
 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ      007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขางานยานยนต์ 
ลำดับ                     ชื่อ-นามสกุล                                                     โรงเรียน 

1 นายศุภวัชญ์ สุทธิวานนท์ ธารปราสาทเพชรวิทยา 

2 นายปรัชญา เดี่ยวผา ธารปราสาทเพชรวิทยา 

3 นายสราวุฒิ คงเจริญถิ่น พิมายวิทยา 

4 นายกิติคุณ กุ้งมะเริง พิมายวิทยา 

5 นายพิพัฒนพร สิงห์นันท์ พิมายวิทยา 

6 นายไชยวัฒน์ สินกลาง พิมายวิทยา 

7 นายธวัชชัย สวนแก้ว พิมายวิทยา 

8 นายภาคภูมิ แทนกลาง พิมายวิทยา 

9 นายภูมิพัฒน์ พรลำเดช พิมายวิทยา 

10 นายจักรกฤษณ์ เลี่ยมกระโทก พิมายวิทยา 

11 นายเอกภพ ดากโพธิ์ พิมายวิทยา 

12 นายณัฐนนท์ เหลืองเจริญกุล นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

13 นายณรงค์ฤทธิ์ ปั่นสันเทียะ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

14 นายอัครภูมิ โมเหล็ก นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

15 นายธีรพัฒน์ ศรีสวรรค์ จารย์ตำรา 

16 นายพีรพล ชำนาญกจิ จารย์ตำรา 

17 นายพงศกร พงษ์สุขพะเนาว์ บ้านมะกอก 

18 นายธีรยุทธ พายสูงเนิน บ้านมะกอก 

19 นายอานุภาพ แก้วระภา บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคค ี

20 นายณัฐวุฒิ สมัครค้า บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

21 นายพัชรพล สังวาล บ้านลุงตามัน 

22 นายวีระเดช จันแดง บ้านลุงตามัน 
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แผนกวิชา : สาขางานยานยนต์ 

ลำดับ                     ชื่อ-นามสกุล                                                    โรงเรียน 

23 นายชานนท์ นนทะยัง บ้านลุงตามัน 

24 นายนพงษ์ ภูม ี บ้านลุงตามัน 

25 นายอนุชา พิลัย บ้านลุงตามัน 

26 นายพงศกร อารเีอ้ือ บ้านใหม่ฉมวก 

27 นายจักรพันธ์ ใจเที่ยง บ้านใหม่ฉมวก 

28 นายกิจจา เจิมไธสง บ้านใหม่ฉมวก 

29 นายธนวินท์ เลพิมาย บ้านกระเบื้องใหญ่ 

30 นายรัชชานนท์ นาสัน บ้านกระเบื้องใหญ่ 

31 นายพระพัฒน์ แท่นทอง บ้านประสุข 

32 นายศักดิ์ดา กรูพิมาย มะค่าสามัคคี 

33 นายณฐัพล ประกอบสุข บ้านโนนโชงโลง 

34 นายพงศธร ลิยี่เก บ้านสัมฤทธิ์ 

35 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองสัมฤทธิ์ บ้านสัมฤทธิ์ 

36 นายภัคพนธ์ ฉาดพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

37 นางสาววรัทยา หลงสุข นิคมพิมายศึกษา 

38 นางสาวรัตนา เมืองกลาง นิคมพิมายศึกษา 

39 นายธนากร ภิญโยยาง หนองหว้าตาดำ 

40 นายกัญทรากร ลุนสอน หนองหว้าตาดำ 

41 นายศิวัช เดชสูงเนิน หนองหว้าตาดำ 

42 นางสาวรัตนมล ภู่นอก บ้านหนองขาม 

43 นายรัฐศาสตร์ สร้อยชา เมืองคง 

44 นายวีรกร เขียนพนม บ้านดงประชานุกูล 

45 นายศุภณัฐ จรรยาศิริ นิคมพิมายศึกษา 

46 นายธนวัฒน ์ เนื้อนา นิคมพิมายศึกษา 

47 นายณัฐวุฒ สมัครค้า นิคมพิมายศึกษา 

48 นายธีรเทพ มุขพิมาย นิคมพิมายศึกษา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพมิาย 
 

ผู้ที่มีสทิธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาเมคคาทรอนิกส์ 

ลำดับ                               ชื่อ-นามสกุล                                             โรงเรียน 

1 นายชัยวัฒน ์ ชุ่มชื่น เทพาลัย 

2 นางสาวศิรภัทศร มานะการ บ้านกล้วย 

3 นายอภิชาติ กองกิ่ง บ้านซึม 

4 นางสาวสุพิชชา สระกระโทก นิคมสร้างตนเองพิมาย4 

5 นางสาวสุพรรษา มานะงาน นิคมสร้างตนเองพิมาย4 

6 นายยศกร ทะเลดอน นิคมสร้างตนเองพิมาย4 

7 นายศิริมงคล หนูดี จารย์ตำรา 

8 นายกฤาฎา คำสังมะดัน บ้านมะกอก 

9 นายกฤษฎา พงษ์สินชัย บ้านมะกอก 

10 นางสาววิลาสิน ี เกรงสำโรง บ้านหลุ่งประดู่ 

11 นางสาววรรณพร ผ่องพันธ์ ชุมชนบ้านหนองจิก 

12 นางสาวนภสร พงสเดา บ้านดอนเขว้า 

13 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีราช บ้านใหม่ฉมวก 

14 นางสาวชนาภา อ้อพิมาย ชัยบาดาลวิทยา 

15 นางสาวธีริศรา สุขจิตร บ้านประสุข 

16 นางสาวนิราวรรณ สมบูรณ์ บ้านประสุข 

17 นางสาวอิญทิชา อินงาม บ้านประสุข 

18 นางสาวศิริประภา พลีดี บ้านประสุข 

19 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิทยพรพันธ์ บ้านประสุข 

20 นางสาวมัณยาภา เสรัมย์ บ้านประสุข 

21 นางสาวปราณปรียา กล้าหาญ บ้านประสุข 

22 นางสาวการัณ กล้าหาญ บ้านประสุข 
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แผนกวิชา : สาขาเมคคาทรอนิกส์ 
ลำดับ                              ชื่อ-นามสกุล                                             โรงเรียน 

23 นางสาววาสนา แต้มพิมาย บ้านโนนโชงโลง 

24 นายอัมพร คะชะเสน หนองปรือรัฐราชพัฒนา 

25 นายอชิรวัตร แก้วด่านนอก พิมายดำรงวิทยา 

26 นางสาวนาตฤดี ผอนนอก พิมายดำรงวิทยา 

27 นายศุภณัฐ พิมายกูล บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 

28 นายปรัชญานนท์ เช่นพิมาย บ้านดงประชานุกูล 

29 นางสาววรรณฤดี ดูแก้ว นิคมพิมายศึกษา 

30 นางสาวกนิษฐา ศรีสุข นิคมพิมายศึกษา 

31 นางสาวนุสรา ซาพิมาย นิคมพิมายศึกษา 

32 นางสาววรัทยา ช่วยพิมาย นิคมพิมายศึกษา 

33 นางสาวพิมพ์มาดา ทะรินรัมย์ นิคมพิมายศึกษา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ลำดับ                    ชื่อ-นามสกุล                                                   โรงเรียน 

1 นายณัฐสิทธิ์ กัสปะ พิมายวิทยา 

2 นายปฎิภาณ ในพิมาย พิมายวิทยา 

3 นายณฐภัทร แสวงผล พิมายวิทยา 

4 นายจิรายุ พงษ์พิมาย พิมายวิทยา 

5 นายธินกร ยอดนา พิมายวิทยา 

6 นายศิรสิทธิ์ คงสุข พิมายวิทยา 

7 นายสิทธิศักดิ์ แสนแก้ว บ้านซึม 

8 นายอนุวัฒน์ เร็วงาน บ้านซึม 

9 นายวีรพัฒน์ ทองสุขนอก บ้านซึม 

10 นางสาวปภาวรินทร์ หินดำ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

11 นางสาวรัชดาพร โรเด นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

12 นายฉัตรชัย พ่ีพิมาย จารย์ตำรา 

13 นายปาราเมธ ไพรงาม จารย์ตำรา 

14 นายรัตนพร ประจิตร จารย์ตำรา 

15 นายพัชรพล ภาระโถ บ้านหลุ่งประดู่ 

16 นายจักรกฤษ โคนาโล บ้านหลุ่งประดู่ 

17 นายโกเมศ แจ้งทองหลาง บ้านหลุ่งประดู่ 

18 นายขวัญแก้ว จงจิตรชอบ ชุมชนบ้านหนองจิก 

19 นายสุรยุทธ์ ลักษร ชุมชนบ้านหนองจิก 

20 นายภานุวัฒน์ ดังด ี ชุมชนบ้านหนองจิก 

21 นายจิรภิญญา พุทธจง ชุมชนบ้านหนองจิก 

22 นางสาวณัฐชานนท์ วิหารหงษ ์ ชุมชนบ้านหนองจิก 
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แผนกวิชา : สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

23 นายอัษฎาวุธ น้ำห้วย ชุมชนบ้านหนองจิก 

24 นางสาวปภารันต์บัณธิตา ชินนอก ชุมชนบ้านหนองจิก 

25 นายธีระศักดิ์ ศรีมงคล ชุมชนบ้านหนองจิก 

26 นายไกรวิทย์ บุญเปีย ชุมชนบ้านหนองจิก 

27 นายธีระวัฒน์ มากเมือง ชุมชนบ้านหนองจิก 

28 นายอนุชิต ฝาสิกา ชุมชนบ้านหนองจิก 

29 นายณัฐพงศ์ เมืองทรัพย์ ชุมชนบ้านหนองจิก 

30 นายกรวิชญ์ นิจจอหอ บ้านดอนเขว้า 

31 นายเทพมนต์ มากเมือง บ้านดอนเขว้า 

32 นายพีพัฒน์ ขอกรดสำโรง บ้านดอนเขว้า 

33 นายอดิเทพ ใจซื่อ บ้านดอนเขว้า 

34 นายพชร โรจนประทีป บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

35 นายธนวัฒน ์ พวกดี บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

36 นายธีรเทพ ทอพิมาย บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

37 นายเจษฎา จำปาเทศ บ้านใหม่ฉมวก 

38 นางสาวคุณัญญา แฟนพิมาย บ้านพะงาดวิทยา 

39 นางสาวธัญมาส ต้นเทียน บ้านพะงาดวิทยา 

40 นายภูวดล โก่นกลาง บ้านพะงาดวิทยา 

41 นายอภิสิทธิ์ สิทธิชัย บ้านกระเบื้องใหญ่ 

42 นายสุรสิทธิ์ ชัยชนะ บ้านกระเบื้องใหญ่ 

43 นายสรวิชณ์ มอกกลาง บ้านกระเบื้องใหญ่ 

44 นายธนพงษ์ เหล่าเคน บ้านประสุข 

45 นายการุณ เครือนอก บ้านประสุข 

46 นายธนวัฒน ์ เบี้ยกลาง บ้านประสุข 

47 นายธีรนันท์ เกี้ยวพิมาย มะคา่สามัคคี 

48 นางสาวปนัดดา ประกอบผล บ้านโนนโชงโลง 

49 นางสาวณัฎฐ์กฤตา ดวงพิมาย บ้านโนนโชงโลง 

50 นายภัทรพล มาดี บ้านโนนโชงโลง 

51 นายชาญณรงค์ บุญเสริม บ้านโนนโชงโลง 
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แผนกวิชา : สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

52 นางสาวจุไรรัตน์ กลับกลาง บ้านสัมฤทธิ์ 

53 นายปัญณวัฒน์ เป็นชอ บ้านสัมฤทธิ์ 

54 นายอรรคพล ลิยี่เก บ้านสัมฤทธิ์ 

55 นายอุทัยวุฒิ เนาว์พิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

56 นางสาวศิรภทศร มานะการ บ้านกล้วย 

57 นายกิตติศักดิ์ ศรีรักสัตย์   

58 นางสาวชุติกาญจน์ ใกล้สุข   

59 นายณัฐพล แข็งขัน บ้านหนองขาม 

60 นายธนกร อาศัยนา บ้านหนองขาม 

61 นายปฎิภาณ สงนอก บ้านหนองขาม 

62 นายเจนณรงค์ หลงพิมาย บ้านหนองขาม 

63 นายกฤษดา กล้าณรงค์ บ้านหนองขาม 

64 นางสาวรัชนีกร แดงกลาง พิมายวิทยา 

65 นางสาวนันธิชา พัฒนกุล พิมายวิทยา 

66 นางสาวสุพรรณนิกา จงพึ่งกลาง พิมายวิทยา 

67 นายจิรายุ พงษ์พิมาย พิมายวิทยา 

68 นายณัฎฐากร อ่อนทองหลาง จักราชวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ทีม่ีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

1 นายพิทยา เคนวิเศษ พิมายวิทยา 

2 นางสาวประกายรุ้ง กิรยิาดี พิมายวิทยา 

3 นางสาวสราญรัตน์ สมตา พิมายวิทยา 

4 นายศุกลวัฒน์ ดีดพิมาย พิมายวิทยา 

5 นายอดิศร ศรีทอง บ้านกล้วย 

6 นายทักษิณ อารมณ์ดี บ้านกล้วย 

7 นางสาวนริศรา เจิ่งฤทธิ์ บ้านกล้วย 

8 นางสาวปาลิตา เมฆไธสง ห้วยแถลงพิทยาคม 

9 นางสาวณัฐฐาพร ทาบุดดี ห้วยแถลงพิทยาคม 

10 นางสาวสุพิชฌาย์ ช่อทองหลาง ห้วยแถลงพิทยาคม 

11 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสัมฤทธิ์ ห้วยแถลงพิทยาคม 

12 นางสาวธัญสุดา ปัตตาระเต ห้วยแถลงพิทยาคม 

13 นางสาวปารตี สังข์สีแก้ว ห้วยแถลงพิทยาคม 

14 นายอรรถพล แสนกาสา ห้วยแถลงพิทยาคม 

15 นางสาวณัฐรินีย์ สมดี นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

16 นางสาวศศินา รวมพิมาย นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

17 นายภิตติทัต ปัดตายะโส บ้านหลุ่งประดู่ 

18 นายณัฐวัฒน์ ปิติทะโน บ้านหลุ่งประดู่ 

19 นายธวัชชัย เกรงสำโรง บ้านหลุ่งประดู่ 

21 นายณัฐวุฒิ พรมงด ชุมชนบ้านหนองจิก 

22 นางสาวธนัญภรณ์ ฝ่าพิมาย ชุมชนบ้านหนองจิก 

23 นางสาวสุมิตรตา สุขช่วง ชุมชนบ้านหนองจิก 
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แผนกวิชา : สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

24 นายวรกิตต ์ มูลละ ชุมชนบ้านหนองจิก 

25 นางสาวพรนิภา ธุระสุข บ้านดอนเขว้า 

26 นางสาวมาวิภา เสรัมย์ บ้านพะงาดวิทยา 

27 นางสาวสุกัญญา เมฆพร้อม บ้านพะงาดวิทยา 

28 นายธนราช ขอบพิมาย บ้านพะงาดวิทยา 

29 นางสาวสุภาพรรณ จงดี บ้านพะงาดวิทยา 

30 นางสาวพิณประภา ประจงการ บ้านกระเบื้องใหญ่ 

31 นายประกาศิต ครากพิมาย บ้านประสุข 

32 นายชยานันท์ ปุนประโคน บ้านประสุข 

33 นายฉัตรชัย มะลิจันทร์ บ้านประสุข 

34 นางสาวจุฑาลักษณ์ อุ่นทรัพย์ บ้านประสุข 

35 นางสาวจิราพร รวยพิมาย มะค่าสามัคคี 

36 นางสาวแพรนภา นามบุตร มะค่าสามัคคี 

37 นายธนาวุฒิ สร้างทองคำ บ้านโนนโชงโลง 

38 นายชัชวาล สีทางาม บ้านสัมฤทธิ์ 

39 นางสาวเสาวนิตย์ น้อยพันธ์ บ้านสัมฤทธิ์ 

40 นายธนากร การถาง บ้านสัมฤทธิ์ 

41 นายธนพัฒน์ สืบพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

42 นายธีรภัทร์ สิงห์พล บ้านสัมฤทธิ์ 

43 นางสาวอรวรรณ คงดี พิมายดำรงวิทยาคม 

44 นางสาวปานทิพย์ แผนแกว้ พิมายดำรงวิทยาคม 

45 นางสาวณชิา อู่พิมาย พิมายดำรงวิทยาคม 

46 นางสาวพัชราวดี อินงาม บ้านหนองขาม 

47 นางสาวฐิติภรณ์ เคหะเจริญ นิคมพิมายศึกษา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขท่ีประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาช่างกลโรงงาน 
ลำดับ                             ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

1 นายเพ็ญเพชร เพชรนอก เทพาลัย 

2 นายชัยวัฒน ์ ชุมชื่น เทพาลัย 

3 นายจิรพนธ์ พลบอก เทพาลัย 

4 นายพุฒินันท์ กอยนาพันธ์ เทพาลัย 

5 นายกอยนาพันธ์ กอยราพันธ์ เทพาลัย 

6 นายธนกฤต พิศนอก เทพาลัย 

7 นายกีรติกร จติรศิลป ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

8 นายชัชวาล ผ่องพูน ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

9 นายธนดล แก้ววิจิตร ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

10 นายอนุวัฒน์ ขันนอก ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

11 นางสาวพัชรินทร์ สินโทรัมย์ บ้านกล้วย 

12 นางสาวนภัสวรรณ ปิ่นสกุล บ้านกล้วย 

13 นายคม นิ้วจันทึก บ้านซึม 

14 นางสาวลลิภา ยังดี บ้านซึม 

15 นายพิพัฒน์ คงกลาง บ้านซึม 

16 นายสิทธิศักดิ์ แสนแก้ว บ้านซึม 

17 นางสาวปรียาภรณ์ ชาวนาฟาง บ้านมะกอก 

18 นายมิ่งขวัญ ศรสีมดี บ้านมะกอก 

19 นายสุวภัทร พันธ์ใหล บ้านมะกอก 

20 นายธนวัฒน ์ ประจง บ้านมะกอก 

21 นายศภุกฤษ์ ศรีบุญเรือง บ้านหลุ่งประดู่ 
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แผนกวิชา : สาขาช่างกลโรงงาน 
ลำดับ                            ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

22 นายจักรกฤษ พินิจจอหอ บ้านดอนเขว้า 

23 นายสิโรจน ์ คุสิตา บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคค ี

24 นายไชยวัฒน์ มินพิมาย บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

25 นายธนากร สัตย์ซ้ำ บ้านลุงตามัน 

26 นายรติพงษ์ หนองเหล็ก บ้านลุงตามนั 

27 นายไพรัตน์ อดทน บ้านลุงตามนั 

28 นายพัฒนพงษ์ ภูม ี บ้านลุงตามัน 

29 นายกิตตินันท์ ดีมา บ้านลุงตามัน 

30 นายอนุชา พิลัย บ้านลุงตามัน 

31 นายชานนท์ นนทะชัย บ้านลุงตามัน 

32 นายชนาธิป เสรัมย ์ บ้านพะงาดวิทยา 

33 นางสาวธัญมาส ต้นเทียน บ้านพะงาดวิทยา 

34 นางสาวศภุมาศ คงประกอบ บ้านพะงาดวิทยา 

35 นางสาวคุณัญญา แฟนพิมาย บ้านพะงาดวิทยา 

36 นายปกรณ์เกียรติ ชินเขว้า บ้านประสุข 

37 นายอนุพันธ์ ทองหนัก บ้านประสุข 

38 นายสหรัถ คำกลาง มะค่าสามัคคี 

39 นายพันธวัช โคกทอง มะค่าสามัคคี 

40 นายศิวกร เจนจิตร มะค่าสามัคคี 

41 นายบริพตั ราวพิมาย มะค่าสามัคคี 

42 นางสาวปัณฑิกา กองครบุรี สมปองวิทยานุสรณ์ 

43 นายสาธิต อุตส่าห์การณ์ นิคมพิมายศึกษา 

44 นางสาวพรรัตภา พวงพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

45 นางสาวสุพิชญา สุริยภาษิต พิมายดำรงวิทยาคม 

46 นายธเนศ ตะยูรรัมย์ บ้านหนองหว้าตาดำ 

47 นายธนวัฒน ์ งิ้วไธสง บ้านหนองหว้าตาดำ 

48 นายธนพร สมอ่อน บ้านหนองหว้าตาดำ 

49 นายปิติภัทร พ่ัวไธสง บ้านหนองหว้าตาดำ 

50 นายอภิสิทธิ์ เทียมทะนงค์ บ้านหนองหว้าตาดำ 

51 นายทวีโชค ศรีผา บ้านหนองหว้าตาดำ 
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แผนกวิชา : สาขาช่างกลโรงงาน 
ลำดับ                            ชือ่-นามสกุล                                              โรงเรียน 

52 นางสาวธนิสร นาคา ชุมชนสว่างวิทยา 

53 นายพุฒิเมธ นาคแท้ บ้านหนองบัวทุ่ง 

54 นายนพรัตน์ จันทร์คง บ้านหนองบัวทุ่ง 

55 นายณัฐพร วงทวี บ้านหนองบัวทุ่ง 

56 นายสะสมทรัพย์ เกิดโมลี บ้านหนองบัวทุ่ง 

57 นายสมคิด ปัญญา บ้านหนองบัวทุ่ง 

58 นายกฤษฎา นอกตาจั่น บ้านหนองบัวทุ่ง 

59 นายณัฐพล ศรีโพธิ์ มิตรภาพวิทยา 

60 นายสิทธิศักดิ์ โครตน้อย มิตรภาพวิทยา 

61 นายสวิตต์ ขานเพราะ มิตรภาพวิทยา 

62 นางสาวกิตติมา ยิ้มน้อย ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 

63 นางสาวชนิดา เสาวิชิต จักราชวิทยา 

64 นายธันวา คงคำศรี บ้านหนองขาม 

65 นายภีรวัฒน ์ ต่อพิมาย ราษฎร์สโมสร 

66 นายราชพฤกษ์ ประกอบผล ราษฎร์สโมสร 

67 นายธีรภัทร์ พันพิทักษ์ ราษฎร์สโมสร 

68 นายพีรพัฒน์ แสไพศาล นิคมพิมายศึกษา 

69 นายวัชระ สุทธิสิน นิคมพิมายศึกษา 

70 นายสุทธิพงษ์ ถือ่ศรีจันทร์ นิคมพิมายศึกษา 

71 นายวงศกร เชาว์โคกูง นิคมพิมายศึกษา 

72 นายธีรวัตร เปรี่ยมสุข นิคมพิมายศึกษา 

73 นายฐิติพัทธ์ มุ่งเอ้ือมกลาง นิคมพิมายศึกษา 

74 นายณัฐพัชร์ พรมน้ำ นิคมพิมายศึกษา 

75 นายนนธชัย แจ่มแจ้ง นิคมพิมายศึกษา 

76 นายธนากร จุ่มกลาง นิคมพิมายศึกษา 

77 นายวรากร เทียนกลาง นิคมพิมายศึกษา 

78 นายธนากร แก้วทุย นิคมพิมายศึกษา 

79 นายนนทวัฒน์ เขือนขุนทด ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 

80 นายสุวรรธนา ขุนแก้วเมือง ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 

81 นายกิตติพงศ์ กระชับกลาง ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 
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แผนกวิชา : สาขาช่างกลโรงงาน 
ลำดับ                            ชื่อ-นามสกุล                                              โรงเรียน 

82 นายสุรชา คำสมมาตร์ ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 
ผู้ที่มีสทิธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาช่างซอ่มบำรุง 

ลำดับ                       ชื่อ-นามสกุล                                                   โรงเรียน 

1 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยเสนสุข ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

2 นางสาวณัฐธิชา ชำนาญดอกไม้ บ้านกล้วย 

3 นายดุลโสภาค จอกงูเหลือม บ้านกล้วย 

4 นายตะวัน วรรณชัย บ้านกล้วย 

5 นางสาวลลิภา ยังดี บ้านซึม 

6 นายภัคนันท์ พันธ์จริยานุกูล บ้านซึม 

7 นายอภิชาติ กองกิ่ง บ้านซึม 

8 นายภูริ ทำไถ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

9 นายพิสิษฐ์ ล้ายนอก นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

10 นางสาวศิริมา มานอก ชุมชนบ้านหนองจิก 

11 นางสาวชรินรัตน์ ร่มรื่น ชุมชนบ้านหนองจิก 

12 นายรัชชานนท์ หาญยุทธ บ้านดอนเขว้า 

13 นายบุญญินท์ จรรยาศิริ บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

14 นายภูมิทัศน์ ลุนอินทร์ บ้านใหม่ฉมวก 

15 นายสุริยา ปัสเทสัง บ้านใหม่ฉมวก 

16 นายตะวัน เอ่ียมจะบก บ้านใหม่ฉมวก 

17 นายสุทธิพจน์ ปัสเทสัง บ้านใหม่ฉมวก 

18 นายพงศกร อารีเอื้อ บ้านใหม่ฉมวก 

19 นายจักรพันธ์ ใจเที่ยง บ้านใหม่ฉมวก 

20 นายเจษฎา จำปาเทศ บ้านใหม่ฉมวก 

21 นายกิจจา เจิมไธสง บ้านใหม่ฉมวก 

22 นายคฑาเทพ หมั่นพิมาย บ้านพะงาดวิทยา 
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แผนกวิชา : สาขาช่างซ่อมบำรุง 

ลำดับ                       ชื่อ-นามสกุล                                                   โรงเรียน 

23 นายณภัทร งอยผาลา บ้านประสุข 

24 นายชวัลวัศ ทรัพย์นา บ้านประสุข 

25 นางสาวมนิตรา เชื้อหมด บ้านโนนโชงโลง 

26 นางสาวปุญญาภิวัฒน์ แย้มกลาง บ้านโนนโชงโลง 

27 นางสาวกรวรรณ ประจิตร บ้านโนนโชงโลง 

28 นายคมสันต์ อยู่ยัง บ้านโนนโชงโลง 

29 นายฐปณา กันยาคำ บ้านโนนโชงโลง 

30 นายวรชิต รัตนวิชัย บ้านตาจั่น 

31 นายกฤษนันท์ จูงกลาง บ้านตาจั่น 

32 นายหรรษา แดงสูงเนิน บ้านตาจั่น 

33 นายจักรพงศ์ อินนอก บ้านตาจั่น 

34 นายชัยวัฒน ์ ภักด ี บ้านตาจั่น 

35 นายธนวรรต กอบพุดซา บ้านตาจั่น 

36 นายณัฐนนท์ เลียบสันเทียะ ธารปราสาทเพรชวิทยา 

37 นายภาคิน ชินหัวดง ธารปราสาทเพรชวิทยา 

38 นายสาธิต อุตส่าห์การณ์ นิคมพิมายศึกษา 

39 นายพีระพัฒน์ พิมพ์ธาตุ บ้านดงประชานุกูล 

40 นายธนวัต เบ้าทอง บ้านดงประชานุกูล 

41 นางสาววันวิสา บุญศรี บ้านดงประชานุกูล 

42 นายปรินทร ดงกัลยา บ้านดงประชานุกลู 

43 นายกฤษณะ ขวัญหมั่น บ้านดงประชานุกูล 

44 นายธันวา โมงชินกลาง บ้านดงประชานุกูล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 
ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาการบัญชี 

ลำดับ                       ชื่อ-นามสกุล                                                โรงเรียน 

1 นางสาวธัญชนก โต๊ะทราย บ้านซึม 

2 นายสิทธิ์ศักดิ์ เริวงาน บ้านซึม 

3 นางสาวพัชรวรรณ ลิยิเก นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

4 นางสาวนันทิญา นิลาพันธ์ จารย์ตำรา 

5 นางสาวจุฑารัตน์ จ๋าพิมาย จารย์ตำรา 

6 นางสาวอรณิชา มุ่งภู่กลาง บ้านมะกอก 

7 นายณัฐพล ปัจจัยโค บ้านหลุ่งประดู่ 

8 นางสาวกานต์ธิดา ชินหัวดง บ้านหลุ่งประดู่ 

9 นางสาวอัญรญา หุ้มไธสง บ้านหลุ่งประดู่ 

10 นางสาวนิชา หลุ่งเป้า บ้านใหม่ฉมวก 

11 นางสาวพิมพ์มาดา เพ็งมะเริง บ้านใหม่ฉมวก 

12 นางสาวกัญญาภรณ์ ทวรรกุล บ้านใหม่ฉมวก 

13 นางสาวกวินทิพย์ เพียรไธสง บ้านใหม่ฉมวก 

14 นางสาวกมลทิพย์ ดีมา มะค่าสามัคคี 

15 นางสาวทิพย์มลทา โตโคกสูง บ้านสัมฤทธิ์ 

16 นางสาววรรณวิสาข ์ เปรี่ยมพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

17 นางสาวชนรดี พูนมีพะเนา บ้านสัมฤทธิ์ 

18 นางสาวอชิรญา ธนการ บ้านสัมฤทธิ์ 

19 นางสาวชนิกานต์ ในพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

20 นายตะวัน โพติยะ พิมายดำรงวิทยาคม 

21 นางสาวสุภัสสร ตีเหลา บ้านหนองขาม 

22 นางสาวดวงธิดา พิรักษา เมืองคง 
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แผนกวิชา : สาขาการบัญชี 

ลำดับ                       ชื่อ-นามสกุล                                                โรงเรียน 

23 นางสาวสุณิษา สุภาพ บ้านลุงตามัน 

24 นางสาวเบญจวรรณ แจ่มแจ้ง บ้านลุงตามัน 

25 นางสาวจุฑารัตน์ ปักการะสัย บ้านลุงตามัน 

26 นางสาวธนพร จันทอง บ้านลุงตามัน 

27 นางสาวสกาวรัตน์ ใหญ่นอก บ้านดงประชานุกูล 

28 นางสาวณัฐธิกา โอ่งกลาง บ้านดงประชานุกูล 

29 นางสาวณิชานันท์ หมื่นศรี บ้านดงประชานุกูล 

30 นางสาวนันทนา โนนรังไทร นิคมพิมายศึกษา 

31 นางสาวณหทัย โนนโพธิ ์ นิคมพิมายศึกษา 

32 นางสาวรัตนา เมอืงกลาง นิคมพิมายศึกษา 

33 นางสาวธัญสินี ไม้พิมาย นิคมพิมายศึกษา 
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รายชื่อผูม้ีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคนิคพิมาย 
 
ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา  : สาขาคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                            โรงเรียน 

1 นางสาวทิวาวรรณ จนีต๊กยี่ พิมายวิทยา 

2 นางสาวรัตตาล ช่างทองมะดัน พิมายวิทยา 

3 นางสาวณัฎฐริกา หร่ายสวัสดิ ์ ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

4 นางสาวณัฎฐธิดา สีสังชุม ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

5 นางสาวภัทรภา โปยขุนทด ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

6 นางสาวศิรประภา พุตจะโป๊ะ ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

7 นางสาวกชกร ดีแซง ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

8 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยเสนสุข ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

9 นางสาวจิราภา มูลคำภา จารย์ตำรา 

10 นางสาวรัตติภรณ์ พรมไพร ชุมชนบ้านหนองจิก 

11 นางสาวเจนจิรา วงษบ์้านขาว ชุมชนบ้านหนองจิก 

12 นางสาวอภิญญา แย้มศรี ชุมชนบ้านหนองจิก 

13 นางสาววริศรา สู่สุข ชุมชนบ้านหนองจิก 

14 นายณัฐพงศ์ เมืองทรัพย์ ชุมชนบ้านหนองจิก 

15 นายณัฐพงษ์ กรั่งกลาง บ้านดอนเขว้า 

16 นางสาวรัตตะวัน หาญบุ่งคล้า บ้านดอนเขว้า 

17 นางสาวสุภจิต วงษแ์ก้ว บ้านดอนเขว้า 

18 นางสาวกนกวรรณ โคกเกษม บ้านดอนเขว้า 

19 นายกฤษฎา ดุลย์ใหม่ บ้านดอนเขว้า 

20 นางสาวจิติมา บุญล้น บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

21 นางสาวสุนัดดา ศิริมา บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

22 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีราช บ้านใหม่ฉมวก 
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แผนกวิชา : สาขาคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                            โรงเรียน 

 23 นางสาวสุกัญญา เมฆพร้อม บ้านพะงาดวิทยา 

24 นายบุญญาพัฒน์ มาอวิน บ้านพะงาดวิทยา 

25 นายธนาธิป อำนวยพร บ้านกระเบื้องใหญ่ 

 26 นายมรรษกร สุขล้อม บ้านประสุข 

27 นายเจษฎาภรณ์ บุญสงค์ บ้านประสุข 

28 นางสาวรัตติกาล ปั่นพิมาย บ้านประสุข 

29 นางสาวศุภักษร เกี้ยวพิมาย มะค่าสามัคคี 

30 นางสาวกันตถ์นิษฐ์ มีมานะ บ้านโนนโชงโลง 

31 นางสาวธันย์ชนก มีมานะ บ้านโนนโชงโลง 

32 นางสาวชมพูนุช กรมภูเขียว บ้านโนนโชงโลง 

33 นางสาวธนาภา คำด้วง บ้านโนนโชงโลง 

34 นายภูวเนศวร์ แสนภักด ี บ้านตาจั่น 

35 นางสาวอัยรดา นวลปันยอง บ้านตาจั่น 

36 นางสาวธิดารัตน์ พลาดอินทร์ บ้านกล้วย 

37 นางสาวศิรภัทศร มานะการ บ้านกล้วย 

38 นางสาวนริศรา เจิ่งฤทธิ์ บ้านกล้วย 

39 นางสาวพรรัตดา พวงพิมาย บ้านสัมฤทธิ์ 

40 นางสาวสุพรรษา ณรงค์ฤทธิ์ ชุมพวงศึกษา 

41 นางสาวจันทร์เพ็ญ ปืนโก บ้านตะโกโคก 

42 นางสาวภัทรดา จุดอน บ้านตะโกโคก 

43 นายปิยะ มูลมาตร บ้านสัมฤทธิ์ 

44 นางสาวปนัดดา หัดนา นิคมพิมายศึกษา 

45 นางสาวพรนภา ภูบัวเพชร พิมายดำรงวิทยา 

46 นางสาวณัฐพร สานนท์ บ้านหนองหว้าตาดำ 

47 นายภัทร จันศรีชา บ้านหนองหว้าตาดำ 

48 นางสาวกัลย์สุดา สิทธิพรม ท่าลาด 

49 นางสาวกานต์พิชชา ด้วงตะกั่ว ราษฎร์สโมสร 

50 นางสาวณัฎฐณิชา โตสีดา ราษฎร์สโมสร 

51 นางสาวลิลลี ่ ท้าวไธสง ราษฎร์สโมสร 

52 นางสาวโชติรส อบเชย พิมายสามัคคี 
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แผนกวิชา : สาขาคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ                        ชื่อ-นามสกุล                                            โรงเรียน 

53 นางสาวเมขลา โจฮันเซนร์ บ้านหนองหลักสามัคคี 

54 นางสาวมติกา เสรัมย์ บ้านพะงาดวิทยา 

55 นางสาวบัณณิตา จนัทร์โพธิ์ นิคมพิมายศึกษา 

56 นางสาวเอ้ือมพร อาจชัยภูมิ บ้านดงประชานุกูล 

57 นางสาวฐาปนี ผึ่งพิมาย บ้านดงประชานุกูล 

58 นางสาวพรรณนิภา ผลพิมาย บ้านดงประชานุกูล 

59 นายเกศฎาพร สาบบุญเลิศ บ้านดงประชานุกูล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 
ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขทีป่ระกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาการตลาด 

ลำดับ                     ชื่อ-นามสกุล                                                  โรงเรียน 

1 นางสาวพรทิวา พรหมมา ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

2 นางสาวอริศรา คำเรืองศรี ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

3 นางสาวสุกัญญา ค้าคุ้ม ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

4 นางสาวณิชากร ทองแถม ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

5 นางสาวสุพิชฌาย์ ช่อทองหลาง ห้วยแถลงพิทยาคม 

6 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสัมฤทธิ์ ห้วยแถลงพิทยาคม 

7 นางสาวจารุวรรณ มิติกาโน ห้วยแถลงพิทยาคม 

8 นางสาวปารตี สังข์สีแก้ว ห้วยแถลงพิทยาคม 

9 นายอรรถพล แสนกาสา ห้วยแถลงพิทยาคม 

10 นางสาวณัฐฐาพร ทาบุดดดี ห้วยแถลงพิทยาคม 

11 นางสาวปาลิตา เมฆไธสง ห้วยแถลงพิทยาคม 

12 นางสาวธัญสุดา ปิตตาระเต ห้วยแถลงพิทยาคม 

13 นางสาวศิรญิาภรณ์ ปัจยะฆัง ห้วยแถลงพิทยาคม 

14 นางสาวสุธาวด ี เผ่าภู่ ห้วยแถลงพิทยาคม 

15 นางสาวปวริศา ปัดตาละคะ ห้วยแถลงพิทยาคม 

16 นายวิทยา ยอดน้ำ ห้วยแถลงพิทยาคม 

17 นางสาวรุติรัตน์ แจ้งไธสง ห้วยแถลงพิทยาคม 

18 นางสาวเอมิกา เผงพิมาย นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 

19 นางสาวเพชรลัดดา มวยดี จารย์ตำรา 

20 นางสาวสุพาขวัญ ลัดกลาง บ้านมะกอก 

21 นางสาวธนิดา ขวัญสุข บ้านมะกอก 

22 นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์ บ้านหลุ่งประดู่ 
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แผนกวิชา : สาขาการตลาด 

ลำดับ                     ชื่อ-นามสกุล                                                  โรงเรียน 

23 นางสาวมรกต ทุนดี บ้านหลุ่งประดู่ 

24 นางสาวปาลิตา เทียนพิมาย ชุมชนบ้านหนองจิก 

25 นางสาวดวงจันทร์ นาสุข ชุมชนบ้านหนองจิก 

26 นายอภิวัฒน์ อาจณรงค์ ชุมชนบ้านหนองจิก 

27 นางสาววรนิษฐา เรียงมะเริง ชุมชนบ้านหนองจิก 

28 นางสาวชนิตา ศรีนาง ชุมชนบ้านหนองจกิ 

29 นายสุรเดช ศรีภูวงษ ์ บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

30 นางสาวสุณิษา สุภาพ บ้านลุงตามัน 

31 นางสาวจุฑารัตน์ ปักการะสัย บ้านลุงตามัน 

32 นางสาวเบญจวรรณ แจ่มแจ้ง บ้านลุงตามัน 

33 นางสาวธนพร จันทอง บ้านลุงตามัน 

34 นางสาวศิรประภา ศรีภูวงษ ์ บ้านใหม่ฉมวก 

35 นางสาวกชนันท์ รวยดี บ้านประสุข 

36 นางสาวเขมิกา เกา่พิมาย บ้านประสุข 

37 นายไชยบูรณ์ นิวัตร์ บ้านโนนโชงโลง 

38 นางสาวมณีจันทร์ บุญเลี้ยง พิมายวิทยา 

39 นางสาวญาณิศา กุนอก พิมายวิทยา 

40 นางสาวณัฐริกา แดงวัฒน์ เทพาลัย 

41 นางสาวปนัฐดา ขอสินกลาง บ้านหนองขาม 

42 นางสาวภัทรานิษฐ์ แผนพิมาย บ้านดงประชานุกูล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 
ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขท่ีประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ                    ชื่อ-นามสกุล                                                    โรงเรียน 

1 นางสาวอริศรา คำเรืองศรี ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

2 นางสาวณิชากร ทองแถม ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

3 นางสาวสุกัญญา ค้าคุ้ม ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

4 นางสาวพรทิวา พรหมมา ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

5 นางสาวภัณฑิรา สังฆพรม ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

6 นางสาวกนกวรรณ แก้ววรรณรัตน์ ท้าวสุรนารีระดมอนุสรณ์ 

7 นางสาวกนกวรรณ วงษ์กลม บ้านกล้วย 

8 นางสาวพิมพ์วิมล ธงไพร บ้านกล้วย 

9 นายพลวัฒ พ่ึงพิมาย บ้านกล้วย 

10 นางสาวอิศราพร ควบพิมาย บ้านกล้วย 

11 นางสาวธิดารัตน์ พลาดอินทร์ บ้านกล้วย 

12 นางสาวจิญนันท์ จันดาลี จารย์ตำรา 

13 นางสาวอลีนา ต่วนพิมาย จารย์ตำรา 

14 นางสาวปณิดา ศรีไพร จารย์ตำรา 

15 นางสาวมาติกา ฉาบพิมาย จารย์ตำรา 

16 นายจิรภัทร ปินะกัง บ้านหลุ่งประดู่ 

17 นายเผ่าพงศ์พันธุ์ อินโคตร บ้านหลุ่งประดู่ 

18 นายวิศรุต การรกระสัง บ้านหลุ่งประดู่ 

19 นางสาวพิชาดา กลิง้รัมย์ บ้านหลุ่งประดู่ 

20 นางสาวจิตรทิวา จิตรไธสง บ้านหลุ่งประดู่ 

21 นายศุภโชค เกี้ยงไธสง บ้านหลุ่งประดู่ 

22 นายอภิสิทธิ์ ลาวัลย ์ บ้านหลุ่งประดู่ 
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แผนกวิชา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ                    ชื่อ-นามสกุล                                                    โรงเรียน 

23 นายชัยภิทรรค บางซาย บ้านหลุ่งประดู่ 

24 นายพีรภัทร สลับส ี บ้านหลุ่งประดู่ 

25 นายกฤษณะ เครือทอง ชุมชนบ้านหนองจิก 

26 นายธีระศักดิ์ จงจิตรชอบ ชุมชนบ้านหนองจิก 

27 นายอิทธิกร จันพิมาย ชุมชนบ้านหนองจิก 

28 นางสาวฑิฆัมพร หอมชื่น บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

29 นางสาวภาณิดา ม่วงชูอินทร์ บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 

30 นางสาวจันทร์จิรา แก้วหล้า บ้านลุงตามัน 

31 นางสาวสุริยา สีบุญ บ้านลุงตามัน 

32 นางสาวสุพิชญา เพ็งไธสง บ้านลุงตามัน 

33 นางสาวณัฐสุดา มงคลล้ำ บ้านกระเบื้องใหญ่ 

34 นางสาวพิมพ์ชนก ภาชนะพูล บ้านกระเบื้องใหญ่ 

35 นางสาวภัทราพร ผ่องพูน บ้านกระเบื้องใหญ่ 

36 นางสาวเกศริน กุญจัน บ้านกระเบื้องใหญ่ 

37 นางสาวชิดชนก ชิดการ บ้านกระเบื้องใหญ่ 

38 นางสาวพิณประภา ประจงการ บ้านกระเบื้องใหญ่ 

39 นายธนาธิป อำนวยพร บ้านกระเบื้องใหญ่ 

40 นายชัยศิริ ครุธน้อย บ้านประสุข 

41 นางสาวปพชิญา มานะงาน มะค่าสามัคคี 

42 นางสาวจิรภิญญา ไชยวัฒน์ มะค่าสามัคคี 

43 นายพงศกร บุญธรรมวัด มะค่าสามัคคี 

46 นางสาวพิไลวรรณ กุลไธสง มะค่าสามัคคี 

47 นางสาวจุฬาลักษณ์ คงเริก มะค่าสามัคคี 

48 นางสาวกรนันท์ มั่งสูงเนิน บ้านสัมฤทธิ์ 

49 นางสาวปนัดดา ศรีทา บ้านสัมฤทธิ์ 

50 นายกิตติชัย เตร่พิมาน พิมายดำรงวิทยา 

51 นางสาวรมิดา ประพันธมิตร บ้านหนองหว้าตาดำ 

52 นายสุริยา สีบุญ บ้านลุงตามัน 

53 นางสาวสุพิชญา เพ็งไธสง บ้านลุงตามัน 

54 นางสาวจันทร์จิรา แก้วหล้า บ้านลุงตามัน 
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แผนกวิชา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ                    ชื่อ-นามสกุล                                                    โรงเรียน 

55 นางสาวสลิลทิพย์ เลียนอย่าง ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 

56 นางสาวศุภิสรา เต็งกลาง นิคมพิมายศึกษา 

57 นางสาวชนาภา เดี่ยวกลาง นิคมพิมายศึกษา 

58 นางสาวสุภาพร สายศรี นิคมพิมายศึกษา 

59 นายอมรเทพ ดวงฤทธิ์ บ้านดงประชานุกูล 

60 นางสาวดวงธิดา พิรักษา เมืองคง 

61 นางสาวพัชรินทร์ เกิดโมลี นิคมพิมายศึกษา 

62 นางสาววราภรณ์ เนื้อนา นิคมพิมายศึกษา 

63 นางสาวปนิตา เรืองโรจน์ นิคมพิมายศึกษา 

64 นางสาวภัทรธิดา แซกรัมย์ นิคมพิมายศึกษา 

65 นางสาวสุพิชชา พรดี นิคมพิมายศึกษา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพมิาย 
 
ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขท่ีประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชา : การโรงแรม 

ลำดับ                    ชื่อ-นามสกุล                                                    โรงเรียน 

1 นางสาวนิธินารถ อ่านนอก บ้านโนนโชงโลง 

2 นายไพรวัน หว่างตาล มัธยมวัดหนองจอก 

3 นางสาวธัญสินี ไม้พิมาย นิคมพิมายศึกษา 

4 นายพงศธร วิลารัตน์ นิคมพิมายศึกษา 

5 นางสาวบัณฑิตา ชูตระกูล พิมายดำรงวิทยา 

6 นางสาวณัทณาภรณ์ หมอสัมฤทธิ์ บ้านหนองบัวทุ่ง 
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