รายชื่อ ผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
ระหวางวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1 นายสิงหคราน

จินะเขียว

2 นายเอกลักษณ

วิทยาลัย

เบอรโทรศัพท

ภาคเหนือ2

085 - 2538345

แสนเขียววงศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ภาคตะวันออก

093 - 6369662

3 นายบัญชา

แปนมา

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ภาคตะวันออก

081 - 5723276

4 นายสนั่น

ทองดารา

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ภาคตะวันออก

082 - 4724926

5 นายสุภาพ

ใสสุข

ภาคใต3

081 - 3884825

6 นายประยุทธิ์

แดงขาว

ภาคใต3

081 - 5989928

7 นายสมศักดิ์

รัตนมะโน

ภาคใต3

089 - 7328537

8 นายชูทวีป

ดีพูน

วิทยาลัยอาชวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี

ภาคตะวันออก

063 - 4954914

9 นายจักรกฤษณ

มะณี

วิทยาลัยอาชวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี

ภาคตะวันออก

093 - 1541991

10 นายธนากรณ

อินทรบีนี

วิทยาลัยอาชวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี

ภาคตะวันออก

095 - 6599851

11 นายอัคเรศร

มณีโชติ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ภาคใต1

082 - 2730775

12 นายประพันธ

อารินทร

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ภาคเหนือ2

091 - 0671751

13 นายนิวัฒน

คักกัณหา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ภาคเหนือ2

083 - 5066120

14 นายมนตรี

นาหลวง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ภาคเหนือ2

084 - 2228651

15 นายสัญญา

นุกุล

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 085 - 6968152

16 นายธวัชชัย

สุดสา

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 087 - 6433104

17 นายกฤษฎา

แสนค่ํา

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 084 - 5116612

18 นายพูนพงศ

สวาสดิพันธ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 081 - 3218287

19 นายจิระวัฒน

ภิญโญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 087 - 8718558

20 นายอรุณ

ทองกลม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 087 - 8701024

21 นายวัฒนา

ปนประโมย

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ภาคตะวันออก

086 - 2238829

22 นายเอกศิลป

ยงทัศนีย

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ภาคตะวันออก

089 - 7507967

23 นายสนธยา

สุจิณโณ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ภาคตะวันออก

087 - 7412042

24 นายนาวี

นวินทรานนท วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ภาคตะวันออก

097 - 1528170

25 นายขวัญ

สงวนพงษ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ภาคตะวันออก

081 - 3400930

26 นางสุกาญจนดา สายคําวงษ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ภาคตะวันออก

089 - 0963570

27 นายวิศิษฐ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ภาคเหนือ 4

081 - 8883604

นิยมธรรม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

สถาบันฯ

รายชื่อ ผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
ระหวางวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

วิทยาลัย

สถาบันฯ

เบอรโทรศัพท

28 วาที่ รต.ไพศาล

สินธุพูล

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ภาคเหนือ 4

080 - 9479445

29 นายนิรันดร

ใจบุญ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ภาคกลาง 5

089 - 8278813

30 นายสัมฤทธิ์

เปลงรัตน

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ภาคกลาง 5

081 - 2908540

31 นายสมาน

วันโพนทอง

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 3 087 - 2177148

32 นายเสถียรพงษ

ชาแทน

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 3 085 - 4516653

33 นายฉัตรชัย

วิเศษวิสัย

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 3 088 - 5174904

34 นายชยากรู

ไชยวงศ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ภาคกลาง 5

080 - 1446291

35 นายเฉลย

ทรัพยมา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ภาคกลาง 5

080 - 5813986

36 นายดานัส

สบายใจ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ภาคกลาง 5

096 - 7109709

37 วาที่ร.อ. อัมรินทร ทองรัตน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

ภาคใต 1

096 - 8102220

38 นายทัศพร

สมเชื้อ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

ภาคใต 1

084 - 8448185

39 นายจิรพล

บุญยัง

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

ภาคใต 1

086 - 4707307

40 นายทวีศักดิ์

เมืองมูล

วิทยาลัยเทคนิคแพร

41 วาที่รอยตรี สุวิชัย เสาวภา

วิทยาลัยเทคนิคนาน

ภาคเหนือ

089 - 5578895

42 นายเจน

ทะนันไชย

วิทยาลัยเทคนิคนาน

ภาคเหนือ

081 - 9420314

43 นายสุดสาคร

พสติกบุตร

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือง1083 - 3563454

44 นายอนุชิต

สุริยวงศ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือง1086 - 6469424

45 นายกิตติศักดิ์

หวงมิตร

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ภาคตะวันออก

46 นายเฉลิมพล

ฃุมน้ําคาง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ภาคตะวันออก

หมายเหตุ

ผูเขาอบรมสามารถเขาที่พักไดตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2561

นางสาวปริยาภัทร ศรีเพชร

088-836-2339 ผูประสานงาน

