
ที รหัส ชือ – สกุล ศึกษาต่อ/ทํางาน สถานศึกษา/สถานที สาขา/ตาํแหน่ง ตรงสาขา

1 425 นายเกรียรติศกัดิ    สุขแสวง ทาํงาน เซเว่นอีเลเว่น  ชลบุรี พนกังานแคชเชียร์ 

2 428 นายศกัรินทร์   ไวสนัเทียะ ไม่เรียนและไม่ทาํงาน - - -

3 429 นายสุจิน  หมายตามกลาง ศึกษาต่อ ม.ราชภฏันครราชสีมา คอมพิวเตอร์ 

4 430 นายเสริมสุข    ปัญญา ทาํงาน IZUSU  มอเตอร์ประเทศไทย พนกังานรับขอ้มลูลกูคา้ 

5 432 นางสาวกมลวรรณ   ลอ้มในเมือง ทาํงาน รร.บา้นหนองบุญมาก ธุรการ 

6 433 นางสาวกญัญานชัน์    เสภา ทาํงาน คลีนิกทนัตกรรมพราวสไมล์ พนกังานเวชระเบียน 

7 437 นางสาวจินตนา  พนูดี ทาํงาน บ.อิเลก็โทรลกัซ์ Clerk 

8 438 นางสาวจิราพร     ฤทธิไธสง ทาํงาน ประกอบอาชีพอิสระ เจา้ของธุรกิจ

9 439 นางสาวเจนจิรา    บุญมา ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิา พานิชยการ           ระดับชัน ปวช. 3           ปีการศึกษาทีจบ 2554

ชือสถานศึกษา โรงเรียนสายมติรเทคโนโคราช 10

ปีการศึกษา 2554

 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเกยีวข้องภายใน 1 ปี

ระดับบุคคล



10 440 นางสาวดวงใจ    พงษส์ถิต ศึกษาต่อ ม.ราชภฎันครราชสีมา การตลาด 

11 441 นางสาวธนาภรณ์    คาบพิมาย ศึกษาต่อ วท.ช่างกลพานิชยการนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12 443 นางสาวบุปผา    หาหอม ทาํงาน EPSON พนกังานป้อนขอ้มลู 

13 445 นางสาวเพญ็นภา    กิงกา้ว ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิเตอร์ธุรกิจ 

14 446 นางสาวมนฤดี    ดอกสนัเทียะ ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 447 นางสาวมานิกา   ชยมชยั ศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

16 448 นางสาวรัชฎาพร   ศรีสนชยั ทาํงาน บ.ซมัซุง Material  Store 

17 449 นางสาวรัชดา    วงคสุ์วรรณ ทาํงาน ประกอบอาชีพอิสระ เจา้ของธุรกิจ

18 451 นางสาววิภาดี    หาญสุวรรณ์ ทาํงาน บ.โตโยตา้ พนกังานรับขอ้มลู 

19 453 นางสาววราภรณ์    นิละครบุรี ศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยา

เขตสุรินทร์

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

20 455 นางสาวสายธาร  รอดชา้ง ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

21 456 นางสาวสุกญัญา   ปักษา ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

22 458 นางสาวสุพตัรา   ชิงกระโทก ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

23 493 นางสาวหทัยา    บุญเบา้ ศึกษาต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



ที รหัส ชือ – สกุล ศึกษาต่อ/ทํางาน สถานศึกษา/สถานที สาขา/ตาํแหน่ง ตรงสาขา

1 464 นายกมล     โหมดนอก ทาํงาน กมลเซอร์วิส เจา้ของธุรกิจ 

2 465 นายกรรชยั    จนัทะบูลย์ ทาํงาน ประกอบอาชีพอิสระ เจา้ของธุรกิจ 

3 466 นายกฤษณะ    จากนอก ทาํงาน ภูเพชรรีสอร์ท พนกังานซ่อมบาํรุง 

4 468 นายธิติพงษ ์    ชูคง ทาํงาน บ.เอียมรุ่งเรือง ช่างเทคนิค 

5 473 นายเพชรสุวรรณ   เลียมกระโทก ทาํงาน CPF ช่างเทคนิค 

6 475 นายวทัธิกร    ถากระโทก ทาํงาน บ.ไดซิน พนกังานผลิตชินส่วนจกัรยนต์ 

7 480 นายศตวรรษ    สีสืบมา ทาํงาน ผูรั้บเหมา เจา้ของกิจการ -

8 484 นายสมควร     ดกกลาง ศึกษาต่อ วท.นครราชสีมา เทคนิคยานยนต์ 

9 486 นายสมภพ    จนัพะเนา ทาํงาน CPF ช่างเทคนิค 

10 488 นายสุรสิทธิ    ยอดเจริญ ทาํงาน ฮอนดา้  ลาภเพิมพนู ช่างเทคนิค 

11 489 นายสุวรรณ    บทกระโทก ทาํงาน CPF ช่างเทคนิค 

ระดับบุคคล

สาขาวชิา เครืองกล        ระดับชัน ปวช. 3           ปีการศึกษาทีจบ 2554

ชือสถานศึกษา โรงเรียนสายมติรเทคโนโคราช 10

ปีการศึกษา 2554

 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเกยีวข้องภายใน 1 ปี



12 490 นายอดิลกัษณ์   พร้อมสนัเทียะ ทาํงาน บ.เอียมรุ่งเรือง ช่างเทคนิค 

13 599 นายณัฐวุฒิ    แสนภูมี ทาํงาน ประกอบอาชีพอิสระ เจา้ของกิจการ -



ที รหัส ชือ – สกุล ศึกษาต่อ/ทํางาน สถานศึกษา/สถานที สาขา/ตาํแหน่ง ตรงสาขา

1 5310001 นายกฤตภาส     นนัทโกทิณจ์ ทาํงาน เปิดร้านคอมซ่อมคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 

2 5310004 จ่าสิบเอกสิทธิพงษ ์  สาํราญพงษ์ ทาํงาน มทบ. 21 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 5310005 นางจตุพร     แกรงกระโทก ทาํงาน โคราชเดนกิ พนกังานเช็กสต๊อก 

4 5310006 นางชวนชม    วิบูลยศิ์ริชยั ทาํงาน ไทยมิสซูวา  ท่าอ่าง พนกังาน 

5 5310008 นางสาวกาญจนา    สระสนัเทียะ ทาํงาน Casio company พนกังาน 

6 5310010 นางสาวนีราวรรณ      ระวงัสาํโรง ทาํงาน หจก. ธณัฐพล พีพี พนกังานป้อนขอ้มลู 

7 5310011 นางสาวปาริสา    บุญทศ ทาํงาน บ.ณัฐพล  พีพี พนกังานเกียวกบัเอกสาร 

8 5310012 นางสาวพรพิมล   อินทาํนุ ทาํงาน CPF พนกังานกรอกขอ้มลู 

9 5310014 นางสาวมณีรัตน์    ประจิตฐ์ ทาํงาน โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก  11 พนกังานธุรการ 

10 5310015 นางสาวมะลิวลัย ์   เพชรูจี ทาํงาน โคราชเดนกิ พนกังานคียข์อ้มลู 

11 5310019 นางสาวสุภาพร    พรวนกลาง ทาํงาน CPF Store 

12 5310020 นายมนตรี    สืบสุนทร ทาํงาน บ.แม่โจก้ารเกษตร ผูจ้ดัการทวัไป 

13 5310021 นางสาวกาญจนา     แตะกระโทก ทาํงาน CPF QA 

 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเกยีวข้องภายใน 1 ปี

ระดับบุคคล

สาขาวชิา เทคโนโลยสํีานักงาน           ระดับชัน ปวส. 2           ปีการศึกษาทีจบ 2554

ชือสถานศึกษา โรงเรียนสายมติรเทคโนโคราช 10

ปีการศึกษา 2554



14 5310022 นางสาวกานติมา    ทุ่มกระโทก ทาํงาน บริษทัฮอนดา้ รับขอ้มลู 

15 5310024 นางสาวจิราวดี     ศิริบุตร ทาํงาน ประเทศสิงคโ์ปร พนกังานบริษทั 

16 5310025 นางสาวณัฏฐา     จูสิงห์ ทาํงาน บ.โคราชเดนกิ FE 

17 5310026 นางสาวณัฐกานต ์    ชยัแหม่ง ทาํงาน CPF QC 

18 5310027 นางสาวตะวนั     อาบสุวรรณ์ ทาํงาน สอน เสมียร 

19 5310030 นางสาวรัตนา      กลมกลาง ทาํงาน โรงพยาบาลหนองบุญมาก เจา้หนา้ทีธุรการ 

20 5310031 นางสาววรกานต ์   มุ่งหวงักลาง ทาํงาน บ.เบนซม์าร์คอิเลก็ทรอนิกส์ Office 

21 5310032 นางสาววรรณชณี     จอมกระโทก ทาํงาน โคราชเดนกิ Clerk 

22 5310033 นางสาวศรีสุดา      แยม้ใส ทาํงาน CPF QC 

23 5310034 นางสาวศิริรัตน์    เลากระโทก ทาํงาน ร้าน  Mum ซกัรีด เจา้ของธุรกิจ 

24 5310035 นางสาวเสาวนีย ์   ทองศรีมะดนั ทาํงาน Casio company พนกังาน 

25 5310037 นางสาวอานิสา     มีเชือ ทาํงาน โตโยตา้นางรอง ธุรการ 

26 5310038 นาวสาวอาํภาพร    สุวรรณมาโจ ทาํงาน นครพนมฮอนดา้ ธุรการ 

27 5310040 นางสาวถาวร     โคตรชมพู ทาํงาน CPF leader 

28 5310017 นางสาวสุกลัยา     สุดกระโทก ทาํงาน ประกอบอาชีพอิสระ เจา้กิจการ 

29 5310042 นางเบญจมาศ      สุขรัตน์ ทาํงาน เอียมรุ่งเรือง ธุรการ 

30 5310007 นางเพญ็นภา     เนิดกระโทก ทาํงาน อบต.ลุงเขวา้ ธุรการ 

31 5310009 นางสาวนิภาภรณ์      บ่มกระโทก ทาํงาน รร.บา้นลุงเฝ้า ครูพีเลียง 

32 5310023 นางสาวจิตนา     ชนนัไพร ทาํงาน โรงเรียนสายมิตร หนองบุญมาก   11 ธุรการ 

33 5310036 นางสาวออ้มใจ    แฝงกระโทก ทาํงาน บ.คาวาซูมิ พนกังาน 



34 5310041 นางสาวนิภาพร     กลินทองหลาง ศึกษาต่อ มสธ.  สุโขทยัธรรมาธิราช - X

35 5310003 นายอนุชิต      ตากระโทก ทาํงาน อบต.หนองบุญมาก ธุรการ 

36 5310039 นายคะนองเดช     พินิจด่านกลาง ทาํงาน ประกอบอาชีพอิสระ เจา้ของร้านคอมพิวเตอร์ 

37 5310013 นางสาวภทัทิยา      เดิมศรีภูมิ ทาํงาน บ.คาวาซูมิ พนกังาน 


