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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  ที่ได้รับการผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและรับทุนโควต้า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  รอบท่ี  ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
----------------------------------------------------- 

         ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  ได้เปิดการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  รอบโควต้ารับสมัครตรงรอบที่  ๑  โดยมีเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
พุทธรักษากำหนดนั้น 
 

                   บัดนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  ได้จัดทำรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวรอบโควต้า
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และมีสิทธิ์ได้รับ
สวัสดิการเรียนฟรีตลอดจนจบหลักสูตรตามท่ีในกำหนดในการประกาศรับสมัคร นั้น 
 

จึงขอประกาศตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวพร้อมหนังสือ 
รับรองผลการเรียน  ๕  ภาคเทอม  โดยสามารถรายงานตัวได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  
และผ่านทางครูแนะแนว  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ถึง  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  หากไม่
รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

          ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖ 

   
 
 

 
    ( นายธนรัตน์  ตีรสวัสดิชัย  ) 

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 
 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
๑.๑ แผนกการบัญช ี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม 

๑ นางสาวสุรีวรรณ  บัวพรม โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 
๒ นางสาวชไมพร  โพติยะ โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 

๑.๒ แผนกการตลาด 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑ นางสาวปภาวี  สีหากิจ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 
๒ นางสาวจุฬารัตน์  พรมด้าว โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 
๓ นางสาววรนุช  ศิริสงค์ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๔ นางสาวณัฎฐณิชา  วงค์จันทะ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๕ นางสาวอาริยา  พรมภาพ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๖ นางสาวอิงฟ้า  โคตะบิล โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 
๗ นางสาวกัญญานี  จันทง โรงเรียนบ้านคำสว่าง 
๘ นางสาวพักตร์พิไล  โสภี โรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ 
๙ นางสาวพิมพ์ภรณ์  แสนคำกง โรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ 

๑๐ นายจักรกฤษ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๑๑ นางสาวกัญญารัตน์  เด่นพล โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 

 

๑.๓  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑ นายศิวกร  ก้านจันทร์ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๒ นางสาวกัญญาภัทร  คนหาญ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 
๓ นางสาวขนิษฐา  โพนลือชาย โรงเรียนห้วยตาเปอะ 
๔ นายณัฐพงษ ์ โสมนาม โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 
๕ นางสาวพลอยชมพู  พลราชม โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 
๖ นายต่อพงศ ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๗ นางสาวชัชศนัณ  จตุรพันธ์ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๘ นางสาวอนุสรณ์  ภูลายเรียบ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๙ นางสาวนิพรรณ์ภรณ์  ดวงเคน โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 

๑๐ นางสาวศรัญญา  สุวรรณศรี โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
 



ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑๑ นางสาวเติมรัก  ศรีพลกรัง โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 
๑๒ นางสาวมณีวรรณ  ขวาธิจักร โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 
๑๓ นางสาวธัญลักษณ์  ดวงไชยเงิน โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 
๑๔ นางสาวภัทรธิดา  มหาวงษ ์ โรงเรียนบ้านโพนจาน 
๑๕ นางสาวสุวนันท์  แสนราษฎร์ โรงเรียนบ้านป่าผาง 
๑๖ นางสาวสุรีวงศ ์ ผาใต้ โรงเรียนบ้านป่าผาง 
๑๗ นางสาวภัครภิรมย์  แสนสุริวงค ์ โรงเรียนร่มเกล้า 
๑๘ นางสาวสิริยากร  แสนสุริยวงค ์ โรงเรียนร่มเกล้า 
๑๙ นางสาวเจนจิรา  สีบูฮม โรงเรียนร่มเกล้า 

 

๑.๔ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑ นายชิษณุพงศ์  งามสิทธิ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๒ นายพิชิต  งามสิทธิ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๓ นายนพรัตน์  สันทัน โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๔ นายปรเมษฐ์  สอนศูนย์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๕ นายธีระเทพ  เทบำรุง โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 
๖ นายวีรพัทธ  สมชายชาญ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 
๗ นายณัฐวุฒิ  หล้าพรหม โรงเรียนบ้านโนนกุง 
๘ นางสาวแทนคุณ  สมานจิตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
๙ นางสาวอรรณพ  เภาแก้ว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

๑๐ นางสาวชานนท์  นนท์สะเกตุ โรงเรียนบ้านท่าวัด 'ครุราษฏร์บำรุงวิทย์ 
๑๑ นางสาวเฉลิมพงศ์  สุริยะ โรงเรียนบ้านท่าวัด 'ครุราษฏร์บำรุงวิทย์ 
๑๒ นางสาวรสจรินท์  หาญมนตร์ โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) 
๑๓ นางสาวสุรดา  อ่อนมิ่ง กศน.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 
๑๔ นายภัทพงษ ์กุลสอนนาน โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 
๑๕ นายฉัตรมงคล  สาขันโคตร โรงเรียนบ้านท่าวัด 'ครุราษฏร์บำรุงวิทย์ 
๑๖ นายธนาวัต  ภักดีอำนาจ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 

 
 
 
 
 



๑.๕  แผนกช่างยานยนต์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑ นายวรรณชัย  อินอำคา โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๒ นายธนาทิป  โถแก้วเขียว โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๓ นายธีระชัย  ภูศรีสม โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๔ นายอัครณ ี บงแก้ว โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๕ นายธีรพันธิ์  พลเขต โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๖ นายสุริยะ  นวลมณี โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๗ นายอภิโชติ  สุตแสง โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๘ นางสาวกานต์ธิดา  อุปทุม โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๙ นายธนพล  เพ็ชรแวว โรงเรียนห้วยตาเปอะ 

๑๐ นางสาวพัชราภา  แพนดี โรงเรียนห้วยตาเปอะ 
๑๑ นายวายุภักดิ ์ ปัตโชติชัย โรงเรียนบ้านโนนกุง 
๑๒ นายนันทวัฒน์  เวียงภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนกุง 
๑๓ นายคมสัน  บุญตะหล้า โรงเรียนบ้านโนนกุง 
๑๔ นางสาวเอกพงษ ์ แก้วศรี โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๑๕ นางสาวคฑาวุธ  โนนจันทร์ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๑๖ นางสาวชญานนท์  สิงห์มอ โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๑๗ นางสาวดนุนันท์  ผลฉิมพลี โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 
๑๘ นายณัฐภูมิ  มิ่งแสง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าสุทธาวาส 
๑๙ นางสาวศรีเมือง  นุชเส โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 
๒๐ นางสาวธนดล  สมเสนาะ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 
๒๑ นายวินัย  เพียลาดไหล โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 
๒๒ นายพิเชษฐ์ชัย  มุลทาเย็น โรงเรียนโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 
๒๓ นางสาวชลธิชา  งิ้วพิมพา โรงเรียนร่มไทรวิทยา 
๒๔ นายภาณุวัฒน์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 

 

๑.๖  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑ นางสาวอรษวลี  ถาปันแก้ว โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ 
๒ นายรัฐพงษ์  ยังแสนภู โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 
๓ นางสาวขวัญฤด ี ทองออน โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๔ นางสาวพิมลพร  โสมชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

 
 



ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๕ นางสาวชนากานต์  ดาบชัย โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๖ นางสาวอินทิรา  ลามกระโทก โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
๗ นางสาวอรปรียา  ท้าวมา โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 
๘ นางสาวเกรียงไกร  ฮมภาราช โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๙ นางสาวกัลยา  แสนภูวา โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 

๑๐ นางสาวธนีพร  จำคำ โรงเรียนบ้านโพนจาน 
๑๑ นางสาวสุนิศา  สาทะโพน โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 

๑.๗  แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน 

๑ นางสาวอรัญญา  สินพรหม โรงเรียนศรีโพนทอง 
๒ นางสาวสุภาลักษ  เชื้อคำฮด โรงเรียนศรีโพนทอง 
๓ นายอานนท ์สินพรหม โรงเรียนศรีโพนทอง 
๔ นางสาวฐิตินันท์  อวนวัง โรงเรียนศรีโพนทอง 
๕ นางสาวกรรณิการ์  พรหมพินิจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
๖ นางสาวอมราพร  พลนามอินทร์ โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๗ นางสาวอนุธิดา  ใจดี โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๘ นางสาวนิดยา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๙ นางสาวพิชชาญา  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 

๑๐ นางสาวนัฏประภา  ภูศรีสม โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๑๑ นางสาวตรีทิตย์พิภา  ศรีมะโรง โรงเรียนบ้านผาสุกประชานุกูล 
๑๒ นางสาวขวัญอิศรา  เมืองด้วง โรงเรียนห้วยตาเปอะ 
๑๓ นางสาวรัตติยากร  วงประกรคำ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 
๑๔ นางสาวอุลัยพร  พาระแพง โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
๑๕ นางสาวธัญชนก  ดวงจันทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 
๑๖ นางสาวนงนุช  จักษุจินดา โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 
๑๗ นางสาวศศินา  ฝั่งของมา โรงเรียนบ้านโพนจาน 
๑๘ นางสาวกมลพร  เขียวโป โรงเรียนบ้านโพนจาน 
๑๙ นายศุภกิจ  นีอำมาตย์ โรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ 

 
 
 
 
 



๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
๒.๑ แผนกการบัญชี 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม 

๑ นางสาวอนุชรี  เหลืองพล โรงเรียนร่มเกล้า 
๒ นางสาวปัทมา  พรมเมือง กศน.อ.พังโคน จ.สกลนคร 
๓ นางสาวสุพัตรา  นาคคชฤทธิ์ โรงเรียนคำเพ่ิมพิทยา 
๔ นางสาวปิยฉัตร  ยงบรรทม วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 

 

๒.๒ แผนกการจัดการทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม 

๑ นางสาวกฤติกา  ผาพองยุน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
๒ นางสาวอนันต์ตรา  บุตรนาม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
๓ นางสาวปภาวีร์  งิ้วพรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 

 

๒.๓ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม 

๑ นายสิทธิชัย  ภูวงค ์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร 
 

๒.๔ แผนกช่างยนต์ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม 

๑ นายพีรพัตฒน์  จันทะวงค์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม 
๒ นายนครินทร์  พลเลขา กศน. อ.นาแก จ.นครพนม 
๓ นายอานนท์  วงค์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 

 

๒.๕ แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนเดิม 

๑ นางสาวกอแก้ว  วังสุขี วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 
 


