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สาขาการตลาด 2.3.1  ทักษะการน าเสนอขายสินค้า ปวช. 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที ่ 33  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด 
 2.3.1  ทักษะการน าเสนอขายสินค้า ปวช. 
วันที่   1    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร 

1 นางสาวแพรวา  ตาแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญทอง 
2 นางสาวสไบทอง อินทร์บ ารุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญทอง 
3 นางสาวกฤติมา ฝากกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญทอง 
4 นางสาวพัชราภรณ ์ อินทร์โสภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เหรียญทอง 
5 นางสาวสุชานาฎ หาดจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เหรียญทอง 
6 นางสาวอิสราภรณ ์ บิดร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เหรียญทอง 
7 นางสาวปวศร   ค าตะเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
8 นางสาวมาตา   ทาบสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
9 นายบัณฑิต   ประพายพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
10 นางสาวไอลดา ไทยนาพา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกจิ เหรียญทอง 
11 นางสาวราทา พานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกจิ เหรียญทอง 
12 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกจิ เหรียญทอง 
13 นายพรชัย พลกล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
14 นายกิตติภูมิ วงนาแพง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
15 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
16 นางสาว ภัทรวดี ไชยคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เหรียญทอง 
17 นางสาว กนกวรรณ ศรีตลารมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เหรียญทอง 
18 นางสาว พรปวีณ์ ไสสา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เหรียญทอง 
19 นายเดชาวัตร อุ่นแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญทอง 
20 นางสาวธัญญาเรศ ศรีลาภ ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญทอง 
21 นางสาวอรอุมา ระมัยวงษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญทอง 
22 นางสาวศริญญา พรมสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญทอง 
23 นางสาวพรนภา บัวขาว วิทยาลัยเทคโนโลยีชพิมพ์ไทย เหรียญทอง 
24 นางสาวชลธิดา โคตรหนองปิง วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เหรียญทอง 
25 นางสาววารุณี วงษ์เพ็ญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เหรียญทอง 
26 นางสาวรัตติยา โพธ์ิแข็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบันฑิด เหรียญทอง 
27 นางสาวปริศญา สุดารัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบันฑิด เหรียญทอง 
28 นางสาวสิริรัตน์   เครือเพียกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบันฑิด เหรียญทอง 
29 นายสุภวัทน์ สง่าเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เหรียญทอง 



30 นายรัชชานนท์ พาหนทัพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เหรียญทอง 
31 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เหรียญทอง 
32 นางสาวสุภิณนภา  ส าราฐจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เหรียญทอง 
33 นางสาวสหัสสะชา  มณีพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เหรียญทอง 
34 นายนนทวัฒน์  สิงห์ธนู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เหรียญทอง 
35 นางสาวณัฐริกา โสโสม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เหรียญทอง 
36 นางสาวนริศรา สุวรรณไตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เหรียญทอง 
37 นางสาวณัฐวุฒิ ขัทะชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เหรียญทอง 
38 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
39 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
40 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
41 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
42 นางสาวดวงฤดี นานแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลบริหารธุระกิจรักไทย บุณฑริก เหรียญทอง 
43 นางสาวณิชกมล  บัณณิต วิทยาลัยเทคโนโลบริหารธุระกิจรักไทย บุณฑริก เหรียญทอง 
44 นางสาวศิริรัตน์ ราษาชัย วิทยาลัยเทคโนโลบริหารธุระกิจรักไทย บุณฑริก เหรียญทอง 
45 นางสาวมาลิสา ปีพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เหรียญทอง 
46 นางสาวปารมี สิงห์วงคษ์า วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เหรียญทอง 
47 นางสาวชลธิชา สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เหรียญทอง 
48 นายกันตภณ แสวหิรัญ วิทยาลัยเทคโนโลบริหารธุรกิจรักไทย น้ ายืน เหรียญทอง 
49 นางสาวชลธร สุขเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลบริหารธุรกิจรักไทย น้ ายืน เหรียญทอง 
50 นางสาวตติยา น าระนะ วิทยาลัยเทคโนโลบริหารธุรกิจรักไทย น้ ายืน เหรียญทอง 
51 นายณัฐพล ค าดา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญเงิน 
52 นางสาวนฤมล สิงห์ช ู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญเงิน 
53 นางสาวภาวิณี อาวะลี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญเงิน 
54 นายสัตยา  ล าพุทธา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญเงิน 
55 นางสาวกมลชนก อินทรสาคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน 
56 นางสาวจันทนิภา กันทะวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน 
57 นางสาวอาทิยา สังสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน 
58 นางสาวรัชฏาภรณ ์ เลพล วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (K-TECH) เหรียญเงิน 
59 นางสาวพิมพ์ชนก ประเสริฐสงัข์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (K-TECH) เหรียญเงิน 
60 นายธงไชย คนกล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (K-TECH) เหรียญเงิน 
61 นางสาวสุชาดา บุญวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล  เหรียญเงิน 
62 นางสาวปริศนา   ขันขจร วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล  เหรียญเงิน 
63 นางสาวไอรดา โชติทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล  เหรียญเงิน 
64 นางสาวเกศฎากานต์ จันทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทมพรพิสัย เหรียญเงิน 
65 นางสาวพวงผกา  บุญตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทมพรพิสัย เหรียญเงิน 
66 นางสาวสายพิน  ทองหล่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทมพรพิสัย เหรียญเงิน 
67 นางสาวอารียา  กิจตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทมพรพิสัย เหรียญเงิน 



68 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
69 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
70 *เปลี่ยนตัว แจ้งชื่อ ด่วน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
71 นางสาวสกาวเดือน พุ่มจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญเงิน 
72 นางสาวนารีศิร ิ ถาวรพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญเงิน 
73 นางสาวลินดา โครสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญเงิน 
74 นางสาวธาราทิพย์ ชัยภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญเงิน 
75 นางสาวปวีณา ตันนารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญเงิน 
76 นางสาววนาพร ดีแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญเงิน 
77 นางสาวธัชพรรณ จิตรักษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญเงิน 
78 นางสาวณัฐวดี รังวิจ ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญเงิน 
79 นางสาววิไลพร ซุ่นกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญเงิน 
80 นางสาวศศิธรณ ์ แตะกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญเงิน 
81 นายสิทธินนท์ หมื่นแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เหรียญทองแดง 
82 นางสาวอาภาพร  ศิริชัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เหรียญทองแดง 
83 นางสาวแพรวพราว พลท้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เหรียญทองแดง 
84 นางสาวพิชชาภา สุวะขา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เหรียญทองแดง 
85 นางสาวสุชานันท์ เหมาะศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เหรียญทองแดง 
86 นางสาวสุปราณี ชาหลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เหรียญทองแดง 
87 นายจตุพล อภัยสม วิทยาลัยเทคโนโลยีปางกู่พาณิชยกรรม เหรียญทองแดง 
88 นายวรายุทธ พวงทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปางกู่พาณิชยกรรม เหรียญทองแดง 
89 นายอนุวัต อักษร วิทยาลัยเทคโนโลยีปางกู่พาณิชยกรรม เหรียญทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที ่ 33 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขาวิชา คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2.2.7  ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ระดับ ปวช. 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที ่ 33  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ประเภทวิชา 2.2.7  ทักษะการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ระดับ ปวช. 

สาขา/รายวิชา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วันที่   1-2    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 
ที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา เกียรติบตัร 
1 นางสาววริศา แย่มย้ิม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารรธุกิจรักไทย บุณฑริก เหรียญทอง 
2 นายจิรภัทร แตงกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
3 นายธนโชค ศรีลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
4 นายธวัชชัย บัวศรีพา วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล  เหรียญทอง 
5 นายไกรยุทธ ช่างเหล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ เหรียญทอง 
6 นายชินวัฒน์  แก้วมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกจิ เหรียญทอง 
7 นางสาวมะลิวรรณ ภาค ี วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เหรียญทอง 
8 นายจตุพล ฉิมมาน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เหรียญทอง 
9 นายบุญน า ปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารรธุระกิจ เหรียญทอง 
10 นายธนกฤต ตันธนาภินันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี เหรียญทอง 
11 นางสาวสรัญญา วิชัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย  เหรียญทอง 
12 นายเอกภพ แผงตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญทอง 
13 นางสาวอุษา สิงห์ครุฑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง 
14 นายเทพทัต  แทนสีดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทมพรพิสัย เหรียญทอง 
15 นางสาววิภา ขวาชาลี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน เหรียญทอง 
16 นางสาวอโณทัย ใจดี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์  เหรียญทอง 
17 นายเกรียงไกร โสค าภา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เหรียญทอง 
18 นายสิรวิชญ์   อินทร์อุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น เหรียญทอง 
19 นายภูธเนศ   แฝงฤทธ์ิหลง วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เหรียญเงิน 
20 นายมลชัย ศิริหงษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เหรียญเงิน 
21 นางสาวสุภาพร บัวกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญเงิน 
22 *ติดต่อเจ้าหน้าท่ี*   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน * เหรียญเงิน 
23 นายณัฐวุฒิ ภค ามือ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เหรียญเงิน 
24 นางสาวจันทร์เพ็ญ อาทิตย์ต้ัง วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  เหรียญเงิน 
25 นายองศา สมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกจิ เหรียญเงิน 
26 นายตระการศักด์ิ สมาวัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เหรียญเงิน 
27 นางสาวมาริษา วงษ์ขันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เหรียญเงิน 
28 นางสาวทิพรดา ชาหอม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เหรียญเงิน 
29 นางสาวอารียา ทองดี วิทยาลัยเทคโนโลย์โพนพิสัย เหรียญเงิน 



30 นายภานุ โยมเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เหรียญเงิน 
31 นางสาวนฤมล บุญขุน วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก เหรียญเงิน 
32 นางสาวศิรินณา จ าปาทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีรักไทย คง เหรียญเงิน 
33 นายนนทเขตต์ รอดตุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญทองแดง 
34 นายเกียรติศักด์ิ วงษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอ านาจเจริญ เหรียญทองแดง 
35 นางสาวสุกัญญา ชาดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เหรียญทองแดง 
36 นายสุรเดช  ถาวรพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์ เหรียญทองแดง 
37 นางสาวภัทราภรณ ์ ฝ่ายเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เหรียญทองแดง 
38 นายหัสดี พรมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เหรียญทองแดง 
39 นายวิศวะ งามสมบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เหรียญทองแดง 
40 นางสาววรินทร์ สัพโส วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เหรียญทองแดง 
41 นางสาวกรรณิการ ์ นามแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก เหรียญทองแดง 
42 นายสุทธิศักด์ิ วงค์เจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เหรียญทองแดง 
43 นายวัชระพล สมบัติดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทองแดง 
44 นายวีรภัทร เลื่อนสันเทียะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ศรีสงคราม เหรียญทองแดง 
45 นายวิชยุตม์ ไชยรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญทองแดง 
46 นางสาวสุชานันท์ บุญโชค วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญทองแดง 
47 นายธรรพ์ณธร ฮาบสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทศบริหารธุกิจ เหรียญทองแดง 
48 นายตะวัน  ค าเหลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ เหรียญทองแดง 
49 นายชลนที เสียงสน่ัน วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม เหรียญทองแดง 
50 นายทรงศักด์ิ มูลสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญทองแดง 
51 นายนิธิ ศรีบัวน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัญฑิต 2 เหรียญทองแดง 
52 นางสาวอรสา ป่าสนธิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชพิมพ์ไทย เหรียญทองแดง 
53 นางสาวณรุดา แสงสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม ่ เหรียญทองแดง 
54 นายยุทธนา เกตุไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทองแดง 
55 นายทิวากร วรสมรรถกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทองแดง 
56 นางสาวลลิตา พ่ึมกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณอ านาจเจริญ เหรียญทองแดง 
57 นางสาวปภาวรินทร มีห่อข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารรธุกิจรักไทย น้ ายืน เหรียญทองแดง 
58 นายจิรวัฒน์ วันทะวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เหรียญทองแดง 
59 นางสาวอภัสรา มาตย์นอก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง เหรียญทองแดง 
60 นางสาวกชกร วิริยะพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เหรียญทองแดง 
61 นายพีรวิชญ์ งามนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เหรียญทองแดง 
62 นางสาวรินรดา พุทธมหาประสาท วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต เหรียญทองแดง 

  

 

 



ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที ่ 33 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2.2.1 การใช้โปรแกรม (Microsoft Office Word 2016)  

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที ่ 33  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขา/รายวิชา ทักษะ 2.2.1 การใช้โปรแกรม (Microsoft Office Word 2016)    
การท าหนังสือราชการ ระดับ ปวช 

วันที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 

ที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา เกียรติบตัร 
1 นายนิพนธ์  ปัญจันทร์สิงห ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เหรียญทอง 
2 นางสาวอภิริญา  หมื่นแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญเงิน 
3 นางสาวกรพิณ  ราชสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส เหรียญเงิน 
4 นางสาวเพียงขวัญ  อาสานอก วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญเงิน 
5 นางสาวปราณิสา  สระกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญเงิน 
6 นางสาวรรณิษา  ครองยศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เหรียญเงิน 
7 นางสาวสุวรรณา  จินดามาตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญเงิน 
8 นางสาวกัญญารัตน์  ยารัตแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เหรียญเงิน 
9 นางสาวนันทิรา  บุญสอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน เหรียญเงิน 
10 นายภูสิทธ์ิ  จอมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญทองแดง 
11 นางสาวสุลีลาวัลย์  ว่องไว วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เหรียญทองแดง 
12 นางสาวนวลนภา  นินดีสระน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทองแดง 
13 นางสาวอรยา  จันริสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสวายน้อย เหรียญทองแดง 
14 นายณัฐวุฒิ  โคตรศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม ่ เหรียญทองแดง 
15 นายอาทิตย์  สมทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทองแดง 
16 นางสาวพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เหรียญทองแดง 
17 นางสาววนิดา  โกสุม วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกจิ เหรียญทองแดง 
18 นายอนุสรณ์  หาตะพล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เหรียญทองแดง 
19 นางสาวกิ่งกานต์  เรืองรงณ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เหรียญทองแดง 
20 นางสาวอุษณีย์  บุญกอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญทองแดง 
21 นางสาวรัชนียา  มะหัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก เหรียญทองแดง 
22 นายกฤษฏา  สุมล วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เหรียญทองแดง 
23 นางสาวปาลิกา  พงษ์พ้ืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์ เหรียญทองแดง 
24 นางสาวญาณีศมน  เคนดา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เหรียญทองแดง 

  

 
 
 



ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1.1.3 ทกัษะงานเคร่ืองยนต์เล็ก ระดับ ปวช. 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประจ าการศึกษา   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   

สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.   
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562    

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ   
  

    
ที ่ ชื่อ สกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร 

1 นายจิตกร แสนอุบล วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย  เหรียญทอง 
2 นายพร้อมพงษ์ สงกาผัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย  เหรียญทอง 
3 นายวีระวุฒิ ตะกั่วนอก วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล  เหรียญทอง 
4 นายปฏิพล สีดาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล  เหรียญทอง 
5 นายคงภพ พันธ์เจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เหรียญทอง 
6 นยศักด์ิกรินทร์ เสือสวน วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เหรียญทอง 
7 นายสุพจน์ สามัคค ี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เหรียญทอง 
8 นายศักดา ใหมโบราณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เหรียญทอง 
9 นายธานินทร์ ศรีขุมเหล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  เหรียญทอง 
10 นายยุทธนา ครุฑยัง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  เหรียญทอง 
11 นายนวมินทร์ ค าสด วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เหรียญทอง 
12 นายธวัชชัย ตะวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เหรียญทอง 
13 นายจิระศักด์ิ เกษสุภะ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เหรียญทอง 
14 นายอนุชา ศิริเมฆ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เหรียญทอง 
15 นายพรชัย สุพรัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ ายืน เหรียญทอง 
16 นายอรรคพล บุดดาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ ายืน เหรียญทอง 
17 นายกิตติศักด์ิ ผ่องศาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชร เหรียญทอง 
18 นายนราธิป ศรีขจรจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชร เหรียญทอง 
19 นายพายุ  รองเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น เหรียญทอง 
20 นายนันทวัฒน์ โลนสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น เหรียญทอง 
21 นายณิชากร สุวรรณศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย เหรียญทอง 
22 นายธีรเดช โถปาค า วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย เหรียญทอง 
25 นายอธิวัฒน์   ทวีพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เหรียญทอง 
26 นายอรุณ  สารเลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เหรียญทอง 
27 นายวงศกร ศรีษะบงค ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เหรียญทอง 
28 นายวิทยา ดลเอ่ียม วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เหรียญทอง 
29 นายธันวา รุ่งฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ เหรียญทอง 
30 นายตะวัน ปะดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ เหรียญทอง 
31 นายจักริน อินนะริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม  เหรียญทอง 



32 นายรุ่งโรจน์ จ่าเหม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม  เหรียญทอง 
33 นายศิริชัย นาสุริวงษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกจิ เหรียญทอง 
34 นายพัทธดนย์  วันชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกจิ เหรียญทอง 
35 นายเทอดเกียรติ  เวนุอาธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญทอง 
36 นายวินัย แสงศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญทอง 
37 นายฐาปพงศ์ โพธ์ิศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด  เหรียญทอง 
38 นายสราวุฒิ แม้นสุรา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด  เหรียญทอง 
39 นายอมภัทร ทองแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน เหรียญทอง 
40 นายน าชัย ขุนแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน เหรียญทอง 
41 นายอธิพงษ์ อินทะนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เหรียญทอง 
42 นายวณิชชา ตู้วงษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เหรียญทอง 
43 นายสุระสิทธ์ บานชื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ เหรียญทอง 
44 นายพีระดล บุญกู ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ เหรียญทอง 
45 นายบัณฑิต ปัตตัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ เหรียญทอง 
46 นายธีระภัทร หินผา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ เหรียญทอง 
47 นายอรรถวุฒิ เบาระคน วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
48 นายดนัย หาญเสมอ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
49 นายศักด์ิดา ศรีบุญแปลง วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร เหรียญทอง 
50 นายกฤษฎา การชาค า วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร เหรียญทอง 
51 นายวัชรพล ชุ่มอ่วม วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญทอง 
52 นายจักรกฤษ ตาสาโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เหรียญทอง 
53 นายวราวุธ กาสีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เหรียญทอง 
54 นายกิตติพงศ์ มาตรผาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เหรียญทอง 
55 นายฐากูร ขวัญค้างพลู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง  เหรียญทอง 
56 นายบัณฑูร มุ่งอุ่นกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง  เหรียญทอง 
57 นายกีรติ ลาภา วิทยาลัยเทคโนโลยีอ านาจเจริญ เหรียญทอง 
58 นายวุฒินันท์ ดีพร้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอ านาจเจริญ เหรียญทอง 
59 นายปริญญา แอ่งสุธา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เหรียญทอง 
60 นายสุธิชัย ศรีหาทัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เหรียญทอง 
61 นายคุณากร    เดชพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง เหรียญทอง 
62 นายองอาจ     ศาลาน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง เหรียญทอง 
63 นายสุริยันต์ คันธมาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย เหรียญทอง 
64 นางสาวธัญพิชชา บัญใส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย เหรียญทอง 
65 นายจักรกฤษ จันทร์ขจร วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
66 นายทักษิณ กองกิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
67 นายธีรเดช โคตรศรีเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญทอง 
68 นายชยานันท์ ภูสัมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญทอง 
69 นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มภูมิณรงค ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เหรียญทอง 



70 นายปฎิภาณ ภูมิสมาล ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เหรียญทอง 
71 นายประกิจ วงศ์กระโซ ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง เหรียญทอง 
72 นายกิติธร ค ามุงคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง เหรียญทอง 
73 นายดุลวิทย์ ทวีชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญทอง 
74 นายสุทัศน์ บุตรภูเขียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสีะเกษ เหรียญทอง 
75 นายหมวดฤทธ์ิ กดวงค์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เหรียญทอง 
76 นายอภิสิทธ์ิ นันทะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เหรียญทอง 
77 นายธนาวัฒน์ ดุสิตา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน  เหรียญทอง 
78 นายณัณพงศ์ พรมรินทร ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน  เหรียญทอง 
79 นายจีรศักด์ิ นาทันคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย เหรียญทอง 
80 นายวรวุฒิ พระสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย เหรียญทอง 
81 นายภานุวัฒน์ จันทร์งาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก เหรียญทอง 
82 นายณัฐวุฒิ บุตตะแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก เหรียญทอง 
83 นายธีระเดช วงค์ศิร ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอ านวย เหรียญทอง 
84 นายภาณุวัฒน์ โพธ์ิสุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอ านวย เหรียญทอง 
85 นายกายทิพย์  บุสทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เหรียญทอง 
86 นายธนาวิทย์  วงนิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เหรียญทอง 
87 นายยุทธนา ลาธุลี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
88 นายวรวุฒิ ชราธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
89 นายทินภัทร หุ้นศินี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
90 นายกิตติศักด์ิ นวลหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
91 นายชญานิน จุลทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เหรียญทอง 
92 นายอนุเดช ค าไพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เหรียญทอง 
93 นายธีรภัทร พิมพ์คต วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เหรียญทอง 
94 นางสาวสุนิษา สุทธิประภา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เหรียญทอง 
95 นายอภิสิทธ์ิ เคียนสระน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
96 นายกฤษณะ  มะวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
97 นายนิธิ สุวรรณวงค ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ  เหรียญทอง 
98 นายธีระภัทร์ โทขันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ  เหรียญทอง 
99 นายวุฒินันท์ ชะนอมรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย เหรียญทอง 
100 นายธนะวัฒน์ ดวนใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย เหรียญทอง 
101 นายสุรเดช อินเพ็ชร วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
102 นายนวพล ศรีบุญเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
103 นายสืบศักด์ิ บู่ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริการธุรกิจรักไทยบุณฑริก เหรียญทอง 
104 นายนิเวช นิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริการธุรกิจรักไทยบุณฑริก เหรียญทอง 
105 นายวีระศักด์ิ พิลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เหรียญทอง 
106 นายภูชิต ขวานทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เหรียญทอง 
107 นายอภิชาติ  รอดเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เหรียญทอง 



108 นายทรงสิทธ์ิ วรสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เหรียญทอง 
109 นายอรรถชัย จันทร์มี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
110 นายธีระพล บุตรประทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
111 นายกรวิชญ์ ด่านแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญทอง 
112 นายประภาวิชญ์ แม้นชล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญทอง 
113 นายธนวุฒิ สงกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออุดรธานี เหรียญทอง 
114 นายอนุชา บัวแพง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออุดรธานี เหรียญทอง 
115 นายพงษ์ศักด์ พิมพ์ดี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง เหรียญทอง 
116 นายวัชรพล นารี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง เหรียญทอง 
117 นายอมรเทพ พรมกุล  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เหรียญทอง 
118 นายจิระศักด์ิ จันทร์วงศ ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เหรียญทอง 
119 นายสิรวุฒิ วัฒนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา เหรียญทอง 
120 นายศรายุธ มุ่งแฝงกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา เหรียญทอง 
121 นายพุทธิชัย  มูลนา วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น เหรียญทอง 
122 นายฤทธิชัย  ไชยกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น เหรียญทอง 
123 นายพงษ์พันธ์ ละครพล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เหรียญทอง 
124 นายศุภชัย ต้นกระโทก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เหรียญทอง 
125 นายภูวนาท รักสนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เหรียญทอง 
126 นายอรรถพล บุญเทียม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คอินเตอร์เนชั่นแนล เหรียญทอง 
127 นายชยธร ศรีไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คอินเตอร์เนชั่นแนล เหรียญทอง 
128 นายวรรณพ เกนไชยวงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ านวย เหรียญทอง 
129 นายศราวุธ พุทธรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ านวย เหรียญทอง 
130 นายสถาพร สุจริต วิทาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เหรียญทอง 
131 นายชานน แสงสีแก้ว วิทาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เหรียญทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศผลการแข่งขัน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.1 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวช. 
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล สถานศึกษา   เกียรติบตัร 

1 นายกฤษณพงศ์ อาจอนงค ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ   เหรียญทอง 
2 นายอภิสิทธ์ิ วงษ์ชัยภูม ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ   เหรียญทอง 
3 นายทินกร ประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล   เหรียญทอง 
4 นายวีระภัทร บุญน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล   เหรียญทอง 
5 นายธนกฤต วงษ์เพ็ชร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง    เหรียญทอง 
6 นายกิตติกร อ้อนอุบล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง    เหรียญทอง 
7 นายศุภกร วายาไชย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก   เหรียญทอง 
8 นายรวิชย์ ตรงใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก   เหรียญทอง 
9 นายศุภวิชญ์ บุญสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เหรียญทอง 
10 นายเอกรินทร์ สระแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เหรียญทอง 
11 นายจิรกร โคนาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ   เหรียญทอง 
12 นายวิทวัส รอดตุ่นพะเนาว์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   เหรียญทอง 
13 นายวิศรุต มิ่งขวัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   เหรียญทอง 
14 นายชาญวิทย์ กองทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น   เหรียญทอง 
15 นายธีระพล คนงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น   เหรียญทอง 
16 นายจักรศิลป ์ พุทธมาตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด    เหรียญทอง 
17 นายกิตติชัย โคตรศรีกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด    เหรียญทอง 
18 นายจักรี ทะมาตกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน   เหรียญทอง 
19 นายสุรศักด์ิ ธิวะโต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน   เหรียญทอง 
20 นายธนากร แดนศิริมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย   เหรียญทอง 
21 นายศรัณย์ ค าพินันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย   เหรียญทอง 
22 นายจิรายุทธ บุตรโคตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง   เหรียญทอง 
23 นายชูศักด์ิ วงค์กะโซ ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง   เหรียญทอง 
24 นายสหัฐ มิ่งขวัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ   เหรียญทอง 
25 นายนัฐวุฒิ นัดรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ   เหรียญทอง 
26 นายธีระศักด์ิ  ค าสิงห ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์   เหรียญทอง 
27 นายภาณุวัฒน์  แข็งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์   เหรียญทอง 
28 นายณรงค์ชัย  บุตรโสภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย   เหรียญทอง 
29 นายผดุงเกียรติ  ส าแดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย   เหรียญทอง 
30 นายปรัชญาทวี แก้วสาลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษรหิารธุรกิจ    เหรียญทอง 



31 นายสุรชัย แก้วค าสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษรหิารธุรกิจ    เหรียญทอง 
32 นายธีระพงค์ แฝงฤทธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน    เหรียญทอง 
33 นายจักรพันธ์ มารศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน    เหรียญทอง 
34 นายธนสิทธ์ิ ภูทองเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย   เหรียญทอง 
35 นายชาญชัย นาทันรีบ วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย   เหรียญทอง 
36 นายธรรมรงค ์ ต้นสมรส วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ   เหรียญทอง 
37 นายธีระวัฒน์ ศรีกุดเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ   เหรียญทอง 
38 นายวิทวัฒน์ ชัยลาภ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์   เหรียญทอง 
39 นายอภิสิทธ์ ลุนแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์   เหรียญทอง 
40 นายกิตติพันธ์ แดงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราษีไศล   เหรียญทอง 
41 นายชุติเดช เสาหงษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราษีไศล   เหรียญทอง 
42 นายศักด์ิชัย พุดพัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก   เหรียญทอง 
43 นายวิระสทธ์ิ ชนะคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก   เหรียญทอง 
44 นายธีรพล  ศรียันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์   เหรียญทอง 
45 นายเดชสิทธ์ิ  เทพช่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์   เหรียญทอง 
46 นายวรจิต  รัตน์เจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์   เหรียญทอง 
47 นายพิทยา ศนูย์กลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส   เหรียญทอง 
48 นายชลสิทธ์ิ อิ่มวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน   เหรียญทอง 
49 นายพลพล ไชยเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน   เหรียญทอง 
50 นายธนภัทร กงลีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส   เหรียญทอง 
51 นายศักด์ิสิทธ์ิ สมนา วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก   เหรียญทอง 
52 นายธีระวัฒน์   ทะวันกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา   เหรียญทอง 
53 นายปิยวัฒน์   จันทร์ภิรมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา   เหรียญทอง 
54 นายสิริชัย  โตพิทักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   เหรียญเงิน 
55 นายวัณณุวรรธน์  พรมปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   เหรียญเงิน 
56 นายณรงค์ฤทธ์ิ สายสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร    เหรียญเงิน 
57 นายณัฐพล มุงคุลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร    เหรียญเงิน 
58 นายณัฐดนัย ประวัติพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู ่   เหรียญเงิน 
59 นายประสบชัย ระยับศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู ่   เหรียญเงิน 
60 นายเอกพงษ์    บ้งเวียง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง   เหรียญเงิน 
61 นายศรายุทธ    ค าลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง   เหรียญเงิน 
62 นายพรนเนศ ภูตามนาค วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่   เหรียญเงิน 
63 นายขจรศักด์ิ แผลดิตะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่   เหรียญเงิน 
64 นายเกียรติศักด์ิ คาอ ากวย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอ านวย   เหรียญเงิน 
65 นายชัยยะสิทธ์ิ ภูสีเขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอ านวย   เหรียญเงิน 
66 นายวีระวุฒิ พรมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน    เหรียญเงิน 
67 นายจักรพงษ์ ศิลารักษ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน    เหรียญเงิน 
68 นายเจนวิทย์ ล้อมวงษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม   เหรียญเงิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 นายกฤษณพงศ์ ค าประสาท วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม   เหรียญเงิน 
70 นายวิทยา ทิศนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ   เหรียญเงิน 
71 นายสตางค์ บัวทิพย์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ   เหรียญเงิน 
72 นายชัชนันท์   วีระพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา   เหรียญเงิน 
73 นายบวรศักด์ิ  ปอศรีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา   เหรียญเงิน 
74 นายไกรวิชญ์ จันท า วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี   เหรียญทองแดง 
75 นายอธิชัย อารมชื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี   เหรียญทองแดง 
76 นายขวัญใจ บุญวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ   ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
77 นายอ่อนศรี ทองลิ้มสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ   ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
78 นายวิทยา สาระไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ 

  



ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที ่ 33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน  

5.1.3 การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ คร้ังที่  33  ประจําปีการศึกษา  2561 
ประเภทวิชาทักษะพ้ืนฐาน 

5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ 
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ วิทยาลยัอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่ ช่ือ สกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร 
1 นายสหวรรษ พิมสาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง  เหรียญทอง 
2 นายศรัณญ์ บุญประกอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง  เหรียญทอง 
3 นางสาวภัทธีมา สุขใสยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง  เหรียญทอง 
4 นางสาวพรทิพย์ พรมจันทึก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง  เหรียญทอง 
5 นางสาวนุศรา กล้ากระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง  เหรียญทอง 
6 นางสาวชัชรีย์ สกุลณ ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
7 นางสาวฐานิดา   ลิ้นนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
8 นางสาวพิมลภัส   ทองอ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
9 นางสาวจตุภรณ์ โคชขึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
10 นายนฤสรณ์   สุขชู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
11 นางสาวทอฝัน   ภูแก้วนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุทุมพรพิสัย เหรียญทอง 
12 นางสาวศิริพร สีขาว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
13 นายสิทธิศักด์ิ วิบูญกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
14 นางสาวชุติกาญน์ ศรีวงษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
15 นางสาวสุมาวดี ศรีคร่าม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
16 นายปฎิภาณ ญานศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
17 นาวสาวปัญญาพร  วามสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี เหรียญทอง 
18 นายพัชรพงษ์    อาจโยธา วิทยาลัยทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
19 นางสาววริศรา   เหล่ากนทา วิทยาลัยทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
20 นายเผดิมโชค    สีเมืองบุญ วิทยาลัยทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
21 นางสาวกนกวรรณ   แป้นหาญ วิทยาลัยทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
22 นางสาวชลธิชา    ปัททุม วิทยาลัยทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
23 นางสาวบัณฑิต อ่อนบุญมี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญทอง 
24 นางสาวฐิวาพร ศรีธรรมบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
25 นางสาวธารินทร์ บุดนาเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญทอง 
26 นางสาวโฮโปห์ยีน สอนภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญทอง 
27 นายกชนัฐ โล่พันขันธ์ุ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญทอง 
28 นายวรชิต ชลเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญทอง 



29 นางสาวธัญชนก   นาราษฏร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เหรียญทอง 
30 นายธนภูมิ  แทนมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เหรียญทอง 
31 นางสาวสุจิตรา   ถาพิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เหรียญทอง 
32 นางสาวท่อฝัน ภูแก้วนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เหรียญเงิน 
33 นางสาวศศิธร   พลยะเรศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เหรียญทอง 
34 นางสาวธรรญาลักษณ์ ขันธชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
35 นางสาวปริชญา หนูกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
36 นางสาวปาริฉัตร สีมืด วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
37 นางสาวจิราภรณ์ ราชวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
38 นายภูสิทธ์ ลาแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง 
39 นางสาวอรยา ประเสร็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เหรียญทอง 
40 นายณัฐเดช นิโรรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เหรียญทอง 
41 นางสาวพารัตน์ อินธิไขย วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เหรียญทอง 
42 นางสาวกัญญารัตน์ กิ่งคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เหรียญทอง 
43 นางสาวอุไรวรรณ ง้ิวลาย วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เหรียญทอง 
44 นางสาวนันธิดา อักษณดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 
45 นางสาวสิริธร นาไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 
46 นางสาวสุภาวิดา สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 
47 นายณัฐมน อุ่นแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 
48 นายเมธาสิทธ์ิ ล่าสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 
49 นางสาวขวัญมนัส เรืองรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
50 นางสาวอรหทัย บุญเก้ือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
51 นางสาวจิราวรรณ สินศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
52 นางสาวพิมพ์ใจ สัมโย วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
53 นายธีระพล     การเพียร วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญทอง 
54 นายเทพมงคล ภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
55 นายภัทรวรรธน์ เอ่ียมสําอาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
56 นางสาวพรรษสรณ์ สมบูรณ์ธนากิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
57 นางสาววรรณภา หลุ่มไส วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
58 นางสาวสุวรรณา เดียนกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
59 นางสาวรัตนธาดา  กุศล วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง 
60 นางสาวสุภาภรณ์  บังศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง 
61 นางสาวพจนา  วรสุทธ์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง 
62 นางสาวอนงค์นาง ประปราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง 
63 นางสาวปัญญาพร วามสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง 
64 นายเทพมงคล ภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
65 นายภัทรวรรธน์ เอ่ียมสําอาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 



66 นางสาวพรรษสรณ์ สมบูรณ์ธนากิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
67 นางสาววรรณภา หลุ่มไส วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
68 นางสาวสุวรรณา เดียนกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
69 นางสาวธรรญชนก ผลรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
70 นางสาวภัณฑิรา สุทธสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
71 นางสาวอรอุมา กอจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
72 นางสาวเบญจวรรณ โยธาผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
73 นางสาวสุวัจนี เสมาทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทอง 
74 นางสาววนิดาภรณ์ มวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
75 นางสาววชิราภรณ์ มวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
76 นางสาวพิมพ์ผกา ถ่ินแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
77 นางสาวกิตติยา วงคณานุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
78 นายณรงค์ยศ ฉายะวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
79 นางสาววาสิตา โพธิจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เหรียญทอง 
80 นางสาวศุภกาญจน์ เพ็ญเกาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
81 นางสาวอังคนาง ธูปนํ้าคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
82 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
83 นายนันทกานต์ พามี วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
84 นายกฤษดา โสมกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เหรียญทอง 
85 นางสาวธมลวรรณ หมี้เสน วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  เหรียญทอง 
86 นายภานุพงค์  เศษสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  เหรียญทอง 
87 นางสาวนันทิยา แก้วสีบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  เหรียญทอง 
88 นางสาวอารียา ทองคํา วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  เหรียญทอง 
89 นายธัชนนท์  ศิลารักษ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  เหรียญทอง 
90 นางสาวจิตวดี น้อมระวี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เหรียญทอง 
91 นายฐณะวัฒน์ ธัมนัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เหรียญทอง 
92 นางสาวอําภาพร ลีสมโพช วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เหรียญทอง 
93 นายกฤษณ ศรีเชียงพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เหรียญทอง 
94 นางสาวรัตนา คันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เหรียญทอง 
95 นางสาวสุกัญญา แก้วกัญหา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทอง 
96 นางสาวพิมพ์ใจ พุทธศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทอง 
97 นางสาวปนัดดา กานุสนธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทอง 
98 นายวิริยะ จันดาบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทอง 
99 นายสุริยัณห์ มุลทากุล วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทอง 
100 นายฐิติศักด์ิ ประพนธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
101 นางสาววัลลภา พัฒธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
102 นางสาวณัฐนันท์ คําพอง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 



103 นางสาวกาญจนา ประทุมชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
104 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ยาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.4 ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ด้วย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typing Master ระดับ ปวช. 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ คร้ังที่  33  ประจําปีการศึกษา  2561 
ประเภทวิชาพ้ืนฐาน 

4.1.4   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typing Master ระดับ ปวช. 
วันที่ 1-2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่ ช่ือ สกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร 

1 นายพูนลาภ   บวชสันเทียะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
2 นายบุญญาฤทธ์ิ ส่องแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา เหรียญเงิน 
3 นายพงศธร สุวรรณสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนํ้ายืน เหรียญเงิน 
4 นางสาวศิริภัทราภรณ์ บุญทา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญเงิน 
5 นายเจษฎา เจนจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เหรียญเงิน 
6 นายนํ้ามนต์ แย้มชม วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญเงิน 
7 นางสาวบุณยาพร วงศ์คํา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุญฑริก เหรียญเงิน 
8 นายสรจักร ผัดพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญเงิน 
9 นายนันทวุธ เทพโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ เหรียญทองแดง 
10 นางสาวศรณี วงษ์แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทองแดง 
11 นางสาวจิรวรรณ มิสอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ เหรียญทองแดง 
12 นางสาวอรวรรณ ภูกองไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์  เหรียญทองแดง 
13 นางสาวณัฐวรรณ พงษ์ศรีดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญทองแดง 
14 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทองแดง 
15 นางสาวกัญญารัตน์ กูลพิมาย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง  เหรียญทองแดง 
16 นางสาวศุภาพิชย์ ยาเคน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เหรียญทองแดง 
17 นางสาวปริมล อินบุหรัน วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ      เหรียญทองแดง 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.5   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ 
ด้วยคอมพิวเตอร ์โปรแกรม Typing Master ระดับ ปวช. 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ คร้ังที่  33  ประจําปีการศึกษา  2561 
ประเภทวิชาชีพพ้ืนฐาน 

4.1.5   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typing Master ระดับ ปวช   
วันที่ 1-2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่ ช่ือ สกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร 

1 นายศิรวิทย์ เทพโมง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญทอง 
2 นายณัฐวุฒิ แซ่เลี้ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เหรียญทอง 
3 นายวริทธินันท์ ภักดีรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญเงิน 
4 นายปฐพี ทรัพย์วรรณา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง  เหรียญเงิน 
5 นางสาวนิภาพร พุ่มแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เหรียญเงิน 
6 นางสาวรัชนีกร พังคะโส วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย       เหรียญเงิน 
7 นางสาวอนันทิตา   เขตร์วิทย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญเงิน 
8 นายปริทรรศน์ ทองปัสโนว์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญเงิน 
9 นายจิรภัทร กนก วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญเงิน 
10 นายปณิธิต ใจหมั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย นากลาง เหรียญเงิน 
11 นางสาวบุษยมาส  เสนาวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญทองแดง 
12 นางสาวกัญญาภัค อาริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทองแดง 
13 นายพิทวัส สุวรรณสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย       เหรียญทองแดง 
14 นายปรเมศ  เชิงหอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เหรียญทองแดง 
15 นางสาวสิริยากรณ์ สิทธิธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกิจรักไทยนํ้ายืน เหรียญทองแดง 
16 นางสาวศุภพิชญ์   แสงราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เหรียญทองแดง 
17 นางสาวเนตรนภา อินทะวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ เหรียญทองแดง 
18 นางสาวสุพัตรา ทาบุดดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก เหรียญทองแดง 
19 นางสาวชุลีพร พรมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน เหรียญทองแดง 
20 นางสาวอภิญญา แก้วเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เหรียญทองแดง 
21 นายจิรัฐพล พละศิลา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เหรียญทองแดง 
22 นางสาวณัฎฐา ไชยมาคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง  เหรียญทองแดง 
23 นายมานะ โกษะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เหรียญทองแดง 
24 นางสาวไพลิน ฮุยนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ เหรียญทองแดง 
25 นายนัฐนันท์ พึงประโคน วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ เหรียญทองแดง 
26 นายเฉลิมพณน์ ศรีเสน่ห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพไทย เหรียญทองแดง 
27 นางสาวสุดารัตน์ บัวบาน วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์  เหรียญทองแดง 
28 นางสาวพัชราภา   ชัยสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย  เหรียญทองแดง 
29 นางสาวอัจฉราพร จิตรนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ เหรียญทองแดง 



 
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ คร้ังที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม  ระดับ ปวช. 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ คร้ังที่  33  ประจําปีการศึกษา  2561 

ประเภทวิชา  การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
5.1.1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ระดับ ปวช. 

วันที่   1 - 2    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

  

ที ่ ช่ือ-สกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร 

1 

นางสาวชลธาร ลีแวง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง นางสาวพรรณีภา ศิริเกตุ 

นางสาวอภัสรา บุญคําเหลือ 

2 
นายอนุพงษ์ ชินบุตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เหรียญทอง 
นายสุทัศน์ คําเติม 

3 

นายอําพล พาช่ืน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เหรียญทอง นายชัยพล หาคําอุ้ย 

นายอนุสิทธ์ิ พรมเมือง 

4 

นางสาวิจิตรตรา แก้วมะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เหรียญทอง นางสาวอัญชลีพร ลอดแย้ม 

นางสาวณัฐนิภา จิปอมจา 

5 

นายชวลิต บุญภา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เหรียญทอง นายสุริยัน ปัญญา 

นางสาววิภาวดี ทองชุม 

6 

นายวิริยะ การกระสั่ง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญทอง นายวิษณุ มาตย์นอก 

นายภูวดล หมื่นสีดา 

7 
นางสาวนันทนา ช่ืนใจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 
นางสาวธิดา พรหมภักดี 



นางสาวภัคนันท์ คุณมี 

8 

นายเทพพิษณุ ภูศรีฤทธ์ิ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เหรียญทอง นายภานุกร พิทักษ์วาปี 

นางสาวสุพัตรา โพธ์ิพิมพ์ 

  
  
  
9 

 นายชินโชติ  จันทร์แสง 
  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 

  
  
  
เหรียญทอง 

นายธีรพล ช่วยโนน 

นายธนภัทร แสงอรุณ 

10 

นางสาวสิทธินนท์ มีศรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เหรียญทอง นายไชยวัฒน์ จําปี 

นางสาวจิราภรณ์ หิตะคุณ 

11 
นายอัมรินทร์ แผ้วสูงเนิน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เหรียญทอง 
นายจิตรกร แสดใหม่ 

12 

นางสาวทัศนวรรณ์ บุญกัณฑ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เหรียญทอง นางสาวธนพร สีหนองบัว 

นางสาวปฏิมากรณ์ มาตรธรา 

13 

นางสาวฐิตามา พลเสนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง นางสาวพิชชาภา โพเต้ีย 

นางสาววิภาวรรณ สิงขอนอาจ 

14 

นายเอกสิทธ์ิ ศรีมุกดา 

วิทยาลัยภูมิภัทรบัณฑิต เหรียญทอง นายเทรา คําตา 

นายพีรยุทธ กิจสอ 

15 

นางสาวกนกพร อินทร์กง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เหรียญทอง นางสาววิลาวรรณ ลวงสวาท 

นางสาวชลธิชา หรดี 

16 

นายจิณณวัตร บรรพตา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ เหรียญทอง นายสุเทพ ทองแหยม 

นายมงคล พิทักษ์ 

17 นางสาวศศิวิมล กุมภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญทอง 



นางสาวณัฐพร กุดสุชัยราช 

นางสาวตจันทร์จิรา พันธุมาตร์ 

18 
นาวสาวเยาวเรศ เดชขุนรัมย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทธไธสง เหรียญทอง 
นางสาวอรณิชา เทพเดช 

19 

นางสาวธนาภา วงษ์กฤษณ์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณอํานาจเจริญ เหรียญทอง นางสาวชินรัตน์ ศรีดี 

นางสาวบอนน่ี จําปาโท 

20 
นางสาวอุมาวดี ดลรัสมี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
นางสาวชลธิชา พรดอนก่อ 

21 
นายราชภูมิ หันจรัส 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
นายภูมินทร์ สีหานาท 

22 

นายธนวัตร สายบุตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญเงิน นายอภิวัฒน์ พรไธสง 

นายทวีสิน อินธรรม 

23 

นางสาวพิยดา แซ่จันทร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน นางสาวรัชนีกร กกฝ่าย 

นางสาวศศิวิมล อินนาทร 

24 

นายวีรชาติ ชาญกล้า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เหรียญเงิน นายภัทรพล ปลอดภัย 

นายธีรภัทร ซึมดอน 

25 

นางสาวอารยา นาพนัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เหรียญเงิน นางสาวช่ืนนภา คําต๋ัน 

นางสาวสุรัสรดี ศรีศักด์ิ 

26 
นายวิระไชย รัตนไตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน 
นายอินทา ศรีจันทร์ 

27 

นายคทาการ จันทร์ขุ่น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เหรียญเงิน นายธีรวัตน์ ขอภักดี 

นายศรายุทธ อุปะมี 

28 นางสาวกรรณิการ์ พันคูณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เหรียญเงิน 



นางสาวอรอุมา ภัยรีพ่าย 

29 

นายธีรภัทร อุไร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญเงิน นายวรวุธ โคลดประโคน 

นายธนวัฒน์ วิจสรัมย์ 

30 

นายอภินันท์ กะนะฮาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เหรียญเงิน นายธีมากรณ์ ศรีใส 

นายณัฐวุฒิ อยู่เกตุ 

  
  
31 

  
  
นายศักรินทร์ 

  
  
สถาปนรัตน์กุล 

  
  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 

  
  
เหรียญเงิน 

นายชัยยโชค เสร็จสวัสด์ิ 

32 

นางสาวศศิธร นาชัยเวียง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เหรียญเงิน นางสาวจิราวรรณ ป้อมบริสุทธ์ิ 

นางสาวชลดา อาจเดช 

33 

นายสหภูวเดช ปริวันตัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญเงิน นายทวีชัย พรมนอก 

นายเสกสรรษ ขวัญคํา 

34 
นายณัฏฐณิชา สงวนสัมย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เหรียญเงิน 
นางสาวนริศลา ถู่ทอง 

35 

นางสาววิมลศิริ ยังมีนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เหรียญเงิน 
นางสาวสุทธินันท์ จันอาษา 

นางสาวโสริยา ปิสูงเนิน 

นางสาวกมลฉัตร พันชนะ 

36 

นายพิทยา คําทวี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เหรียญเงิน นายธนากร ตาลพัด 

นายกิตติพงษ์ พรหมสาร 

37 

นางสาวชฏาทิพย์ งอยเหล้า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เหรียญเงิน นางสาวจุฑามาศ โยธานัก 

นางสาวกัญญาลักษณ์ มานะโพน 



38 
นางสาวตรีนุช สมาทอง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เหรียญเงิน 
นายธนวัฒน์ มาคเอ่ียม 

39 

นายจิรวัฒน์ อุสาห์การ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เหรียญเงิน นางสาวสุดารัตน์ ผ่องผา 

นางสาวนํ้าฝน แตะกระโทก 

40 
นายทัษดนัย มูลทองชุน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญเงิน 
นายสุรยุทธ อุณรหิต 

41 

นางสาวมนทิราวรร กาละภักดี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เหรียญเงิน นางสาววิไลวรรณ สุจันดา 

นางสาวปราณปริยา พ่อวงษ์ 

 42 

 นายพิทักษ์  มารศรี 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 

  
  
เหรียญเงิน 

นายธนดล เจริญใจ 

นางสาวณัฐวดี จันทะคัด 

43 

นางสาวสโรชา ผิวบาง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญเงิน นางสาวกัลยา มูลวงษ์ 

นางสาวชุติมณฑน์ พันเนียม 

44 

นางสาวนฤมล อุปัจวงค์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เหรียญทอง นางสาวกัลยา โพนแปะ 

นายศักดา จันทร์เพ็งเพ็ญ 

45 

นายทักษ์ดนัย จันทะโยธา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน 
นายกฤษฎา ช่างสอน 

นางสาวนํ้าฝน แก้วกัณหา 

นางสาวสุธิดา สีละครจันทร์ 

46 
นางสาวเมธินี วัศรากิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุจกิจพรรณา เหรียญเงิน 
นางสาววัญญา ผาน้อย 

47 

นางสาวกนกนิภา สิงห์กัมพล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เหรียญเงิน นางสาวชฎารัตน์ มณีรัตน์ 

นางสาวสุดารัตน์ เหมพรมมา 

48 นางสาวคนึงนิด สินศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เหรียญเงิน 



นายสัญชัย หงษ์วีระ 

นายรัชโยธิน เศรือนรงค์สันติ 

49 
นางสาวเยาวรินทร์ ศรีบุญเรือง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เหรียญเงิน 
นางสาวพรรณธิพา คิดรอบ 

50 

นางสาวรัสมัลยา รามสีดา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เหรียญเงิน นางสาวกัญญาภัค แทนรี 

นายอภิรักษ์ สาพรม 

51 

นายสุเทพ โพธ์ิสาราช 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เหรียญเงิน นางสาวประวีณา จันะแสน 

นายโชติกา อําภาพร 
 

52 
นางสาววิสุด 

 


