ข้อมูลทั่วไป ของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
ชื่อสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
E-mail
Facebook 
รถยนต์โดยสารประจ�ำทาง
เนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
247 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลหมื่นไวย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
0-4492-3301
0-4492-3302
http://www.nmptc.ac.th
nmptckorat@gmail.com
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
สาย 7 ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ
16 ไร่ 36 ตารางวา
SCAN ME
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“โนนตาสุก”
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วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครโคราช
ตามประกาศวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งนครราชสี ม า ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2556
ตามประกาศวิ
ท ยาลั
ย สารพั
ด ช่ า งนครราชสี
ม ากษา
ประจ�
ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2557
ตามประกาศวิทยาลั
ยเทคนิ
คนครโคราช
ประจ�ำปีการศึ
2557
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครโคราช
ประจ�ำปีการศึ
2558ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2558
นครราชสี
ม ากษา
ประจ�
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครโคราช

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลีย่ นชือ่ สถานศึกษา “วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช”
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครโคราช
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
4
2562ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2562
นครราชสี ม า ประจ�
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลหมื่นไวย อ�ำเภอเมือง

Facebook 

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

10

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

11

ตราประจ�ำ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

มีวงกลม 2 วงซ้อน เครื่องหมายเสมาธรรมจักรลายไทย
อักษรย่อ ทุ.ส.นิ.ม. ซึ่งย่อมาจากหลักธรรมที่เป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนา คือ

“อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค”

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
“วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช”

สีประจ�ำ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
สีขาว

หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
ที่มีจิตใจขาวบริสุทธิ์

สีแดงเลือดหมู หมายถึง สีเลือดของพระวิษณุกรรม หรือ
พระวิศวกรรม ผูเ้ ป็นเทพแห่งช่าง
ผู้สร้างสรรค์ ดลบันดาลให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และ
ประติมากรรมบนโลก
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วิวิททยาลั
ยาลัยยเทคนิ
เทคนิคคนครโคราช
นครโคราช

ต้นไม้ประจ�ำ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ต้นราชพฤกษ์ (Golden Shower)

หรือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของต้นราชพฤกษ์ คือ Cassia fistula เนื่องจากต้นราชพฤกษ์
ออกดอกสีเหลืองชูชอ่ ดูสง่างาม อีกทัง้ ยังมีสตี รงกับสีประจ�ำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น “ต้นไม้ของในหลวง” และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์
เป็นหนึ่งใน 3 สัญลักษณ์ประจ�ำชาติไทย โดยมี
1. ช้าง
เป็นสัตว์ประจ�ำชาติไทย
2. ศาลาไทย
เป็นสถาปัตยกรรมประจ�ำชาติไทย
3. ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจ�ำชาติไทย
เหตุผลเลือกเป็นดอกไม้ประจ�ำวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
1. เนื่ อ งจากเป็ น ต้ น ไม้ พื้ น เมื อ งที่ รู ้ จั ก กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย และมี อ ยู ่ ทุ ก ภาคของ
ประเทศไทย
2. มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีส�ำคัญๆ ในไทย และเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก
3. ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นยารักษาโรค อีกทั้งยังใช้ล�ำต้นเป็นเสาเรือน
ได้ เป็นต้น
4. มีสีเหลืองอร่าม พุ่มงามเต็มต้น เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา
5. มีอายุยืนนาน และทนทาน

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
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NAKHON KORAT TECHNICAL COLLEGE
NMPC - One Team by DONE

D
O
N
E

Digitalization

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Organization

องค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

Network @ Cooperation

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสมัยใหม่

Excellence & Upskill Reskill-New skill
การยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

The Model of Excellenct College is Perfect DONE :
Perfect is NMPC team - living in one family.

Perfect_DONE
คือ การพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ร่วมกัน โดยการร่วมท�ำทันที
ซึง่ ต้องเป็นการท�ำให้ดที สี่ ดุ ท�ำให้สมบูรณ์ และท�ำให้เกิดประโยชน์สงู สุด สูก่ ารเป็น
สถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ Excellent College

NMPC is the Perfect team - living in one family.

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
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คีย ์ C Guitar Capo 3 จะได ้เสียงเท่าตันฉบับ Eb

เนื�อร ้อง Drsaxkorat และบุคลากร วท.นครโคราช 65
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มาร์ชวิทยาลัยเทคนิPianoคนครโคราช หน ้า 2
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เกียรติประวัติ ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ล�ำดับ
ชื่อรางวัลและผลงาน
1 การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง การประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561

หน่วยงาน
สอศ.

ปีการศึกษา 2562
ล�ำดับ
ชื่อรางวัลและผลงาน
1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
2 การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว (ระดับระยะสัน้ ) ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศ ระดับภาค ประจ�ำปีการศึกษา 2562
3 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ระดับระยะสั้น) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับภาค ประจ�ำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
สอศ.
สอศ.
สอศ.

ปีการศึกษา 2563
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อรางวัลและผลงาน
การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค
การแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
การประกอบอาหารจานเดียว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
การแข่งขันตัดแต่งทรงผมสตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค

หน่วยงาน
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.

ปีการศึกษา 2564
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายการ/รางวัลและผลงาน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย
การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว

รางวัล
เข้าร่วม
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

ระดับ
อศจ.
ชาติ
ภาค
ภาค

หน่วยงาน
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
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รางวัลและผลงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
หน่วยงาน
1 นายสุรพล นามเสนา ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจ�ำปี
สอศ.
การศึ ก ษา 2561 เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สถาปนาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ครบรอบ 77 ปี
2 นายสุชิน ชินสีห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รางวัล
สอศ.
“พระพฤหัสบดี” ประเภทผูท้ ำ� คุณประโยชน์ดา้ นการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561
3 นายปริญญา ทิศด�ำรงค์  ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์  เข้าร่วมการประกวด
ระดั บ เหรี ย ญทองแดง “เครื่ อ งปั ๊ ม น�้ ำ พลั ง งานป้ อ นกลั บ ” การประกวด
สอศ.
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา  
2561
4 นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้  ครูทปี่ รึกษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์  เข้าร่วมการประกวด
ระดับเหรียญทองแดง “เครื่องปั๊มน�้ำพลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
สอศ.
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
5 นายสงวนศักดิ์ อาจพินจิ   ครูทปี่ รึกษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์  เข้าร่วมการประกวด
ระดับเหรียญทองแดง “เครือ่ งปัม๊ น�ำ้ พลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิง่ ประดิษฐ์
สอศ.
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
6 นายอนันต์ เติมขุนทด  ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์   เข้าร่วมการประกวด
สอศ.
ระดับเหรียญทองแดง “เครือ่ งปัม๊ น�ำ้ พลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิง่ ประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
7 นายสุชิน ชินสีห์ ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโคร
สอศ.
คอนโทรลเลอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
8 นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้ ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สอศ.
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง  ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
9 นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สอศ.
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561

18

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ปีการศึกษา 2562
ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
หน่วยงาน
1 นางสาวชัชชล มณีโมรา ครูผคู้ วบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการตัดแต่ง
สอศ.
ทรงผมสุภาพสตรี ระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
2 นายณัฐพร หลองเจาะ ครูผคู้ วบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเชือ่ ม
สอศ.
SMAW & GTAW & GMAW ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประจ�ำปีการศึกษา 2562
3 นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกรีฑา
สอศ.
วิ่งผลัดต่างระยะ ระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
4 นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สอศ.
แต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประจ�ำปี
การศึกษา 2562
5 นางสาวอัญชสา กิตติอนันต์ภทั ร์ ครูผคู้ วบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สอศ.
การประกอบอาหารจานเดียว ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประจ�ำปี
การศึกษา 2562
6 นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สอศ.
หุน่ ยนต์ออกแบบชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกลอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา  
2562

ปีการศึกษา 2563
ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
1 นายธเนศ  เจริญทนัง ผลงาน เครื่องตัดอลูมิเนียม MINI V.2 รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
2 นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น ผลงานพวงกุญแจไม่แตะโควิด รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด
ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
3 นายกิตติเดช  แน่นนอก ผลงาน มุ้งลวดส�ำเร็จรูป รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด
ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
4 นายพยุง อยู่เจริญ ผลงานแม่แรงไฟฟ้า (Electric Hydeaulic jack)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
5 นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ ผลงาน ตู้ไปรษณีย์ตาวิเศษ รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
6 นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง ผลงาน เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงออนไลน์
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

หน่วยงาน
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
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ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
7 นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ ผลงาน อุปกรณ์วัดระดับน�้ำล้น เตือนด้วยเสียง
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
8 นางฐิติพร  ซื่อตรง ผลงาน ปลั๊กไฟเพื่อความปลอดภัย รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
9 นายธนชัย  สีหะนันท์ ผลงาน สมาร์ทดิจิทัลฟาร์มเมอร์ รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
10 นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้ ผลงาน อุปกรณ์ “ล็อคกันลืม” รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
11 นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ ผลงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเช็คชื่อส่งไลน์
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
12 นายปริญญา   ทิศด�ำรงค์ ผลงาน อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยาน
พาหนะ รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
13 นายกุง้   หงษ์ขนุ ทด ผลงาน แอปพลิเคชัน่ แจ้งเตือนและแนะน�ำกิจกรรมช่วงกักตัว
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
14 นางปัญจพร  จันทร์เชย ผลงาน ตู้อบเสื้อผ้าด้วยความร้อนกลิ่นหอมชื่นใจ
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
15 นางปัญจพร  จันทร์เชย  ผลงาน พัดลมแอร์ประหยัดพลังงานเคลื่อนที่
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
16 นางปัญจพร   จันทร์เชย ผลงาน เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์
แบบ 2 in 1 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
17 นางปัญจพร  จันทร์เชย ผลงาน โต๊ะท�ำงานอเนกประสงค์ บ�ำบัดความเครียด
ด้วยเสียงเพลง รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
18 นางปัญจพร  จันทร์เชย ผลงาน ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนอัจฉริยะแบบ 3 in 1
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
19 นายเรืองวุฒิ   กลินทะ ผลงาน Drum Box (กลอง กล่องอเนกประสงค์) V.2
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
20 นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง ผลงาน รถแห่อเนกประสงค์ รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
21 นายรณพร  รัตนจันทร์ ผลงาน Bearing Grease Truck รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

19

หน่วยงาน
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศ.จนครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา

20

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
22 นายวิทวัส  สุรา ผลงาน อุปกรณ์ดันลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ V.2
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
23 นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง ผลงาน เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
24 นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์ ผลงาน พื้นรองเท้าสมุนไพรฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
25 นางเบญจมาศ  เอี่ยมโคกสูง ผลงาน สบู่กระดาษจากสมุนไพร
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
26 นางปัญจพร  จันทร์เชย ผลงาน ชุดอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟ ผ่านเสียงด้วย
แอปพลิเคชั่น รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
27 นางปัญจพร  จันทร์เชย ผลงาน เครื่องอบจานฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
28 นางปัญจพร  จันทร์เชย ผลงาน กล่องส�ำรองไฟอเนกประสงค์
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
29 นายสุชิน  ชินสีห์ ผลงาน ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent Teacher 4.0”
รางวัลอื่นๆ
30 ดร.สุรพล  นามเสนา ผลงาน ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent Teacher 4.0”
รางวัลอื่นๆ
31 นายสุชิน  ชินสีห์ ผลงาน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
รางวัลอื่นๆ ระดับชาติ
32 ดร.สุรพล  นามเสนา ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลหญิง
ชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
33 ดร.สุรพล  นามเสนา ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลชาย
รองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
34 นายประมูล  แตงกระโทก ผลงาน เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
35 นางสาวชัชชล  มณีโมรา ผลงาน ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
รองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
36 นางพิชญ์พิมล  เลิศสุริยะกุล ผลงาน ทักษะการแตงหน้า เกล้าผมเจ้าสาว
รองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
37 นายกฤษณะ  โมรานอก ผลงาน ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ
ชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
38 นางธิชา  ต้นโพธิ์ ผลงาน ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ ชนะเลิศ
ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
39 นางสาวอัญชสา  กิติอนันต์ภัทร์ ผลงาน ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
ชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
40 นายเรืองวุฒิ  กลินทะ ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย
รองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
41 นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย
รองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
42 นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง
ชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
43 นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด ผลงาน ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) รางวัลอื่นๆ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
44 นายพยุง   อยู่เจริญ ผลงาน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
45 นางกิตติยา  ธีรพงศ์พัช ผลงาน ทักษะพื้นฐานประเภทวิชาภาษาไทย
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
46 นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด ผลงาน ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
47 นางสาวณิชกานต์  ไคลพิมาย ผลงาน ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
48 นายวิศรุต  กัจจายะนันท์ ผลงาน ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
49 นางสาวณัฐริกา  นนตานอก ผลงาน ทักษะการประกวดสุนทรพจน์จีนกลาง
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
50 นายธนกฤต  มารศรี ผลงาน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
51 นายกฤษดา  ขอเอื้อนกลาง ผลงาน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมมอเตอร์
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
52 นายอดุลวิทย์  กุดรังนอก ผลงาน ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
53 นายวิทวัส  สุรา ผลงาน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
54 นายณัฐพล  ชาวนาแปน ผลงาน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
55 นายธนภัทร รัตนสิรินภา ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
56 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร  แสงพรม ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
(ทีม ปวส.) รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
57 นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(ทีม ปวส.) รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
58 นายรณพร  รัตนจันทร์ ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
59 นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
60 นายสราวุธ  รอดวินิจ ผลงาน ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.)
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
61 ว่าที่ ร.ต. รณชัย  อุทธา ผลงาน ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.)
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
62 นายประมูล  แตงกระโทก ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ทีม ปวช.) รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
63 นายทินกร  อันทะค�ำภู ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.)
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
64 นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์ ผลงาน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
65 นายพิทักษ์  พันเดช ผลงาน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
66 นางสาวศันสนีย์  อัครมนตรี  ผลงาน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
ล�ำดับ
ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
67 นายสุเมธ  พระเดชพงษ์ ผลงาน ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
68 นายธนชัย  สีหะนันท์ ผลงาน ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
69 นายสุพจน์   สุรเสียง ผลงาน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
70 นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ ผลงาน  ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
71 นายขจรศักดิ  ์ ดอกแขมกลาง ผลงาน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
72 นางฐิติพร  ซื่อตรง ผลงาน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

23

หน่วยงาน
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา
อศจ.นครราชสีมา

ปีการศึกษา 2564
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล
นางสาวณิชกานต์  ไคลพิมาย
นายธเนศ  เจริญทนัง
นายเกษม  วนาภรณ์
นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ
นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราพร แสงพรม
นางฐิติพร  ซื่อตรง
ว่าที่ ร.ต.รณชัย  อุทธา
นายวิทวัส  สุรา
นายรณพร  รัตนจันทร์
นายอนันท์  นาคสมพันธ์
นายปิยะณัฐ  ปัญญะพิมพ์
นางสายสุนี  ทองดีนอก
นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง
นางปัญจพร  จันทร์เชย
นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง
นายปริญญา  ทิศด�ำรงค์

รางวัล/ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC
สิ่งประดิษฐ์ กระเป๋าห้อยคอ L ก ฮ
สิ่งประดิษฐ์ ติม เย็น แข่ว
สิ่งประดิษฐ์ ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ
สิ่งประดิษฐ์ ทุ่นลอยน�้ำโซล่าเซลล์ 2 in 1
สิ่งประดิษฐ์ สบู่สาบเสือ
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อปนเปื้อนธนบัตร
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยดึงลวดหนาม
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดกรอง
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดลูกปั้มเบรก
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เจาะกระดาษอเนกประสงค์
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องนวดไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ V.2
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนมูลไส้เดือนแบบ 2 in 1
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องให้อาหารสัตว์ออนไลน์ V.2
สิ่งประดิษฐ์ เปลไกวเด็กโบราณถอดประกอบ

ระดับ หน่วยงาน
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
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ปีการศึกษา 2564
ล�ำดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ-สกุล
นายธนชัย  สีหะนันท์
นางสาวอัญชสา กิติอนันต์ภัทร์
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง
นายกิตติเดช  แน่นนอก
นายมังกร  พรจ�ำศิลป์
นายสุชิน  ชินสีห์
นายพรชัย อุ้มอังวะ
นายบุญฤทธิ์  บุญหมื่นไวย
นางทัดดาว  ศรีวิไล
นายบรรจง  แจ่มศรี
นายปริญญา  ทิศด�ำรงค์
นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ
นายอนันต์  เติมขุนทด
นายสราวุธ  รอดวินิจ
นายธนภัทร  รัตนสิรินภา
นายวิทวัส  สุรา
นายประมูล  แตงกระโทก
นายกิตติ  จารุจินดา
นายธนชัย  สีหะนันท์
นายสุพจน์  สุรเสียง
นายธนกฤต  มารศรี
นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ
นายสุชิน  ชินสีห์
นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้
นายบุญฤทธิ์  บุญหมื่นไวย
นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น
นายธเนศ  เจริญทนัง
นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์
นายธีรยุทธ  เมนะรัตน์
นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์

รางวัล/ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ แฮปปี้ฟาร์ม
สิ่งประดิษฐ์ โยเกิร์ตขิง
สิ่งประดิษฐ์ โรงเพาะเห็ดเด็กช่าง
สิ่งประดิษฐ์ ไม่มีคนขับก็ลากได้
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
การคัดเลือกหุน่ ยนต์ ABU อาชีวศึกษา (ครูทปี่ รึกษา)
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ปวช.)
ทักษะงานยานยนต์
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์
ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวส.
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการเชื่อมโลหะ ปวช.
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ทักษะงานฝึกฝีมือ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ทักษะโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ระดับ หน่วยงาน
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
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ปีการศึกษา 2564
ล�ำดับ
48
49
50
51

ชื่อ-สกุล
นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด
นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์
นางกิตติยา  ธีรพงศ์พัช
นายจีระศักดิ์  สีหมุ่ย

รางวัล/ผลงาน
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
ทักษะการประวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ทักษะการประกวดมารยาทไทย
52 นายธนากร  จันทร์นามล
53 นายอิทธิพัทธ์  เคลื่อนเมืองปัก ทักษะการแข่งขันประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
54 นายนิธิกุล  ศิลาวงศ์
ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
55 นางสาวไพริน  มุ่งบุญ
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
56 นางสาวชัชชล  มณีโมรา
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
57 นางธิชา ต้นโพธิ์
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
58 นายสุชิน ชินสีห์
ทักษะการออกแบบงจรอิเล็กทรอนิกส์
59 นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
60 นายรณพร  รัตนจันทร์
ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
61 นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล
62 นางสาวอัญชสา กิติอนันต์ภัทร์ ทักษะอาหารจานเดียว
63 นางสาวณิชกานต์  ไคลพิมาย สิ่งประดิษฐ์ กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนมูลไส้เดือนแบบ 2 in 1
64 นางปัญจพร  จันทร์เชย

ระดับ หน่วยงาน
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
ภาค สอศ.
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รางวัลและผลงานผู้เรียน
ปีการศึกษา 2561
ล�ำดับ
ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
หน่วยงาน
1 นายเนรมิต แสงทอง  ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เหรียญทอง “การประกวด
สอศ.
วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28  
ประจ�ำปีการศึกษา  2561
2 นายทักษ์ดนัย พิมอุบล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
สอศ.
ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
3 นายพลธกร ไชยกระโทก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
สอศ.
ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค ครั้งที่  28  ประจ�ำปีการศึกษา  2561
4 นายชนชิต รุน่ มะลัง ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์  
สอศ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค  
ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
5 นายทัศนะ หาดกระโทก ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์  
สอศ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค  
ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
6 นายวันชัย วัยกลาง  ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง  ชื่อผลงาน  
สอศ.
“เครือ่ งปัม๊ น�ำ้ พลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
7 นายธั ศ นะ หาดกระโทก ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดระดั บ เหรี ย ญทองแดง  
สอศ.
ชื่อผลงาน “เครื่องปั๊มน�้ำพลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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ล�ำดับ
ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
หน่วยงาน
8 นายธันยธรณ์ กวนงูเหลือม   ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง
สอศ.
ชื่อผลงาน “เครื่องปั๊มน�้ำพลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา  2561
9 นายตวงลาภ เจิมขุนทด   ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง
สอศ.
ชื่อผลงาน “เครื่องปั๊มน�้ำพลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา  2561
10 นายณรงค์ฤทธิ์ ไพลขุนทด   ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง
สอศ.
ชื่อผลงาน “เครื่องปั๊มน�้ำพลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
11 นายทักษ์ดนัย พิมอุบล   ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการออกแบบ
สอศ.
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
พื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
12 นางสาวรินลดาภา โพธิ์ศรี   ได้รับรางวัลชนะเลิศ   “การประกวดร้องเพลง
สอศ.
สากลหญิง 1 คน” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28  
ประจ�ำปีการศึกษา 2561
13 นายองอาท ลาภกระโทก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  “การประกวด
สอศ.
วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28  
ประจ�ำปีการศึกษา 2561
14 นายฉัตรชัย บริสุทธิ  ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “การแข่งขันทักษะตัดแต่ง
สอศ.
ทรงผมไตล์ แ ฟชั่ น ” การประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่  28  
ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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ปีการศึกษา 2562

ล�ำดับ
ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
หน่วยงาน
1 นายชัยวัฒน์ ชาญจิ้งหรีด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานเชื่อม
สอศ.
SMAW& GTAW & GMAW ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ�ำปีการศึกษา 2562
2 นายภราดร กุลดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะงานเชื่อม SMAW &
สอศ.
GTAW & GMAW ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ�ำปีการศึกษา 2562
3 นายพิทักษ์พงษ์ พรมงูเหลือม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาวิ่งผลัดต่างระยะ
สอศ.
ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
4 นายพิทักษ์พงษ์ พรมงูเหลือม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาวิ่งผลัดเมดเลย์ชาย  
สอศ.
ระดับภาค ประจ�ำปีการศึกษา 2562
5 นางสาวลัดดา เทดี ได้รบั รางวัลการแข่งขันหุน่ ยนต์ออกแบบชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร
สอศ.
กลอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
6 นางสาวนิตยตา นีกระโทก ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วน
สอศ.
เครื่องจักรกลอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ล�ำดับ
ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
หน่วยงาน
1 นายอนุชิต  หุนทะเล ผลงาน เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ปีการศึกษา 2563 อศจ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
2 นางณัฐรัฐอร  เทืองสันเทียะ ผลงาน ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
สอศ.
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
3 นางสาวชัชฎาภรณ์  สายสอน ผลงาน ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
สอศ.
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
4 นายอธิดี  กาญจนภาศ ผลงาน ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
สอศ.
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
5 นายเกียรติไพศาล  วนกลาง ผลงาน ทักษะการแตงหน้า เกล้าผมเจ้าสาว
สอศ.
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
6 นางสาวเกษมณี  เหล็กสิงห์ ผลงาน ทักษะการแตงหน้า เกล้าผมเจ้าสาว
สอศ.
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
7 นางสาวล�ำพู  กล้าแข็ง ผลงาน ทักษะการแตงหน้า เกล้าผมเจ้าสาว
สอศ.
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
8 นายขวัญ  แสงเมือง ผลงาน ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ ปีการศึกษา 2563
สอศ.
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
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ล�ำดับ
ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
9 นายเรืองโรจน์  รัตนโกมุท ผลงาน ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ ปีการศึกษา
2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัล ทักษะวิชาชีพ
10 นายวุฒิชัย  ตาทอง ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย
ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
11 นางสาววรินลดาภา  โพธิ์ศรี ผลงาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง
ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทรางวัล ทักษะวิชาชีพ
12 นายณรงค์ศักดิ์  ขอเหล็กกลาง ผลงาน ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
13 นายณัฐดนัย  ไวไธสง ผลงาน ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
14 นางสาวภิชญาดา  วงค์กระโทก ผลงาน ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
15 นางสาวธัญลักษณ์  ค�ำแก้ว ผลงาน ทักษะการประกวดสุนทรพจน์จีนกลาง
ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
16 นายณรงค์ชัย  พรมเสนา ผลงาน ทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
17 นายรวิช  แสงสว่างวัฒนะ ผลงาน ทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
18 นายภราดร  กรรมเทพ ผลงาน ทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
19 นายกิตติโส  เถาพุดซา ผลงาน ทักษะงานเครือ่ งยนต์เล็กดีเซล  ปีการศึกษา 2563
รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
20 นายกกฤษดา  ถุงพุดซา ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
21 นายรัฐศาสตร์  หม่อมกระโทก ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ทีม ปวช.) ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัล
ทักษะวิชาชีพ
22 นายอาทิตย์ เกรียบกลาง ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
23 นายเจษฎา  คุณสันเทียะ ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
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หน่วยงาน
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
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ล�ำดับ
ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
24 นายณัฐพงษ์  จันทร์ทองหลาง ผลงาน ทักษะงานเครือ่ งยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัล ทักษะวิชาชีพ
25 นายปรีชา  งามจันอัด ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
26 นายฐิติวัฒน์  สาระวาท ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
27 นายเจษฎา  ผาน้อยวงค์ ผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
28 นายณัฐกานต์  อาวีถนอมวงศ์ ผลงาน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
29 นายอนุสรณ์  พุละครบุรี ผลงาน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
30 นายเจษฎา  ผาน้อยวงค์ ผลงาน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 รางวัลอื่นๆ ระดับจังหวัด ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.

ปีการศึกษา 2564
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นายอัษฎา  แซ่โค้ว
นายเกื้อกูล  กอแน
นายสิงหา  เธอกิ่ง
นายพงศธร  มีศิลป์
นายโชคชัย  จารีรัตน์
นายยุทธพงษ์  ดวงค�ำภา
นายเจษฎา  ม่วงกลาง
นายอติวิชญ์  โทโสลี
นายสรวิชญ์ เจริญสุข
นายธนวัตน์  สุวรรณพัฒน์
นางสาวกุลสตรี  ศรีชัยภูมิ
นายสรัลธร  มากงูเหลือม
นายณัฐนันท์ อมฤก
นายกิตติโส  เถาพุดซา
นายกิตติ  ศรีโพธิ์

รางวัล/ผลงาน
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ปวช.)
ทักษะงานยานยนต์
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์

ระดับ หน่วยงาน
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
ชาติ สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
อศจ. สอศ.
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ปีการศึกษา 2564
ล�ำดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ-สกุล
นายรัฐศาสตร์  หม่อมกระโทก
นายวุฒิชัย ปุราตะโน
นายอดิศร  ถวิลถึง
นายณัฐพล  นวนกลางดอน
นายศุภวัฒน์  สิงห์ไธสง
นายณัฐวุฒ  บรรเทิงกุล
นางสาวลัดดา  พรมจินดา
นายสุพัฒน์  แก้วมล
นายเกื้อกูล  กอแน
นายวีรภาพ  นาคขุนทด
นายพงศภัค  เต่าสุวรรณ์
นายธนากร  เอินขุนทด
นางสาวพรรณวสา พิมพ์โคตร
นางสาวรุจิรา  หมั้นดอกไม้
นายเจษฎา  จอมเกาะ
นางสาวเกสรา  เอกประ
นางสาวศศิธร  จันสะ
นางสาวลาภิส ค�ำตอง

รางวัล/ผลงาน
ระดับ หน่วยงาน
ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวส.
อศจ. สอศ.
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
อศจ. สอศ.
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อศจ. สอศ.
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม อศจ. สอศ.
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า อศจ. สอศ.
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง อศจ. สอศ.
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
อศจ. สอศ.
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ อศจ. สอศ.
ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อศจ. สอศ.
ทักษะการเชื่อมโลหะ ปวช.
อศจ. สอศ.
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
อศจ. สอศ.
ทักษะงานฝึกฝีมือ
อศจ. สอศ.
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
อศจ. สอศ.
ทักษะโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
อศจ. สอศ.
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อศจ. สอศ.
ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
อศจ. สอศ.
ทักษะการประวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
อศจ. สอศ.
ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
อศจ. สอศ.
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
34 นางสาวจันทร์นิภา  นามพุดซา ทักษะการประกวดมารยาทไทย
อศจ. สอศ.
35 นางสาวศิรินภา  เลิศล�้ำ
ทักษะการแข่งขันประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
อศจ. สอศ.
36 นางสาวอ�ำภาพร  อาษาภักดี ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
อศจ. สอศ.
37 นางสาววราภรณ์  ภักดี
ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
อศจ. สอศ.
38 นางสาวสโรชา วงศ์พัทธิ์
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
ภาค สอศ.
39 นายสนธิ  กวกขุนทด
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
ภาค สอศ.
40 นายสหรัฐ  อรุณรัตน์
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
ภาค สอศ.
41 นายสิงหา  เธอกิ่ง
ทักษะการออกแบบงจรอิเล็กทรอนิกส์
ภาค สอศ.
42 นายพงศกร  ศรีสุนทร
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
ภาค สอศ.
43 นายเข็มทอง  หม่อมกระโทก ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
ภาค สอศ.
44 นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ทักษะอาหารจานเดียว
ภาค สอศ.

คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ท�ำเนียบผู้บริหาร
ล�ำดับที่		

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

ระหว่างปี พ.ศ.

1

นายอุดม

ไชยนอก

อาจารย์ใหญ่

2524 - 2527

2

นายอุดม

ไชยนอก

ผู้อ�ำนวยการ

2527 – 2535

3

นายอุดม

ไชยเดชาธร

ผู้อ�ำนวยการ

2535 – 2538

4

นางทัศนียา

รัตนเศรษฐ

ผู้อ�ำนวยการ

2538 – 2541

5

นางเพ็ญจันทร์

กาญจนพันธ์

ผู้อ�ำนวยการ

2541 – 2545

6

นางกมลชนก

เมตต์กรุณ์จิต

ผู้อ�ำนวยการ

2545 – 2554

7

ดร.สุกุล

สุวรรณธาดา

ผู้อ�ำนวยการ

2554 – 2555

8

นายปราโมทย์

ขุนเพ็ง

ผู้อ�ำนวยการ

2556 – 2558

9

นายอาคม

จันทร์นาม

ผู้อ�ำนวยการ

2558 – 2560

10

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ

ผู้อ�ำนวยการ

2560 – 2562

11

นายประยูร

ป้องสีดา

ผู้อ�ำนวยการ

2562 – 2562

12

นายศิริพงษ์

คุณากรพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการ

2562 – 2563

13

นายสุดชาย  

บุตรแสนลี

ผู้อ�ำนวยการ

2563 - ปัจจุบัน

