
แถว  1A

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   รัฐธรรม   จันทรนุรักษ 5942040321 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.ตอเรือหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A01

2   นางสาว   สายชล   บุญยะวาสี 5942020210 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A02

3   นาย   ดัสกร   ผาลือคํา 5941050103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A03

4   นางสาว   จันทรจิรา   สุนทรชัย 5942010203 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A04

5   นางสาว   จันทรวลัย   ชะรินทร 5949010406 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เกียรตินิยมอันดับ 1 1A05

6   นางสาว   บุญจิรา   นวมถนอม 5942010228 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A06

7   นาย   รวิภาส   อวนล่ํา 5942040212 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A07

8   นาย   กฤษฎา   ฤทธิ์มหา 5941010801 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 1 1A08

9   นาย   เดชา   แข็งขัน 5941020114 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A09

10   นางสาว   รัชฎา   ชาพิทักษ 5942010215 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A10

11   นาย   เอกพิสิษฐ   วงคเพ็ญ 5942010225 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A11

12   นางสาว   ฤทัยชนก   โคตรตีหวี 5942010216 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A12

13   นางสาว   มะลิวัลย   แซลือ 5942040309 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.ตอเรือหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 1 1A13

14   นาย   ยง   เพ็ดสาน 5949010412 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เกียรตินิยมอันดับ 1 1A14

นายวสันต    บุญภา

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา เกียรตินิยม
( ภาษาไทย )



แถว  2A

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   ดรุณี   อาจแกว 5942010908 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2A01

2   นางสาว   สมพร   พิมสอน 5942010217 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A02

3   นางสาว   กรองแกว   พรมปญญา 5949010410 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เกียรตินิยมอันดับ 2 2A03

4   นาย   ฉัตรชัย   พจนสุนทร 5949010102 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A04

5   นาย   ธันญา   หลาบหนองแสง 5942040904 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2A05

6   นางสาว   นารา   สีอินเหงา 5942040913 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2A06

7   นาย   ฉัตรชัย   อินทะวงศ 5941050115 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A07

8   นางสาว   จุฑารัตน   ชัยจันทร 5942010204 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A08

9   นาย   ธราธร   ภูอาภรณ 5941020102 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A09

10   นางสาว   ปยะนุช   ดาบุตร 5942010914 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2A10

11   นางสาว   สิริรัตน   เพ็ชรภูมี 5941050110 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A11

12   นางสาว   สุภัสร   ผาจันทร 5942010916 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2A12

13   นาย   ดิเรก   โคตรอาสา 5941020111 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A13

14   นาย   บอบบี้   คําบุญเฮือง 5949010413 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เกียรตินิยมอันดับ 2 2A14

15   นาย   สราวุฒิ   กลาหาญ 5942040324 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.ตอเรือหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2A15

นายวสันต    บุญภา

อาจารยผูคุมแถว

เลขที่นั่ง

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา เกียรตินิยม
( ภาษาไทย )



แถว  1B

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   พงษปภัส   พิณรัตน 5941020112 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B01

2 นางสาว   ศุภลักษณ   สีตางคํา 5942020209 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B02

3   นาย   สุรชัย   แนวจําปา 5941040108 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B03

4   นาย   เพชร   แสนบริสุทธิ์ 5941010111 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B04

5   นางสาว   นันทนภัส   กัญจนพิลา 5942040206 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B05

6   นาย   บุญยฤทธิ์   คําผอง 5942040905 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 1B06

7   นาย   คณิต   คําเขียว 5941050805 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 1B07

8   นาย   สุทธิเกียรติ   เศษฐา 5942020212 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B08

9   นางสาว   อรนุช   กันพนม 5942010711 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B09

10   นาย   วรวุฒิ   พนาลิกุล 5941040115 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B10

11   นาย   อนันต   หอมสมบัติ 5941050804 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 1B11

12   นางสาว   ทองใหม   สุรธรรม 5942010509 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู เกียรตินิยมอันดับ 2 1B12

13   นาย   ธวัชชัย   เสียวสุข 5941050104 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 1B13

14   นางสาว   พรสวรรค   นาสมวงศ 5942010915 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 1B14

15   นางสาว   สุวนันท   สุทธิสิงห 5942040921 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 1B15

นายศราวุธ   วงศพงษคํา

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
( ภาษาไทย )

เกียรตินิยม



แถว  2B

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   อัษฎาวุฒิ   ทาวพิมพ 5941010802 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2B01

2   นางสาว   นลินี   โปตะวัตร 5942040304 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.ตอเรือหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B02

3   นางสาว   วิชญตา   ทุมนันท 5941040104 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B03

4   นางสาว   สมปอง   หมอยา 5942040313 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.ตอเรือหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B04

5   นางสาว   กัญญาณัฐ   แสนคําภา 5942040201 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B05

6   นางสาว   ประภัสสร   แข็งขอ 5942040306 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.ตอเรือหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B06

7
  นาย   ปณณธร   ภัทรอิทธิกุล

5941050802
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 2 2B07

8   นางสาว   ปลันธนา   จิตตบรรจง 5941050105 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B08

9   นาย   พงสี   สายยาเย็น 5949010415 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เกียรตินิยมอันดับ 2 2B09

10   นางสาว   สลิลทิพ   อุตมาณ 5942040215 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B10

11   นาย   สุภชัย   ยามะนันท 5941020109 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B11

12
  นาย   อัครวินท   นอยเมืองคุณ

5941040114
เทคโนโลยีไฟฟา

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เกียรตินิยมอันดับ 2 2B12

13   นาย   ภานุวัฒน   เสนายอด 5941040103 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2B13

14   นาย   วีรยุทธ   สารีบุญ 5941040116 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2B14

นายศราวุธ   วงศพงษคํา

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา หมายเหตุ
( ภาษาไทย )



แถว  3A

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   สุทธิเกียรติ์   คําสุข 5941040107 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A01

2   นาย   สุรวุฒิ   ธงวิชัย 5941040109 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A02

3   นาย   อภิสิทธิ์   เพชรภูมี 5941040111 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A03

4   นาย   เจตนรินทร   แกวพรมมา 5941010108 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A04

5   นาย   โจนาทาน   เคยอง 5841010109 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A05

6   นาย   โชคทวี   ศิริสมบัติ 5841010111 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A06

7   นาย   ณัฐธนัน   คติพจน 5841010105 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A07

8   นาย   ตอศักดิ์   คําไล 5841010107 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A08

9   นาย   เทพพร   หงษสุวรรณ 5741010104 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A09

10   นาย   ธีระพล   วรจักร 5941010102 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A10

11   นาย   บุญลอม   บางทราย 5741010108 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A11

12   นาย   ปญญา   สุทธิเมธากุล 5941010103 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A12

13   นาย   พงศกร   สุโนภักดิ์ 5841010104 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A13

14   นาย   มานะชัย   มั่งมี 5841010113 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3A14

นายกมล  มาสุข

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
( ภาษาไทย )



แถว  3B

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   สมชาย   อุดมพันธ 5841010106 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B01

2   นาย   อดิศร   อุยะพิตัง 5941010110 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B02

3   นาย   กิติศักดิ์   ศรีสังข 5941020115 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B03

4   นาย   จักราวุธ   ธรรมรงค 5941020101 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B04

5   นาย   ธีรเดช   แกนสาร 5941020103 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B05

6   นาย   มงคล   แสงคอม 5941020104 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B06

7   นาย   วิฑูรย   เพียรสมภาร 5941020105 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B07

8   นาย   ศรชัย   ใสสะอาด 5941020106 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B08

9   นาย   สมพร   โลหิทัด 5941020107 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B09

10   นาย   สมาน   นาสมทรง 5941020108 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B10

11   นาย   อนุชิต   วงคภูมี 5941020113 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B11

12   นางสาว   กมลทรรศน   มูลนันท 5941050114 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B12

13   นาย   เจตนิพัทธ   ตันสกุล 5941050113 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B13

14   นาย   ชาญวุฒิ   ประธาน 5941050102 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B14

15   นางสาว   ธนพร   โอรักษ 5941050116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3B15

นายกมล  มาสุข

อาจารยผูคุมแถว

เลขที่นั่ง

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
( ภาษาไทย )



แถว  4A

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   วรวัฒน   อินดา 5941050107 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A01

2   นาย   วิทยา   เบาสิงหสวย 5941050117 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A02

3   นาย   ศตวรรษ   ถิ่นมะนาว 5941050108 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A03

4   นาย   ศักดิ์สิทธิ์   ผลเพิ่ม 5941050109 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A04

5   นาย   สุริยะ   พลหลวงศรี 5941050111 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A05

6   นาย   อภิวัฒน   สุระคาย 5941050112 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A06

7   นาย   อภิสิทธิ์   เมืองไชย 5941050118 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A07

8   นาย   คมกริช   สุมมาตย 5941060101 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A08

9   นาย   ชัชชัย   ธาตุวิสัย 5941060102 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A09

10   นาย   ณัฐวัฒน   บุตตะนันท 5941060122 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A10

11   นางสาว   ดาราวรรณ   ปานฟก 5941060104 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A11

12   นาย   ปยะพงษ   เสมียนกุล 5941060106 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A12

13   นาย   พุทธชาติ   นาทมพล 5941060107 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A13

14   นาย   มนัส   ชํานิยา 5941060109 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A14

15   นางสาว   มาลัยทิพย   ตรีรัตน 5941060110 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4A15

นายสุรพงษ   ชัยจันทร

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
( ภาษาไทย )



แถว  4B

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   ฤทธิพร   เพชรคง 5841060103 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B01

2   นาย   วัชรพล   สุดตา 5941060112 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B02

3   นาย   อดิศักดิ์   เลื่อมศรี 5941060117 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B03

4   นางสาว   กันตกนิษฐ   สายทองมาตร 5949010101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B04

5   นางสาว   ฉายตะวัน   ยาพรม 5949010103 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B05

6   นางสาว   ชไมพักตร   อันโน 5949010106 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B06

7   นาย   ธนาวัฒน   ไกยราช 5949010105 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B07

8   นางสาว   นิภา   ศรีวงศษา 5749010122 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B08

9   นางสาว   พัชริน   โคธิเสน 5949010104 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B09

10   นางสาว   มาริตา   กุลเกษตร 5949010108 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B10

11   นางสาว   มินชญา   ใจบุญ 5949010116 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B11

12   นาย   วทานัย   ไกรสกุล 5949010109 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B12

13   นางสาว   วิภาพร   หนูกลาง 5949010110 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 4B13

14   นางสาว   กมลรัตน   มนตรี 5942010201 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 4B14

นายสุรพงษ   ชัยจันทร

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
( ภาษาไทย )



แถว  5A

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   กัญญาภัทร   สาระคุณ 5942010202 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A01

2   นางสาว   ชลิตา   ภาคมฤค 5942010205 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A02

3   นางสาว   ดวงพร   คําใส 5942010206 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A03

4   นางสาว   นริศรา   ไชยชนะ 5942010209 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A04

5   นางสาว   ปริญะฉัตร   ทิพยสุทธิ์ 5942010208 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A05

6   นางสาว   ปยวรรณ   พรมนิวาส 5942010210 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A06

7   นางสาว   พรรณทิพย   พัฒนมาศ 5942010211 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A07

8   นางสาว   มลลิตา   ชัยโชค 5942010212 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A08

9   นางสาว   โยวิกา   พันพิลา 5942010226 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A09

10   นางสาว   รสสุคนธ   เฉื่อยกลาง 5942010214 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A10

11   นางสาว   วิจิตรา   ยาสาไชย 5942010227 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A11

12   นางสาว   สําลี   เศษรักษา 5942010218 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A12

13   นางสาว   สุทธิตา   ชัยอามาตย 5942010220 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A13

14   นางสาว   สุพัตรา   ธาตุไพบูรณ 5942010221 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5A14

นางปภาภัทร    แสงแกว

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่
คํานําหนา

นาม
รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา

( ภาษาไทย )



แถว  5B

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   อมรรัตน   ตันนารัตน 5942010222 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B01

2   นางสาว   อําพันธ   โหรานิตย 5942010223 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B02

3   นาย   กรรณภักดิ์   อาสนชัย 5842020213 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B03

4   นางสาว   กัญยาณี   โคตรวงคษา 5942020201 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B04

5   นาย   จักรณรงค   สุวรรณรอด 5942020213 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B05

6   นางสาว   นรินทร   รามประพฤติ 5942020214 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B06

7   นางสาว   พรรณณิภา   บุษบา 5942020203 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B07

8   นางสาว   วรัชดา   พลไกรษร 5942020205 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B08

9   นางสาว   วรางคณา   กมลเรือง 5942020206 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B09

10   นางสาว   วลัยรัตน   คําภิรมย 5942020207 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B10

11   นาย   วัฒนา   รอดแสดง 5942020208 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B11

12   นางสาว   อักษราภัค   โพธิ์สุ 5942020211 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B12

13   นางสาว   จงรักดี   นันทะ 5942040202 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B13

14   นางสาว   ดารุณี   อุณาสิงห 5942040203 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B14

15   นางสาว   ธันยาภัทร   ทิณาภูวงศ 5942040204 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 5B15

นางปภาภัทร    แสงแกว

อาจารยผูคุมแถว

เลขที่นั่ง

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลําดับที่
คํานําหนา

นาม
รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา

( ภาษาไทย )



แถว  6A

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   ประไพรรัตน   พรมสุข 5942040208 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A01

2   นาย   ภูริพัฒน   วงศศิริชัยกุล 5942040209 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A02

3   นาย   ภูวเนศวร   พฤติรัตน 5942040210 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A03

4   นางสาว   รัชฎาพร   วงษไกษร 5942040213 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A04

5   นางสาว   สลักจิต   อริยานุวัฒน 5942040214 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A05

6   นางสาว   สุจิตตรา   เหลาหงษา 5942040216 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A06

7   นางสาว   สุดา   กันหา 5942040220 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A07

8   นางสาว   สุภาพร   ริยะบุตร 5942040217 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A08

9   นางสาว   อภิญญา   ทรัพยสุวรรณ 5942040218 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 6A09

10   นาย   ชินวัตร   ปานมีศรี 5942040319 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6A10

11   นาย   ณัฐ   หนองเหล็ก 5942040320 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6A11

12   นาง   ณัฐนันท   มงคลสวัสดิ์ 5942040301 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6A12

13   นางสาว   ดารุนันท   ดีสัตถา 5942040312 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6A13

14   นางสาว   ดุจดาว   พยัคฆวงษ 5942040303 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6A14

15   นางสาว   เดือนเพ็ญ   สาริมาตย 5942010316 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6A15

นางยุภาพร   จันทศิริ

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่
คํานําหนา

นาม
รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา

( ภาษาไทย )



แถว  6B

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   นิภาภรณ   ใจทน 5942040305 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B01

2   นางสาว   พิมผกา   ภักดีราช 5942040307 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B02

3   นางสาว   มณีเนตร   วิเศษสุนทร 5942040308 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B03

4   นางสาว   เมทินี   วิเศษสุนทร 5942040317 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B04

5   นางสาว   วนิชญา   สีออน 5942040310 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B05

6   นาย   วรายุทธ   สุวรรณทรัพย 5942040322 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B06

7   นาย   อิศราวุธ   พรหมพิทักษ 5942040318 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย 6B07

8   นาย   จรุงวงศ   บรมสําลี 5841040401 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B08

9   นาย   เจษฎา   แสนปญญา 5841040412 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B09

10   นาย   นําชัย   บุญสิงห 5841040402 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B10

11   นาย   รุงเรือง   ปนะโต 5941040403 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B11

12   นาย   วีระพงษ   พันธุกุล 5841040408 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B12

13   นาย   สวราชย   พลหลา 5941040402 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B13

14   นาย   สุทธิสาร   ทิพยแสง 5941040401 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 6B14

นางยุภาพร   จันทศิริ

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เลขที่นั่งลําดับที่
คํานําหนา

นาม
รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา

( ภาษาไทย )



แถว  7A

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   อดิศร   ศรีวรสาร 5941040404 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A01

2   นาย   จิตติพงษ   สายตา 5949010411 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A02

3   นาย   เฉลิมชัย   พะยมหน 5949010401 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A03

4   นาย   ชาญณรงค   กําลังดี 5949010405 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A04

5   นาย   ทนงศักดิ์   อุปชาคํา 5949010402 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A05

6   นาย   ธนานนท   ชาญสูงเนิน 5949010417 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A06

7   นาย   ธีรพงศ   สุริยะกาญจน 5949010403 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A07

8   นาย   นิพนธ   อินทรแสง 5949010404 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A08

9   นาย   บดินทร   บาริศรี 5949010408 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A09

10   นางสาว   ลักษณา   อรรถรุงโรจน 5949010416 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A10

11   นาย   สมไซ   คําบุญเฮือง 5949010414 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A11

12   นาย   อนุกูล   ชัยสินธุ 5949010407 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 7A12

13   นาย   กฤษฎา   รัตนพลที 5941040510 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7A13

14   นาย   ทรงวุฒิ   ตะโนนทอง 5941040502 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7A14

วาที่  ร.ต เรวัตร   อินถา

อาจารยผูคุมแถว

เลขที่นั่ง

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลําดับที่
คํานําหนา

นาม
รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา

( ภาษาไทย )



แถว  7B

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   ธีระวัฒน   แสพลกรัง 5941040503 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B01

2   นาย   พูนศักดิ์   จันโสม 5941040509 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B02

3   นาย   วิทยา   โกมาลย 5941040501 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B03

4   นาย   วีระศักดิ์   บุญประคม 5941040504 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B04

5   นาย   ศุภชัย   โนคํา 5941040511 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B05

6   นาย   สุริยัณห   หมื่นชั่ง 5941040506 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B06

7   นาย   อิทธิมนต   ดวงเพชร 5941040508 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B07

8   นางสาว   กัลยา   นรินทรพันธ 5942010505 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B08

9   นางสาว   ทิพยวรรณ   แสงจันทร 5942010504 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B09

10   นางสาว   นภัสสรณ   ละลี 5842010506 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B10

11   นางสาว   นิลาวรรณ   บุญประจันทร 5842010507 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B11

12   นางสาว   ปทมา   บุญมี 5942010510 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B12

13   นางสาว   พนิดา   หัดสิม 5942010501 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B13

14   นางสาว   วิชุดา   สุวรรณทอง 5942010506 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B14

15   นางสาว   สุพัตรา   บุญกวาง 5842010510 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 7B15

วาที่  ร.ต เรวัตร   อินถา

อาจารยผูคุมแถว

เลขที่นั่ง

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลําดับที่
คํานําหนา

นาม
รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา

( ภาษาไทย )



แถว  8A

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   กิตติทัต   วรรณศรี 5941010601 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A01

2   นาย   กีรศักดิ์   ศรีเกษ 5941010602 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A02

3   นาย   ณัฐวุฒิ   พลซา 5941010605 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A03

4   นาย   ธนพงศ   โสภาวัฒน 5941010620 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A04

5   นาย   ธนวินท   บัวนาค 5941010606 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A05

6   นาย   ธนาวัฒน   กาฬสินธ 5941010607 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A06

7   นาย   เบิกชัย   ชัชวาลย 5941010608 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A07

8   นาย   ภูดิศ   สอนสุภาพ 5941010610 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A08

9   นาย   วสันต   เขียนศรีออน 5941040613 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A09

10   นาย   ศรสิทธิ์   ปลิดเพชร 5941010614 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A10

11   นาย   ศราวุธ   พึ่งสุข 5941010615 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A11

12   นาย   สัตตาวาส   ทองสงคราม 5941010616 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A12

13   นาย   อุเทน   ศรแกวธรรมมัง 5941010618 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A13

14   วาที่รอยตรี   ทนงศักดิ์   มูลที 5841060619 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคเลย 8A14

15   นางสาว   กนกภรณ   แฉงสูงเนิน 5942010713 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8A15

นายประพันธ   ยะคําปอ

อาจารยผูคุมแถว

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560
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นาม
เลขที่นั่ง

( ภาษาไทย )
ชื่อสถานศึกษาสาขาวิชารหัสนักศึกษา



แถว  8B

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   กมลรัตน   นวลสวาท 5942010701 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B01

2   นางสาว   ขัติยาภรณ   บุตรสิม 5942010702 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B02

3   นางสาว   จิราพร   ปอพันธ 5942010703 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B03

4   นางสาว   นภัสสร   ปองที 5942010704 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B04

5   นางสาว   ลลิตา   จันทะบับภาศรี 5942010709 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B05

6   นางสาว   สุนีรัตน   นาวงศรี 5942010710 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B06

7   นางสาว   อรอุมา   จันทรพานิช 5942010712 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8B07

8   นาย   เจนณรงค   ขันทะ 5741040806 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B08

9   นาย   ธนกร   รอบรู 5941040803 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B09

10   นาย   พงศพัศ   กุลแกว 5941040801 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B10

11   นาย   สรณสิริ   คณะเมือง 5941040804 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B11

12   วาที่รอยตรี   ทวี   ไวสีแสง 5841010823 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B12

13   นาย   ธนวิชญ   เชื้อมณฑา 5841010821 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B13

14   นาย   ภานุพงศ   บุราณรักษ 5841010811 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8B14

นายประพันธ   ยะคําปอ

อาจารยผูคุมแถว

เลขที่นั่ง

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลําดับที่ คํานําหนานาม รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
( ภาษาไทย )



แถว  9A

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   อลงกรณ   สิทธิจันทร 5841010808 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A01

2   นาย   กรวิทย   โมรา 5941020810 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A02

3   นาย   ตรีพิมาย   ศรีทองสุข 5941020809 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A03

4   นาย   ธีรพงษ   อรัญทม 5941020806 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A04

5   นาย   ปกรณศักดิ์   หารคุโน 5941020802 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A05

6   นาย   ปรีชา   สถาพร 5941020801 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A06

7   นาย   พีรพล   แสงสูง 5941020811 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A07

8   นาย   วุฒินัย   ประวะโข 5941020803 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A08

9   นาย   ศักดิ์สิทธิ์   ศรีรักษา 5941020808 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A09

10   นาย   สถาพร   นิลศิริ 5941020812 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A10

11   นาย   สุรวุธ   คําแดงใส 5941020805 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A11

12   นาย   อนันต   มีแสง 5941020807 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A12

13   นาย   อมรลักษณ   หาญธงชัย 5941020804 เทคโนโลยีแมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A13

14   นาย   ธนบดี   ดวงจันทร 5941050801 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9A14
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แถว  9B

ชื่อ นามสกุล

1   นาย   พงษพัฒน   พุดจันทึก 5941050803 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9B01

2   นาย   สังวาลย   บุตรกันหา 5841050808 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9B02

3   วาที่รอยตรี   เสกสรร   เรืองประทีป 5941050806 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 9B03

4   นางสาว   เกื้อกูล   สิงหวงษ 5942010904 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B04

5   นางสาว   ฆมรรัตน   อุตทะบุตร 5942010906 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B05

6   นางสาว   ฐิติมา   ไชยเดช 5942010907 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B06

7   นางสาว   นฤมล   แคนวัง 5942010910 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B07

8   นางสาว   นิสาชล   โพธิปกษ 5942010911 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B08

9   นางสาว   ปรางวลัยลักษณ   รอบรู 5942010913 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B09

10   นางสาว   พรรณธิดา   ศรีสุข 5942010920 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B10

11   นางสาว   สุดารัตน   คําทึง 5942010921 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B11

12   นางสาว   สุภัสสร   จันทรแกว 5942010917 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B12

13   นางสาว   เสาวลักษณ   พุฒบุญ 5942010918 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B13

14   นาย   กองเดช   เดชกอง 5942040901 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B14

15   นางสาว   ขวัญนภา   มะลิซอน 5942040909 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 9B15
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แถว  10A

ชื่อ นามสกุล

1   นางสาว   ชลธิชา   บุดดีสุวรรณ 5942040910 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A01

2   นางสาว   ชลิตา   วงษทับซาย 5942040912 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A02

3   นาย   ณัฐนนท   ใหมออง 5942040903 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A03

4   นาย   ภูริพัฒน   จอดนอก 5942040907 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A04

5   นางสาว   มรกต   โคตรศรี 5942040914 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A05

6   นางสาว   มาริสา   ชาวพร 5942040915 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A06

7   นางสาว   มาลีสา   มะลิซอน 5942040916 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A07

8   นางสาว   วราพร   นันตา 5942040917 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A08

9   นางสาว   วิรงรอง   อินทรวิเศษ 5942040918 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A09

10   นางสาว   ศิวาพร   ทุมลา 5942040920 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10A10

บัณฑิตพิเศษ

ชื่อ นามสกุล

1 พระ ณรงศักย รัตนชาติภัลลพ 5942040902 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

2 นางสาว นริศรา ธนารักษ 5942040205 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

3 นางสาว จันทรฉาย พรมวิชัย 5942040302 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย

4 นางสาว วรรณภา โชติทุม 5942040311 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย

5 นางสาว สมใจ ปอทะวีคูน 5942040314 คอมพิวเตอรธุรกิจ วทอ.การตอเรือหนองคาย
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