
 1 

 
รายงานผลการด าเนินการแข่งขัน 

   ทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา 
ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
 
 

สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
เครื่องยนต์เล็กและ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายธนกฤต    นิลเนียม นายวาปี    ศรีป๎ญญา เข้าแข่งขันระดับภาค 
จักรยานยนต์   นายสมทรง  สุขจิต   
   นายโชคทวี    ชาญธนู   
 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 2 นายชินวัตร    กุมสิงห์ นายทรงยศ    เทียนพิมพ์ใหม่  
   นายอภิวัฒน์    ภูลับ   
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 3 นายสมหมาย    เกยนอก นายธรนินทร์    ผลสุข  
   นายธนวัฒน์    นาฉกาจ   
   นายอเนก    สวนแก้ว   
เทคนิคยานยนต์  
(ปวช. / ปวส.) 

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 1 นายพงษ์เชษฐ์    คุณขุนทด นายคม    เจ๊กนอก เข้าแข่งขันระดับภาค 
ปริสุทโธ  นายเฉลิมเกียรติ    เทินสะเกตุ   

   นายจิราวุฒิ    เหลือมผล   
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นายวิทวัส    รานอก นายประยุทธ    ชัยนิวัฒนา  
   นายทนงค์ศักดิ์    ประณีตพลกรัง   
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สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
 วิทยาลัยเทคนิคป๎กธงชัย 3 นายมาโนช    มงกุฎกิ่ง นายอรรคฤทธิ์    คัมภิรานนท์  
   นายเอกมล    จันทาจังหรีด   
   นายณัฐพล    พังพรพรมราช   
เครื่องท าความเย็น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายธนพล    ชาญเชี่ยว นางสาวประไพศรี    ละออศรี เข้าแข่งขันระดับภาค 
และปรับอากาศ   นายอาสา    ชินพงษ์   
   นายปิยะวัฒน์    แกมทับทิม   
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 2 นายยุทธนา    นินขุนทด นายคณิต    พิมพ์ค าไหล  
 ปริสุทโธ  นายณัฐดนัย    อินทร์ค า   
   นายไวยวุฒิ    ทวีโยค   
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 3 นายธวัชชัย    แขนสันเทียะ นางสาวศันสนีย์    อัครมนตรี  
   นายสาธิต    น้อยเกิด   
   นายจักรภัทร    กุภูมพี   
สาขางานออกแบบ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายสิทธิศักดิ์    กู่สันเทียะ นายจเร    เกลี้ยงมีศรี เข้าแข่งขันระดับภาค 
ไฟฟ้าและเขียนแบบ   นายอดิศร    มโนรส   
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 2 นายกฤพนธ์    อรรถกูล นายสุเทพ    เขื่อนแก้ว  
   นายสุรศักดิ์    พงส์สวัสดิ์   
   นายณัฐพงศ์    จรครบุรี   
 วิทยาลัยเทคนิคการอาชีพชุมพวง 3 นายทิวากร    ขาวสุข นายอัศวิน    สร้อยจิตต์  
   นายมงคล    โสภา   
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สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
เขียนโปรแกรมควบคุม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายวรวุฒิ    พลจันทึก นายธวัชชัย    ภูมิสถาน เข้าแข่งขันระดับภาค 
โปรแกรมเมเบิล   นายวัชรินทร์    พลจันทึก   
คอนโทรลเลอร์ PLC   นายเจตนิพัทธ์    ลือขุนทด   
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 2 นายพงษ์ภักดิ์    ใหญ่บุญ นายอุดม    บุญเฮ้า เข้าแข่งขันระดับภาค 
 ปริสุทโธ  นายเจนณรงค์    คูระโคตร   
   นายสุรชาติ    ปอสูงเนิน   
 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 3 นายนรินทร์    เข็มสี นายดนัย    สีอ่อนนอก  
   นายมงคล    เรียบร้อย   
   นายนิพนธ์    ปราสาทนอก   
งานติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 1 นายเกียรติศักดิ์    หีบขุนทด นายสุพจน์    วรธ์พรหมมา เข้าแข่งขันระดับภาค 
ร้อยสาย ปริสุทโธ  นายประสิทธิ์    สินขุนทด   
   นายสฤษดิ์    งามพิมาย   
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นายจิราวัฒน์    ยอดชาญ นายเจริญ    พุฒพันธ์  
   นายอารัมภ์    เงินนอก   
   นายปิยณัฐ    มีสัจย์   
 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 3 นายสุรชาติ    วัฒนชัยไผ่สวัสดิ์ นายปรีชา    ศูนย์กลาง  
   นายพิชัย    ตุ๊ยกระโทก   
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สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
งานกลึง กัด ตัด ไส  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 1 นายวุฒิชัย  ดอกโศก  เข้าแข่งขันระดับภาค 
ชิ้นงาน ปริสุทโธ     
 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 2 นายณัฐวุฒิ    หยั่งบุญ   
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 3 นายคมกริช    โลสันเทียะ   
ช่างเชื่อม วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 1 นายณรงศักดิ์    วรรณโกษิต  เข้าแข่งขันระดับภาค 
   นายไตรภพ    ทองสกุล   
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นายเทพณรงค์    อุดมนาม   
   นายธันยบูรณ์    หนูชม   
เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายธีรพงษ์    พงษ์นัยรัตน์  เข้าแขง่ขันระดับภาค 
   นายอนุชา    ซาสุดสี   
งานฝึกฝีมือ วิทยาลัยเทคนิคป๎กธงชัย 1 นายโยธิน    พรฉิมพลี  เข้าแข่งขันระดับภาค 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นายศศิวงค์    ฉิมนอก  เข้าแข่งขันระดับภาค 
 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 3 นายเดชา    เขียวสมอ   
การประกอบและซ่อม วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 1 นายธงชัย    นิตย์ใหม่ นายสมศักดิ์    สันพิมาย เข้าแข่งขันระดับภาค 
เครื่องขยายเสียง   นายชินวัตร    การะจ่างแจ้ง   
   นายวีรพงษ์    วัชรพงษ์   
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 2 นางสาวสุพรรณี    โพดภักดี นายอนุสรณ์    คินขุนทด เข้าแข่งขันระดับภาค 
 ปริสุทโธ  นายอครพล    คิมขุนทด   
   นายอินทรีย์    สุวรรณกุฏ   
 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 3 นายประกิตพงศ์    โพธิ์จักร นายวิรัติ    เหมาะหมาย  
   นายอภิวัฒน์    จันทา   
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สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายพีรพัฒน์    ไตรวุฒิป๎ญญาวงศ์ นายตฤน    ขันโคกกรวด เข้าแข่งขันระดับภาค 
   นายณัฐพงษ์    กองแก้ว   
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 2 นายมาโนชญ์    ดอกทุเรียน นายสุชิน    ชินสีห์ เข้าแข่งขันระดับภาค 
   นายธวัชชัย    แสวงหาทรัพย์   
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 3 นายไพศาล    พิมพ์ประสาน นายอนิรุตติ์    จุลเกตุ  
 ปริสุทโธ  นางสาวกรรณิการ์   โสขุนทด   
   นายยิ่งยศ    ดีพิมาย   
เล่านิทานพื้นบ้าน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ 1 นายอภิสิทธิ์    จุลศรี  เข้าแขง่ขันระดับภาค 
 ท่องเที่ยวนครราชสีมา     
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นางสาวนุชนาม    บรรจงปรุ   
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 3 นางสาวญาณี    ผลเจริญ   
 ปริสุทโธ     
รักการอ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 1 นางสาวกิตติยา    จ าปาทอง  เข้าแข่งขันระดับภาค 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นายสุวัฒน์    ภาคกลาง   
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ 3 นายวรานันต์    โคตะโย   
 ท่องเที่ยวนครราชสีมา     
ร้องเพลงลูกทุ่งไทย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 1 นายวีระศักดิ์    สวามิตร  เข้าแข่งขันระดับภาค 
(ชาย) วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 2 นายวราพล    ยอดบุญนอก   
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 3 นายชูชาติ    ภูขุนทด   
 ปริสุทโธ     
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สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 1 นางสาวเมขลา    ฤทธิ์สุข  เข้าแข่งขันระดับภาค 
(หญิง) วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 2 นางสาวธนิสา    ชิดนอก   
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 3 นางสาวอรอนงค์    ฉนังกลาง   
จินตลีลาประกบเพลง วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 1 นางสาววีรญา    พ่ึงแตง  เข้าแข่งขันระดับภาค 
ไทยลูกทุ่ง   นางสาวสิริลักษณ์    ลากสกุล   
   นางสาวสุพรรษา    ศรีพันธ์ดร   
   นางสาวลักคณา    ผุดผาย   
   นายมตรี    แถบทอง   
   นางสาวศศิธร    กัดสูงเนิน   
   นายมานิตย์    เจ๊กจันทึก   
   นางสาวพรรันย์    ผายพนพฤกษ์   
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 2 นางสาวมณีรัตน์    เปี่ยมไธสง   
   นางสาวเฉิดโฉม    แนบกลาง   
   นางสาวขนิษฐา    กิจการ   
   นางสาวอัจฉราพร    ปาปะป๎ง   
   นางสาวสุภัสรา    แก้วโอ่ง   
   นางสาวเจนจิรา    แดนนา   
   นางสาวสุดารัตน์    ด่านณรงค์   
   นางสาวจิราภรณ์    พันธัง   
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สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 3 นางสาวเยาวลักษณ์    เสร็จกิจ   
   นางสาวนาตยา    สุขพิมาย   
   นางสาวจุฑามาศ    สร้างไร่   
   นางสาวปิยวรรณ   พินิจด่านกลาง   
   นางสาวสุจารี    แสวงนอก   
   นางสาวแสงมณี    มาแสง   
   นางสาวรจนา    โสภณ   
   นางสาวอารีรัตน์    รักมิตร   
   นางสาววิสุตา    ประกอบสุข   
   นางสาวทิพย์ธัญญา  กล่ าภู่   
   นางสาวพัชรพร    โคตรพรม   
   นายศรชัย    เชื้อหงส์   
   นางสาวดวงใจ    ฉวีรัมย์   
พิธีกร วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 1 นายอนุศรณ์    แซ๋แต้  เข้าแข่งขนัระดับภาค 
   นางสาววรัญํู    วงค์ภูดร   
 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 2 นายณัฐวุฒิ    สานคล่อง   
   นางสาววริษฐา    แก่นสาร   
 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 3 นายพลากร    ผันจะโป๊ะ   
   นางสาวกาญจนา    แสงหัวช้าง   



 8 

 

สาขาวิชา / สาขางาน สถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม หมายเหตุ 
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 1 นางสาวปรัชญาณี   หวังรวมกลาง นางนิติยา    ชนภัณฑารักษ์ เข้าแข่งขันระดับภาค 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 นางสาวยศยามล    ลือพงศ์พัฒนะ ดร.เมนินี   เหล่าธรรมยิ่งยง  
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 3 นายสิริชัย    ทับทิมสุก นางสาวประภา    ชัยกิตติภรณ์  
การพูดสาธิตเป็นภาษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 นายจารุพัฒน์    จิรานิจนุวัฒน์ นางสาวพิมพ์พร    นามลิวัน เข้าแข่งขันระดับภาค 
อังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 นางสาวพัชรี    กิจกังวล นางสุนันทา    ปาละนันทน์  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 3 นายนพดล    ศรีนาคม นางสาวพลอยไพลิน    โพธิ์ศรี  
 การท่องเที่ยวนครราชสีมา     
การพูดสุนทรพจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 1 นางสาวปานทรวง    แซ่หลี่ Mr. Yao Min เข้าแข่งขันระดับภาค 
ภาษาจีน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 2 นายวัชร์ธรพงศ์    อรุณใหม่ นางอาทิตยา    สลิดชัย  
เว็บเพจ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 1 นายสุพงษ์    ผลพิมาย  เข้าแข่งขันระดับภาค 
   นายอครเดช    วงศ์ษา   
 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 2 นางสาวหฤทัย    แก้วสุข   
   นางสาวธนัชพร    สรสิทธิ์   
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 3 นายเจนณรงค์    แก้วหิน   
   นางสาวศวรนีย์    มารศรี   


