
ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
1 นายชวลิต น ้ารัก ช่างยนต์

2 นายกฤตพล ฉายสว่าง ช่างยนต์

3 นายพรหมโยธิน อินทร์พิมพ์ ช่างยนต์

4 นายจิรายุ พยัคฆา ช่างยนต์

5 นายพงษ์ประพรรณ แก้วดวง ช่างยนต์

6 นายเกรียงไกร สิงห์คู่ ช่างยนต์

7 นายธวัชชัย วงสวัสด์ิ ช่างยนต์

8 นายธีรวัฒน์ ใจตรง ช่างยนต์

9 นายเจษฎา สายมณี ช่างยนต์

10 นายนพรัตน์ บุญสุข ช่างยนต์

11 นายอนุชา สายแวว ช่างยนต์

12 นายศิรสิทธ์ิ บัววิลัย ช่างยนต์

13 นายชินวัชร วันดีวงษ์ ช่างยนต์

14 นายรชต ก้อนค้า ช่างยนต์

15 นายจักรรินทร์ คงคูณ ช่างยนต์

16 นายธนกฤต ศรีสาร ช่างยนต์

17 นายอิทธิกร พรมโคตร ช่างยนต์

18 นายชนะศักด์ิ กล่ินบัว ช่างยนต์

19 นายธานะกิจ สอนโก่ย ช่างยนต์

20 นายกฤษธิรา บุทองรัตน์ ช่างยนต์

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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21 นายจิรายุ สายวรรณ์ ช่างยนต์

22 นายศราวุฒิ ราชวงค์ ช่างยนต์

23 นายรพีภัทร ดาวเรือง ช่างยนต์

24 นายพรรณทอง แนบชิด ช่างยนต์

25 นายจิรวุฒิ ช่ืนบาน ช่างยนต์

26 นายวีรวุฒิ บรรดาตั ง ช่างยนต์

27 นายสิทธิพร ชอบจิตร ช่างยนต์

28 นายสืบศักด์ิ วะนาพันธ์ ช่างยนต์

29 นายพงศ์พิสุทธ์ิ นาสินขัน ช่างยนต์

30 นายสมยศ เจริญย่ิง ช่างยนต์

31 นายวิทวัส ไพเราะ ช่างยนต์

32 นายชัยสิทธ์ิ ศรีสุข ช่างยนต์

33 นายอภิสิทธ์ิ ก่ิงวัน ช่างยนต์

34 นายณัฐวุฒิ วันหนา ช่างยนต์

35 นายอดิศักด์ิ บุญประจง ช่างยนต์

36 นายพัฒนพงษ์ วงศ์ชมภู ช่างยนต์

37 นายกษิดิศ สุดใจ ช่างยนต์

38 นายวิทวัส สร้อยสิงห์ ช่างยนต์

39 นางสาวพรชิตา มีทองแสน ช่างยนต์

40 นายศุภชัย บุญเลิศ ช่างยนต์

41 นายเทพประทาน ท่อนจันทร์ ช่างยนต์

42 นายศรายุทธ นามศรี ช่างยนต์

43 นายวรรณชัย หิรัญรัตน์ ช่างยนต์

44 นายราเชนท์ จ้าปาเงิน ช่างยนต์



45 นายไตรรัตน์ ค้าเติม ช่างยนต์

46 นายธนพล แก้วดวงงาม ช่างยนต์

47 นางสาวนริศรา อยู่สุข ช่างยนต์

48 นายสิทธิชัย ใจพบ ช่างยนต์

49 นางสาวสิริญญา นามจันทา ช่างยนต์

50 นายภูบดินทร์ บุญกอ ช่างยนต์

51 นายเศวตโชติ นาคบัตร ช่างยนต์

52 นายนราธิป ผิวจันทร์ ช่างยนต์

53 นายประกิต ลังขัด ช่างยนต์

54 นายสรยุทธ สายบัว ช่างยนต์

55 นายภาณุพงศ์ สุดเพียร ช่างยนต์

56 นายธนกฤต เดชะค้าภู ช่างยนต์

57 นายทัพธรรม ทับสกุล ช่างยนต์

58 นายบุญฤทธ์ิ สินธ์ุงาม ช่างยนต์

59 นายวรเมศ ศรีมันตะ ช่างยนต์

60 นายไตรทศ ดวงสนิท ช่างยนต์

61 นายธวัชชัย คตะวงษ์ ช่างยนต์

62 นายธนากร บัวแดง ช่างยนต์

63 นายณัฐวุฒิ คุณธรรม ช่างยนต์

64 นายอนุรักษ์ โพธ์ิขาว ช่างยนต์

65 นายเจษฎา ฉิมพะวัน ช่างยนต์

66 นายพงศธร วิบรรณ์ ช่างยนต์

67 นายปฏิภาณ หม่ืนท้าว ช่างยนต์

68 นายณัฐวุฒิ สามี ช่างยนต์



69 นายอธิป ศิริจันทร์ ช่างยนต์

70 นายศรายุทธ ไชยมาตร์ ช่างยนต์

71 นายศักดา นะที ช่างยนต์

72 นายนิธิกร วรรณทวี ช่างยนต์

73 นายนพกร สัสดีวิจิตร ช่างยนต์

74 นายอชิตพล หอมจันทร์ ช่างยนต์

75 นายวัชรพล สายเมฆ ช่างยนต์

76 นายกิติพร ค ้าจุน ช่างยนต์

77 นายธาดา วงศ์สามารถ ช่างยนต์

78 นายมงคล แทนจ้ารัส ช่างยนต์

79 นายนันทวัฒน์ บุญมีรักษ์ ช่างยนต์

80 นายวรวุธ สุภะโกศล ช่างยนต์

81 นายนนทนันท์ นักค้าพันธ์ ช่างยนต์

82 นายธีรศักด์ิ ดวงมาลา ช่างยนต์

83 นางสาวสุภัชชา บาตดี ช่างยนต์

84 นายขจรธน สายกนก ช่างยนต์

85 นายกชณัฐ จันทาใส ช่างยนต์

86 นายอนุวัฒน์ สิงห์การ ช่างยนต์

87 นายไกรสิทธ์ิ ประสวนศรี ช่างยนต์

88 นายชนะชัย จันทร์เวียง ช่างยนต์

89 นายกฤษดา อรภาพ ช่างยนต์

90 นายสุทธินันต์ จันทะวัติ ช่างยนต์

91 นายพีรพัฒน์ เตโช ช่างยนต์

92 นายธนากร ทาค้าแสน ช่างยนต์



93 นายฤทธิศักด์ิ สุภะนานัย ช่างยนต์

94 นายศิริศักด์ิ อุปัชฌาย์ ช่างยนต์

95 นายธวัชชัย อุปัชฌาย์ ช่างยนต์

96 นายวรวลัญช์ วัฒนดิลก ช่างยนต์

97 นายวงศธร ทองวิเศษ ช่างยนต์

98 นายวีระพล นักบุญ ช่างยนต์

99 นายฐิติพงค์ สุดารักษ์ ช่างยนต์

100 นายภูริพัฒน์ ชนะพล ช่างยนต์

101 นายคณิตศร ร่ืนภาคทรัพย์ ช่างยนต์

102 นายรัชมงคล กอมณี ช่างยนต์

103 นางสาวจิราพรรณ คุณโคตร ช่างยนต์

104 นายธนาธิป ศรีสมุทร ช่างยนต์

105 นายวชิรพงศ์ สุดเพียร ช่างยนต์

106 นายธัญพิสิษฐ์ สงเคราะห์ ช่างยนต์

107 นายภัทรพล มีชัยมาตย์ ช่างยนต์

108 นายจักรพงศ์ พันธ์นาม ช่างยนต์

109 นายเอกรัตน์ พิมาน ช่างยนต์

110 นายภัทรดนัย เมฆทับ ช่างยนต์

111 นายณัชธพงศ์ สารภาค ช่างยนต์

112 นายเจตรินทร์ ย่ีรัมย์ ช่างยนต์

113 นายณัฐพล ชมอินทร์ ช่างยนต์

114 นายเจษฎา บุญแท้ ช่างยนต์

115 นายกิตติศักด์ิ มีแววแสง ช่างยนต์

116 นายณัฐกิตต์ิ พลราช ช่างยนต์



117 นายจตุรภัทร โคตรภัทร ช่างยนต์

118 นายสุทธิพร สมทอง ช่างยนต์

119 นายอภินันท์ นะธีสี ช่างยนต์

120 นายเทียนทอง สร้อยสนธ์ ช่างยนต์

121 นายบดีศร อุทโท ช่างยนต์

122 นายธัญวุฒิ พลเทพ ช่างยนต์

123 นายสุทัศน์ ถมหิรัญ ช่างยนต์

124 นายยุทธนา แสนทรัพย์ ช่างยนต์

125 นายอนวัฒน์ ประทาน ช่างยนต์

126 นายจักรพงศ์ พร้าวหอม ช่างยนต์

127 นายชัยอนันต์ สมใส ช่างยนต์

128 นายณัฐดนัย มณีวรรณ ช่างยนต์

129 นายจิรัฏฐ์ พวงพันธ์ ช่างยนต์

130 นายภัทรศัย พงษ์สวัสด์ิ ช่างยนต์

131 นายลิขิต แสงวิเชียร ช่างยนต์

132 นางสาวขนิษฐา วงศ์แสนสาร ช่างยนต์

133 นายธนันท์ชัย จันทร์เขียว ช่างยนต์

134 นายศุภกร พันธ์สว่าง ช่างยนต์

135 นายกรณ์ดนัย หาญพันธ์ ช่างยนต์

136 นายพีรศักด์ิ กันทอง ช่างยนต์

137 นายจิตรณุวัฒน์ ประภาสัย ช่างยนต์

138 นายปิยะ ลาทวี ช่างยนต์

139 นายภาณุวัฒน์ ทาทอง ช่างยนต์

140 นายยศกร ชินวัง ช่างยนต์



141 นายธงไชย กองทอง ช่างยนต์

142 นายภัทรพล สะเดาทอง ช่างยนต์

143 นายธนวัฒน์ วุฒิชัยภูมิ ช่างยนต์

144 นายปรีดา ศรีระบุตร ช่างยนต์

145 นายกิตติพงษ์ แท่นทอง ช่างยนต์

146 นายติณณภพ ดีนาน ช่างยนต์

147 นายศักด์ิณรินทร์ ค้าเพราะ ช่างยนต์

148 นายบัญฑูร บุญม่ัน ช่างยนต์

149 นายอนุวัฒน์ ต้องสว่าง ช่างยนต์

150 นายสุภัค ทองชุม ช่างยนต์

151 นายลัทธพล ทองชุม ช่างยนต์

152 นายภัคพล ทองชุม ช่างยนต์

153 นายวัชรพล แสงวันลอย ช่างยนต์

154 นายเชิดพงษ์ ชินชัย ช่างยนต์

155 นายอัจฉริยะ ประทุมมา ช่างยนต์

156 นายธราเทพ แย้มยิ ม ช่างยนต์

157 นายพงศกร กระแสกาญจน์ ช่างยนต์

158 นายธนบัตร กระแสกาญจน์ ช่างยนต์

159 นายนัฐพล พลศรี ช่างยนต์

160 นายนัทธพงศ์ นามแสน ช่างยนต์

161 นายณัฐเศรษฐ วงศ์ก่อ ช่างยนต์

162 นายเอกบดินทร์ บุญหนุน ช่างยนต์

163 นายนพณัช สินรัฐกุล ช่างยนต์

164 นายอธิบดี ม่ิงขวัญ ช่างยนต์



165 นายศุภกฤต สมพิทักษ์ ช่างยนต์

166 นายพีรพัฒน์ ทับสมบัติ ช่างยนต์

167 นายชัยเจริญ รุ่งเรือง ช่างยนต์

168 นายเกียรติคุณ ดอกอินทร์ ช่างยนต์

169 นายณัฐดนัย เครือบุตร ช่างยนต์

170 นายกฤษฎา สังวงค์ ช่างยนต์

171 นายวัชระ สาธรราษฎร์ ช่างยนต์

172 นายปฏิวัติ ชวนช่ืน ช่างยนต์

173 นายธนากร ยาทองไทย ช่างยนต์

174 นายมาร์คัส สตาร์ค ช่างยนต์

175 นายธนภัทร์ โพธ์ิม่ัน ช่างยนต์

176 นายนวพล สายมงคล ช่างยนต์

177 นายกีรติศักด์ิ เวชศาสตร์ ช่างยนต์

178 นางสาวทิพวรรณ พลบุญ ช่างยนต์

179 นางสาวปิยฉัตร พรมเพ็ง ช่างยนต์

180 นายอธิษฐ์ ตามสีวัน ช่างยนต์

181 นายวายุกร วันงาม ช่างยนต์ 

182 นายภาคิน บุราศรี ช่างยนต์

183 นายพงศ์ศิริ คนตรง ช่างยนต์

184 นายปฏิวัติ สมสุข ช่างยนต์

185 นายเนติพงศ์ มุ่งหมาย ช่างยนต์

186 นายนครินทร์ บุญจริง ช่างยนต์

187 นายพีรพงษ์ ช่วยสี ช่างยนต์

188 นายสกล วีรนพลักษณ์ ช่างยนต์



189 นายณฐพล ศรีคง ช่างยนต์

190 นายยุรนันท์ ส้าพะวงษ์ ช่างยนต์

191 นายชัยวัฒน์ พิญญพงษ์ ช่างยนต์

192 นายสุเมธ ปุณประวัติ ช่างยนต์

193 นายพัชรพล ผลพันธ์ ช่างยนต์

194 นายสกลนันทพันธ์ อัศวสุข ช่างยนต์

195 นายอธิพันธ์ ผลากุล ช่างยนต์

196 นายสิทธิกร ไกยนารถ ช่างยนต์

197 นายณัฐเศรษฐ ชัยลิ นฟ้า ช่างยนต์

198 นายปฎิพัทธ์ิ เนาวราช ช่างยนต์

199 นายสุดใจ ใจสว่าง ช่างยนต์

200 นายวิษณุ หอมชาติ ช่างยนต์



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
201 นายวรพรต ภาคศิริ ช่างยนต์

202 นายเดชวัชระ ไชยกัน ช่างยนต์

203 นายอนุชิต สมชาติ ช่างยนต์

204 นายปัณณวิชญ์ แม่นธนู ช่างยนต์

205 นายอนุชา วามะสิงห์ ช่างยนต์

206 นายอนุวัฒน์ จันทะมาตร ช่างยนต์

207 นายกฤษนะ ปัญญาใส ช่างยนต์

208 นายนรพล มงคล ช่างยนต์

209 นายพงศ์พิพัฒน์ แสงนิล ช่างยนต์

210 นายภูริพัฒน์ ทัพพอาภา ช่างยนต์

211 นายรัตพล มีธรรม ช่างยนต์

212 นายธนิน สุระชาติ ช่างยนต์

213 นายดนุพร ทองศรี ช่างยนต์

214 นายวีระพล สิมาทอง ช่างยนต์

215 นายรัชพล วันทา ช่างยนต์

216 นายวชิรวิทย์ บัวภา ช่างยนต์

217 นายสุรชัย ศิริไทย ช่างยนต์

218 นายก้องภพ พุ่มศิริ ช่างยนต์

219 นายณัฐนนท์ ม่วงม้วน ช่างยนต์

220 นายชาญชัย ใยสูง ช่างยนต์

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพุธท่ี   24    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563  เวลา 10.00 - 12.00 น.

ระดับ ปวช.1



221 นายพลวัฒน์ โสมาพิมพ์ ช่างยนต์

222 นายเจษฎา เทวินรัมย์ ช่างยนต์

223 นายวิษณุ ยางแวง ช่างยนต์

224 นายขจรยศ สายแวว ช่างยนต์

225 นายธีระยุทธ จงใจ ช่างยนต์

226 นายภูมิรพี การสมบัติ ช่างยนต์

227 นายสราวุธ โยธา ช่างยนต์

228 นายทัตพงษ์ ปามุทา ช่างยนต์

229 นายพีรวัฒน์ ต๊ะโก๋ ช่างยนต์

230 นายอนุชาต แดงอุไร ช่างยนต์

231 นายก้องภพ ลุนพัฒน์ ช่างยนต์

232 นายยศกร ย่ิงยศ ช่างยนต์

233 นายย่ิงยศ กล่ินบุญ ช่างยนต์

234 นายทิวานนท์ บ้ารุงผล ช่างยนต์

235 นายศิริศักด์ิ แก้วสิงห์ ช่างยนต์

236 สุกัลย์ ค้าพีระ ช่างยนต์

237 นายสิริเดช วงกลม ช่างยนต์

238 นายณัฐวุฒิ ชาวดร ช่างยนต์

239 นายธีรภัทร อัครสอน ช่างยนต์

240 นายณภัทร บุดดาเพ็ง ช่างยนต์

241 นายพรชัย โภคนันท์ ช่างยนต์

242 นายนพพิจิตร ก้าทอง ช่างยนต์

243 นายมนต์มนัส ศักด์ิเมือง ช่างยนต์

244 นายธัญพิสิษฐ์ เท่ียงดี ช่างยนต์



245 นายณัฐพล อาทิเวช ช่างยนต์

246 นายปวรา สายสว่าง ช่างยนต์

247 นายภาณุวัฒน์ โคตะ ช่างยนต์

248 นายธนวัฒน์ ธรรมเท่ียง ช่างยนต์

249 นายปราณัฐ สายสั น ช่างยนต์

250 นายจิรทีปต์ ทีปวัฒน์ ช่างยนต์

251 นายสุริยา บุญประสิทธ์ิ ช่างยนต์

252 นายปรินทร์ สุโคตร ช่างยนต์

253 นายวุฒิชัย จุลลัง ช่างยนต์

254 นายคมกฤต พรมโคตร ช่างยนต์

255 นายภานุวัตร โอนอ่อน ช่างยนต์

256 นายณัฐภูมิ อินทร์โท ช่างยนต์

257 นายภูมิพัฒน์ แพแจ่ม ช่างยนต์

258 นายอัครวัฒน์ ช่างสลัก ช่างยนต์

259 นายพลากร โชติสนธ์ิ ช่างกลโรงงาน

260 นายธราดล ทองลพ ช่างกลโรงงาน

261 นายศักดา แผ่นหิน ช่างกลโรงงาน

262 นายพิเชษฐ์ วงศ์ขันธ์ ช่างกลโรงงาน

263 นายวรัญชิต คชพรม ช่างกลโรงงาน

264 นายกิตติพล กันภัย ช่างกลโรงงาน

265 นายจิรศักด์ิ สุหงษา ช่างกลโรงงาน

266 นายศาสตราวุธ ทานให้ ช่างกลโรงงาน

267 นางสาวประภาพร คงตางาม ช่างกลโรงงาน

268 นายสุรชัย จันทร์หาญ ช่างกลโรงงาน



269 นางสาวรพีพัฒน์ ปานวิเชียร ช่างกลโรงงาน

270 นางสาวชลิตา ภิรมย์ลาภ ช่างกลโรงงาน

271 นายพรพรหม พรหมพวก ช่างกลโรงงาน

272 นายพายุ ยิ มพังเทียม ช่างกลโรงงาน

273 นายสหรัถ อิโน ช่างกลโรงงาน

274 นายณัฐวุฒิ ฉันไชย์ ช่างกลโรงงาน

275 นายพิชัยภูษิต ด้ารงค์ ช่างกลโรงงาน

276 นายชยพัทธ์ ไชยโกฏ ช่างกลโรงงาน

277 นายอภิรักษ์ จันทรประสาร ช่างกลโรงงาน

278 นายธีรนันต์ จิตร์จันทร์ ช่างกลโรงงาน

279 นายทรรศภาสกร จันทิศ ช่างกลโรงงาน

280 นายสิทธิพงษ์ ค้าสอน ช่างกลโรงงาน

281 นายศักร์ิพสุ ณ อุบล ช่างกลโรงงาน

282 นายอนุวัฒน์ จันทรา ช่างกลโรงงาน

283 นายพิชญุตม์ ทัศนะกร ช่างกลโรงงาน

284 นายชนาธิป สูงสุด ช่างกลโรงงาน

285 นายเอกพันธ์ บุญเพ่ิม ช่างกลโรงงาน

286 นายภัควัฒน์ ชิงพรม ช่างกลโรงงาน

287 นายศุภวัฒน์ ชาวนา ช่างกลโรงงาน

288 นายนพพร ชนกคุณ ช่างกลโรงงาน

289 นายอนันดา ปิดตาเน ช่างกลโรงงาน

290 นายวีรภัทร ชาวตะการ ช่างกลโรงงาน

291 นายสิทธิกร ศรีภูมิพฤกษ์ ช่างกลโรงงาน

292 นายเจษฎา โลนะสาร ช่างกลโรงงาน



293 นายสกาย ฑีฆายุ ช่างกลโรงงาน

294 นายณัฐพล สุวรรณภูมิ ช่างกลโรงงาน

295 นายจันทโชค ธรรมสาร ช่างกลโรงงาน

296 นายอภิรักษ์ ไชยกาล ช่างกลโรงงาน

297 นายพฤกษา ทองสิงห์ ช่างกลโรงงาน

298 นายอนุชา สายเคน ช่างกลโรงงาน

299 นายสมชาย สิงคา ช่างกลโรงงาน

300 นายอิศรานุวัฒน์ ค้าโสม ช่างกลโรงงาน

301 นายธนกันท์ แห่งธรรม ช่างกลโรงงาน

302 นายธีรภัทร พิมพ์สวัสด์ิ ช่างกลโรงงาน

303 นายนิธิพงศ์ ม่ันคูณ ช่างกลโรงงาน

304 นายนราวิชญ์ จอมโคตร ช่างกลโรงงาน

305 นายณภัทร พรมธิดา ช่างกลโรงงาน

306 นางสาวกุลธิดา ทองรักษ์ ช่างกลโรงงาน

307 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มีสิทธ์ิ ช่างกลโรงงาน

308 นายธนพล ชินทวัน ช่างกลโรงงาน

309 นายนวมินทร์ สายแก้ว ช่างกลโรงงาน

310 นายอิทธินันท์ พลถนอม ช่างกลโรงงาน

311 นายอภิวัฒน์ เลือกนารี ช่างกลโรงงาน

312 นายรัชชานนท์ สุบิน ช่างกลโรงงาน

313 นายชนาธิป สุวรรณติ ช่างกลโรงงาน

314 นายณัฐพล โลทัง ช่างกลโรงงาน

315 นายน้าชัย วันแสน ช่างกลโรงงาน

316 นายสมัย ฉันไชย ช่างกลโรงงาน



317 นายศุภากร เถาว์ทุมมา ช่างกลโรงงาน

318 นายศตวรรษ คิงค้า ช่างกลโรงงาน

319 นายสุรชัย ติจะนา ช่างกลโรงงาน

320 นายพีระสุข อ้วนงาม ช่างกลโรงงาน

321 นายเจษฎาพร กล้าทน ช่างกลโรงงาน

322 นายเกียรติศักด์ิ ทัศศรี ช่างกลโรงงาน

323 นายอตินันท์ รุ่งเรือง ช่างกลโรงงาน

324 นายณรงค์ศักด์ิ สมสาย ช่างกลโรงงาน

325 นายศราณุพงษ์ เชื อสิงห์ ช่างกลโรงงาน

326 นายอภิสิทธ์ิ สระเสน ช่างกลโรงงาน

327 นายกิตติศักด์ิ ชุมนวล ช่างกลโรงงาน

328 นายอรรถพร นาคศรี ช่างกลโรงงาน

329 นายธนพล ดาผา ช่างกลโรงงาน

330 นายธนวัฒน์ เงาศรี ช่างกลโรงงาน

331 นายพีรภัทร ชินทวัน ช่างกลโรงงาน

332 นายคิมหันต์ ทับซ้ายขวา ช่างกลโรงงาน

333 นายชัยวัฒน์ อยู่เย็น ช่างกลโรงงาน

334 นายปรีชา จันทรศรี ช่างกลโรงงาน

335 นายอภิชาติ สิงชารี ช่างกลโรงงาน

336 นายปพนสรรค์ สารทอง ช่างกลโรงงาน

337 นายธีระชัย การกล้า ช่างกลโรงงาน

338 นายไชยชาญ โทนัน ช่างกลโรงงาน

339 นายธราเทพ แก้วบัวไข ช่างกลโรงงาน

340 นายเจตณัฐ มุสิกภัทร ช่างกลโรงงาน



341 นายคุณากร นุ่มนวล ช่างกลโรงงาน

342 นางสาวภูริษา บุญขจร ช่างกลโรงงาน

343 นายกิตติชัชนันต์ จันทป ช่างกลโรงงาน

344 นายธนาวุฒิ อาทิเวช ช่างกลโรงงาน

345 นายกิตติพงค์ จอมหงษ์ ช่างกลโรงงาน

346 นายอภิลักษณ์ ค้าประวัติ ช่างกลโรงงาน

347 นายสิทธินนท์ ชัยแก้ว ช่างกลโรงงาน

348 นางสาวอภิชญา วิริยะพันธ์ ช่างกลโรงงาน

349 นายพิเชษฐ์ สมสอน ช่างกลโรงงาน

350 นายภูริพัฒน์ สายเสน ช่างกลโรงงาน

351 นายกิตติศักด์ิ อาทิเวช ช่างกลโรงงาน

352 นายวิชาธร ขนสุวรรณ ช่างกลโรงงาน

353 นายพีรณัฐ ศรีม่วง ช่างกลโรงงาน

354 นายกิตติพงษ์ แสนทวีสุข ช่างกลโรงงาน

355 นายธนาพิวัฒน์ อินทร์อร่าม ช่างกลโรงงาน

356 นายพลวุฒิ คินานันท์ ช่างกลโรงงาน

357 นายอัษฎาวุธ ดีน้อย ช่างกลโรงงาน

358 นายพีรพัฒน์ กุลวงศ์ ช่างกลโรงงาน

359 นายประกรณ์ กุลพันธ์ ช่างกลโรงงาน

360 นายณัฐพงษ์ ธรรมวัติ ช่างกลโรงงาน

361 นายธีรภัทร จันทป ช่างกลโรงงาน

362 นายปัณณธร มาลา ช่างกลโรงงาน

363 นายรัตติพงศ์ มังคริน ช่างกลโรงงาน

364 นายนัทธพงศ์ ป้อมอาสา ช่างกลโรงงาน



365 นายอมรเทพ บรรณา ช่างกลโรงงาน

366 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ช่างกลโรงงาน

367 นายณัฐพล คุ้มครอง ช่างกลโรงงาน

368 นายธนพัฒน์ เชื อแน่น ช่างกลโรงงาน

369 นายสมพร พ่วงไทย ช่างกลโรงงาน

370 นายณัฏฐกิตติ คุณประเสริฐ ช่างกลโรงงาน

371 นายจิตรกร ตาน้อย ช่างกลโรงงาน

372 นายณัฐวัตร บันเทิง ช่างกลโรงงาน

373 นายตะวัน นามประสพ ช่างกลโรงงาน

374 นายณัฐพงษ์ ผ่องศรี ช่างกลโรงงาน

375 นายธนภัทร์ พระจันทร์ ช่างกลโรงงาน

376 นายวีรวัฒน์ บุญรินทร์ ช่างกลโรงงาน

377 นายชัยวัฒน์ โกศัลวัฒน์ ช่างกลโรงงาน

378 นายศรัญญู แท่งหิน ช่างกลโรงงาน

379 นายวรวิทย์ นันทะชัย ช่างกลโรงงาน

380 นายสุรศักด์ิ สารพัฒน์ ช่างกลโรงงาน

381 นายรัฐภูมิ พันธ์ศิริ ช่างกลโรงงาน

382 นายธนพล พาละสัน ช่างกลโรงงาน

383 นายธีรพัฒน์ กอสิงห์ ช่างกลโรงงาน

384 นายนุธิพงษ์ นนท์ศิริ ช่างกลโรงงาน

385 นาย ภูริน สรรศรี ช่างกลโรงงาน

386 นายคณิต ธิอามาตย์ ช่างกลโรงงาน

387 นายอภิชาติ วงศ์ศิริ ช่างกลโรงงาน

388 นายวชิระ สีสุวงษ์ ช่างกลโรงงาน



389 นายศุภวิชญ์ หันชะนา ช่างกลโรงงาน

390 นายภูวนาถ เดชะกุล ช่างกลโรงงาน

391 นายชวลิต ชาววัง ช่างกลโรงงาน

392 นายภัทรพงศ์ บุญสมยา ช่างกลโรงงาน

393 นายสหรัถ ไกรนามน ช่างกลโรงงาน

394 นายกาจพล ฉันไชย ช่างเช่ือมโลหะ

395 นายศุภวิชญ์ ศรีราช ช่างเช่ือมโลหะ

396 นายภูริพัฒน์ กองธรรม ช่างเช่ือมโลหะ

397 นายบุญเฮง วรรณเวช ช่างเช่ือมโลหะ

398 นายธรรมรัตย์ เบญมาตย์ ช่างเช่ือมโลหะ

399 นายศักด์ิดา รากแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

400 นายกรทักษ์ บุตรพรม ช่างไฟฟ้าก้าลัง



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
401 นายอิทธิพงษ์ จันทร์โยธา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

402 นายพีรพัฒน์ ทีอุทิศ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

403 นายกฤติพงศ์ ทองจันทร์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

404 นายธนากร บูระพันธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

405 นายวัชระ ทาศิริ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

406 นายสุรชัย นามแสง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

407 นายอนันต์ชัย อรศรี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

408 นายจิรพัชร รวมพร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

409 นายธีรพัฒน์ สายแวว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

410 นายอัครชัย ถ่ินขาม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

411 นายธนวัฒน์ สายแวว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

412 นายสรวี งามเนตร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

413 นายภัทรดนัย โพธ์ิแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

414 นายสมพร สีสรรค์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

415 นางสาวหทัยภัทร ทรายทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

416 นายสหภาพ สืบเสนาะ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

417 นายพลพล อุ่นจรัส ช่างไฟฟ้าก้าลัง

418 นายธนาธิป ภูทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

419 นายวีรยุทธ กองแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

420 นายพิสิทธ์ิ รับขวัญ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพุธท่ี   24    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563  เวลา 12.30 - 14.30 น.

ระดับ ปวช.1



421 นายกิตติศักด์ิ หลุมทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

422 นายนฤเดช ชูกล่ิน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

423 นายอลงกรณ์ อดทน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

424 นายนิติภัทร อนันต์บัณฑิตกุล ช่างไฟฟ้าก้าลัง

425 นายสุรเดช ด้วงทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

426 นายศักดินนท์ แสงกล้า ช่างไฟฟ้าก้าลัง

427 นายธนวัฒน์ วิเศษรินทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

428 นายณัฐนนท์ ศุภสุข ช่างไฟฟ้าก้าลัง

429 นายธวัชชัย แสงงาม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

430 นายศุภฤกษ์ อยู่สุข ช่างไฟฟ้าก้าลัง

431 นายธนกฤต ปิมลื อ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

432 นายนพรุจ เอื อพัฒนาพานิชย์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

433 นายอนวัช ทองชุม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

434 นายธีรศักด์ิ อยู่สุข ช่างไฟฟ้าก้าลัง

435 นายนิธิพล ทวีวรรณ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

436 นายนพรัตน์ สายแวว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

437 นายภานุพงศ์ แนบชิต ช่างไฟฟ้าก้าลัง

438 นายจิรายุ จันแจ้ง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

439 นายพงศภัค สน่ันเอื อ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

440 นายรัชชานนท์ มูลทา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

441 นายธเนษฐ ชยาภรณ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

442 นายวัชรพล อินเทพา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

443 นายกฤษดากรณ์ เกียจโคกกรวด ช่างไฟฟ้าก้าลัง

444 นายระพีพัฒน์ อินถา ช่างไฟฟ้าก้าลัง



445 นายปัฐทวี นนทการ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

446 นายอภิเชษฐ์ แพงแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

447 นายประมุข ทองบุตร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

448 นายไกรวิชญ์ บุญประดับ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

449 นายอภิวันทน์ แสงทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

450 นายเกียรติบดินทร์ กัลยาพันธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

451 นายธนกร สุคนธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

452 นายชนะภัย ทองสาย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

453 นายอนุชาติ คชเศียร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

454 นายปัณณธร พลสิทธ์ิ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

455 นายธนกฤต สายเสนา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

456 นายทัตเทพ สินปรุ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

457 นายปาฏิหาริย์ มุสะกะ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

458 นายสิทธิโชค สายแวว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

459 นางสาวหยกผกา สัจสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

460 นายชัยมงคล สายตรง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

461 นายยศกฤต นารีนุช ช่างไฟฟ้าก้าลัง

462 นางสาวอารยา วงค้าสิงห์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

463 นายณภัทร พุดผา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

464 นายอนุสรณ์ บุญจอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

465 นายทักษ์ดนัย ผิวแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

466 นายภูธเนศ งามพงษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

467 นายทองแท้ การะเกษ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

468 นายเชษฐา ฉัตรสุวรรณ ช่างไฟฟ้าก้าลัง



469 นายจิรโชติ ค้าเติม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

470 นายอภิรักษ์ บุญไทย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

471 นายภคภูมิ พิพัฒน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

472 นายปวริศร์ กาวัลย์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

473 นายพรหมมินต์ ค้าแสงดี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

474 นายปัญญาวุฒิ ถ่ินขาม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

475 นายนฤเบศว์ร์ มุสิกสาร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

476 นายพชร จ้าปารัตน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

477 นายณัฐพงศ์ ธรรมรักษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

478 นายธีรเดช พันธนู ช่างไฟฟ้าก้าลัง

479 นายกฤษดา วันหนา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

480 นายสุวัฒนรินทร์ มาหา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

481 นายพงศพัศ สัทธรรม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

482 นายอดิศร ภูจ้าปา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

483 นายดนุพล ศรีวานิช ช่างไฟฟ้าก้าลัง

484 นายภคนันท์ ศุภหัตถี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

485 นายอิทธิฤทธ์ิ สิงห์ทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

486 นายพิชัย ชวนเกษม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

487 นายอภิสิทธ์ิ นิลพัฒน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

488 นายพีรวัฒน์ สุภะนานัย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

489 นายศุภสิทธ์ิ ฉลวยแสง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

490 นายปฏิภาณ กิจวัฒน์ไพศาล ช่างไฟฟ้าก้าลัง

491 นายพุฒิชาติ ตุ้มทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

492 นายอรรณพ แสงจันทร์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง



493 นายนันทิวัฒน์ ครอบนพรัตน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

494 นายพัสกร เสนสี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

495 นายจีรวัฒน์ น้อมมนัส ช่างไฟฟ้าก้าลัง

496 นายทานุ ดาพันธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

497 นายวิทวัส วงศ์เพียรกิจ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

498 นายกิตติกร เนตรมณี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

499 นายณัฐชัย สมดี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

500 นายยศภัทร กาบบัวแดง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

501 นางสาวอรจิราภรณ์ ก่ิงวงษา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

502 นายกรินทร์ เกตุแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

503 นายพัชพร ฤาษี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

504 นายอนาวิล แก้วดวง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

505 นายคณาวุฒิ พิมพ์บุญมา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

506 นายธนวัฒน์ ภาคะ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

507 นายปรัชญาวุธ จินดารัตน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

508 นายนิรุธ ละดาห์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

509 นายอภิสิทธ์ิ นิลพัฒน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

510 นายพีรวัฒน์ สุภะนานัย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

511 นายศุภสิทธ์ิ ฉลวยแสง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

512 นายปฏิภาณ กิจวัฒน์ไพศาล ช่างไฟฟ้าก้าลัง

513 นายพุฒิชาติ ตุ้มทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

514 นายอรรณพ แสงจันทร์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

515 นายนันทิวัฒน์ ครอบนพรัตน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

516 นายพัสกร เสนสี ช่างไฟฟ้าก้าลัง



517 นายจีรวัฒน์ น้อมมนัส ช่างไฟฟ้าก้าลัง

518 นายทานุ ดาพันธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

519 นายวิทวัส วงศ์เพียรกิจ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

520 นายกิตติกร เนตรมณี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

521 นายณัฐชัย สมดี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

522 นายยศภัทร กาบบัวแดง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

523 นางสาวอรจิราภรณ์ ก่ิงวงษา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

524 นายกรินทร์ เกตุแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

525 นายพัชพร ฤาษี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

526 นายอนาวิล แก้วดวง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

527 นายคณาวุฒิ พิมพ์บุญมา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

528 นายธนวัฒน์ ภาคะ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

529 นายปรัชญาวุธ จินดารัตน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

530 นายนิรุธ ละดาห์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

531 นายวีรวุธ แพงศรี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

532 นายธนวัฒน์ เจนจบ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

533 นายอดิศักด์ิ อุทานุเคราะห์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

534 นายวรวิช มารมย์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

535 นายธนาธรณ์ วงษ์ใหญ่ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

536 นายสุกฤษฎ์ิ ทุมมากรณ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

537 นายธนพัฒน์ วามะชาติ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

538 นายพิทักษ์พงษ์ ผลาวงศ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

539 นายชินวัตร ทองไทย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

540 นายณัฐนันท์ กุลบุดดี ช่างไฟฟ้าก้าลัง



541 นายคงกะพัน เพ็ญชาลี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

542 นายยุทธชาติ พิชัย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

543 นายกรวิชญ์ ทักทาย ช่างไฟฟ้าก้าลัง

544 นายสราวุฒิ สมทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

545 นายพินิจ บุญไพโรจน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

546 นายเจษฎา สบายใจ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

547 นายปกรณ์ จันทร์พิทักษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

548 นายทิวา พันธ์พุฒ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

549 นายชนาธร สง่าวงษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

550 นายวาสิน วิทูรเวที ช่างไฟฟ้าก้าลัง

551 นายเจษฎาบดินทร์ พันพิลา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

552 นายโตตุลาการ บ้งพรม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

553 นายณัฐพล พรหมกสิกร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

554 นายภัทรพงษ์ ทรัพย์สิน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

555 นายอธิตพล สารบูรณ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

556 นายสิทธิชัย ค้ามุงคุณ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

557 นายณัฐนนท์ ไตรวงศ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

558 นายสุรสีห์ บ้ารุงพงษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

559 นายวิศรุต วิยานันต์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

560 นายเดชาธร กรรมสิทธ์ิ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

561 นายปุญญพัฒน์ วงษ์สอาด ช่างไฟฟ้าก้าลัง

562 นายภีรพล เข็มรถ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

563 นายชาคริส ทองเหลือง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

564 นายศุภณัฐ เชื อสิงห์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง



565 นายพัฒนพงศ์ ศรีภักดี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

566 นายปฏิพัทธ์ มารศรี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

567 นายกฤษณะ ลุยกระโทก ช่างไฟฟ้าก้าลัง

568 นายศิวกร บุ้งทอง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

569 นายโกเมน ขาววงศ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

570 นายวิศรุต วันทา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

571 นายสรยุทธ ลัทธิรมย์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

572 นายปรภัทร นนทการ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

573 นายชัยสิทธ์ิ สุขสุเหิม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

574 นายณัชพล ส้าราญสุข ช่างไฟฟ้าก้าลัง

575 นายศาสตราพล บุญตา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

576 นายอัครวินท์ แพงศรี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

577 นายภ้ทรพล นามประภา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

578 นายสายเพชร หอมดวงดี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

579 นายณัชพล ทองสลับ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

580 นายเทวาราช ดวงแก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง

581 นายกิตติภพ โสมาเกษตรินทร์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

582 นายทักษพล ก้าป่ัน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

583 นายกมลชัย เดชโยธิน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

584 นายจิรเดช บุตรอ่อน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

585 นายชินพัฒน์ มัคที ช่างไฟฟ้าก้าลัง

586 นายชินวัตร สายนรา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

587 นายฑัดต์พล ขันคูณ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

588 นายณัฐดนัย ใกล้แก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง



589 นายณัฐวัตร อุดมศรี ช่างไฟฟ้าก้าลัง

590 นายทศพล กาลวัน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

591 นายธนดล ภารบุญ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

592 นายธนธรณ์ กมลฤกษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

593 นายธนวัฒน์ สัมมาปราบ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

594 นายธันวา ฤกษ์ยาม ช่างไฟฟ้าก้าลัง

595 นางสาวนิลยา อาทิตย์ตั ง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

596 นายประกาชัย เนตรแสง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

597 นายพงศ์พิพัฒน์ แสงนิล ช่างไฟฟ้าก้าลัง

598 นายพฤกษา บัวใหญ่ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

599 นายภพนิพิฐ เหมลา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

600 นายวงศธร ตระกุลเเก้ว ช่างไฟฟ้าก้าลัง



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
601 นายวรเมธ พิลารักษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

602 นายวีรโชติ สีโยธา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

603 นายศตวรรษ คุ้มมา ช่างไฟฟ้าก้าลัง

604 นางสาวศศิกานต์ จันทร์แจ้ง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

605 นายศุภากร ศรีทัศน์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

606 นายสุทธิรักษ์ สุทธิสาร ช่างไฟฟ้าก้าลัง

607 นายอนาวิล แก้วกาหลง ช่างไฟฟ้าก้าลัง

608 นายอภิชน ยอดพุทธ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

609 นายอรรถพล ซาเสน ช่างไฟฟ้าก้าลัง

610 นายจักริน อุระวงษ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

611 นายพัชรพล พรมจันทร์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง

612 นายสุรเชษฐ์ บุญชิต ช่างไฟฟ้าก้าลัง

613 นายรชต บุดดาเพท ช่างไฟฟ้าก้าลัง

614 นายวีรวุฒิ อาจใจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

615 นางสาววนิชยา ระม้าย ช่างอิเล็กทรอนิกส์

616 นายธนากร บุญศิริ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

617 นายสิทธิพล โสมรักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

618 นางสาววราภรณ์ วงศา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

619 นายปาราเมศ ปาระบับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

620 นางสาวภัชจิราภรณ์ วันโท ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพุธท่ี   24    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563  เวลา 14.30 - 16.30 น.

ระดับ ปวช.1



621 นายอภิชาติ มงคลกาญจน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

622 นายเจตริน วงค์ด้วง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

623 นายอดุสิทธ์ิ สร้อยสิงห์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

624 นางสาววนิดา ทองไทย ช่างอิเล็กทรอนิกส์

625 นายญาณวัฒน์ แสงสุรินทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

626 นายณัฐกิตต์ิ ช้านาญเวช ช่างอิเล็กทรอนิกส์

627 นางสาวกัลยารัตน์ มาชะสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์

628 นางสาวสุพรรษา ขวัญชัย ช่างอิเล็กทรอนิกส์

629 นายจีรภัทร์ ศรีวะรมย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

630 นายภูผา พิลาทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

631 นายกฤษฎา เรืองรอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

632 นายธีรวัฒน์ สอนอาจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

633 นายกมลชัย เดชโยธิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

634 นายวันชัย ชมเชย ช่างอิเล็กทรอนิกส์

635 นางสาวปณิตา คณะพัฒน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

636 นายกลวัช หอมดวงศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์

637 นายมรรคพล จันทร์ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์

638 นายอานุภาพ บุญพอ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

639 นายสิริศักด์ิ นาสืบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

640 นายไวทยะ โพธ์ิไชยแสน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

641 นายศุภสัณพ์ พิณทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

642 นายพงศ์กิตติธัช สุวะมาตย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

643 นายภูรินท์ ทีอุทิศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

644 นายชนาธิป สายสมบัติ ช่างอิเล็กทรอนิกส์



645 นายณัฐภูมิ อั งดา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

646 นายธนวัตร มานุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์

647 นายณัฐพัชร์ ญาติเจริญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

648 นายชาตรี เพ็งลี ช่างอิเล็กทรอนิกส์

649 นายณัฐพงษ์ หอมดวงศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์

650 นายกฤตยชญ์ ทองคง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

651 นายปิยวัฒน์ มีสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์

652 นายธนาวุฒิ สุขดี ช่างอิเล็กทรอนิกส์

653 นายอภิชาติ พยัฆวิเชียร ช่างอิเล็กทรอนิกส์

654 นายสุทธิรักษ์ ขวาวเดช ช่างอิเล็กทรอนิกส์

655 นายชยพล โสภา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

656 นายธนัชชา วิเศษวิสัย ช่างอิเล็กทรอนิกส์

657 นายวุฒิพงษ์ แสงงาม ช่างอิเล็กทรอนิกส์

658 นางสาวอัญชลี สุทธิรัตน์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

659 นางสาวมัลลิกา สังวาลย์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

660 นางสาวอรุณรัตน์ อ่ิมใจ เทคนิคคอมพิวเตอร์

661 นายธนัตถ์ ภูบรรสุข เทคนิคคอมพิวเตอร์

662 นายธีรนันท์ ผลศักกรี เทคนิคคอมพิวเตอร์

663 นางสาวพิยดา ดวงใจ เทคนิคคอมพิวเตอร์

664 นายตะวัน บัวปล้อง เทคนิคคอมพิวเตอร์

665 นายธนวิชญ์ อินลี เทคนิคคอมพิวเตอร์

666 นางสาวเพชรอมร จงหาญ เทคนิคคอมพิวเตอร์

667 นายชลสิทธ์ิ หมู่แก้ว เทคนิคคอมพิวเตอร์

668 นายพันธกร กองริริต เทคนิคคอมพิวเตอร์



669 นายเอื ออังกูร โพธ์ิศรี เทคนิคคอมพิวเตอร์

670 นายสรอรรถ จันทร์นนท์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

671 นายภคิณ จันจุฬา เทคนิคคอมพิวเตอร์

672 นายคฑาวุฒิ รั งกลาง เทคนิคคอมพิวเตอร์

673 นายนฤเบศ ศรีระบุตร เทคนิคคอมพิวเตอร์

674 นางสาวศศิกานต์ หม่ืนแสวง เทคนิคคอมพิวเตอร์

675 นางสาววิไลลักษณ์ สายเมฆ เทคนิคคอมพิวเตอร์

676 นายภูริพัฒน์ เรืองธรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์

677 นายณัฐวุฒิ สุตาสุข เทคนิคคอมพิวเตอร์

678 นายฑีรมินทร์ สิทธิพันธ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

679 นายอธิคม วงค์โสภา เทคนิคคอมพิวเตอร์

680 นายจิรภัทร ผ่องจิตร เทคนิคคอมพิวเตอร์

681 นายรชตะ มุสิกสาร เทคนิคคอมพิวเตอร์

682 นายภูรีพัชร์ ศรีโชติกราณต์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

683 นายจตุรภัทร ดวงดี เทคนิคคอมพิวเตอร์

684 นายปรีชา ประสพบุญ เทคนิคคอมพิวเตอร์

685 นายยศกร มาลัยพวง เทคนิคคอมพิวเตอร์

686 นายอัจฉริยะ ทิพย์ประเสริฐ เทคนิคคอมพิวเตอร์

687 นายทักษ์ศรุต ยินดีเหมาะ เทคนิคคอมพิวเตอร์

688 นายณฐพงศ์ สกุลตียาพันธ์ุ เทคนิคคอมพิวเตอร์

689 นายภูริทัต ผงสันเทียะ เทคนิคคอมพิวเตอร์

690 นายจิรายุ แสงกล้า เทคนิคคอมพิวเตอร์

691 นายภูบดินทร์ เอ็ม เบรทท์ เวล์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

692 นายเดชา กาฬเกษ เทคนิคคอมพิวเตอร์



693 นายพีรพัฒน์ รอยศรี เทคนิคคอมพิวเตอร์

694 นางสาวกุลณัฐ เหง้าโอษา เทคนิคคอมพิวเตอร์

695 นายนนทวัฒน์ บุตรบัว เทคนิคคอมพิวเตอร์

696 นายอเนก เย่ียมมานาน เทคนิคคอมพิวเตอร์

697 นายเศรษฐพงศ์ ใจอักษร เทคนิคคอมพิวเตอร์

698 นายพงศพัศ เมฆวิมล เทคนิคคอมพิวเตอร์

699 นางสาวกาญจนาพร พัฒนสระคู เทคนิคคอมพิวเตอร์

700 นายจิตติพัฒน์ จันทุมา เทคนิคคอมพิวเตอร์

701 นายสกรรจ์ กล่ินชาติ เทคนิคคอมพิวเตอร์

702 นายปริวัฒน์ ชนะกุล เทคนิคคอมพิวเตอร์

703 นายวรากร เกษเพ็ชร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

704 นายปรัชญา วงศ์บุดดี เทคนิคคอมพิวเตอร์

705 นายธีรวัชธนิน ไชยกุล เทคนิคคอมพิวเตอร์

706 นายสิทธิพนนท์ ลาธุลี เทคนิคคอมพิวเตอร์

707 นายวีรพันธ์ สาริกา เทคนิคคอมพิวเตอร์

708 นายภานุเดช บ้ารุงผล เทคนิคคอมพิวเตอร์

709 นายปัญจพล จันไทย เทคนิคคอมพิวเตอร์

710 นายระพีพัฒน์ พลอยวิเลิศ เทคนิคคอมพิวเตอร์

711 นายภูมิพัฒน์ พรมสอน เทคนิคคอมพิวเตอร์

712 นางสาวธนิตา สุคติ เทคนิคคอมพิวเตอร์

713 นายบันลือศักด์ิ เอ่ียมสุข เทคนิคคอมพิวเตอร์

714 นายสิรภพ จึงกาญจนา เทคนิคคอมพิวเตอร์

715 นายจิรวัฒน์ ดวงธนู เทคนิคคอมพิวเตอร์

716 นายกิตติชัย จันทนาม เทคนิคคอมพิวเตอร์



717 นายธวัชชัย แสงสว่าง เทคนิคคอมพิวเตอร์

718 นางสาวปนัสญา ศรีม่วง เทคนิคคอมพิวเตอร์

719 นายเจษฎาพร สีอ่อน เทคนิคคอมพิวเตอร์

720 นายน่านฟ้า เกณทวี เทคนิคคอมพิวเตอร์

721 นายวัฒนชัย การบุญ เทคนิคคอมพิวเตอร์

722 นายธรรมรัตน์ สุขประเสริฐ เทคนิคคอมพิวเตอร์

723 นายกฤษฎา พิมเบ้าธรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์

724 นายศิริลักษณ์ บุญพา เทคนิคคอมพิวเตอร์

725 นายธนดล หรุ่นนุพันธ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

726 นายภูสิทธ์ิ สมสวย เทคนิคคอมพิวเตอร์

727 นายภัคพล จรุงวัฒนานนท์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

728 นายธนนันต์ มุกดากุล เทคนิคคอมพิวเตอร์

729 นายกฤตพนธ์ กลางเมือง เทคนิคคอมพิวเตอร์

730 นายปุณณพัฒน์ วัฒนนวทรัพย์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

731 นายอาดามัน หมาดสกุล เทคนิคคอมพิวเตอร์

732 นางสาวปาริชาติ แสงใส เทคนิคคอมพิวเตอร์

733 นายภูวดล ชมภูบุตร เทคนิคคอมพิวเตอร์

734 นายภานุวัตร โอนอ่อน เทคนิคคอมพิวเตอร์

735 นายวิษณุกร เคณประคอง เทคนิคคอมพิวเตอร์

736 นายอาชานนท์ เพ็งพันธ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

737 นายณกุต สมสิทธ์ิพร เทคนิคคอมพิวเตอร์

738 นายวราวัฒน์ ทองใบ เทคนิคคอมพิวเตอร์

739 นายราชพฤกษ์ สมศรี เทคนิคคอมพิวเตอร์

740 นายภูริภัทร ค้าหว่าน เทคนิคคอมพิวเตอร์



741 นายรัชชานนท์ เพ่ิมพูล เทคนิคคอมพิวเตอร์

742 นางสาวธนพร ชัยสุระ เทคนิคคอมพิวเตอร์

743 นายชนาธิป นามสร เทคนิคคอมพิวเตอร์

744 นายโสภณวิชญ์ เนติกิตตินันท์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

745 นายณริภัทร วรรณโคตร เทคนิคคอมพิวเตอร์

746 นายสุทธิพงงษ์ แช่มช่ืน เทคนิคคอมพิวเตอร์

747 นางสาวสิริ ลักษณ์ เเก้วกุล เทคนิคคอมพิวเตอร์

748 นายภูสิทธ์ิ เคนสาลี เทคนิคคอมพิวเตอร์

749 นายธีรภัทร์ แก้วพวง เทคนิคคอมพิวเตอร์

750 นายกีรติ เสนะจุติ เทคนิคคอมพิวเตอร์

751 นายกฤตพล นวลปักษี เทคนิคคอมพิวเตอร์

752 นายชายุต บุญสุข เทคนิคคอมพิวเตอร์

753 นายธีทัต นิโรจน์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

754 นางสาวมัลลิกา สิงวาลย์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

755 นายอธิคม วงศ์โสภา เทคนิคคอมพิวเตอร์

756 นายภูริทัต ผลสันเทียะ เทคนิคคอมพิวเตอร์

757 นางสาวมยุรี ค้าทวี เทคนิคคอมพิวเตอร์

758 นายพิพัฒน์ พลลาภ ช่างก่อสร้าง

759 นางสาวรัชนีพร ยลพันธ์ ช่างก่อสร้าง

760 นางสาวกรกนก พรมโยธิน ช่างก่อสร้าง

761 นางสาววาสนา พรมมา ช่างก่อสร้าง

762 นายกฤษดา สะศรีสังข์ ช่างก่อสร้าง

763 นายวรากร วรรณพินิจ ช่างก่อสร้าง

764 นายญาณกร ณ นุวงษ์ ช่างก่อสร้าง



765 นายชาตรี ชินสี ช่างก่อสร้าง

766 นายธราเทพ บุญจอง ช่างก่อสร้าง

767 นายทิฐิรักษ์ ศรีสุข ช่างก่อสร้าง

768 นางสาวนวนันท์ วงศ์พิมล ช่างก่อสร้าง

769 นายฉัตรชัย ค้าศรีสุข ช่างก่อสร้าง

770 นายอดิศักด์ิ นนทวงษ์ ช่างก่อสร้าง

771 นายสดุดี จิตเสนาะ ช่างก่อสร้าง

772 นายฐานวัฒน์ ธนะสีรังกูร ช่างก่อสร้าง

773 นายชนิตพล วงษ์เศษ ช่างก่อสร้าง

774 นายพรชลิต กันทะนะ ช่างก่อสร้าง

775 นายเอกสิทธ์ิ ปัญญาไว ช่างก่อสร้าง

776 นายคงศรราม สิงห์เสน ช่างก่อสร้าง

777 นางสาวธัญรัตน์ ค้านะ ช่างก่อสร้าง

778 นางสาวมินตรา สายระดา ช่างก่อสร้าง

779 นายพนัชกร บุญไพโรจน์ ช่างก่อสร้าง

780 นางสาวอรวรรณ พันพิบูลย์ สถาปัตยกรรม

781 นางสาวณัฐธิดา พลแสน สถาปัตยกรรม

782 นางสาวธนชพร โลทัง สถาปัตยกรรม

783 นายแก้วกล้า หอมหวาน สถาปัตยกรรม

784 นางสาวเกศกนก วิชัยศร สถาปัตยกรรม

785 นายรพีรัฐ ประชุมแดง สถาปัตยกรรม

786 นายปฏิภาณ ชุยรัมย์ สถาปัตยกรรม

787 นายณัฐวุฒิ เต่าทอง สถาปัตยกรรม

788 นายธนวัฒน์ เกษกุล สถาปัตยกรรม



789 นายฤทธิชัย ทองใบ สถาปัตยกรรม

790 นายกนกวิทย์ โพธ์ิโต สถาปัตยกรรม

791 นายภูริพัฒน์ บุญเลี ยง สถาปัตยกรรม

792 นายจักรินทร์ พันธทับ สถาปัตยกรรม

793 นายศิวกร เพชรสุริยวงศ์ สถาปัตยกรรม

794 นายอภิวัฒน์ ค้าหล่อ สถาปัตยกรรม

795 นางสาวกานตรัตน์ จันทปัญญา สถาปัตยกรรม

796 นางสาวอนันตญา ชุมแวงวาปี สถาปัตยกรรม

797 นายสมชาย ระดาบุตร สถาปัตยกรรม

798 นายวรวัฒน์ วรนุช สถาปัตยกรรม

799 นางสาวกิตติยา เจือสุข สถาปัตยกรรม

800 นายปราฏิวัฒณ์ สืบเสน สถาปัตยกรรม



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
801 นางสาวเพชรชรินทร์ ทินจันทร์ สถาปัตยกรรม

802 นายวชิรวิชญ์ จินตนา โทรคมนาคม

803 นายพิสิฐชัย พวงค้า โทรคมนาคม

804 นายธนภัทร วงศ์พุทธะ โทรคมนาคม

805 นายพิพัฒน์ อีสา โทรคมนาคม

806 นางสาวสมิหรา ผลากุล โยธา

807 นางสาวธิดาพร วันโท โยธา

808 นางสาวนุชนาถ ภูมี โยธา

809 นางสาวธิญานนท์ คงดี โยธา

810 นางสาวฐิตารีย์ ส้าเร็จผลดี โยธา

811 นางสาวดาวพระศุกร์ มะโนรักษ์ โยธา

812 นายตระกูล จ้าปาเงิน โยธา

813 นายณัฐวัตร วงษ์อุดม โยธา

814 นายทีปกร กุลเกตุ โยธา

815 นางสาวจิตรานุช สายสุนา โยธา

816 นายธีรนันท์ เดชะค้าภู โยธา

817 นางสาวพรพิมล ไชยชนะ โยธา

818 นายธีรภัทร ไวยธรรม โยธา

819 นางสาวเบญญาภรณ์ ยอดสิงห์ โยธา

820 นายณัฐพล มุ่งหมาย โยธา

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีท่ี  25  มิถุนายน  2563   เวลา  8.00 - 10.00 น.

ระดับ ปวช.1



821 นายรมย์ภณัฐ ไชยค้าภาวีราธัช โทรคมนาคม

822 นางสาวภัทรธิดา นนทบุตร โทรคมนาคม

823 นางสาวมณัชญา หาญชนะ โยธา

824 นายพรธิวัฒน์ ธรรมสาร โยธา

825 นางสาวสุธิดา จักรค้า โยธา

826 นางสาวสุกัญดา กุดสง โยธา

827 นายรัฐภูมิ บุเงิน โยธา

828 นายพงศธร พิญพงค์ โยธา

829 นายโกมินทร์ วงศ์แก้ว โยธา

830 นายเจษฎา สมเนตร โยธา

831 นางสาวสุพรรษา ไชยชนะ โยธา

832 นายปฏิภาณ พันธ์ค้า โยธา

833 นายกฤตนัย ก้อนแก้ว โยธา

834 นางสาวอนุชธิดา วามะขันธ์ โยธา

835 นายเชษฐวุฒิ นิลจ้ารัส โยธา

836 นายระพีพัฒน์ วงษ์ทอง โยธา

837 นายณัฐพล เทศาราช โยธา

838 นางสาวปาริฉัตร ผกากูล โยธา

839 นางสาวจิดาภา บัวใหญ่ โยธา

840 นางสาวคลอฤดี แสนประสิทธ์ิ โยธา

841 นางสาวฑิมพิกา โอนวัง โยธา

842 นางสาวรัฐชภัทร์พร สาลี โยธา

843 นายกรกฎ พิมพ์แน่น โยธา

844 นายพีรพัฒน์ อินทนิล โยธา



845 นายพีรภัทร ปลอดนุ้ย โยธา

846 นางสาวเอื องฟ้า ปากหวาน โยธา

847 นางสาวณัฐกานต์ อันทะปัญญา โยธา

848 นางสาวศุภลักษณ์ พางาม โยธา

849 นายอภินันท์ ครั งพิบูลย์ โยธา

850 นายชลภูมิ เทพาค้า โยธา

851 นายมนัสวิน คุณสิริสิน โยธา

852 นายทาวัต บัญฑิตธรรม โยธา

853 นายเศรษฐา สว่างแสง โยธา

854 นายนิธิกานต์ กมลรัตน์ โยธา

855 นายธิตินันท์ ทินเนตร โยธา

856 นายปรมัตถ์ พิมพาชัย โยธา

857 นายธฤต ลีหวัฒนานนท์ โยธา

858 นางสาววรรณวิภา บุญมา โยธา

859 นายพชรภณ ทองแพง โยธา

860 นายธวัชชัย สิมาพันธ์ โยธา

861 นายศุภกิตต์ิ จันทวี โยธา

862 นายถิรพัฒน์ จันทร์หอม โยธา

863 นายอิทธิพล แสนทวีสุข โยธา

864 นายทศพร ใจอุ่น โยธา

865 นางสาวภัทรนันท์ อุทธา โยธา

866 นายกรกฎา มาลัยงาม โยธา

867 นายภัทรดนัย ละคร โยธา

868 นางสาวทิพยาภรณ์ ตื อแอ้ โยธา



869 นางสาวรสสีนธ์ แสงสุขวาว โยธา

870 นายวรโชติ หอมหวล โยธา

871 นายพิพัฒน์พงษ์ สมบัติผุย โยธา

872 นายสืบตะกูล สิงห์คง โยธา

873 นายธราเทพ แว่นแคว้น โยธา

874 นางสาวพีรญา โคตรค้า โยธา

875 นางสาวณัฐรวี ก่ิงแก้ว โยธา

876 นางสาวกัญญารัตน์ จันทป โยธา

877 นางสาวธนภรณ์ สิงห์แจ่ม โยธา

878 นางสาวกมลธิดา หลักบุญ โยธา

879 นางสาววชิรญาณ์ อะนาวะกุลา โยธา

880 นางสาวสุวรรณรัตน์ แจ้ไร่ โยธา

881 นายวีรวัฒน์ กุลวงศ์ โยธา

882 นายณรงค์ฤทธ์ิ จันอาจ โยธา

883 นายกิตติกร แก่นบุตร โยธา

884 นายธรรมรัตน์ สายคูณ โยธา

885 นางสาวมนธิดา อุปละ โยธา

886 นายอภิชัย ชนะงาม โยธา

887 นางสาวเสาวลักษณ์ เสมอสุข โยธา

888 นายพีรพล พลพิทักษ์ โยธา

889 นายภีรพล เข็มรถ โยธา

890 นางสาวสุพรรษา พิมพาวัตร โยธา

891 นายอภินันท์ มะละปะที โยธา

892 นายอภินันท์ ครั งพิบูลย์ โยธา



893 นายณัฐพงค์ สุวรรณเขต โยธา

894 นางสาวเนตรนภัส คุณราช โยธา

895 นางสาวพรนภา ลี เทียน โยธา

896 นายณัฐฤกษ์ ขอคตส้าโรง โยธา

897 นายพรรณกร อ่องลา โยธา

898 นายศราวุฒิ ป่ินแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ปวส.1 ทวิฯ)

899 นายวีรยุทธ มูลสุวรรณ เทคนิคยานยนต์ (ปวส.1 ทวิฯ)

900 นายตันติกร บุ้งทอง เทคนิคยานยนต์ (ปวส.1 ทวิฯ)

901 นายอัศวิน คิดรอบ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

902 นายธีรพงศ์ ไชยชนะ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

903 นายอนุชา เงาทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

904 นายวาชศักด์ิ ค้าเณร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

905 นายอภิสิทธ์ิ รัตนโสภา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

906 นายอานนท์ แก้วดอน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

907 นายนพรัตน์ ทองวิเศษ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

908 นายกัณฑ์อเนก สุขรักษ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

909 นายธนยศ สายเนตร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

910 นายเจษฎา แก่นกอ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

911 นายนภสินธ์ุ บรรพต เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

912 นายวรรธนะ บุญกอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

913 นายสหรัฐ บุตนัน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

914 นายนวพล สารทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

915 นายธาดา โสภาบุตร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

916 นายสิทธิพล กว้างเงิน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)



917 นายภูริภัทร โทลา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

918 นายทินกร แสนอุบล เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

919 นายธราดล บุญชิต เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

920 นายธนวัฒน์ จอมหงษ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

921 นายสันติ แสงแดง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

922 นายธนากร พันธ์เพ็ง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

923 นายวันชัย เจริญศิลป์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

924 นายกฤตนัย ไพชิต เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

925 นายสถิตพงศ์ แก้วคูณ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

926 นายไมตรี ภูงาม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

927 นายณัฐยศ บัวใหญ่ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

928 นายศักดา ศรีบุปผา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

929 นายพยุงศักด์ิ เทียมทัศน์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

930 นายเดชาธร ชะภูธร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

931 นายธีรภัทร์ บุญเพ่ิม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

932 นายพงศกร ฉวีวงษ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

933 นายปราโมทย์ เบื องบน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

934 นายกฤตพจน์ ภาชนะพูล เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

935 นายธนพร แพงบุดดี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

936 นายธันวา แดนดี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

937 นายธนาธิป กุวงษา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

938 นายปิยเชษฐ์ ดวงพิลา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

939 นายอาทิตย์ อยู่เย็น เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

940 นายเจษฎา พูลเพ่ิม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)



941 นายภูฟ้า สิทธิสา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

942 นายฤทธิพงษ์ วงศ์อนันต์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

943 นายจักรพันธ์ ธนูทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

944 นายธีรพงศ์ สุบิน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

945 นายธรรมสรณ์ ค้าล้อม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

946 นายธนธรรม โพธ์ิศรี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

947 นายปฐมพร โสดี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

948 นายพิเชษฐ นะที เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

949 นายสุรศักด์ิ ประสพคุณ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

950 นายนครินทร์ คนึงสูง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

951 นายณัฐพล จันทร์เนม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

952 นายเมธา ระหงษ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

953 นายพีระพัฒน์ มณีสาย เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

954 นายประกายเพชร ประจ้าสุข เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

955 นายสุริยันต์ คัทธมาต เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

956 นายธนาคาร พรมลี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

957 นายศิวากร วงค์สุข เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

958 นายธนภูมิ ไชยทองศรี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

959 นายปิยพนธ์ วรพิมพ์รัตน์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

960 นายเอกรัตน์ ประสมพันธ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

961 นายวุฒิเดช ฟ้งสุข เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

962 นายอานนท์ ดาสี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

963 นายเจษฎา อุดมศรี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

964 นายภูวดล นามผลดี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)



965 นายสิทธิโชค สาตรศิลป์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

966 นายธนกฤต สารีค้า เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

967 นายธันวา ฐานะ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

968 นายยุทธการณ์ ตีมล เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

969 นายชินกฤต สวัสด์ิพันธ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

970 นายยศกร ก้อนจันทร์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

971 นายจตุรเทพ สาวิสิทธ์ิ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

972 นายตะวัน สุวรรณกูฎ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

973 นางสาวอรนุช ทองเทพ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

974 นายวิรัตน์ จิตสิงห์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

975 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสุวะ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

976 นายปิยพนธ์ หมู่แก้ว เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

977 นายพรอนันต์ ศรีนวล เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

978 นายนัฐวุฒิ ป้อมหิน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

979 นายสุริยา ทวีสุข เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

980 นายชินราช รัตนวงศ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

981 นายอาทิตย์ แสงทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

982 นายเกียรติศักด์ิ สุพะผา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

983 นายธีรวัฒน์ ท้าวทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

984 นายประกาศิต ภาชนะพูล เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

985 นายณัฐพล พรมส้าลี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

986 นายอังกูร มณีงาม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

987 นายนนทฤทธ์ิ ช่วงโชติ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

988 นายสมพงษ์ สายเบาะ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)



989 นายพิทักษ์ เกษรพันธ์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

990 นายพีระพงศ์ มูลม่ัง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

991 นายวงศ์เฉลิม สุดโคตร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

992 นายศุภกร ป้องแก้ว เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

993 นายปรัญญา ป้องเศร้า เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

994 นายศิริวัฒน์ อาจเอ่ียม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

995 นายสุพรรณ วงษา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

996 นายธิติ สร้อยสิงห์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

997 นายธนาวุฒิ ผิวผ่อง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

998 นายปติมากร กล่ินบัว เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

999 นายธวัชชัย เสมอใจ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1000 นายพลพล กันเกษ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
1001 นายวุฒิชัย ชินทะวัน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1002 นายชญานนท์ บุญจ่ิม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1003 นายมินธดา ไชยชาญรัมย์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1004 นายพรหมมินทร์ มะศรีหา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1005 นายศุภวิชญ์ เถาว์ทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1006 นายสุธรรม บุญศรี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1007 นายทวีบุญ บุญทวี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1008 นายธีระพงษ์ นามทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1009 นายอรรถกร ถาวรพัฒน์ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1010 นายสุธากร แถบเกิด เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1011 นายพัฒนพงษ์ ศรีทะลับ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1012 นายรัษฎากร ตั งวัฒนกิจ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1013 นายอิทธิศักด์ิ ทองสุข เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1014 นายสราวุฒิ บุญเพ็ง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1015 นายศตวรรษ จ้าปาสาร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1016 นายอดิศักด์ิ บุญยืด เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1017 นายธนเดช จันทร์ทรง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1018 นายอลงกรณ์ ลุนโน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1019 นายธนกร สายเคน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1020 นายอรรถพร ฝาวัง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีท่ี  25  มิถุนายน  2563  เวลา  10.00 - 12.00 น.

ระดับ ปวส.1



1021 นายนราธิป มณีค้า เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1022 นายธนกร สมดี เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1023 นายพัฒนพงษ์ พันค้าภู เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1024 นายศิริวัฒน์ ศิลาเกษ เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1025 นายด้ารงศักด์ิ ทิมาบุตร เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1026 นายนพพร ศรีบุปผา เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1027 นายภาณุวิชญ์ กลางถ่ิน เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1028 นาย ภาณุพงศ์ ถ่ินขาม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1029 นายอภิเดช พานิชกูล เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1030 นายภราดร เดชเดิม เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1031 นายวิษณุกรณ์ สืบสร้อย เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1032 นายตันติกร ปุ้งทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1033 นายอนุชา เอาทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1034 นายวรรธนะ บุญทอง เทคนิคยานยนต์  (ทวิฯ)

1035 นายวงศกรกานต์ สุริยะ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1036 นางสาวชุติมา สายแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1037 นายชนุดม แววศรี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1038 นายสิทธิศักด์ิ วงค์สุขะ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1039 นายฐณะวัฒน์ พิมพ์หาญ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1040 นายวรพล สุดชัย เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1041 นายวศิน ตุละโก เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1042 นายจักรกฤษณ์ มะณี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1043 นายเสกสรร สองศรี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1044 นายเอกวิทย์ เทียบสม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1045 นายพรชัย ทองดา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1046 นายสุธิวัฒน์ พุ่มพล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1047 นายศรัญ ศรีบุตร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1048 นายจิระพัฒน์ ส่งสุข เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1049 นายอัษฎาวุฒิ สมตา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1050 นายอภิรักษ์ ดุจดา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1051 นายสุรพงศ์ พิทักษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1052 นายกิตติ วงศ์ใหญ่ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1053 นายณัฐวุฒิ พิมพะไกรดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1054 นายวุฒิพงษ์ สมเสนาะ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1055 นายอ้าพล สายทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1056 นางสาวชนิกานต์ พุทธจักร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1057 นายธนัญชัย บุญแข็ง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1058 นายธณพล ชุมนวล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1059 นายบวร ลัทธิวรรณ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1060 นายปัญญา หัตถวงค์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1061 นายก้องพิภพ เพ็งธรรม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1062 นายรติพงษ์ ค้าภูรี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1063 นายสุทธิพงษ์ มูลสุวรรณ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1064 นายสุทธิพงศ์ สะดอนรัตน์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1065 นายสุริยา อนุญาหงษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1066 นายนิภัทร แพงพรมมา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1067 นายศุภชัย ลุนสิน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1068 นายนิรุทธ์ ดีประเสริฐ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1069 นายอนุชา บุตรบุญตอม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1070 นายสุทธิพงษ์ สุริหาร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1071 นายศักดินันท์ ขั นทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1072 นายจักรกฤษณ์ โคตรเมือง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1073 นายปิยะวัตร ทองสะอาด เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1074 นางสาวบวรรัตน์ โกมลศรี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1075 นายธวัชชัย ดีแสน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1076 นายสมชาย นาค้ามูล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1077 นายสุเมธ อินทร์ใหญ่ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1078 นายณัฐวุฒิ แสงนวล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1079 นายวิรัตน์ชัย ผิวทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1080 นายธนบดี สุนทรเพราะ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1081 นายเรืองศรี คงชาติ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1082 นายจิระศักด์ิ อุทธา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1083 นายมานพ ป้องญาติ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1084 นายเสกสรร พัดทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1085 นายพีระพัฒน์ สอนจันทร์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1086 นายพุฒิพงศ์ จันทะสิงห์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1087 นายอภิชาติ หาสุข เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1088 นายพงศทร สุแพง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1089 นายเจษฎา ก้าไรงาม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1090 นายอิทธิพล สายแวว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1091 นายณัฐพล โพธ์ิพา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1092 นายณัฐพล ดาผา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1093 นายจิระมินทร์ วงค์งามเถาว์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1094 นายธนกร ก่อบุญ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1095 นายธีระพงษ์ พลพนา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1096 นายอาทิตย์ สลักค้า เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1097 นายเนติพงษ์ สืบสิงห์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1098 นายเจษฎากร กุลอ่อน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1099 นายกฤษฎา ภูสิงห์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1100 นายนคร ทองงาน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1101 นายธนบัตร เส้นทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1102 นายดุสิต สุมาลย์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1103 นายเจริญสิทธ์ิ สินธุวัตร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1104 นายณัฐวุฒิ เสนคราม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1105 นายสถาพร มีศิริ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1106 นายวรธน เลาวงศ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1107 นายไกรวิทญ์ สีหาบุตร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1108 นายสุเมธ กัญญาพันธ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1109 นายอธิป กออินทร์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1110 นายกิตติพงศ์ ดีพรม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1111 นายศราวุธ สมเพชร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1112 นายอลงกรณ์ เสนาช่วย เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1113 นายนราธิป พามาดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1114 นายอนุชา ไวสาหลง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1115 นายปวริศร แสนโสม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1116 นายเจษฎาภรณ์ ศรีบุระ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1117 นายพงศ์พิทักษ์ สุวรรณกูฏ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1118 นายศักนริน พรมสารี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1119 นายอดิเทพ มะณีวัน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1120 นายธนพักตณ์ การุณย์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1121 นายไชยศิริ ค้าภาแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1122 นายอมรเทพ ทองทับ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1123 นายเทียบตะวัน บุตตะแสง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1124 นายสิทธิศักด์ิ ทาตะวงค์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1125 นายอนุวัฒน์ บาเดช เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1126 นายรชต ตะดุมพันธ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1127 นายราชศักด์ิ จันทร์เติบ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1128 นายรัฐณากรณ์ บุตรดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1129 นายกัณตินันท์ พรมวงษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1130 นายทัพพสาร บุญเหลา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1131 นายพฤษฤทธ์ิ จันพิรักษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1132 นายณคงยศ สายศรี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1133 นายจิรภัทร สาธุเจริญ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1134 นายเจนภพ สมทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1135 นายกิตติศักด์ิ สีดาแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1136 นายเสริมทรัพย์ ธงบัวชาติ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1137 นายวายุ สุริวงษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1138 นายศรัญญู สินธุเนตร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1139 นายวิทวัส สุนทร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1140 นายตะวัน ลุล่วง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1141 นายเกียรติเกรียงไกร ปาระวงษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1142 นายฉัตรชัย มีเบ้า เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1143 นายกิตติชัย เนตรพนา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1144 นายธนากร แก่นการ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1145 นายภัทรพงษ์ ชนะผล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1146 นายชัยวัฒน์ จันทะปะชู เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1147 นายเกรียงไกร ค้าวงค์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1148 นายพงศ์พิษณุเดช ศรีโพนทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1149 นายชินวัฒน์ บุญสอน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1150 นายพลวัฒน์ สุดสุข เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1151 นายธนันชัย ชาตรีวงศ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1152 นายฉัตรจักร พุทธจักร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1153 นายสุรนนท์ เหล็กงาม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1154 นายอดิสรณ์ รีฮุง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1155 นายราเชนทร์ ฉลวยแสง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1156 นายภาณุวิชญ์ กลางถ่ิน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1157 นายชัยพล เผ่าผม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1158 นายสาวิชญ์ ฤาชา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1159 นายอธิราช เจริญใจ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1160 นายธนะชัย โทค้าเวช เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1161 นายทินกร หวังดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1162 นายธนวัฒน์ รัตนพงษ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1163 นายก้องเกียรติ นามโคตร เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1164 นายปภพ สีน ้าอ้อม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1165 นายศุภชัย บอนชัยภูมิ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1166 นายชยุทธ์ตพล แนนดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1167 นายอมรเทพ หว่างแสง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1168 นายทิวา ยืนชน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1169 นายนพชัย กุลากุล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1170 นายดุษฎีชัย ป้ันทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1171 นายสัณห์พิชญ์ ต้าหนง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1172 นายสุรปรีชา ชมภูพื น เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1173 นายธนกร สรรพศักด์ิ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1174 นายชฏาวุติ ทองเรือง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1175 นายอัครพล วันทาสุข เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1176 นายวิทธมล บุญคาญ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1177 นายอดิศักด์ิ วงศ์ศรีแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1178 นายวิเชียร ดอนแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1179 นายลัทธพล ทองน้า เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1180 นางสาววิมาดา กลีบค้า เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1181 นายชัชวาลย์ อุพันทา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1182 นายศตวรรษ ยอดผา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1183 นายกฤษฎา อ่อนแก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1184 นางสาวพรมณีจันทรา ทองแจ่ม เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1185 นายอานุภาพ หน่อท้าว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1186 นายวุฒิภัทร ยืนสุข เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1187 นายประกาศิต พันเเก้ว เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1188 นายกัมปนาท พิละ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



1189 นายดนุพล ชูช่ืน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1190 นายวิรัตน์ ภิมา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1191 นายปฏิภาณ โยธา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1192 นายครรชิต สุดดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1193 นายยุทธชัย วงศ์ม่ัน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1194 นายชินราช รัตนวงศ์ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1195 นายธนากร ทาค้าแสน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1196 นายพิสิษฐ์ เหมันตรา เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1197 นายศิวกร มะณีสาย เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1198 นายนพชัย ชนะชัย เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1199 นายอัษฎายุธ ครองเชื อ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1200 นายชลธิศ ออทสิน เทคนิคยานยนต์ (ม.6)



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
1201 นายนัฐวุฒิ โอดค้าดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1202 นายอานนท์ เกิดศิริ เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1203 นายวีรยุทธ ปัญญาดี เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1204 นายพีรภัทร ฉัตรทอง เทคนิคยานยนต์ (ม.6)

1205 นายพีรพัฒน์ วงษ์แสง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1206 นายวิศณุ ดาวงษ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1207 นายวีระศักด์ิ เชื อแก้ว เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1208 นายอภิวัฒน์ สาระจันทร์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1209 นายภาณุวิชญ์ นามแสน เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1210 นายอภิสิทธ์ิ สุวะมาตย์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1211 นายเสกสรรค์ เพ็ญพิมพ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1212 นายเกียรติบุตร บุ้งทอง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1213 นายคัทธานนท์ บุตรสง่า เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1214 นายกายสิทธ์ิ พรหมมานนท์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1215 นายพลกฤษณ์ ศรีหาวงศ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1216 นายณรงค์ศักด์ิ บุญจอง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1217 นายนฤเบศร์ นิยมญาติ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1218 นายพิชญตม์ ล้อมวงศ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1219 นางสาวจินตนา กิกาโล เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1220 นายสืบศักด์ิ พันธ์สูง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีท่ี  25  มิถุนายน  2563  เวลา  12.30 - 14.30 น.

ระดับ ปวส.1



1221 นายธงชัย บุรัชการ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1222 นายสุรยุทธ นนศิริ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1223 นายขุนแผน ทาค้าแสน เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1224 นายอัษฎากรณ์ มาลาสาย เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1225 นายธนวันต์ จันทะบาล เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1226 นายภากร ทองแผ่น เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1227 นายก้องภพ สุขแก่น เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1228 นายฤทธิไกร เหิมทะยาน เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1229 นายนพชัย บุดดาโจม เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1230 นายจีรศักด์ิ จีนบรรจบ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1231 นายสุริยา หาวงศ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1232 นายศุภวิชญ์ บุญสราง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1233 นายจีณณวัตร พุฒพงศ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1234 นายจิรสินธ์ิ ทองจันทร์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1235 นายธนวัฒน์ สายเสน เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1236 นายจีระศักด์ิ กุลบุตร เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1237 นายทศพล บุญลา เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1238 นายทักษิณ ทองที เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1239 นายธีระพงศ์ นาคพันธ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1240 นายธนกฤต ไชยงาม เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1241 นายธนากร แก้วการ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1242 นายยุทธนา ผาธรรม เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1243 นายวีรภัทร เนตรสาร เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1244 นายวิทยา ไชยวิเศษ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)



1245 นายธนพนธ์ ทองชัย เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1246 นายปรารุตก์ กาทอง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1247 นายธนากร แสงวงค์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1248 นางสาวกัลยรัตน์ สืบสา เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1249 นายจีรพันธ์ โคตรมงคล เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1250 นายเปรมศักด์ิ ปรัสพันธ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1251 นายจักรกฤษณ์ ปัฐมา เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1252 นายพัชรพล ท้าทอง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1253 นายวีระพันธ์ วริสาร เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1254 นายธนากรณ์ อเนกา เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1255 นายศิรศักด์ิ บุญทรง เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1256 นายโกเมนทร์ สิงห์แจ่ม เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1257 นายศรายุธ ฉลวยศรี เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1258 นายสิทธิพงษ์ สาวันดี เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1259 นายอนุชิต ตันสิงห์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1260 นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทวี เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1261 นายพีรภัทร เวชสวัสด์ิ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1262 นายนพภมัย แจ่มสกุล เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1263 นายสุทธิพัฒน์ ชนะมี เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1264 นายอัครพล พิมพ์ประจิตร์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1265 นายปัญญพนต์ ไชยเทพ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1266 นายภูเมษ ยะติพันธ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1267 นายอาณาจักร มอรูวี เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1268 นายอภิวัฒน์ธนา คารมร่ืน เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)



1269 นายเกียรติศักด์ิ ป้องพา เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1270 นายขวัญรชาติ หมู่ใหม่ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1271 นายภูมินทร์ สาระจันทร์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1272 นายธนาวุฒิ สมนึก เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1273 นายปฏิภาน ศิริบูรณ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1274 นายภคพัฒน์ เหล็กงาม เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1275 นาย ธนศักด์ิ พิบูลสังข์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1276 นายจิรายุทธ หิรัญพันธ์ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1277 นายภาสกร ครองยุติ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1278 นายณัชรินทร์ ดาญาณ เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1279 นายกิตติศักด์ิ หงษ์มณี เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1280 นายพลตรีศักด์ิ ข้าตา เทคนิคการผลิต (ทวิฯ)

1281 นางสาวหน่ึงฤทัย ศรีสุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1282 นางสาวปลิยาพร ค้าจันทร์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1283 นางสาววรนุช พื นสวรรค์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1284 นายวิชาญ ประหล้่าเปรง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1285 นายวุฒินันท์ จันทร์ผอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1286 นายณัฐพงษ์ สุวรรณ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1287 นายธนากร พันธ์เสถียร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1288 นายกฤษฎา ผกามาศ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1289 นายธีรนันท์ ทาสี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1290 นางสาววรรณิษา แสนทวีสุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1291 นายเจษฎากร บุตรน้อย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1292 นายรณฤทธ์ิ มาสา เทคนิคการผลิต (ม.6)



1293 นายปฐวี ผ่องศรี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1294 นางสาวจันจิรา อุปพันธ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1295 นายวัชรเกียรติ พูลภาพ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1296 นายณัชพล สุภิวงค์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1297 นายณัฐวุฒิ บุญเลิศ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1298 นายภูวดล สุพล เทคนิคการผลิต (ม.6)

1299 นางสาวนภาพรรณ แสนทวีสุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1300 นายปรีชา เชื อหอม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1301 นางสาวศิริวรรณ สาระวิถี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1302 นายเทวา สุวรรณศิล เทคนิคการผลิต (ม.6)

1303 นายวุฒินันท์ วิชัย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1304 นายศุภชัย โสดา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1305 นายธวัชชัย หอมดวงศรี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1306 นายธีรพัฒน์ พรมประเสริฐ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1307 นางสาวประภาวรรณ จรรยากรณ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1308 นายจิรานุวัฒน์ พรมบุตร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1309 นายอภิสิทธ์ิ บุญส่ง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1310 นายเจษฎา สารี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1311 นายธนกาญจน์ จิรโชติธรรมกุล เทคนิคการผลิต (ม.6)

1312 นายวิทยา ปาค้าทอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1313 นายภูชิต จานเข่ือง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1314 นายติวานนท์ ธนูผาย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1315 นายณัฐวุฒิ จันดี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1316 นายวุฒิไกร เรียบเมือง เทคนิคการผลิต (ม.6)



1317 นายภัคคินัย ป้อมพิทักษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1318 นายธีระพัฒน์ วงศ์พุทธะ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1319 นายวิชัย อาสาพงษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1320 นายสุชาติ ศรีมาบุตร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1321 นายคุณากร แพงพรมมา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1322 นายสุวัฒน์ชัย ขันชัย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1323 นายทนงศักด์ิ ชูเนตร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1324 นายประกาศิต ถ่ินนาเมือง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1325 นายก้องเกียรติ จูนทวี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1326 นางสาวอนงค์นาถ ศรีจางวาง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1327 นายสิรวิชญ์ ใจกล้า เทคนิคการผลิต (ม.6)

1328 นายพรประชา แก้วพวง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1329 นายภัทรภณ บุญขจร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1330 นายอลงกรณ์ แก้วการ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1331 นายเมธัส รัตนแสง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1332 นายธีระวัฒน์ โสระมรรค์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1333 นายทิวากร ต้นพันธ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1334 นางสาวสมฤดี บุรกรณ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1335 นายอัษฏาวุธ ไกรสุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1336 นายอัมริน มาริตแตง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1337 นายสถิรกุล หาญชนะ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1338 นายพิสิษฐ์ เหมันตรา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1339 นายศิวกร มะณีสาย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1340 นายนพชัย ชนะชัย เทคนิคการผลิต (ม.6)



1341 นายอัษฎายุธ ครองเชื อ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1342 นายชลธิศ ออมสิน เทคนิคการผลิต (ม.6)

1343 นายภคนาถวิจิตร สมศรี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1344 นายอนุชา บุญมานัด เทคนิคการผลิต (ม.6)

1345 นายจิรายุ วันชัย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1346 นายกฤตเมธ อุวอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1347 นายวิชิต พูลเพ่ิม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1348 นายขจรศักด์ิ จันทร์พวง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1349 นายธวัชชัย สุขรักษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1350 นายอนุชิต อ้วนเต็ม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1351 นายศตวรรษ เหลากลม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1352 นายอาทิตย์ ขยายวงค์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1353 นายโสภณวิชญ์ คุณเมือง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1354 นายพัสกร สีทาป เทคนิคการผลิต (ม.6)

1355 นายธนัญชัย แพงดี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1356 นายชานนท์ วงศ์ละคร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1357 นายกิติศักด์ิ นามเวช เทคนิคการผลิต (ม.6)

1358 นายธีรพล อินทจักร์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1359 นายปรัชญา บุญสา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1360 นายภัคพล พิลา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1361 นายประกาศิต พันแก้ว เทคนิคการผลิต (ม.6)

1362 นายกัมปนาท  พิละ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1363 นายอนุพล ชุช่ืน เทคนิคการผลิต (ม.6)

1364 นายวิรัตน์ ภิมา เทคนิคการผลิต (ม.6)



1365 นายปฏิภาณ โยธา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1366 นายครรชิต สุดดี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1367 นายยุทธชัย วงศ์ม่ัน เทคนิคการผลิต (ม.6)

1368 นายวิทยา นามวงศ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1369 นายเทพลิน ทองเทพ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1370 นายอลงกรณ์ พลกอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1371 นายฐิติพงษ์ ขวัญยืน เทคนิคการผลิต (ม.6)

1372 นายสุรยุทธ์ วิมลพันธ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1373 นายวงศธร บริสุทธ์ิ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1374 นายณัชรินทร์ ดาญาณ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1375 นายพงษ์เพชร พงศ์พิมพ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1376 นายอภิสิทธ์ิ ทองพิเศษ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1377 นายเกียรติศักด์ิ สีดาล้อม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1378 นายนัตธกิจ สืบสีมา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1379 นายกิตติพงศ์ โพธ์ิชัย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1380 นายธีรโชติ วัชระ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1381 นายนครินทร์ โมลานิล เทคนิคการผลิต (ม.6)

1382 นายณัฐชัย สถานพงษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1383 นายนัฐวุฒิ โอคค้าดี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1384 นายเจษฎา อบสุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1385 นายธนัชชา ส้าราญสุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1386 นายฉลองยศ ต้นงอ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1387 นายเกียรติศักด์ิ โสวันนา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1388 นายจิระพงศ์ อินทร์ขาว เทคนิคการผลิต (ม.6)



1389 นายวัชรพล วงษ์ขันธ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1390 นายอนุชิต แสงเพชร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1391 นายณรงค์วิทย์ สุตะคาน เทคนิคการผลิต (ม.6)

1392 นายวิศรุต รีบรัตน์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1393 นายชนะไพร แก้วเช่ือม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1394 นายกวิน ธรรมนิยม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1395 นายภาฤทัย ปะสังคะเต เทคนิคการผลิต (ม.6)

1396 นายวีระศักด์ิ แหลมไธสง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1397 นายพีรพัฒน์ บุญฉวี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1398 นายสราวุฒิ ค้าใส เทคนิคการผลิต (ม.6)

1399 นางสาววรัญรัช ชนะภา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1400 นางสาวณัฐวรรณ ค้าแดง เทคนิคการผลิต (ม.6)



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
1401 นายอภิเดช อยู่สุข เทคนิคการผลิต (ม.6)

1402 นายสุรชาติ อนันต์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1403 นายสันติ ทองมาก เทคนิคการผลิต (ม.6)

1404 นายอนันทศักด์ิ ม่ันสัตย์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1405 นายธีระชัย ตะนุมาตร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1406 นายวัจนพงษ์ บุ้งทอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1407 นายเกียรติศักด์ิ เกษแก้ว เทคนิคการผลิต (ม.6)

1408 นายอนุชา ฐิตะสาร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1409 นายธัญวัฒน์ โกศัลวัฒน์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1410 นายชวภณ คะตะวงษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1411 นายเอกชัย วรรณประภา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1412 นายวิชัยยุทธ แสงวงค์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1413 นายเพชรนคร สังโขบล เทคนิคการผลิต (ม.6)

1414 นายอธิบดี เค้าทอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1415 นางสาวเกศแก้ว วงค์บัว เทคนิคการผลิต (ม.6)

1416 นายธีระวัฒน์ ก้าเนิดสิงห์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1417 นายเกียรติกุล ภะสุรัตน์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1418 นายวรวิทย์ ไชยรักษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1419 นายไชยวัฒน์ ล้าดวนในเมือง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1420 นางสาวณัฐกานต์ แสงแดง เทคนิคการผลิต (ม.6)

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีท่ี  25  มิถุนายน  2563  เวลา  14.30 - 16.30 น.

ระดับ ปวส.1



1421 นายอนุรักษ์ เบ้ารักษา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1422 นายชวพล ประทีปทอง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1423 นายวันนพ สร้อยค้า เทคนิคการผลิต (ม.6)

1424 นายพงศธร พาดี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1425 นายกมล ศิริบูรณ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1426 นายเกียรติสุริยะ สอนอาจ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1427 นายจิรายุ ศิริไทย เทคนิคการผลิต (ม.6)

1428 นายณรงค์พล สุขแสวง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1429 นายอภิสิทธ์ิ บุญเติม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1430 นายพงศธร สาธุพันธ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1431 นายดนตรี สวนเสก เทคนิคการผลิต (ม.6)

1432 นายภากร อ้าพันธ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1433 นายอภิสิทธ์ิ ท่อนจันทร์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1434 นายอภิสิทธ์ิ วันหลัง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1435 นายสุวิทย์ ทวีพร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1436 นายปัญญพนต์ ไชยเทพ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1437 นายจิรายุ แก้วชาติ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1438 นายหาญณรงค์ บัวจูม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1439 นายธนพล หมูนแพง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1440 นายพรมฤทธ์ิ หาญวงษ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1441 นายพงศธร พรมลา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1442 นายวาทกร แสงหิม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1443 นายศราวุฒิ สมพร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1444 นายนันทชิต วามะเกตุ เทคนิคการผลิต (ม.6)



1445 นายจิรายุ แสนค้า เทคนิคการผลิต (ม.6)

1446 นายสิทธิชัย พยัคฆ์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1447 นายสถิรกุล หาญชนะ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1448 นายเอกราช ประวะศรี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1449 นายธีรศักด์ิ โขมะจิตร์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1450 นายเกรียงไกร ค้าภาบุตร เทคนิคการผลิต (ม.6)

1451 นายศรายุธ ฉลวยศรี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1452 นายสถาพร ตาลหอม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1453 นายณัฐวุฒิ บัวชุม เทคนิคการผลิต (ม.6)

1454 นายปิยวัช เสนาพักตร์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1455 นายธนาวุฒิ โมคทิพย์ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1456 นายเกริกเกียรติ เกษเเก้ว เทคนิคการผลิต (ม.6)

1457 นางสาวณัฐภรณ์ ค้าแดง เทคนิคการผลิต (ม.6)

1458 นายวัชระเกียรติ มูลภาพ เทคนิคการผลิต (ม.6)

1459 นายพินิจ หอมจ้าปา เทคนิคการผลิต (ม.6)

1460 นายธีรภัทร พลาศรี เทคนิคการผลิต (ม.6)

1461 นายชยานนท์ ศิริเลอมาน ช่างอากาศยาน

1462 นายณัฐวัฒน์ พลเขต ช่างอากาศยาน

1463 นางสาวจิรัชนันท์ โสรเนตร ช่างอากาศยาน

1464 นายปิยะบุตร สร้อยสน ช่างอากาศยาน

1465 นายสิทธิชัย เหมาะหมาย ช่างอากาศยาน

1466 นางสาวยุพารัตน์ กล่ินกุหลาบ ช่างอากาศยาน

1467 นายอากร แสงชาติ ช่างอากาศยาน

1468 นายเอกพงศ์ รองสุพรรณ ช่างอากาศยาน



1469 นายครรชิต เทพอ้า ช่างอากาศยาน

1470 นายปารเมศ ปีวสาร ช่างอากาศยาน

1471 นายธนเดช วรรณทอง ช่างอากาศยาน

1472 นายกิตติภูมิ พุฒิประภาส ช่างอากาศยาน

1473 นายธนานนท์ ส้าราญสุข ช่างอากาศยาน

1474 นายธนากร แก้วชิณ ช่างอากาศยาน

1475 นายพงษ์ทัชชาย ศรีธร ช่างอากาศยาน

1476 นาย จตุระพักต์ นิจฉัย ช่างอากาศยาน

1477 นายมณฑิตา เพรชทอง ช่างอากาศยาน

1478 นายสรัญญา มัครมย์ ช่างอากาศยาน

1479 นายวัระภัทร อินทร์งาม ช่างอากาศยาน

1480 นางสาวสุนิสา ปริพล ช่างอากาศยาน

1481 นายโกวิท เอกศรี เทคนิคโลหะ

1482 นายพัชรพล แก่นกูล เทคนิคโลหะ

1483 นายพุทธวัฒน์ ดอกพวง เทคนิคโลหะ

1484 นายณัฐชนน สายพันธ์ เทคนิคโลหะ

1485 นายอุกฤษฎ์ สมสุข เทคนิคโลหะ

1486 นายเมธา แก้วกัญญา เทคนิคโลหะ

1487 นายเกียรติศักด์ิ ดอกพุฒ เทคนิคโลหะ

1488 นายภูมิชัย กาญจนรักษ์ เทคนิคโลหะ

1489 นายวิศิษฎ์ พงค์ศาสตร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1490 นางสาวศิริวรรณ เขม้นดี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1491 นางสาวสุดารัตน์ อบอุ่น ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1492 นายไพบูรณ์ ธรรมวงษา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)



1493 นายธีระวัฒน์ คณานิตย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1494 นายสิริพันธ์ พันธ์โพธ์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1495 นางสาวรุ่งอรุณ ตุ่นทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1496 นายณัฐชนน นะธีสี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1497 นายเฉลิมชัย ภารการ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1498 นายธีรวัฒน์ ศริพันธ์ุ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1499 นายส่งศักด์ิ สิงห์แก้ว ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1500 นายธีรภัทร ซ่ึงพรม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1501 นางสาวจิราพร สายเนตร ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1502 นายชนะชล แซ่ลี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1503 นายชินวัตร เสนสวย ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1504 นายจตุรภัทร มาสขาว ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1505 นายเกรียงไกร วระโพธ์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1506 นายนพนัย แสงทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1507 นายวัชรพล จันพวง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1508 นายจิรธิวัฒน์ อินทร์อร่าม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1509 นายดนัย พวงพ่ัว ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1510 นายรัชชานนท์ อัยยรา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1511 นายสิทธินนท์ พ่ึงพา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1512 นายปัญญาวุฒิ เสาธง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1513 นายชนาธิป จ้าปาโท ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1514 นายปรัชญพงษ์ ก้าทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1515 นายทรายุทธ ทรัพย์ศิริ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1516 นายชินวัตร โพทะจันทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)



1517 นายอภิสิทธ์ิ อุทธา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1518 นายทินกร ค้าม่ัน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1519 นายเกียรติศักด์ิ พานเงิน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1520 นายทีฆายุ ลอยหา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1521 นายคงกระพัน จันทร์เติบ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1522 นายนพฤทธ์ิ จิตตานนท์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1523 นายศักด์ิดา มลาวรรณ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1524 นายอนุชิต จันทรคลี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1525 นายราชันย์ ประพันธ์ุสอน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1526 นายพงษ์เพชร ส่องาม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1527 นายพงศกร รอยลิ ว ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1528 นายกิตติพงษ์ ปกครอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1529 นายกฤษฎา ก่ิงก้าน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1530 นายกฤษฎา บุญร่วม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1531 นายกฤษฎา ทางทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1532 นายวีรากร ค้าโนนม่วง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1533 นายเทพครินทร์ สอดศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1534 นายออมทรัพย์ ผาสิน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1535 นายเพ่ิมพิทูร สิมมา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1536 นายธีระวุฒิ ด้วงหว้า ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1537 นายธีราวัตร บุญจอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1538 นายนาคพงษ์ บุตรวงค์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1539 นายฐาปกรณ์ กันทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1540 นายธนกร แจ่มสกุล ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)



1541 นายธนัทชัย ญาวงศ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1542 นายชุติพันธ์ อุดมศักดินา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1543 นายเสกสรรค์ แสนทวีสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1544 นายวีรชัย คงทน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1545 นายชุติพงษ์ สัตย์ธรรม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1546 นายโชคทวี แก้วกองแสง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1547 นายอภิเชษฐ์ สุระพรรค ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1548 นายนพณัฐ อุทามนตรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1549 นายวรกันต์ สุระพินิจ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1550 นายชานน คงทน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1551 นายพีรมิตร ท้าวอนนท์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1552 นายอมรเทพ ถิระโคตร ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1553 นายธีรวัฒน์ คุณสัตย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1554 นายจิโรภาส บุญครอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1555 นายจีระศักด์ิ สอนอาจ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1556 นายอภิชิต โล่ห์ค้า ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1557 นายกิตติพงษ์ เขียนเดช ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1558 นายพีรพัฒน์ สังห์กร ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1559 นายวีระยุทธ จันทร์พันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1560 นายวชิรวิทย์ ทองกลึง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1561 นายศุภกานต์ ชานิตย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1562 นายอภิชาติ จุลพล ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1563 นายปาณชัย มุขธรรม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1564 นายธนกร ผ่องแผ้ว ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)



1565 นายศิริวัฒน์ นวลวรรณ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1566 นายชัยชนะ ไต่ถาม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1567 นายจักรพรรดิ สรรศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1568 นายพัชรพล สุนทรวิเศษ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1569 นายภูชิชย์ ร่วมรักษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1570 นายศิษรินทร์ โมระวัตร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1571 นายนัฐพล รักพรม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1572 นายธนพนธ์ โคตรวงศ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1573 นายทวิธัช เหมือนตา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1574 นายวัชรินทร์ การินทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1575 นายเกรียงศักด์ิ เจริญเชาว์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1576 นายชวิน การกล้า ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1577 นางสาวกนกพิชญ์ แถลงสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1578 นายพรสิน ทองสร้อย ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1579 นางสาวศศิธร สุขสมอรรถ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1580 นายนนทวัฒน์ เนินทราย ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1581 นายพิสิษฐ์ สรรพวุธ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1582 นายฐานิกร ผดุงพัฒน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1583 นายณัฐวุฒิ พิมตะขบ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1584 นายพงษ์พัฒน์ ศิริพันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1585 นายยุทธศิลป์ จันทป ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1586 นายณัฐพงษ์ พันธ์ศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1587 นายศรัณย์ รัตนโสภา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1588 นายพงศกรณ์ บุญเสนอ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)



1589 นายสามารถ สูงสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1590 นายพีรพัฒน์ ทาลาศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1591 นายศุภเศรษฐ์ เล่ือนลอย ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1592 นายธนพร กินามณีย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1593 นายชัชชัย สังขะพงษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1594 นายปิติโชค จันทป ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1595 นายสนธยา วรวงค์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1596 นายวีรภัทร พงษ์ดี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1597 นายจักราวุฒิ กุลทะโสม ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1598 นายธนากร จอกทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1599 นายชาญวิทย์ ใจซ่ือ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1600 นายวันชัย วิลามาตร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
1601 นายอธิปกรณ์ วงค์หาญ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1602 นางสาววราภรณ์ ปาวรีย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1603 นางสาวไอยฎา ช้านาญเขต ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1604 นายสิรธีร์ ค้าสิงห์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1605 นางสาวปรารถนา ธนะชาติ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1606 นายอนุพงศ์ พุ่มจันทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1607 นายฉลาด ทองเทพ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1608 นายชนากานต์ ด้วงค้าสี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1609 นายณัฏฐกานต์ รงค์โยธิน ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1610 นายจิรภัทร พงศ์สุทธิ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1611 นางสาวพิมพ์วลัญช์ ศรไชย ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1612 นายพิชญตม์ เจียมใจ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1613 นายวีระวัฒน์ นามบุรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1614 นายจตุพร วรรณกาล ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1615 นายรัฐธรรมนูญ กอจันทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1616 นายวุฒิชัย สายบุญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1617 นางสาววิจิตรา อาทิตย์ตั ง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1618 นางสาวพนมพร ศรีวังพล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1619 นายอธิวัฒน์ เผ่าผม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1620 นายชัยชนาธิป ดวงศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันศุกร์ท่ี  26  มิถุนายน  2563   เวลา  8.00 - 10.00 น.

ระดับ ปวส.1



1621 นายวันเฉลิม บ้ารุงพันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1622 นางสาวฐิติรัตน์ แสงงาม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1623 นางสาวกมลรัตน์ ทองล้วน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1624 นายเดชอดุลย์ สุรัตน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1625 นายชิษณุพงศ์ เขตวัฒ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1626 นางสาวรุ้งลาวัลย์ พรมศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1627 นางสาวอรวรรณ โคตรพงษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1628 นายภูวนาถ แก้วคือ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1629 นายชัยวัฒน์ บัวเกษ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1630 นายชัยมงคล การะเมฆ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1631 นายอานุภาพ สอนสวัสด์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1632 นายบุญญฤทธ์ิ ม่ิงขวัญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1633 นายรณกร เนื องาม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1634 นายสุวิจักขณ์ แสงแดง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1635 นายอภิเชษฐ์ ดวงภูธร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1636 นายศุภวิชญ์ เหลาแหลม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1637 นางสาวอรระญา สุขเจริญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1638 นางสาวธิดารัตน์ วรรณแสน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1639 นายพีระนัฐ บุญเสริม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1640 นายชัยกมล การะเมฆ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1641 นายอดิศักด์ิ สุโสภา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1642 นายศุภชัย ดวงศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1643 นายณัฐวุฒิ จันพินิจ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1644 นายอภิสิทธ์ิ กรุณา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1645 นายจักรพล ครองยุติ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1646 นายปรมี ลานนท์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1647 นางสาวอัญชลี สูงเนิน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1648 นายยุทธนา บุญรอด ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1649 นายเจษฎาวุฒิ เพ็ญพงษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1650 นายประพัฒน์ เหมือนมาตร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1651 นายเสฏฐวุฒิ ทิพย์สมบัติวงศ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1652 นายอดิศักด์ิ ม่ิงมูล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1653 นายจันทราทิพย์ หิมพล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1654 นายชิณวัตร สายสุพรรณ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1655 นายเกริกไกวัล พิลาล ้า ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1656 นางสาวธนพร แสนสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1657 นายย่ิงอนันต์ สัทธรรม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1658 นายกิจรัตน์ บัวใหญ่ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1659 นายทรงพล จอมหงษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1660 นายปรัชญา แก้วเนย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1661 นายพงศกร วงษ์อนันต์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1662 นายปภพ โทขันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1663 นายสถาพร สีหาบุตร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1664 นายปัณณธร แสงสว่าง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1665 นายป่ินพงศ์ พันดวง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1666 นายศุภลักษณ์ พันธ์ค้า ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1667 นายธนา วาสโสหา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1668 นางสาวนวพร ภาคศิริ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1669 นายอาชวิน นวลอินทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1670 นางสาวสุพิชญา สัทนา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1671 นายจีระศักด์ิ พาแก้ว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1672 นายสุวัฒน์ บุตรดี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1673 นายธนวัฒน์ โยธารัตน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1674 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีบุระ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1675 นางสาวรัชฎาภรณ์ บรรณการณ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1676 นายค้าภีร์ บัวพุฒเจริญรักษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1677 นายนิธิชานนท์ บ้ารุงหลี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1678 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1679 นายปรมินทร์ กาวัลย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1680 นายพีรพัฒน์ ค้าแก้ว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1681 นายสุทธิรักษ์ อุบลขาว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1682 นายชินวัตร ทองสะอาด ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1683 นายนิรันดร์ เทียมทัด ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1684 นายวสุพล สีแสด ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1685 นายภัทรเดช ศรีพลาย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1686 นายเดชา รสชาติ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1687 นางสาวทัศนีย์วรรณ พิพัฒน์กุล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1688 นายสิทธิชัย บุญเสริมทรัพย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1689 นายฤทธิไกร หอมแก้ว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1690 นายชัชพล พาหุพันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1691 นายฤทธิเดช สมดี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1692 นายอัครเดช บัวลา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1693 นายวรทัศน์ แนวชาลี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1694 นายรพีพล วันทา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1695 นางสาวปรางทิพย์ สีหราช ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1696 นายณัฐกิต วิลานันท์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1697 นายอนุชิต ทองพูล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1698 นายประดิพัทธ์ ขานทรัพย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1699 นายนัฐนันท์ ประจ้าเมือง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1700 นายสุทน ยาตะลี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1701 นายภานุเดช ค้าหนาหนัก ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1702 นายณรงค์ศักด์ิ พิมไชย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1703 นายธนพล สารเสนา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1704 นายเดชาธร ทองตื อ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1705 นายธนกร ทองตื อ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1706 นายนรากร เมตมาต ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1707 นายกุลบุรุษ กุลแสง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1708 นายเมธา แก้วกัญญา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1709 นายยุทธนา เพ็งพิมพ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1710 นายนรบดี ชโยปการกุล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1711 นายชัยสิทธ์ิ วรเชษฐ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1712 นายภูมินทร์ เรืองหงษา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1713 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชนะ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1714 นายเกริกชัย บัวศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1715 นายปริญญา อ่อนน้อย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1716 นายศรชัย นาเคน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1717 นายอนุชิต น้าระนะ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1718 นายศุภกิตต์ิ ต้นเกษ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1719 นายอรรถพล เฉลิมรัตน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1720 นายธีรภัทร์ สาลี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1721 นายมงคล บัวดก ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1722 นายธนารักษ์ บุญปัญญา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1723 นายณัฐวุฒิ จันทิพย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1724 นายภูริภัทร ศิริบูรณ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1725 นายรุจิกร พิมพ์วงศ์สัตย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1726 นายทวีทรัพย์ สายชมภู ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1727 นายปรเมศวร์ บุญสาลี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1728 นายปรัญญา ศรีมาฤทธ์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1729 นายพีระศักด์ิ ถุระพิน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1730 นายพิสิษฐ์ เคนบุญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1731 นายสิทธิศักด์ิ เมืองเหนือ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1732 นายภูวดล มุทะพัฒน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1733 นายปฏิภาณ อิศฤงการ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1734 นายสุรดิษ วงษ์ประเทศ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1735 นายวรนัย วงค์ใหญ่ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1736 นายเอ็นดู หารไทย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1737 นายธนกฤต บุญบันดาล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1738 นายธีรภัทร ทับทิมหิน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1739 นายเนติพงษ์ กาเผือก ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1740 นายธนวัฒน์ สิงหะไชย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1741 นายภัทรเกียรติ อินทร์ขาว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1742 นางสาวระพีพร ยุทธรัตน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1743 นายกษมา สายบัว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1744 นายพงศกร ครองยุติ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1745 นายสุธิมนต์ แวววงค์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1746 นายนิติภูมิ สาระบูรณ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1747 นายนันทวัฒน์ ดอกค้า ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1748 นายวิภพ ภูธร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1749 นายปัญจกิต กาสินธ์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1750 นายกฤษณะ คุลบุตร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1751 นายวรวุฒิ วิยานันท์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1752 นายศรายุทธ อนันต์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1753 นายสากล วงษ์สุวรรณ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1754 นายอุดมศักด์ิ โศกศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1755 นายวัทธิกร สายศักด์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1756 นายธนชิต เบ็ญสันเทียะ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1757 นายพันธมิตร บัวเขียว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1758 นายวิทยา อ่อนวรรณะ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1759 นายธนสรรค์ ศรีเมือง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1760 นายวรวิธ นาคศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1761 นายสิทธิพงษ์ ชมชิต ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1762 นายณัฐการ นิรัติศัย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1763 นายพีรพัฒน์ ศรีนวล ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1764 นายสุริวัชร์ แสนทวีสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1765 นายธีรภัทร์ ทาระรมย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1766 นายนัตทวุธ อินทรีย์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1767 นางสาวลัลนา นัฐวุฒิ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1768 นายปฏิภาณ ปกพันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1769 นายราชวัติ สิงหะราช ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1770 นายทวีทรัพย์ เลิศกิจพิทักษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1771 นายสุรชัย จรูญแสง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1772 นายธรณี สุพัฒนารางกูร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1773 นายธนากร มุระชีวะ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1774 นายพีระพัฒน์ อินทร์อยู่ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1775 นายณัฐพล บุญร่วม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1776 นายอภิรักษ์ วงศตะลา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1777 นายสุทธิสาร ทองบาง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1778 นายวุฒิพงษ์ สุทธิสิน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1779 นายอภิชน นาค้าโฮม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1780 นายจิรายุ พรมเสน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1781 นายวิโรจน์ เรือนเจริญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1782 นายณัฐพล ค้าพุ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1783 นายอาทิตย์ ซ่ึงพรม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1784 นายวีระวัฒน์ นามบุรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1785 นายธนวัฒน์ ธรรมสาร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1786 นายอริยะ สรรเสริญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1787 นายชนะชัย สายวรณ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1788 นายฉัตรมงคล ต้นแก้ว ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1789 นายกฤษฎา พรมสาเทศน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1790 นายนัยน์กานต์ พิมพ์วงค์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1791 นายสุทธิพงษ์ สายจันดี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1792 นายสหรัฐ พรมมาสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1793 นายกิตติ อัปกาญจน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1794 นายจิระเดช ค้าใส ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1795 นายฐาปกรณ์ เพ็ญพิมพ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1796 นายบุลากร พันธศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1797 นายคมสัน สาธุพันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1798 นายอรรถพล รีรักษ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1799 นางสาวดารารัตน์ บุญสาลี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1800 นายดนัย มนัส ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
1801 นายณัฐวัตร จันทัย ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1802 นายกสิกร ไกยสิทธ์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1803 นายธเนศร์ หลิมประเสริฐ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1804 นายปิยวัฒน์ เกษกรุ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1805 นายพิชญตม์ เจียมใจ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1806 นายวัชรพล บุดดาลี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1807 นายธีรดลย์ บุญญรัตน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1808 นายกิตติศักด์ิ ใหญ่โสมานัง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1809 นายณัฐพล ทองปัญญา ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1810 นายเฉลิมรัฐ สีคูณ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1811 นางสาวศุภานัน อุดมญาติ ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1812 นายองอาจ งามแสง ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1813 นายพิชัย พะวร ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1814 นายวชิระยุทธ อึ งอุดรภักดี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1815 นายจตุพล อร่ามศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ทวิฯ)

1816 นายนิติ เนืองเฉลิม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1817 นายนราธิป พรมจันทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1818 นายอนาวิน เกยืน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1819 นายวีระศักด์ิ ดีสน่ัน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1820 นายพีระวงค์ บัวใหญ่ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันศุกร์ท่ี   26    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563  เวลา 10.00 - 12.00 น.

ระดับ ปวส.1



1821 นายวัชระ เผ่าผม ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1822 นายวุฒิพงษ์ สายเสน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1823 นายกฤษณพงศ์ ทองรส ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1824 นายพีรดนธ์ คงม่ัน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1825 นายทศพร มณีรัตน์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1826 นายสัณฐิติ ม่วงสุราษฎร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1827 นายวุฒิภัทร ยืนสุข ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1828 นายยศธนา นนทิจันทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1829 นายวีระวัฒน์ ภาพสิงห์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1830 นายอธิปกรณ์ วงค์หาญ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1831 นายวันชัย วิลามาตร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1832 นายณฐคุณ สายจันดี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1833 นายวิศรุต ทองสวัสด์ิ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1834 นายธิเบศ ฟองเทศ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1835 นายชานนท์ พิมพ์สะ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1836 นายวชิรวิทย์ สมสะอาด ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1837 นายธนกฤต บุตรโท ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1838 นางสาวกมลลักษณ์ พรมทา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1839 นายสมหมาย พวงพันธ์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1840 นายศุภกฤต โคตรกว้าง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1841 นายณรงค์ฤทธ์ิ พาที ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1842 นายกิตติพงศ์ แสงสา ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1843 นายธีรภัทร สมอทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1844 นายณัฐวุฒิ รุ่งแสง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)



1845 นายเกียรติศักด์ิ อุดมศรี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1846 นายคชาชาติ วัชรกุลธรไทย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1847 นายแทนไท จันทร์สว่าง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1848 นายธีระวัฒน์ ดีนาน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1849 นายวีรภัทร พงษ์ดี ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1850 นายแทนคุณ ก้อนทอง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1851 นายณัฐวุฒิ นามแสง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1852 นายชาคร พารัง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1853 นายอัษฏาวุธ หาระสาร ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1854 นายธิติวุฒิ ขันค้า ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1855 นายนนทกานต์ ปกป้อง ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1856 นายตุลชัย ตระเคียนจันทร์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1857 นายธีระชัย ครองยุติ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1858 นายเจษฎา สบายใจ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1859 นางสาวตติยา แสงอ่อน ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1860 นายณัฐวัตร นิรัติศัย ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1861 นายบุญญาฤทธ์ิ จ้านงค์ ไฟฟ้าก้าลัง (ม.6)

1862 นายธีรภัทร รวมสา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1863 นายเกียรติศักด์ิ พรมดี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1864 นายนครินทร์ นิลภา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1865 นายปรเมศ วงศ์สุทธ์ิ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1866 นายณัฐวิชญ์ กอมณี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1867 นายเทพฤทธ์ิ มาลาดาษ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1868 นายระพีพัฒน์ อินลี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)



1869 นายเอื ออังกูร แสวงผล อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1870 นายอริยะวัฒน์ สายโสภา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1871 นายเกียรติภูมิ คณะมูล อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1872 นายอภิชาติ อาจสาลี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1873 นายสุริยา จันทิมา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1874 นายอนิรุติ วันหนา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1875 นางสาวศิริวรรณ แสงค้า อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1876 นายพิสิษฐ์ ทองคู่ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1877 นายปฏิวัติ บุญใส อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1878 นายณัฐนันท์ ส้าเริง อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1879 นายณัฐพงษ์ ได้เลิศ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1880 นายพัชรพงษ์ ถาวร อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1881 นายปราชญ์ อัมพรพงษ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1882 นางสาวสุจิตตรา ศิริบูรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1883 นายมนู จอมค้า อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1884 นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1885 นายรชต ศรีสรรค์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1886 นายวิชุตา แสงใบ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1887 นายวรินทร กาละกุล อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1888 นายวีรภาพ อุ้มบุญ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1889 นายปริญญา วงศ์สามารถ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1890 นายชัยวัฒน์ ชนะเนตร อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1891 นายกิตเจริญ วันดี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1892 นายวุฒิชัย ตะค้า อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)



1893 นายทองเทพ วิชัยวัฒนา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1894 นายสุรชัย ค้าวงษา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1895 นายวัชริศ จันทร์ไทย อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1896 นายสุรชัย มุทรพัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1897 นายหัสดิน วงศ์กาศ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1898 นายธนดล อุทรา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1899 นายวิษณุ ค้ามณี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1900 นายรติกร พวงพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1901 นายอานัส คะอังกุ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1902 นายเจษดา สมสมัย อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1903 นางสาวขวัญเรือน จันทร์เพชร อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1904 นางสาวเบญจมาภรณ์ พ่ัวพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1905 นางสาวนิธิพร สุดรอด อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1906 นายไกรวิชญ์ ขจรเมือง อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1907 นายณัฐพล บัวใหญ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1908 นายธนาวุธ แสงศิริ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1909 นายณรงค์ศักด์ิ ทองเกลี ยง อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1910 นายปิยะ ขันชะลี อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1911 นางสาวสุกัญญา เถาว์ทุมา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1912 นายสงกรานต์ สาธิต อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1913 นายวีระพล ท้าบุญ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1914 นางสาวนิธินันท์ ไชยนันทน์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1915 นายศิริวัตร หงษ์ษา อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)

1916 นายรัฐธรรมนูญ กอจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิฯ)



1917 นางสาวกณิกา ย่ิงยง อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1918 นางสาววรัษฎา ทวีวรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1919 นายสุรศักด์ิ คลังประโคน อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1920 นางสาวสุนิสา ล่ันจะ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1921 นางสาวปัทมา จันทร์เขียว อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1922 นางสาวกันยกร ศาลาน้อย อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1923 นางสาวธิดาลัย อ่อนท้าว อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1924 นายเชิดศักด์ิ แก้วกล้า อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1925 นางสาวสโรชา ชุมภาพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1926 นายธีรพัฒน์ วันค้า อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1927 นางสาวศิราณี พิมพ์วงษ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1928 นางสาวรัตติยา ศรีภิรมย์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1929 นายนราวิชช์ หอมจ้าปา อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1930 นายพิชิตชัย ไชยา อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1931 นางสาวรัตติกาล นวลพักตร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1932 นายชุณหชาติ สัจสุวรรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1933 นายพรพิทักษ์ กล่ินหอม อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1934 นายสิทธิเทวา สมบูรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1935 นายคุณานนท์ อุทจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1936 นายกิติคุณ ศรีพลาย อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1937 นางสาวปิยนุช ท้านาโส อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1938 นายกิตติพร ชูกล่ิน อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1939 นายธัญธร บุตรน้อย อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1940 นายอัครพนธ์ มาลาวัยจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)



1941 นายบรรลือ ค้าเติม อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1942 นายเทพประสิทธ์ิ สิทธิหนองคู อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1943 นายอัมรินทร์ สุขจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1944 นายทินกร จันอาจ อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1945 นายพิชิตชัย ไสยา อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1946 นางสาวนวพร จันทร์เขียว อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1947 นายอิทธิกัณฑ์ ผิวเพชร อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

1948 นายกิตติศักด์ิ แดงชาติ ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1949 นายดนุนัย ฉาพิมาย ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1950 นายรัชชานนท์ เชื อทอง ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1951 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณกูฎ ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1952 นายสุภัทร ก้าลังงาม ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1953 นายศราวุธ เถาว์โท ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1954 นายปัณณวัฒน์ สาระค้า ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1955 นายชานนท์ พันธ์โนเรศน์ ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1956 นายธนวัฒน์ ทาธิสา ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1957 นายวรเชษฐ์ สังข์สกุล ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1958 นายภูวดล มนเทียรอาสน์ ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1959 นายวายุ ศรีนาคา ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1960 นายอนุชิต สมจิตร ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1961 นายทวีศักด์ิ วรบุตร ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1962 นายวันมงคล เคนท้าว ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1963 นางสาวศรัญญา สายกระสุน ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1964 นางสาวนลินทิพย์ ทองครบุรี ก่อสร้าง (ทวิฯ)



1965 นางสาวขนิษฐากานต์ นนท์พรมมา ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1966 นายกฤติพงศ์ ค้าภู ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1967 นายณรงค์ศักด์ิ ในทอง ก่อสร้าง (ทวิฯ)

1968 นายวุฒิพัชร์ ดับโศรก ก่อสร้าง (ม.6)

1969 นายจักราราช ฤทธ์ิลือเดช ก่อสร้าง (ม.6)

1970 นายนพดล สมาทอง ก่อสร้าง (ม.6)

1971 นายจักกฤษณ์ อินทร์ติยะ ก่อสร้าง (ม.6)

1972 นายประภัทธ์ จันทา ก่อสร้าง (ม.6)

1973 นายวุฒินันท์ ดอกแก้ว ก่อสร้าง (ม.6)

1974 นายเสฏฐวุฒิ สิงห์แจ่ม ก่อสร้าง (ม.6)

1975 นายธนวิชญ์ อะนาวะกุลา ก่อสร้าง (ม.6)

1976 นายไพศาล ค้าหอม ก่อสร้าง (ม.6)

1977 นางสาวสุธิดา พรมยม ก่อสร้าง (ม.6)

1978 นายอภิสิทธ์ิ ศรีใสค้า ก่อสร้าง (ม.6)

1979 นายณรงค์เดช สีบัว ก่อสร้าง (ม.6)

1980 นางสาวอลิสา ชมภูแสน เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1981 นายนฤฤทธ์ิ จ้าปาแก้ว เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1982 นายธวัชชัย มีลา เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1983 นางสาวรัชรี พรมนิล เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1984 นางสาววรรณลดา สู่สุข เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1985 นายชัยธวัช โพธ์ิศรี เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1986 นายพชร ก้อนทรัพย์ เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1987 นายฉัตรชัย ผุเพ็ชร เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1988 นางสาวอาริยา โพธ์ิทา เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)



1989 นางสาวรัตน์ติกา ดาทวี เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

1990 นางสาวธนภรณ์ อาจธขันธ์ โยธา (ทวิฯ)

1991 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมา โยธา (ทวิฯ)

1992 นายดนุเดช สายลาด โยธา (ทวิฯ)

1993 นายณัฐพล พูลเพ่ิม โยธา (ทวิฯ)

1994 นายพนธกร คนคล่อง โยธา (ทวิฯ)

1995 นางสาวจิราวรรณ ก้าทอง โยธา (ทวิฯ)

1996 นางสาวชนิดา แก้วกนก โยธา (ทวิฯ)

1997 นางสาวอรัญญา คูณทา โยธา (ทวิฯ)

1998 นางสาวธนพร สิงห์ค้า โยธา (ทวิฯ)

1999 นายทรงพล เข็มหอม โยธา (ทวิฯ)

2000 นายธีรภัทร ทางทอง โยธา (ทวิฯ)



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
2001 นายนนทรักษ์ เพ็ชร์ศรีทอง โยธา (ทวิฯ)

2002 นายจตุรพร ผลเพียร โยธา (ทวิฯ)

2003 นายชาลี มีสัตย์ โยธา (ทวิฯ)

2004 นายนราธิป ชัยสิงห์เหนือ โยธา (ทวิฯ)

2005 นายธนดล พรมใบ โยธา (ทวิฯ)

2006 นายพงศธร มุสิกา โยธา (ทวิฯ)

2007 นายธนายุทธ ทะจันทา โยธา (ทวิฯ)

2008 นายณัฐพงษ์ อร่ามศรี โยธา (ทวิฯ)

2009 นายไชยา บัวค้านิล โยธา (ทวิฯ)

2010 นายจิรวัฒน์ สามารถ โยธา (ทวิฯ)

2011 นางสาวอรอนงค์ ไม้น้อย โยธา (ทวิฯ)

2012 นางสาววิราสินี ใจเย็น โยธา (ทวิฯ)

2013 นายธีรภัทร นามคุณ โยธา (ทวิฯ)

2014 นายพฤตินันท์ วะสุรีย์ โยธา (ทวิฯ)

2015 นายอนุทิน ยาหอม โยธา (ทวิฯ)

2016 นายชนาวุฒิ บุราชรินทร์ โยธา (ทวิฯ)

2017 นายยุทธพงษ์ สู่สุข โยธา (ทวิฯ)

2018 นายจีรวัฒน์ ช่างยา โยธา (ทวิฯ)

2019 นายจักรพันธ์ ศรีสมุทร โยธา (ทวิฯ)

2020 นายจักรกฤษ วันทา โยธา (ทวิฯ)

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันศุกร์ท่ี   26    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563  เวลา 12.30 - 14.30 น.

ระดับ ปวส.1



2021 นายณัฐพงษ์ ชาติศรี โยธา (ทวิฯ)

2022 นางสาวนภัสกร ดวงศรี โยธา (ทวิฯ)

2023 นายธนพร ท้าวมา โยธา (ทวิฯ)

2024 นายภูมิภัฏ ภาคแก้ว โยธา (ทวิฯ)

2025 นายธีรพัฒน์ ปัสสาพันธ์ โยธา (ทวิฯ)

2026 นางสาวเมขลา ถ่ินขาม โยธา (ทวิฯ)

2027 นายอธิรักษ์ ยอพันธ์ โยธา (ทวิฯ)

2028 นายวีระวัฒน์ วาไทย โยธา (ทวิฯ)

2029 นายชาญชัย ประทีปทอง โยธา (ทวิฯ)

2030 นายทวีทรัพย์ อนุพันธางกูร โยธา (ทวิฯ)

2031 ภูวนัตถ์ สิงห์กัน โยธา (ทวิฯ)

2032 นายผดุงศักด์ิ พรสุวรรณ โยธา (ทวิฯ)

2033 นางสาวฐิติมา ภูศิริ โยธา (ทวิฯ)

2034 นายพิสุทธ์ิ กวีนิเวศน์ โยธา (ม.6)

2035 นางสาววรรณทิษา ดวงลายทอง โยธา (ม.6)

2036 นายวรวัฒน์ ยอดมงคล โยธา (ม.6)

2037 นางสาวพัชรียา ชาลี โยธา (ม.6)

2038 นางสาวศรัญญา เครือคุณ โยธา (ม.6)

2039 นางสาวต้องใจ ค้าโฮม โยธา (ม.6)

2040 นายธนากร ทิพคุณ โยธา (ม.6)

2041 นางสาวกิตติกา นามวงษ์ โยธา (ม.6)

2042 นางสาวเนตรนภา กุหลาหลัก โยธา (ม.6)

2043 นายกฤษดา วงมาเกษ โยธา (ม.6)

2044 นายสิทธิศักด์ิ เดชจิตต์ โยธา (ม.6)



2045 นางสาววิไลพร คล้ายคลึง โยธา (ม.6)

2046 นางสาวรัตติยาภรณ์ สัจสุวรรณ โยธา (ม.6)

2047 นายยศจตุภัทร แถวปัดถา โยธา (ม.6)

2048 นางสาวพัชราภรณ์ โนนใสย์ โยธา (ม.6)

2049 นางสาวปภาวดี นิธิพานิช โยธา (ม.6)

2050 นางสาวจามจุรี บุรีค้า โยธา (ม.6)

2051 นางสาววรรณศิริ แสงทอง โยธา (ม.6)

2052 นางสาวปรารถนา กัญญาชาติ โยธา (ม.6)

2053 นางสาวนันทิชา บ่าพิมาย โยธา (ม.6)

2054 นางสาววชิราภรณ์ แถมบุญ โยธา (ม.6)

2055 นายกฤษฎา คุมมินทร์ โยธา (ม.6)

2056 นายสุเมธี ส้าเภา โยธา (ม.6)

2057 นางสาวพัชรี พิมพ์อ่อน โยธา (ม.6)

2058 นายวีรขจรศักด์ิ ศรีน้อย โยธา (ม.6)

2059 นางสาววิภาดา พลราช โยธา (ม.6)

2060 นางสาวเกตุแก้ว ไหมทอง โยธา (ม.6)

2061 นางสาวณีรนุช หงษาลึก โยธา (ม.6)

2062 นายสหรัฐ เข็มเพ็ชร โยธา (ม.6)

2063 นายวราวุฒิ สายบุบผา โยธา (ม.6)

2064 นางสาวชนม์นิภา นิยมวงษ์ โยธา (ม.6)

2065 นางสาวศุภมาศ ถาวรวงษ์ โยธา (ม.6)

2066 นายจักรพรรณ์ โกกาศก โยธา (ม.6)

2067 นางสาวสุพร ไชยโชติ โยธา (ม.6)

2068 นางสาวพิมนภา สอนสุข โยธา (ม.6)



2069 นางสาวจันทิมา สายป้ัน โยธา (ม.6)

2070 นายคฑาวุธ อนุพันธ์ โยธา (ม.6)

2071 นางสาวสุนิตา พิมพา โยธา (ม.6)

2072 นางสาวกนกพร กุมภิโร โยธา (ม.6)

2073 นายบุญชัย พิมพ์วงค์ โยธา (ม.6)

2074 นายชัชวาลย์ พ่วงแพ โยธา (ม.6)

2075 นางสาวณัฐนรี อินโสม โยธา (ม.6)

2076 นายนฤเบศ แก้วโรจน์ โยธา (ม.6)

2077 นายนพรัตน์ ศรีเมือง โยธา (ม.6)

2078 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์ โยธา (ม.6)

2079 นายปุณณกัญจน์ แฝงกล่ิน โยธา (ม.6)

2080 นายพิสิษฐ์ กันยาญาติ โยธา (ม.6)

2081 นายสุริยา สุภาพ โยธา (ม.6)

2082 นายวัชรากร ทวีวงศ์ โยธา (ม.6)

2083 นายวโรดม พลโชติ โยธา (ม.6)

2084 นายกฤติเดช มุราษี โยธา (ม.6)

2085 นายกิตติพงษ์ จารุโกน โยธา (ม.6)

2086 นายเจตนิพัทธ์ สมหมาย โยธา (ม.6)

2087 นายพรชัย พินธุโท โยธา (ม.6)

2088 นายภูวนาท สารรักษ์ โยธา (ม.6)

2089 นายสุรเสกข์ ค้าบาง โยธา (ม.6)

2090 นางสาวสายธาร พลจันทร์ โยธา (ม.6)

2091 นายภูวนาท ริ วทอง โยธา (ม.6)

2092 นายก้าธร คุณภาที โยธา (ม.6)



2093 นายอนุชิต แสงอ่อน โยธา (ม.6)

2094 นายพงษ์สิทธ์ิ มักสัน โยธา (ม.6)

2095 นางสาวจิราพร สอนไชย โยธา (ม.6)

2096 นางสาวกรรณิกา ไหลหล่ัง โยธา (ม.6)

2097 นายทินกร คืนดี โยธา (ม.6)

2098 นายศักรินทร์ เหล็กกล้า โยธา (ม.6)

2099 นางสาวมลจันทา ทองทิพย์ โยธา (ม.6)

2100 นายนิติพน สุภาการ โยธา (ม.6)

2101 นายสุริยา นิกพิมพ์ โยธา (ม.6)

2102 นายธนโชค ชนีวงค์ โยธา (ม.6)

2103 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สีชารู โยธา (ม.6)

2104 นางสาวอภิภาวดี บุญย่ิง โยธา (ม.6)

2105 นางสาววรรณภา แก่นทา โยธา (ม.6)

2106 นายสถิตพงษ์ ชริชา โยธา (ม.6)

2107 นายวศค ไกรสรสวัสด์ิ โยธา (ม.6)

2108 นางสาวพัชราพร สุดดี โยธา (ม.6)

2109 นางสาวพรธิชา จันทร์โยธา โยธา (ม.6)

2110 นางสาววริศรา วรรณเพ็ง โยธา (ม.6)

2111 นายจิระเดช ทองสุ โยธา (ม.6)

2112 นายอนุสรณ์ พิมพบุตร โยธา (ม.6)

2113 นายพิริยะพงศ์ กากแก้ว โยธา (ม.6)

2114 นายวุฒิชัย ธานี โยธา (ม.6)

2115 นางสาวตติยา แสงอ่อน โยธา (ม.6)

2116 นายสงกรานต์ พรมหล่อ โยธา (ม.6)



2117 นายวันเสด็จ ทองสถิตย์ โยธา (ม.6)

2118 นางสาวประภัสสร สารทอง โยธา (ม.6)

2119 นางสาวชลลดา สุขใส โยธา (ม.6)

2120 นางสาวอรวรรณ เลขะสันต์ โยธา (ม.6)

2121 นางสาวคทณิดา ครอว์ฟอร์ด โยธา (ม.6)

2122 นางสาวอลิสา กุมารสิทธ์ิ โยธา (ม.6)

2123 นายณรงค์ศักด์ิ แสนกระจาย โยธา (ม.6)

2124 นายธวัชชัย วรสุทธ์ิ โยธา (ม.6)

2125 นายชัชวาลย์ อุพันทา โยธา (ม.6)

2126 นายจิรเดช ผ่ึงผา โยธา (ม.6)

2127 นายสหัสวรรษ แดงสุข โยธา (ม.6)

2128 นายพงศ์ผไท จันทรุกขา โยธา (ม.6)

2129 นางสาวอาทิมา ฉ้่าชาวนา โยธา (ม.6)

2130 นายคงศักด์ิ สลิด โยธา (ม.6)

2131 นายธนกฤต มานะพิมพ์ โยธา (ม.6)

2132 นางสาวชลธิชา เสือสา โยธา (ม.6)

2133 นายวุฒิไกร ใจทน โยธา (ม.6)

2134 นางสาวอังคณา สมปิตะ โยธา (ม.6)

2135 นายวิระพล พิณโท โยธา (ม.6)

2136 นายคมกฤช สารรักษ์ โยธา (ม.6)

2137 นายวชิรวงศ์ พงษ์สถิตย์ โยธา (ม.6)

2138 นายมินธดา มาลัยงาม โยธา (ม.6)

2139 นายธีระพล โทถม โยธา (ม.6)

2140 นายจักรินทร์ ไสว โยธา (ม.6)



2141 นายธีรภัทร นาทบุตรดี โยธา (ม.6)

2142 นายอภิรักษ์ อุ่นเเก้ว โยธา (ม.6)

2143 นายภัทรบดินทร์ แก่นเกษม โยธา (ม.6)

2144 นายสุรศักด์ิ มังคะการ โยธา (ม.6)

2145 นายกิตติพงค์ โกกะพันธ์ โยธา (ม.6)

2146 นายรณกฤต ธุระทอง โยธา (ม.6)

2147 นายวรัญญู สุขส้าราญ โยธา (ม.6)

2148 นายชัชวาลย์ แก่นวงษ์ โยธา (ม.6)

2149 นายนนทวัฒน์ เนียมหอม โยธา (ม.6)

2150 นายอภิวัฒน์ บัวลา โยธา (ม.6)

2151 นางสาวฑิตยา กองสุข โยธา (ม.6)

2152 นางสาวณัฏฐฌา เครือพันธ์ โยธา (ม.6)

2153 นายธนพร ท้าวมา โยธา (ม.6)

2154 นายจักราราช ฤทธ์ิลือเดช โยธา (ม.6)

2155 นายปฐมชัย วารี โยธา (ม.6)

2156 นายวุฒิพงษ์ สายเสน โยธา (ม.6)

2157 นายอ้าพล ศรีบัวรายณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2158 นายเกียรติศักด์ิ บุญสุภาพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2159 นายวิชญ์พล แสนทวีสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2160 นายพิพัฒน์ ชุมใหญ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2161 นายกษิตนาถ ทองทาบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2162 นายจักรี พระมาตย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2163 นางสาวอรยา บุญจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2164 นายก้องเกียรติ ว่องไว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



2165 นายสุกฤษฎ์ิ แสงประสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2166 นายพีระพัฒน์ มะลิจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2167 นายณัฐนิลท์ วรรณโสภา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2168 นางสาวณัฐกานต์ จ๋อมพันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2169 นายสุวิทย์ หลวงภักดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2170 นางสาวสุชาดา นารมย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2171 นายปฐมพงศ์ ระบกเวีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2172 นายอภิสิทธ์ิ สิหาขันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2173 นายณัฐสิทธ์ิ ห่อศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2174 นายพิชิตชัย ผ่านจังหาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2175 นางสาวชลธิชา ทองค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2176 นางสาวณัฐภา สุขเจริญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2177 นายยุทธพงษ์ กตะศิลา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2178 นางสาววิยะดา ไชยราช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2179 นางสาวชมพูนุช กุมารสิทธ์ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2180 นางสาวทัตติญา โนนตูม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2181 นางสาววรรณภา นธะสนธ์ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2182 นางสาวเกศรา สุพรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2183 นางสาวสิริมาพร เกตมณี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2184 นายมนตรี ราชอารี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2185 นายกันต์พงษ์ วงค์สุทธ์ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2186 นางสาวประภาภรณ์ ฉ้่าเพชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2187 นายอานนท์ ผ่องใส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2188 นายเสกสรรค์ เบื องบน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



2189 นายศุภวิชญ์ พิมพกัณฑ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2190 นายศตวรรษ ดวงแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2191 นายวัทัญญู กล่ินแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2192 นางสาวธิดาพร บุญพา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2193 นายกิตติพศ สุขจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2194 นายปิยศักด์ิ สายสว่าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2195 นายเกริกเกียรติ เมืองอินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2196 นางสาวอารียา เทาศิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2197 นายอมรกฤต ศรีแสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2198 นางสาวศิริวรรณ ขันตี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2199 นายชินกร พันธ์วงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2200 นายปาเจรา กองเขียว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



ล ำดับ ช่ือ สกุล ช่ำง เบอร์ติดต่อ เวลำเข้ำ เวลำออก หมำยเหตุ
2201 นายชยพัทธ์ บัวขาว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2202 นายธเนศร์ หลิมประเสริฐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2203 นายศิวกร โพธ์ิงาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2204 นายพัชรพล สุวรรณวงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2205 นางสาวปภัสศร มารมย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2206 นางสาวปณัฐฎา พยัคธา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2207 นางสาวนภัสสร พร้อมสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2208 นางสาวชูชิตา บุญร่วม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2209 นางสาวรัตนากร สอนชูชีพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2210 นางสาวจุฑามาศ สุระสาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2211 นางสาววรัญญา โสดาจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2212 นายกิตติภูมิ ปักป่ิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2213 นางสาวกัญภร ช่างเหล็ก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2214 นายทรงพล ผลาเลิศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2215 นายศุภมิตร ปัดตานัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2216 นายธีระชัย ภู่ระหงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2217 นางสาวกติญา ผุยผง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2218 นางสาวอัยรินทร์ ทองพรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2219 นายเศรษฐวุฒิ วัฒนราษฎร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2220 นายศักด์ิสิทธ์ิ นิยมสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันศุกร์ท่ี   26    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563  เวลา 14.30 - 16.30 น.

ระดับ ปวส.1



2221 นางสาวศิริยากร บุดดาเพท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2222 นายภานุวัฒน์ วงษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2223 นางสาวจุรีพร พนมสร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2224 นายณฐกร ศิลปกสิกร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2225 นางสาวนันทิตา บุญมาชู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2226 นายพงษ์ชัยวัฒน์ ฝ่ายค้ามี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2227 นายจักรกฤษณ์ วรสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2228 นางสาวทิพวัลย์ จันทิมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2229 นางสาวธารวิมล พิมชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2230 นายพีระพัฒน์ ผูกจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2231 นายณัฐพล นาคสะเกษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2232 นางสาวพรพรหม  แจ่มจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2233 นายสมหวัง ธนูผาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2234 นายทนงศักด์ิ แก้วอุดม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2235 นางสาวนภัสวรรณ บุษบาศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2236 นายเจ็ดตะวัน ชุ่มจิตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2237 นางสาวสุวิภา พลแสน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2238 นางสาวนฤมน จิตจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2239 นายพีรพัฒน์ บุญพอ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2240 นายภาณุพงษ์ นันทาทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2241 นายปัณณธร วงสาเคน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2242 นายธนดล บุญยืด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2243 นายจตุพล ช่ืนใจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2244 นางสาวกัลยารัตน์ บุญประสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



2245 นางสาวกมลชนก ไชยบัวรินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2246 นายชัยธวัข พรหมแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2247 นางสาวอิสรีย์ ถึกพวง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2248 นายธนดล ผลทวี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2249 นายทศวรรษ เรือนชิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2250 นายกิตติพัทธ์ สอนปัญญา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2251 นายธนวัฒน์ แสงชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2252 นายวรพงศ์ กันหาชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2253 นางสาวรัตตภรณ์ มาลา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2254 นายนภัสดล ใสดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2255 นายรัฐพล ประหยัด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2256 นายจิรพนธ์ พรหมคุณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2257 นางสาวปุณยาพร โตชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2258 นางสาวสุดารัตน์ กุลศิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2259 นางสาวกานต์ธิดา บุญรมย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2260 นางสาวเกตมณี อักษร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2261 นายชัยยันต์ สุโคตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2262 นายวรวัฒน์ พิลาอาจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2263 นายสุบดินทร์ ประสานวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2264 นายภาคภูมิ ระวิวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2265 นายบารมี มุสิกะวงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2266 นายกิตติภพ ระวิวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2267 นาย ภูวดล กองค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2268 นาย ณัฐภัทร เติมจิตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



2269 นางสาว ฉัตรแก้ว สีหาบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2270 นางสาวกรรณิภา แป้งค้าภู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2271 นายจรัสรวี มณีพินิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2272 นายกิตติพร ชูกล่ิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2273 นายสมใจ อบค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2274 นายภูมิพัฒน์ บูรณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2275 นางสาวสุภาภรณ์ ทุมมี เทคโนโลยีสารสนเทศ

2276 นางสาวกนกวรรณ วันทา เทคโนโลยีสารสนเทศ

2277 นางสาวอธิติยา แก้วกลึงกลม เทคโนโลยีสารสนเทศ

2278 นางสาวกิตติมา กิจทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ

2279 นางสาวสิริวิมล อยู่แฉ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ

2280 นางสาวคณัสนันท์ กมลรัตนพิสุทธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2281 นายพีระยุทธ ชูพลสัตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2282 นางสาวสุมิตตรา พรมจารึก บัญชี

2283 นางสาวอนุสรา บรรมะณี บัญชี

2284 นางสาวแววมณี พูลสุข บัญชี

2285 นางสาวจันทร์สุดา ยศศิริ บัญชี

2286 นางสาวกันยา ส่งเสริม บัญชี

2287 นางสาววิไลพร ฉลูศรี บัญชี

2288 นางสาววิลาสิณี คมข้า บัญชี

2289 นางสาวศิริลักษ์ ดอนภูมา บัญชี

2290 นางสาวธัญญรัตน์ ประเสริฐ บัญชี

2291 นางสาวสุธิดา ดุจดา บัญชี

2292 นายปรัชญา สานทอง บัญชี



2293 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์อุดม บัญชี

2294 นางสาวกฤติกา ทีฆะสุข บัญชี

2295 นางสาวอุบลวรรณ วงษ์ม่ัน บัญชี

2296 นายม่ิงขวัญ คูณแก้ว บัญชี

2297 นางสาวเกวลี เจือบุญ บัญชี

2298 นางสาวกัลยาณี ปัสสาสุ บัญชี

2299 นางสาวสุชาดา ผาเพศ บัญชี

2300 นางสาวนัฐทภรณ์ สมนา บัญชี

2301 นางสาวทิพาพร อุ้มแก้ว บัญชี

2302 นางสาวศศิธร สายเสน บัญชี

2303 นางสาวพุทธรักษา ดวงแก้ว บัญชี

2304 นางสาวหัทยา บุญสวัสด์ิ บัญชี

2305 นางสาวจุฑามาศ ประมนต์ บัญชี

2306 นางสาวตีรณา ดอกพุฒ บัญชี

2307 นางสาวเบ็ญจิราพร เกษมสิงห์ บัญชี

2308 นางสาวลลิตา สิงห์บุญตา บัญชี

2309 นางสาวนันธิดา พนารินทร์ บัญชี

2310 นางสาววรรณภา งามสุด บัญชี

2311 นางสาวทิพรัตน์ พลแก้ว บัญชี

2312 นายศุภกรณ์ พิมพ์ทอง บัญชี

2313 นางสาวชญนัฐ ค้าแก้ว บัญชี

2314 นางสาวนิภา วงษาลี บัญชี

2315 นางสาวไอรดา ไชยทองพันธ์ บัญชี

2316 นางสาวพิมพ์อัปสร โนนแสง บัญชี



2317 นางสาวแคทลียา กุมารสิทธ์ิ บัญชี

2318 นางสาวเมวดี จันสิน บัญชี

2319 นางสาววิภาพร ชาแพง บัญชี

2320 นางสาวอรัณตรี แหวนหล่อ บัญชี

2321 นางสาวจิราภา แพงค้าสี บัญชี

2322 นางสาวอรรี แซ่เอี ยว บัญชี

2323 นางสาวริดลัดดา ชาติภูธร บัญชี

2324 นางสาวอรอุมารินทร์ ศิริคุณ บัญชี

2325 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพงษ์ บัญชี

2326 นางสาวชลนาถ สบายใจ บัญชี

2327 นางสาวนพรพรรณ สีหานาม บัญชี

2328 นางสาววรรณภา นามนาง บัญชี

2329 นางสาวสุมินตรา สนธยา บัญชี

2330 นางสาวรุ่งตะวัน ช่างค้า บัญชี

2331 นางสาวรุ่งอรุณ สีคุณ บัญชี

2332 นางสาวสุภาภรณ์ ทองละมุล บัญชี

2333 นางสาวธารทิพย์ ไชยฤทธ์ิ บัญชี

2334 นางสาวพนิดา นามะนุ บัญชี

2335 นางสาวธัณยธรณ์ พุฒพันธ์ บัญชี

2336 นางสาวกชกรณ์ วรรณทวี บัญชี

2337 นางสาวอาริยา จอมหงษ์ บัญชี

2338 นางสาวศุภนิดา บุญบันดาล บัญชี

2339 นางสาวทิราวรรณ แสงอ่อน บัญชี

2340 นางสาววาสนา พันวิลัย บัญชี



2341 นางสาวปิยวรรณ ศรีนอค้า บัญชี

2342 นางสาวกมลธิตา บุญสุข บัญชี

2343 นางสาวอรดี บุญค้า บัญชี

2344 นางสาวศศิธร ศรีคุณ บัญชี

2345 นางสาวสุภาพร วันโท บัญชี

2346 นางสาวพัชราภรณ์ กล่อมพระทัย บัญชี

2347 นางสาวสุภัสสรา หนูจิตร บัญชี

2348 นางสาวไอรดา บุญเอื อ บัญชี

2349 นางสาววรรณิษา งอกสุข บัญชี

2350 นางสาวอนันตญา อังฉกรรณ์ บัญชี

2351 นางสาวภัทรธีรา ตรีไวย บัญชี

2352 นางสาวอารีรัตน์ คุณาพันธ์ บัญชี

2353 นางสาวนริศรา เขียนเขว้า บัญชี

2354 นางสาวนนทิยา อุตราช บัญชี

2355 นางสาวรุจาภา ทิมาบุตร บัญชี

2356 นางสาวกัญญารัตน์ จ้าปามูล บัญชี

2357 นางสาวอรจิรา วิลาวรรณ บัญชี

2358 นายกรกต ตระการจันทร์ บัญชี

2359 นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์ บัญชี

2360 นางสาวนพรพรรณ สีหานาม บัญชี

2361 นางสาวสุกัญญา อินทุประภา บัญชี

2362 นางสาวศิริลักษณ์ ค้าหลอม บัญชี

2363 นางสาวจิดาภา พันธ์ุศรี บัญชี

2364 นางสาวนภัสสร รักพรม บัญชี



2365 นางสาววิไลพร ม่ิงสอน บัญชี

2366 นางสาวมนัสนันท์ อุดมพันธ์ บัญชี

2367 นางสาวจรัสรวี อินธิไชย บัญชี

2368 นางสาวอโนรี ลังขัด บัญชี

2369 นายธัญพิสิษฐ์ เชื อทอง บัญชี

2370 นางสาวนิภาภรณ์ ส้าราญพัฒน์ บัญชี

2371 นางสาวเกวลิน ชาดี บัญชี

2372 นางสาวจุรีพร พนมสร บัญชี

2373 นางสาวนัฐชา ศรีเสริม บัญชี


