
/2.10  นางพวงทิพย์... 

  
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ท่ี   752 / 2559 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 -------------------------------------- 
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคยะลา สังกัดสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคใต้ 3  ไ ด้ก าหนดการ 
เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ในวัน จันทร์  ท่ี 17 ตุลาคม 2559 และก าหนดให้ลงทะเบียน 
วิชาเรียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนทุกระดับช้ัน ในวันพุธ ท่ี 12 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ 
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นกรรมการรับผิดชอบหน้าท่ีต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย  

1.1 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ประธานกรรมการ 
1.2 นายสมภพ เพชรภักดี กรรมการ 
1.3 นายสรศักด์ิ หลีเส็น กรรมการ 
1.4 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ กรรมการ 
1.5 นายทินกร คงศักดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางดวงกมล แก้วนก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่  ก าหนดแผนการด าเนินงาน ควบคุม และประสานงาน ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยส่ัง
การในเรื่องต่าง ๆ ในการด าเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2559 

 

  2.  คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
2.1 นายพัชรินทร์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการ 
2.2 นายอรรถพล ชูมณี กรรมการ 
2.3 นายสาโรจน์ มากจันทร์ กรรมการ 
2.4 ว่าท่ี ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา กรรมการ 
2.5 นายถาวร ปานแก้ว กรรมการ 
2.6 นายสิทธิชัย กุลศรี กรรมการ 
2.7 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ์ กรรมการ 
2.8 นายกิตติพร อินทร์สุวรรณ กรรมการ 
2.9 นายตวงสิทธิ์ ครุธน้อย กรรมการ 
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2.10 นางพวงทิพย์ มณีประวัติ กรรมการ 
2.11 นายเจริญ ดีเดช กรรมการ 
2.12 นางจีรดา ปล้ืมส าราญ กรรมการ 
2.13 นางอัจฉรียา แก้วเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

   มีหน้าที่   ก ากับดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระเงินค่าลงทะเบียน ประจ าภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของครูและนักเรียน นักศึกษาในภาควิชาท่ีรับผิดชอบ  
 

3.  คณะกรรมการด าเนินการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนวิชาเรียน ประกอบด้วย 

3.1 นางดวงกมล แก้วนก ประธานกรรมการ 
3.2 นายอับดุลรอมาน เจ๊ะเม๊าะ กรรมการ 
3.3 นายคติธรรม เฮ่าบุญ กรรมการ 
3.4 นายอับดุลซาเล็ม อูมูดี กรรมการ 
3.5 นางอารีรัตน์ แก้วกับเพชร์ กรรมการ 
3.6 นางธนัญชนก ชูเพชร กรรมการ 
3.7 นางสาวนุสรา รัตนเหม กรรมการ 
3.8 นางอัจฉรียา แก้วเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  1.  จัดเตรียมเอกสารรายช่ือนักเรียน นักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนวิชาเรียน  
    2.  ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียน และรับบัตรลงทะเบียนคืนจากครูท่ีปรึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา  
    3.  สรุปผลการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและแจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
    4.  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  4.  คณะกรรมการฝ่ายรับเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ประกอบด้วย 
4.1 นายทินกร คงศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
4.2 นายธาดา นิมานนท์ กรรมการ 
4.3 นางสาวกฤษณา เพชรรักษ์ กรรมการ 
4.4 นางฐิติมา แก้วเขียว กรรมการ 
4.5 นางสาวปริศนา การินทร์ กรรมการ 
4.6 นางสาวอังสุมา สุวรรณา กรรมการ 
4.7 นางสาวกมลรัตน์ แซ่เล้ียว กรรมการ 
4.8 นางสาวกาญจนา หมอกศรีสวัสด์ิ กรรมการ 
4.9 นางเอกอนงค์ นิลมณี กรรมการ 
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4.10 นางศุภกาญจน์ แซ่ล่ิม กรรมการ 
4.11 นางสาวมณัญญา ช่วยหอม กรรมการ 
4.12 นางสาวมาริสา ศรีนวล กรรมการ 
4.13 นางสาวอุมาภรณ์ ไชยหมาน กรรมการ 
4.14 นางสมฤดี สุวรรณมณี กรรมการ 
4.15 นางอารีย์ ยงยศยิ่ง กรรมการ 
4.16 นายโสภณ จีรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 

   

  มีหน้าที่  รับเงินค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา ทุกระดับช้ัน 

 

  5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559  เวลา 
09.00 น. – 11.30 น. ประกอบด้วย 

5.1 นางสาวนันทา จันทร์มณี ประธานกรรมการ 
5.2 นายรัตนศักดิ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
5.3 นายสามารถ รังไสย์ กรรมการ 
5.4 นายสราวุฒิ สาธาระกุล กรรมการ 
5.5 นางสาวทิพย์วดี มาเอียด กรรมการ 
5.6 นายอภินันท์ เจ๊ะเต๊ะ กรรมการ 
5.7 นายสุพัตร เหล่ามงคลชัยศรี กรรมการและเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่  ประกาศ ช้ีแจง แนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนและรายละเอียด 
จ านวนเงินค่าลงทะเบียนกับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ัน และบันทึกภาพกิจกรรม 

 

6.  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย 

6.1 นายสมภพ เพชรภักด ี ประธานกรรมการ 
6.2 นายวิทยา นิยมเดชา กรรมการ 
6.3 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีขวัญ กรรมการ 
6.4 นายใหญ่ แซ่ฮ่อ กรรมการ 
6.5 นายเกื้อกูล วาณิชเมธีกุล กรรมการ 
6.6 นายสุพจน์ สุทธิ กรรมการ 
6.7 นายศิริพล ทัศศรี กรรมการ 
6.8 นางรัมภา ภูมิกิจ กรรมการ 
6.9 นายสิทธิศักดิ์ ญาณภาพ กรรมการ 
6.10 นายมูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ กรรมการ 
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6.11 นายธีระพงศ์ ไชยศรี กรรมการ 
6.12 นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ กรรมการ 
6.13 นายสามารถ รังไสย์ กรรมการ 
6.14 นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ 
6.15 นายจาฏพัจน์ สิงห์สุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  1.  ตรวจเครื่องแต่งกายและประทับตรา ผ่านหรือไม่ผ่าน  
    2.  ให้ค าแนะน าการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบ แก่นักเรียน นักศึกษา 

     

7.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย 

7.1 นายทินกร คงศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
7.2 นายนิมะ หะยีดือเระ กรรมการ 
7.3 นายศิริพงษ์ นุเคราะห์วัด กรรมการ 
7.4 นายประสิทธิ์ คงจันทร์ กรรมการ 
7.5 เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
7.6 นายศุกร์ อุบล กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานท่ี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา ส าหรับการลงทะเบียนของ
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน ก่อนวันพุธ ท่ี 12 ตุลาคม 2559 
 

8.  คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

8.1 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ประธานกรรมการ 
8.2 นายศิริพล ทัศศรี กรรมการ 
8.3 นายสราวุฒิ สาธาระกุล กรรมการ 
8.4 นายสิทธิชัย กุลศรี กรรมการและเลขานุการ 
8.5 นักศึกษาภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วย 

 

  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการติดต้ังระบบเครื่องเสียง ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

  9.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน ปฏิบัติงานวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย 

9.1 หัวหน้าภาคทุกสาขาวิชา ประธานกรรมการ 
9.2 ครูที่ปรึกษา (ตามบัญชีรายช่ือ) กรรมการ 

 

  มีหน้าที่  1.  รับบัตรลงทะเบียนวิชาเรียนท่ีงานทะเบียน วันพุธ ท่ี 12 ตุลาคม 2559 และ

ส่งคืนบัตรลงทะเบียนท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในวันพุธ ท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  
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    2.  แจกบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (ทบ.01) ให้นักเรียน นักศึกษากรอกรายละเอียดใน

บัตรลงทะเบียน (ทบ.01) และให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันไปช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จส้ินภายใน  

วันจันทร์ ท่ี 31 ตุลาคม 2559  

     3.  ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (ทบ.01)  
 

  10.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

10.1 นายสรศักด์ิ หลีเส็น ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาววิจิตรา สายอ๋อง กรรมการ 
10.3 นายศวัส โกสุมดิษพล กรรมการ 
10.4 นายธนเดช พลศรีนวล กรรมการ 
10.5 นางสาวเกษรา ศรีขวัญ กรรมการ 
10.6 นางสาวซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ กรรมการ 
10.7 นายวิจิตร ขวัญเอียด กรรมการและเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่  จัดท าประเมินผลการด าเนินการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน  

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ท้ังนี้ ให้ ผู้ ท่ีไ ด้รับการแต่ง ต้ังตามค า ส่ัง   รับ ผิดชอบและปฏิบั ติหน้าท่ีให้ เป็นไปตาม 
ระเบียบแบบแผนทางราชการโดยเคร่งครัดให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม  อันจะเป็น
ผลดีแก่ทางราชการ หากมีความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ท าบันทึกเสนอต่อประธานอ านวยการ  
เพื่อขอสับเปล่ียนให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
  
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  7 ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 

 (นายทินกร  คงศักดิ์ศรี) 
                                                         รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
 

 



/1.29 นายอนันต์... 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ที่  752 / 2559  ลงวันที่  7 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
รายชื่อกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
 

1. ภาควิชาเคร่ืองกล 
 นายวิชิต  ชูนาค   ประธานครูที่ปรึกษา 

1.1 นายวิชิต  ชูนาค       ปวช.1/1  
1.2 นางสาวอัสมะ ยูนุ๊       ปวช.1/2 
1.3 นายมุกตา  อาลี       ปวช.1/3 
1.4 นายเจริญ  ดีเดช       ปวช.1/4 
1.5 นายราชศักดิ์  จันทร์เพชร      ปวช.1/5, 1/6 
1.6 นางจงจิตต์  สายแก้ว       ปวช.2/1 
1.7 นางสาววรรณดี แซ่ฟู       ปวช.2/2 
1.8 นายอรรถพล  ชูมณี       ปวช.2/3 
1.9 นายพิชิต  จันทร์ขุน      ปวช.2/4 
1.10 นายวิทยา  นิยมเดชา      ปวช.2/4 
1.11 นางสาววิจิตรา สายอ๋อง       ปวช.2/5 
1.12 นายธนเดช  พลศรีนวล      ปวช.2/6 
1.13 นายคามีล  ดือราแม       ปวช.2/7 DVE 
1.14 นายกฤตภัทร วรรณเริก      ปวช.3/1 
1.15 นางรัมภา  ภูมิกิจ       ปวช.3/2 
1.16 นายยูโซฟ  หะยีอาซา      ปวช.3/3 
1.17 นายศิริพงษ์  นุเคราะห์วัด      ปวช.3/4 
1.18 นายคติธรรม เฮ่าบุญ       ปวช.3/4 
1.19 นายพช  แก้วเขียว      ปวส.1/1 
1.20 นายกระจ่าง ชัยสินธุ์       ปวส.1/3 
1.21 นายเฉลิม  เดิมหมวก      ปวส.1/4 
1.22 นายปฏิพัทธ์ มีทอง       ปวส.1/5, 1/6 
1.23 นายยุวัฒน ์ พุฒยอด       ปวส.2/1 
1.24 นางฮายาตี  เจะยะ       ปวส.2/2 
1.25 นายสุรศักด์ิ  แก้วกับเพชร์      ปวส.2/3, 2/4 
1.26 นายใหญ่  แซ่ฮ่อ       ปวส.2/5 
1.27 นายสมจิตร  สุวรรณโน      ปวส.2/6 
1.28 นายมโนชญ ์ อินเกื้อ       ปวส.2/7 DVE 
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/5.5 นายสุไลมาน... 

1.29 นายอนันต์  แวโย๊ะ       ปวส.2/8 DVE 
1.30 นายอรรถพล ชูมณี       ทล.บ.1/1 
1.31 นายขนบ  เพชรซ้อน      ทล.บ.1/2  

  
2. ภาควิชาช่างกลโรงงาน 

  นายสาโรจน์  มากจันทร์  ประธานครูที่ปรึกษา 
   2.1 นายศวัส  โกสุมดิษพล       ปวช.1/1 
   2.2 นายจงรัตน์  วิสุทธิคุณ       ปวช.2/1 
   2.3 นายเจริญ  นิมานนท์       ปวช.2/1 
   2.4 นายเกื้อกูล  วาณิชเมธีกุล       ปวช.3/1 
   2.5 นายสาโรจน์  มากจันทร์       ปวส.1/1    

2.6 นายวิจิตร  ขวัญเอียด       ปวส.2/1 
 

3. ภาควิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ 
  นายพัชรินทร์  แก้วเจริญ  ประธานครูที่ปรึกษา 

3.1 นางสาวศุภรัตน์ ไชยนาพงษ ์       ปวช.1/1, ปวช.3/1 
 3.2 นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ        ปวช.2/1 

  3.3 นายพัชรินทร์ แก้วเจริญ       ปวส.1/1, ปวส.2/1 
 

4. ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต 
  ว่าที่ ร.ต.วิเนตร  ถนอมรักษ์ษา  ประธานครูที่ปรึกษา 

4.1 นายสุชาติ  ฌานมณีนิล       ปวช.1/1    
4.2 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีขวัญ        ปวช.2/1  
4.3 ว่าท่ี ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา       ปวช.3/1  

  4.4 นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล       ปวส.1/1 
4.5 นายธาดา  นิมานนท์       ปวส.2/1, 2/2 

 
5. ภาควิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

  นายถาวร  ปานแก้ว  ประธานครูที่ปรึกษา 
   5.1 นายปิยะ  บุญลอย        ปวช.1/1 
  5.2 นายธรรมนญู สุขไชยะ        ปวช.1/2  
 5.3  นายมาหามะ มะลี   ปวช.1/3, 1/4  

5.4 นายอาทิตย์  รัตนสุริยา       ปวช.2/1 
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/7.  ภาควิชาช่างก่อสร้าง... 

  5.5 นายสุไลมาน  บาเหะ        ปวช.2/2 
  5.6 นายอัซฮัน  จารูเวศ        ปวช.2/3 
   5.7 นายอภิมุข  พงษ์สมบูรณ์       ปวช.3/1 
  5.8 นางทัศนี  เรียงวิวัฒน ์       ปวช.3/2 
  5.9 นางกฤตยา  ประจง        ปวช.3/3 
  5.10 นายนิพนธ ์  สุขไชยะ        ปวส.1/1 
  5.11 นายดนรอหมาน เหมตระกูลวงศ์       ปวส.1/3  
  5.12 นายนิมะ  หะยีดือเระ       ปวส.1/4   
   5.13 นายสมภพ  ใหญ่ลา        ปวส.1/5 

5.14 นายโสภณ  เรียงวิวัฒน ์       ปวส.2/1 
  5.15 นายมูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ        ปวส.2/2 
  5.16 นายถาวร  ปานแก้ว       ปวส.2/3 
  5.17 นายอนุสรณ์ เจ๊ะมะ        ปวส.2/4,2/5 
  5.18 นางศิริพร  รัฐพิทักษ์สันติ       ปวส.2/6 
 

6. ภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  นายสิทธิชัย  กุลศรี   ประธานครูที่ปรึกษา 

6.1 นายอาหลี  ยีหวังกอง       ปวช.1/1 
  6.2 นางอัจฉรียา  แก้วเจริญ       ปวช.1/1 
  6.3 นางมรกต  เวชพิทักษ์       ปวช.1/2 
  6.4 นายอับดุลซาเล็ม อูมูดี        ปวช.1/2 
   6.5 นายสานิตย์  นิยมเดชา  ปวช.1/3 

6.6 นายอับดุลรอมาน เจ๊ะเม๊าะ        ปวช.2/1 
  6.7 นายดานยา  สะซี        ปวช.2/1 
  6.8 นางจีรดา  ปล้ืมส าราญ       ปวช.2/2 
  6.9 นายธนายุทธ  ดุลยเสรี        ปวช.2/2 

6.10 นายสิทธิชัย  กุลศรี        ปวช.3/1 
  6.11 นายสุพัตร  เหล่ามงคลชัยศรี       ปวช.3/1 
  6.12 นางสาวเกษรา ศรีขวัญ        ปวส.1/1   
  6.13 นายสราวุฒิ  สาธาระกุล       ปวส.1/2 
  6.14 นายซูฮัยมีย ์ อาแว        ปวส.1/2 

6.15 นางนภาพร  เหล่ามงคลชัยศรี       ปวส.2/1 
  6.16 นางสาวอินทิรา นาคขวัญ       ปวส.2/1 
  6.17 นายศิริพล  ทัศศรี        ปวส.2/2 

แผ่นที่ 3 



/10.7  นายสิทธิศักดิ์... 

7. ภาควิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
 นายกิตติพร  อินทร์สุวรรณ  ประธานครูที่ปรึกษา  
  7.1 นายรัตนศักดิ์ แก้วประเสริฐ       ปวช.1/1, 1/2 

7.2 นายสิน  ชุมนุมมณี       ปวช.2/1,2/2 
7.3 นายจ าเริญ  เดชสุวรรณ       ปวช.3/1 
7.4 นายจ ารูญ  ก้องศิริวงศ์       ปวส.1/1, 1/2 

  7.5 นายกิตติพร  อินทร์สุวรรณ       ปวส.1/3 
7.6 นายศุกร์  อุบล       ปวส.2/1 

  7.7 นายกิตติ  สุขแก้ว        ปวส.2/2 
    

8. ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
 นายตวงสิทธิ์  ครุธน้อย  ประธานครูที่ปรึกษา 

  8.1 นายตวงสิทธิ์  ครุธน้อย        ปวช.1/1 
8.2 นางนิภา  สุขแก้ว        ปวช.2/1 
8.3 นางสาวสุชิรัตน์ แก้วรัตน ์       ปวช.3/1 

  8.4 นายสามารถ  รังไสย ์        ปวช.3/1 
8.5 นายสุพจน์  สุทธิ        ปวส.1/1 

  8.6 นางสาวพรรณี แก้วเจริญ       ปวส.1/1  
   8.7 นายอุสมาน  เจะซู        ปวส.2/1 
 

9. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ์  ประธานครูที่ปรึกษา 

9.1 นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ์       ปวส.1/1 
  9.2 นายธีระพงศ์  ไชยศรี        ปวส.1/1 

9.3 นางสาวศุภศิริ ยามโสภา       ปวส.2/1 
    

10. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  นางพวงทิพย์  มณีประวัติ  ประธานครูที่ปรึกษา 

10.1 นางดวงพร  มหันต์ชาครพงศ์       ปวช.1/1 
  10.2 นายไฟซอล  มะแซ        ปวช.1/2 
  10.3 นางนารียา  บุญเพ็ง        ปวช.2/1 
  10.4 นางพวงทิพย ์ มณีประวัติ       ปวช.2/2 

10.5 นางสาวปาจรีย์ ส่องแสงกล้า       ปวช.3/1 
  10.6 นางสาวนันทา จันทร์มณี       ปวช.3/2 
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  10.7 นายสิทธิศักดิ์ ญาณภาพ       ปวช.3/2 
  10.8 นางสุวดี  ศรีขวัญ        ปวส.1/1 
  10.9 นางสาวนิภาพร บุญยศ        ปวส.1/2 

10.10 นางสาวศิริเพ็ญ ภักด ี        ปวส.2/1 
  10.11 นางดวงกมล แก้วนก        ปวส.2/2 
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