
 

 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ 007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล : สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายสิทธิศักดิ์ สุขสุทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นายภูริทัต บัวจุตรัส วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นายคมกฤษ วิชาเกวียน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นายณัฐนันท์ เทพเกาะ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นายทักษิณ บุญอุดร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นายธีรวัฒน ์ ผิวรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นายธนากร หมายส่องกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นายกรณ์ดนัย เศษสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

9 นายขวัญชัย ดวดกระโทก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

10 นายกฤษฎา แสงวนางค์กูล วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

11 นายทรงยศ เหล็กกนก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

12 นายพีรวัฒน์ เลี่ยมรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

13 นายชนะพงศ์ ช่างทองมะดัน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

14 นายจักพงศ์ เพลงเสนาะ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

15 นายธีรวัสส ์ พันธ์รัมย์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

16 นายรพีภัทร แข็งขัน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

17 นายธนชัย กันคำภา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

18 นายชญานนท์ ชนะภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

19 นายฐิติศักดิ์ เกิดมะเริง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

20 นายธิปธนาวุฒ ิ ยืนยาว วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล : สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

21 นายวิทธวัช มุ่งพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

22 นายนนทชัย ชูชีพ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

23 นายอชิตะ ฉาบพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

24 นายอนุพงศ์ ไวการ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

25 นายธวัชชัย ทดกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

26 นายธนพล ไร่นา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

27 นายจิรันธนิน เคล้ากลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

28 นายณัฐพนธ์ ผ่องพูน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

29 นายธนพัฒน์ แมดพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

30 นายกมลวัจน์ ศรีนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

31 นายธีรพงศ์ เมืองศกัดา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

32 นายนวพลชัย แก้วนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

33 นายทศพล พรมจันทึก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

34 นายพงศภัคร พฤกษาชีพ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

35 นายธนวิชณ์ ยุติธรรม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

36 นายกันตพัฒน์ สนตาเถร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

37 นายฉัตรพงษ์ ปาณา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนคิพิมาย  
เลขที่ประกาศ 007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล : สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ม.6/สายต่าง) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายธนารัตน์ ไชยณรงค์ พิมายวิทยา 

2 นางสาวอติมา หมอยา โนนสูงศรีธานี 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ทีม่ีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
เลขที่ประกาศ 007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
 
แผนกวิชาไฟฟ้า : สาขางานไฟฟ้ากำลัง  (ทวิภาค)ี 
ลำดับ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวศศิ จันทะเสน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นางสาวพนิดา ฝ่าพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นางสาวสุชาดา ตุ่นขาวมะดัน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นางสาวนุชจรีย ์ ปรืองาม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นางสาวอรณา ทับทอง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นางสาวสุภาวด ี มั่นแดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศกึษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ 007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
 
  
แผนกวิชาไฟฟ้า : สาขางานไฟฟ้ากำลัง  (ม.6/สายต่าง) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล        โรงเรียน 

1 นายนนทพันธ์ วราพรธนาพันธ์ พิมายวิทยา 

2 นายภัทรพล ดลพิมาย พิมายวิทยา 

3 นายกิตติศักดิ์ พุ่มสบาย กศน. 

4 นายธวัชชัย อรัญวาส วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นายอำพล รักศิริ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นายสหรัฐ รักษาทรัพย์ เมืองพลับพลาพิทยาคม 

7 นายกิตติภณ ละมุลมา เพชรหนองขาม 

8 นายณัฐพล เฮฮา เพชรหนองขาม 

9 นายนัฐภูม ิ บีพิมาย เพชรหนองขาม 

10 นายพรรษวุฒิ จาภพันธ์ บงกชเพชรวิทยา 

11 นางสาววิลาสิน ี เฉียงเมือง พิมายดำรงวิทยา 

12 นางสาวเพ็ญนภา แก้วกั้น พิมายดำรงวิทยา 

13 นางสาวเอมิกา ฤทธิ์บุญ พิมายดำรงวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ทีม่ีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ : สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (ทวิภาค)ี 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวศศิธร สวนเย็น วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นางสาวณัชนิชา แก้วลี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นางสาวอรณิชา บ้งพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นายภัทราวุธ กลิ่นพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นายจักรินทร์ พิมพา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นายพรเทพ แก้วกระจ่าง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นายธนากร ฉิมนา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นางสาวปริชญา เปรี่ยมสุข วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

9 นางสาวสวรินทร์ ริ้มประนาม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

10 นายศรัณย์ จินดาศรี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

11 นางสาวสุพัตชา ทะเลดอน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

12 นางสาวอารียา อินถวา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

13 นายวัชรินทร์ สุขเกษม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

14 นางสาวณัฐฑริกา พรหมวิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

15 นางสาวรุ่งนภา สินเลิศรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

16 นางสาวปรียาภรณ์ รักไร่ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

17 นายอาธิกรณ์ รงศ์พิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

18 นายณัฐวุฒิ จันทรสมบัตร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

19 นายธนพล เขียวอุตสา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

20 นางสาวฤทัยรัตน์ สบายเรื่อย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ : สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (ทวิภาค)ี 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

  21 นายภูวดล ยันต์พิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

22 นางสาวกรรณิกา เชิดชื่อ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

23 นางสาวจิราภรณ์ กำหอม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

24 นายอติเทพ การทหาร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

25 นางสาวสุดา ลากลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

26 นางสาวเกศอักษร โนนชัย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

27 นายกฤษณ์ชัย เทียมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

28 นางสาวยุพิณ พ่ีพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

29 นางสาวมณฑิตา  ภูจุธาตุ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

30 นายวรเมธ เทียรชัย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

31 นางสาวอรณัส คำพันชนะ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

32 นางสาวกมลวรรณ ศรีด ี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

33 นางสาววิมษ์วิภา อุดมบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

34 นางสาวอาทิตญา   หอมซา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

35 นางสาวจันทกานต์ ทองเครือ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

36 นางสาวธนินทรา สืบสาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลยัเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ : สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   (ม.6/สายต่าง) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายสุทธิชัย สุขสุทธิ์ พิมายวิทยา 

2 นายพรรษวุฒิ จาภพัจน์ บงกชเพชรวิทยา 

3 นางสาววรรณอนงค์ เยาวยำ จักราชวิทยา 

4 นางสาวรุ่งนภา อดทน พิมายดำรงวิทยาคม 

5 นางสาวศิริวรรณ ผลพิมาย พิมายดำรงวิทยาคม 

6 นางสาวศิริวรรณ กลิ่นจันทร์ พิมายดำรงวิทยาคม 

7 นางสาวปณิตา อาจณรงค์ พิมายดำรงวิทยาคม 

8 นายธนาคาร พิเคราะห์ผล กศน (กระเบื้องใหญ่) 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลยัเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ทีมี่สิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต : สาขางานเครื่องมือกล   (ทวิภาคี) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายพีรศักดิ์ กันดลูย์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นายพิสิษฐ์ สานคล่อง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นายธีรธวัช โพธิ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นายดรัญ หวังปักกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นายวีรภัทร ดีทองหลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นายอติรุจน์ ช่างสลัก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นายจักรกฤษณ์ รัตนนนท์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นายณัฐนันท์ ทองโคกกวาด วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) วิทยาลยัเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต : สาขางานเครื่องมือกล   (ม.6/สายต่าง) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรยีน 

1 นายรัตน์พงษ์ ชูชีพ พิมายวิทยา 

2 นายอนุชา จอหอกลาง พิมายวิทยา 

3 นายพงศกร กระบือพงษ์ พิมายวิทยา 

4 นายนพรัตน์ เฉียงพิมาย เครือปลอก 

5 นางสาวภัทรจาริน เทพนอก พิมายดำรงวิทยา 

6 นางสาวณัฐกานต์ กำเนิดกลาง โนนสูงศรีธานี 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศกึษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม : สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ   (ทวิภาคี) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายอนุรักษ์ คูณงูเหลือม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นายปาณิท ปะจันทร์ดุม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นายชาติชาย แท้ไธสง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นายพงศกร ตลอดไธสง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นายสาโรจน์ ล้อมพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นายโชคมีชัย จรงูเหลือม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นายธนวัฒน ์ วรากลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นายพิเชษฐพงศ์ กาหวาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

9 นายภูธน ดีดพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

10 นายรัฐศาสตร์ ฉิมนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

11 นายอภิรักษ์ เชียรโคกกวาด วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

12 นางสาวเกวลิน เงินโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

13 นางสาวจีรนันท์ ศรีษะเนตร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

14 นายสรณ์สิริ ขอพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

15 นายกฤษฎา บวกกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

16 นายอลงกรณ์ กัณหา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสทิธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขทีป่ระกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม : สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ   (ม.6/สายต่าง) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายธงชัย สมตา พิมายวิทยา 

2 นางสาวจันทมณี ศรีนอก ธารปราสาทเพชรวิทยา 

3 นางสาวจินดารัตน์ ขีดกลาง ธารปราสาทเพชรวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ : สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์    
ลำดับ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวอัญชลี โพธิ์สาลี พิมายวิทยา 

2 นางสาวปาลินี ช่างแก้ว พิมายวิทยา 

3 นางสาวกนกพร วัชรพาณิชย์ พิมายวิทยา 

4 นางสาวดาวเรือง การะเกษ เทพาลัย 

5 นางสาวศศิกานต์ วงษ์ทองหลาง เทพาลัย 

6 นางสาวจินดารัตน์ ขีดกลาง ธารปราสาทเพชร 

7 นางสาวธีราพร แจ้งไธสง พิมายดำรงวิทยา 

8 นางสาวน้ำทิพย์ โตพิมาย พิมายดำรงวิทยา 

9 นางสาวลลิตา ดอกบัว พิมายดำรงวิทยา 

10 นายวศิน แก้ววิจิตร์ พิมายดำรงวิทยา 

11 นางสาวทิพย์ธันวา เทียมขุนทด พิมายดำรงวิทยา 

12 นายธณพล ซ้ายศรี พิมายดำรงวิทยา 

13 นายทินกร คงคารัตน์ พิมายดำรงวิทยา 

14 นางสาวชนิสร คำเสมอ พิมายดำรงวิทยา 

15 นางสาวปรัชญา คลาพิมาย พิมายดำรงวิทยา 

16 นางสาวอมลรุจี ป้อมกลาง พิมายดำรงวิทยา 

17 นายพลวัฒน์ เพียงโยธา พิมายดำรงวิทยา 

18 นางสาวยุพารัตน์ เกร่พิมาย พิมายดำรงวิทยา 

19 นางสาวรสิตา แก้วพะเนาว์ พิมายดำรงวิทยา 

20 นางสาวศรินทิพย์ จันทา พิมายดำรงวิทยา 



- 14 - 

 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ : สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์    
ลำดับ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน 

21 นางสาวสุดารัตน์ ปลั่งกลาง พิมายดำรงวิทยา 

22 นางสาวดารินทร์ ธรรมชู พิมายดำรงวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขทีป่ระกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาการบัญชี : สาขางานการบัญชี   (ทวิภาคี) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวพัตรพิมล ชำนาญกิจ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นางสาวณัฐชา หมอไข่ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นายรพีภัทร พรหมชาติ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นายพิทักษ์ บัวนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นางสาวชนิษฐชา ภัทรกันต์ดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นางสาวขนิษฐา บุญสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นางสาวกาญจนา ภักดีนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นางสาวณัฎฐณิชา องอาจ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

9 นางสาวแพรวา หมื่นลือ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

10 นางสาวดวงกมล จุพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

11 นางสาวธัญญาทิพย์ รักไร่ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

12 นางสาวอาจณรงค์ พงษ์พิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

13 นางสาวปณิดา ขยันงาน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาการบัญชี : สาขางานการบัญชี   (ม.6/สายต่าง) 
ลำดับ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวณัฐพร แก้วระหัน ภู่วิทยา 

2 นางสาวกศิการณ์ มาตย์มูล ภู่วิทยา 

3 นางสาวปรียารัตน์ ประวัติกลาง พิมายวิทยา 

4 นางสาวกชกร หมั่นงาน พิมายวิทยา 

5 นางสาวฐิติมา ธรรมวงศ ์ พิมายวิทยา 

6 นางสาวศิโรรักษ์ บุญดัง พิมายวิทยา 

7 นางสาวชนิกานต์ เดินกลาง พิมายวิทยา 

8 นายกิติภูมิ ครวนขุนทด พิมายวิทยา 

9 นางสาวชลธิชา รุมงูเหลือม พิมายวิทยา 

10 นางสาวฐิติยา เนื้อนาค พิมายดำรงวิทยา 

11 นางสาวมาริษา กลั้วพิมาย พิมายดำรงวิทยา 

12 นางสาวพรรณวษา บุญครอง พิมายดำรงวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : สาขางานธุรกิจดิจิทัล   (ทวิภาค)ี 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวชลธิชา ปิ่นวรรณา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นางสาววัชราภรณ ์ พัดสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นางสาวมิรันตี กินขุนทด วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นางสาวจุฑาทิพย์ ฉิมงูเหลือม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นางสาวปภัสสร เรืองเวหา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นายชานนท์ ดังด ี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นางสาวธนัชพร มีนานะ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นางสาวอุทุมพร จนัทะโสม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

9 นางสาวพรทิพา ศรียางนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

10 นางสาวสุพิชยา คานสี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

11 นางสาวบัณฑิตา อารีเอื้อ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

12 นายศุภโชค ชำนาญมนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

13 นางสาวรุ่งนภา จุลลา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

14 นางสาววริษา ปลื้มจิตร์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

15 นายรพีภัทร กิ่งจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

16 นางสาวสุกันยา อนุสนธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

17 นางสาวฐิตินันท์ เทพนอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

18 นางสาวภัทคนันท์ ยอดนา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

19 นายธนกร เขตงูเหลือม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

20 นายจักรภัทร แร้นพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : สาขางานธุรกิจดิจิทัล   (ทวิภาค)ี 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

21 นางสาวอารียา แพงสี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

22 นางสาวปิยะธิดา มะลาด วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

23 นางสาวรัตนาภรณ์ ทวีสุข วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

24 นางสาวณัฐฐินันท์ ยันพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

25 นายเอกลักษณ์ เดือนกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

26 นางสาวชมพูนุช ชมโยธา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

27 นางสาวกชขจร บุญโญปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

28 นางสาวธารกิา พิศรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

29 นางสาวลำพ ู แก้วกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

30 นางสาวปณิชา จันทมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

31 นายป่านธนา มาลาศรี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

32 นายณัฐภัทร ร่มพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : สาขางานธุรกิจดิจิทัล   (ม.6/สายต่าง) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นางสาวญาณาทิพ ซอกรัมย์ พิมายวิทยา 

2 นางสาวจริยา เอ่ียมสะอาด พิมายวิทยา 

3 นางสาวศิโรรักษ์ บุญดัง พิมายวิทยา 

4 นางสาวอัญชลี โพธีสาคี พิมายวิทยา 

5 นายบุญญฤทธิ์ เลี่ยมรัตน์ พิมายวิทยา 

6 นางสุวรรณรดา ปุริธรรมเม พิมายวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

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

1 นางสาวศิโรรักษ์ บุญดัง พิมายวิทยา 

2 นางสาวอัญชลี โพธิ์สาลี พิมายวิทยา 

3 นางสาวศตพร บังพิมาย พิมายดำรงวิทยา 

4 นางสาวผกาภรณ์ เรือนพิมาย พิมายดำรงวิทยา 

5 นางสาวเพชรลัดดา รักไร่ พิมายดำรงวิทยา 

6 นางสาวกรรณิการ์ นิพิมาย พิมายดำรงวิทยา 

7 นางสาวธนาพร คาบแก้ว พิมายดำรงวิทยา 

8 นางสาวอารณี จิตงาม พิมายดำรงวิทยา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ    007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ทวิภาคี) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายนิรุทธ์ ซื่อตรง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

2 นายวรมัน สุเรรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 นางสาวสุริดา พราวศรี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

4 นางสาวสริตา พราวศรี วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

5 นายศุภณัฐ เดชคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

6 นางสาวอภิรดา หมั่นสาร วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

7 นายภูชิรวัฒน์ แก้วไพฑูรย์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

8 นายณชพล แตงกูล วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

9 นายสถาพร นวมสุข วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

10 นายวัชระพงศ์ ทองประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

11 นายวุฒิชัย เดิ่นกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

12 นายอภิชาติ ธาตุลม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

13 นายรุ่งเกียรติ เมฆหมอก วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

14 นางสาวศิรินทร์ทรา รอดด่านกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

15 นางสาวอภัสรา อู่พิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลยัเทคนิคพิมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามรายชื่อ  ให้นำเอกสาร/หลักฐาน  และชำระเงิน  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ประกาศ   007/2566  ลงวันที่   26  มกราคม  2566 
  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ม.6/สายต่าง) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 นายบุญญฤทธิ์ เลี่ยมรัตน์ พิมายวิทยา 

2 นางสาวสุณิสา หักหาญ ธารปราสาทเพชรวิทยา 

3 นายอนุวัชร์ พลีดี ปริยัติสามัญนครรราชสีมา 

4 นางสาวภคนันท์ พานิชศิริ พิมายดำรงวิทยา 

5 นางสาวปิยะธิดา บำรุงไร่ พิมายดำรงวิทยา 

6 นายสุพัตรา สุภีคำ เพชรหนองขาม 
 


