
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ร้านอ๊อดแอร์ แอนด์ ซาวนด์ 
เลขที่ ๒๔๓  หมู่ ๑  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐89-8411273  โทรสาร   - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายเสกสรรค์   ลือคำหาญ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 093-0847493  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ร้านปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เลขที่ ๑๖๓  หมู่ ๑๑  บ้านหนองไฮ  ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐80-7531855  โทรสาร   - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายสุริยวงศ์  อ่อนคำ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 093-0608457  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  วรพงศ์การไฟฟ้าแอร์ 
เลขที่ ๒๖๕/๘  หมู่ ๗  บ้านโนนยาง  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  093-9597004  โทรสาร   - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายไตรภพ  บุดสาวาคำ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 087-9500259  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  เครื่องแอร์บ้านซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 
เลขที่ ๓๑๑  หมู่ ๑  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๕๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  098-6508837  โทรสาร   - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายสกุลชัย  ชัยมัชฌิม ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 062-1171488  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด 
เลขที ่๒๘  ถนนกรุงเทพกรีฑา  ตำบล/แขวงหัวหมาก  อำเภอ/เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๑๐๒๔๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๗๖๓๗๐๐๐   โทรสาร  ๐๒-๓๗๙๔๗๕๙-๖๒ 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายกิตติกร  บุญประภา ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 091-7384606  
๒ นายธวัชชัย  แสงลี ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 095-6814212  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
เลขที่ 92  ถนนศรีชมชื่น  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000      
หมายเลขโทรศัพท์  042-221999   โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายพัชรพล  ลาสี ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 061-1428748  
๒ นายธนากร  กาลวิบูลย์ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 095-4438690  
๓ นายธวัชชัย  พานิชเกียรติ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 065-1024491  
๔ นางสาวชวัลลักษณ์  ไชยศรีฮาด ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 064-5434065  
๕ นายธีร์ธวัช  โคสาด ี ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 098-1022533  
๖ นายวัชรินทร์  รายะ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 085-5925507  
๗ นายณัฐวุฒิ  บุญยะใบ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 063-1041612  
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ 
เลขที่ ๑๔๐  หมู่ ๔  ตำบลบ้านผือ  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  43120      
หมายเลขโทรศัพท์  089-8416803   โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายภูมิรพี  ทองสุขอำไพ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 062-1051981  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ร้านคิงส์แอร์ดีเซอร์วิส 
เลขที่ ๓๕/๒  ถนนวัฒนานุวงค์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๙๘-๖๖๕๘๙๑๖  โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายนันทพงศ์  สารภาพ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 098-5920720  
๒ นายธีระเดช  ถำวาปี ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 092-4419836  
๓ นายศรศักดิ์  พิมวาปี ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 061-0699063  
๔ นายอัษฎาวุฒิ  ป้องจันทร์ ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 082-8257867  
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน 
เลขที ่295 หมู่ 11 ถนนอุดรธานี - สกลนคร ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑130 
หมายเลขโทรศัพท์  042-261193 โทรสาร    042-261295 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายอดิรุจ  พันธุระ ปวส.๒ ก.๔ ไฟฟ้ากำลัง 093-1678995  
๒ นายสุรพงษ์  บุญรักษา ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 096-9922577  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ดรากอน แอร์ อิเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
เลขที่ ๒๕๖/๕๓  หมู่ ๖  ซอยบ้านเดื่อ  ถนนรอบเมือง  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  042-230451 , ๐๘๕-๙๔๒๐๔๓๙ โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายรัตนคุณ  สอนผา ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 064-4092079  
๒ นายพงษ์พัฒน์  พวงทอง ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 098-4147341  
๓ นายปฏิภาณ  ไชยยา ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 098-5360585  
๔ นายรพีภัทร  อุรินคำ ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 062-3301177  
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  อร่ามการไฟฟ้า-ประปา 
เลขที่ ๔/๙  หมู่ ๑  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-๙๓๑๖๘๐ , 089-8416678  โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายอานนท์  หนองตรุด ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 098-1964439  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท อุณากรรณ จำกัด 
เลขที่ ๑๑/๒๑  ซอยศูนย์วิจัย  หมู่บ้านเปรมฤทัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ตำบล/แขวงบางกะปิ   
อำเภอ/เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  02-3143541 - 2 โทรสาร    02-3183205 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายศรราม  จันทร์บุตร ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 082-1078052  
๒ นายสุรเดช  เกตุคำใสย ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 093-7805598  
๓ นายธีระพัฒน์  ดีเมืองโขง ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 064-6601350  
๔ นายจักรินทร์  วาศโพธิ์กลาง ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 064-0836030  
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี เซฟ 
เลขที่ ๙๑  หมู่ ๑  ถนนสุรทักษ์ ๕  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
หมายเลขโทรศัพท์  085-4529243 โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายชัยภพ  สองสี ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 063-9483153  
๒ นายดาลป  ดวงบุบผา ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 093-0717431  
๓ นายพชร  ประยูรพรหม ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 065-2939903  
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง 2022 
เลขที่ ๒๓/๙  หมู่ ๘  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
หมายเลขโทรศัพท์  091-7861991 โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายวิศรุต  จันไพสน ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 091-6922302  
๒ นายภูบดินทร์  โพธิ์ไพร ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 089-7567771  
๓ นายนภัส  ถำวาปี ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 093-0923946  
๔ นายณัฐชนน  ทิโส ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 062-9865416  
๕ นายรณฤทธิ์  หมอกเจริญ ปวส.๒ ก.๓ ไฟฟ้ากำลัง 094-2549902  
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น 
เลขที่ ๑๖๖  หมู่ ๔  ตำบลกุดสระ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖๕-๙๕๖๑๑๙๘  โทรสาร   - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายสรพล  อินลา ปวส.๒ ไฟฟ้ากำลัง ๐๖๑-๔๙๒๗๓๐๐ ตกรุ่น 
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายพลเทียน  ด่านดาหาร  โทร. 098-1429480   
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายพิชัย  ศิริสุวรรณ      โทร. 087-9462099 
                                         นายคมพัฒน์  เผือกคำ       โทร. 082-1214934 
 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

 
 



 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 

ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

--------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   บริษัท เบิร์ด คาร์โก้ จำกัด 
เลขที่ 224  อาคารที่ทำการท่าอากาศยานอุดรธานี ชั้น ๑  หมู่ ๑  ซอยบ้านนาดี  ตำบลหมากแข้ง   
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑000 
หมายเลขโทรศัพท์  086-4598877 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายสรายุ  นิติมงคลชัย ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส์ 080-0760413  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   บริษัท ท็อปเวิลด์ (2014) จำกัด 
เลขที่ 85/10  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑000 
หมายเลขโทรศัพท์  042-237411 , 094-4646461 , 081-0501146 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายพีรวัฒน์  รัตนวงศ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 082-9382060  
๒ นางสาวทิพวรรณ  สืบเทพ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 097-1694934  
๓ นางสาวพัชรินทร์  มูลสนาม ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-0487913  
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท ไทยคาเมล จำกัด 
เลขที่ ๗๗๑/๑  หมู่ ๓  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-๑๑๕๘๐๐ , 062-2954010  โทรสาร    - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายกฤษณพงศ์  แซ่ลี้ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 061-4923713  
๒ นายอรรถชัย  ทรงกลิ่น ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 099-6150586  
๓ นายปฏิพล  ภูทอง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 099-2044772  
๔ นายญาณพัฒน์  พระสว่าง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 095-8504015  
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) 
เลขที่ ๑๓/๕ , ๑๓/๑๕  หมู่ ๒  ตำบลคูขวาง  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๔๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๘๔๔๘๑๐๐  ตอ่ ๕๒๐๒ โทรสาร    ๐๒-๙๗๖๒๒๖๕ 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายธนากร  มุทิตา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-5379471  
๒ นางสาวปภาวดี  ทองชมภู ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 092-9984770  
๓ นางสาวชมพู่  ส่อนไชย ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-4175055  
๔ นางสาวสุธาศิณี  มิตรศรี ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 096-3701240  
๕ นางสาวจิราพัชร  ทองทิพย์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 064-5621791  
๖ นางสาวพัชราภา  สีหาวงษ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 061-0632747  
๗ นางสาววริศรา  ไสสว่าง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 096-1032903  
๘ นางสาววรรัตน์  ชำนาญ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 093-1938568  
๙ นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาริน ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 085-5205589  

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 
เลขที่ ๑๔  หมู่ ๖  ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  091-0027180 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสิริยากร  ดงเจริญ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส์ 064-0987832  
๒ นางสาวระพีภรณ์  พานนท์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส์ 096-8423778  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท ดับบลิวแอนด์เอส เมทัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด 
เลขที่ ๗๒/๑๒  หมู่ ๑๒  ซอยราษฎร์นิยมธรรม  ถนนสุนทรวิภาค  ตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี    
จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕๔๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐2-3460920 , 089-8974692 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายจิระศักดิ์  พระกระนวน ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 064-9980785  
๒ นายทัศนัย  นวลไชยดี ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 064-7809588  
๓ นายจิราวุฒิ  ปัดถาวะโร ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 097-3601944  
๔ นายรัชพล  เหมะธุลิน ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 063-9290105  
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท ฮอนด้า โลจิสตกิส์ เอเซีย จำกัด 
เลขที่ ๑๑๒  หมู่ ๑๓  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๑๔๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๗-๔๘๐๘๔๑  โทรสาร  037-480848 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นางสาวณัฐธิดา  ศาสนะสุพนิธุ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 099-8927420  
๒ นางสาวปวินณา  ลีเบาะ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-6191156  
๓ นางสาวอริตา  โพธิ์ศรี ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 096-2028322  
๔ นางสาวจลุมณี  ตรีศาสตร์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 094-8133728  
๕ นายเกียรติศักดิ์  ชาวนาแอง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 092-3205909  
๖ นางสาววรนันท์  คำนวณ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 092-3900012  
๗ นางสาวช่อผกา  เหล่าหงษา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 082-5125807  
๘ นางสาวจารุณี  ตาลอินทร ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 061-6717715  
๙ นายภักดี  นนทะวิชัย ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 093-5306003  

๑๐ นายชลสทิธิ์  ผนัผ่อน ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 098-9063561  
๑๑ นายเจษฎาภรณ์  อินสนิท ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 084-2978165  
๑๒ นางสาววิจรัตน์  จันทร์พิโชต ิ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 061-0631450  
๑๓ นายธณัตน์  สวารักษ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 064-4918048  
๑๔ นายพีระพฒัน์  กองวงษา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 065-6352049  
๑๕ นายอัครวินท์  ปุรา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 098-5216177  
๑๖ นายกิตติสณัห์  ทองใบ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 068-0514173  
๑๗ นายสนัติพล  มาตรวังแสง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 062-2659751  
๑๘ นายเอกพงษ์  โพธิง์าม ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 093-5031909  
๑๙ นายปรมินทร์  อุดชาชน ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 095-6865030  
๒๐ นายธนชัย  วงศ์กันยา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 093-3484240  
๒๑ นายบุญญฤทธิ์  วิลา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 096-6512311  
๒๒ นางสาวพรพิศ  โพธิวาระ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 082-1281043  
๒๓ นางสาวปวันรัตน์  ธาตวุิสัย ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 065-8729964  

หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชยั  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพสิรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
 

ลงชื่อ……………….…………………….. 
(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 

 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ ๑๔๘  หมู่ ๗  ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๑0 
หมายเลขโทรศัพท์  02-0715454 ตอ่ 408 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นางสาวอาทิตยา  มณีรัตน์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 064-3406026  
๒ นางสาวสุภารัตน์  สว่างสุข ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 065-4314374  
๓ นางสาวธันย์ชนก  บุราโส ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 081-1913817  
๔ นางสาวสิรินาฎ  ธีระนุกูล ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 084-1016652  
๕ นางสาวสิรามล  ศรีทอง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 099-2721831  
6 นางสาววรรณภรณ์  อยู่ทิม ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 095-3385986  
7 นางสาวเจนจิรา  ไชยจันหอม ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 091-0590718  
8 นางสาวศิริลักษณ์  โสภากุล ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 080-6395018  
9 นางสาวศุภรา  สาลีแสง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-3431389  

10 นางสาวธารดา  โนนสว่าง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 062-5607294  
11 นางสาวอาภัสรา  เรืองเดช ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 092-7749703  
12 นางสาวปิยฉัตร  อุนะสิงห์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 094-3622710  
13 นางสาวศรสวรรค์  หยวกกุล ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 096-7868570  

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 

ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

--------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อสถานประกอบการ/ส่วนราชการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ ๑๑/2  หมู่ 10  ถนนพระราม ๒  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
หมายเลขโทรศัพท์  081-5337310 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นางสาวฑัตติยา  เรืองประทีป ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 061-1152563  
๒ นางสาวจุทาทิพย์  บุตรสา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 063-2586870  
๓ นางสาวสุภารัตน์ จนัทร์ศรีเสาร ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 061-0481016  
๔ นางสาวปรียาพร  ศรีพล ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 091-8185716  
๕ นางสาวมาริษา  อุโคตบุตร ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-2980548  
๖ นางสาวศิโรรัตน์  คัตตะโร ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 090-9244829  
๗ นางสาวอโรชา  เสริฐสาย ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 063-6108874  
๘ นางสาวปนัดดา  บุตโยธี ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-1733728  
๙ นางสาววนัสนันท์  พิมอูป ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 095-2093406  

๑๐ นางสาววัชราภรณ์  ชุมคำไฮ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 061-1253464  
๑๑ นายกิตติวัฒน์  ขาวประทีป ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 082-7145383  
๑๒ นายธเนศ  ทองสุพรรค์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 083-6684058  
๑๓ นายปรีชา  รัตนกุล ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 095-4069840  
๑๔ นายทวีโชค  กุดวงศา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 097-2743610  
๑๕ นางสาวปาริชาติ  อินแก้ว ปวส.๒ (ม.๖) ก.๓ การจัดการโลจิสติกส ์ 093-0140501  
๑๖ นางสาวทิตฐิตา  อิจรีย์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ การจัดการโลจิสติกส ์ 098-4673226  

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท พูนทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
เลขที่ ๘๘/๓๙๑  หมู่ ๔  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๔๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐56-2046203 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายธนดล  ลือชาคำ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 085-5865239  
๒ นายวศิน  ทศล้าง ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 062-3209638  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ณัฐ บาวาเรียน มอเตอร์ 
เลขที่ ๕๕๕/๕  หมู่ ๕  ตำบลบ้านหนองเตาเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  042-327555 ต่อ 19  โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายกัปตัน  สบายวงษ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 064-8766746  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  7-11 AEC เกตเวย์อุดรธานี 
เลขที่ ๓๖๒/๑  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  091-0026277  โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุธิดา  ศรีสุระ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 095-3679950  
๒ นางสาววรัญญา  แจ้งจำรัส ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ 095-3362816  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท บี.บอย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
เลขที่ ๒๑/๕  หมู่ ๒  ตำบลมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๘๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  02-0300444  โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายพงษ์ศักดิ์  สุวรรณบุตร ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 092-5020326  
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิสา เอ็นจิเนียริ่ง 
เลขที่ ๑๓๕/๕๔  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14  ตำบล/แขวงดอกไม ้ อำเภอ/เขตประเวศ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  085-1770589 , 034-451633  โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายอภิสิทธิ์  เคยชิน ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 064-5673053  
๒ นายพรพิพัฒน์  เหลาหอม ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 063-0257988  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ  บริษัท พี.พี. เพาเวอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
เลขที่ ๓๑/๒๑  หมู่ ๑๒  ตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕๔๐ 
หมายเลขโทรศัพท์  02-0133121 , 086-6681921  โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นายชลชาติ  ยมลาสิงห ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 082-6721424  
๒ นายธีระศักดิ์  สิมพา ปวส.๒ (ม.๖) ก.๑ วิศวกรรมซ่อมบำรุง 088-6053261  
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานประกอบการ / ส่วนราชการ   บริษัท มาทวีแทรคเตอร์ 2004 จำกัด 
เลขที่ ๙๕๕  หมู่ ๔  ถนนมิตรภาพ  ตำบลบ้านจั่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑000 
หมายเลขโทรศัพท์  063-2459844 โทรสาร  - 
บัญชีรายช่ือนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ นางสาวอัญญา  กีรติณัฐศักดิ์ ปวส.๒ (ม.๖) ก.๒ การจัดการโลจิสติกส ์ ๐๙๒-๒๖๕๑๔๘๑ ตกรุ่น 
      
      
      
      
      
      
      

 
หัวหน้าแผนก   นายวิรัตน์   นิลนามะ      โทร. ๐๙๓-๐๙๖๒๒๙๙ 
ครูที่ปรึกษาประจำแผนก  นายรณชัย  ฆ้องก่ำ โทร. 086-2293940 

นายพิสรรค์   แก้วมโน    โทร. ๐๙๑-๔๓๕๘๗๔๕ 
  
 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายรณชัย  ฆ้องก่ำ) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ลงชื่อ……………….…………………….. 

(นายวีระพจน์  ปรีพูล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

 
 
 
 
 


