สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปวช.3 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับชื่อสถานประกอบการ

62201270003 นาย ภูมิตระกูล ไชยยันติ0628908524 ปวช.2 ภูมิมีเดีย
62201270009 นาย ปฏิพล วิภาทิน

ที่อยู่

307 หมู่ที่ 1 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

0934900271 ปวช.3 ช่างเอ้เซอร์วิสเเอร์ 9/1 หมู่13 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

62201270011 นาย จีระศักดิ์ ผาทอง 0614755691 ปวช.2 มัดหวายไทยการพิมพ์354/187หมู่ที่5 ตโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคายจ.หนองคาย 43000
6221270010

นาย ธนาวุฒิ เป้ากลางไพร0926931454 ปวช.3 N.K.Mobile

เบอร์โทรศัพท์
0832870416
0872906414
0972245142

1199 หมู่ที่ 3 ถนนวงเวียนลานน้าพุ ต.ในเมืองอ.เมือง จ.หนองคาย 43000
0629142224

62201270011 นาย จีระศักืดิ์ ผาทอง 0614755691 ปวช.3 มัดหวายไทยการพิมพ์354/187หมู่ที่5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคายจ.หนองคาย 43000

0972245142

6221270012

0873709955

นาย พิศุทธ์ ด้ารงค์ชัย 0986133117 ปวช.3 ลิงค์เซอร์วิส

54ถนน กัลปพฤษ์ เขต ภาษีเจริญ อ้าเภอบางหว้า

62201270017 นาย กฤษณะ ชาทิทักษ์ 0927078202 ปวช.3 ลิงค์เซอร์วิส

54 ถนนกัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ อ.บางหวา จ.กรุงเทพมหานคร 101600873709955

62201270018 นาย ศุภชัย ผาทอง

0934089097 ปวช.2 ลิงค์เซอร์วิส

เลขที่ 54 ถนนกัลปพฤกษ์ เขตภาษี อ้าเภอบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160
0873709955

62201270007 นาย ศราวิน ยาปุรุ

0886694710 ปวช.3 หจก.มัดหวายไทย 354/187 หมู่ที่5 ต.โพธิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

62201270010 นาย ธนาวุฒิ เป้ากลางไพร0926931454 ปวช.3 N.K.Mobile

1199 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0972245142
0629142224

สรุปรายชือ่ นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาเครื่องมือกล ปวส.2 กลุ่ม 5
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา

ชือ่ -สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301020058 นาย อภิสิทธิ์ เบาะพรม 0640596901 ปวส.2 เอสพีเวิล์ค ซัพพลาย 28 จากัด 151/10 ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

0651187722

63301020033 นาย ณัฐพล ปุนนา

0959957153 ปวช.2 โครงการสูบนาห้วยโมง

212 หมู่8 ถ.ผนังกันนา ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

042431079

63301020047 นาย นรบดี โม่งคา

0983513951 ปวส.2 โครงการสูบนาห้วยโมง

212 หมู่ที่8 ถนนพนังกันนา ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

042431079

63301020037 นาย อัครวัฒ ศรีสุข

0986508031 ปวช.2 ฮอนด้าโลจิสติกส์

112หมู่ที่13ต.หัวหว้าอ.ศรีมหาโพธิจ์ .ปราจีนบุรี

037480841

63301020043 นาย ต่อพงษ์ พิมพาชาติ0826860300 ปวส.2 บริษทั ฮอนด้าโลจิสติกส์

112หมู่ที่13ต.หัวหว้าอ.ศรีมหาโพธิจ์ .ปราจีนบุรี

037480841

63301020058 นาย อภิสิทธิ์ เบาะพรม 0640596901 ปวส.2 บริษทั ฮอนด้าโลจิสติกส์

112หมู่ที่13ต.หัวหว้าอ.ศรีมหาโพธิจ์ .ปราจีนบุรี

037480841

63301020046 นาย นพรรณพ พุทธา 0970859865 ปวช.2 บริษทั ฮอนด้า โลจิสติ

112 หมู่ 13 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์

037480841

63301020036 นาย ดุษฎีบัณฑิต ศรีคา0934795782 ปวส.2 บริษทั ฮอนด้าโลจิสติกส์

112หมู่ที่13ต.หัวหว้าอ.ศรีมหาโพธิจ์ .ปราจีนบุรี

037480841

63301020053 นาย นพรรณพ พุทธา 0970859865 ปวส.2 บริษทั ฮอนด้าโลจิสติกส์

112หมู่ที่13ต.หัวหว้าอ.ศรีมหาโพธิจ์ .ปราจีนบุรี

037480841

63301020037 นาย อัครวัฒ ศรีสุข

112หมู่ที่13ต.หัวหว้าอ.ศรีมหาโพธิจ์ .ปราจีนบุรี

037480841

336หมู่6ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

0836742202

0986508031 ปวส.2 บริษทั ฮอนด้าโลจิสติกส์

63301020043 นาย ต่อพงศ์ พิมพาชาติ0826860300 ปวส.2 บริษทั โชคคูณโชคอดรจากัด
63301020033 นาย ณัฐพล ปุนนา

0959957153 ปวส.2 โชคคูณโชคอุดร (สาขาหนองคาย)336 หมู่6 ต. หนองกอมเกาะ อ. เมือง จ. หนองคาย43000

63301020050 นาย ภาณุวฒ
ั น์ พันธะลี0611254043 ปวส.2 โรงกลึงชัยมงคลกลการ

582 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

0836742202
0878428585

สรุปรายชือ่ นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาเครื่องมือกล ปวส.2 กลุ่ม 5
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา

ชือ่ -สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301020054 นาย วัฒนะ กมลนคร 0935727404 ปวส.1 บริษทั ไทยซุนฟู้ดส์ จากัด

26 หมู่ที่ 3 ถนนมิ่งเมือง ตาบล พานพร้าว อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
038473555

63301020048 นาย พงษ์เพชร พิลาคง 0652670874 ปวส.1 บริษทั ไทยซุนฟู้ดส์ จากัด

26หมู่ที่3 ถนนมิ่งเมือง ต.พานพร้า อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

038473555

63301020064 นาย ปิยะพงษ์ วรรณยิง่ 0930799693 ปวส.1 บริษทั เจ ทรัพย์ แพค จากัด

263 หมู่ที่ 3 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

042080841

63301020063 นาย ณัฐวัฒน์. หัสโก 0654052152 ปวส.1 บริษทั เจทรัพย์เเพค จากัด

263 หมู่ที่ 3 ตาบล หนองหลวง อาเภอ เฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย 43120

4208041

63301020054 นาย วัฒนะ กมลนคร 0935727404 ปวส.1 ร้านมิตรยนต์

74/1 หมู่ที่ 14 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

0862362127

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อม ปวช.2 กลุ่ม 1,2
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่ อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301030015 นางสาว อารียา ญาณโรจน์วัฒนา0932480580ปวส.1 ทีเคเเอล เอนจิเนียริ่ง เเอนด์ คอนสตรัคชั่น จากั17
ด หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

0863975756

63301030012 นาย

ปริญญา พุฒฌงค์

0926577893ปวส.2 หจก.ศิลาค้าเหล็ก

306 หมู่1 ถนนมิตรภาพ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลาจ.ขอนเเก่น

0926577893

63301030008 นาย

คมสัน กัณทิศกั ดิ์

0951975185ปวส.1 ทีเอสเทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

19/8หมู่3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

038606155

62201030008 นาย

สดุดี หาคา

0948128858ปวช.3 บริษัท โปรดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

196 หมู่ที่ 13 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

0898423719

6221030004 นาย

ณัฐวุฒิ คาศรี

0970762392ปวช.3 ไรวินทร์ กระจก อลูมิเนียม

89 หมู่ที่ 6 ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0970762392

6221030003 นาย

พชร ผางสาเนียง

0985852380ปวช.3 ที เอส เทค เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จากัด

32หมู่2 ถนน หนองคาย-โพนพิสัย ต.บ้านเดือ่ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
0854802602

62201030007 นาย

กิตติพงษ์ หารินไสล

0958977241ปวช.2 อยูด่ ที วีทรัพย์สแตนเลส

138 หมู่ที่ 7 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0819755737

62201030006 นาย

รชต อาจผักปัง

0954249756ปวช.3 ไรวินทร์ กระขก อลูมิเนียม

351 หมู่ที่ 2 ต.หาดคา อ. เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0801834993

6221030002 นาย

โดม สมจิตศรีปัญญา 0981159871ปวช.2 อยูด่ ที วีทรัพย์สแตนเลส

138 หมู่ที่ 7 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0819755737

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวช.3 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

62201280002

นางสาวภัทราวดี บุบผาสัง 0658616674ปวช.3 บจก.ไทย ไชนีส ซีเมนต์

201 หมู่ที่ 4 ถนนหนองคาย-ท่าบ่อต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
0991818585

62201280022

นางสาวนภัสสร เทพทอง 0889622708ปวช.3 บจก.ไทย ไชนีส ซีเมนต์

201 หมู่ที่ 4 ถนนหนองคาย-ท่าบ่อต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
0991818585

62201280006

นางสาวนันทิชา ทองจันทร์ 0968923260ปวช.3 ทูโฟร์อิงค์

309 ม.10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0850146513

62201280008

นางสาวนันทัชพร วรรณรักษ์0885602681ปวช.3 ทูโฟร์ อิงค์

309 ม.10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0850146513

62201280016

นางสาวพัชรา บานสะอาด 0959910791ปวช.3 ทูโฟร์อิงค์

309 หมู่10 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

0850146513

62201280004

นาย

309 ม.10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

0850146513

62201280008

นางสาวนันทัชพร วรรณรักษ์0885602681ปวช.3 ทูโฟร์ อิงค์

309 ม.10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0850146513

62201280014

นาย

303-305 หมู่ 4 ถนน หนองคาย-โพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000042412516

ศิรสิทธิ์ สุขดี
ปฏิพัทธ์ พารา

0980038729ปวช.3 ทูโฟร์อิงค์
0630650543ปวช.3 หจก.หนองคายเทคนิค

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวช.3 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63321280007 นางสาวนริศราภรณ์ บุญปั๋น 0633525328ปวส.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.อาร์.เทเลคอม

243 หมู่ 7 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

0803020226

63302040016 นางสาวรุจิรา ท้าวนิน

234 หมู่1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042-422800

0650059475ปวส.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

63301280007 นางสาวนริศราภรณ์ บุญปั๋น 0633525328ปวส.1 อี.ดับ.บลิว.โลจิสติกส์แอนทรานสปอร์ต จากัเลขที
ด ่221 หมู่2 ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 0803020226

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาโยธา ปวช.2 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

62201210010 นาย

ยุทธศิลป์ สุขสิงห์

0657411001 ปวช.2 โครงการชลประทานหนองคาย

เลขที่ 28หมู่ที 6 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411196

62201210015 นาย

ณัฐภัค เมืองแพน

0645250514 ปวช.2 โครงการชลประทานหนองคาย

เลขที่28 หมู่ที่6 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411196

62201210002 นางสาว มาริสา ทีภูงา

0805802931 ปวช.2 โครงการชลประทานหนองคาย

28 หมุ่ที่ 6 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411196

62201210013 นาย

0631947801 ปวช.2 โครงการชลประทานหนองคาย

28 หมุ่ที่ 6 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411196

62201210007 นางสาว พัชรมัย สีหาพล

0850956570 ปวช.2 โครงการชลประทานหนองคาย

เลขที่ 28 หมู่ 6 ถนน แก้ววรวุฒิ ต. มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411196

62201210016 นาย

อารักษ์ สิงหาทุม

0949790427 ปวช.3 เเขวงทางหลวงชนบท

162 หมู่ 12 ถนน - ตาบล โพธิ์ชัย อาเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย 43000 042990517

62201210009 นาย

วรุตม์ นามรส

0949917537 ปวช.3 เเขวงทางหลวงชนบท

162 หมู่ 12 ถนน - ตาบล โพธิ์ชัย อาเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย 43000 042990517

62201210012 นาง

ธีรเดช มุทุตา

0611138003 ปวช.3 สานักงานการปฎิรปู ที่ดินจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411015

62201210001 นาย

ภูรพิ ัฒน์ ระติเดช

0633902818 ปวช.3 สานักงานการปฏิรปู ที่ดินจังหวัดหนองคาย ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

042411015

62201210006 นางสาว พรศิริ เตระวัตร

0619569051 ปวช.2 องค์กรบริหารส่วนตาบลนาหนัง

124 หมู่ 15 ตาบล นาหนัง อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย 43120

042414833

62201210009 นาย

ภูธวัฒน์ พานทอง

0949917537 ปวช.3 แขวงการทางหลวงชนบทหนองคาย

162 หมู่ 12 ถนน - ตาบล โพธิ์ชัย อาเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย 43000 042990517

62201210055 นางสาว ณัฐวดี ร้อยแก้ว

วรุตม์ นามรส

0994609168 ปวช.3 สานักงานการปฏิรปู ที่ดินหนองคาย

ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411015

62201210017 นางสาว ณัฏฐณิชา

0903389488 ปวช.3 สานักงานการปฏิรปู ที่ดินจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411015

62201210004 นางสาว อริสรา จิตรวมนึก

0947250880 ปวช.3 องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนัง

042414833

124/15 ต.นาหนัง อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 43120

62201210008 นางสาว รุง่ ทิวา ขวัญสันเทียะ 0990690492 ปวช.3 NHK Spring (THAILAND) CO.,LTD.

115 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
038842830

62201210003 นาย

0620098925 ปวช.3 สานักงานการปฏิรปู ที่ดิน

ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411015

62201210006 นางสาว พรศิริ เตระวัตร

0619569051 ปวช.2 องค์กรบริหารส่วนตาบลนาหนัง

124 หมู่ 15 ตาบล นาหนัง อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย 43120

042414833

63301210018 นางสาว ศุภวรรณ มณีสทุ ธิ์

0611346818 ปวส.2 องค์การบริหารส่วนตาบลนาทับไฮ

บ้านโนนดู่ หมู่11ตาบลนาทับไฮ อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย 43120 042414703

63301210020 นาย

0638067434 ปวส.2 เทศบาลตาบลหาดคา

เทศบาลตาบลหาดคา ต.หาดคา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ชาติอาชา เรืองศรี

ณัฐชัย พิมโสดา

042080441

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาก่อสร้าง ปวส.2 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301060004 นางสาว ชัญญ่า ฝ้ายขาว

0967923240 ปวส.2 หจก.ป.รัตนะรุง่ เรือง

1/1 หมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

0806611251

63301060011 นางสาว วทันยา สีสงั เวช

0930612581 ปวส.1 หจก.พลศักดิ์777

97 หมู่ที่ 7 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0872327025

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาโยธา ปวส.2 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301210001 นางสาว กนกวรรณ พิเนตรเสถียร0931018787
สีสวัสดิ์
ปวส.2 บริษัท ยูเฮ้าส์เอนจิเนียริง่ จากัด

บริษัท ยูเฮ้าเอนจิเนียริง่ จากัด885 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0917874991

63301210014 นาย

กรัณย์พล แก้วสุวรรณ 0834064940 ปวส.2 กรมที่ดินจังหวัดหนองคาย

1024 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 042411129

63301210019 นาย

อภิสทิ ธิ์

0651168693 ปวส.2 บริษัท 62 ไพพ์ไลน์แอนด์คอนสตรัคชัน่ จากั205/24422
ด
ตาบลสวนใหญ่อาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0986170973

63301210021 นาย

ณัฐกรณ์ บัวทิน

0935717616 ปวส.2 องค์กรบริหารส่วนตาบลสมสนุก

042-088214

95 หมู่ที่ 4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

สรุปรายชือ่ นักศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปวส.2 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา

ชือ่ -สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63302140019 นางสาว ปิยธิดา โหตะรัตน์

0951759495 ปวส.2 บริษัท ซีพีออลล์ จากัด(มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กทม 10520

0868868516

63302140009 นางสาว จิรารัตน์ มะโนสิน

0823219702 ปวส.2 บริษัท ซีพี ฮอลล์ จากัด (มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแฟง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กทม 10520

0868868516

63302140025 นางสาว มิ่งขวัญ จันทะนิตย์

0933534956 ปวส.2 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแฟง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กทม 10520

0868868516

63302140013 นางสาว นริศรา นามด้วง

0943962313 ปวส.2 บริษัท ซีพีออลล์ จากัด(มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแฟง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กทม 10520

0868868516

63302140010 นางสาว ณัฐธิชา บ่าวเหมือย

0930781507 ปวส.2 บริษัท ซีพี ฮอลล์ จากัด (มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแพ่ง ขวางทับยาวเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
0868868516

63302140004 นางสาว กรกมล อัครวิจิตร

0921412554 ปวส.2 บริษัท ซีพี ฮอลล์ จากัด (มหาชน)

1035 หมู่ 9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแฟง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

0868868516

63302140024 นางสาว มนตรา ไม้แหลม

0637390404 ปวส.2 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแฟง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กทม 10520

0868868516

63302140011 นาย

0824873628 ปวส.2 บริษัท ซีพีออล์ จากัด ( มหาชน )

1035 หมู่9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 105200868868516

0619389701 ปวส.2 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

1035 ม.9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กทม 10520

0868868516

306 หมู่ 5 ต.โพธิชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411776

306 หมู่ 5 ต. โพธิช์ ยั อ.เมือง. จ .หนองคาย. 43000

042411776

306หมู่5ต.โพธิช์ ยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411776

306 หมู่ 5 ต.โพธิชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411776

ณัฐพล ศรีภา

63302140027 นางสาว รัตนาวลี ปิชยั ญาณ

63302140017 นางสาว ปานประดับ หาบุญมี 0923142001 ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
6330210005 นางสาว กัญญารัตน์. สมสีดา 0824809286 ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
63302140001 นางสาว ชนัญชิดา นครศรี

0981606711 ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

63302140017 นางสาว ปานประดับ หาบุญมี 0923142001 ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
63302140042 นางสาว อาทิตยา พนมไพร

0630080881 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)
550 ม.7 304 Industrial Park (Prachinburi)ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0845559221

63302140014 นางสาว นางสาว นฤมล อะโน 0981691972 ปวส.2 Canon Prachinburi

550/หมู่8 ตาบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25110

0845559221

63302140018 นางสาว ปิยฉัตร ชึดนอก

0931209122 ปวส.2 บริษัท Canon แคนนอน ปราจีนบุรี(ประเทศไทย)
ตาบล หน้าเมืจากั
องดอาเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

0943349204

63302140026 นางสาว เย็นฤดี บุญใหญ่

0619270649 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี

037284500

63302140001 นางสาว ชนัญชิดา นครศรี

0981606711 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)
550หมู
จากั่7ด ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140

550 หมู่ 8 ตาบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25110

0845559221

63302140017 นางสาว ปานประดับ หาบุญมี 0923142001 ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

306 หมู่ 5 ต.โพธิชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411776

63302140017 นางสาว ปานประดับ หาบุญมี 0923142001 ปวส.2 Canon

550 หมู่ที่ 7 ต.ท่ามะตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

0845559221

550 หมู่8 ตาบลท่าตูม. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25110

037284500

63302140008 นางสาว นางสาวจริญา โพธิราช 0616267633 ปวส.2 แคนนอล

เลขที่550 ม.7 ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

0845559221

63302140021 นางสาว พรวดี อุดามาร

1035 หมู่ที่ 9 ถนนหลวงแพ่ง ทัพยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

0868868516

550 หมู่ที่ 7 ต.ท่ามะตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

0845559221

6330210005 นางสาว กัญญารัตน์. สมสีดา 0824809286 ปวส.2 Canon Prachinburi
0900595807 ปวส.2 ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

63302140017 นางสาว ปานประดับ หาบุญมี 0923142001 ปวส.2 Canon

63302140006 นางสาว กาญติมา. โคตะนนท์ 0800121508 ปวส.2 บริษัทแคนนอนปราจีนบุรี(ประเทศไทย)550 ม.7 304Industrial Park (Prachinburi)ตาบล ท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0845559221
63302140032 นาง

ศิริพร พรหมวงศ์

63302140004 นางสาว กรกมล อัครวิจิตร

0624304013 ปวส.2 บริบัท แคนนอนปราจีนบุร(ี ประเทศไทย)จ
550ากัม.7
ด 304 lndustrial Park (Prachinburi) ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 0845559221
25140
0921412554 ปวส.2 บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

1035 หมู่9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแฟง แขวงทับยาง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

63302140030 นางสาว วิชชุลดา นาสินสร้อย 0628395716 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)
550จม.7
ากัด304 ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
63302140011 นาย

ณัฐพล ศรีภา

0868868516
0845559221

0824873628 ปวส.2 บริษัท ซีพีออล์ จากัด ( มหาชน )

1035 หมู่9 ซอยนิคมนาไกร ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 105200868868516

63302140041 นางสาว อรปวีณา ปิตานนท์

0936038031 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี จากัด

550 ม.8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25110

037284500

63302140012 นาย

0958482922 ปวส.2 บริษัทแคนนอนปราจีนบุรี จากัด

550 ม.8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25110 เบอร์โทร 037284500

037284500

63302140031 นางสาว วิไลวรรณ ชุม่ ทอง

0830361201 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี จากัด

550 ม.8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25110

037284500

63302140033 นางสาว สิริกัญญา ป้องเทพ

0902450494 ปวส.2 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)จ
550 ากั
ม.8ด ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.หนองคาย 25110

037284500

63302140014 นางสาว นฤมล อะโน

0981691972 ปวส.2 บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จากัด

ที่อยู77
่ ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตาบล ไร่ขงิ อาเภอสามพราน นครปฐม 73210

022656700

63302140017 นางสาว ปานประดับ หาบุญมี 0923142001 ปวส.2 ฟอร์ท อีเอ็มเอส จากัด

77 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตาบล ไร่ขงิ อาเภอสามพราน นครปฐม 73210

022656700

63302140001 นางสาว ชนัญชิดา นครศรี

0981606711 ปวส.2 ฟอร์ท อีเอ็มเอส จากัด

77 ถนน พุทธมลฑลสาย 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

022656700

63302140042 นางสาว อาทิตยา พนมไพร

0630080881 ปวส.2 ฟอร์ท อีเอ็มเอส จากัด

77 ถนน พุทธมลฑลสาย 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

022656700

63302140026 นางสาว เย็นฤดี บุญใหญ่

0619270649 ปวส.2 ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) 72 หมู่ที่ 12ต.พระธาตุพังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

042495281

63302140008 นางสาว จริญา โพธิราช

0616267633 ปวส.2 บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จากัด

77 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 7340

0917207859

63302140018 นางสาว ปิยฉัตร ชึดนอก

0931209122 ปวส.2 7-11 สาขาชุมชนทองใหญ่

311 / 3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0910014942

ธีระศักดิ์ พรหมวงค์

สรุปรายชือ่ นักศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปวส.2 กลุ่ม 2
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา

ชือ่ -สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63302140045 นางสาว นางสาวธิรากร คุธนิ าคุณ0821480721 ปวส.1 บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)
550จากั
หมูด่ที่ 7 ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

0845559221

63302140046 นางสาว พรพิมล ภูกองเมฆ

0825034324 ปวส.2 บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)
550จากั
ม.7ด 304 ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

0845559221

63302140044 นางสาว อุชกุ ร สิงห์สัตย์

0949033821 ปวส.1 สานักงานเทศบาลหนองคาย

252 หมู่ที่ - ถนน ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000

042420574

63302140040 นาย

0982601135 ปวส.1 สานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

252 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042420574

อภิวฒ
ั น์ โคธิเสน

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาไฟฟ้า ปวช.2 กลุ่ ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

6221040020 นางสาว เพียงตะวัน นันทะจันทร์ 0990697423 ปวช.2 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที

1187 หมู่ ที่ 2 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0905195354

6221040019 นางสาว กุลณัฐ คามีทอง

0943651251 ปวช.2 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที

1187 หมู่ ที่ 2 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0905195354

6221040017 นางสาว กรรณิกา. รู้หลัก

0930105814 ปวช.2 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที

1187 หมู่ ที่ 2 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0905195354

6221040063 นาย

นัฐวุฒิ สาริบตุ ร

0933630876 ปวช.2 ร้านแป๊ะอิ เล็กทรอนิกส์

260ม.1ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย43000

0850013771

62201040016 นางสาว ชลิตา ริยะบุตร

0820495589 ปวช.2 ศูนย์บริการวิชาการที4่

195 หมู่ ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
042990894

6221040064 นาย

ก้องภพ พานิช

0834530176 ปวช.2 โรซ่าเกษตรอุ สาหรรมจากัด

111 หมู่ ที่ 13 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.บ้านเดื่ อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042449222

6221040015 นาย

อรรคพล คะเนนิน

0643402722 ปวช.2 บริษัทโรซ่า เกษตรอุ ตสาหกรรมจากัด

111 ม.13 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.บ้านเดื่ อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

6221040012 นาย

ศุภกร ภูกองชนะ

0951391546 ปวช.2 บริษัทคีย์ ไลท์ เซอร์วสิ  จากัด

5 ซ.รามคาแหง 132/1 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
0944694561

622104002

นาย

042449222

จิระพงศ์ ถันชนนาง

0803026919 ปวช.2 ไพศาลอี เล็คโทรนิคส์ หนองคาย

1189/1 ม.4 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0899445308

6221040009 นาย

ธนากร คาวงษา

0656293459 ปวช.2 ไพศาลอิ เล็กทรอนิกส์

1189/1 หมู่ 40 ถนน ประจักษ์ ต.ในเมือง อ เมือง จ.หนองคาย 43000

0899445308

6221040004 นาย

ภานุเดช ดรโคตรจันทร์

0924978568 ปวช.2 ไพศาลอิ เล็กโทรนิคส์

1189/1หมู่ ท4ี่ ถ.ประจักษ์ ฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0899445308

6221040006 นาย

นิติพงษ์ บุตรศรีสงิ ห์

0642323603 ปวช.2 ไพศาลอี เบ็กโทรนิกส์

1189/1 หมู่4 ถนนประจักษ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

0819657487

6221040020 นางสาว เพียงตะวัน นันทะจันทร์ 0990697423 ปวช.2 หนองคายเทคนิค

303-305 หมู่4 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042412516

6221040017 นางสาว กรรณิกา. รู้หลัก

0853887282 ปวช.2 หนองคายเทคนิค

303-305 หมู่4 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042412516

6221040063 นาย

นัฐวุฒิ สาริบตุ ร

0933630876 ปวช.2 เทศบาลตาบลวัดธาตุ

205ม.10 ถ.สร้างประทาย ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย43000

042414758

6221040012 นาย

ศุภกร ภูกองชนะ

0951391546 ปวช.2 การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโพธิต์ าก

122 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ. โพธิต์ าก จ. หนองคาย 43130

042483385

6221040010 นาย

ปฏิภาณ สุวรรณแวง

0804649309 ปวช.2 ศูนย์บริการวิชาการที4่

195 หมู่ ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042990894

1187 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จหนองคาย 43000

042411500

6221040020 นางสาว เพียงตะวัน นันทะจันทร์ 0990697423 ปวช.2 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาไฟฟ้า ปวช.2 กลุ่ ม 2
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา
6221040094 นาย

ชื่อ-สกุล
พิสทุ ธิ์ นามบุรี

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

0986129188 ปวช.2 ขอนแก่นแหอวน จากัด

ทีอ่ ยู่
115 หมู่ ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต.เมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์
043468586

6221040022 นางสาว นรินทร์ทพิ ย์ สินธุรักษ์

0652584183 ปวช.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)1187 หมู่ ท2ี่ ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.หนองคาย 43000

0905195354

6221040037 นางสาว สุธดิ า วงหาริมาตร

0626203048 ปวช.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)1187 หมู่ ท2ี่ ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.หนองคาย 43000

0905195354

6221040085 นางสาว สุภาวดี ศรีวเิ ลิศ

0935488854 ปวช.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)1187 หมู่ ท2ี่ ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.หนองคาย 43000

0905195354

6221040035 นาย

สุพจน์ ชาพิทกั ษ์

0950496195 ปวช.2 วิทยาลัยหนองคายเทคนิค

303-305 หมู่ ที่ 4 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
042412516

6221040011 นาย

ขจรศักดิ์ ริยะบุตร

0611498846 ปวช.2 วิทยาลัยหนองคายเทคนิค

303-305 หมู่ ที่ 4 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
042412516

6221040033 นาย

เกริกเกียรติ พิศาลวานิชย์กลุ 0993716081 ปวช.2 วิทยาลัยหนองคายเทคนิค

303-305 หมู่ ที่ 4 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
042-412516

6221040032 นาย

นพชัย โพธิศ์ รีลา

0968702260 ปวช.2 ศูนย์บริการวิชาการ ที4่

ตาบลหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

042990894

6221040034 นาย

ณัฐวุฒิ ขันตรี

0834054012 ปวช.2 ขันตี แอร์

174 หมู่ ที่ 1 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 43120

0926651039

6221040027 นาย

อภิสทิ ธิ์ ถิ่นปากมาง

0934798351 ปวช.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ท่าบ่อ)

67หมุ่ 12 ตาบล กองนาง อาเภอ ท่าบ่อ หนองคาย

042431155

6221040054 นาย

อภิชยั โพธิจักร์

0889608024 ปวช.2 ร้าน แป๊ะอิ เลิกทรอนิกส์

260 ม.1 ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0850013771

6221040085 นางสาว สุภาวดี ศรีวเิ ลิศ

0935488854 ปวช.2 หจก.หนองคายเทคนิค

303-305 ถ.หนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042412516

63301040031 นาย

มนัส งามีศรี

0649479407 ปวช.2 บางกอกเมทัลเครท จากัด

429/3 หมู่7 ต.คลองกิว่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

027065055

63301040015 นาย

ณัชพล คาภูมี

0972787487 ปวช.2 บางกอกเมทัลเครท จากัด

429/3 หมู่ ที่ 7 ต.คลองกิว่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

027065055

63301040050 นาย

ณัฐพล สุมนสิริวงศ์

0988682148 ปวช.2 บางกอกเมทัลเครท จากัด

429/3หมู่7 ตาบลคลองกิว่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี20220

027065051

63301040031 นาย

มนัส งามีศรี

0649479407 ปวช.2 บางกอกเมทัลเครท จากัด

429/3 หมู่7 ต.คลองกิว่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

027065055

6221040024 นาย

ธีรวุฒิ นิลทระ

0641459053 ปวช.2 บริษัท โรซ่าเกษตรอุ ตสาหกรรม จากัด

111 หมู่ ท1ี่ 3 ถนน หนองคาย-โพนพิสยั ต.บ้านเดื่ อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042449222

6221040022 นางสาว นรินทร์ทพิ ย์ สินธุรักษ์

0652584183 ปวช.2 บริษัทไชท์อินเตอร์เนชั่นแนลชิปปิ้ง&โลจีสติกส์87/10 ถนนเอกมัย3 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนาจ.กรุงเทพมหานคร 10110

63301040039 นาย

ศิวกร แก้วสะแสน

0928420965 ปวช.2 อวาตา อิ เล็กทริค จากัด

489 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในครองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
0828568443

023845651

6221040030 นาย

สราวุฒิ ชัยสอน

0986172231 ปวช.2 การไฟฟ้าโพนพิสยั

309หมู่ ท2ี่ 0 ต.จุมพล อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 43120

042471366

6221040028 นาย

มนฑวรรษ ทุมรักษา

0839168197 ปวช.2 หนองคายออโต้แอร์ห

570/9 หมู่ ท1ี่ 3 ถนน.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042413140

6221040026 นาย

ธีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์

0958518766 ปวช.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอท่าบ่อ

67 หมู่ 12 ถนน - ตาบล.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

042413155

6221040027 นาย

อภิสทิ ธิ์ ถิ่นปากมาง

0934798351 ปวช.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอท่าบ่อ

67 หมู่12 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

042431155

6221040054 นาย

อภิชยั โพธิจักร์

0889608024 ปวช.2 เทศบาลตาบลวัดธาตุ

205 หมู่ ที่ 10 ถนนสร้างปราทาย

042414758

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาไฟฟ้า ปวส.1 กลุ่ ม 2
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301040038 นาย

วีรยุทธ พิริยะสุทธิ์

0838478590 ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

303-305 หมู่ ที่ 4 ถนนหนองคาย-โพนพิสยั ต.โพธิช์ ยั อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
042412516

63301040007 นาย

จิณณวัตร สิงห์เรือง

0942894021 ปวส.1 การไฟฟ้าสว่ นภมู ิภาคสาขาอาเภอเอราวัณ  ม.14 บ.ซาขาม ต.ผาอิ นทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

63301040051 นาย

วรยศ หวันเสนา

0969875835 ปวส.1 อวาตา อิ เล็คทริค จากัด

489 หมู่ ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 0828568443

63301040051 นาย

วรยศ หวันเสนา

0969875835 ปวส.1 อวาตา อิ เล็คทริค จากัด

489 หมู่ ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 0828568443

042853376

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.3 กลุ่ม 2
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

62201020040

นาย ดารงณ์ศักดิ์ อุดมเพ็ญ0925013080ปวช.3 บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จากัด

382 หมู่ที่ 2 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042089708

62201020021

นาย กิตติวตั น์ ชินบุตร

382 หมู่ที่ 2 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042-089708

62201020070

นาย นาย พชร จันโนนแซง0902538599ปวช.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสมสิบการช่าง

919 หมู่1 ถนน เสาธงหิน อาเภอ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

0865829009

62201020023

นาย ธนากร จันทรประเทศ0648586089ปวช.3 สมสิบการช่าง

914 หมู่ที่ 1 ถนน- ตาบล เสาธงหิน อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

0865829004

6220102033

นาย ณัฐวุฒิ ดอนจันทึก 0624458606ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

914 หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

0865829004

62201020127

นาย อนุศักดิ์ แก้วอินตา 0988412013ปวช.3 หจก.มีสมสิบการช่าง

919หมู่1 ถ.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร11140
ี

0865829009

62201020031

นาย นายธนบดี สืบแวง 0636232642ปวช.3 บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จากัด

382 หมู่ที่ 2 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042089708

62201020028

นาย โกเมนทร์ ผลผาลิตร 0803294627ปวช.3 บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จากัด

382 หมู่ที่ 2 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042089708

62201020127

นาย อนุศักดิ์ แก้วอินตา 0988412013ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

24/72 หมู่ที่6 ถนน บางนา-ตลาด กม24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10536
0819790113

62201020023

นาย ธนากร จันทรประเทศ0648586089ปวช.3 สตรีท เทคโนโลยีเอ็นจิเนียริ่ง จากัด 24/72 หมู่ที่6 ถนน บางนา-ตลาด กม24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10537
0819790113

62201020023

นาย ธนากร จันทรประเทศ0648586089ปวช.3 สตรีท เทคโนโลยีเอ็นจิเนียริ่ง จากัด 24/72 หมู่ที่6 ถนน บางนา-ตลาด กม24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10538
0819790113

62201020127

นาย อนุศักดิ์ แก้วอินตา 0988412013ปวช.3 สตรีท เทคโนโลยีเอ็นจิเนียริ่ง จากัด 24/72 หมู่ที่6 ถนน บางนา-ตลาด กม24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10539
0819790113

62201020133

นาย กฤตนัย ตู้พิมาย

62201020029

นาย เอกพงษ์ วรรณสอน 0623137659ปวช.3 โรงกลึงชัยมงคลการ

583หมู่ที่1ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

0878428585

62201020039

นาย ธนวัฒน์ ธาตุวสิ ัย

0933835831ปวช.3 กิตติพงษ์พลาสติก จากัด

382 หมู่ที่ 2 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042089708

62201020128

นาย ธนพล อัควงค์

0660262482ปวช.3 ธเนศการยางรุ่งเรื่อง

335หมู่ที่2ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

0984909703

62201020033

นาย ณัฐวุฒิ ดอนจันทึก 0624458606ปวช.3 พี-เทค อีควีปท์เม้น(ทีแอว)

234หมู่ที่5 ต.บ้านธาตุ บ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

042111625

0922900710ปวช.3 บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จากัด

0652938224ปวช.3 สตรีท เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 24/72 หมู่ที่6 ถนน บางนา-ตลาด กม24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
0819790113

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.3 กลุ่ม 4

ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

0611549587ปวส.2 บริษัท ที เอ เอส แมชชีนเทค จากัด 27/123 หมู่5 ตาบลหนองตาลึง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เบอร์โทรศัพท์

62201020136

นาย ปาราเมศ บูชากุล

62201020075

นาย นนทวัฒน์ สายสิน 0641179325ปวช.2 บริษัท ที เอ เฮา แมชชีนเทค จากัด เลขที่ 27/123 หมูที่ 5 ต.หนองตาลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

038-789784

62201020077

นาย กัณฑ์อเนก โพธิ์นา 0652384794ปวช.2 มีสมสิบการช่าง

เลขที่919 หมู่1 ถนนเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนธบุรี 11140

0865829009

62201020076

นาย กิตติพงษ์ พิมพ์ลา

0646597192ปวช.2 มีสมสิบการช่าง

เลขที่ 919 หมุ่1 ถ.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

0865829009

62201020061

นาย ปริญญา ตาตะมิ

0807267812ปวช.2 มีสมสิบการช่าง

เลขที่ 919 หมู่1 ถ.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

0865829009

62201020069

นาย เอกราช บุญมีประเสริฐ0627261011ปวช.2 มีสมสิบการช่าง

เลขที่919 หมู่1 ถ.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

0865829009

62201020080

นาย ปวีณ กางกันยา

0954384042ปวช.2 บริษัท ที เอ เอส แมชชีนเทค จากัด 27/123 หมู่ที่5 ต.หนองตาลึง อ.พานทองจ.ชลบุรี 20160

038789784

62201020062

นาย สรวิชญ์ บริหาร

0988677270ปวช.2 บริษัท แกรนด์ไลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากั10
ด หมู่ที่ 103 ถนนสุขุมวิท ต. บางจาก อ. พระโขนงจ.กรุงเทพมหานคร 10260

0923545005

62201020026

นาย ครองภพ บุญกอง

0864741833ปวช.2 บริษัท แกรนด์ไลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากั10
ด หมู่ที่ 103 ถนนสุขุมวิท ต.บางจาก ข.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260

0923545005

62201020066

นาย พุฒพิ งค์ ทิมสอน

0823123724ปวช.2 บริษัท แกรนด์ไลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากั10
ด หมู่ที่ 103 ถนน สุขุมวิท ต.บางจาก เขต.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 0923545005

62201020067

นาย ธีระพัฒน์ โทอาสา 0986358973ปวช.2 บริษัท เเกรนด์ไลท์เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด10 หมู่ที่ 103 ถนน สุขุมวิท ต.บางจาก เขต.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 0923545005

62201020072

นาย เอกรัตน์ ตันนารัตน์ 0878656193ปวช.2 แกรนด์ไลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

10 หมู่ที่103 ถนนสุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260

0923545005

62201020074

นาย ภรากร จันทรา

919 หมู่1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

0865829009

62201020073

นาย พันธ์เทวา ศรีปานนาค0934146071ปวช.2 บริษัท แกรนด์ไลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากั10
ด หมู่ที่103 ถนนสุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260

0946107662ปวช.2 มีสมสิบการช่าง

038789784

0923545005

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.3 กลุ่ม 6
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา
6221020112

ชื่อ-สกุล
นาย

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อิทธิพล บุตราช

0981682048ปวช.3 โชควัฒนา

288 หมู่4 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ต. อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0834146445

62201020113 นาย

อิทธิศักดิ์ บุตราช

0935294024ปวช.3 โชควัฒนา

288 หมู่4 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ต. อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0834146445

63301020055 นาย

วันเฉลิม อุบลบาล 0613762848ปวช.3 กฤษณะชัย พรีชิชั่น จากัด

55/9 หมู่7 ต.ลาโพง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

0888252544

62201020115 นาย

บิ๊ กเบริ์ด รามศิริ

62201020119 นาย

0832375382ปวช.3 โรงกลึงเถ้าแก่น้อย

313 หมู่ที่5 ถนนหนองคาย ต.โพธิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0897093717

สิทธิพงศ์ เจริญบุญมี 0617879112ปวช.3 โรงกลึงเก้ายอด

868/1,2 หมู่5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย43000

0800529268

63301020053 นาย

วัชรากรณ์ วงสาสน 0923582655ปวช.3 กฤษณะ พรีชิชั่นจากัด

55/9หมู่ที่7 ต. ลาโพง อ.บางบัวทอง .จนนทบุรี1110

0888252544

62201020039 นาย

ธนวัฒน์ ธาตุวสิ ัน

0933835831ปวช.3 กิตติพงษ์พลาสติกจากัด

382 หมู่ที่2 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042084708

62201020128 นาย

ธนพล อัควงค์

0660262482ปวช.3 ธเนศการยางรุ่งเรื่อง

335หมู่ที่2ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

0984909703

62201020033 นาย

ณัฐวุฒิ ดอนจันทึก 0624458606ปวช.3 พี-เทค อีควีปท์เม้น(ทีแอว)

234หมู่ที่5 ต.บ้านธาตุ บ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

042111625

62201020122 นาย

อาทิตย์ ใจขาน

113 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

0613055990

62201020104 นาย

พุทธิพงศ์ เหมะชัย 0621355978ปวช.3 โครงการส่งนาและบารุงรักษาห้วยโมง ถนนพนังกันนา ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

042431079

63301020043 นาย

ต่อพงศ์ พิมพาชาติ 0826860300ปวช.3 บริษัทฮอนด้าโลจิสติ

112หมู่13ตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุร2ี 5140

037-480841

62201020070 นาย

พชร จันโนนแซง

0902538599ปวช.3 เทศบาลเมืองหนองคาย

252หมู่ที่3 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042420574

62201020076 นาย

กิตติพงษ์ พิมพ์ลา

0646597192ปวช.3 เทศบาลเมืองหนองคาย

252หมู่ที่3 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042411350

62201020065 นางสาว ปณิดา อนงค์ชัย

0838568263ปวช.3 บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก จากัด

382 หมู่ที่ 2 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042089708

62201020116 นางสาว กิตติมา ปิตะนนท์

0936673832ปวช.3 กิตติพงศ์พลาสติกจากัด

382 หมู่ที่ 2 ต.โดนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042089708

0986363156ปวช.3 โรงกลึงวัดป่าทุ่ งสว่าง

62201020104

นาย พุทธิพงศ์ เหมะชัย 0621355978ปวช.3 บริษัทปกป้องจากัด

101 หมู่ที่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.หนองคาย

042219111

62201020110

นาย วุฒพิ งษ์ ชัยสว่าง

0829527599ปวช.3 SY สายอัดไฮดรอลิค

146 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

0641976549

62201020109

นาย ศุภชัย ฤทธิวงศ์

0808563266ปวช.3 โรงกลึงพรภูมิ

264 หมู่1 ต.นาโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0972431234

62201020114

นาย ภิญโญยศ ต่อติด

0652679029ปวช.3 สุรชัยโลหะกิจ

785 หมู่1 หนองคาย-บึงกาฬ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

0818732171

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา
63302040026
63302040015
63302040006
63302040013
63302040010
63302040017
63302040034
63302040012

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

นาย
พิพัฒพงษ์ พลพวก0996164169ปวส.1 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากั789
ด ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
0961817767
ั อ.เมือวหนองคาย จ.หนองคาย 43000
นางสาวรัชนี สีหาไตร
0639181559ปวส.1 รุง่ ฟ้ า บูตก
ิ
112 ม.5 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิช
์ ย
0862282708
นาย
ธีรธ
์ วัช ผึง่ ผาย
0611975990ปวส.1 สานั กงานตารวจภูธรเหล่าต่างคา
สภ.เหล่าต่าคา ต.เหล่าต่างคา ม.2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 042414906
นาย
พีรดนย์ พรมมา 0834533509ปวส.1 สานั กงานตารวจภูธรเหล่าต่างคา
สภ.เหล่าต่างคา ต.เหล่าต่างคา หมู2
่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 042414906
นาย
พรชัย ศิลาคม
0610421385ปวส.1 สภ.เหล่าต่างคาำา
สภ.เหล่าต่างคา ต.เหล่าต่างคา ม.2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120042414906
นาย
ศรัญ เพ็งตา
0619364771ปวส.2 หนองคาย-บึงกาฬ เดินรถ
261/10 ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
0813803462
ั
นางสาววรรณวิสาข์ จันตะนี0930829340ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
112 หมูท
่ ี่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิช
์ ย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
0862282708
นางสาวพัชราพร แก ้วเนตร0902625011ปวส.2 พรเทพ แอร์ อะไหล่ แอนด์ เซอร์วส
ิ
234หมูท
่ 2
ี่ ถ.พุทธรักษา ต.ท ้ายบ ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
0850651232

สรุปรายชือ่ นั กศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิ ชาช่างยนต์ ปวช.3 กลุ่ม 5
ฝึ กระหว่ างวั น ที่ 1 มิถุน ายน 2564 ถึงวั น ที่ 30 กัน ยายน 2564
รหั สนั กศึกษา

ชือ่ -สกุล

เบอร์โทรศัพ ท์ ระดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่ อยู่

เบอร์โทรศัพ ท์

62201010087

นาย อาชัญ ลืออานาจ

0905954431 ปวช.3 อนาวินไซเคิ้ล

16/12 ถนนมิตรภาพ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0945408839

62201010084

นาย วงศกร พินธะ

0618087176 ปวช.3 อู่สายัณห์เซอร์วิส

237 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0862422077

62201010094

นาย วัชระพร แสงกล้า

0902253753 ปวช.3 ลายคา เซอร์วิต

305 หมู่ 3 ถนนบ้านผือน้าโสม ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.หนองคาย 41160

0850088296

6221010081

นาย พงศ์พัฒน์ วงโยธา

0858599243 ปวช.3 ร้านกิตติ

245 หมู่ที่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0862409198

62201010164

นาย อนิวัติ อินทา

0855341652 ปวช.3 หจก.เมืองทองหนองคาย

24 หมู่ที5่ ถนนมิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042464610

62201010092

นาย จั กพงษ์ นิลเพ็ชร

0836024153 ปวช.3 หจก.เมืองทองหนองคาย

24 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042464610

62201010096

นาย ศักดา ทหารกลาง

0611123510 ปวช.3 อู่สายัณห์เซอวิส

237 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตาบล ท่าบ่อ อาเภอ ท่าบ่อ จั งหวัด หนองคาย 43110 0862422077

62201010169

นาย สิทธิพงษ์ ภูชะหาร 0803807851 ปวช.3 หจก. เมืองทองหนองคาย

24 หมู่ท5ี่ ถนนมิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองกหนองคาย43000

62201010096

นาย ศักดา ทหารกลาง

0611123510 ปวช.3 อู่สายัณห์เซอวิส

237 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตาบล ท่าบ่อ อาเภอ ท่าบ่อ จั งหวัด หนองคาย 43110 0862422077

62201010080

นาย อธิชาติ สุนทร

0969196088 ปวช.3 อู่เบิร์ดเซอร์วิส

ทีต่ ั้งเลขที่20หมู่4 ถนน องค์ตื้อเนรมิตร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 0899433303

62201010093

นาย ปฏิภาณ อิฐถารัตน์ 0660608609 ปวช.3 แผนกช่ างยนต์

ถนนโพนพิ สัย-หนองคาย ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

0931535802

62201010087

นาย อาชัญ ลืออานาจ

0905954431 ปวช.3 ร้าน ช่ างโอ๊ต

177 หมู่ที่ 1 ถนนชลประทาน ต.โพนสา อ.ท่าบ่อจ.หนองคาย 43110

0991671110

62201010087

นาย อาชัญ ลืออานาจ

0905954431 ปวช.3 ร้าน ช่ างโอ๊ต

117 หมู่ที่ 1 ถนนชลประทาน ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0991671110

042464610

สรุปรายชือ่ นั กศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิ ชาช่างยนต์ ปวช.3 กลุ่ม 6
ฝึ กระหว่ างวั น ที่ 1 มิถุน ายน 2564 ถึงวั น ที่ 30 กัน ยายน 2564
62201010111

นาย ธนวุฒิ ขวาของ

0957036877 ปวช.3 เจโช๊ คอัพ โมดิฟาย

1008 ม.5 ถนน สุขุมวิท ตาบล เชิ งเนิน อาเภอ เมือง จั งหวัด ระยอง 21000

62201010103

นาย อุทยั สร้อยสะใบ

0638857579 ปวช.3 อู่สายัณห์เซอร์วิส

237 ม.9 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ท.0862422077 0862422077

62201010111

นาย ธนวุฒิ ขวาของ

0957036877 ปวช.3 เจโช๊ คอัพ โมดิฟาย

1008 หมู่ที่ 5 ถนน สุขุมวิท ตาบล เชิ งเนิน อาเภอ เมือง จั งหวัด ระยอง 2100 0894043561

6221010109

นาย ธีรนันท์ เมืองพวน

0938080471 ปวช.3 สยามยนต์ทา่ บ่อ

112 หมู่ 1 บ้านป่างิว้ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43130

62201010197

นาย ณัฐวุฒิ พั นธ์ผูก

0616595845 ปวช.3 สยามโฮดรอลิดเซ็นเตอร์ ออโต้เซอร์197/6
วิส จากัหมูด ่ที่ 1 ถนนสี่แยกนาไก่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0934277997

62201010167

นาย นายจิ ยุทธ พิมพ์ นอก0946276648 ปวช.3 สยามไฮดรอลิคเซ็นเตอร์ ออโต้เซอร์197/6
วิส จากั
 หมู
ด ่ท1ี่ สี่เเยกนาไก่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0934277997

62201010167

นาย นายจิ ยุทธ พิมพ์ นอก0946276648 ปวช.3 สยามไฮดรอลิคเซ็นเตอร์ ออโต้เซอร์197/6
วิส จากั
 หมู
ด ่ท1ี่ สี่เเยกนาไก่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0934277997

62201010115

นาย ศราวุฒิ เมืองพวน

0934277977

62201010102

นาย นายนครินทร์ อินทนา 0630712695 ปวช.3 อู่เสริมทรัพย์ การช่ าง

71 ม.13 ต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย

0940275331

62201010107

นาย กรวิชญ์  บัวบาล

0886653453 ปวช.3 อู่เสริมทรัพย์ การช่าง

71หมู่13ต.ค่ายบกหวานอ.เมือง จ.หนองคาย43100

0940275331

62201010102

นาย นครินทร์ อินทนา

0630712695 ปวช.3 อู่เสริมทรัพย์ การ0่าง

71ม.13ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

0940275331

62201010108

นาย ภูริภทั ร อามาตย์

0657419730 ปวช.3 สยามยนต์ทา่ บ่อ

112 หมู่1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0801858092

62201010193

นาย ณรงค์ศร ยุติการ

0952165399 ปวช.3 อู่มนูญการ

215/14 ถนนมิตรภาพ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

0857539040

62201010204

นาย วัชรพล เบ้าทอง

0969962180 ปวช.3 ร้านช่ างหนุม่

512/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

0949989221

62201010105

นาย กิตติพงศ์ สมนึก

0935291811 ปวช.3 ร้านช่ างวะ

310/1 หม่ท5ี่ ถนน มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชี ยงใหม่ จ.หนองคาย 43130

0823095510

62201010108

นาย ภูริภทั ร อามาตย์

0657419730 ปวช.3 สยามยนต์ทา่ บ่อ

112 หมู่1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0801858092

0930827615 ปวช.3 สยามไฮดรอลิคเซ็ตเตอร์ ออโต้เซอร์197/ม.1
วิส จากัดสีแยกนาไก่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0894043561

0801858092

สรุปรายชือ่ นั กศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิ ชาช่างยนต์ ปวช.3 กลุ่ม 7
ฝึ กระหว่ างวั น ที่ 1 มิถุน ายน 2564 ถึงวั น ที่ 30 กัน ยายน 2564
62201010120

นาย พุฒิพงษ์ คงเฉลียว 0646652775 ปวช.2 พรอนันต์ยานยนต์

176 ม.11 บ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย

0817398536

62201010122

นาย อดิเทพ ดาขุ นทด

0620022557 ปวส.2 พรอนันต์

174 หมู่11 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้องอ.เมือง จ.หนองคาย

0817398536

62201010128

นาย บุญค้า นิยะนุช

0615782202 ปวช.2 เเสนชั ยการยาง

389/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองฟนองคาย จ.หนองคาย 43000
0943931281

6221010121

นาย สราวุธ ขจรธัญญารัตน์0971489420 ปวช.2 แสนชั ยการยาง

389/1 ม.6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

0943931281

62201010137

นาย นายรัตนพล มณีรัตน์ 0621120350 ปวช.2 อู่นนท์การช่ าง

460หมู่ท1ี่ 3 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

0810616380

62201010129

นาย พิชิตชัย ภานุรัตน์

0948136520 ปวช.2 หจก.เมืองทองหนองคาย

24 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042464610

62201010136

นาย ทรงพล บทมาตย์

0942283982 ปวช.2 เมืองทองหนองคาย

24 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.มีชัย อ.เภอเมืองจ.หนองคาย 43000

042464610

6221010135

นาย ตรัยรัตน์ อังคุนนั ท์ 0621284073 ปวช.3 เมืองทองหนองคาย

24 หมู่5 ถนนมิตรภาพ ต.มีชัย

042464610

62201010124

นาย สุทธิพล สิงสุขุม

174 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสองห้อง อ.เมื่องหนองคาย จ.หนองคาย 43100 0817398536

62201010130

นาย นาย ณัฐพล ชั ยสิทธิ์ 0641133172 ปวช.2 แสนชั ยการยาง

389/1หมู่ท6ี่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0943931281

62201010123

นาย อนิรุทธิ์ ศรีจั นทร์

0615690501 ปวช.2 อนาวินไซค์เคิล

16/12ถนนมิตรภาพอาเภอท่าบ่จั งหวัดหนองคาย

042431234

62201010131

นาย ธีรถั ทร โลหิต

0821308820 ปวช.2 หจก.เมืองทองหนองคาย

042464610

62201010031

นาย ดนุพร พรมขั นตี

0802711031 ปวช.2 เมืองทองหนองคาย

24 หมู่5 ถ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
24 หมู่ที่ 5 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000จ.หนองคาย 43000

62201010126

นาย ธีระพัฒน์ ยุนลิ า

0650164962 ปวช.2 สะอาดเจริญยนต์

56 หมู่ที่ 5 ต.จอมศรี อ.เพ็ ญ จ.อุดรธานี 41150

0801733751

62201010120

นาย พุฒิพงษ์ คงเฉลียว 0646652775 ปวช.3 อ้วนไดนาโม

202หมู่11 ต.จุ มพล อ.โพนพิ สัย จ.หนองคาย 43120

0862255889

6221010124

นาย สุทธิพล สิงสุขุม

202หมู่ท1ี่ 4 ต.จุ มพล อ.โพนพิ สัย จ.หนองคาย 43120

0862255889

0649251594 ปวช.3 พรอนันต์ยานยนต์

0649251594 ปวช.3 อ้วนไดนาโม-แอร์

042464610

สรุปรายชือ่ นั กศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิ ชาช่างยนต์ ปวช.3 กลุ่ม 8
ฝึ กระหว่ างวั น ที่ 1 มิถุน ายน 2564 ถึงวั น ที่ 30 กัน ยายน 2564
62201010170

นาย อภิราช โกสิลา

0612587974 ปวช.2 อู่ ป.เซอวิส

246หมู่ท1ี่ 0ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

042-495246

62201010150

นาย อภิรักษ์ เหมนิล

0653182973 ปวช.3 อู่ ป. เซอวิส

246 หมู่ที่ 10 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

042 495246

6221010158

นาย ดลนภา กิติอาสา

0614464015 ปวช.2 อู่ศิริชัย

76/6 ต.วัดหลวง อ.โพนพิ สัย จ.หนองคาย 43120

0967953961

62201010159

นาย นราพงศ์ บุญมี

0952351504 ปวช.2 อู่เก่ง

234 หมู่ 1 ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0854594404

6221010155

นาย เจษฎา ชายันติ

0626702567 ปวช.2 อู่เก่ง

234 หมู่ 1 ถนน ผนังชลประทาน ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0854594404

6221010143

นาย กิตติพันธ์ มงคล

0611135401 ปวช.2 อู่ศิริชัย

81/19บ้านตาด ต.ชุ มช้ าง จ.หนองคาย .อ.โพนพิ สัย 43120

0967953969

6221010190

นาย กิตติธัช ม่วงทอง

0933288735 ปวช.2 อู่ ศิริชัย

135 หมู่ที่ 14 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0967953961

62201010148

นาย ธิเบศ พรมกูรัง

0626693207 ปวช.2 อู่มนูญการช่ าง

215หมู่ 14 ต.ค่ายบกหวาน อเมือง จ.หนองคาย 43100

-

62201010153

นาย นาย สิทธินนั ท์ อภิบาลศรี
0934146139 ปวช.2 อู่ ศิริชัย การช่ าง

135 หมู่14 ต.วัตธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0967953610

6221010165

นาย ณัฐวุฒิ คาสิงห์

17หมู่4 ถนนมิ่งเมือง ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชี ยงใหม่

042630007

6221010140

นาย ณัฐดนัย นาคอินแจ้ ง 0617252136 ปวช.2 ร้านประภัทร์คาร์แคร์

17 หมู่ท4ี่  ถนนมิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชี ยงใหม่ จ.หนองคาย43130

042650007

6221010142

นาย เอกราช เปรมพล

0982278761 ปวช.2 ร้านอนาวิน

16/12 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

0910568713

6221010146

นาย ธนากร สิงห์กลาง

0657727592 ปวช.2 ร้านอนาวิน

16/12 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

0910568713

62201010159

นาย นราพงศ์ บุญมี

0952351504 ปวช.2 อู่เก่ง

234 หมู่ 1 ถนน ผนังชลประทาน ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0854594404

62201010159

นาย นราพงศ์ บุญมี

0952351504 ปวช.2 อู่เก่ง

234 หมู่ 1 ถนน ผนังชลประทาน ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0854594404

0634192127 ปวช.2 ประภัทร์ คาร์เเคร์

สรุปรายชือ่ นั กศึกษาฝึ กงาน
สาขาวิ ชาช่างยนต์ ปวช.3 กลุ่ม 10 (ทวิ ภ าคี)
ฝึ กระหว่ างวั น ที่ 1 มิถุน ายน 2564 ถึงวั น ที่ 25 กุมภาพั น ธ์ 2565
62201010176

นาย ยุทธนา ลีพงษ์

0930879077 ปวช.3 หจก เมืองทอง หนองคาย

24 หมู่ท5ี่ ถ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0847555587

62201010183

นาย ชินภัทร กิจ ประเสริฐ 0864986791 ปวช.3 อู่แม่รวมช่ าง

127 หมู่ 12 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0880241658

62201010184

นาย เอาหานัด สุทธิพงศ์ 0636295034 ปวช.3 อู่ศิริชัย

135หมู่ท1ี่ 4 บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย

042991071

62201010178

นาย เนติพงษ์ สายขุ น

104 หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

0960390936

62201010095

นาย นายศรวัสย์ แสนพั นธุ์ 0927444772 ปวช.3 อู่จ งเจริญ เซอร์วิส

06 หมู่ที่ 5 ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย 43110

0845193295

62201010184

นาย พรเทพ แพทย์ คดี

24หมู่ท5ี่ ถนน.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์.43000

0847555587

0610734833 ปวช.3 ช่ างพงษ์ เจริญเซียงกง
0909478620 ปวช.3 เมืองทองหนองคาย

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ปวส.2 กลุ่ ม 5
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301010090 นาย อัษฎาวุธ มีมานะ 0962591299 ปวส.2 บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จากัด185 ม.12 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042-010512

63301010094 นาย สมหมาย ราศรีทัด 0936185394 ปวส.2 บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จากัด185 ม.12 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042-010512

63301010013 นาย พงษ์วิจิตร ธงไชย 0954020428 ปวส.1 รารวยแอร์

0861230923

133/5 หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปวช.2 กลุ่ ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

6221080011

นางสาว ศิริพร ศรีสนธิยากุล 0864874562

ปวช.2 เอเอเฮาเอ็นจอเนียริ่ง

101/10 หมู่ ท5ี่ ตาบลมีชัย อาเภอเมือง จ.หนองคาย 43000

042083517

6221080007

นางสาว กมลทิพย์ ทรงฤทธิ์ 0832389403

ปวช.2 เอเอเฮาส์เอ็นจิเนียริ่ง

101/10 หมู่ ท5ี่ ตาบลมีชัย อาเภอเมือง จ.หนองคาย 43000

042083517

6221080003

นางสาว นิศาชล ราชวงศา

ปวช.2 เอเอเฮ้าส์เอ็นจิเนียริ่ง

101/10 หมู่ ท5ี่ ตาบลมีชัย อาเภอเมือง จ.หนองคาย 43000

042083517

0935380283

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปวส.2 กลุ่ ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล
นางสาว ปาลิตา ต่อปัญญา

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

094-542-5448 ปวส.2 บริษัท นาคา นิมิตร วิศวกรรม จากัด312 หมู่11 ตาบล วิศิษฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

เบอร์โทรศัพท์
0871223768

62201080011 นางสาว ศิริพร ศรีสนธิยากุล 086-487-4662 ปวส.2 บริษัท เอเอเอเฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากั101/10
ด
หมู่ ท5ี่ ตาบลมีชัย อาเภอเมือง จ.หนองคาย 43000

042083517

62201080003 นางสาว นิศาชล ราชวงศา

042083517

6231080005

นาย

64401080102 นาย

093-538-0883 ปวส.2 บริษัท เอเอเอเฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากั101/10
ด
หมู่ ท5ี่ ตาบลมีชัย อาเภอเมือง จ.หนองคาย 43000

ระพีพัฒน์ แสนเยีย 086-229-9636 ปวส.2 โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
ถ.ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000042-411052
กิตติพงศ์ พลศรีลาภ 082-123-8523 ปวส.2 หจก.เจริญสุข โฮมแคร์

205/9 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาสารสนเทศ ปวช.3 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

62209010005 นางสาว ฐานิดา ทระลึก

0655800880 ปวช.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าต่างค170
า หมู่ 1 ตาบลเหล่าต่างคา อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120.093122350

6220901005

0655800880 ปวช.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าต่างค170
า หมู่ 1 ตาบลเหล่าต่างคา อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120.42490845

นางสาว ฐานิดา ทระลึก

62209010019 นางสาว ณัฐพร สูงสุมาลย์

0624604490 ปวช.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าต่างค170
า หมู่ 1 ตาบลเหล่าต่างคา อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120.0931922350

62209010016 นางสาว ชุติมา ผาทอง

0985927903 ปวช.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าต่างค170
า หมู่ 1 ตาบลเหล่าต่างคา อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120.0931922350

62209010003 นางสาว ณัฐชา อ่อนพรม

0653143853 ปวช.2 ร้านมังกร

51หมู่14ถนนหนองคายโพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 430000619526948

62209010006 นางสาว พิมลพรรณ สุมรินทร์ 0982946081 ปวช.2 ร้านมังกร

51หมู่14ถนนหนองคายโพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 430000619526948

62209010002 นาย

พลายงาม บัวบังใบ 0621020715 ปวช.2 ร้านเอ็นเคโมบายกร๊ป

1199/1 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศหยกลานนาพุพญานาค จ.หนองคาย 4300
0629142224

62209010004 นาย

โศภณ สิงหาพรม

0991678063 ปวช.2 ร้านเอ็นเคโมบายกร๊ป

1199/1 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศหยกลานนาพุพญานาค จ.หนองคาย 4300
0832917888

62209010007 นางสาว ขนิษฐา พักตรสุวรรณ0651191543 ปวช.2 ร้านเอ็นเคโมบายกร๊ป

1199/1 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศหยกลานนาพุพญานาค จ.หนองคาย 4300
0832917888

62209010012 นาย

ทศพล แสงสีอ่อน

0647659326 ปวช.2 ร้านขิงโมบาย

82 หมู่ที่5 ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

0942904459

62209010012 นาย

ทศพล แสงสีอ่อน

0647659326 ปวช.2 ร้านขิงโมบาย

82 หมู่ที่5 ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

0942904459

0946574253 ปวช.2 The For Rest coffee

209/1 ต.โพธิช์ ัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0816619988

294 หมู่ที่ 8 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042013348

294 หมู่ที่ 8 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

042013348

62209010009 นางสาว ชนัดดา ใช้เจริญ
62209010001 นาย

ณัฐพิพัฒน์ ชัยอามาตย์0659780853 ปวช.3 อนามัยหินโงม

62209010009 นางสาว ชนัดดา ใช้เจริญ

0946574253 ปวช.3 อนามัยหินโงม

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 กลุ่ม 1
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

6221050004

นางสาว ชุติมาภรณ์ เบ็ญจปัก 0967329667 ปวช.2 บริษัทกรีนคอนสตรัคชั่น &เอ็นจิเนียริง่ 48/14หมู
จากัด ่ที่7 แขวง.กระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานครฯ

020400213

6221050001

นาย

วัฒนพงศ์ พรหมเขจร 0862396727 ปวช.2 ไอ.ที.ช็อป คอมพิวเตอร์

เลขที่ 220/16 หมู่ 3 ถนนเสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042414991

6221050005

นาย

สืบสกุล ชัยบุตร

0954084036 ปวช.2 ไอทีช็อปคอมพิวเตอร์

220/16 หมู่ 3 ถนนเสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042414991

6221050016

นาย

ณัฐพงษ์ เรืองศรี

0942675514 ปวช.2 ไอ ที ช็อป คอมพิวเตอร์

220/16 ม.3 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042414991

6221050019

นางสาว นางสาวอภิรจุ ี พิญโญยงค์0611613871 ปวช.2 นิรตุ ต์ อิเล็กทรอนิกส์

3 หมู่ที่ 5 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี 41150

0640972998

6221050007

นางสาว วริศรา ธาตุเสียว

0649298146 ปวช.2 นิรตุ ต์ อิเล็กทรอนิกส์

3หมู่ที่15 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

0640972998

6221050044

นางสาว อรพิน ขันทะเนตร

0917131039 ปวช.2 นิรตุ ต์ อิเล็กทรอนิกส์

3หมู่ที่15 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

0640972998

6221050013

นาย

ธนพล เสมจู

0932577689 ปวช.2 หจก.ก้าวเจริญ

86 หมู่10 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0843455949

6221050015

นาย

ปฎิญญา โคกชาย

0918678724 ปวช.2 หจก.ก้าวเจริญ

86 หมู่10 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0843455949

6221050017

นาย

ชยากร ต้นจันทร์

0618480973 ปวช.2 หนองคายอิเล็กทรอนิ กส์

570/9 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

0859256161

6221050026

นางสาว เนตรนภา ไชยดี

6221050014

นาย

มนั สนันท์ บรรณารักษ์ 0927243430 ปวช.2 ไอทีเซอร์วิสสาขาบิ๊กเจียงหนองคาย 302 หมู่ที่2 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

042413116

6221050014

นาย

มนั สนันท์ บรรณารักษ์ 0927243430 ปวช.2 ไอทีเซอร์วิสสาขาบิ๊กเจียงหนองคาย 302 หมู่ที่2 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

042413116

6221050010

นางสาว เจตปรียา ชุมวงค์

63301050007

นาย

62210500-5

นาย

0654924193 ปวช.2 ไอทีเซอร์วิสสาขาบิ๊กเจียงหนองคาย 302 หมู่2 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042413116

0991720083 ปวช.2 ไอทีเซอร์วิส

302 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต. โพธิ์ชัย อ. เมือง

ธวัชชัย พิลาสุข

0858650576 ปวส.1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ

1187หมูที่ 2 ถนนประจักษ์  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ หนองคาย43000 042411500

042413116

ปฏิญญา โคกชาย

0918678724 ปวช.3 Bs บ้านสร้างเซอร์วิส

83หมู่10ถนน - ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย

0877532055

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 กลุ่ม 2
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

6221050030

นางสาว สุวิมล มะลิวรรณ

0808404775 ปวช.2 Advice

1 หมู่ที่3 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0914694516

6221050037

นาย

จารุวิทย์ จันดา

0621285105 ปวช.2 นาวา กล้องวงจรปิด

404 หมู่ 2 ถนน จรดล ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0818736637

6221050036

นาย

ธนอนั นต์ เบ้าแดง

0642087339 ปวช.2 Advice ท่าบ่อ

1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0914694516

6221050029

นางสาว สุพัตรา ขอนยาง

0949039557 ปวช.2 Advice

1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0914694516

6221050020

นางสาว จิราภรณ์ อุสหดี

0814319195 ปวช.2 Advice

1 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0914694516

6221050028

นางสาว ปนัดดา อรรคะ

0943940029 ปวช.2 Advice

1 หมู่ที่ 3ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

0914694516

6221050030

นางสาว สุวิมล มะลิวรรณ

0808404775 ปวช.2 Advice

1 หมู่ที่3 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0914694516

6221050011

นางสาว นั นทิชา ธาตุวิสัย

0863222364 ปวช.2 ไอทีเซอร์วิสสาขาบิ๊กเจียงหนองคาย 302หมู่ที่2 ถนน มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042413116

6221050023

นาย

ธนวัฒน์ คาภูมี

0658877697 ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

570 หมู่ที่ 9 ถนนประจักษ์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0859256161

6221050024

นาย

กิติศักดิ์ ขุนรอง

0645478344 ปวช.2 หนองคายอิเล็กทรอนิ กส์

570 หมู่ที่90 ถนนประจักษ์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0859256161

6221050021

นาย

ชาญกิตติ บัวคง

0624280061 ปวช.2 TOT ศูนย์บริการลูกค้าสาขาโพนพิสัย 404 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บารุง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

042471111

62201050045

นาย

สรศักดิ์ ภูงามดาว

638730250 ปวช.2 หจก.ก้าวเจริญ

86 หมู่10 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0843455949

62201050045

นาย

สรศักดิ์ ภูงามดาว

638730250 ปวช.2 หจก.ก้าวเจริญ

86 หมู่10 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0843455949

6221050022

นางสาว อริศรา ขุทพุดซา

0937379206 ปวช.2 ร้านมังกร

51 หมู่ที่14 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0619526948

6201050042

นาย

เจษฎาภรณ์ ท้าวพา

0648853215 ปวช.2 Fix it center

306 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0880684351

6221050025

นาย

เจษฎา สีกุลนาวา

0985400251 ปวช.2 Fix it Center

306 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0880684351

6221050038

นาย

พีรพัฒน์ ผาตะนนท์

0992102465 ปวช.2 Fix it Center

306 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

0880684351

6221050032

นาย

เจษฎาภรณ์ ชีชาพรหม 0953970276 ปวช.2 X-Ray Printer&Computer

309 หมู่ 10 ถนน มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0911303323

62201050045

นาย

สรศักดิ์ ภูงามดาว

638730250 ปวช.2 ก้าวเจริญ

เลขที่86 หมู่ที่10 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

0843455949

62201050045

นาย

สรศักดิ์ ภูงามดาว

0638730250 ปวช.3 BS บ้านสร้างเซอร์วิส

83 หมู่ที่10ถนน- ต.วัตธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย

0877532055

62201050045

นาย

สรศักดิ์ ภูงามดาว

0638730250 ปวช.3 BS บ้านสร้างเซอร์วิส

83 หมู่ที่10ถนน- ต.วัตธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย

0877532055

สรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 กลุ่ม 3
ฝึกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ ระดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรศัพท์

63301050017

นาย

จีรศักดิ์ พละศักดิ์

0934173453 ปวส.2 ร้าน แสงทองออดิโอ้อาร์ท

115 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

0624688599

63301050022

นาย

ณภัทร สองทุ่ง

0829253977 ปวส.1 ทีโอที

ทีโอที

042471412

63301050015

นางสาว กัณฐิกา สุมารสิงห์

0855391926 ปวส.2 สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จากัด

305 หมู่6 ถนน มิตรภาพ ตาบล ท่าบ่อ อาเภอ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย 43110 0956610589

63301050020

นางสาว วิจติ รา บัวเข็ม

0635325841 ปวส.2 สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จากัด

305 หมู่ที่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

63301050014

นาย

ธนกร แสนสีมนต์

0648250544 ปวส.2 หจก.พีรยะคอมพิวเตอร์แอนด์แซทเทลไลท์
422 หมู่ที่ 4 ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย 43000

0910183389

63301050018

นาย

ธนกานต์ วิเศษศรี

0834898021 ปวส.2 แสงทองออดิโออาร์ท

0624686599

115 หมู่1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

0956610589

