
รายช่ือนกัศึกษาฝึกงานในเขตอ าเภอบา้นดุง  ปีการศึกษา  2559 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 3 

 

ท่ี ช่ือ-สกุลหมายเหตุ 

1 นายวริากร   สูงสม อู่ถาวร 

2 นายอนุชิต   ละโป้ อู่ถาวร 

3 นายศกัด์ิชยั    ศิลธรรม อู่ถาวร 

4 นายเกริกพล   พูลเพิ่ม  ร้านเร่ืองชยั 

5 นางสาวพิกุลแกว้   ทิพยช์าติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธ์ิ 

6 นายไกรศรี    คชพนัธ์ อู่สริจการช่าง 

7 นายรัชพล   สีแสด อู่สริจการช่าง 

8 นางสาวพิมพผ์กา  ปะวะโค อู่สลิตยก์ารช่าง 

9 นายพาย ุ  สิทธิโชติ อู่สลิตยก์ารช่าง 

10 นายสิทธิพล   ศรีแกว้ อู่พฒัพงศเ์ซอร์วสิ 

11 นายกิตติพงษ ์  มูลผาลา อู่คิมไดนาโม-ซาวด์ 

12 นายจกัรกฤษณ์   เม่ามีศรี อู่คิมไดนาโม-ซาวด์ 

13 นายปิยะราช    ขนัตี อู่คิมไดนาโม-ซาวด์ 

14 นายคุณากร   แดนศิริมา อู่คิมไดนาโม-ซาวด์ 

15 นางสาวนรีรัตน์   จนัทร์ภูทศั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร์ 

16 นางสาวเกศมณี     น่ิมโฉม   โรงเรียนบา้นปากดง 

17 นางสาวศศิธร    เกตบุตร โรงเรียนบา้นปากดง 

18 นางสาวจุฑามาศ  อกัษร โรงเรียนบา้นปากดง 



 19 นางสาวอรยา   ประจินงั โรงเรียนบา้นปากดง 

 20 นางสาวตรีทิพยนิถา   รักษาแกว้ โรงเรียนบา้นปากดง 

 21 นางสาวนุชจรี   ใจกระสริม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง 

 22 นายคมสันต ์    เพลินจิต อู่ช่างบงับริการ 

 23 นายธีระวฒัน์     พรมสอน อู่ช่างบงับริการ 

 24 นางสาวธนาพร   ประสงคค์  า โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง 

 25 นางสาวภทัรา   บุญพา โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง 

 26 นางสาวอนุชิดา   เชียงกระโทก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัมงคลสวสัด์ิ 

 27 นางสาวสุชาดา   อินทร์สร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 28 นางสาวอารยา  กรกุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 29 นางสาวศิริวรรณ  พาพนัธ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 30 นางสาวนุ่น  ไชยเมา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 31 นางสาวพิมพป์รพภา    ฐานะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 32 นายสุวฒันา   สมนอ้ย ร้านประดิษฐก์ลการ 

 33 นายภูวรินทร์    มินชยัสงค์ ร้านประดิษฐก์ลการ 

 34 นางสาวศุภาพิชญ ์ เลิศฤทธ์ิ บริษทัชาญยนตบ์า้นดุง 

 35 นางสาวนิภาพร   จนัทสี บริษทัชาญยนตบ์า้นดุง 

 36 นางสาววริะดา  พิลา ร้านชินกราฟฟิกส์ 

 37 นายณฐัพงษ ์   ศรีทองเพชร ร้านชินกราฟฟิกส์ 

 38 นายพชัรพงษ ์  โคมทอง ร้านสระแกว้การช่าง 

 39 นายเจษฎาบดินทร์  บุญช านาญ บริษทัโตโยตา้อุดรธานี  สาขาบา้นดุง 

 40 นายสุพจน์   ค  าโคตรสูน โรงพยาบาลสมเด็จพยพุราชบา้นดุง 



 41 นางสาวธนาภรณ์   ไชยกาฬสินธ์ ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นดุง 

 42 นางสาวประกายดาว  โพนธาตุ ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นดุง 

 43 นางสาวสุพรรณิการ์    ประทุมเม ท่ีท าการไปรษรียอ์  าเภอบา้นดุง 

 44 นางสาวสรวงสุดา   สิทธิโชติ ท่ีท าการไปรษรียอ์  าเภอบา้นดุง 

 45 นางสาวจิระวดี   ลีทบัไทย ท่ีท าการไปรษรียอ์  าเภอบา้นดุง 

 46 นางสาวสุนิตา   นารินทร์รักษ ์ ส านกังานท่ีดินอุดรธานี สาขาบา้นดุง 

 47 นางสาวเบญจวรรณ  มืดมนท ์ ส านกังานท่ีดินอุดรธานี สาขาบา้นดุง 

 48 นางสาวสาวติรี   ราชจ าปี ส านกังานท่ีดินอุดรธานี สาขาบา้นดุง 

 49 นางสาววลัวนีิ   จนัทะเมธี ส านกังานท่ีดินอุดรธานี สาขาบา้นดุง 

 50 นางสาวสมฤทยั    สะเดา ธนาคารออมสินบา้นดุง 

 51 นายณฐัพงษ ์     ตะ๊ม่าน อู่แบค็แจก็ 

 52 นายคมสัน   เพง็เหลา อู่แบค็แจก็ 

 53 นางสาวจินดารัตน์    แสงโยธา ท่ีวา่การอ าเภอบา้นดุง 

 54 นางสาวจิราพร    ดีเด่น ท่ีวา่การอ าเภอบา้นดุง 

 55 นายพงศกร    พึ่งสุข อู่แบค็แจก็ 

 56 นายภานุ     ไผล่อ้มท าเล อู่แบค็แจก็ 

 57 นายวฤทธ์ิ  อุดมลาภ อู่แบค็แจก็ 

 58 นายพิชิต   ไก่แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดุง 

 59 นางสาวปัณฑารีย ์ โภคสมบูรณ์ เทศบาลบา้นดุง 

 60 นางสาวสุพตัรา   อนานนัต์ เทศบาลบา้นดุง 

 61 นางสาววรัิญญา   ภูทอง เทศบาลบา้นดุง 

 62 นางสาวสุนิตา  ชูจนัทร์ดา เทศบาลบา้นดุง 



 63 นางสาวสุจินทรา  พลโต เทศบาลเมืองบา้นดุง 

 64 นางสาววาววรรณ   จนัทะเลียง บริบทัสมุนไพรชยัมงคลคอโรลฟิลส์บริสุทธ์ิ 100% เซนเตอร์ 

 65 นางสาวอรญา   เทพชมภู องคก์ารบริหารส่วนต าบลออ้มกอ 

 66 นางสาวพรพรรณ  เขียวคอ้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า 

 67 นายราเชน  สุริยะมาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า 

 68 นายนครินทร์  เขียนปัญญา บริษทัมิตซูเจียง   

 69 นางสาวอจัจนา  ทองอินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรอ าเภอบา้นดุง 

 70 นางสาวพาวกิา     แสงกลา้ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นดุง 

 71 นางสาวอนุสรา    หงษบุ์ญเรือง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นดุง 

 72 นางสาวกุลนนัทร์   พิมพดี์ ร้านไซมอด์นซุปเปอร์ 

 73 นายอานนัต ์ ตนักุระ ร้านธรรมรงค ์

 74 นายวชิยั   ค  ามะนิตร ร้านธรรมรงค ์

 75 นายรัฐภูมิ   พวงชมพู ร้านธรรมรงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ปีการศึกษา  2559 
บริษัท คาวาซาก ิมอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ระดบัปวส.  1  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์    
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 3591 นาย ไตรรงค ์จนัโท  
2 3947 นาย จิรายทุธ สิงห์นอ้ย  
3 3965 นาย กานต ์รักเสมอวงศ ์  
4 3968 นาย เกรียงไกร แกว้เดียวแสง  
5 3996 นาย นภนต ์ยอดจ าปา  
6 4012 นาย พานิชย พงษสิ์ทธ์ิศกัด์ิ  
7 4015 นาย พุทธรักษ ์มะณีเกษ  
8 4022 นาย มงคล ลาดบวัขาว  
9 4047 นาย ศรีรัตน์ ธรรมมีบุญ  

10 4049 นาย ศิริศกัด์ิ สุขมุ  
11 4050 นาย สายชล ทิ้งเสน  
12 4066 นาย อนนัต ์อนัแสน  
13 4088 นาย เอนก เอกตระกูล  
14 4231 นาย ศิริชยั จนัทร์เขียว  
15 4241 นาย ฐาปกรณ์ ดอกไม ้  
16 4247 นาย ธีรพล ธิศาลา  
17 4254 นาย ปิยวฒัน์ โรงวชิา  
18 4260 นาย วนัเฉลิม ชาวกลา้  
19 4262 นาย วรีชาติ จนัทวี  
20 4267 นาย สุทศัน์ เสนาอินทร์  
21 4268 นาย สุริยา มูลเสนา  
22 4270 นาย อภิสิทธ์ิ บุญฤทธ์ิ  
23 4271 นาย อานนท ์ตลบัทอง  
24 4336 นาย วทิยากร ละครคิด  
25 4368 นาย พิภชั ตอแกว้  
26 5438 นาย เกียรติศกัด์ิ เมฆสูงเนิน  
27 5443 นาย นนัทพล ประกอบใส  
28 5449 นายยทุธพนธ์  เอว้ะเม  



29 5452 นาย สิทธิพล ภูผาจง  
30 5456 นาย อภิสิทธ์ิ สิทธิพรม  
31 5457 นาย อรรถวฒิุ ไวยะ  
32 5543 นายอภิวฒัน์  ยศสา  

 
 

รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ปีการศึกษา  2559  

บริษัทโซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย)  จ ากดั 

ระดับปวส. 1  ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

ท่ี 
เลข

ประจ าตวั ช่ือ-นามสกุล สาขางาน หมายเหตุ 
1 5439 นาย ฉกรกานต ์หม่ืนสุข การบญัชี  

2 5454 นาย สุรวฒัน์ โพคะชยั การบญัชี  
3 5458 น.ส. อรปรียา จนัทร์เขียว การบญัชี  

4 5476 น.ส. รัศมี มีแวว การบญัชี  
5 5510 น.ส. วาสนา แกว้ศรีนวล การบญัชี  
6 3977 นายเจริญศกัด์ิ  ศรีจนัทร์ การตลาด  
7 4150 น.ส. พิมพผ์กา  วงคท์หาร การตลาด  
8 4164 น.ส. ลดาวลัย ์ ชนะบุญ การตลาด  
9 4180 น.ส. ศิริลกัษณ์  เวยีงอินทร์ การตลาด  

10 4350 น.ส. ฐิติพร สีนอ้ย การตลาด  
11 5466 น.ส. นชัชา โหจนัทร์แสง การตลาด  

12 5545 น.ส. จารุวรรณ  มาลาศรี การตลาด  
13 3717 น.ส. กาญจนารักษ ์พลพนัธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
14 3784 น.ส. พชัรี คุยดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
15 3976 นาย เจนณรงค ์เสน่หา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
16 4040 นาย วรีะชยั จนัทร์อ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
17 4100 น.ส. เกศรินทร์ ก่ิงม่ิงแฮ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
18 4110 น.ส. จนัรุ้ง สีโสดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
19 4117 น.ส. จุฑาศรี ลุนชยัภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
20 4137 น.ส. นิภาวรรณ ค าตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  



21 4146 น.ส. พรรณิภา คุณวนิยั คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
22 4148 น.ส. พรรณทิภา วรโพตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
23 4172 น.ส. วนันิสา ค าสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
24 4187 น.ส. สุธญัญา จนัทะยาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
25 4200 น.ส. อรทยั เห้ียมเหิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
26 4201 น.ส. อรปรียา พรร่ืนเริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
27 4216 น.ส. สุทธิตา พาสันจร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
28 4290 น.ส. สุนิสา ยวดดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
29 4365 น.ส. ณฐัดาวดี บุญตะเวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
30 5441 นาย ธวชัชยั ค าใบศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
31 5447 นาย ยิง่ยง ศิริวงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
32 5448 นาย ยทุธการ วงสาเภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
33 5453 นาย สุทธิพงษ ์ไชยยงั คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
34 5455 น.ส.บุษบา นาคเศษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
35 5483 น.ส. ศุภาวรรณ จนัทร์เขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
36 5486 น.ส. อรทยั ทะมานนท ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
37 5514 น.ส. รสริน ศีริเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
38 5515 นาย ทรงพล บุทธิจกัร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
39 5517 น.ส. ศิริขวญั สาลิคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
40 5524 นาย ธีรศกัด์ิ เท่ียงเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
41 5530 น.ส. จารุวรรณ ขนัธะโฮม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
42 3702 นายอจัฉริยะ  หนูวงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
43 4366 น.ส. ปาริชาติ  บุญแซม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
44 5557 น.ส. ปรารถนา  บุญแซม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
45 5485 น.ส. อชิรญา  พิมพว์งษ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
46 4132 น.ส. นลพรรณ  ภูมิพนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
47 4095 น.ส. กวนินา  วงศแ์สนศรี ยานยนต ์  

 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ บริษัทโซน่ีเทคโนโลยี  (ประเทศไทย)  จ ากดั  

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวดัอุดรธานี 

     

ท่ี รหสั ช่ือ -สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 4471 น.ส. กุหลาบ พาระแพน ปวช.  3/1  
2 4489 น.ส. ฐิติภรณ์ แกว้มาก ปวช.  3/1  

3 4490 น.ส. ฐิติรัตน์ แกว้มาก ปวช.  3/1  

4 4492 น.ส. ณฐัมน สุขผล ปวช.  3/1  

5 4496 น.ส. ธตัสะ จ ารองพนัธ์ ปวช.  3/1  
6 4498 น.ส. นฤมล จูมพิลา ปวช.  3/1  

7 4500 น.ส. น ้าทิพย ์มาลามน ปวช.  3/1  

8 4510 น.ส. ปาณิศา นนแกว้ ปวช.  3/1  

9 4511 น.ส. ปานชีวา แกว้สวนจิก ปวช.  3/1  
10 4522 น.ส. มยรีุ โคมบุรี ปวช.  3/1  

11 4525 น.ส. เยาวลกัษณ์ ศรีบุญเรือง ปวช.  3/1  

12 4537 น.ส. ศุจินทรา พลโต ปวช.  3/1  

13 4549 น.ส. สุนิษา เสน่ห์ดี ปวช.  3/1  
14 4554 น.ส. สุภสัสร เวยีงชยั ปวช.  3/1  

15 4570 น.ส. เอม็อร พรมปากแซม ปวช.  3/1  

16 4604 น.ส. นลิตา มูลสาร ปวช.  3/1  

17 4605 น.ส. รัตนวลี ชิณศรี ปวช.  3/1  
18 4606 น.ส. สุดารัตน์ ซีคะนา ปวช.  3/1  

19 4607 น.ส. สุพรรษา ภูเจิม ปวช.  3/1  

20 4476 น.ส. จินตนา วเิชียรสอาด ปวช.  3/2  

21 4481 น.ส. จุฑาทิพย ์จนัทร ปวช.  3/2  
22 4485 น.ส. ชลวลี โคตรปัดถา ปวช.  3/2  

23 4499 น.ส. นฤมล ดีมาก ปวช.  3/2  

24 4520 น.ส. พิยดา ผลาผล ปวช.  3/2  

25 4530 น.ส.วภิาพร  บุญกวา้ง ปวช.  3/2  



26 4543 น.ส. สาวติรี เด่นดวง ปวช.  3/2  

ท่ี รหสั ช่ือ -สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

27 4551 น.ส. สุพตัรา ลาโภ ปวช.  3/2  

28 4556 น.ส. โสรญา สาวกินั ปวช.  3/2  

29 4557 น.ส. ปุณยานุช ญาณเรือง ปวช.  3/2  

30 4568 น.ส. อินทุอร ราศรีพร ปวช.  3/2  
31 4588 น.ส. ณฐัชา วเิศษทรัพย ์ ปวช.  3/2  

32 4636 น.ส. อนญัญา ลือเล่ือง ปวช.  3/2  

33 4472 น.ส. เกวลิน แสงสุริยนัต ์ ปวช.  3/3  

34 4479 น.ส. จิราภรณ์ นอ้ยสิม ปวช.  3/3  
35 4487 น.ส. ฐิตญา บุญทรัพย ์ ปวช.  3/3  

36 4491 น.ส. ณฐันิชา สิงหา ปวช.  3/3  

37 4513 น.ส. พรนภา นนทะน า ปวช.  3/3  

38 4523 น.ส. มลฤดี ศรีทอง ปวช.  3/3  
39 4524 น.ส. ยวุดี ตามลิขิต ปวช.  3/3  

40 4553 น.ส. สุภสัสร มงัษาอุดม ปวช.  3/3  

41 4555 น.ส. สุวนนัท ์โสเพง็ ปวช.  3/3  

42 4565 น.ส. อริสรา เสียวสวาท ปวช.  3/3  
43 4478 น.ส. จิระดา กะตะศิลา ปวช.  3/4  

44 4483 น.ส. ชฎาพร บวัระภา ปวช.  3/4  

45 4493 น.ส. ดารุณี บุญจงลกัษณ์ ปวช.  3/4  

46 4494 น.ส. ธนพร เฉียบแหลม ปวช.  3/4  
47 4533 น.ส. ศศิธร นอ้ยมี ปวช.  3/4  

48 4538 น.ส. ศุภธิดา รัสพนัธ์ ปวช.  3/4  

49 4546 น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณทา ปวช.  3/4  

50 4569 น.ส. อุบล มิตะพนัธ์ ปวช.  3/4  
51 4583 น.ส. พชัรี ณรงรักษาเขต ปวช.  3/4  

52 4587 น.ส. บุหลนั ฤทธินายม ปวช.  3/4  

53 4662 น.ส. ลดัดาภรณ์ สวสัด์ิเอ้ือ ปวช.  3/4  

54 4372 นาย กิตติศกัด์ิ แกว้มณีชยั ปวช.  3/2  



55 4395 นาย เทพพิทกัษ ์เกษศรี ปวช.  3/2  

56 4589 นาย สุทธิพงศ ์ภูผวิเเกว้ ปวช.  3/2  
ท่ี รหสั ช่ือ -สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

57 4385 นาย ชิณวฒัน์ ทาปลดั ปวช.  3/3  

58 4451 นาย สุพจน์ ค  าโคตรสูน ปวช.  3/3  

59 4370 นาย กิตติชยั สีมานนท ์ ปวช.  3/5  
60 4384 นาย ชยัธวชั ศรีอรรคฮาด ปวช.  3/5  

61 4393 นาย ทกัษิณ ภาวะดี ปวช.  3/5  

62 4394 นาย ทินกร จนัทศรี ปวช.  3/5  

63 4396 นาย ไทยคม ตาระเตง็ ปวช.  3/5  
64 4401 นาย ธีรยทุธ บุตรจนัทร์ ปวช.  3/5  

65 4414 นาย ประทีป ประสารสุข ปวช.  3/5  

66 4420 นาย พานุวตัร สายศรี ปวช.  3/5  

67 4432 นาย วงศธร ค าไสว ปวช.  3/5  
68 4434 นาย วรพงษ ์ชมภู ปวช.  3/5  

69 4440 นาย วชิา ดาสมกุล ปวช.  3/5  

70 4442 นาย วนิยั มูลมาตร ปวช.  3/5  

71 4455 นาย อนุชา สืบอนนท ์ ปวช.  3/5  
72 4576 นาย คิว ปัดทุมมา ปวช.  3/5  

73 4578 นาย พร้อมพงษ ์เเกว้ตา ปวช.  3/5  

74 4653 นาย นนัทวฒัน์ รักภกัดี ปวช.  3/5  

75 4656 นาย อติชาติ กองทองนอก ปวช.  3/5  
76 4670 นาย วนิยั จ  าปาสิงห์ ปวช.  3/5  

77 4376 นาย เกียรติชยั ศรีจนัทร์ ปวช.  3/6  

78 4382 นาย เจษฎาบดินทร์ บุญช านาญ ปวช.  3/6  

79 4383 นาย ชลสวสัด์ิ สัตวนมั ปวช.  3/6  
80 4390 นาย ณฐัวฒุ จนัทร์สุภี ปวช.  3/6  

81 4422 นาย พีระศกัด์ิ สุวรรณไตร ปวช.  3/6  

82 4433 นาย วชิระ ชอกลม ปวช.  3/6  

83 4456 นาย อนุชิต โนนค าวงษ ์ ปวช.  3/6  



84 4461 นาย อคัพงษ ์พลอ านวย ปวช.  3/6  

85 4586 นาย ครุฑศิริ กุดจิก ปวช.  3/6  
86 4630 นาย ศุภกร มะละปะทิ ปวช.  3/6  
ท่ี รหสั ช่ือ -สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

87 4646 นาย อาทิตย ์สิงห์ค า ปวช.  3/6  

88 4446 นาย ศกัด์ิอนนัท ์สุขพนัธ์ ปวช.  3/6  

89 4657 นาย ธนพล คนัทะโสม ปวช.  3/6  
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บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 

ระดับ  ปวส. 1  ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

ท่ี 
เลข

ประจ าตวั ช่ือ-นามสกุล สาขางาน หมายเหตุ 
1 3720 น.ส. เกวรินทร์ ภิญญะพงษ ์ การบญัชี  
2 4089 น.ส. กนกพร ศรีสร้างคอม การบญัชี  
3 4106 น.ส. จรียา คุยดี การบญัชี  

4 4126 น.ส. ทศัดาว ดวงสีดา การบญัชี  

5 4127 น.ส. ทิพวรรณ เสนาจนัทร์ การบญัชี  

6 4129 น.ส. ธิดาไทย คุณชาติ การบญัชี  
7 4133 น.ส. นฐัริยา ศรีเสริม การบญัชี  

8 4143 น.ส. พรนภา ยตุรินทร์ การบญัชี  

9 4147 น.ส. พรรณิภา สีหาราช การบญัชี  

10 4154 น.ส. มรินพร ประกอบแสง การบญัชี  
11 4156 น.ส. มลฤดี ภูสีนาค การบญัชี  

12 4157 น.ส. ยศพิมล โสภยั การบญัชี  

13 4159 น.ส. ยวุธิดา หลวงสุวรรณ์ การบญัชี  

14 4165 น.ส. ณฐัชา นามเกียรติ การบญัชี  
15 4166 น.ส. วนิดา ไข่ศรี การบญัชี  

16 4168 น.ส. วรรณา อุทากิจ การบญัชี  

17 4181 น.ส. ศุภษร แกว้กลา้ การบญัชี  



18 4188 น.ส. สุธิดา นรศรีหา การบญัชี  

19 4189 น.ส. สุนิตา ทีพงั การบญัชี  
20 4192 น.ส. สุภาพร ภูเล่ือนลม การบญัชี  

21 4198 น.ส. อรญา เพียผอื การบญัชี  

22 4204 น.ส. อรอุมา อุตะมะชะ การบญัชี  

23 4223 น.ส. นีรนุช เสนาจนัทร์ การบญัชี  
24 4224 น.ส. รุ่งอรุณ ผนัผอ่น การบญัชี  

25 4274 น.ส. จิราวรรณ งามแพง การบญัชี  

26 4282 น.ส. พรภิมล สมสกิจ การบญัชี  

27 4352 น.ส. ณฐัธิดา บุดดีค า การบญัชี  
28 5460 น.ส. กลัยา ค าปัญญา การบญัชี  

29 5461 น.ส. กาญจนา เณรธรณี การบญัชี  

30 5462 น.ส. จิตรดา หนูจนัทร์อ่อน การบญัชี  

31 5463 น.ส. จิรวรรณ์ มงคลมะไฟ การบญัชี  
32 5464 น.ส. ชลิตา มีตา การบญัชี  

33 5465 น.ส. ธิดารัตน์ อาร้อน การบญัชี  

34 5467 น.ส. ประภาพร วงษศ์รีสุข การบญัชี  

35 5468 น.ส. ปลายฝน ทรัพยโ์นนหวาย การบญัชี  
36 5469 น.ส. พิจิตรา ตามภาษี การบญัชี  

37 5472 น.ส. มุกดา พรมฤทธ์ิ การบญัชี  

38 5473 น.ส. ยวุรี บุตรพรม การบญัชี  
39 5474 น.ส. รังสินี สุนทร การบญัชี  
40 5475 น.ส. รัตนาวดี สายศรี การบญัชี  
41 5478 น.ส. วราพร ภูผวิผนั การบญัชี  
42 5479 น.ส. วารุณี แสงแกว้ การบญัชี  
43 5480 น.ส. ศรสวรรค ์เพง็สวรรค ์ การบญัชี  
44 5481 น.ส. ศศิธร พนัธนะบุญ การบญัชี  
45 5482 น.ส. ศุภมาส ทราธรรมมา การบญัชี  
46 5484 น.ส. สมหญิง ผาจวง การบญัชี  
47 5488 น.ส. อินทิรา ทองลาย การบญัชี  



48 5489 น.ส. อุไรวลัย ์ต าลึงทอง การบญัชี  
49 5538 น.ส. จิราวรรณ์  สุทธิแสน การบญัชี  
50 4283 น.ส. มินตรา นามพยคั การตลาด  
51 5471 น.ส. มินตรา ไชยแสนพา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

52 5470 น.ส.เพชรรัตน์  อุปดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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ระดับปวส.1  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์  สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

บริษัท มิตซูบิชิ อเีลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ี 
เลข

ประจ าตวั ช่ือ-นามสกุล สาขางาน หมายเหตุ 
1 3657 นาย ศรราม ทบัเสนา อิเล็กทรอนิกส์  
2 3685 นาย สุภกิณห์ กงเพชร อิเล็กทรอนิกส์  
3 3973 นาย จีรรัตน์ โนนทิจนัทร์ อิเล็กทรอนิกส์  
4 3986 นาย เดชด ารงค ์สารสมบูรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  
5 3988 นาย ทวชียั ดงรังษี อิเล็กทรอนิกส์  
6 3995 นาย ธีระวฒัน์ บุญภา อิเล็กทรอนิกส์  
7 4010 นาย พนากร กาลจกัร อิเล็กทรอนิกส์  
8 4014 นาย พิชิต พรมมี อิเล็กทรอนิกส์  
9 4019 นาย ภานุวงศ ์กองชนะ อิเล็กทรอนิกส์  

10 4020 นาย ภานุวฒัน์ รัตนะ อิเล็กทรอนิกส์  
11 4025 นาย ยทุธพิชยั ทวคูีณ อิเล็กทรอนิกส์  
12 4027 นาย รังสรรค ์ใจนอ้ย อิเล็กทรอนิกส์  
13 4035 นาย วชิยั บุตรดี อิเล็กทรอนิกส์  
14 4054 นาย สิทธิพงศ ์ใจเพียร อิเล็กทรอนิกส์  
15 4057 นาย สิทธิศกัด์ิ สีโฮย อิเล็กทรอนิกส์  
16 4062 นาย เสกสรร จรัญกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
17 4068 นาย อนุชา จนัทร์ดาวนั อิเล็กทรอนิกส์  
18 4075 นาย อภิสิทธ์ิ บุญยงค ์ อิเล็กทรอนิกส์  
19 4138 นาย อภิชยั พรมษร อิเล็กทรอนิกส์  
20 4203 น.ส. อรอุมา รัสพนัธ์ อิเล็กทรอนิกส์  



21 4248 นาย นครินทร์ บริบูรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  
22 4249 นาย นภสินธ์ุ โพธิรุจ อิเล็กทรอนิกส์  
23 4265 นาย สาธิต ทาใหง้าม อิเล็กทรอนิกส์  
24 4323 นาย สุกิจ ซองทอง อิเล็กทรอนิกส์  
25 5442 นาย นฐัพล ผางน ้าค  า อิเล็กทรอนิกส์  
26 5444 นาย พรเสก เสดถา อิเล็กทรอนิกส์  
27 5446 นาย พิชิตชยั สุวรรณศรี อิเล็กทรอนิกส์  
28 5512 นาย เกริกณรงค ์ภูค าตา อิเล็กทรอนิกส์  
29 5544 นาย อภิรพงษ ์ วงศล์ะคร อิเล็กทรอนิกส์  

 

 


