาม การบัญชี โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

9 นางสาวประภัสสร  ตรวจมรรคา การบัญชี โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

10 นางสาวนันทิกานต์  เจียรัมย์ การบัญชี โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

11 นางสาวศุภนันท์  วาระรัมย์ การบัญชี โรงเรียนพระครูพิทยาคม

12 นางสาวปนัดดา  กรงรัมย์ การบัญชี โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

13 นางสาวบุญฑริกา  แสงรัมย์ การบัญชี โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

14 นางสาวสุธิดา  เงางาม การบัญชี โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

15 นางสาวลลิตา  จริวรรณ์ การบัญชี โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

16 นางสาววรรณิสา  สีขาว การบัญชี โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

17 นางสาวปัญจรัตน์  บุญภา การบัญชี โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

18 นางสาวเยาวลักษณ์  อดุลรัมย์ การบัญชี โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

19 นางสาวปารวี  สลุปพล การบัญชี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

20 นางสาวณัฐนรี    ศรีวรรณนา การบัญชี โรงเรียนสตึก

21 นางสาวปิยพร  ฤๅชา การบัญชี โรงเรียนบ้านหนองม่วง

22 นางสาวขจาริน  อ ามะ การบัญชี โรงเรียนล าปลายมาศ

23 นางสาวอาทิตยา  นุแรมรัมย์ การบัญชี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

24 นางสาวแพรวา  การะรัมย์ การบัญชี โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

25 นางสาวโสภิดา  ปรุดรัมย์ การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

26 นางสาวกันตยา  นาคงาม การบัญชี โรงเรียนวัดหนองตะครอง

27 นางสาวสุมิตรา  กานนท์ การบัญชี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

28 นางสาวอุมากรณ์  ย่ิงเจนจบ การบัญชี โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

29 นางสาวปิยะธิดา  บุญเชิด การบัญชี โรงเรียนพระครูพิทยาคม

30 นางสาวดวงหทัย  พานพุด การบัญชี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์



แผนกวิชาการบัญชี

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นางสาวสุธีรา  สุขรินทร์ การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

32 นางสาวพัชราภา  แก้วปุ่ม การบัญชี โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

33 นางสาวไอลดา  เนียมสวรรค์ การบัญชี โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

34 นางสาวคัทลียา  สะหุนิล การบัญชี โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

35 นางสาวพัชรี  รักษา การบัญชี โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

36 นางสาวพัชริดา  กาญจนชาติ การบัญชี โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

37 นางสาวญาดาวดี  แซ่เออว การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

38 นางสาวปวีณา  เดยังรัมย์ การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

39 นางสาวชุติมณฑน์  ลักขวา การบัญชี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

40 นางสาวชรัญธร  เจียนรัมย์ การบัญชี โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

41 นางสาวจินตภา  ชะบา การบัญชี โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

42 นางสาวธนาภา  สุขส าราญ การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

43 นางสาวปัทมา  ชาติรัมย์ การบัญชี โรงเรียนสตีก

44 นางสาวเป่ียมพร  กระมลบูรณ์ การบัญชี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

45 นางสาวณัฎฐา  ช่ืนทรัพย์ การบัญชี โรงเรียนบ้านโคกขม้ิน

46 นางสาววาสนา  อุไรมาลย์ การบัญชี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

47 นางสาววนัญญา  ช่ืนอุรา การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

48 นางสาวสุนันทินี  อักโข การบัญชี โรงเรียนล าปลายมาศ

49 นางสาวคีตภัทร  กองนอก การบัญชี โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

50 นางสาวกนกวรรณ  วะรัมย์ การบัญชี โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

51 นางสาวภัทรา  บุตธิยากลัด การบัญชี โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

52 นางสาวพัชริญา  วาทิน การบัญชี โรงเรียนเทศบาล 1

53 นางสาวบุษยเนตร  องค์รัมย์ การบัญชี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม



แผนกวิชาการตลาด

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวอทิตยา  เจริญรัมย์ การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

2 นางสาวภัคประภา  พรมพลเมือง การตลาด โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

3 นางสาววาริน  จะเชิญรัมย์ การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

4 นางสาวธีรา๓รณ์  โพธ์ิไพร การตลาด โรงเรียนล าปลายมาศ

5 นางสาวนภาพร  อู่ทอง การตลาด โรงเรียนพระครูพิทยาคม

6 นางสาวสุภาวิณี  อาจบ ารุง การตลาด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

7 นางสาวทยิดา  ปาประโคน การตลาด โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

8 นางสาวกชกร  ขะเรรัมย์ การตลาด โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์

9 นางสาวสุชาดา  คุณรักษา การตลาด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

10 นางสาวปนัดดา  อักษรดี การตลาด โรงเรียนพระครูพิทยาคม

11 นางสาวปภัสสร  แสงโสภี การตลาด โรงเรียนวัดหนองตะครอง

12 นางสาวนิมิตรา  โรมรัมย์ การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

13 นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะเชนรัมย์ การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

14 นางสาวอติกานต์  โพธ์ิณรงค์ การตลาด โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

15 นางสาวมณีวรรณ  แทนแก้ว การตลาด โรงเรียนบ้านหนองโสน

16 นางสาวอุมาพร  บุญเติม การตลาด โรงเรียนพระครูพิทยาคม

17 นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริบุตร การตลาด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

18 นางสาวอภิญญา  รักษา การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

19 นางสาววิรดา  บูรณพันธ์ การตลาด โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

20 นางสาวปานตะวัน  แดงชาติ การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

21 นางสาวฐิติมา  ศรีนุ การตลาด โรงเรียนชุมชนบ้านสองช้ัน

22 นางสาวนลินนิภา  กะรัมย์ การตลาด โรงเรียนชุมชนบ้านสองช้ัน

23 นางสาวขวัญแก้ว  นึกไทยสง การตลาด โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

24 นางสาวพุทรา  นะรารัมย์ การตลาด โรงเรียนบ้านตะโก

25 นางสาวมนัสนันท์  หวังแซงกลาง การตลาด โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

26 นางสาวศลิตา  ศรีเพชร การตลาด โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

27 นางสาวนิภาพร  ประโลมรัมย์ การตลาด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

28 นางสาวสุภาพร  แนบทองดี การตลาด โรงเรียนบ้านหนองโสน

29 นางสาวปาริฉัตร  น่าพิมาย การตลาด โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

30 นางสาวชลธิชา  กระโชรัมย์ การตลาด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์



แผนกวิชาการตลาด

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นางสาวนิศา  จ าเนียรกุล การตลาด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

32 นางสาวจินตนา  เพ็ชรัตน์ การตลาด โรงเรียนบ้านปากช่อง

33 นางสาวพลอยลดา  มุมทอง การตลาด โรงเรียนวัดบ้านสนวน

34 นางสาวมนัสนันท์  สุขสาลี การตลาด โรงเรียนวัดบ้านสนวน

แผนกวิชาการจัดการ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวเขมจิรา  บุญเรืองเสส การเลขานุการ โรงเรยนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

2 นางสาวจามรี  อักษรณรงค์ การเลขานุการ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

3 นางสาวชุติกาญตน์  ศรีวงศ์ การเลขานุการ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

4 นางสาวฐิติพร  จูประโคน การเลขานุการ โรงเรียนบ้านโคกขม้ิน

5 นางสาวรัตนภรณ์  ทับภูเดช การเลขานุการ โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ

6 นางสาวสมพร  ไชยเขตต์ การเลขานุการ โรงเรียนบ้านหนองโสน



แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายเมธัส  ช ารัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

2 นางสาวสุพรรณิภา  เพียรท าดี อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

3 นางสาวสุทธิดา  ทรัพย์มาก อาหารและโภชนาการ โรงเรียนสตึก

4 นางสาวฉันทิศา  อาญาเมือง อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 1

5 นางสาวสุธิดา  ช่ืนประโคน อาหารและโภชนาการ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

6 นางสาวนริศรา  ปรึกดี อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

7 นางสาวสุภาดา  หมายดี อาหารและโภชนาการ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

8 นายอนุสรณ์  อินทร์ส าราญ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

9 นายสุธินันท์  ก๊กรัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

10 นายไชยพัฒน์  สมนอก อาหารและโภชนาการ โรงเรียนบ้านโคกขม้ิน

11 นางสาววรรณิภา  นาค าสี อาหารและโภชนาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

12 นางสาวสุชานาถ  สุริยันต์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

13 นายธีรัช  เรืองไพศาล อาหารและโภชนาการ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

14 นางสาวกีรัตยา  อ้นน้อย อาหารและโภชนาการ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

15 นายบุญโชติ  เหล่าดี อาหารและโภชนาการ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

16 นางสาวชมพูนุท  ยืนยง อาหารและโภชนาการ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

17 นางสาวกชกร  ทะยานรัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

18 นางสาวกชกร  พรมทอง อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

19 นางสาวสุทธญาณ์  คินรัตน์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

20 นางสาวจันทร์จิรา  ยืนยง อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 1

21 นางสาวสิราภรณ์  เย็งประโคน อาหารและโภชนาการ โรงเรียนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

22 นางสาวอริสา  พุฒด า อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

23 นางสาวอารียา  พานเหนือ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

24 นางสาวอริสา  ทะรุนรัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ

25 นางสาวนันทษา  นิสังข์รัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

26 นายกิตติภูมิ  นาดี อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

27 นางสาวดรัลพร  บุญช้อย อาหารและโภชนาการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

28 นางสาววชิราภรณ์  ศาลาทอง อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

29 นายศักรินทร์  ศรีแก้ว อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

30 นางสาวอรอุมา  ยือล า อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร



แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นางสาวเกวลิน  จากรัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

32 นางสาวศุภาพิชญ์  กุมรัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวเยาวภา  คะเชนรัมย์ เส้ือผ้าแฟช่ัน โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

2 นายไกรวิชญ์  วิเชียรรัมย์ เส้ือผ้าแฟช่ัน โรงเรียนเทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร

3 นายณัฐปคัลภ์  เจิมรัมย์ เส้ือผ้าแฟช่ัน โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

4 นายณัฐพล  อยู่สาโก เส้ือผ้าแฟช่ัน โรงเรียนพนมรุ้ง

5 นายอานนท์  อ่อนทองหลวง เส้ือผ้าแฟช่ัน โรงเรียนพิมพ์ประชาสรรค์


