
ท่ี รหัส ชื่อ – สกุล ศึกษาตอ/ สถานศึกษา/ สาขา/ ตรงสาขา

ทํางาน สถานท่ี ตําแหนง

1 494 นายกิตติธัช พลกระโทก ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร /

2 495 นายจักรกริช คิดเห็น ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร /

3 496 นายจักรพงษ ชินกระโทก ศึกษาตอ ม.ราชภัฎนครราชสีมา ทองเที่ยว O

4 498 นายธนภูมิ จันทรขุนทด ทํางาน บ.สตารโปร  สตารช (ไทยแลนด) พนง.ทั่วไป O

5 499 นายประสิทธ์ิ มาลาศรี ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด พนง.ทั่วไป O

6 501 นายภานุวัฒน ทานกระโทก ศึกษาตอ ว.เทคนิคเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา พืชไร O

7 502 นายสัภยา ปรุกระโทก ศึกษาตอ ว.เทคนิคนครราชสีมา คอมพิวเตอร /

8 504 นางสาวกมล พลเย่ียม ทํางาน มินิ บิ๊กซี  เขาขยาย /

9 505 นางสาวกฤษณา กรมกระโทก ทํางาน บ.นิชชินเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทน จก. Cheking /

10 507 นางสาวเกษรา ภูกลาง ทํางาน บ.อิเล็คโทรลักซ QA /

11 509 นางสาวเฉลิมพร ออนไธสง ทํางาน บริษัท อุตาลดง  จํากัด ธุรการ /

12 510 นางสาวทิวาวรรณ หมองกระโทก ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีชางกล-พาณิชยการ นม. บัญชี /

13 513 นางสาวนิรชา ปุกมะเริง ศึกษาตอ โรงเรียนฝกพนักงานนครราชสีมา ผช.พยาบาล O

สาขาวิชา พาณิชยการ    สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ         ระดับช้ัน  ปวช.3           ปการศึกษาที่จบ    2555

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา

ปการศึกษา  2555

 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป

ระดับบุคคล



14 514 นางสาวปยนุช รัตนวงศ ทํางาน บริษัท อุตาลดง  จํากัด ธุรการ /

15 515 นางสาวแพรวพรรณ ศิริวงศ ศึกษาตอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การตลาด /

16 516 นางสาวมัลลิกา เซี่ยงฝุง ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร /

17 518 นางสาวศิลามณี อนสืบสาย ศึกษาตอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คอมพิวเตอร /

18 520 นางสาวสุภาวดี เกยจอหอ ศึกษาตอ ว.อาชีวศึกษานครราชสีมา คหกรรม /

19 521 นางสาวสุวนันท นนทกระโทก ทํางาน บริษัท วีรียา ทรานสปอรต จํากัด คอมพิวเตอร /

20 522 นางสาวสุวิมล เทศกระโทก ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีชางกล-พาณิชยการ นม. บัญชี /

21 602 นางสาวสุกัญญา กุดหินนอก ศึกษาตอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การตลาด /

22 603 นายวิศิษฏชัย ไกรนอก ศึกษาตอ ม.ราชภัฎนครราชสีมา ทองเที่ยว /

23 527 นายคิดธิวัฒน เขตรสมุทร ศึกษาตอ ม.ราชภัฎบุรีรัมย คอมพิวเตอร /

24 528 นายจรูญ เราะไทยสงค ทํางาน SD ซอมคอมพิวเตอร /

25 530 นายธีรศักด์ิ หนูชางเผือก ศึกษาตอ ว.เทคนิคนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส O

26 531 นายนิติภูมิ สิทธิขุนทด ศึกษาตอ ว.เทคนิคนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส O

27 532 นายมารคแอนโทน่ี หามทอง ศึกษาตอ ม.ราชภัฎนครราชสีมา อังกฤษธุรกิจ /

28 533 นายวีรยุทธ ดารุณรัมย ศึกษาตอ ม.ราชภัฎนครราชสีมา คอมพิวเตอร /

29 534 นายศุวาที ดีสุข ทํางาน บ.สตารโปร  สตารช (ไทยแลนด) พนักงาน /

30 537 นางสาวจันทรฉาย สรอยสูงเนิน ทํางาน บ.ฮอนดา เขตอุตสาหกรรม ธุรการ /

31 539 นางสาวเจนจิรา เลิศแกว ศึกษาตอ ว.อาชีวศึกษานครราชสีมา คอมพิวเตอร /

32 541 นางสาวนภสร ฉาสันเทียะ ทํางาน บ.สตารโปร  สตารช (ไทยแลนด) พนักงานธุรการ /

33 542 นางสาวนันทนา ทองดี ทํางาน บ.คาสิโอ (ประเทศไทย ) พนักงาน O

34 545 นางสาวปาริชาติ นพคุณ ศึกษาตอ ม.มหิดล ผช.พยาบาล O



35 546 นางสาวพรศิริ เกษนอก ทํางาน บ.คาสิโอ (ประเทศไทย ) พนักงานทั่วไป O

36 547 นางสาวพิมพาภรณ สรอยสุข ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร /

37 549 นางสาวมะลิวรรณ บวชสันเทียะ ศึกษาตอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คอมพิวเตอร /

38 550 นางสาววิลาวัณย เซ็นกลาง ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด คลังสินคา /

39 551 นางสาวศดานันท แสงโพธ์ิดา ทํางาน บ.สตารโปร  สตารช (ไทยแลนด) พนักงานธุรการ /

40 553 นางสาวสุดารัตน ทานกระโทก ศึกษาตอ ว.เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร /

41 555 นางสาวสุภาพร เชียงหนู ศึกษาตอ ว.อาชีวศึกษานครราชสีมา คอมพิวเตอร /



ศึกษาตอ/ สถานศึกษา/ สาขา/ ตรง

ทํางาน สถานท่ี ตําแหนง สาขา

1 557 นายกนกศิลป เกาะกลาง ทํางาน โชวรูม มิชซูบิชิ  บางพลี ผูชวยชาง /

2 558 นายกฤษฎา ดํากระโทก ทํางาน บ. ไดซิน จํากัด พนักงาน O

3 562 นายโกฎิ พรมวงค ทํางาน บ. แอรโรคลาส กระบะรถยนต ผูชวยชาง /

4 564 นายคณิต พระนอนเขต ทํางาน บ. ฮอนดาเกริกไกร สาขาหัวทะเล พนักงาน /

5 565 นายจิณณวัตร แสดขุนทด ทํางาน บ. เจริญโภคภัณฑอาหาร พนักงาน O

6 566 นายจิรัสย เจริญสุข ทํางาน บ. Nissin Brake (Thaiiland) พนักงาน O

7 568 นายชาญชัย แดนกระโทก ศึกษาตอ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพาณิชยการนครราชสีมา เทคนิคยานยนต /

8 570 นายณัฐกฤษณ ยินดีรส ศึกษาตอ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม O

9 574 นายติณณภพ พันธชุมาสน ทํางาน บ.โคราชสองแสงเอ็นเตอรไพรส ผูชวยชาง /

10 576 นายธีรศักด์ิ ซาอุรัมย ทํางาน อูสุภาพการชาง ผูชวยชาง /

11 579 นายพิษณุ สวยกําปง ทํางาน ธุรกิจสวนตัว/รานซอมรถมอเตอรไซค เจาของกิจการ /

12 581 นายมานพ ชัยแสง ทํางาน บ. คารกิล ชางซอมบํารุง /

13 583 นายฤทธิชัย กาจกระโทก ศึกษาตอ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพาณิชยการนครราชสีมา เทคนิคยานยนต /

14 586 นายสมชาย ธงกระโทก ทํางาน บ.ฟอรเวิรต ฟรีแลนด พนักงาน O

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา

ปการศึกษา  2555

 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป

ระดับบุคคล

สาขาวิชา เครื่องกล     สาขางาน ยานยนต     ระดับช้ัน  ปวช.3           ปการศึกษาที่จบ    2555

ท่ี รหัส ชื่อ สกุล



15 587 นายสมปอง บุญสันเทียะ ทํางาน บ.คารกิล ชางซอมบํารุง /

16 588 นายสรศักด์ิ ปรุกระโทก ทํางาน บ.ทอสเท็ม ไทย จํากัด ชางทั่วไป /

17 589 นายสิทธิศักด์ิ สีสมุด ทํางาน รับเหมาติดต้ังสายไฟ ผูชวยชางไฟ O

18 590 นายสุทธิพงษ พงษพฤกษ ทํางาน อูซอมรถ พนักงาน /

19 591 นายสุทธิพงษ เพชรนอก ศึกษาตอ วิทยาลัยเทนิคนครราชสีมา เทคนิคยานยนต /

20 593 นายอนันต แกนสําโรง ทํางาน อูชางหลอด ชางซอม /

21 595 นายอมรฤทธ์ิ แสนคนึง ทํางาน อูชางหลอด ชางซอม /

22 597 นายเอกทัศน อุนดีมะดัน ทํางาน ประกอบอาชีพอิสระ/รับจางทั่วไป O



ท่ี รหัส                  ชื่อ          สกุล ศึกษาตอ/ สถานศึกษา/ สาขา/ ตรง

ทํางาน สถานท่ี ตําแหนง สาขา

1 46 นายธีรพันธ รุงเปา ทํางาน ประกอบอาชีพอิสระ เกษรตกรรม O

2 47 นายธีระภาพ กันดีลัง ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด พนง.ฝายผลิต O

3 48 นายนภัทร จารุจิตร ทํางาน บริษัทโคราชเดนกิ จํากัด พนักงาน O

4 49 นายนราธร เคนไธสง ทํางาน ธุรกิจสวนตัว/อูซอมรถ เจาของกิจการ /

5 51 นายสุทธิพงษ นามพิมาย ทํางาน บ.เอี่ยมรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด พนักงาน /

6 52 นายสุรเชษฐ เมืองมูล ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด รัฐศาสตร O

7 53 นางชิราภรณ ชาติชนะ ทํางาน อําเภอหนองบุญมาก คียขอมูล /

8 54 นางมนัชญา สุขเจียมพะเนาว ศึกษาตอ ม.รามคําแหง รัฐศาสตร O

9 56 นางสาวกมลวรรณ กํามะเริง ทํางาน เจาของกิจการ คียขอมูล /

10 57 นางสาวจันทรจิรา แกวกําเนิด ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด บุคคล /

11 58 นางสาวจิตตรี เดชะเศรษฐินันท ทํางาน ธุรกิจสวนตัว/เปดรานอินเตอรเน็ต เจาของกิจการ /

12 61 นางสาวชลิดา กํามะเริง ทํางาน หจก.หนองบุญมากวิศวกรรม เจาของกิจการ /

13 62 นางสาวดาริกา เนากระโทก ทํางาน บริษัท ทริโอ  จํากัด ออฟฟศ /

14 63 นางสาวธิดารัตน กระธงกลาง ทํางาน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย เจาของกิจการ O

15 64 นางสาวฐิติมา นุชกระโทก ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด พนง.แอดมิน /

16 65 นางนุจรี ปลองกระโทก ทํางาน บ. คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พนักงาน /

 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป

ระดับบุคคล

สาขาวิชา พาณิชยการ   สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ         ระดับช้ัน  ปวส.2           ปการศึกษาที่จบ    2555



17 71 ณัฐริกา มะโรงผือ ทํางาน บริษัทโคราชเดนกิ จํากัด พนักงาน O

18 72 นางสาวภิรมยา สีธุลี ทํางาน หจก.หนองบุญมากวิศวกรรม พนง.แอดมิน /

19 73 นางสาวภุมรี สุขเจียมพะเนาว ทํางาน บริษัทโคราชเดนกิ จํากัด ออฟฟศ /

20 78 นางสาววิลาภรณ ปญญารังสิมันต ทํางาน เดอะมอลนครราชสีมา แคชเชียร /

21 79 นางสาวศรีประยอม สิงไทยสงค ทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองตะไก พนง.แอดมิน /

22 82 นางสาวสมพร ปลอดกระโทก ทํางาน เทศบาลตําบลแหลมทอง พนง.แอดมิน /

23 84 นางสาวสุจิน บํารุงนอก ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด พนักงาน O

24 85 นางสาวสุชาวดี พจนฉิมพลี ทํางาน บริษัทโคราชเดนกิ จํากัด พนง.แอดมิน /

25 86 นางสาวสุเนต ด้ือกระโทก ทํางาน บริษัท สีมาเทคโนโลยี จํากัด คียขอมูล /


