
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger” 

ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ผา่นระบบ Google Meet 

ล ำดับ ชื่อ- สกุล  หน่วยงำน/ สังกัด 

1 นำย วีรโชต ิ  ทองศิลป์ วิทยำลัยกำรอำชีพหัวไทร 

2 นำย ธีรพล  เทอดเกียรติชำติ วิทยำลัยกำรอำชีพหัวไทร 

3 นำย พีรพล ศูนย์จันทร์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำนครเลย 

4 นำย อุดร  อุไรวรรณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิจิตร 

5 นำย ธเนศ ชำลีนพ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส 

6 นำย ธงชัย   ทนันชัย วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี 

7 นำง สำวยลนภัส  ทองรมย์ วิทยำลัยเทคนิคบำงนรำ 

8 นำย สมศักดิ์ วชิรดุสิต วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 

9 นำย ศุภกิตติ์ พรหมวิกร วิทยำลัยเทคนิคสงขลำ 

10 นำย อรรถพล แนบเนียร วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีรำชำ 

11 นำย อัครวิชถ์ วูวงศ์ วิทยำลัยกำรอำชีพปรำณบุรี 

12 นำย กิตติศักดิ์ ทิพบุญชู วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

13 นำง สำววนิดำ  ดีลแหละ วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

14 นำย ภำนุวัฒน ์ ขุนจัน วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

15 นำย เศกสรรค์ เรืองยิ่ง วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

16 นำย ณรงค์  สุกแทน วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว 

17 นำย ณรงค์ฤทธิ์ นวลเกลี้ยง วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว 

18 นำง ลัดดำ  มณีทอง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี 

19 นำงสำว กฤษพร โยมศรีเคน วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

20 นำงสำว ปรำรถนำ  โพธิ์ธิน วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์ 

21 นำย สุเมธ    ใจกว้ำง วิทยำลัยเทคนิคนครล ำปำง 

22 นำย ปริญญำ  อ่อนสุทธิ วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี 

23 นำย ศุภชัย อุปขำว วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

24 นำย จักรกฤษณ์  มะณี วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ ชลบุรี 



25 นำย โชคดี สิริกันภัย วิทยำลัยสำรพัดช่ำงจันทบุรี 

26 นำย รุ่งโรจน์ พวงสุวรรณ วิทยำลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 

27 นำย ภูมิกิติ ศิลำโชติ วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ 

28 นำย ธนวัฒน์ รำชวงษ์ วิทยำลัยกำรอำชีพโนนดินแดง 

29 นำย นุกูลกิจ ไชยวงศำ วิทยำลัยกำรอำชีพโนนดินแดง 

30 นำงสำว วนิสำ ดีลแหละ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 

31 นำย พงษ์ธร  ก ำจัด วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีรำชำ 

32 นำงสำว พรพรรษำ สุบินยัง วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 

33 นำย คงศักดิ์  ตรีตรุยำนนท์ วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 

34 นำย สุชิน คนดี วิยำลัยกำรอำชีพปำกท่อ 

35 ว่ำที่ ร.ต. วรวุฒ ิ สิทธิสมำน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ 

36 นำย เกียรติพรหม ฟังเพรำะ วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 

37 นำย รณชัย  สุนันตำ วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง 

38 นำย รณชัย เจสะวะ วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง 

39 นำย วีรศักดิ์  บุญเพชร วิทลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 

40 นำย โสภณ สุวรรณเตชำ วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง 

41 นำงสำว หนึ่งฤทัย ส ำเนียงดัง วิทยำลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 

42 นำย ณัฐกิตติ์ แจ้งไพร วิทยำลัยเทคนิคพิมำย 

43 นำย นิเชษฐ  สุขเฟื่องฟู วิทยำลัยเทคโนโลยีสำยมิตรปรำจีนบุรี 

44 นำย ศิรวิทย์ สุขเกษม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงฉะเชิงเทรำ 

45 นำย วัชระ  ศรีอุดม วิทยำลัยเทคนิคชุมพร 

46 นำย อวยชัย ขำวชู วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ (เอส.เทค.) 

47 นำย ไชยวัฒน์ มณีรัตน์ วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง 

48 นำย ภูริทัตต์ สุมำ วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีรำชำ 

49 นำย จักรพันธ์ พิทักษ์ วิทยำลัยเทคนิคชุมพร 

50 นำย ดนัย  กัณธำทรัพย์ วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง 

51 นำย กิตตินันท์  จันทร์แป้น วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 



52 นำย ประสิทธิ์ ปิวิถะ วิทยำลัยกำรอำชีพควนขนุน 

53 นำย วิวรรธน์ มั่นคงวิวัฒน์ วิทยำลัยเทคโนโลยีดรุณำโปลีเทคนิค 

54 นำย ภำคภูมิ เมฆโพธิ์ วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

55 นำย สุนทร  เสี้ยวสกุล วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

56 นำย ณรำช  โถปำค ำ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 

57 นำย ฉัตรชัย เชื้อชัง วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง 

58 นำย อนุรักษ์ ยอดระฆัง วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจ ทวี เอสซี อิเตอร์เนชั่นแนล 

59 นำย อัครเดช สุริยะ วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

60 นำย ณรงค์กร  จรดล วิทยำลัยเทคนิคบำงแสน 

61 นำย สันติชัย บรรจงแต้ม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกระบี่ 

62 นำย จักรกฤษ ปรำบปรำม วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

63 นำย วิชัย  มำศโอสถ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกระบี่ 

64 นำงสำว ชญำน์พันธ์ พยอมใหม่ วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ 

65 นำย สุวรรณชำติ ยำนสุวรรณ ์ วิทยำลัยกำรอำชีพค ำม่วง 

66 นำย ไพโรจน์ ทองพูล วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม 

67 นำย รัฐพล   ใบทอง วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

68 นำย โยธิน  นำมมะโคตร วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2  

69 นำย ธนะสิทธิ เสวิวัตร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหำรธุรกิจ 

70 นำย ชุมพล  สุระดม วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี 

71 นำย เนติวุฒิ บุรี วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหำรธุรกิจ 

72 นำย เชวง   เรืองสวัสดิ์ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว 

73 นำย คทำวุธ จำรุกำร วิทยำลัยกำรอำชีพสังขะ 

74 นำงสำว มณีรัตน์  ผดุงศิลป์ วิทยำลัยกำรอำชีพหนองแค 

75 นำย ณรงค์พล ทองพันชั่ง วิทยำลัยดอนเมือง 

76 นำย พิชิตชัย แกรวงษ์ วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์ 

77 นำย อนุชำ สุนันต๊ะ วิทยำลัยกำรอำชีพท่ำแซะ 

78 นำย ฉัตรชัย ทัพไทย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 



79 นำย คฑำวุธ จุใจ วิทยำลัยเทคนิคเทิง 

80 นำย นพพร ปิงเมือง วิทยำลัยเทคนิคเทิง 

81 นำย สุริยะ  ไฝชัยภูมิ วิทยำลัยเทคโนโลยีบำงกอก ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดชัยภูมิ 

82 นำย ถิรหัส มั่นคง วิทยำลัยกำรอำชีพศรีบุญเรือง 

83 นำงสำว กัญจนำภรณ์ ตันภิบำล วิทยำลัยกำรอำชีพตะกั่วป่ำ 

84 นำย อุกฤษฏ์  กิตติวงศ์เจริญ วิทยำลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน 

85 นำย ธนัญชัย จินำติ วิทยำลัยเทคนิคดอกค ำใต้ 

86 นำย ธีรพัฒน์   ถำวรชีพ วิทยำลัยเทคโนโลยีสมุทรปรำกำร (ช.เทค) 

87 นำย ธีระ  กลมเกลำ วิทยำลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 

88 นำง นภำภรณ์  สมวงค์ วิทยำลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 

89 นำย ยุทธนำ นำรำยนะคำมิน วิทยำลัยเทคนิคเลย 

90 นำย มูฮัมมัดมูรอดี ตำเล๊ะ วิทยำลัยเทคนิคยะลำ 

91 นำย วินัย   ฤทธิ์เดช วิทยำลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 

92 นำย อรัญ  ตำเขียว วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

93 นำย ฉัตรชัย โคกระบือ วิทยำลัยเทคนิคบูรพำปรำจีน 

94 นำย นรนิติ พรหมพ้ืน วิทยำลัยเทคนิคบูรพำปรำจีน 

95 นำย พีรวัส โรจน์เมธำวัฒนำ วิทยำลัยเทคนิคบูรพำปรำจีน 

96 นำย ทวีศักดิ์  แก้วศรีทอง วิทยำลัยกำรอำชีพเสนำ 

97 นำย เศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี 

98 นำย สุริยำ  ทองมำก วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 

99 นำย เอกชัย   มณี วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 


