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แผนกวิชาช่างยนต์ 
ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 

1 นายศิริราม  มาโยธา 
นายวงค์ตะวัน  วงษาเวียง 
  

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 

061-1283015 
061-3371604 

 

ร้าน สุทินการยาง 379 ม.16 ถ.บายพาส  
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 043-524-4888 

2 นายณัฐพล  สูงสันเขต 
นายกฤษนัย  เรียงมนตร ี
 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

098-8141106 
063-7433431 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรการยาง (2550) 
261 ม.23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-512035  

3 นายอนุรักษ ์ อารีเอื้อ 
นายรัฐพงษ ์ เงาศร ี
นายภูวเดช  กันทาบุญ 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

094-4705059 
080-0690604 
094-6387872 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้วนการยาง 2 ถ.เทวาภิบาล  
ต.ในเมือง 45000 โทร 043-511491   
043-511491 

4 นายประดิษฐ์  สมบูรณ ์
นายพีระวุฒิ  วินทะไชย 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/1 

098-6630375 
093-5266276 

อู่ ไทยเจรญิการช่าง 52 ม.20 ถ.รณชัยชาณ
ยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 087-420-4056 

5 นายกฤษดา  สอนจิตร ์
  

  

ปวช. 2/2 
 
 

092-9495740 
 
 

ร้าน ช่างกบ 38 ม.13 ต.หัวช่าง  
อ.จตุรพักรบมิาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 
โทร 085-759-4366 

6 นางสาวขวัญฤทัย  ดวงสมศรี      ปวช. 2/2 061-2160542 อู่ ช่างเอ็ม Bm รีแม๊พร้อยเอ็ด 
7 นายภูมินทร์  มานะกิจ    

  
ปวช. 2/2 

 
082-5763439 

 
อู่ศักดิ์เซอร์วสิ 112 ม. ต.คงสิงษ ์อ.จังหาร  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 083-332-3762 

8 นายสุรแสง  เที่ยงอารีย์    
นายวุฒิภัทร  พุทธา 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

092-9296252 
063-7291239 

ร้าน P&P เซอร์วสิ  306 ม.9 ต.โนนรัง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 086-087-9419 

9 นายณัฐพล  หารสมัคร    ปวช. 2/2 098-1476901 ร้าน สุพจน์ผา้เบรค  391 ถ.ทางออกร้อยเอ็ด-
โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จรอ้ยเอ็ด 
45000 087-954-1092 087-954-1092 

10 นายภัทรเชษฐ์  ต้อยจตัุรสั 
นายอิศรานุวัฒน ์ ขันไชย  

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

083-8346551 
063-8203346 

ร้านกัลเจริญการยาง 645/9 ม.2 ต.ศิลา  
อ.เมือง จ.บอนแก่น 40000  
โทร 091-003-3249  

11 นายนนทวัฒน ์ พิมพ์วิชัย 
นายกิตติศักดิ์  จ้อยนุแสง 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

062-8029986 
084-0581844 

อู่ คำมูลยานยนต์ 99 ม.2 ถ.ร้อยเอ็ด-วาปีปทุม  
ต.ขอบแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 081-717-4603 

12 นายยศธร  อุ่นสมยั    
  

  

ปวช. 2/2 
 
 

099-0120863 
 
 

บริษัท ราชพฤกษ์ ไทร์เซลส์ จำกดั 981/1 ม.5  
ถ.ราชพถษต์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี 
โทร. 021-99796 , 021-191-9797 

13 นายพีระพัฒน์  พันโยธา      
นายฐิติพันธ์ุ  กรรณรัตน ์
  

  

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

 
 

080-9753690 
063-0327568 

 
 

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด 
266 ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง  
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 043-514033  

14 นายเมธ ี ถินรัศมี    
นายธีรวุฒ ิ ไกยสวน     

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/1 

096-2598927 
085-8084252 

บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด จำกัด 75/1 ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 093-515-555  

15 นายกฤษดา  จินดาศรี    
นายชัยวัฒน์  พรมโสภา      

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

061-6050956 
064-4261303 

อู่ร้อยการช่าง 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
16 นายอลงกรณ์  เชื้อนาค 

นายปรีญวัฒน ์ เอกสินธุ ์
  

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

099-4677153 
062-8097545 

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนตไ์พบูลย์ จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) 322 ม.8 จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร.061-941-6953 

17 นายกฤษดา  พรมศรี   ปวช. 2/1   096-6748840 อู่ อินเตอร์เซอร์วสิ กรุ๊ป 
18 นายภูริชญ์  สรรพวุธ 

นายนันทวัฒน์  ดวงประทุม 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

086-3258039 
098-6010425 

บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด 333 ม.7  
ต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอด็ 45170   
โทร 043-501-999 

19 นายศักดิ์ชัย  ธรรมโหร ปวช. 2/1    อู่ โต เซอร์วิส 143 ม.4 ต.หว่านไฟ  
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 45170 

20 นายภูบดินทร์  พรมเมฆ ปวช. 2/1 064-9364491   ร้านเลศิการช่าง 621 ม.14 ต.เหนือเมือง อ.
เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4500 โทร 086-220-5474 

21 นายมงคล  คำโคตรสูณ ปวช. 2/1   096-9062783 อู่ จรูญ ออโต้ เซอร์วิส 289/4 ถ.รณชัยชาญ
ยุทร อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 4500 
โทร 082-863-3153 

22 นายกวีวัฒน์  พันธ์เกษม 
นายณิชานนท์  ทองโกฏิ 

ปวช. 2/1   
ปวช. 2/1   

082-1997851 
083-7107325   

อู่ พงศกรการช่าง 74 ม.3 ต.พุงรา่ง  
อ.พระพุทรบาท จ.สระบรุี 4500 
โทร 082-199785 

23 นายนนัทฤทธิ์  ฤาชา ปวช. 2/1 086-4757409 อู่ สถานี ช่างโต ถ.แจ้งสนิท ต.ทุ่งเขาหลวง  
อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 

24 นายสิริชัย  กัลยาเลิศ   
นายภีรภัทร  สืบชาต ิ

ปวช. 2/5    
ปวช. 2/5    

085-5815270 
065-5708559 

คลินิกมอเตอร์ไซด์ (วิทยาลัยเทคนคิร้อยเอ็ด) 
561 ม.7 ต. ดงลาน อเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 094-265-7228 

25 นายสืบสกุล  พิมสอน    
นายธนากร  มะณีน้อย   

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/5 

061-1460522 
098-7797574 

อู่ช่างพนธ์ ออโต้พาร์ท 14 ม.14 ต.หัวช้าง  
อ.จตุรพัตรพมาน จ.ร้อยเอ็ด 445180 
โทร 089-842-2917 

26 นายศุภชัย  เผ่าภูร ี
นายฐาปนา  อรุณไพร    

ปวช. 2/6    
ปวช. 2/6    

083-2059832 
080-7360801 

อู่ศักดิ์เจรญิยนต์ 112 ฒ.4 ต.ดงสิง อ.จังหาร  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 083-332-3762 

27 นายธีรภัทร  พัฒนะโชติ    ปวช. 2/6   093-3595651 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาโพนทอง) 
22 ม.12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
45110 โทร.043-571-4534 

28 นายจิรยุทธ  พุดสี    ปวช. 2/6    093-4306037 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด) 
266 ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.087-952-7215 

29 นายรภภีัทร  จอมคำสิงห์    ปวช. 2/5    063-9852072 อัมพรการยาง ม.15 ต.รอบเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 

30 นายจิรัชชัย  พิจุลย ์
นายเกียรติศักดิ์  แสงกลุ 
นายอนุรักษ์  อุ่นสมัย 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

093-5439059 
063-6023424 
094-3645911 

อู่ บริบูรณ์ ออโต้ เซอร์วสิ 4  ถ.ปทัมานนท์  
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 45150 
โทร 081-708-1916 

31 นายภูมิพัฒน์  จันทร์ทอง    ปวช. 2/6    092-9965692 วิวัฒน์ยนต์ 19 ม.19 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภมูิ  
จ.ร้อยเอ็ด  45120 โทร 099-167-5181 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
32 นายถิรวิทย์  ไชยสมิ ปวช. 2/6    095-1920419 อู่ใหม่สะท้านบริการ 144 ม.13 ต.หัวช้าง  

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180  
โทร 085-469-2128 

33 นายอัครวินท์  แก้วอุดม   ปวช. 2/6 080-4686909 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงยืน) 
682 ม.5 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เชียงยืน 
44160 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาน  
โทร 043-781-988 

34 นายอรรฆพล  สายโสภา   
นายธีรวัฒน์  รินทะไชย    

ปวช. 2/6    
ปวช. 2/6    

065-0817573 
065-6323660 

อู่รวมใจ 287 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 โทร 089-272-2551 

35 นายกรกช  สุ่มมาตย์   ปวช. 2/5    082-8602727 อู่ อู๊ดเซอร์วิส 250 ม.9 ต.โนนรัง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 089-570-0302 

36  นายปฏิพล  แสนเมืองชิน   
นายตัณติกร  ศรแผลง 

ปวช. 2/5    
ปวช. 2/5    

065-6426130 
094-8344985 

เฉลิมวุฒิดเีซล 227 ม.16 ต.นิเวศ อ.ธวัชบุรี  
จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร 091-204-6908 

37 นายสิงหา  สระทอง    
นายนิตินัย  โคตะนิต   

ปวช. 2/5  
ปวช. 2/5 

064-9898538 
084-3937691 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยุทธชัย เซอรว์ิส 180 ม.7 
ต.หมูม่น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170  
โทร 062-186-7987, 043-513351 

38 นายตะวัน  ประกอบแสน   ปวช. 2/5    083-2389386 บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด จำกัด 75/1-2 ต.ในเม
อง อ.เมืองร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-515-
555 

39 นายสันตภิาพ  สืบสุนทร     ปวช. 2/5    065-0950040 ทวีการช่าง 16 ม.7 ถ.หน้าค่านพลร.6 ต.โพธิส์ัย 
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 456280  
โทร 081-448-8496 

40 นายพงศ์ภาณุ  อนันตา   ปวช. 2/5    093-0532790 ศูนย์จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือ
มือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

41 นายสุขสันต์  พายุพัด ปวช. 2/6 093-6525509 สุนันเซอร์วิช 210 ม.9 ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร 082-252-4916 

42 นายภูริพัฒน์  พูนวิเชียร    ปวช. 2/5 067-0848630 อู่ สมชายยนต์ 236 ม.72 ต.รอบเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 

43 นายปราบดา  บุศย์รัศมี    ปวช. 2/5    095-4198388 อู่ สามโชคเจริญยนต์ 244 ม.16 ต.รอบเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 084-789-7511 

44 นายทีนภัทร  แสงประจักษ์    
นายพละพล  พรมสีแก้ว       

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5     

086-4575277 
097-0289238 

อู่ อ้วน Speed เทอโบ 101 278 ม.7 ต.สีแก้ว 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 064-843-3706 

45 นายสิริชัย  กัลยาเลิศ    
นายภีรภัทร  สืบชาต ิ

ปวช. 2/5  
ปวช. 2/5 

085-5816270 
065-5708559 

พร้อมพังการช่าง 
561 ม.7 ต. ดงลาน อเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 094-265-7228 

46 นายพิเชษฐ์ชัย  นาเลา    ปวช. 2/8 098-9789461 ตรอ.เมืองสรวง 306 ถ.ร้อยเอ็ด-สุวรรณภมูิ  
ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอด็ 45220 
โทร 095-173-4428 

47 นายกฤษฎา  ศิลาวรรณ 
นายปริญญา  เช้ือลิ้นฟ้า 

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

098-4403182 
093-7363302 

267 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 
45220 โทร 081-891-4955 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
48 นายณัฐดนยั  ประเสริฐ ปวช. 2/8    065-0416700 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด 217 ม.6  

ถ.แจ้งสนิท จ.ร้อยเอ็ด 45120  
โทร 043-550-556 

49 นายอนันต์  โพธิ์ศร ี
นายธเนศ  ชมภูพิษย ์
นายภาณุรุจ  มะลิซ้อน 

ปวช. 2/8    
ปวช. 2/8    
ปวช. 2/8    

062-1406217 
083-2022934 
084-1128394 

ร้อยเอ็ดผ้าเบรค 85 ม.11 ถ. ร้อยเอ็ด-กาฬสินธิ ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 099-634-8533 

50  นายรัชชานนท์  โยธาธรรม ปวช. 2/8    099-2036867 ร้าน วิวัฒน์ยนต์ 719 ม.11 ต.ขวัญเมือง 
45120 โทร 099-167-5181 

51 นายณัฐพงษ์  ตะวงษา 
นายอานนท์  แสนกล้า 

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

095-6793236 
094-6136579 

ร้าน อาทรการยาง 136 ม.12 ต.สระแก้ว อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 

52 นายณัฐวุฒิ  วงษาเวียง 
นายสหรัฐ  ภักดีสมัย 
นายภูมิพิชิต  นันทนะกิจ 

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7  

061-3050771 
080-9180629 
098-2231531 

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด) 
266 ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-514033 

53  นายธีระยุทธ  บุศเนตร 
นายธีรภัทร์  แสวงนาม 
นายนพรุจ  ชิณโคตร ์
นายสนธยา  ศรผีา 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/8 

065-4797144 
083-2292856 
095-6717621 
083-9767879 

อู่หน่อยออโต้คาร์ 101 32/80 ม.7 ถ.แจ้งสนิท 
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 456170 
โทร 083-976-7879, 088-57129051 

54 นายปิยวัฒร  วิทนทะไชย 
นายยุทธพิชัย  หารประทุม 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

097-2175083 
095-9643243 

บริษัท ราชามอเตอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด 
119 ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 

55 นายรพีพัฒน์  นุ่นนาแซง ปวช. 2/7    061-4406289 บริษัท ราชามอเตอร์เสลภมูิ จำกัด 
229 ม. ต.กล่าง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 
โทร 043-551600 

56 นายจักรภพ  โคตรธสิาร ปวช. 2/8    063-0327858 Ford Chitsongsawat Roi-Et 129 ถ.แจ้งสนิท 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 043-515696 

57 นายธีรเกียรติ  ลาขมุเหล็ก ปวช. 2/7    093-3260262 ร้าน ทรัพย์จินดา 103/56 ม.1  
ถ.รณชัยชาญยุทร ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160 โทร 094-629-0674 

58 นายชญานินทร์  พัฒนะโชต ิ ปวช. 2/7 098-4838069 ศ.เจรญิยนต์ 284 ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย  
จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทร 086-218-1491 

59 นายชัยวัฒน์  ก้อนรัตน์    ปวช. 2/7    062-6940561 ศ.เจรญิยนต์ 284 ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย  
จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทร 086-218-1491 

60 นายภูมิวุฒิ  หารประทุม 
นายศรัทธา  สิทธิศาสตร ์

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

062-5090768 
082-6721174 

อู่ ประทีปเจรญิการช่าง 357 ม.8 ถ.แจ้งสนิท  
ต.กลาง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 

61 นายรณชัย  นันทวงษ์สา ปวช. 2/7 089-4207813 ร้าน เด่นชัยยนต์ 84 ม.6 ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120  
โทร 089-420-7813 
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62 นายนุพงษ์  วิทยาภูมิ 

นายธีรภัทร  วรรณสิงห ์
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

085-4692128 
064-7523813 

ร้าน อู่ใหม่สะท้านบริการ 144 ม.13 ต.หัวช้าง 
อ.จตุรพัตรพมานจ.ร้อยเอ็ด 45180 
โทร 085-469-2128 

63 นายศุภมงคล  สาระโภค ปวช. 2/7 063-1146933 เพิ่มพูนการช่าง 131 ม.7 ถ.ปัตณมานนน  
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 0862285871 

64 นายวสุธร  แก่นภักดี     ปวช. 2/8 094-9219326 ห้างหุ้นจำกัด ที เอ พี 148 ม.7 ต.บ้านดู่  
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ โทร 093-543-
0044 

65 นายแสงสรุีย์  สีดาฟอง 
นายชัยบรรชา  สืบเพ็ชร 
นายสุธินันท์  อนาสิทธิ 

ปวช. 2/9 
ปวช. 2/9 
ปวช. 2/9 

061-6046975 
093-6232610 
093-2490691 

คลินิกมอเตอร์ไซด์ (วิทยาลัยเทคนคิร้อยเอ็ด) 
84 ม.7 ต.น้ำใส อ.จตรพิภพมาจ จ.ร้อยเอ็ด 
45180 โทร 084-792-0822 

66 นายคัมภรี์  ตรสีอน     
นายสุรศักดิ์  หอมสดุชา  
นายอินทร์ธนา  พรมลาด 

 ปวช. 2/9    
ปวช. 2/9    
ปวช. 2/9    

065-3380366 
092-6183005 
066-1035327 

ช่างโตเรซซิ่ง 299 ม.18 ต.รอบเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 090-276-4892 

67 นายธีระวัฒน์  บุญเลิศ     
นายวัชระ  ลาโพธิ ์

ปวช. 2/9    
ปวช. 2/9    

062-1674929 
091-0324058 

อู่ยงการช่าง 84 ม.7 ต.น้ำใส  อ.จตุร ร้อยเอ็ด 
45180 โทร 088-792-0822 

68 นางสาวหทัยชนก  เข็มสุวรรณ    ปวช. 2/9    098-6206536 บริษัท ราชามอเตอร์เสลภมูิ จำกัด 225 ม.7  
ถ. แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลถูมิ จ.รอ้ยเอ็ด 
45120 โทร 043-551600, 043-550346 

69 นายณัฐวุฒิ  นิระพันธุ์    
นายภูริพัฒน์  เทพขาม   

ปวช. 2/9    
ปวช. 2/9    

080-7350470 
093-6380098 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพาณิชย์ 121 ม.11  
ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 093-326-4994 

70 นายอานนท์  บุญชาย    ปวช. 2/9   097-3018170 อู่ มอ เซอร์ วิส 461 ม.1 ต.หัวช้าง อ..จตุร   
จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทร 089-986-684 

71 นายธีรเดช  ศรีขันธ์ ปวช. 2/9 094-6801239 ร้านเสริมไทยอะไหลย่นต์ 351-352 ม.ร้อยเอด็ 
ถ.ปัทมาปนนท์ ต.หัวช้าง 45180  
โทร 081-7299411 

72 นายชาญวิทย์  แก่นนาคำ ปวช. 2/9    096-3500469 ร้านก้องเจริญยนต์ 38 ม.14 ต.กาะแก้ว  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 

73 นายวุฒินันท์  สารศิร ิ ปวช. 2/9    093-3497287 ท.เจริญ เซอร์วิส 139 ม.10 ต.ดดิ อ.เมือง  
จ.ยโสธร 35000 โทร 095-609-0011 

74 นายศิรวิทย์  คงแจ้ง 
นายอิสระ  บรรเทาพิษ 

ปวช. 2/10    
ปวช. 2/10    

065-8062873 
085-8294752   

ฟอร์ด ชิตทรงสวัสดิ์ ร้อยเอด็ 129 ถ. แจ้งสนิด  
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 043-515-696, 043-515-696 

75 นายญาณกร  โพธิ์ศรี   ปวช. 2/10    065-2687462 รุ่งเจรญิมอเตอร์สุวรรณภูมริ้อยเอด็ 248  
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-515-213 

76 นายศิรวิทย์  คงแจ้ง 
นายอิสระ  บรรเทาพิษ 

ปวช. 2/10    
ปวช. 2/10    

065-8062873 
085-8294752   

ฟอร์ด ชิตทรงสวัสดิ์ ร้อยเอด็ 129 ถ. แจ้งสนิด  
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 043-515-696  043-515-696 
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77 นายญาณกร  โพธิ์ศรี   ปวช. 2/10    065-2687462 รุ่งเจรญิมอเตอร์สุวรรณภูมริ้อยเอด็ 248  

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-515-213 

78 นายสหรัฐ  ปามาฆัง    
นายณัฐวุฒิ  จันทร์รุ่ง   

ปวช. 2/10    
ปวช. 2/10     

062-1063710 
099-0381182 

บริษัท ซี.เจ.เค.กรุ๊ป จำกัด 1/364 ม.20  
ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่  
โทร 061-598-8559  021-856-79899 

79 นายอดิศักดิ์  จันทะชำนิ    ปวช. 2/10     091-7025187 สุลิต เจรญิยนต์ 255 ม.14 ถ.รอบเมือง  
ต.รอบเมือง อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด  45000  
โทร 063-750-4135 

80 นายภานุพงศ์  ยาวะรักษ์    ปวช. 2/10    062-1402021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจรญิมอเตอร์สุวรรณภูม ิ
298 ถ.เทภบริบาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.โนนเปด 
45000 โทร 043-515-213 

81 นายภูธเนธ  รักษาบุญ 
นายภควัค  คำภมู ี
นายณัฐชนนท์  มาโยธา 

ปวช. 2/10 
ปวช. 2/10 
ปวช. 2/10 

083-4062211 
061-5201464 
061-7371331 

ร้าน ศักดิ์บริการ 193 ถ.สุรยิเดชบำรุง ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 083-406-2211 

82 นายกฤษฎา  พิมพิรัตน์    ปวช. 2/10    098-5543945 ร้าน ขวัญเมืองบริการ 157 ม.6 ถ.เสลภูมิ  
ต.ขวัญเมือง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 45120  
โทร 081-661-9750 

83 นางสาวกรกนก  ระดาชัย   ปวช. 2/10 091-0616950 ร้าน ช่างตุ้มอเตอร์ 33 ม.1/6 ต.เชียงขวัญ  
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 099-097-1591 

84 นายชนมชนก  โคตรุฉิม ปวช. 2/10    062-1036872 ปรีชาพาณิชย์ ถ.เสลภมูิ-โพนทอง ต.ขวัญเมือง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120  
094-681-3449 

85 นายอริญชัย  โชติมุข    ปวช. 2/10     063-7936537 คลินิกมอเตอร์ไซด์ (วิทยาลัยเทคนคิร้อยเอ็ด) 
86 นายพงศกร  วินทะไชย    ปวช. 2/10    098-6396791 สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 
87 นายจิรภสัร์  รตันมาลา    ปวช. 2/12 092-5092321 บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด 
88 นายธนวุฒิ  สีหานอก 

นายนนทนันท์  คำสิมา   
ปวช. 2/12 
ปวช. 2/12   

062-1127013 
094-3031034 

บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จํากัด 

89 นายศรายุธ  โยธาจันทร ์
นายปุณญวิช  หามะฤทธิ 
นายพงศกร  สุทธิประภา 
นายภูมิวดล  พันธะไชย 
นายณรค์ศักดิ์  แสนระวัง 
นายณัฐวุฒิ  ธรรมโส 
นายรุ่งวิกรัย  สรีิต 
นายโชคทวี  ชิมรัมย ์
นายกฤษดา  ขันธรักษา  
นายเจษฎาภรณ์  อุดรลาย 
นายณัฐพงศ์  โพธิ์สุวรรณ 
นายรัฐภมูิ  ลาร่องคำ 
นางสาวราตรี  คุ้นเคย 

ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 
ปวช.2/11 

095-7404629 
061-6180991 
096-3976918 
092-5644301 
061-0726565 
095-3717784 
082-9855707 
066-1120807 
093-1589943 
096-0536212 
063-3540525 
063-3540525 

061-6380401 

สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 
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 นายยศกร  พลศรีเมือง 

นายกิตตภิัช  อภัยศร ี
นายอรรถนัตย์  ลีลา 
นายพงศกร  หลงนาม 
นายสิทธิชัย  กองแสง 
นายศุภวิชญ์  ไชยธงรัตน์   
นายเสฎฐวุฒิ  จันทรศร 
นายทวียศ  มอนงาม 
นายอภิสิทธ์ิ  กาสิงห ์
นายอภิสิทธ์ิ  จิตแสง 
นายเศกทพงษ์  สารพัฒน ์
นายโสธร  แสงสอน 
นายจิราวัฒน์  ทุมมีเกต ุ

ปวช.2/11 
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    
ปวช.2/12    

098-6010457 
098-0442241 
084-5823889 
061-9501172 
064-9125314. 
099-4610559  
093-3853170 
095-6506615 
065-5404272 
062-4187411 
085-5069505 
083-2679853 
080-3837290 

 

90 นายชุติเดช  เอี่ยมสอาด   
นายอภิเชษฐ์  มูลศักดิ ์

 ปวส. 1/7 
ปวส.1/7 

 บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 
49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
13210 โทร 063-884-77--6795 

91 นายชัยอนันต์  พิจุลย์     
นายศุภชัย  มาตย์พงษ ์
นายพิริยะ  ชิงชัย 

ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/7  

093-9231565 
063-0138995 
093-3766583 

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด) 
266 ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง  
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
โทร043-511-7978 

92 นายจักรพันธ์  พุ่มเพ็ชร    ปวส.1/7 063-8254099 กวางช้อป (โสกเชือกอะไหล่) 
93 นายธารางกูร  ลาภเย็น    

นายสุรเดช  นราทร         
นายอภิเชษฐ์  มูลศักด ์
นายภานุวัฒน์  เนตรพนา 
นายชุติเดช  เอี่ยมสะอาด 
นายณัฐกร  ธรรมรัตน ์

ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/8   
ปวส.1/8   
ปวส.1/8    

064-9923838 
093-1195963 
063-5172075 
082-5966054 
064-8571264 
091-7089200    

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
13240  โทร 063-884-67955 

94 นายพงศกร  ศรีจันทร์    
นายภูฉาย  ศรจีันทร์      
นายณัฐพล  ปาปะกะ     

ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/8   

094-7303575 
061-7219007 
062-7877350 

อู่ประธูป การช่าง ร้อยเอ็ด 100 ม.10  
ถ.ร้อยเอ็ด-วาปัปทุม  ต.ดงลาน อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด  45000 โทร 098-840-07299 

95 นายพิสิษฐ์  นิลพันธ์   
นายถาวร  สาระโวหาร 

ปวส.1/7 
ปวส.1/7  

093-0897497 
065-8691933 

บริษัท สยามนสิสัน ร้อยเอ็ด จำกัด ถ.แจ้งสนิท  
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 043-511-150 

96 นายดนุพล  ธนเกษตร   
นายปีติกร  สตัยะมุข     

ปวส.1/7 
ปวส.1/7  

093-0897497 
065-8691933 

วรัทออโต้ 6/1 ม.11 ถ.นวลจันทร์ ต.นวลจันทร์ 
อ.บึงกุม จ.กรุงเทพ 10230  
โทร 081-666-1938 

97 นายเจตดิลก  อามาตมนตร ี
นายพิทักษ์  ภานุศร ี
นายนพรัตน์  พิมพ์ศักดิ ์

ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/7 

091-8145596 
063-1188794 
061-9374367 

แบงค์ยางซ่า 46 ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.บางประอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา  13160  
โทร 061-958-8599 

98 นายเสกสรร  บัวสิงห์   
นายจักรพันธ์  พุ่มเพ็ชร 

ปวส.1/7 
ปวส.1/7  

086-3240019 
063-8254099 

โสกเชือกอะไหล่ 215 ม. 7 ต.โพธิ์ชัย  
อ. ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280  
โทร 065-323-6615 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
99 นายดนุนัย  ประมาคำ 

นายประเสริฐ  ไชยกาศ 
ปวส.1/7 
ปวส.1/8   

095-2256037 
064-4976130 

เชฟโรเลต เจริญชัยร้อยเอ็ด 226 ม.3 ถ.แจ้ง
สนิท ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร 062-195-5123 

100 นายวงศ์ธรรม  ธรรมวงศ์   ปวส.1/7 082-5106240 ร้าน ช.อ้อฟเซอร์วิส 143 ม.2  ต.นาโพธิ์  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 089-572-7935 

101 นายพัชรพล  พิมพ์จันทร์   ปวส.1/7 095-5647140 ห้างหุ้นส่วน สุพรการยาง (2550) จำกัด  
261 ม.23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-512-035 

102 นายธรรมสุรตัน์  ชนะสงคราม   ปวส. 1/7 082-1358232 อู่ทัยเจริญ 117 ม.19 ต.รอบเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 088-259-482 

103 นายนิรุต  อินทร์สุข   
นายอัษฎา  วรรณสุทธ์ิ 
นายภานุพงศ์  แมนสถิต 

ปวส. 1/8 
ปวส.1/8 
ปวส.1/8 

063-0924736 
063-0460955 
091-7943094 

ร้านสุทินการยาง 101 จำกดั 379 ม.16  
ต.รอบเมือง อ.รอบเมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 095-893-6564 

104 นายเจษฎา  พงษ์จิตภักดิ์   ปวส.1/8   093-6924577 อู่ ช่างเอ็ม MB รีแมพร้อยเอ็ด 179 ม.5  
ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 098-175-2879 

105 นายเจษฎาภรณ์  หามทอง   
นายจักรพันธ์  วินทะไชย 

ปวส.1/8 
ปวส.1/8 

064-3103233 
061-8689067 

บริษัท พรตะการอินเตอรเ์นช่ันแนล ออโต้
เซอร์วิส จำกดั 162 ม.8 ต.ดงดาน อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 โทร 095-672-9757 

106 นายธนวัฒน์  ศรีแสนตอ   ปวส.1/8    083-8068939 อู่ หน่อย ออโต้ เซอร์วิส 32/80 ม.7 ถ.แจ้ง
สนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร 083-976-7879 

107 นายธนบดี  ประชานันท์   ปวส.1/8   096-6412883 ร้าน สุวรรณภูมิ ดเีซล 102/3 ม.2 ต.ดอกไม้  
อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด โทร 089-4878927 

108 นายอภิสิทธ์ิ  แสงศรเีมือง   ปวส.1/8 098-9053552 อู่ สมภาร การช่าง 201 ม.2 ถ.แจ้งสนิท  
ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 086-862-1258 

109 นายอิทธิกร  หอมเกสร   ปวส. 1/8   098-9053552 อู่ สมภาร การช่าง 201 ม.2 ถ.แจ้งสนิท  
ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 086-862-1258 

110 นายเจษฎา  สางมาตย์   ปวส.1/8 095-6153176 อู่ อุทัยเจริญ 117 ม.19 ต.รอบเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 088-259-482 

111 นายรฐนนท์  จอมคำสิงค์   ปวส.1/8 093-6519127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวร้อยเอด็ศูนย์ล้อ 326 ม.
16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 086-451-0905 

112 นายดนุนัย  ประมาคำ 
นายประเสริฐ  ไชยกาศ 

ปวส.1/7 
ปวส.1/8 

095-2256037 
064-9766130 

บริษัท ซีซีซี ออโต จำกัด (เชฟโรเลตเจริญชัย) 
226 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ปอภาร อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 062-195-5123 

113 นายวุฒิชัย  โกกิลารัตน ์ ปวส.1/8    064-7728099 อู่ โอ๋ การช่าง 325 ม.7  ต.อาจสามารถ   
อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอด็ 45160  
โทร 081-749-2258 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
114 นายณัฐวุฒิ  สารคาม        

นายรัชชานนท์  บุญมาใสย์   
นายนันทวา  เพชรไพฑูรย์    
นายธนากร  ปั้นตาด ี
นายสถิตย์  วงศ์สมศร ี
นายพูนศิลป์  อาจหาญ 

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    

062-2233527 
062-4641672 
062-7632835 
081-3920461 
065-3071907 
064-6491052 

สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 

115 นายกิตติพงศ์  ฤทธาพรม 
นายอนุชิต  เศษบุปผา 
นายคงเพชร  แก่นภักด ี

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

064-1146054 
064-1160948 
096-8983606 

สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย  
(บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้เซอร์วิส 
จำกัด)  

116 นายณัฐวุฒิ  โยธิบาล 
นายเจษฎา  สภุาวัน 
นายสิทธิศักดิ์  สนคงนอก 

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    

080-2482314 
093-7199280 
094-1987980 

สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย  
 (อู่ อ.พิพัฒน์ยนต์ จำกัด) 

117 นายวีระพงษ์  เสนานาม  
นายชานุวัฒน์  เสดโถ 

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9     

080-8290930 
093-7182384 

สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย  
(บริษัท 2499 อินเตอร์คาร์รีแพร ์จำกัด) 

118 นายพงศกร  วงค์อามาตย์  
นายอาทิตย์  มาคณุ 
นายณัฐวุฒิ  เมืองณะศร ี

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    

084-0079446 
090-0326571 
064-8077680 

สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 
(บริษัท วรวุฒิ การาจ จำกัด) 

119 นายณรงค์ชัย  อังกะกำมลู ปวส. 1/9 065-1147063 อู่ รุ่งเรือง 
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แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

 

1 นายจิรายุ  เคา้ซื่อ ปวช. 2/2   061-1503715 อู่ รุ่งเรืองบริการ เลข ที่ 103 หมู ่7 บายพาส 
ตำบล ดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอด็ ร้อยเอ็ด 
45000 โทร. 043-514871 ,  
081-5441815 แฟกซ์. 043-513628. 

        
        
        
2 นางสาวสุปรยีา  ส่องศร ี ปวช. 2/2 094-3859820 โรงกลึงช่างนันต์ อะไหล่ยนต์ ร้อยเอ็ด 

ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 086 833 9815 
โทร. 061-321-1593, 086-833-9815, 
087-422-9741  

  นางสาวกัญญารัตน ์ นามโบราณ ปวช. 2/1   094-4416501 
  นายภัคพงษ ์ ประชานัย ปวช. 2/2   099-7456359 
  นายเทวัลน์  กุรัง ปวช. 2/2   093-5388968 
        
3 นายคนิศร  จตุพรม ปวช. 2/2   098-1059422 บริษัท ครี-ฟลู อินทีเรีย จำกดั 40/48 หมู่ 12 

ซอยเฉลิมพระเกยีรตฯิ ร.9 ซ.30 แยก 20  
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทมฯ 10250  
โทร 086-0883987,02-7266261  

  นายอนุรักษ ์ วิชพล ปวช. 2/2   093-3457149 
  นายพงศ์พิพัฒน์  พิมพ์มหา ปวช. 2/2   093-1056096 
  นายอภิวัฒน ์ ประเสริฐสังข์ ปวช. 2/2   097-9724223 
4 
  
  

นายพชร  หว่างแสง     ปวช. 2/2   
  
  

095-8018703 
  
  

โรงกลึงเจริญยนต์59, 61,63 ถนน ปัทมานนท์ 
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอด็ ร้อยเอ็ด 
45000 โทร.081 453 5326 

  
  

5 นายสุประชัย  กุลโพนเมือง    ปวช. 2/1   092-8499210 บริษัท สยามทลูส์ แมคคานิค จำกัด 
  นายนรนิติ  ดอลลา ปวช. 2/1   061-0398593 เลขท่ี 40/555 หมู1่ ตำบลคลอง1 
  นายธีรวุฒ ิ หล้าก่ำ ปวช. 2/1   098-9812293 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
6 
  
  
  

นายสุทธิราช  สาวิกัน 
นายเพชรมงคง  นามไพร 
นายธรรมศาสตร์  วินทะไชย 
นายวันชัย  ไพรวัลย ์

ปวช. 2/1   
ปวช. 2/1   
ปวช. 2/1   
ปวช. 2/1   

061-3280961 
064-2750786 
065-7078658 
065-3945603 

บริษัท พี.เจ.โกลบอล พรีซิซั่น จำกัด 
เลขท่ี 3/9 หมู่ 4 ซอย ศรีปทมุ 1  
ถนน ปทุมธาน-ีเสนา ตำบล ท้ายเกาะ  
อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธาน ี12160 
โทร. 02-9788637-9 คณุ พงษ์ศิริ อุปพงษ์  
โทร.097-9249097 

7 นายศุภกิจ  สุพรรณคำ ปวช. 2/2    095-7329180 บริษัท แอ๊คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จำกัด 630 ซอย อ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช 
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
โทรศัพท์ : 02 320 5200 คณุจุ๋ม 085-
1554508  

        
        

        

8 นายเจตนิพัทธ์  แก้วสังข์ ปวช. 2/2   061-1105894 บริษัท เอ็มทีพี เอนจิเนียริ่ง จำกัด 
216 หมู่ 7 อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา 
ชลบุรี 20110โทรศัพท์ : 038 066 474 

  นายณฤทธิ์ธร  วงษาหาร ปวช. 2/1   093-0566649 
  นายภูเมศ  รัฐติกานันท ์ ปวช. 2/1   065-3041462 
9 นายอรรถกร  ชุมวัน ปวช. 2/2   062-5766096 บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด 125 หมู่ที่ 21 

ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพล ีสมุทรปราการ 
10540  โทร. 02-3465110 

  นายอดิศักดิ์  มาลาลำ้ ปวช. 2/1   065-4921194 
  นายวราวงษ ์ อินทรวรศิลป ์ ปวช. 2/1   061-0396249 

10 นางสาวอโนชา  มีจันทร ์ ปวช. 2/1   093-1057806 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนยีริ่ง แอน ซับพลาย 
จำกัดหมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง 
ระยอง 21140โทร. 038-659450  

        
        

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 



 ข้อมูลตลาดแรงงาน    80 
     

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
11 
  
  
  

นายวงศกร  สกุลณา 
นายรพีพัฒน ์ โพธิกะ 
นายวิทยา  วิเศษการ 
นายสุทธิชาติ  พรมวงศ ์

 ปวช. 2/2   
 ปวช. 2/2   
 ปวช. 2/2   
 ปวช. 2/2   

062-6075236 
064-3585845 
083-3496078 
093-6875430 

บริษัท เอ.เอส.ไอ.พรีซิซั่น จำกัด 
651 ซอย เจริญใจ ตำบล บางเมอืง อำเภอเมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 

12 
 
  

นายธนากร  ป้องศร ี
นายจิรประวัติ  เวียงอินทร ์
นายธนาพงศ ์ พลเยี่ยม 

 ปวช. 2/2   
 ปวช. 2/2   
ปวช. 2/5 

093-0871296 
091-0625612 
096-8045266  

บริษัท ไทย เอดีเค วิศวกรรม จำกดั 79/9 หมู่ที่ 
4 ตำบล หนองหงษ ์อำเภอพานทอง ชลบุรี 
20160 โทรศัพท์: 063 354 4242 

13 นายสรวิชญ์  ท้วมประเสริฐ    ปวช. 2/8   062-5164796 บริษัท ไทย โมลด์ แอนด์ ดาย 
  นายจิรายุทธ  นวลสำล ี ปวช. 2/8   084-1302725 เลขท่ี 664/1 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ 
        อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

14 
  

นายธนาวัฒน์  กลางบุญเรือง    
นายอภิชัย  ทิพมณีย ์

ปวช. 2/8   
ปวช. 2/8  

061-0736330 
098-3249974 

บริษัท พาราเทค โพลเีมอร์ โปรดกัส์ จำกัด 
ที่อยู่ 480 หมู่1 ตำบล บางปู อำเภอ เมืองฯ 
จังหวัด สมุทรปราการ 10280 

15 นายณัฐวุฒิ  ทองทศ    ปวช. 2/6     090-3309720 บริษัท เฟอร์เฟคพาร์ท เอ็นจิเนยีริง่ 
165 ซอยพระยามนธาตุฯ เเยก 35-9  
คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร   
โทร: 0816329705 (เฮียช้าง) 

        

16 นายจิรวัฒน์  วิกล    ปวช. 2/8  065-0822665 บริษัท โมเดริ์นโซลูช่ันเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
117 138-139 หมู1่8 ตำบล คลองหนึ่ง  
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
โทรศัพท์: 02 529 4230 
โทร  025294230, 029081634 

  นายพีรภัทร  พินิจการ ปวช. 2/7    094-1230271  
  นายฐิติพงศ์  ไสยเดช ปวช. 2/7    061-1191503 
  นายเจษฎากร  ทูลธรรม ปวช. 2/7    083-8420949 
  นายมงคล  ผันสยอง ปวช. 2/8  088-6895671  

17 นายภานุพงศ ์ สุวรรณขวา  ปวช. 2/5    084-3231416 บริษัท สหเมทลัเวอร์ค จำกัด 135/12 ถนน
นิมิตใหม่ ม.21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลกูกา  
จ.ปทุมธานี 12130 
  

  นายอภิรักษ ์ สำแดงเดช ปวช. 2/5    064-4561286  
  นายพันธกานต์  ระวิสิทธ ์ ปวช. 2/5    061-5710504 
  นายดนุพร  เพรชอินทร ปวช. 2/5    061-6942607 

18  นายสุนันท์ ศรสีามารถ  
นายกฤษฎา แก้วสุวรรณ 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

  

094-2927286 
065-2740828 

  

บริษัท ไคฮัทสึ โซลูช่ัน จำกัด 
99/98 หมู3่ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170 โทร.038-190390 

19 นายสุนทร สิงกันยา    ปวช. 2/7      094-2927286 โรงกลึง จ.เจริญการช่าง 
        เลขท่ี51 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำภอเมือง  
        จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  

โดยนายสุดใจ รมิทอง 
20 นายณัฐพงษ ์ งามดั่งนาค ปวช. 2/7    098-1022612 บริษัท อัครศิริ เอ็นจิเนยีริ่งจำกดั 

เลขท่ี563 หมู่9 ซอยเษมสุวรรณ  
ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง   
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ10290 

  นายวัชรพงศ ์ เชียรประโคน ปวช. 2/7    098-1728036 
  นายปกรณ์  กุหลาบ ปวช. 2/8 091-9479246 
        

21 นายณัฐชนน  บุญนาโพธ์ิ 
นายอรรณพ  แก่นสิงห ์
นายมนัทพงษ ์ นิมศักดิ์ 

ปวช. 2/5  
ปวช. 2/5  
 ปวส. 1/9    

096-8045266 
093-4798542 
096-6940657 

บริษัท เทค ดีไซน์ เอ็นจเินียริ่ง จำกัด 
เลขท่ี222/240 หมู1่1 ตำบลราชาเทวะ  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

  
  
  



 ข้อมูลตลาดแรงงาน    81 
     

 
 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
22 นายเชิดชัย สีคราม  ปวช. 2/5  065-7381056 บริษัท สยาม เค ทู เค กรุ๊ป จำกัด เลขท่ี234 

หมู่15 ถ.เทพารักษ์ ตำบลบางเสาร์ธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
  

  นายปัณณธร สิงห์ชา ปวช. 2/5  097-3093839  
  นายณัฐชนน สุทธิประภา ปวช. 2/5  093-5242828 
  นายณัฐพงษ์ สุวรรณ ปวช. 2/5  065-0585694  

23 
  
  
  
  
   

นายนัฐนัย  ธนะสลีังกูร 
นายธีรภัทร์  อ้อคำ   
นายรติกร  ศรดี       
นายกฤตกร  เพชรภักด ี
นายศรสีกุล  โคราช   
นายอภิเทพ  ปิ่นละออ 
นายกิตติศักดิ์  อภัยล่าง 

ปวช. 2/12 
ปวช. 2/12 
ปวช. 2/12 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7  

065-3712251  
062-5264756 
080-9120822 
093-7203386 
065-2729566 
094-5400775 

06111102046 

บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด เลขท่ี 19/106-
107 ถนนพหลโยธิน กม.43 ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทร. 02-5292124-7 
  

24 นายสรยุทธ  ปินะโต  ปวช. 2/7    065-4829024 บริษัท ซีพีศิริเวช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
  นายเจษฎาพร  ต้อนโพธ์ิ ปวช. 2/7    092-8031129 เลขท่ี 86/206-207 หมู1่0 ตำบลคลองหนึ่ง  
        อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

26 
  
  
  

นางสาวปรียาภรณ์  วิรัญมาตร 
นายมิ่งกลม  พลพุทธา 
นายดัสกร  บัวแก้ว  
นายวรเมธ  กุลกะนก 

ปวช. 2/5  
ปวช. 2/5  
ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

085-1661392 
061-0734087 
065-2740828 
061-1708259 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโลหะ ๔๓ 
เลขท่ี79/235-236 ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

27 
  
  

นายนราวุธ  นามโครต 
นายชนาธิป  บุญคูบอน 
นายรพีภัทร  ทับสมบัต ิ

ปวช. 2/5    
  ปวช. 2/6    
ปวช. 2/5    

063-1154243 
097-2899387 
093-3950460 

บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด 125 หมู่ 12  
ถ.เทภารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540   

28 
 
  

นายภูมินทร์  ตาเมือง 
นายณัฐภัทร  มันตาพันธุ ์
นายณรงค์ศักดิ์  คุ้มเมือง 
นายชิตพล  จงแต่งกลาง 

ปวช. 2/11 
ปวช. 2/11 
ปวช. 2/11 
ปวช. 2/12 

093-0678060 
083-4352748 
093-1021461 
083-2458864 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรามัญวิศวกรรม  
เลขท่ี143 หมู่2 ซอยวดับางขมิ้น ถนนเพชรหึงษ์  
ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ 10130 โทร.02-816452๖ 

29 
 
 
  

นายจักรพันธ์  กันหาจันทร ์
นายพิพงษ์พัฒน์  ยิ้มพังเทียม   
นายณัฐวุฒิ  อุประ 
นายวิทยา  ศิริโส 
นางสาวรัตติยา  พันทะนา 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

061-3063046 
064-8909094 
064-8310831 
064-6434077 
063-8425571 

บริษัท เอช ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอน ซัพพลาย 
จำกัด เลขท่ี 386 หมู่ 1 ตำบลมาบยางพร 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
โทร  092-0277728 (คณุปรีชา บุญพูล)  

30 
  
  

นายจรูญ  เดชบรีรมัย ์
นายวันชัย  แสนกระจาย   
นายสรวิชญ์  วิเศษการ 
นายธนาเทพ  การด ี 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7  

063-0385725 
062-1967723 
063-4798541 
062-3348357 

บริษัท เค แอนด์ บีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
เลขท่ี54 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี 2012 ตำบลลาดหลมุแก้ว  
อำเภอลาดหลมุแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 12140 

31 นายกีรติ  ทรงเจริญ ปวช. 2/11 093-4826191 บริษัท แอดวิดส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
เลขท่ี219/9 หมู่ที6่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3 
ตำบลบ่อวิน  อำเอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 
202130 โทร. 038-3176000 
  
   

  นายธนวัฒน์  นุริตมนต ์ ปวช. 2/11 063-9379858 
  นายสิทธิมาศ  พนมเขต ปวช. 2/11 062-1192917 
  นายวรากร  พวงพิลา ปวช. 2/11 063-5326024 
  นายสุรเชษฐ ์ สาผุยธรรม ปวช. 2/12      063-8425571 
  นายบุญฤทธ์ิ  ไชยคิรินทร ์ ปวช. 2/12      061-9346826         
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32 นายสุรพร  ทุมรินทร์   

นายสุรเดช  พุดห้อย 
นางสาวปนัดดา  แสงคุณ 
นางสาวภาวิน ี สีระวัน 
นางสาวสุพัตรา  มูลเหล็ก
นางสาวรมติา  สุวรรณศร ี

ปวช. 2/12      
ปวช. 2/12      
ปวช. 2/8        
ปวช. 2/8        
ปวช. 2/8        
ปวช. 2/5        

061-1029417 
096-7096962 
080-5714009 
083-8859638 
061-3094056 
080-4018708     

บริษัท เอ.เอส.ไอ.พรีซิซั่น จำกัด เลขท่ี651  
ซอยเจรญิใจ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 

33 นายสิรศิักดิ์  เชื่อมสุข 
นายธีรวัฒน์  พรมเทศ 
นายโอภาส  โคสุวรรณ ์
นายนพนันท์  แสงสว่าง 
นายณัฐวุฒิ  สผีุย 
นายจตุพร  ศรีอินทร ์
นายอติชาติ  ผลทวี 
นายศิวกร  ไชยพิศ            

ปวช. 2/6      
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/8      
ปวช. 2/8      
ปวช. 2/8      
ปวช. 2/5 

091-7930852 
065-8083614 
065-9034983 
065-0416606 
061-3083937 
095-8021378 
097-1153794 
063-9546288 

บริษัท แมกเวล อินโนเวช่ัน จำกัด 
เลขท่ี99/9 หมู1่ ตำบลเชียงรากน้อย  
อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธาน ี

34 นายธีรภัทร  พลหงษา 
นายเจษฎาพร  ดวงศร ี
นายธนภูมิ  เมฆคุ้ม 

ปวช. 2/11 
ปวช. 2/12 
ปวช. 2/5 

083-2372531 
065-4344724 
062-0638072 

บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด 
43/11 หมู่ 3 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา 24000 

35 นายสุทธิพงศ์  หงส์พันธ ์
นายขวัญชัย  พรมมงคล 
  

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 

  

092-4678895 
098-6034234 

  

บริษัท ฮันเดร็ด โอเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
26/46 Phahon Yothin Rd T klong Nueng   
Phathumthani 12120 

36 นายสุรชัย  ไชยดำ 
นายภูมิพัฒน์  สุ่มมาตย ์
  
 

ปวช. 2/8    
ปวช. 2/8    

  
  

094-8935842 
084-1302725 

  
  

บริษัท Toop Tech Limited Partnership 
Toop Part  Tech Limited Partnershap  
เลขท่ี26/106-107 หมู1่8 ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.ปทุมธานี 12120 

37 นายเจรญิศักดิ์  ภลูับดวง 
นายณัฐวุฒิ  ขวานบุตร 
นายวิทวัส  แน่นอุดร 

ปวช. 2/12 
ปวช. 2/12    
ปวช. 2/11    

063-1878456 
094-6974102 
098-6482789 

บริษัท โมเดริ์นออโตโมทีฟ พาร์ทแอนด์ทูล เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ 120/12 หมู6่, ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี, สมุทรปราการ 10540 

38 นายชินวัตร   สุวรรณเวยีง 
นายอภิวันท์  ศุภวิเศษ  
นายธนภัทร  ลาศา  
นายอาทิตย์  ไชยราษฎร์  
นายสิปปกร  จันทร์ขอนแก่น  
นายภานุพงษ์  พันศิลา  
นายชานนท์  ปัสสาสยั  
นายธนกรณ์  อสรุะพงษ์  
นายอิสระ  ประทุมทิพย์  
นายอนุศักดิ์  ปัตถา  
นายตะวัน  ศรสีุวรรณ์  
นายอัมรินทร์  สินธุ์ชัง 
นายนภัสกร  บำมิลา  
นายทักษ์ดนัย  ไกยสวน  
นายอภิพัฒน์  ข่าขันมะลี  

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/8 

 บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 
332-333 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน  ต.ลำไทร  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทร 02 685 4000 ต่อ 3106 
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 นายธนา  เมืองนาม  

นายสุทธิราช  เวียงอินทร์  
นายวรรณชัย  วรรณโพธิ ์

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/7 

  

39 นายอิทธิพล  สุวรรณศร ี
นายธนวินท์  กิจเรณ ู
นายยุทธนา  ส่งศร ี
นายภักสกร  สมภักด ี
นายทัตเทพ  ธรรมปัทม ์
นายธนวัฒน์  จัมทโยธา 
นายปฏิภาน  พิมพา 
นายคมสันต์  แก้ววงศา 
นายวุฒิสิทธ์ิ  ไขษรศักดิ ์
นายอิทธิกร  บุญวิเศษ 
นายแดนชัย  สายยางห้า 
นายจิรายสุ  แสงแก้ว 

ปวส. 1/7    
ปวส. 1/7    
ปวส. 1/7    
ปวส. 1/7    
ปวส. 1/7    
ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    
ปวส. 1/9      
ปวส. 1/8     

09-32871849 
09-85873668 
06-56297162 
06-30737411 
09-44720794 
09-67407423 
09-87419754 
08-24629528 
09-4339-6490 
09-90738643 
096-2143731 
09-93988371 

บริษัท เอเอช เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด 
500/14 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธ์ิ อำเภอปลวก
แดง  
จ.ระยอง 21140 

40 นายกิตติชัย  แป้ลา    ปวส. 1/9 099-1727580 ธนากรช่างเจริญ สมุทรสาคร 45 ถนน เศรษฐกิจ 
1 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร 74110 

41 นายณัฐพล  สุวรรณวงค์    
นายพรพิวัส  จันทรประทักษ์ 
นายสมศักดิ์  มาตย์วเิศษ 
นายพีระพงษ์  อินทิสอน 
นายเกียรติศักดิ์  วินทะไชย 
นายธนากร  หรบรรณ ์
นายยรรยง  ประทุมมัง 
นายสราวุฒิ  บุทฤทธิ์ 
นายธันยา  มุราชัย 

ปวส. 1/11 
ปวส. 1/11 
ปวส. 1/11 
ปวส. 1/11 
ปวส. 1/11
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

ปวส. 1/11 

062-3027726 
086-0239816 
088-0371600 
099-6177495 
093-0615231 

บริษัท เค.ไทย ไฮดรอลิค จำกัด 111/5 หมู่ 12 
ถ. กิ่งแก้ว ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

42 นายยงยุทธ  สายลวดคำ ปวส. 1/8 098-6352971 บริษัท สามชัยอุตสาหกรรม จำกดั 35/131 ม.
2 โกลเด้นแฟคทอรี่ ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 
034823840 
แฟกซ์ 034824440 

43 นายรุ่งทิวา  เศษลือ 
นายภูชิต  กุมผัน 
นายทวนทอง  สารจันทร ์
นายอดิศร  แสงอิง่อง 
นายชัยแมน  เหล่านำ้ใส 
นายอนุศิษฏ์  เม้ามศีร ี
นายนิพล  แสงการ 
นายบุญนิมติร  มณีกัญย ์
นายณัฐพงศ์  เอกวุธ 
นายพรชัย  แสงเพ็ง 

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

 บริษัท แอดวิดส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  
เลขท่ี219/9 หมู่ที่6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3 
ตำบลบ่อวิน  อำเอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 
202130 โทร. 038-3176000 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
 นายพัชรพงษ์  จันทราศร ี

นายจีระศักดิ์  คะสุวรรณ  
นายธีรภัทร  บาบญุ 
นายรัชพล  ชนะพันธ์ 

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

  

44 นายสิทธิศักดิ์  พรมวงศ ์
นายวุฒิชัย  แก้วบัว 
นายธีรชัย  คุ้มสุวรรณ 
นายนวดล  สดสูง 
นายธีรภัทร  เขียนโพธิ ์
นายพัทยศ  จันทานิช 
นายอภิรักษ์  จอมคำสิงห ์
นายดุสติ  สว่างไธสง 
นายประสิทธ์ิ  ตติยะสุนทร 

ปวส. 1/11 
ปวส. 1/11 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 

063-8590803 
062-1975608 
093-3978855 
080-1938206 
095-4010899 
098-5940616 
080-3236450 

บริษัท เอ.เอส.ไอ พรีซิซั่น จำกัด เลขท่ี651  
ซอยเจรญิใจ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 

45 นายไตยภพ  บุญกว้าง    
นายณัฐพงศ์  อันศึกษา 

ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    

092-9178206 
095-2144722 

บริษัท แมกเวล อินโนเวช่ัน จำกัด 99/ 9 หมู่ 1 
ถ. ปทุมธานี - บางปะหัน ตำบล เชียงรากน้อย  
อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160   
โทรศัพท์ : 02 152 8966 

46 นายรักตระกูล  แสงมุข    
นายศิวกร  บริบูรณ ์
นายตะวัน  จันทิศ 

ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    
ปวส. 1/8    

095-2132791  
096-7933739 
096-0344284 

บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด 
หมู่ที่ 3 43/11 ตำบลคลองหลวงแพ่ง 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000  
โทรศัพท์ : 02 956 5113 

47 นายวัชระพงษ ์ สมเพชร 
นายภูธเนศ  โพธ์ิงาม 

ปวส. 1/11 
ปวส. 1/11 

082-1353306 บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนยีริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
632 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 เอ  
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 

48 นางสาวกัญญารัตน์  จันทรเ์กลี้ยง 
นางสาวกชกร  ชินพรม 
นายวิวัฒน์วงศ์  แสงมล 
นางสาวพัชราพร  แสงภารา 

ปวส. 1/11   
ปวส. 1/7     
ปวส. 1/7     
ปวส. 1/9     

061-8094680 
098-9511060 
064-7193907 
094-2694540 

บริษัท โกบอล-ไทยซอล พรีซิซั่น อินดัสทรี จำกัด 
99 หมู่ที่ 1 ตำบลหอมศลี อำเภอบางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

49 นายณัฐภมูิ  โสภา ปวส. 1/11    094-3644231 บริษัท ฮันเดร็ด โอเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
26/46 Phahon Yothin Rd T klong Nueng   
Phathumthani 12120 

50 นายชัยสถิตย์   สุทธสน 
นายมนัทพงษ์  นิมศักดิ์ 

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    

083-4976057 
096-6940657 

บริษัท เมเจอร์ เทคนิคอน จำกัด 39/1 หมู่5 
ซอย คลองสี่ตะวันออก26 คลองสี่ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: 02 159 8673 
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แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
1 นางสาวธนาพร  ดำม ี ปวช.2/3 080-4459320 บริษัท ว.วิศวะสร้างบ้านสวย 207 ม.14  

ต.โพธ์ิทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110   
โทร 084-934-0411 

2 นางสาวสุกาลจนา  ชนะโยธา   
นายวีรภัทร  นลิพันธ์ 

 ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

080-0022300 
098-2704372 

กิตติบิ้วอนิ&โมเดิร์นโฮม ที่อยู่ 188 หมู่ 3   
ถ.ร้อยเอ็ด-ยโสธร ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 โทร 0982704372 

3 นายศิริพงศ์  พันธุ์มะน ุ
นายพีรภัทร  อานนท์ชัย 

ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

093-4639107 
065-6981847 

แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมู่.6  
ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624164 

4 นายอชิระ  สุวรรณศร ี ปวช.2/3 080-3785818 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด 
หมู่ที่ 4 จังหาร ม่วงลาด ร้อยเอ็ด 45000 

5 นายกฤษติพงษ์  โสตบุรุษ  ปวช.2/3 099-4835475 ห้างหุ้นส่วน ทรัพย์เจริญการโยธา 2565 จำกัด 
133 ม.1 ถ.รอ.3036 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160  โทร. 0806997550 

6 นายอภิวัฒน์  กลางโสภา 
นายชยพล  นาเมืองรักษ ์
นายปฎิพัทธิ์  พิมมนตร ี

ปวช.2/3 
ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

064-0629768 
061-2367074 
065-0787874 

ห้างหุ้นส่วน ชนะศึก จำกัด 2044 ต.มะอึ  
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 0990390586 

7 นางสาวปรางค์ทิพย์  จารสั  
นางสาววิราวรรณ  สูงสันเขต   
นางสาวจิราภรณ์  อินทโสต 

ปวช.2/3 
ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

093-3425672 
098-4503461 

ต.ยิ่งเจรญิ ที่อยู่ 20/2  หมู่ 2 ต.นิเวศน์  
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  45170   
โทร 095-6601790 

8 นายปภังกร  พลเยี่ยม ปวช.2/3 082-1070405 ห้างหุ้นส่วน ชนะศึก จำกัด 2044 ต.มะอึ  
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 0990390586 

9 นายติณณ์  เสนานุช 
นายยุทธนันท์  เชื้อสระค ู
นายวิธวัจน์  บุรำสูงเนิน 

 ปวช.2/3 
ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

098-1019298 
062-1760851 
098-0952474 

สำนักงานทางหลวงที่ ๘ 119 ถนนถีนานนท์  
ต.ตลาด อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม 44000 

10 นายกิตติพันธ์  ไชยธงรัตน ์
นายพงศภัค  พลาบรรณ 

ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

099-4684480 
099-1628281 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทดิไทย ต.เทอดไทย 
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 45170 

11 นางสาวสิริกญัญา  อารมชื่น 
นายชินวัตร  บัวพิมพ์    

ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

096-8305954 
094-7029203 

บริษัท ไทยคอนสตรัคช่ัน เลขท่ี 162 ม.8  
ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000   
โทร.0883315165 

12 นางสาวพัทธนันท์  ปัทมฤทธ์ิ    ปวช.2/3 094-0175469 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ม.13  
ถ.หลวงสาย2387 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ  
จ.ร้อยเอ็ด 45280  โทร. 043-544-523 

13 นายศิวนาถ  สิงห์จันทร์    ปวช.2/3 062-2394993 เทศบาลตำบลโพนเมือง ม.4 ต.เทศบาลตำบล
โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 45160   
โทร.043-659-223 

14 นายศิรศักดิ์  ชายสวัสดิ์    ปวช.2/3 091-7765779 เทศบาลตำบลนาเมือง 155 ม.5  
ถ.นาเมือง-ดงกลาง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร.043-533-337 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
15 นายชัยนันท์  คชสิทธ์ิ    ปวช.2/3 065-3617592 เทศบาลอำเภอเกษตรวิสัย 259 ม.10  

ต.เกษตรวสิัย อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 45150 
โทร 043-589-015 

16 นางสาวศสิธร  ทิพย์ประเสริฐ   ปวช.2/3 084-2250992 เทศบาลเมืองไพร 7 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร 0895743305 

17 นายธนิศร  สารพงษ ์ ปวช.2/3 095-9659231 ส.เรืองชัยการประปา 
18 นายกรณด์นัย  หาสีงาม   ปวช.2/3 093-4363497 ห้างหุ้นส่วน เจนวิทย์โฮมพิวเตอร์ จำกัด 141  

ม.4 ต.สรอนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
45110  โทร.0811844727 

19 นายทินภัทร  ประชาชู   ปวช.2/3 096-0172408 เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ตำบล เกาะแก้ว  
อำเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทรศัพท์ 043-556052  
โทรสาร 043-556051. 

20 นายพรรณพิเชษฐ์  ศกุนะสิงห ์ ปวช.2/3 085-5748153 แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมู่ที่ 6  
บ.หนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด  
จ.ร้อยเอ็ด 45000  043-624-164 

21 นายธีรเดช  เอนกนวล     ปวช.2/3 096-8857564   องค์การบริหารส่วนตำบลเทดิไทย ต.เทอดไทย 
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 45170 

22 นายปภังกร  พลเยี่ยม       ปวช.2/3  บริษัท รุ่งเจรญิอุตสาหกรรม ๑๙๙๔ จำกัด 261 
หมู่ 7 ถนนร้อยเอด็-โพนทอง ตำบลมะอึ  
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
โทร 0-4351-2252 

23 นายธนภูมิ  ตะธุง       ปวช.2/3  ร้าน Home design 
24 นายศิริราช  ทวีสินธ ์

นายธีรศักดิ์  สังฆทิพย ์
ปวส.1/7 
ปวส.1/7 

097-0535714 
096-0068214 

บริษัท เนตรนาคราชเอ็นจิเนยีริ่งแอนด์คอน
สตรคัช่ัน ที่อยู่ 181  หมู่3 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขา
หลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร 
0614036604 

26 นายธนพร  ดรลิเคน ปวส.1/7 095-5264714 บริษัท ธมลวรรณ เอ็นจเินียริ่งจำกดั 
เลขท่ี  8/32 ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี ่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทร 0814024546 

27 นายอนุชา  สุกใส 
นายสหรัฐ  บุญตา 

ปวส.1/7 
ปวส.1/7 

064-8830425 
063-8742928 

บริษัท ทรัพย์ ศิริการโยธา ที่อยู่ 19 หมู่ 10  
ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45130 
โทร080-8431-971 

28 นายณัฐวุฒิ  จันทะเบี้ยว  ปวส.1/7
   

096-8753356 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด  
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 0843515748 

29 นายกฤษฎา  สอนหลง 
นายธนวัตน์  แสนภูม ิ
นายพัชรพล  พื้นชมภ ู
นายอภิวิชญ์  มหาพรม 
นายชาญวิทย์  จันทะธรรม 

ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/7 
ปวส.1/7 

098-1541758 
062-5547339 
097-1372674 
095-8059381 
093-0694079 

สำนักงานท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ 599  
ถนน แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมอืงร้อยเอ็ด  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-518090 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร. ช่ือสถานประกอบการ 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร. ช่ือสถานประกอบการ 
1 
 
 

นายเจตนิพัทธ์  บุญขวัญ 
นายนิธิตชัย  วิชัยรัตน ์

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

063-0199254 
098-9856907 

The Old Phuket Resort 192/36 ถ.กะรน  
ต.กะรง อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83100  
โทร 086-686--1613 

2 
 
 

นายศักดิ์ชัย  ชิณหงส์    
 

ปวช. 2/2 062-1425862 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์115 ม.  
ต.เมืองหงส์ อ.จัตุวพักตรมมิาน จ.ร้อยเอ็ด  
45180 โทร 043-612-007 

3 

นายกิตติศักดิ์  ประเสริฐ 
นายณัฐพงษ ์ วรรณพยันต ์
นายเอกอนันต ์ บัวระบัน 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

061-2259231 
092-4150371 
086-4130536 

ส.ภัทรพงษ์ กรุ๊ป 161 ม.1 ต.สะอาดสมบรูณ์  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 081-749-0547 

4 

นายนวพล  นนทะศิร ิ
นายกวีวัฒน์  เพ็ญจันทร ์
 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

094-3471262 มีชัยการช่าง 22 ม.11 ต.หนองขาม  
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 45160  
โทร 080-724-7989 

5 

นายกกตัญญู  สดสา 
นายบดินทร์  พละสาร 
 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

084-1390084 
098-9078808 

 

ร้าน นำโชครุ่งเรืองทรัพย์ 55 ม.14 ถ.ปัทมา
นนท์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
โทร 086-221-8686 

6  

นายชัยมงคล  สุวรรณศรี    
นายวิษุวัฒน ์ โนนพลกรัง 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

098-7691911 
095-5961688 

ร้อยเอ็ดการไฟฟ้าแอรเ์ซอร์วสิ 441  
ม.20 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 099-094-4165 

7 

นางสาวอิริศรา  สารสิทธ์ิ   
นางสาวกรพรรษา  ดวงไขศร 
นางสาวกลรตัน์  เวียงอินทร ์
นายรพีพัฒน ์ นามโคตร 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

099-2943567 
093-5279775 
062-9591573 
093-4793883 

St solutions cctv & security system 2/2  
ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 โทร 090-592-5969 

8 
นายธนภัทร  ปันแจ่ม    
นายธนพล  ธิน้อมธรรม 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

094-8734036 
063-1671381 

ร้าน แอร์เซอร์วสิ 12 ม.20 ถ.กองพล ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

9 นายพีรณัฐ  ไชยช่วย 
นายธาราธร  ชาวสวนมุ่งเจรญิ    
 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

064-8505133 
093-0907245 

 

ดิจิตอล คอร์ปเปอรเ์รตซิสเต็มส์ จำกัด 
5511/37 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 064-850-5153  

10 นางสาวอธิชา  ลาภมลู    ปวช. 2/2 092-9873418 ร้าน วิไลพรการไฟฟ้า 221 ม.2-3 ถ.ผดลุ
พานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 043-512-162 
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แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

 
 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร. ช่ือสถานประกอบการ 
11  นายนนทวัฒน ์ รักน้ำเที่ยง  ปวช. 2/2 083-7057697 ร้าน พรศักดิ์การไฟฟ้า 93 ถ.ปัทมานนนท์  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 043-511-207 

12 นายธนพัต  จอมคำสิงห ์
นายกิตติพงศ์  ใจเขียว 
นายอิทธิรัตน์  สุรินาม 
นายสถิระ  ดอกจันทร ์ 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

093-4568902 
064-9396403 
061-6158908 
096-4015500 

ร้าน ฉัตรชัยแอรเ์ซอร์วสิ 369 ม.23  
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 081-735-7949 ,081-735-7949  

  
  
  

13 
 
  

นางสาวเนตรนภา  อุทัย ปวช. 2/2 061-9616704 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน 222 ม.10 ถ.ร้อยเอ็ด-
กาฬสินธิ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 089-780-4700 

14  นายศุภากร  ประเสริฐสังข์  ปวช. 2/1  098-1868377  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอโพนทอง 74 ม.6  
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 

15 
 
  

นายตรณั  นาเมืองรักษ์  ปวช. 2/1 093-4873405 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแก้ว ซัพพลาย 
32 ม.4 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 088-333-8931  

16 นายนพรุจ  แสงคุณ    
นายจารุวิทย์  เอี่ยมภูวา 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

093-5931288 
082-1077283  

พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 313/5 ถ.เทวาภิบาล  
ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 089-861-4877 

  
  

17 นายศราวุฒิ  ข่าขันมะลี    
นายกิตติ  รตันสวนจิก 
นายหนึ่งอนันต์  วรรณสิงห ์

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

061-5390631 
086-4744336 
082-1411827 

บริษัท ศรีผ่องการไฟฟ้า 61 ม.3 ต.หนองไผ ่
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
โทร 091-395-8989  

  
  

18 นายชาติชาย  จำปาจันทร์   ปวช. 2/6 064-3100460 แสงจันทร์บิวตี้ 113 ถ.ราชวิถี ต.บางพลัด  
อ.บางพลัด จ.กรุงเทพ  10700  
โทร 01-879-0073 

19 นายคุณานนต์  น้าวแสง   ปวช. 2/5 093-5186769 บริษัท เท่ามบาล จำกดั 155 ม.5 ต.บวาง  
อ.เสลบรุี จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45120   
โทร 083-310-5167 

20 นายวันชัย  ทะวงษา   
นายธีรภัทร  สุภาพชนมานะ 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

065-2607695 
065-0722968 

ร้าน เมืองไทยอิเลคโทรนิคส์. 169 ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 043-512-494 

21 นายกนก  โสภาพล ปวช. 2/6 080-9744381 เทศบาละงธาน ี10 ถ.โยฬาจิการ ต.ธงงธานี  
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 

22 นายศิวกร  สารจันทร์    ปวช. 2/5 064-7287788 ดาต้าเบสคอมฟิวเตอร์ 138 ม.138 ถ.ร้อยเอ็ด-
วาอิจกิจใควควา ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-519-505 

23 นายมงคล  คัฒมาตย์     ปวช. 2/5 064-8180567 ร้าน ศักดิ์ชัยเครื่องเย็น 13 ม.7 ถ.กองพลสิบ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร 089-710-3952 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
24 นายภูมิวเดช  อันทะศรี    

นายทศพร  อุยบอน 
นายณัฐวุฒิ  สังฆทิพย ์

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

095-1906318 
064-5953846 
093-4744646 

ศูนย์บริการซัมซุง ร้อยเอด็ 3/11  ถ.เทวาภิบาล 
ต.ในเมือง อ.เมมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 043-030586 

25 นายอชิตะ  มณีแผลง     
นายธวัชชัย  คำสาวงค์    
นายศาสตรี  สีกดุเรือ 
นายปิยะณัฐ  โสสีสุข 

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

092-6155763 
092-6155763 
095-9982166 
082-9632401 

ไหมคร ไฟฟ้า ๑ 187 ม.3 ถ.รณชัยชาญยุทธ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร 080-169-0745 

26 นายปรัชญา  วงค์หงษ์     ปวช. 2/5 083-2036025 อิเล็กทริคเซ็นเตอร์ 12 ม.3 ต. ขอบแก่น อ.
เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 086-427-
8011 

27 นายธนพนธ์  ไกรศรีวรรธนะ     ปวช. 2/5 063-6345304 จตุรอิเล็กทรอนิกส์ 156 ม.11 ต.หนองผือ  
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 

28 นายเขตโสภณ  วงศ์อาษา     ปวช. 2/6  092-0549639 ช่างสมชาย หัวสะพานรุ่งเรืองยนต ์236 ม.12 
ถ.ปัทมานนนท์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 084-789-1236 

29 นายรัฐชภูมิ  รณเรืองฤทธิ์ 
นายอนันต์ธนาดล  พงศรี 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

099-0610112 
098-3856372 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 90 ม.1 ต.บางวัว อ.บางประกง  
จ.ฉะเชิงเทวา 24130 โทร 038-522-302 

30 นายอัครดนัย  สายรตัน์     
นายเตวิชญ์  สินธาราประเสริฐ    

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 

093-4465343 
088-7363696 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดร้อยเอ็ด 308 ม.7 
ถ.เลียงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 
45000 โทร 043-511-712,   
043-514-452 

31 นายธีระชัย  เถรวตัร์     ปวช. 2/5 098-1202259 บริษัท เอ็กซ-์พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกดั 39 ม.148  
ต.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบุรี 11150 โทร 098-264-650 

32 นายฉัตรมงคล  คัฒมาตย์      
นายวุฒิพงษ์  บุญนคร 

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

088-6501670 
093-4673442 

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด 26 ม.1 ถ.สุทธิ
สารวินิฉัย ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.
กรุงเทพมหานคร 10400 

33 นายณัฐพงษ์  อันทะไชย       
นายณัฐวรรณ  สีแก ่

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 

061-0534992 
062-8085361 

โรงพยาบาลร้อยเอด็ 111  รณชัยญยุทธ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็  
โทร 043-518-200 

34 นายณัฐสุทธ์ิ  ภูกาสอน    ปวช. 2/5 080-5311089 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอเสลภมูิ 222 ม.6  
ถ.เสลภูมิ-โพนทอง ต.นาเมือง อ.เสลภูม ิ
จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร 0-4355-1457 

35 นางสาวศิริวรรณ  ใจปานแก่น     
นายเกริกเกยีรติ  ธาระจันทร์      
นางสาวมนัสนันท์  นามปญัหา 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

093-5166036 
061-2312948 
096-6505298 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิน อิเล็กทริค ซีสเตม็ส ์
171/31 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี โทร 096-408-7063   
096-650-5298 

36 นางสาวนริศรา  เตชะ 
นายประชา  ปึกทรัพย ์
นายกันตพงศ์  มูลมณ ี

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

064-5625770 
064-1274405 
062-1077731 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิน อิเล็กทริค ซีสเตม็ส์ 34  
ม.198 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย  
อ.โทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 
โทร 098-762-4654 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
37 นายฐิติกร  วรวงค์       

นายพศวัต  จันทเขต    
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

062-2642273 
096-7240302 

ท็อป แอร์ 

38 นายอภิรักษ์  กรวิรตัน์       
นายจตุรงค์  พาหะนิชย ์

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

080-8418932 
092-5594041 

วิไลพรการไฟฟ้า 221 ม.2-3 ถ.ผดุงพานิช  
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 043-518-599 

39 นางสาวอริสรา  นามวงษา 
นางสาวไนท์  แย้มเยื้อน 
นางสาวอรอนงค์  แหล่งสนาม   

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

095-3829637 
084-8703483 
080-7235325 

บริษัท เดอ แล้มพ์ จำกดั  299 ม.4 ถ.รอบเมือง 
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 043-518-599 

40 นายเสกสรร  วาสพนม    ปวช. 2/7 095-3829637 เอส วี พี เซอร์วิสปัม๊ 35 ม.12 ต.สวนจิก  
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280   
โทร 087-225-7422 

41 นางสาวปาณิศา  ปัสสะบัน 
นายจณสิตา  ชิณเพ็ง 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

062-9185122 
083-6811282 

บริษัท เซฟ มินิมาร์ท จำกดั 284 ม.2 ต.มะอึ อ.
ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 088-557-0153 

42 นายภูริวัฒน์  พวงใต้ 
นายภานุวัฒน์  วรนาม 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

085-0165927 
095-8480411 

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน 222 ม.10 ถ.ร้อยเอ็ด-
กาฬสินธิ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 089-780-4700 

45 นายธนกร  มหาบุตร 
นายถิรวรรธน์  สีหาฤทธิ์ 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

099-6344937 
062-1901387 

บริษัท S.W. พรีซิซั่น จำกัด 2/3 ม.7 ต.หนอง
ไม้แดง อ.เมืองชลบรุี จ.ชลบุรี 20000  
โทร 089-833-3220 

46 นายวุฒิชัย  ลาโพธิ ์ ปวช. 2/8 098-3052917 เทค อิท อีซี เอ็นจิเนียริ่ง 114/1 ถ.สุนทรเทพ  
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 081-544-9665 

47 นายวิทยา  มาตายะสี    ปวช. 2/8 092-8204127 บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด 228 ม.10  
ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 

48 นายอัครพล  บุญกิจ ปวช. 2/8 099-5058021 บริษัท เอ็กซ-์พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกดั 185 ม.5   
49 นายพรรษกร  สำโรงแสง   ปวช. 2/8 061-0606749 บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด.26 ม.

26 ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 
โทร 043-531-201 

50 นางสาวพัทรวดี  สองสี      
นางสาวอรวดี  สารจันทร์   
นายปรวิทย์  มิตะมะ 

ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

097-0481385 
097-3177686 
091-3389979 

ร้าน หุ้นส่วนสาเกตุ 176 ม.9 ต.ขอนแก่น  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 098-097-2541 

51 นายพิชัย  สารลักษณ ์
นายศุกลภัทร  มะลามาตย ์
นายศิริศักดิ์  รสชา 
นายปณชัย  เปอรด์ ี
นายณรรธพงษ์  เอื้อทัดทาน 
นายแสงศักดิ์  แสนประกอบ 
นายธนดล  ขันธวุธ 

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 
ปวช. 2/7 

099-0095207 
065-0354212 
092-1351853 
086-0228531 
098-3251842 
083-9812261 
096-8536219 

บริษัท ธนะสิทธิ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จำกัด 171  
ม.35 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 
โทร 081-173-5696 

52 นายธวัชชัย  มะโนมัย 
นายธีรภัทร  ภู่พานิชย ์

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 

093-9726103 
080-4804590 

มะลิวลัย์ เซอร์วิส 109 ม.11 ถ.สัญจรราชกิจ  
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสนินธ์ิ 46130  
โทร 064-664-1668 
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53 นายเกรียงไกร  เวียงนนท์ 

นายชลธิชา  คุ้มสุวรรณ ์
นายกฤชกร  อุ่นเจริญ 

ปวช. 2/8 
ปวช. 2/8 
ปวช. 2/7 

093-1830670 
096-0247230 
088-3114306 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 258 ถ.เทวาภิบาล  
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 45000  
โทร 095-727-6678 

54 นายธนากร  หาญสิทธ์ิ 
นายภัทรพล  กลุศักดิ ์
นายณัฐวัฒน์  ประสงค์ธรรม    
นายธนัท  สีขาว 

ปวส. 1/1 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

063-3650303 
093-1075762 
065-3180428 
098-1237092 

บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด 519/294  
ถ.ประชาอุทิศ ต.แขวงทุ่งครู อ.ทุ่งครู จ.กรุงเทพ 
10140 โทร 062-895-7619,  
062-464-2253 

55 นายชาคริต  บุญชัย  
นายสุชาครสี์  มิเถาวัลย ์
นายวีรพล  วงษ์เสนา 
นายศุภชัย  ใคร่นุ่นน้อย 
นายพงษ์สิทธิ์  สวัสนะท ี

ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/2  

095-6516957 
096-7240893 
061-0971716 
096-3969690 
084-1423152 

บริษัท สะเกด็ดาว 168 จำกัด 

56 นายกฤษดา  เป้งชัยโม  
นายปฏิภาณ  สุวรรณศร ี
นายญาณภัทร  นิวาสวงศ ์
นายวงศธร  จันทะบาล 
นายอมรเดช  เถียรหน ู
นายณัฐวุฒิ  ดอกกระโทก 
นางสาวเพชรไฟลิน  สุชัยวงค์   

ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

062-1391807 
065-8927270 
062-9133931 
082-9213169 
096-3293452 
061-1422790 
093-4616453 

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโต้บอดี้เวิร์ค จำกัด 
201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230 โทร 038-491800   

57 นายถนอมศักดิ์  บรรณสาร 
นายวรากร  สจัจะมโน  
นายภัทรพงศ์  ฮุนศริิกุล 
นายศิวเทพ  วรรณสุทธ์ิ 

ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 
ปวส. 1/1 

098-3932831 
092-5711346 
084-0747949 
099-0319324 

ร้าน SHITAWALIGHT 164 ม.3 ต.ขอบแก่นน  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 089-277-0381 

58 นายอติรุจ  ชูศรีเสริฐ 
นายกิตติพิชญ์  ลิม้ประเสริฐ     
นายธนกฤต  จิตตะหงส์     

ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

080-5769630 
096-9509709 
080-2522361 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดร้อยเอ็ด 308 ม.7 
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดอลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด  
จ.ร้อยเอ็ด โทร 043-511-712 

59 นายณัฐวุฒิ  กิมมา ปวส. 1/2 085-5439486 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอเชียงขวัญ 
60 นางสาววิภาวรรณ์  หาสุข 

นางสาวนงพงา  สุวรรณสิงห์  
นางสาวอารียา  จตุพรม 
นางสาวออมมณี  คงแหลม 

ปวส. 1/1 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

093-2163903 
083-7316372 
065-1088400 
098-7067174 

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
1/50 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทร 035-330-990 

61 นายธนบัตร  โคตรเศรษฐ ี
นายณภัทร  ศรีโคตร 

ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

090-3327200 
082-5496639 

ร้อยเอ็ดการไฟฟ้าเเอร์เซอร์วิส 441 ม.20  
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 099-094-4165 

62 นายศุภกร  ข่าทิพท์พาที 
นายสุรพงค์  อารีเอื้อ 

ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

095-6641218 
096-7929028 

วิไลพรการไฟฟ้า 221 ถ.2-3 ผดงุพานิช  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็  45000  
โทร 043-512-162 

63 นายสิทธิพล  เจริญวงษ ์ ปวส. 1/1 064-1531482 P&P เซอร์วิส 272 ม.3 ต.รอบเมอืง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 089-618-0345 

64 นางสาวจิราภรณ์  สิงสวาส ปวส. 1/1 062-1358274 บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด 128 ม.2 ต.คเูมือง  
อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 450220 
โทร 086-262-9277 
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65 นายเจษฎาพร  คอนมะลา ปวส.1/1  061-2254511 บริษัท ทีอาร์เอส แอมโซลูท จำกัด 
66 นายวุฒิชัย  แสนธนู     

นางสาวนริศรา  พลพาล 
นางสาวชลาลยั  โกมิพัฒน์ 

ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 
ปวส. 1/2 

098-3952997 
061-5451852 
066-1267126 

โรงพยาบาลร้อยเอด็ 111 ถ.รณชัยชาญยุทธ  
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 049-518200 

67 นายภานุวัฒน์  พิมพ์มาตย ์ ปวส. 1/2 082-5204346 บริษัท ฟี ออโตเมช่ัน 9 ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก  
ต.ลำไพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
โทร 021-917-148 

68 นางสาวนริสรา  การะทมุ ปวส. 1/2 099-0471252 ห้างหุ้นส่วน เอ.บี.ที.พี (ร้านเอกแอร์) 323  
ม.ถ.รนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 090-007-2225 

69 นายไพศาล  ขันไกล ้
นางสาวธารารตัน์  นาเมืองรักษ์    

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

080-2213231 
099-2042933 

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จํากัด 
201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230 โทร 038-491-800  
038-4910-800 

70 นางสาวกรณิการ์  ประทมุทิพย ์
นางสาวสุกัญญา  บูระวัฒน ์
นางสาววราภรณ์  จันทภมู ิ

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

093-0875102 
063-0171306 
066-0026262 

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
1/50 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทร 081-991-215 

71 นางสาวณัฐริชา  สารบรรณ 
นางสาวฐานิกา  วิชพล 
นางสาวนิรุชา  วาทีภักดี   

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 

098-1184123 
063-4378089 
084-2514263 

ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า 222 ม.2 ต.มะอึ  
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
โทร 086-458-0494 

72 นายเจษฎา  รตันพลแสน 
นายสุพรรณ  แขวงสุข 
นายภัทรพงศ์  บุญตั้ง 

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

092-2977762 
099-2162256 
062-1756684 

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด 
92/9 ฒ.2 ถ.ประกอบเสรี1 ต.ทุง่สุขลา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 
โทร 089-936-0350 

73 นายสุระทัย   คารวะ    ปวส. 1/8 062-9410670 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพระยา ก่อสร้าง 104 ม.
6 ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 0655-823-2345  

74 นายพรเพชร  สมเพชร ปวส. 1/7 096-7606201 บริษัท ฟี ออโตเมช่ัน 9 ม.7  ถ.กาฬทบุรี  
ต.ลำไพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
โทร 021-191-7148 

75 นายวริศ  จำปาหอม   
นายอริย  ศิริวัฒนศักดิ ์

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/7 

063-0353816 
064-7676067 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
42 ม.4 ต.ธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 089-237-1631 

76 นายอรรถพล  ทัดภูธร ปวส. 1/7 093-1802301 มีชัยการช่าง 22 ม.11 ต.หนองขาม  
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 45160  
โทร 080-724-7989 

77 นายภาคภมูิ  เปลีย่วสงัด   
นายศักดา  คมจติร  
นายอภิชาติ  พันธ์ภูม ิ

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

098-7798364 
098-2037421 
063-0281063 

บริษัท เอ็กซ-์เพาเวอร์ เอ็นจิเนยีริง่ 34/193 ม.
5 ถ.บ้านกล้าย-ไทรน้อย ต.ไทรย้อย อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบุรี  11150 โทร 098-262-4654  
084-091-2949 
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78 นายนภัทร  จันทรประทักษ์     ปวส. 1/8 096-8259871 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ 1976 ซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส 457 ต.บางอ้อ อ.บางบลด้  
จ.กรุงเทพ 10700 โทร 02-885-4029 

79 นางสาวศุภกานต์  สุนทร    
นายจรัญ  ผ่านพินิจ 
นายพงศกร  สุขเพ็ง 

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 

098-6670726 
095-4935372 
094-4759668 

บริษัท ชำนาญวัฒนา จำกัด 800/9 ม.9  
ถ.สุขุมจิท อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี  220110   
โทร 097-258-3007 

80 นายณรงค์ฤทธิ์  กางแก้ว    ปวส. 1/7 063-0310609 ร้าน ช่างต้นแอร์ & อิเล็กทรอนิกส ์64/3 ม.15 
ถ.รณชัยชาญยุทร ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160 โทร 064-063-4728 

81 นายเอกณรงค์  บุญตน    
นายศิวกร  รูปใส 
นายสุทธิพงค์  ขอเสริมกลาง   

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 

098-2989238 
098-4049488 
098-4201860 

บริษัท ไฮโซล่า กรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด 179/9 ม.
6 ถ.มิตรภาพ ต.รอบเมือง อ.เมืองขอบแก่น  
จ.ขอบแก่น 40000 โทร 081-853-1599 

82 นายธนวิชญ์  แซ่ตัน    
นายวิษณุ  กรุณา 
นายพลกฤษณ์  ทองหลง  
นายวศิน  แสนระวัง 
นายภานุพงศ์  โพธิจันทร ์
นายอภิวัฒน์  ศรีบัญฑติ 

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 

097-0364591 
098-623-2087 
061-0288097 
098-6133520 
093-0787777 
083-8437952 

บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด 519  
ถ.ประชาอุทิศ อ.ทุ่งครู จ.กรุงเทพมหานคร 
10140 โทร 028-157-61920   
028-815-9979 

83 นายลักษมี  แพงแสน       
นายวิทยา  แดงนามนต์    
นายเมธาสิทธ์ิ  เดชพลมาตร    

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/7 

095-4875706 
065-7427657 
098-2255638 

บริษัท ลาร์จ อิเลคทรเิคิล แอร์ แอนด์ซัพพลาย 
จำกัด 

84 นายวงศธร  สตีวารค์         
นายปฏิภาณ  ลือจันดา      

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 

065-6393855 
093-4719604 

บริษัท ธนาวัฒน์มอเตอร์ จำกดั 118/1 ม.3  
ถ.แจ้งสนิท ต.ดงลาน อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 
45000 โทร 043-518-998 

85 นายวุฒิพงศ์  คำมะฤทธิ์     
นายเอกศักดิ์  โสดรมัย์       

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

094-5239107 
082-8736280 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ไนน์ แอสเสท แอนด์ เดเวล
อปเมนท์ ต.เชียงใหม่ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 
45230 โทร 089-184-8142 

86 นายรัชภูมิ  ประเสริฐสังข ์
นายภานุ   พ่อยะ 

ปวส.1/10 
ปวส.1/9 

096-3259413 
093-1190391 

บริษัท เอ็กซ-์เพาเวอร์ เอ็นจิเนยีริง่ จำกัด 
34/198 ถ.บัณกล้วยไทรน้อย ต.ไทรน้อย  
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 
โทร 098-262-4654, 084-091-2949 

87 นายธรรมมงคล  แก้วขอนแก่น   
นายพรธิชัย  เกรียบกลาง 

ปวส.1/9 
ปวส.1/10 

098-6879354 
062-4450552 

บริษัท เม็กก้า เทคนิคแอนดเ์อ็นจิเนียริ่งซัพพลาย 
จำกัด 411/1 ม.2 ต.สามเรือน13160  
อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  
โทร 094-815-0999 

88 นายศิริโรจน์  นามโคตร 
นายศุภกร  วิชพล 
นายปฏิพล  เสนามาตย ์

ปวส.1/10 
ปวส.1/10 
ปวส.1/10 

098-6879354 
065-1208634 
092-4210518 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

89 นายปวริศร  เหล่อขย่อน ปวส. 1/9 095-5430714 บริษัท ทิพย์พันธ์เอ็นจิเนียร์ จำกัด 168 ม.3  
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร 035-329-0446 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
90 นายวุฒิพร  จรอนันต ์ ปวส. 1/9 064-1635240 ช่างพุทธการไฟฟ้า 7 ม.3 ต.ศรสีมเด็จ  

อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 081-050-3238 

91 นายกฤษณะ  กระลาม 
นายกิตติวินท์  พันธุ์สำโรง 
นายวรวุฒิ  บูรณะกิต ิ
นายเจษฎา  คำช้าง 
นายธนดล  สุวรรณศร ี
นางสาวนนทรีย์  วรฉัตร 

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส.1/10 
ปวส. 1/9 
ปวส.1/10 
ปวส. 1/9 

093-0686844 
092-9376282 
094-3870900 
061-1549199 
098-1032489 
061-0290766 

บริษัท บี เอส แอล แอลอีดี จำกัด 1/2  
ถ.เทศบาลพัฒนา1 ต.เหมือง อ.เมอืง จ.ชลบุรี 
20130 โทร 097-258--3007 

92 นายภูรีวัฑฒ์  แก้วสังข ์ ปวส.1/10 094-9148776 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาย่อยอำเภอปทุมรตัต์ 
123 ม.1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรตัต์ จ.ร้อยเอ็ด 
45190 โทร 043-587-075 

93 นางสาวเสาวลักษณ์  ศริิวงขันธุ์ ปวส.1/10 065-3234134 บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด 128  ม.2 ต.คเูมือง  
อ.เมืองสววง จ.ร้อยเอ็ด 45220 

94 นายศุภณัฐ  ภูมิประสพ 
นายธนพล  ทวีรัตน ์

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

062-8977724 
082-8375144 

บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ  
(ประเทศไทย) จำกัด 

95 นายรัชพล  หาญณรงค์   
นายก่อเกียรติ  ศรีนวลจันทร์     
นายณัฐพล  นามบุตร 

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

092-0468500 
064-1536211 
096-3820340 

บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จำกัด 3 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 
20230 โทร 038-347-335 

96 นายจีรศักดิ์  จันติบุตร    ปวส.1/10 080-8138862 บริษัท ธนาวัฒน์ มอเตอร์ จำกัด 118/1 ม.3  
ถ.แจ้งสนิท ต.ดงลาน อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 
45000 โทร 043-518-998 

97 นายนัฐวุฒิ  สอนโกษา      ปวส. 1/9 083-2640337 บริษัท ทีอาร์เอส แอบโซลูท จำกดั 11/170  
ถ.เอกชัยบางบอน ต.บางบอนใต้ อ.บางบอน  
จ.กรุงเทพ โทร 083-060-8038   
0-2405-2122 

98 นายสุเมธ  คอแอ่น    
นายวิชาญชัย  แก้วเขียว  
นายเจษฎา  คำช้าง 
นายภูวดล  เวลาวุธ 

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

094-9871724 
098-1744871 
094-3685639 
095-2127550 

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดสัทรีส์ จำกดั 

99 นายกรณด์นัย  คำทาสี      
นายตระการ  สารบรรณ     

ปวส. 1/9 
ปวส.1/10 

090-2988525 
083-7096804 

มะลิวลัย์ เซอร์วิส 109 ม.11 ถ.สัญจรราชกิจ  
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธิ์  
โทร 089-843- 4417 

100 นายนิติกร  ไชยบาล   ปวส.1/10 065-0451372 ร้านเทคนิควิศวกรรม 
101 นายพลเอก  พรมวงศ ์ ปวส.1/10 082-5245424 ร้าน เทค อิท อีซี เอ็นจิเนียริ่ง 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
1 นางสาวรุ่งฤดี  สลีาดเลา 

นางสาวโสพติรา  จันทรพิพัฒน ์
นางสาวอรณี  อารเีอื้อ 
นางสาวโชคดี  อุตทิพย ์
นางสาวนงนภัส  พลนิกร 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
74 ถ.รัฐกจิไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 0-4351-1486 

2 นางสาวลัดดาวัลย์  แก่นนาคำ 
นางสาวพัชนิดา  ก้านทอง 

ปวช. 2/1   
ปวช. 2/1   

 บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 

3 นางสาววรรณิดา  พลพุทธา 
นางสาวพิยะดา  สุตะคาน 
นางสาวพัชรียา  จันทะวงศ์ 

ปวช. 2/1   
ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 บริษัท เอ็มเค แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด 

4 นางสาวกรชนก  ลาโพธ์ิ 
นางสาวทิพปภา  จันมะดัน 
นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวพิศ 
นางสาวพิริสา  คงคาน้อย 
นางสาวอินทิรา  ภาระนะท ี
นางสาวนุ่น  อนุพันธ ์

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 ศรนพฟาร์ม 46 ม.8  ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 
โทร 086-361-5356  0-4355-1252 

5 นางสาวอารณี  สีขันธ์ 
นางสาววราภรณ์  ศรีโสภาพ 

ปวช. 2/1   
ปวช. 2/1    

 สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีร้อยเอ็ด 

6 นางสาวเมขลา   สวรรณ ์
นายกิตติกร  โสมาเกต ุ

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(อำเภอจตุรพักตรพิมาน) 422 ม.1 ถ.ธาดา
อำนวยเดช ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน  
จ.ร้อยเอ็ด 45180 

7 นางสาวอรทัย  ประครองศร ี
นางสาวพานทอง  พงษ์ศาสตร์ 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/1 

 7-Eleven 

8 นางสาวณัฐชา  กิจนุกรณ ์ ปวช. 2/1  บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด 333 ม.7  
ถ.สนามบิน ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.รอ้ยเอ็ด 
45170 โทร 0-435-1099-9 

9 นางสาวชลลดา  วันงาม 
นางสาวปิยะธิดา  กุลโพนเมือง 

ปวช. 2/1 
ปวช. 2/2 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ม. 4 ต.โหรา  
อ.อาจสามารถ จ.รอยเอด็ 45160  
โทร 043-501-587 

10 นายอนุวัฒน์  หาระภูม ิ ปวช. 2/1  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมิ
นทราชินี บ้านสีแก้ว 222 ม.5 ต.สีแก้ว ต.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000 

11 นางสาวยุวดี  แก้วจุลศรี   
นางสาวมลฤดี  อินทร์งาม 
นางสาวปนัดดา  นสุหร ี

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 อู่ รุ่งเรือง (สาขาร้อยเอ็ด) 103 ม.7 ถ.บายพาส 
ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 043-514-871 

12 นางสาวชมพูเนกข์   ศิริเวช 
นางสาวปพัชชา  คำผุย 

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
75 ถ.แจ้งสนิท ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-513-007 
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ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
13 นายวชิรวิทย์  วินทะไชย 

นายเอกวิทย์  อนุพันธ ์
ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 โปรเจคคอมพิวเตอร์ ร้อยเอ็ด 234  
ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 061-582-5059 

14 นางสาวชลธร  ยินดมีาก 
 

ปวช. 2/2  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.ซอยราชการดำเนิน  
ต.ในเมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 043-511055  043-511110 

15 นางสาวกรรณิการ์  ดรุณพันธ ์
นางสาวอาทิตยา  ศรีวิบลูย ์

ปวช. 2/2 
ปวช. 2/2 

 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอด็ (ฝ่ายปกครอง) 
ถ.เทวาภิบ่ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-511660 

16 นางสาวพิมพกานต์  ทานิสุทธิ ์ ปวช. 2/2  บริษัท เมดิโก 29 จำกัด 511 ม.7 ถ.ผดุงพานิช 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 081-394-6298 

17 นางสาวจารุวรรณ  บ่อสุข 
นางสาวชลลดา  วรสุข 

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3  

 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 

18 นางสาวภัทรธิดา  ท่านมุข 
นางสาวอรปรียา  ยอดล ี
นางสาวลักขณา  ยานุวงศ์ 

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/4 
ปวช. 2/4 

 บริษัท MK (M144 เซ็นทรลั-พระราม2) 128  
ถ.พระราม2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.
กรุงเทพ 10150         

19 นายธงชัย  มูลสมบตั ิ
นายธเนศ  ยศพิบูลย ์

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

 เทศบาลตำบลเมืองสรวง 99 ม.4 ต.หนองผือ  
อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 
โทร 043-597-069 ต่อ22 

20 นางสาวปลายรวี  สังฆะมณ ี
นางสาวจิดาภา  รัตนพันธ์ 

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

 ธนาเทเลคอม 59/9 ถ.เปรมประราษฎร์  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 063-0465414 

21 นางสาวพิจิตรา  อุ่นเจริญ 
นางสาวจิรัชญา  ไชยโก 

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/4 

 โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาชีกลาง 128 ม.4 
ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 091-130-4795 

22 นางสาวภัทรวดี  ศรีสุธรรม 
นางสาวสุธาสินี  คำภูม ี

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/4 

 บริษัท MK (YA159 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์) 
ถ.55 ศรีนครีนทร์ ต.หนองบอล อ.ประเวศ  
จ.กรุงเทพมหานคร 10250 

23 นายภูชิต  มาโยธา ปวช. 2/4  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
24 นายธนกฤต  เฉลยพจน ์ ปวช. 2/3  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 

49 ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-508-320 

25 นางสาวปวีณา   ทองชำนาญ ปวช. 2/3    มิตรแท้ประกันภัย 97 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน  
ต.ห้วยยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
โทร 064-191-5655 

26 นางสาวธนิตา  วิชพล ปวช. 2/3  บริษัท MK (C020 เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2) 
27 นางสาวดวงพร   อัมโพธ์ิ    ปวช. 2/3  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ต.บ้านดุ่  

อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 45160 
โทร 043-501-516 
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28 นางสาวชลธิชา  ดวงพระเพ็ง 

นางสาวอัจฉรา   สสีาวแห 
นางสาวปวีณา   นนพิภักดิ ์

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/4 
ปวช. 2/4 

 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี 54 ม.4 ถ.แจ้งสนิท  
ต.นิเวศน์ ฮ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
โทร 043-569-054 

29 นางสาวสุนิตา  คำเพ็ง       
 

ปวช. 2/3  ห้างหุ้นส่วน นพรัตน์กิจรุ่งเรือง 34 ม.1 สมสะ
อาดิอ.กุฉินนารานณ์ จ.กาฬสินธ์ 46110 
โทร 065-229-5985 061-542-2399 

30 นางสาวนันทิชา  ตระกูลภุรี       ปวช. 2/3  ไปรษณีย์ไทย 381 ม.8 ถ.นิครชมสินพาณิชน์  
ต.กลาง อ.เสลภมูิ  จ.ร้อยเอด็ 45120 
โทร 043-551-316 

31 นายพิสุทธินันท์   อาจศัตรู       ปวช. 2/4  เทศบาลตำบลนาแซง 66 ม.9 ต.นาแซง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120  
โทร 043-501-649 

32 นายอารักษ์เทพ  ทนงแผลง  ปวช. 2/4  โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ม.2 ต.เชียยงขวัญ  
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร 043-509-092 

33 นายพัชรพล  อินทร์จอหอ 
นางสาวผกาวดี  บัวใหญ ่

ปวช. 2/4 
ปวช. 2/4 

 บริษัท MK (C008 เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว) 
1693 ถ.พหลโยสิน อ.จตุจักร จ.กรุงเทพ  
10900 

34 นางสาววิโนทัย   ทัดทอง 
นางสาวลดาชาติ  มินนา 

ปวช. 2/4 
ปวช. 2/4 

 บริษัท MK (M494 MK Live เอม็ควอเทียร์) 
693 ถ.สุขุมวิท ต.คลองต้นเหนือ อ.วัฒนา  
จ.กรุงเทพ 10110 

35 นางสาวเกษวรรณกาญจน์ สรุะ
ชัย 

ปวช. 2/4  บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเทอร์เนช่ันแนล จำกัด 
(สาขาร้อยเอด็) 137 ม.18 ถ.แจง้สนิท ต.เหนือ
เมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 043-516-557 

36 นายอนุรักษ์   ดิษฐประศักดิ์       ปวช. 2/4  เทศบาลอำเภอเกษตรวิสัย 259 ม.10  
ต.เกษตรวสิัย อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 45150  
โทร 043-589501 

37 นายนนธวัช  อ่อนระอา       ปวช. 2/4  องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ม.6 ถ.
ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
45170 

38 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ   รัฐวร ปวช. 2/4  บริษัท MK (M475 เซ็นทรลั-อีสต์วิลล์) 
69 ถ.ประดิษฐมนูธรรม ต.ลาดพรา้ว อ.
ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230  
โทร 095-367-6475 

39 นายอนุชา   สืบกินร 
นายนราธร   จันดาวงษ์ 

ปวช. 2/4 
ปวช. 2/4  

 บริษัท MK (C016 เซ็นทรัล-อสีตว์ิลล์) 

40 นางสาวรวิสรา   ศุภศร ปวช. 2/4  Best express สาขาบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด 
156 ถ.สรุิเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 โทร 086-235-8603 
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41 นางสาวภัทรวดี   สุวรรณศร ี ปวช. 2/4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(สาขาจังหาร) 14-14 ม.1 ถ.ร้อยเอ็ด- 
การฬสินธุ์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร 0-4350-7095 

42 นางสาวธิดาลักษณ์  สุทธิรักษ ์
นายอนวัช  สุริโย 

 ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

 บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกดั (J&T 
Express) 

43 นางสาววีรดา  สังฆะมะณ ี
นางสาวเกศกัญญา  ศิริเวช 
นางสาวญาณิศา  ทายัง 

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

 MK (M025 เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพร้าว) 

44 นางสาวณัฐกานต์  ปุริสา 
นางสาวกฤติญา  สุบิน 

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

 MK (C008 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว) 
 

45 นางสาวพัชรินทร์   พลพะนาน 
นางสาวมนัสนันท์   วงค์มะณ ี
นางสาวฐานิดา   ศรสีุลัย 

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

 MK (M524 โลตัส บางกรวยไทรน้อย) 

46 นางสาววันเพ็ญ   ผดุงกิจ 
นางสาวอุทุมพร  พรมวงค ์

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 

 MK (M458 เดอะครสิตัล ราชพฤกษ์) 

47 นายชิษณุภัทร  ขวัญเนตร     ปวช. 2/5  MK (Coo2เหม่งจ๋าย) 
48 นางสาวอรุโณทัย  เทพสุระ     ปวช. 2/5  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
49 นางสาวศิริขวัญ  สตันาโค     ปวช. 2/5  ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื 

ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นเิวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอด็ 
45170 โทร 043-569116 

50 นางสาวอาทิตยา   แกล้วกล้า     ปวช. 2/5  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขร้อยเอ็ด 365/2 
ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 043-513-600  043-518-301   

51 นายอุรุชา  อุดรลาย     
นายธนากร  พรรณสาล ี

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/5 

 MK (C028 เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนา) 

52 นางสาวกมลวรรณ  ยะระเขต ปวช. 2/5  MK (M196 โฮมโปร-ราชพฤกษ์) 
53 นางสาวพัชราภรณ์  มะลาไมล ์

นางสาวอภิญญา  กระอาจ 
นางสาวหฤทัย  สานนท์ 

ปวช. 2/5 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

 MK (C014 เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า) 

54 นางสาวฐิตาพร  คำจันลาด 
นางสาวธนัญญา  นนทะพจน ์

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

 MK (297 Home work ราษพฤกษ์) 

55 นางสาววันวิสา  อภินันท์วิริยกลุ 
นางสาวณัฐธิดา  จันทร์สำโรง 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

 MK (C023 เอม็ควอเทียร์) 

56 นางสาวชุติมา    ฝางแดง 
นางสาวชญานิษฐ์   บุตโต 
นายดรณัภพ  ชันวอน 

ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 
ปวช. 2/6 

 MK (C029 เดอะมอล งามวงศ์วาน) 

57 นายณัฐดนยั   กานุมาร ปวช. 2/6  แฟลช โฮม Flash Home สาขารอ้ยเอ็ด 
27/23-24 ถ.มีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 083-335-1444 

58 นางสาวณัฐวดี   ผานำ้คำ ปวช. 2/6  7-eleven (กิ่งแก้ว) 
59 นางสาวชุติกาญ  โชติมุข      ปวช. 2/6  MK (M196 โฮมโปร-ราชพฤกษ์) 
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60 นางสาวณัฐพร  ปัดทมุแวง      ปวช. 2/6  สเวนเซนต์ บิ๊กซีร้อยเอ็ด  อ.เมืองร้อยเอ็ด  

จ.ร้อยเอ็ด โทร 088-340-1112 
61 นายวุฒินันท์   ทักขินัย      ปวช. 2/6  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ 

ถ.ราชการดำเนิน  ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-511-055-136 

62 นางสาวกันยารตัน์   เอี่ยมโอษฐ ์ ปวช. 2/6  บริษัท MK (C032 แฟช่ันไอส์แลนด์) 
63 นายพิทักษ์   จันทร์เพ็ญ      ปวช. 2/6  บริษัท MK (M451 lotus-บางใหญ่) 
64 นายพงศกร  ปุลาสะเก ปวส. 1/8  บริษัท MDC แลนด์ จำกดั 
65 นายวัฒนา   นาทันใจ ปวส. 1/7    บริษัท โอเวอร์โฟลว์ จำกัด 
66 นายพงศกร  ปุลาสะเก ปวส. 1/7    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
67 นางสาวจีรนันท์  แก้วแสนชัย    

นายภูมิพัฒน์  ขันลา 
นายนราวิชญ์  สร้อยอุดม 
นายชูเกียรติ  สวัสดิเ์อื้อ 
นายเสฐียรพงษ์  ดวงประทุม 

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 

 บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

68 นายชิษณุพงศ์  มาศวรรณา 
นางสาวจิรนันท์  ชินมาตย ์
นายบัณฑติ  พันธะมา 

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

 บริษัท แฮตทริก อินโนเวช่ัน จำกัด 37/81 ม.6  
ถ.พหลโยชิน ต.คลองหนิง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 08-9173-8208 

69 นางสาวศจีมาศ   เศษบุบผา ปวส. 1/7  เมืองไทยเอาท์เล็ท 
70 นางสาวพรรณพัตษา  เปียม ี

นางสาวนฤมล  พวงพี ่
นางสาวอริสรา  ดวงอุษา 
นางสาววรฤทัย  เจรญิเขต 
นางสาววนิดา  คำเตชะ 
นางสาวสุดาพร  หอมกลิ่น 

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

 บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จำกัด 
142/1 ม.5 ถ.ติวานนท-ปทุมธานี อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-501-2024 

71 นางสาวภาณุมาศ  คำใบ 
นางสาวภัณฑารักษ์  ศรีอดุร 
นางสาวกันตินันท์  รัตนพันธ์ 
นางสาวกมลวรรณ  มูลคร 
นางสาวสุดารัตน์  นรชาญ 
นางสาววัชราภรณ์  แก่นนาคำ 
นางสาวกัลยาณี  วีเชียรศร ี
นางสาวอริสา  สิงห์สนั่น 
นางสาวเกตน์นิภา  แก่นสิงห ์
นางสาวสุปรานี  ศรีสนอง 
นางสาวบัณฑติา  วรราช 
นางสาวศิริวรรณ  มนสิสาร 
นางสาวสุนันทา  ไกรสุธา 
นางสาวจริญญา  ทุมมา 
นางสาวธิราวรรณ  จันทรห์ล่ม 
นางสาวรัตนาพร  ตาลมงคล 
นางสาวกนกวรรณ  สุชัยสงค ์

ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/7 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

 บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
1/50 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม ถนน โรจนะ  
ตำบล คานหาม อำเภออุทัย จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 13210 
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 นางสาวรัตนาภรณ์  ชาตาส ุ

นางสาวจุฬาลักษณ์  จงใจงาม 
นางสาวจุฬารตัน์  จงใจงาม 

ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 
ปวส. 1/8 

  

72 นายวีรพล  บุตมะ 
นายปรมตัถ์  แน่นอุดร 
นายทักษิณ  จารุวัฒนานนท์ 
นายศุภชัย  พวงเงิน 
นางสาวอภิรดา  ปัญญา 
นางสาวพิยาดา  เผ่าศิร ิ
นางสาวศิริวรรณ  หอมสุดใจ 
นางสาวกัญญารัตน์  คุ้มหา้งสูง 
นายต้นหนาว  ใจมั่น 
นายมนัสนันท์  ธงยศ 

ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 
ปวส. 1/9 

ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10  

 บริษัท MDC แลนด์ จำกดั 
52/2 ถ.รามกแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.
กรุงเทพ 10240 

73 นางสาวรื่นกมล ชาติไทยสง 
นายธนากร ดวงบรรเทา 
นายวิทวัฒน์ สารจันทร ์

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/10 

 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

74 นางสาวปวีณา ผาฤพล 
นางสาวสิรมิาส หมื่นหาวงค ์
นายศุภกิต วาริน 

ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 
ปวส. 1/10 

 บริษัท ไลอ้อน ไทรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
241 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.สมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10280  081-376-7807   

75 นายปุระชัย   สิงห์เทพ 
นายอภิวัฒน์   ภูยาแพทย ์
นายสุวิจักษณ์   แน่นอุดร 
นายศิริวัฒน์   แสงปาก 
นายอภิสิทธ์ิ   อุดมลาภ 
นายอภิรักษ์   บัวงาม 
นางสาวมณเีนตร   ราชแสง 
นางสาวปภัทสร   ไชยธงรัตน ์
นางสาวสุนันทา   จาดศาลา 
นายดนุนันท์   สานธิยากูน 
นางสาวกาญจนา   นันทะรตัน ์
นางสาวปิยมาศ   อุ่งช้าง 

ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    
ปวส. 1/9    

ปวส. 1/10    
ปวส. 1/10  
ปวส. 1/10  
ปวส. 1/10  
ปวส. 1/10  
ปวส. 1/10 

 บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จำกัด 

76 นายวัชรวีร์ นพเทา 
นางสาวศรัญญา นาคศร ี
นางสาวสุพรรณี สังฆมณ ี
นางสาวปรียาภรณ์ ดาชนบท 
นางสาวธิติมา นนศรีภักด ี
นางสาวรัตยาพร ขันสีมนต ์
นางสาวเสาวธาร พรมวงษ์ 
นางสาวปิยะฉัตร สุทธิสน 

ปวส. 1/9   
ปวส. 1/9  
ปวส. 1/9   
ปวส. 1/9  
ปวส. 1/9  
ปวส. 1/9  
ปวส. 1/9  
ปวส. 1/9   

 บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

77 นายศรณัย์ สอนเสนา 
นายอิทธิกร จันทรา 
นายธัญพิสิษฐ์ เทียโฮม 

ปวส. 1/10   
ปวส. 1/10   
ปวส. 1/10   

 เมืองไทยเอาท์เล็ท 
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แผนกวิชาช่างเทคนิคอุสาหกรรม 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
1 นายวิทวัส  เวียงนนท์ 

นายประดิษฐ์  พวงเพชร 
นายธีระศักดิ์  คำเรืองศร ี
นายธนากร  โพธิจักร ์
นายภานุวิชญ์  คำวังศร ี
นายราชันย์  แก่นนาคำ 
นายปิยพงษ์  แซ่ตั้ง 

ปวช.2/3    
ปวช.2/3   
ปวช.2/3    
ปวช.2/3    
ปวช.2/3   
ปวช.2/3    
ปวช.2/3   

096-3922557 
091-8187380 
064-5727300 
082-9913630 
093-5039400 
061-038975 

090-2536939 

บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด 28/101  
ถนน รัชดา-รามอินทรา แขวง คลองกุ่ม  
เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทร.084-9097777 

2 นางสาวกัญญาวรี์  สิงห์สั่งถ้ำ 
นายศักดิ์ดา  ทิวาพัฒน ์

ปวช.2/3   
ปวช.2/3  

080-3647206 
085-5612380 

ร้าน ช่างแอ๊ะ 124 หมู่ 10 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
45120 โทร.080-9152907 

3 นายถนัดกิจ  สาระศร ี
นายณัฐวัฒน์  โพธ์ิอัมพล 
นายวัชร  อาจคำพันธ์ 
นายเจษฎา  พิระภาค 

ปวช.2/3    
ปวช.2/3   
ปวช.2/3    
ปวช.2/3   

093-0706971 
062-0230839 
063-8916384 
061-0121891 

บริษัท ชัยเมททอล จำกัด 79/235-236  
หมู่ที่ 19 บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  
สมุทรปราการ 10540 โทร: 081 801 
4236 

4 นางสาวกนกทิพย์  บุตรพรม  
นางสาวรุจิดา  ยะราไสย์    

ปวช.2/3   
ปวช.2/3   

091-8641692 
083-2270134 

บริษัท เจ.ที.รุ่งเรือง จำกัด 26/4-7  
ถนน หายโศรก ตำบล ในเมือง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอด็ 45000 
โทรศัพท์: 043 524 444 

5 นายศุภวัฒน์  จันท่าม่วง ปวช.2/3    096-4099617 บริษัท พรประเสริฐออโตแคช จำกัด 
34 หมู่ 7 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
45110 โทร.083-9999757 

6 นายอภิวัฒน์  อนุไพร ปวช.2/3   063-5734480 ร้านวิชุดา บ้านน็อคดาวน์ เรือนไทย 
116 หมู่ 5 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร.093-0902403 

7 นายวิษณุ  บุญเลิศ    ปวช.2/3   098-3311582 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แพคคอนกรีต ร้อยเอด็ 
100 หมู่ 8 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
45000 043-030394 

8 นางสาวกาญจนา  ดสีงคราม    ปวช.2/3 093-5347367 ร้าน ธีเซอร์วสิ 98 หมู่ 6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร.094-6238547 

9 นางสาวภัทรานิษฐ์  สมจิตร์    
 

ปวช.2/3   066-1429790 ราชามอเตอร์ ร้อยเอ็ด จำกดั 119 หมู่ 16, 
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, 
45000 โทรศัพท์: 043-624066 

10 นางสาวกิตตญิาพร  จันทร์นอก   
นายรัฐภมูิ  โทบุตร 
นายอภิวัฒน์  โง้นสุข 
นายปวริศ  เพ็ชรศิลา 
นายศิริมงคล  บูรณะ 

ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 

065-3299217  
062-4188087 
062-7906788 
061-1475168 
093-6941323 

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ 9 
700/1017 ตำบล มาบโป่ง อำเภอพานทอง 
ชลบุรี 20160 โทรศัพท์: 038 109 360 

11 นายวิทยา  อนุพันธ ์
นายวัชพล  มูลมานสั 
นายกมล  ธรรมบุตร 
นายจิรายุ  สุระมณ ี

ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 

081-0946024 
061-9283908 
089-3435268  
062-0265235 

บริษัท แอดวิด แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จำกัด 
3 หมู่ที่ 6 ตำบล บ่อวิน อำเภอศรรีาชา  
ชลบุรี 20230  โทรศัพท์: 038 347 335 



 ข้อมูลตลาดแรงงาน    102 
     

 

แผนกวิชาช่างโลหะการ 

 

 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
 นายภูวดล  จอมคำสิงห ์

นายธนบดี  สิงห์โค 
นายยุทธพิชัย  ศรีละ 
นายอดิศร  ฤทธิขันธ ์

ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 

065-3783586 
063-8022328 
098-2452723 
080-2438142 

 

12 นายศุภกร  หวังไรกลาง 
นายอลงกรณ์  เรืองไพศาล 
นายชัยณรงค์  จงหมื่นไวย ์
นายอธิภัทร  เวียงนนท์ 
นายจักรกฤษณ์  บุตรสอน 
นายบุรินทร์  สาระโวหาร 
นายณัฐวุฒิ  วงษ์หาจักร ์
นายเจษฎา  บุบผาสังข ์
นายนครินทร์  กลางยศ 

ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 
ปวส. 2/5 

094-3002908 
089-6317662 
063-0487820 
064-0406145 
098-3267729 
085-5241860 
065-6809521 
099-0321270 
062-1344087 

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด 
201 หมู่ 3 นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง  
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรรีาชา ชลบุรี 20230 
โทร 038 -491-800-18  
โทรสาร 038-491-819  
  
 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
1 นายกฤษกร  แน่นอุดร 

นายกิตตภิูมิ  แสนยะบุตร 
นายคมกฤษกร  แน่นอุดร 
นายวัฒนา  สวนทรัพย ์
นายสถิตย์พงศ์  เพ็งอารีย ์

ปวช.2/3 
ปวช.2/3 
ปวช.2/3 
ปวช.2/3 
ปวช.2/3 

098-1258528 
098-1365351 
080-1707081 
061-1039336 
093-5631355 

บริษัท ชัยพจน์ อินเตอร์ พาร์ท จำกัด 
56/78 ตําบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา  
ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์: 02 199 1244 

2 นายธนากร  เขตเจริญ  
นายทีปกร  สุระหงษ์ 
นายนันทวัฒน์  ทวินันท์ 
นายพัชรินทร์  กันบุรมย ์
นายกิตติพงษ์  ช่วยสงฆ ์

ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5  

098-1947747 
094-2757799 
064-6276453 
091-0532430 
080-1987837 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที เครน แอนด์ เซอร์วิส 
39 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ 038-017909 082-4662020, 
081-9053449 
st-crane@hotmail.com 

3 นายภูรี  ศรยีะอาจ  
นายปัณณธร  อินทรักษา 
นายศุภกฤต  ทิพย์เหลือง 

ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 

096-1522680 
092-6698010 
087-4314459 

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) 
299 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ info@menam.co.th 

4 นายสถาพร  มุ่งชู  
นายปริเชฐ  สร้อยสำโรง   

ปวส.1/5 
ปวส.1/5 

099-2169680 
097-1160894 

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด 
201 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 
20230 

5 นายณัฐกิตติ์  วิชารักษ์    ปวส.1/5  098-5037402 บริษัท เอสดีเค เครน จำกดั 6 หมู ่9 ถ.สุขุมวิท  
ต.ศรีราชา อ.เมืองชลบุรี ชลบรุี 20230   
โทร. 086-0666061 
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แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
1 นางสาวณัฐชา  สุขพิพัฒน์       ปวช. 2/3    097-2721914 เทศบาลตำบลศรีแก้ว หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว 

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.  
Tel : 045-756-863. 
Email : srikaw_1@hotmail.com. 

2 นางสาวธนภรณ์  เอกวุธ  
นายเกริกพล  ประเสริฐสังข์    
นายอภินันท์  แก้วคำจันทร์     

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

098-4898411 
064-1265086 
091-7870706 

PD House Roiet 44/1 ถนน เทวาภิบาล  
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000    
โทรศัพท์: 098 280 2744 

3 นางสาวณิชา  ติธรรม 
นางสาวสุภาวดี  ไสยรส 
นางสาวเกตนส์ิริ  สุทธิประภา    
นางสาวกรวรินทร์  วรรณแสง    

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

082-0686121 
064-3153904 
064-6104036 
098-1763195 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสอแสงก่อสร้าง 
296 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน  
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอด็ 

4 นายธนวัฒน์  พุ่มโพธิ์       ปวช. 2/3 087-4054196 เทศบาลตำบลธงธาน ี10 ถนนโยธาธิการ  
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170   
โทร. 081 391 0207 

5 นางสาวอภิญญา  ภานุศรี       
นางสาวปัณณลดิา  แสงอรณุ 

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3  

082-5541275 
064-7914393 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6 นายเกรียงศักดิ์  รักษา            
นางสาวพัชริยดา  สร้อยเสนา    
นางสาวเนตรนภา  ฆ้องคำ 

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

095-1232501 
062-0012906 
080-0567706 

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมอืง 
ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
45000 โทรศัพท์: 043 519 038 

7 นางสาวสุจติรา  ณรงค์ชัย        
นางสาวสุนันทา  ณรงค์ชัย       

ปวช. 2/3 
ปวช. 2/3 

080-0887226 
061-6291216 

เทศบาลตำบลอุ้มเม้า ตำบล อุ่มเมา้ อำเภอธวัช
บุรี ร้อยเอ็ด 45170 043 569 337 

ลำดับ ช่ือ นักศึกษา ระดับ เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ 
1 นางสาวเกศริน  จตุแสน 

นางสาวสุพัตรา  คงกลาง 
นายศุภชัย  มูลมะณ ี
นางสาวอุลัยพร  นามชนะ 

ปวช.2/1 
ปวช.2/1 
ปวช.2/1 
ปวช.2/5 

095-4033975 
097-2724792 
096-6495072 
063-0157378 

วิไลพรการไฟฟ้า 221 หมู่ 2-3 ถ.ผดุวพานิช  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

2 นายวสันต์  ศรสีว่าง 
นายอรรถวรรธ  จันทะล่าม 
นันทวัฒน์  นนพิภักดิ์ 

ปวช.2/5 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 

065-3369608 
098-5863625 
092-1817355 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

3 นายชลัมพล  นรทร 
นายณัฐวุฒิ  แน่นอุดร 

ปวช.2/1 
ปวช.2/1 

092-5690459 
080-1373139 

ร้าน เอส.ที.เค อิเล็กทรอนิกส์ 149/2  
ถ.ผดุวพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร.043-515150 

4 นางสาวจินนารี  ศักดิวงษ ์ ปวช.2/1 097-0830970 อบต.นาเลิง ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
45120 โทร.043-533567 

5 นางสาววิรัตนด์า  วินทะไชย ์  ปวช.2/1 081-6325350 หจก.โรงน้ำแข็งปทุมพร (ฝ่ายช่าง) 77 หมู่ 17  
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170  
โทร.089-9446671 
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6 นายณัฐสิทธ์ิ  รักความซื่อ 

 
ปวช.2/1 099-3515299 บจก.ฮิปโป ออดโิอ เอาท์เล็ท 

7 นายนพเก้า  ชาชิโย 
นายอภิสิทธ์ิ  อาตวงษ ์

ปวช.2/1 
ปวช.2/1 

097-9247324 
064-7911760 

ดาต่าเบสคอมพิวเตอร์ 138 หมู่ 10 ถนน
ร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ต.ดงลาน อ.เมอืง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร.043-519505 

8 นายชิษณุพงศ์  พัฒยา 
นายนิธิเวศน์  อินทร์ตะโคตร 

ปวช.2/1 
ปวช.2/2 

061-3030582 
080-5524477 

บริษัทยูนิตี้ไอที ซสิเตม็ จำกัด (แอดไวซ์) 134/7 
ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-515779 

9 นายณัฐบูรณ์  สุวภาพ ปวช.2/1 093-5561306 สมาร์ท-ไอ คอมพิวเตอร์ 18 หมู่ 2 ถนนศรีเทวา  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร.080-6165548 

10 นางสาวศศิกานต ์ เลิศจำนงค ์ ปวช.2/1  093-5561306 พลาญชัย โอเอ แอน เซอร์วสิ 101 59 หมู่ 10 
ต.ถลาง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 45120  
โทร.069-9247760 

11 นายนิติภูมิ  เฉลิมแสน 
นายสิทธิพล  นันทะเพชร 
นางสาวพาสร  สมุตริัมย ์
นางสาวขวัญนภา  โพธิ์อุบล 
นางสาวจันทิมา  โพธ์ิอุบล 
นางสาวปฏิพร  ศรีนาแพง 
นางสาวธัญญภรณ์  สักน ู
นางสาวกมลพรรณ ชาวเซโปน 

ปวช.2/1 
ปวช.2/1 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 

083-9398917 
092-5968497 
093-6606634 
084-2198422 
064-9168050 
063-0483290 
065-3415745 
061-8624151 

เมืองไทยเอาท์เล็ท 299 ต.รอบเมอืง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-518599 

12 นางสาวรัชนี  ซันด ี ปวช.2/2 064-5298019 อบต.เหนือเมือง 525 หมู่ 17 ต.เหนือเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-519038 

13 นายอดิศักดิ์  กำลังแพทย ์
นายณัฐพงศ์  ร่มศร ี

 ปวช.2/2 
ปวช.2/2 

095-1928195 
098-5855013 

freedom shop 68 ถนนเทวาภบิาล  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร.065-2655264 

14 นายศุภณัฏฐ์  แก่นภูมิคำ 
นายรัตตยา  พงษ์ศิริวิลัย 

ปวช.2/2 
ปวช.2/2 

094-5091310 
093-3748327 

สำนักงานบริการลูกค้า ร้อยเอ็ด (CAT) 119  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

15 นายนราศักดิ์  ศรีอาราม 
นายวรรธนะ  ตรีกุล 
นางสาวธัญญลักษณ์  ภมูีสวย 

ปวช.2/2 
ปวช.2/2 
ปวช.2/5 

083-4034264 
093-0579310 
093-4715286 

Modern Mart 45/5 ถนนเปรมประชาราษฎร์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร.0834245456 

16 นางสาวอรปรญีา  อาจพงษา
นางสาวทาริกา  อรัญพงษ ์

ปวช.2/2 
ปวช.2/2 

097-0048329 
085-2497335 

ETT Copy 25 ถนนบ้านท่านคร 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร.0845193333 

17 นางสาวพรรณพษา  แสงปัญญา 
นางสาวจิราพร  เสนารตัน ์
นางสาวกรรณิกา  พันโท 

ปวช.2/2 
ปวช.2/2 
ปวช.2/2  

082-2961134 
062-7608905 
087-9389695 

กันเองคอมพิวเตอร์ 42/27 ถนนกองพลสิบ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร.0845397171 

18 นางสาวระวิวรรณ  อารีเอื้อ 
นายวันชนะ  โสท่าม่วง 
นายปรเมษฐ์  ประเสริฐสังข์ 

ปวช.2/2 
ปวช.2/5 
ปวช.2/5 

098-1171893 
092-6056551 
086-9079259 

บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอรเ์รตซิสเต็ม จำกัด 
551 หมู่ 37-39 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร.083-4005044 
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19 นายวัชระพล  เครือจันทร ์ ปวช.2/2 080-7271339 ร้าน อ.อิเล็คทรคิ 8 หมู่ 9 ต.โนนสง่า อ.ปทุม

รัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45100 โทร.085-4511140 
, 043-587144 

20 นายพงศ์พันธ์  ศิริวงค์ ปวช.2/2 062-5087455 ร้าน ศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์ 90 หมู่ 12 ต.อาจ
สามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 45160  
โทร.089-9432254 

21 นายอณาจักร  สิมมาสุข ปวช.2/5 061-2479308 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ต.หนองแวง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 

22 นายภูตะวัน  ทัดภูธร  ปวช.2/5 061-2479308 วรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ 115 หมู ่1 ถนนตลาด
อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 
โทร.086-2405553 , 043-599520 

23 นายพรทวี  แก้วพินึก ปวช.2/5 099-3397471 หน่อย อิเล็กทรอนิกส์ 571 หมู่ 1 ต.เหนือเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร.0969155673 

24 นายรัฐภมูิ  บุตรหนองหว้า ปวช.2/5 063-3811457 ร้าน ยูโมบาย หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท  
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170  
โทร.098-6464998 

25 นายก้องกิจ  รูปสูง ปวช.2/5  093-4159118 ร้าน คุ้มวัดเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ 102-104  
ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร.086-7535250 

26 นางสาวธิดารตัน์  แสนม ี
นางสาวอภินันพร  บุญล้ำ 

ปวช.2/5 
ปวช.2/5 

062-6436399 
065-2529286 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 258 ถนนเทวาภิบาล  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร.084-8963171 

27 นายแสนแก้ว  แสงทวี 
นายปัญญากร  มลาขันธ์ 

ปวช.2/5 
ปวช.2/5 

080-9250247 
063-0426804 

ทองม้านแอร์ร้อยเอ็ด 79/3 หมู่ 4 ถนน
ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 45000 

28 นายกิตติพงษ์  มะลากัน 
นายพัฒนพงษ์  พูนผาด 

ปวช.2/5 
ปวช.2/5 

063-0174426 
061-0483116 

ร้านทรัพย์เพิ่มพูล แอร์ เซอร์วสิ 2/4 หมู่ 5  
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 

29 นายสุรชัย  ยุบลเพลดิ  ปวช.2/5 065-4351137 ขวัญชัยอิเล็กโทรนิกส์ 47 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ  
จ.กาฬสินธ์ 46210 โทร.085-4632093 

30 นายกิตติศักดิ์  วินทะไชย 
นายธีรพัฒน์  ไกรศร ี

ปวช.2/1 
ปวช.2/1 

 
061-7624738 

ร้าน ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ร้อยเอด็ 187 หมู่ 1  
ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 063-2377088 

31 นายเจษฎา  ศรีชาเนตร 
นางสาวกมลวรรณ  สุโพธิ ์

สชอ.1/5 
สชอ.1/5 

065-0206817 
098-2090615 

โรงพยาบาลร้อยเอด็ (ซ่อมอุปกรณ์การแพทย์) 
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-518200 

32 นางสาวปนัดดา  ทาระมล 
นางสาวศศิธร  คำโสภา 
นางสาวเมขลา  เบียนขุนทศ 
นายวศิน  นิลผาย 
นางสาววิภาดา  มะละโช 
นางสาวจิราภรณ์  ผิวผยุ 

สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 

098-6329540 
093-4614688 
093-4415089 
098-2178684 
065-5318068 
095-2145014 

บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด 19/46-7 หมู่ 10  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
โทร.0-2529-2124 โทรสาร0-2529-2129 
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 นายเดชนรินทร์  เศรษโถ 

นางสาวอารียา  คำชัยภมู ิ
นางสาวปภัสสรา  ทุมสิทธิ ์
นางสาวยวิษฐา  พรมมา 

สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 

098-1703285 
093-2139631 
080-8931099 
097-2310932 

 

33 นายภูมริพี  ขันขวา 
นายธีรภัทร  แดนนานารถ 
นายสิทธิเดช  บุญต่าย 

สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 

062-4830302 
082-4494239 
096-7282791 

ร้าน ช่างโก๋ เซอร์วิส 101 84/3 ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร 086-8638545 

34 นางสาวฉัตรทริกา   มูลบุตร สชอ.1/5  061-0528986 ร้านวิทยาอิเล็กทรอนิกส์ 611/32 หมู่ 5  
ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบรุ ี20220  
โทร.081-3353916 

35 นายธีรยุทธ  ภูมิเขต 
นายศิริศักดิ์  ก้านจักร 
นายฉัตรดนัย  สังฆมณ ี
นายชาคริต  สรรพวุธ 

สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 

093-3914805 
064-9721287 
098-1329613 
080-2858105 

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์  
โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกดั  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/406  
หมู่ที่ 7 ซอย ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุรี 20000 โทร 0-3626-5800 

36 นายอดุลย์วิทย์  อุทุมพร 
นายนรินทร์  ศรีอุดร 
นายกิตติพงษ์  ดลเลี่ยม 

สชอ.1/5 
สชอ.1/5 
สชอ.1/5 

098-3455414 
082-6617302 
063-8355603 

ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดสัทรีส์ 7/202 หมู่ 6 
ซอย 7  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 21140 โทร.038-650060 

37 นางสาวพิยะดา  แสงงาม  สชอ.1/5 093-0040255 บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (TOT) 48 หมู่ 17 
ถ. เลี่ยงเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร.043-515503 

38 นางสาวปิยะมาศ  ไชยก้านตรง 
 

สชอ.1/5 061-0289935 ส.ธวัชชัย อิเล็กทรอนิกส์ 307 หมู่ 2 ต.มะฮึ  
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร.082-1027319 


