
 
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 นายศักด์ิดา  ท่าประโคน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

2 นายนรัฐพลู  คะรัมย์ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

3 นายนันทพงศ์  สมสง่า เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

4 นายอานุพล  ศิขิรัมย์ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

5 นางสาวชุติเทพ  แจ่นประโคน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

6 นายรพีพัฒน์  ชุบรัมย์ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

7 นายรัตภูมิ  ลิไธสง เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

8 นายชาติพงษ์  นาราช เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

9 นายยศกร  นะรินรัมย์ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

10 นายภีรทัต  ฉวีวงษ์ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

11 นายธีรภัทร  แก้วยก เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

12 นายณัฐพล  วังโน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนสตึก

13 นายตะวัน  ผาดี เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

14 นายปริญญา  อุไรแข เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

15 นายณัฐวุฒิ  สุพนาม เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

16 นายอภิวัช  วันประโคน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

17 นายเสกสรร  จ่ายประโคน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

18 นายเจษฎา  ฉิมมาลี เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

19 นางสาวชูศักด์ิ  มะลิเลิศ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

20 นายธนากรณ์  การเพียร เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

21 นายสืบสกุล  ค าฝ่ัน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

22 นายเมธา  สุขหนา เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

23 นายภูษิต  พิเนตร เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนล าปลายมาศ

24 นายชนะชัย  เกรงช่ือ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

25 นายกฤต  เลไธสง เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพุทไธสง

26 นายจิรายุ  ชิตรัตฐา เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

27 นายศุภกิจ  วิชาเกวียน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยใช้สิทธ์ิรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2564

มอบตัว (ออนไลน์) ในระหว่างวันท่ี 20 - 22 มกราคม  2564

ระดับ ปวส. (สาย ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา)



แผนกวิชาช่างยนต์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

28 นางสาวพงษ์ศิริ  ปานะโปย เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

29 นายวันทกิจ  นวลปักษี เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

30 นายพิธิวัฒน์  จิตรหาญ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

31 นางสาวณัฐวัตร  แสงดาวสว่าง เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

32 นายวัชรพล  ชาวนา เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

33 นายพัลลภ  ทองทา เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

34 นายนนธวัฒน์  ปุเรชะตัง เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

35 นายกัปตัน  วงษ์เจริญ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

36 นายอรรถพร  ไกรสร เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

37 นายวายุ  ไหประโคน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

38 นายบัณฑิต  ชีรัมย์ เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

39 นายธนรัฐ  ทาเงิน เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

40 นายกุลชาติ  พิกุล เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนสตึก



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวศศิธร  พวงย่ีโถ เคร่ืองมือกล โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

2 นายสนธยา  คงชีวะ เคร่ืองมือกล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

3 นางสาวปณิดา  ปัญญาเอก เคร่ืองมือกล โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

4 นายจรัสรวี  วะเรือนไธสง เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

5 นายกิตติชัย  เพ่ิมประโคน เคร่ืองมือกล โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

6 นายชลชาติ  โกยชัย เคร่ืองมือกล โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

7 นายวรวุฒิ  ดีท่ัว เคร่ืองมือกล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

8 นายณัฐรพี  ทองโสภา เคร่ืองมือกล โรงเรียนสิงหวิทยาคม

9 นางสาวสุณัฐชา  สุค าภา เคร่ืองมือกล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

10 นายวิชาฤทธ์ิ  บุตรพลวง เคร่ืองมือกล โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

11 นายภาคิน  ทะรารัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

12 นายธีรเมธ  กล่ินบุหงา เคร่ืองมือกล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

13 นายธินกร  ตัวรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

14 นายบูรพา  ไชยปลัด เคร่ืองมือกล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

15 นายปรัชญา  เพวงศ์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

16 นายอนุชา  สะลอยรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนธารทองพิทยาคม

17 นายนันทกร  เนือนประโคน เคร่ืองมือกล โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

18 นายคุณาธร  สายบุตร เคร่ืองมือกล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

19 นายศิวกร  นาคประสพ เคร่ืองมือกล โรงเรียนพุทไธสง

20 นายรังสิมันต์  ใสดี เคร่ืองมือกล โรงเรียนภัทรบพิตร

21 นายนันทพงศ์  เทศประโคน เคร่ืองมือกล โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

22 นายปวัตร  เยรัมย์ เคร่ืองมือกล โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

23 นายพงศ์พัฒน์  ชาวตลาด เคร่ืองมือกล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

24 นายชัยชนะ  สงคราม เคร่ืองมือกล โรงเรียนธารทองพิทยาคม

25 นายมงคล  แสนกล้า เคร่ืองมือกล โรงเรียนพระครูพิทยาคม

26 นางสาววรินยุพา  วิวาโค เคร่ืองมือกล โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายอาคาชา  มะเรืองศรี ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

2 นายณัฐวุฒิ  แก้วยงกฎ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์

3 นางสาวนันธิชา  กุดัน ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

4 นายเสฏฐพงศ์  วิเศษศักด์ิ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนล าปลายมาศ

5 นายมงคลชัย  ไกยแสง ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนสิงหวิทยาคม

6 นายพัชรดล  โคตรภูธร ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

7 นายนิราศ  พลค าแหง ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนล าปลายมาศ

8 นายมินธฏา  สุระขันธ์ุ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

9 นายผณิศวร  พรมประโคน ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

10 นายสุเมธ  วงศ์สุรินทร์ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์

11 นางสาวมณีวรรณ  เสาอนันต์ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนสิงหวิทยาคม

12 นายพิธิวัฒน์  เพชรธรรม ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนพุทไธสง

13 นางสาวรุ่งฤดี  สุดาษิต ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนสิงหวิทยาคม

14 นายรัชชานนท์  สุภนาม ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

15 นายจักรกฤษณ์  หมายประโคน ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

16 นางสาวศิริรัตน์  เครือนาค ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

17 นายธนัดพล  ค ามวนมวย ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

18 นายกิตติธร  ส าราญ ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม



แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวจุฑามาศ  เพ็งเพราะ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

2 นายสุดท้าย  กุระกนก คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนล าปลายมาศ

3 นายศักด์ิชัย  โลกประโคน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

4 นายธนพงศ์  สมภาค คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

5 นายสุทธิพงษ์  อานันต์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนล าปลายมาศ

6 นายภัคพล  แก้วศรีใส คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

7 นางสาวอาริษา  เหลือสุข อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

8 นายสุรสีห์  งับประโคน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

9 นายธีรโชติ  บุญวิจิตร อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

10 นางสาวอาริษา  ชุมเสนา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

11 นายพีรวิชญ์  สอนรัมย์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

12 นายศุภณัฐ  พิมพ์คต อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

13 นายอัครพล  เอกชาตรี อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

14 นายศิวกร  ยาประโคน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

15 นายภัคพล  ขามประโคน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

16 นายกรวีร์  ยอดสุรินทร์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนภัทรบพิตร

17 นายธวัชชัย  วงศิล อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

18 นางสาวปภาดา  ไชยปลัด อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

19 นางสาวจีรพรรณ  ศรีเพชรพงษ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนสิงหวิทยาคม

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาววรรณวิสา  จันทร์สรี ก่อสร้าง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

2 นางสาวเสาวลักษณ์  คือประโคน ก่อสร้าง โรงเรียนไพศาลพิทยาคม



แผนกวิชาช่างโยธา

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวกชกร  อุ่นทานนท์ โยธา โรงเรียนพุทไธสง

2 นายปิติวัฒน์  แพงเจริญ โยธา โรงเรียนพุทไธสง

3 นายนที  เหลาทอง โยธา โรงเรียนพุทไธสง

4 นางสาวหน่ึงฤทัย  เทพแพง โยธา โรงเรียนพุทไธสง

5 นายณภัทร  คุรุบัณฑิตย์ โยธา โรงเรียนสิงหวิทยาคม

6 นายวิภาส  เดชสังข์ โยธา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

7 นายพาณิชย์  ศรีภา โยธา โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม

8 นายจักริน  กาญจนโชติ โยธา โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

9 นายประทีบ  ทูลค ารักษ์ โยธา โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

10 นางสาวภัทราภรณ์  ปลอดกลาง โยธา โรงเรียนพุทไธสง

11 นายธัรภัทร  โสกูล โยธา โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

12 นายเกษมสันต์  หินเก้ิง โยธา โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม

13 นางสาวอรัญญา  ศรีสุข โยธา โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

14 นายทรงเดช  จันทร์วิเศษ โยธา โรงเรียนสิงหวิทยาคม

15 นายจตุพล  ทาเงิน โยธา โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

16 นายอธิป  ดวงสิงห์ชัย โยธา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

17 นายกิตติ  โจนประโคน โยธา โรงเรียนสิงหวิทยาคม

18 นายน าวัน  ดีทองพะเนาว์ โยธา โรงเรียนสิงหวิทยาคม

19 นายวีรพัฒน์  เจริญย่ิง โยธา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

แผนกวิชาช่างสถาปัตย์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวชนนิชาร์  ศรีนนเฮือง เทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

2 นางสาวพัชริดา  คิดกล้า เทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม



แผนกวิชาการจัดการ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวจุฑารัตน์  เกียงรัมย์ การจัดการ โรงเรียนภัทรบพิตร

2 นางสาวณัฐณิชา  ปะลุวันรัมย์ การจัดการ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

3 นางสาวณิชาปวีณ์  เขมะรัง การจัดการ โรงเรียนภัทรบพิตร

4 นางสาวภัทราวดี  ปะนาที การจัดการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

5 นางสาววริศรา  ขาววิสุทธ์ิ การจัดการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

6 นางสาววาสนา  ประจัญบาน การจัดการ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวทิพยาภรณ์  ติดใจดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

2 นางสาวณัฐวรรณ  นาเวทรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

3 นางสาวศรีวิกา  มาตรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

4 นางสาวพัชรี  ติดใจดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

5 นางสาวธมนวรรณ  นิรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

6 นางสาวน้ าผ้ึง  สุเสนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนละหานทรายวิทยา

7 นางสาววรรณิกา  นุชเนียม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

8 นางสาวเจนจิรา  ปานทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

9 นางสาวชลธิชา  เส็งไทยแท้ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนละหานทรายวิทยา

10 นางสาวณัฐธินนท์  ม่ันยืน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

11 นางสาวณัฐธินันท์  ม่ันยืน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

12 นางสาววิภา  ประเจียด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนสิงหวิทยาคม

13 นางสาวรวิสรา  ชาญประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

14 นางสาวลลิตา  แย้มประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

15 นางสาวนิชดา  อนาจรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

16 นางสาวอรไพลิน  สัตตารัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

17 นางสาวมาตา  แก้วสังข์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

18 นางสาวกัญญารัตน์  บ่อไทย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

19 นางสาวจิราภรณ์  ยามดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

20 นางสาวณัฐฐินันท์  คลายโศก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

21 นางสาวอรัญญา  นันทะมา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

22 นางสาวแอนนิตา  บูร์สทรอม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

23 นางสาวสุพรรณษา  สอนนอก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

24 นางสาวสุพัตรา  บุตรแวว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

25 นางสาวลัดดาวรรณ  สลาประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

26 นางสาวศศิภา  แสนแสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนแคนดงพิทยาคม

27 นางสาวพัชราภรณ์  เหยียบประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

28 นางสาวมลิวัลย  ก่อแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

29 นางสาวอารยา  เมินธนู การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

30 นางสาวลัดดาวัลย์  ตะโสรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

31 นางสาววราภรณ์  แต๊ะอินรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

32 นางสาวพิชญาภา  แก้วสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

33 นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนะไชย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

34 นางสาวศิรดา  แสนแสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนแคนดงพิทยาคม

35 นางสาวณัฐณิชา  สิมาจารย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนล าปลายมาศ

36 นายศักด์ิศรี  โสรักนิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

37 นางสาวศุภาวรรณ  กุลศิริมงคล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนพุทไธสง

38 นางสาวรัตนากร  ศรีสาค า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนละหานทรายวิทยา

39 นางสาวบุญนาง  หลอมนาค การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

40 นางสาวบงกช  แป้นทองหลาง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนสตึก

41 นางสาวสุธาดา  สุขประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

42 นางสาวกรกนก  โพธ์ิพะนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร

43 นางสาวปรารถนา  บุญรอด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

44 นางสาวศรุตยา  สุวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

45 นางสาวยุภาพร  ก่ิงเกตุ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

46 นางสาวรามิล  สาบุตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

47 นางสาวสายปัญญา  คานไธสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนละหานทรายวิทยา

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

48 นางสาวรุ่งนภา  พานเงิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

49 นายทศพร  กุลทิพย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม

50 นางสาวจิรัชญา  ขันทองค า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

51 นายธีรชัย  นาราช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

52 นายเรืองฤทธ์ิ  ข าประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

53 นายวิทยา  มีนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

54 นางสาวจารุภัทร  สังสีแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนแคนดงพิทยาคม

55 นางสาววาสนา  วันทะวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

56 นางสาวนัทนันท์  สวดประโคน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

57 นางสาวสายฝน  กล่ินบุหงา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)

58 นางสาวพิยดา  เจริญรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

59 นางสาวศิรินทิพย์  อ่ิมรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

60 นางสาวยุวดี  กะการัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

61 นางสาวอรไท  ไทยารัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

62 นางสาวนนธิญา  เกตุแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

63 นางสาววราพร  เดชอุดม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

64 นางสาวจิตรา  อะยางรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

65 นางสาววรรณา  จะยันรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

66 นางสาววรรณิษา  ดีเพียร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

67 นางสาวธีราภรณ์  ธีระธ ารงรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

68 นางสาวสุจิตรา  กุลดวงจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

69 นางสาวขวัญจิรา  อินส าราญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

70 นางสาววรรณิสา  จงจิตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

71 นางสาววรรณนิสา  ประกอบดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิฯ) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

แผนกวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวกชกร  แป้นทองหลาง การตลาด (ทวิภาคี) โรงเรียนสตึก

2 นางสาวนันทิตา  มาประจง การตลาด โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

3 นางสาวจิดาภา  นามละว้า การตลาด โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

4 นางสาวชญาดา  บัวแดง การตลาด โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

5 นางสาวจิรัฐติกาล  กาศรัมย์ การตลาด โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

6 นางสาวเกศินี  เพกประโคน การตลาด โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

7 นางสาวอาริตา  การกระสัง การตลาด โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

8 นางสาวสุชานุช  วงละคร การตลาด โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

9 นางสาวเบญจวรรณ  จงงาม การตลาด โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

10 นางสาวนิชาภา  สมศรี การตลาด โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

11 นางสาวนันทริกา  แก้วรัมย์ การตลาด โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

12 นางสาววารี  ไชยรัมย์ การตลาด โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

13 นางสาววิสา  สุขเอ่ียม การตลาด โรงเรียนธารทองพิทยาคม

14 นายพงศธร  ประดับดี การตลาด โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

15 นางสาววนิสา  สุรีรัมย์ การตลาด โรงเรียนธารทองพิทยาคม

16 นางสาวศิริลักษณ์  ยอดเครือ การตลาด โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

17 นางสาวภัทราวดี  สมบูรณ์ผล การตลาด โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

แผนกวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวกมลชนก  สุนประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

2 นางสาวกรกนก  จรัสประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

3 นางสาวคีตภัทร์  ชูรัตน์ การบัญชี โรงเรียนสิงหวิทยาคม

4 นางสาวจินต์จุทา  น้อยภาลี การบัญชี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

5 นางสาวชฎาพร  โกติรัมย์ การบัญชี โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

6 นางสาวชลธิชา  สุมหิรัญ การบัญชี โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

7 นางสาวชัชชุดา  อุ่นส าโรง การบัญชี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

8 นางสาวชัชฎาภรณ์  ด้วงช านาญ การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

9 นางสาวชุติมา  พิประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

10 นางสาวทวิวรรณ  แสงประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

11 นางสาวทิพยาภรณ์  บรรเทา การบัญชี โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

12 นางสาวทิพรัตน์  ประสมเพชร การบัญชี โรงเรียนธารทองพิทยาคม

13 นางสาวธัญกาญจน์  อินโสม การบัญชี โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

14 นางสาวนภาพร  สุขประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

15 นางสาวนันทิตา  พ่ึงผล การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

16 นางสาวนุชวรา  สุภกรรม การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

17 นางสาวปนัฏดา  พินยะพงษ์ การบัญชี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

18 นางสาวพรพิมล  เกิดบุตร การบัญชี โรงเรียนกระสังพิทยาคม

19 นางสาวพัชรี  สงสระ การบัญชี โรงเรียนกระสังพิทยาคม

20 นางสาวมินตรา  มาลัย การบัญชี โรงเรียนสตึก

21 นางสาวโยษิตา  หนันต๊ะ การบัญชี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

22 นางสาวราณี  ค าภา การบัญชี โรงเรียนล าปลายมาศ

23 นางสาววรรณนิษา  จริตรัมย์ การบัญชี โรงเรียนกระสังพิทยาคม

24 นางสาววรรณิภา  ล าไธสง การบัญชี โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม

25 นางสาววิชญา  กุมภากูล การบัญชี โรงเรียนนางรองพิทยาคม

26 นางสาววิมลสิริ  พิประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

27 นางสาวศรีนภา  หม่ันหมาย การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

28 นางสาวศิริยากร  จงเจริญ การบัญชี โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

29 นางสาวศิริลักษณ์  แสนฉลาด การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

30 นางสาวศุปัญญา  ทวีชาติ การบัญชี โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

แผนกวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

31 นางสาวศุภามน  กันวงษ์ การบัญชี โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

32 นางสาวสุกัญญา  ช่างท า การบัญชี โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

33 นางสาวสุภัสสรา  ศรีภู่ การบัญชี โรงเรียนละหานทรายวิทยา

34 นางสาวสุภาวรรณ์  ซ้อนกล่ิน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

35 นางสาวอรไท  วันแก้ว การบัญชี โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

36 นางสาวอรอนงค์  แข็งพิลา การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

37 นางสาวอริษา  ม่วงประโคน การบัญชี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

38 นางสาวอริสรา  กล่ินช่ืน การบัญชี โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

39 นางสาวอลิษา  ลีประโคน การบัญชี โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

แผนกวิชาการโรงแรม

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวช่อชบา  เหล็กศรี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนพุทไธสง

2 นางสาวมนัสวี  อาญาเมือง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

3 นางสาวรุจิกา  กาญจนวิเชียรโชติ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

4 นางสาววราภรณ์  นาหลุบเลา บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

5 นางสาวศลิษา  แก่นดี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนนางรองพิทยาคม

6 นางสาวสิริกร  ดินกระโทก บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

7 นางสาวสุพัตรา  มีภักด์ิ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

8 นายพีรพัฒน์  ปุมสันเทียะ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวณัฐมล  มะลิทอง ธุรกิจดิจิทัล โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์

2 นางสาววิภาพร  ทนนศักด์ิ ธุรกิจดิจิทัล โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

3 นางสาววรรณิษา  ทองมี ธุรกิจดิจิทัล โรงเรียนพุทไธสง

4 นายพีรพล  นิเลิศรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

5 นายสุรชัย  จะเชนรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาพรพิมล  นามท้าว อาหารและโภชนาการ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

2 นางสาวชลดา  สามภาค อาหารและโภชนาการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

3 นางสาวชาลินี  เลียบกระโทก อาหารและโภชนาการ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

4 นางสาวพรทิพย์  สุหา อาหารและโภชนาการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

5 นางสาวพิธพิมล  เลิศขามป้อม อาหารและโภชนาการ โรงเรียนพุทไธสง

6 นางสาวอมรรัตน์  เปล่งผิว อาหารและโภชนาการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

7 นายกิติ  ชัยล้ินฟ้า อาหารและโภชนาการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

8 นายปฏิภาณ  ชัยศรีรัมย์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

9 นายพัฒนา  กวางรัตน์ อาหารและโภชนาการ โรงเรียนพุทไธสง


