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APPLIES MICROCONTROL IN POWER ELECTRONIC  
1 นายสุกรี     พรมนิกร โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ วท.อุบลราชธานี 
2 นายอรรถพันธ     นามกูล อิเล็คทรอนิคสอุตสาหกรรม วท.อยุธยา 
3 นายประสาน     ปนทอง ไมโครคอนโทรลเลอร วท.สมุทรสงคราม 
4 นายสรพงษ     พวงศร ี ดิจิตอลเบื้องตน วท.สมุทรสงคราม 
5 นางสาวญาณวรรณ     เกงถนอมมา ไมโครคอนโทรลเลอร วก.อัมพะวา 
6 นายพุทธิพงษ   อุยยาพัฒน อิเล็คทรอนิคส วท.หลวงประธานราษฎรน
7 นายสฤษดิ์เดช     วังอาจ วงจรไฟฟา วช.กําแพงเชร 
8 นายณฐัพล     เสรีรักษ อิเล็คทรอนิคสอุตสาหกรรม วก.บางแกว 
9 นายประเสริฐ     กลับวิหค ไมโครคอนโทรลเลอร วท.ชุมพร 
10 นายนัทธพงษ     คําภู อิเล็คทรอนิคส วท.ของแกน 
11 นายธงชัย     เชียรประสิทธ์ิ อิเล็คทรอนิคสอุตสาหกรรม วช.ชุมพร 
12 นายสุรศักดิ ์    ผาสุขรูป ไมโครโปรเซสเซอร,คอนโทรลเลอร 
13 นายชูเกยีรต ิ    คีรี ไมโครคอนโทรลเลอร,อิเล็คทรอนิคสกําลัง 
14 นายเกรยีงศักดิ ์    เบียงกา อิเล็คทรอนิคเบื้องตน วท.นวมินทราชินีแมฮองส
15 นายวัชระ     บุญหลง ไฟฟากําลัง 
16 นายสันทัด     คําใจด ี วงจรไฟฟา 2 วช.นาน 
17 นายรุงเรื่อง     เพ็ญกุลกิจ โปรแกรมภาษาโครงสาง 
18 นายสงคราม     สงครินทร อิเล็คทรอนิคส วท.คูเมือง 
19 นายชัยวัฒ     โคตรชมพู ชางฟฟากําลัง วช.บนผือ 
20 นางสาวณัฐสมิา     ประธุมทรัพย ไมโครโปรเซสเซอร วท.ชัยนาท 
21 นายรุงโรจน     ไชยเชษฐ ระบบเสียง-เครื่องเสียง วก.เซกา 
22 นายธีรภัทร     เวศสวรรค อิเล็คทรอนิค วก.สตึก 
23 นายกาญจนา     มะลาด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร วท.ประจวบครีีขันธ 
24 นายประวิทย     อุษฎี อิเล็คทรอนิคสอุสาหกรรม วท.ประจวบครีีขันธ 
25 นางสาวธัญลักษณ     หมี่โชติ ชางไฟฟา วช.ตาก 



26 นายเมฆิน     หวายชะเอม อิเล็คทรอนิคส วก.บางแกวฟา 
27 นางสาวน้ําผ้ึง  จันทร ไมโครคอนโทรลเลอร วช.ปากทอ 
 นายชนะ   พรมสิทธิ์ อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วช.หัวไทร 
 นายปรัชญา  เยาวลักษณ ไมโครคอนโทรลเลอร วท.อุทัย 
 นายเชวง    เรืองสวัสดิ์ อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วท.ลพบุรี 
 นายสุธน    แกนตัน อิเลคทรอนิกสกําลัง วท.ปทุมธานี 
 นายประทาน    รักปรางค ไมโครคอนโทรลเลอร วท.ปทุมธานี 
 นายสิทธิพร    ไกรยวงศ วท.น้ําพอง 
 นายหะซัน    หะยีดาโอะ เพาวเวอรอิเลคทรอนิกส 
 นายธนกร    เลิศสกุณี ไมโครคอนโทรลเลอร 
 นายธงชัย     ระยา เครื่องกลไฟฟา 
 วาที ่ร.ต.บรรหาร  ศรีงามผอง คอมพิวเตอร วช.สมุทรสงคราม 
 นายวีรศกัดิ ์   จันทรสะมุนมา ไมโครคอนโทรลเลอร วท.บุรีรัมย 
 นายธีรพงษ    เอี่ยมยัง ไมโครคอนโทรลเลอร วก.กาญจนบุรี 
 นายประยูร    ขาทิพย การโปรแกรมและควบคุม วช.เพชรบูรณ 
 นายวิทยากร    วรรณา ชางอิเลคทรอนิกส วช.ศรีสะเกษ 
 นายไชยวัฒน    จักรไชยโยค ไมโครคอนโทรลเลอร วท.นครปฐม 
 นายชยากร    กิมประสิทธิ์  ไมโครคอนโทรลเลอร วท.อุตรดิตถ 
 นายเสนห    สอนเวยีง ปฎิบัติการติดตั้งไฟฟา วก.แกงคอ 
 นางกาญจนา    ใจสุข ไมโครโปรเซสเซอร วท.ปกธงชัย 
 นายวิทยา    ปราจันทร การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา วก.บานตาก 
 นายสุริยพงษ    อ้ึงประสูตร นิวเมตกิส วก.ขอนแกน 
 นายเฉลิมชัย    บุญทะวงศ การขนถาย วก.กาญจนาภิเษกหนองจอ
 นายนิมิตร    ศรียาภัย การโปรแกรมควมคุมไฟฟา วก.ทาแซะ 
 นางรุงนภา    ศึกษากจิ ไมโครคอลโทรลเลอร วก.โพธ์ิทอง 
 นายชุติไชย    ทองมีขวัญ ไฟฟากําลัง วก.ปรานบุรี 
 นายเกรยีงศีกดิ ์   จอมแปง อิเลคทรอนิกส วก.เถิน 
 นายสัมฤทธิ์    มากโทก อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วท.สมุทรปราการ 



นายสุขเกษม    เกียรติไพบูลย ไมโครคอลโทรลเลอร วท.ระนอง 
นายวิศษิฎ    พฤกษวรุณ ไมโครคอลโทรลเลอร วท.ระนอง 
นายอภิชาต ิ   กําลังฟู คอนโทรลเลอร วท.ปราจีนบุรี 
นายเลิศสุวัฒน    โยมะบุตร ไมโครคอลโทรลเลอร วก.ขอนแกน 
นายสุชาต ิ  สุทธิจิระพันธ การควบคุมเครื่องกลไฟฟา วก.ขอนแกน 
นายประเสริฐ    ทองสาลี อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วก.ไชยา 
นายเดชขจร    แวรอนชกัต ี ไมโครโปรเซสเซอร วท.พังงา 
นายธวัฒน    วรรณงาม ไมโครโปรเซสเซอร วท.พังงา 
นายศุภรินทร    เงี่ยมงาม ไฟฟา  วก.พยัคฆภูมพิิสัย 
นายศักดิ์ชาย    ชูเรณ ู ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายวีรศกัดิ ์   ชวนาพิทกัษ ควบคุมมอเตอร วช.สกลนคร 
นายนปตร ี   ชินเรือง เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ วก.เวียงเชียงรุง 
นายไพโรจน    ครองตน เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร วท.สัตหีบ 
วาที ่ร.ต. ณัฐวฒุิ   พวงพิทกัษ ชางอิเลคทรอนิกส วท.สัตหีบ 
นายธีระยุทธ    มอญงาม ไฟฟา วก.นครนายก 
นายกุศล    อินทรทองหลาง ไมโครโปรเซสเซอร 
นายมนตร ี   สุขเศรษฐี ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายสนธยา    บังสุข การโปรแกรมควมคุมไฟฟา วก.บําเหน็จณรงค 
นายจิรายุทธ    แกวอาสา ไมโครโปรเซสเซอร 
นายทศพร    เกตุแกว ชางอิเลคทรอนิกส วช.เพชรบุรี 
นางสาวญนันชกานต    โสระภ ี ชางอิเลคทรอนิกส วก.เกษตรวิสัย 
นายพนม    แสงแกว ชางอิเลคทรอนิกส วท.อุตสาหกรรมการตอเรื
นายทวชัีย    หวลถนอม ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร วท.ตราด 
นายกมล    สมภักด ี ไมโครคอนโทรลเลอร วท.อยุธยา 
นางสาวพรรณ ี   ทองแปน ดิจิตอเบื้องตน วท.ถลาง 
นายยุทธพนัธ    โคตรพันธ ไมโครคอนโทรลเลอร วก.สังขระ 
นายวีระพงษ    ศิลาคุปต นิวเตก็สฯ  วก.ขุนหาญ 
นายบัญญัต ิ   ชุรานุช ไมโครโปรเซสเซอร วก.ทาตูม 



นายจกัรกริช    โพธ์ิอุดม การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา วก.ทาตูม 
นายฉัตรชัย    งาหอม ไมโครโปรเซสเซอร 
นายชํานาญ     เชื้อหมอ ไฟฟากําลัง วก.เวียงสระ 
นายภวูดล    เปยมจาด อิเลคทรอนิกส วท.จุฬาภรณ(ลาดขวาง) 
นางสมทรง    คุปตะนาวนิ ควบคุมเครื่องกล 
นายภวูดล    มิ่งขวัญ ไมโครคอนโทรลเลอร วท.ศรีสะเกษ 
นายภทัรายุษ    เนาวสินธ อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม 
นายชัยวัฒน    เห็นลูก ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายสมศักดิ ์   ชุเกลี้ยง ไมโครคอลโทรลเลอร วท.พัทลุง 
นายสมศักดิ ์   แกวพันธ อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม 
นายบัญฑิต    ยิ้มนอย เพาวเวอรอิเลคทรอนิกส 
นายสยาม    สิโตเลิศ การโปรแกรมฯไมโคร 
นายเอกชยั    ศรีสุข ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายสนั่น    สุภากาศ ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
นายวนันวิัต    พรมสุวรรณ วงจรไฟฟา วช.ฉะเชิงเทรา 
นายสุธี     สุกิจธรรมกาญ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร วท.สุโขทัย 
นายสนม    สายชุบด ี ไมโครโปรเซสเซอร วท.สุรนารี 
นายเรืองศักดิ ์   เจริญ ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายเอกสิทธิ ์   เจริฐกิจ ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายไพโรจน    สุขนิคม ไมโครคอลโทรลเลอร วท.นครนายก 
นายสุกรี    พรมนิกร การโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ วท.อุบลราชธานี 
นายอภิชาต ิ   ปริเตนัง ชางไฟฟา วท.คูเมือง 
นายสุขสวัสดิ ์   พรชิฮั้ว อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วท.ชัยภูม ิ
นายมน ู   ภูมศีรี อิเลคทรอนิกสกําลัง วท.พะเยา 
นายสุนทร    โครพ อิเลคทรอนิกสกําลัง 
นายศักศิต    ฉ่ําชางทอง ไมโครคอลโปรกแรมเบื้องตน 
นายเชิดพงษ    จันทรวัฒนกจิ plc วก.บางสะพาน 
นายชิโนรส    สุทธิตานนท ไมโครคอลโทรลเลอร 



นางสาวสุกัญญา    จําปาวงศ ไมโครคอลโทรลเลอร 
นายเรืองวิทย    จันชีลอง วงจรอิเลคทรอนิกส วช.ชัยภูม ิ
นายเสกสรร    ศรีจันทร ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร วท.บูรพาปราจีน 
นายจกักฤษณ    เสารคํา ไมโครคอลโทรลเลอร วก.พระสมุทรเจดีย 
นายจุมพล   ศรีวรกุล อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วท.ราชบุรี 
นายอัฐพล    กาญจนเทพ ไมโครโปรเซสเซอร วท.หาดใหญ 
นายปรัชญา    บํารุงกุล ชางไฟฟากําลัง วก.วารินชําราบ 
นายเกรยีงกมล    มงคลเมือง ไมโครโปรเซสเซอร วก.พิมาย 
นายชัยชัช    กวิรัมย อิเลคทรอนิกสกําลัง วท.สุรินทร 
นายสงเสริม    สายบุตร อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม วท.สุรินทร 
นายศุภชัย    อํ่าเอี่ยม วท.ปากชอง 
นายนิธิศ   มุงดี วท.ปากชอง 

 


