
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบท่ี ๒ 

 
***************************** 

 
ตามทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก าหนดให้มีการสอบ

คัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้       
การสอบคัดเลือกได้ด าเนินการสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายงานตัวและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  สถานที่รายงานตัว   
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  ดังรายชื่อที่แนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 (นายสมยศ  สีแสนซุย) 
                                            คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สอบถามเพ่ิมเติมติดต่อ อาจารย์ธนปกรณ์  หัตถศิลป์ โทรศัพท์ ๐๘๘-๔๒๗๖๗๑๑ 
 
 
 
 
 



ตารางในการรายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒ 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 

วันรายงานตัว ระดับ เวลา หมายเหต ุ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป 
ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัวและช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันและเวลาดังกล่าว 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 



๑ นายจาตุรนต์  กวนฮางฮอง  ช่างยนต์ 

๒ นายธนบรูณ์  โงนศรีษะ  ช่างยนต์ 

๓ นายสุรกุล  ผงจ าปา  ช่างยนต์ 

๔ นายปณต  ยะภกัดี  ช่างยนต์ 

๕ นายสถาพร  อนญุาหงษ์  ช่างยนต์ 

๖ นายจิรายุ  สิงหง์อย  ช่างยนต์ 

๗ นายอภสิิทธิ์  อุผา  ช่างยนต์ 

๘ นายกฤษณลักษณ์  วะนาค า  ช่างยนต์ 

๙ นายอภสิิทธิ์  แก้วมุกดา  ช่างยนต์ 

๑๐ นายธนพล  แวงดา  ช่างยนต์ 

๑๑ นายพงศ์สิทธิ์  อุไรพงษ์  ช่างยนต์ 

๑๒ นายอานนท์  แก้วไพศาล  ช่างยนต์ 

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ



๑ นายวัชระ  ยางนอก  ช่างยนต์ 

๒ นายจักรกริศน ์ คะปญัญา  ช่างยนต์ 

๓ นายเดชนนิ  ไชยตา  ช่างยนต์ 

๔ นายประสิทธิ์  ภกัดี  ช่างยนต์ 

๕ นายศาสตรา  ไชยกา  ช่างยนต์ 

๖ นายวุฒิพงษ์  ทีสุกะ  ช่างยนต์ 

๗ นายสุรพล  ปอ้งทอง  ช่างยนต์ 

๘ นายธีรวัฒน ์ บญุเทียม  ช่างยนต์ 

๙ นายปญัญา  อินทริง  ช่างยนต์ 

๑๐ นายไพรพนา  นามนา  ช่างยนต์ 

๑๑ นายสมรักษ์  โคตตะ  ช่างยนต์ 

๑๒ นายชนพล  วงษาเนา  ช่างยนต์ 

๑๓ นายประชาพงษ์  รัตนะ  ช่างยนต์ 

๑๔ นายพงศกร  โคทังคะ  ช่างยนต์ 

หมายเหตุ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา



๑ นายสุรวิช  อุดมกัน  ไฟฟ้า

๒ นายเฉลิมวงศ์  มหาวงค์  ไฟฟ้า

๓ นายขรรศร  รัตนะ  ไฟฟ้า

๔ นายพัตรยศ  ขันทะชา  ไฟฟ้า

๕ นายทรรศนะ  ศรีวังไสย์  ไฟฟ้า

๖ นายธนพร  เหมะธุลิน  ไฟฟ้า

๗ นายกิตติศักด์ิ  วิเศษศรี  ไฟฟ้า

หมายเหตุ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา



๑ นายสมบรูณ์  มะละกา  ไฟฟ้า

๒ นายวีรยุทธ์  ดีบดุชา  ไฟฟ้า

๓ นายสุรชัย  ไชยกา  ไฟฟ้า

๔ นายสมรักษ์  บณุรังศรี  ไฟฟ้า

๕ นายณัฐพงษ์  มะละกา  ไฟฟ้า

๖ นายณัฐพล  ทองคต  ไฟฟ้า

๗ นายธนวิทย์  ไชยรินทร์  ไฟฟ้า

๘ นายปริญญา  กวนฮางฮอง  ไฟฟ้า

๙ นายสุริยา  ค ากอดแก้ว  ไฟฟ้า

๑๐ นายกิตติวัฒน ์ ปาปะเต  ไฟฟ้า

๑๑ นายกิตติศักด์ิ  อุ่นกลม  ไฟฟ้า

๑๒ นายอมรเทพ  บพุศิริ  ไฟฟ้า

๑๓ นายศรศักดา  สิทธิ์ขุนทด  ไฟฟ้า

๑๔ นายณัฐวุฒิ  วิชากุล  ไฟฟ้า

๑๕ นายณัฐพงษ์ ไชยรินทร์  ไฟฟ้า

๑๖ นายวันชัย  ประมุข  ไฟฟ้า

๑๗ นายนนัทวัฒน ์ แสนพันธ์  ไฟฟ้า

๑๘ นายอิศรา  บพุศิริ  ไฟฟ้า

๑๙ นายจิรายุ  คะดุน  ไฟฟ้า

๒๐ นายกิตติชัย  ไชยกา  ไฟฟ้า

๒๑ นายวิทวัส  ยะภกัดี  ไฟฟ้า

  

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ



๑ นางสาวยศธร  สิงหง์อย  อิเล็กทรอนกิส์

๒ นายทวียศ  ค าอ้อ  อิเล็กทรอนกิส์

๓ นายนฤชิต  มุลสาโคต  อิเล็กทรอนกิส์

๔ นายบรรพต  รังศรี  อิเล็กทรอนกิส์

๕ นายพรพจน ์ กตปญุญานนัท์  อิเล็กทรอนกิส์

๖ นายสิทธิพงษ์  ใหญ่ปางแก้ว  อิเล็กทรอนกิส์

หมายเหตุ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา



๑ นายศิริชัย  อุ่นกลม  อิเล็กทรอนกิส์

๒ นายอนรุิต  กรีสอนคม  อิเล็กทรอนกิส์

๓ นายวัฒนา  ขัติวงค์  อิเล็กทรอนกิส์

๔ นายณัฐวุฒิ  ภเูม็ด  อิเล็กทรอนกิส์

๕ นายสุเมธ  ผงพิลา  อิเล็กทรอนกิส์

๖ นายสิทธิกร  ระแสนพรม  อิเล็กทรอนกิส์

๗ นายวีระพงษ์  นา่นโพธิ์ศรี  อิเล็กทรอนกิส์

๘ นายธนา  อุ่นกลม  อิเล็กทรอนกิส์

๙ นายธวัฒชัย  ค าใบ  อิเล็กทรอนกิส์

หมายเหตุ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา



๑ นางสาวยุวันดี  วังหอม การบญัชี

๒ นางสาวอรยา  งามนาศรี การบญัชี

๓ นางสาวพัณณิตา  แก้วจันทร การบญัชี

๔ นางสาวพรสวรรค์  จินดาศรี การบญัชี

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ



๑ นางสาวนฎัฐธินยี์  วะทาแก้ว การบญัชี

๒ นางสาวธนกร  พาสุข การบญัชี

๓ นางสาวสุนสิา  ลุนชาติ การบญัชี

๔ นางสาวฐิติพร  สิงหง์อย การบญัชี

๕ นางสาวปยิวรรณ์  สุขร่ี การบญัชี

๖ นางสาวเสาวลักษณ์  ติยะบตุร การบญัชี

๗ นางสาวปณิตตรา  โปวังสา การบญัชี

๘ นางสาวมัลฑิกา  สุราษฎร์ การบญัชี

๙ นางสาวกัญญารัตน ์ อินทริง การบญัชี

๑๐ นางสาวรักสุดา  ทุมพลแก การบญัชี

๑๑ นางสาวอรพรรณ  อุ่นกลม การบญัชี

๑๒ นางสาวมะลิสา  มหตักุล การบญัชี

๑๓ นางสาวกมลวรรณ  ภกัดี การบญัชี

หมายเหตุ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา



๑ นายนนัธวัฒน ์ อนญุาหงษ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒ นางสาวเกตนรินทร์  โคตะบนิ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓ นางสาวรุ่งวิไล  ติยะบตุร  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๔ นางสาวสุภาวดี  อนญุาหงษ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๕ นางสาวจิราวรรณ  เพ็งค า  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๖ นางสาววัชราภรณ์  อนญุาหงษ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ



๑ นางสาวนริศรา  โดยสาร  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒ นางสาวกมลธิดา  วิลามาตย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓ นายณัฐพงษ์  หตุางกูร  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๔ นายศิริวัฒนา  ชุติชลานนัท์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๕ นางสาวเจนจิรา  แก้วหาวงค์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๖ นางสาวสุพัฒตรา  จันทะโข  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๗ นางสาวพิมพ์ใจ  รัตนะ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายงานตวั/ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

รายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขา้เปน็นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ในรอบที่ ๒   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ


