
รายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร  

(ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/ไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขาดซ้อม) 

ติดต่อ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบัน ฉ.3 ในวันและเวลาราชการ   โทร. 043-711403 ต่อ 150 

******************************* 

 
 

ปีการศึกษา 2557 - 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วิทยาลัย หมายเหต ุ
1 นายพรประเสริฐ  ครุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ร้อยเอ็ด  
2 นางสาววราภรณ์  สงไพรสณ เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ร้อยเอ็ด  
3 นางสาวปริยาภรณ์  สูงสันเขต เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ร้อยเอ็ด  
4 นายสุรชาติ  อัศวภูมิ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.ขอนแก่น  
5 นายเริงฤทธ์ิ  บุตรแดงน้อย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.ขอนแก่น  
6 นายณัชฐรัชต์  อุดมทรัพย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.ขอนแก่น  
7 นายศิลา  นาคค า เทคโนโลยีก่อสร้าง วท.ขอนแก่น  
8 นายกฤษณะ  ละเหลา เทคโนโลยีก่อสร้าง วท.ขอนแก่น  
9 นายสรายุทธ  ขันทะชา เทคโนโลยีก่อสร้าง วท.ขอนแก่น  
10 นายนพดล  อนุไพร เทคโนโลยีก่อสร้าง วท.ขอนแก่น  
11 นายณัฐพงษ์  ภูเรียนคู่ เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
12 นายวิรัตน์  ทบวิชา เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
13 นายประเสริฐ  แน่นอุดร เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
14 นายจรัล  นันทะแสน เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.กาฬสินธุ์  
15 นายปราการ  จุมจัง เทคโนโลยีแม่พิมพ์ วท.มหาสารคาม  
16 นายวสันต์  มีเค็ง เทคโนโลยีแม่พิมพ์ วก.ร้อยเอ็ด  
17 นายชัยยา  ชาญประเสริฐ การจัดการส านักงาน วอศ.ขอนแก่น  
18 นางสาวพัชราภรณ์  ผลาเลิศ การตลาด วอศ.ร้อยเอ็ด  
19 นางสาวสุภารัตน์  ไชยจันทร์ การตลาด วอศ.ร้อยเอ็ด  
20 นายเอกสิทธิ์  เมาะราศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วอศ.ร้อยเอ็ด  
21 นางสาววลีรัตน์  นิลผาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วอศ.มหาสารคาม  
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ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วิทยาลัย หมายเหต ุ
1 นายชานนท์  ใจดี เทคโนโลยียานยนต์ วท.มหาสารคาม  
2 นายธนัชชา  สมเพชร เทคโนโลยียานยนต์ วท.มหาสารคาม  
3 นายรุ่งเรือง  วงษ์ละคร เทคโนโลยียานยนต์ วท.มหาสารคาม  
4 นายนัฐวุฒิ  สีขาวอ่อน เทคโนโลยียานยนต์ วท.มหาสารคาม  
5 นายธนันท์  จันทร์ค า เทคโนโลยีแม่พิมพ์ วท.มหาสารคาม  
6 นายจักรพันธ์ุ  ไชยประสิทธิ์ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ วท.มหาสารคาม  
7 นายอนันธวัฒน์  ศิริโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ขอนแก่น  
8 นายณัฐพงศ์  เกิดบ้านเป้า เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ขอนแก่น  
9 นายณัฐพล  ไชยรัตน์ เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ร้อยเอ็ด  
10 นายอลงกรณ์  จันอุดร เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ร้อยเอ็ด  
11 นายอภิสิทธิ์  หาวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.กาฬสินธุ์  
12 นายอดิศักดิ์  ไพรสณฑ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.กาฬสินธุ์  
13 นายจตุพล  อินสง่า เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.กาฬสินธุ์  
14 นายชลธิต  จันทะแจ่ม เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
15 นายวิมล  พินิจนึก เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
16 นายอภิรนันท์  มลาชู เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
17 นายอภิสิทธิ์  หอมกลิ่น เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
18 นายศุภกร  ชิดกระโทก เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
19 นายทศพร  นาใจคง เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
20 นายอนันท์  ทนุการ เทคโนโลยียานยนต์ วท.กาฬสินธุ์  
21 นางสาวนันทิตา  พิลาบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.ขอนแก่น  
22 นางสาวปฐมาวดี  การะเกตุ การบัญชี วก.ร้อยเอ็ด  
23 นางสาวธนภร  พลเยี่ยม การบัญชี วก.ร้อยเอ็ด  
24 นางสาวธิดารัตน์  สีปัญญา การบัญชี วก.ร้อยเอ็ด  
25 นางสาวล าใย  มนตรีวาลย์ การบัญชี วก.ร้อยเอ็ด  
26 นางสาวอภิญญา  ผลาเลิศ การตลาด วอศ.ร้อยเอ็ด  
27 ว่าท่ีร้อยตรีศรัณย์  ตะนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วอศ.มหาสารคาม  
28 นายชัชวาล  ตาบ้านดู่ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วอศ.ขอนแก่น  
29 นางสาวอัมรารักษ์  ทองโคตร   เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วอศ.ขอนแก่น  
30 นางสาวธิดารัตน์  เจริญการ การจัดการส านักงาน วอศ.ขอนแก่น  



 


