
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการออกแบบ และติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน” 

ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Google Meet 

ล าดับ หน่วยงาน/ สังกัด ชื่อ- สกุล 
1.  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 นายสิทธิพร ตันประเสริฐ 
2.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ นายสุนันท์ อินธิดา 

นายบวรนันท์   ดีเจริญ 
นายธงชัย   ทนันชัย 
นายอนุสรณ์  อินทร์เหว่าวงศ์ 
นายไพโรจน์ ทองพูล 
นายสุริยะ ไวยอรรถ 
นายศราวุธ ศรีกัญญา 
นายวีระศักดิ์ สามศรี 
นายอัษฎางค์  อยู่ศรี 
นายกฤษดา     ชูศรีโฉม 
นายธนาพร อินวงค์ 
นายสงกรานต์  ยาใจดี 
นายนพรัตน์ บุญสถิติพิพัฒน์ 
นายสุรนาท กนกกาญจนานนท์ 
นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์ 
นายกัมพล โล่ห์เจริญสุขเกษม 
นางสาววรางคณา จันทารักษ์ 
นายชุมพล   สุระดม 
นายอาดือนัน  สะอิ 
นายณรงค์ฤทธิ์  เดชสุวรรณ 
นายสิทธิศักดิ์     สิงหาทิพย์ 
นายศักดิ์สิทธิ์  บัวเงิน 
นายไชยวรรณ งันเกาะ 
นายอนุสรณ์. รวมทรัพย์ 
นายวุฒินันท์ ธรรมรงค์ 
นายปรีชา  แสงทอง 
นายโยฮัน คงประหยัด 

3.  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
4.  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 
6.  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
7.  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 
8.  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 
9.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 
10.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
11.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย 
12.  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
13.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 
14.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
15.  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 
16.  วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 
17.  วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
18.  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
19.  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
20.  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

21.  วิทยาลัยการอาขีพนครศรีธรรมราช 
22.  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
23.  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
24.  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
25.  วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 
26.  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค 
27.  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
28.  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 



29.  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ นายทศพล  ผิวเหลือง 
นายศรายุทธ  นุชสาย 
นายพงษ์ศักดิ์  ลอองปลิว 
นางกณพา  กรัดภิบาล 
นายคมสันต์  ดวงเดช 
นายประทีป  ราชบุรี 
นางสาวิตรี  แก้วประเสริฐ 
นายทองพูล   จันทะวงศ์ 
นายนพรัตน์  แก้วน้อย 
นายพิชญุตม์ พุฒธรรม 
นายธนวัฒน ์  กระบวนศรี 
นายวีรโชต ิ  ทองศิลป์ 
นายวิเศษศักดิ์ มีหวัง 
นายปฏิภาณ บุ้งทิม 
นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ 
นายจักรพันธ์ ใจปาละ 
นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช 
นายอนุชา  สุนันต๊ะ 
นายอนุรัตน์ บุญทอง 
นายชัชวุฒิ นราศร ี
นายปิ่นพงษ์  ยอดสะคุณ 
นายดนัย วิลากุล 
นายส าราญ ศรีโยธา 
นายบุญเรือง เอ่ียมไธสง 
นายธนวัฒน์ ราชวงษ ์
นายภูมิกิติ ศิลาโชติ 
นางสาวฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์ 
นายยอดเกล้า  สมศรี 
นายเนติวุฒิ บุรี 
นายธนาธิป พลเมือง 
นายสุนทร พรมพิงค์ 
นายณรงค์กร จรดล 
นายเอกรัตน์  ศรสีว่าง 

30.  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
31.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
32.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 
33.  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
34.  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
35.  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
36.  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
37.  วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
38.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 
39.  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
40.  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 
41.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
42.  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
43.  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
44.  วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
45.  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ 
46.  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ    
47.  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค) 
48.  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
49.  วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 
50.  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
51.  วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 
52.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
53.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
54.  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
55.  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
56.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
57.  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
58.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
59.  วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 
60.  วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
61.  วิทยาลัยเทคนิคถลาง 



62.   วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นายวุฒิชา  โพธิ์ศรีทา 
นายวรวิทย์ จิตรีญาติ 
นางวาสนา จิตรีญาติ 
นายสมศักดิ์  ค ามูล 
นายโกวิทย์  หล้าค าภา 
นางสาวพัชราภรณ์  จ้อยประเสริฐ 
นายเอกชัย สุดพล 
นายสมชาติ สุทธิฤกษ์ 
นายวราวุฒิ สิงห์รักษ์ 
นายปรีชา มั่นพุฒ 
นายธนภพ  ภู่ยอดยิ่ง 
นางสาววิดารัตน์  ดีแล้ว 
นายวีระพัฒน์ เฉลยพจน์ 
นางสาวสุวดี   พ่วงรอด 
นายสันติชน วรรณพงศ์ 
นายเกียรติศักดิ์ สระแก้ว 
นายมนัส   โกยกิจเจริญ 
นายสนธยา ชัยพันธุ์ 
นายพรอนันต์  ศรีสุพรรณ 
นายอัครเดช สุริยะ 
นายวราวุฒิ สิงห์รักษ์ 
นางสาวเกษร  เทศสวัสดิ์ 
นายชยากร  กิมประสิทธิ์ 
นายณรงค์ชัย ศรีสวัสดิ์ 
นายชัยวุฒ ิ ธงเงิน 
นายอรรณพ สลีแดง 
นายบัญชา วงค์จันทร์ 
นางสาววัชรียา ศรีภูมิกุล 
นายวิชัย แย้มชม 
นายสุกรีย์ ดือราแม 
นายก้องเกียรติ ละมุดเทศ 
นายสืบสกุล เสมอเหมือน 
นายพิชัยศิริ ศิลาแก้ว 

63.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
64.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
65.  วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
66.  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 
67.  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
68.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 
69.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
70.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ าโพ 
71.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ 
72.  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
73.  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 
74.  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
75.  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
76.  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
77.  วิทยาลัยเดชอุดม 
78.  วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 
79.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
80.  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 
81.  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
82.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ าโพ 
83.  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
84.  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
85.  วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น 
86.  วิทยาลัยเทคนิคปัว   
87.  วิทยาลัยการอาชีพเถิน 
88.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
89.  วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 
90.  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
91.  วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 
92.  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 
93.  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
94.  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 



95.  วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย นายพงศกร  บุญทศ 
นายจรัญ  อินเกิด 
นายวุฒิชัย วิชิตลักษณาวงค์ 
นายวีรชน เหล่าล่ภะ 
นายทองสุข  พ่วงเพ็ชร 
นายชนะ ทองค า 
นายสิทธิพงษ์ แก้วมูล 
นายพงษ์ศิริ   โฉมยา 
นายอิศรา   วันด ี
นายชลิต จิตอารีย์ 
นายธีรวัฒน ์  เจริญศิริ  
นายพีรวัฒน์ การงาน 
นายรพีภัทร บุตรหินกอง 
นางสาวประภัสสร ศิริมูล 
นายสันติชัย บรรจงแต้ม 
นายชินกร   ยอดสง่า 
นายภานุมาศ บ าเพ็ญชาติ 
นายอัศวิน  สร้อยจิตต์ 
นายพงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว 
นางวนิดา  นิลสิงขรณ์ 
นายธนาธาร พร้อมพรั่ง 
นายอ านาจ  เขื่อนแก้ว 
นายวิโรจน์  มะยุรา 
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ 
นายพงศธร สุวรรณศรี 
นายศศิวงศ์  ภูนาเพชร 
นายยมราช หนองกก 
นางสาววรรดิตา พุ่มสูงเนิน 
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น 
นายรณชัย เจสะวะ 
นายสุนทร  ดอนชัย 
นางสาวสุทธิกานต์ รักษาภักดี 
นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์ 

96.  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
97.  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
98.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
99.  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
100.  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
101.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
102.  วิทยาลัยเทคนิคเทิง 
103.  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
104.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
105.  วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 
106.  วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 
107.  วิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
108.  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
109.  วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 
110.  วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 
111.  วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 
112.  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 
113.  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
114.  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
115.  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 
116.  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
117.  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 
118.  วิทยาลัยการอาขีพฝาง 
119.  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
120.  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 
121.  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 
122.  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
123.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
124.  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
125.  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
126.  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
127.  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 



128.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธนภัทร  สร้อยอึ้ง 
นายชัยยันต์ แห้วชิน 
นางสาวจุฑามาศ วิชาทน 
นายณรงค์พล ทองพันชั่ง 
นายสันติ สุวรรณวงศ์ 
นายสุวรรณ์์ วงศ์เจริญ  
นายณัฐพัฒน์  แสนสุข 
นายธนวัฒน ์ สุขเงิน 
นายสุธิน ค าชาวงษ์ 
นายพยุง  อยู่เจริญ 
นายปัญญา  มาตวังแสง 
นางสาวธัญญนันท์  กุลสุข 
นายชนะพล ทิพย์คงคา 
นายสว่าง คงชนะ 
นายสันสกฤต แสนวัง 
นายปัญญา โพธิวงค์ 
นายฉัตรชัย โคกระบือ 
นายสุริยา  ทองมาก 
นายวิวรรธน์ มั่นคงวิวัฒน์ 
นายอนิรุทธิ์   สุขเจริญ 
นายเชาว์ บูรณะพันธุ์ 
นายสุริยะ ไวยอรรถ 
นายลิขิต     สุโภภาค 
นายรณชัย หาระทา 
นางสาวกัญญารัตน์ เพชรรักษ์ 
นายพงษ์ประพันธ์  ตันพงษ์ 
นายรัตนะ รัตนพรหม 
นายณรงค์  ภักด ี
นายสาธิต  จีนขจร 
นายศราวุธ ช้างพาลี 
นายภาณุพงศ์ เสี้ยวสกุล 
นายนรนิติ   พรหมพื้น 
นายจักรพงศ์  ม่วงอ่วม 

129.  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
130.  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
131.  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
132.  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
133.  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 
134.  วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
135.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
136.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
137.  วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
138.  วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
139.  วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 
140.  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
141.  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
142.  วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 
143.  วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย 
144.  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
145.  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
146.  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
147.  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 
148.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 
149.  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 
150.  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
151.  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
152.  วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ าแคว 
153.  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
154.  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
155.  วิทยาลัยการอาชีพละง ู
156.  วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
157.  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
158.  วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 
159.  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
160.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง  
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161.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นายปฐมพร  นาคสุวรรณ์ 
นายไชยวัฒน์ มณีรัตน์ 
นายโสภณ  สุวรรณเตชา 
นายสาโรจน์ ยินดีวิรุฬห์ 
ว่าที่ ร.ต. จีรวฒัน ์ หนุนทรัพย์ 
นายสิทธา จันทร์ศิริ 
นายอาทิตย์  เจริญเพ็ง 
นายรณชัย  สุนันตา 
นายยุทธสาร สารการ 
นางสาวศิริพร  ค ามี 
นายคธา ทองสุรี 
นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง 
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ 
นายธิติพัฒน์ ทองดอนเครื่อง 
นายธีรศักดิ์  จังภูเขียว 
นายกฤติพงศ์ แตงอ่อน 
นายเฉลิมพล  ชัยพิสิทธิ์ 
นายอานนท์ ค าภัยวงศ์พิทักษ์ 
นายประสิทธิวัฒน์ คุณกระมุท 
นายพัชรพงศ์ อาจมูลตรี 
นายจามร  กุศลคุ้ม 
นายประสิทธิ์  ทุมนัน 
นายถิรหัส มั่นคง  
นายธนภัทร  ไฟค านาน 
นายพรเทวัญ  บัวศรี 

162.  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
163.  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
164.  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่  
165.  วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 
166.  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
167.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
168.  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
169.  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
170.  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
171.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
172.  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
173.  วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
174.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
175.  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
176.  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค 
177.  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
178.  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
179.  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
180.  วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 
181.  วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
182.  วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
183.  วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 
184.  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
185.  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 


