
ลำ�ดับ สถ�บัน จังหวัด ผู้พัฒน� ช่ือเล่น เบอร์โทรศัพท์ สถ�นะ

1
1* วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน

นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย ธี 085-6948697 อาจารย์
2 นายชนัชญ์ จินะใจ บอย 061-2746470 นักเรียน
3

2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน
นายณัชชานนท์ เย็นใจมา ซัน 092-5200515 นักเรียน

4 นายขวัญชัย ไฮคำา ฟอร์ม 062-4183626 นักเรียน
5

3* วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
นางสาวสุวนันท์ กอศรีรมย์ แป้ง 090-8381504 อาจารย์

6 นางสาวนารีรัตน์ จันทนา แนน 081-1831335 นักเรียน
7

4 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
นายอนุวัทธ ทองเปี้ย ดิว 062-9987750 นักเรียน

8 นายพงศกร จันทร์หล่ม บิว 061-2413920 นักเรียน
9

5* วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
นายเสกสรร จันทะนนตรี เสก 098-6154720 อาจารย์

10 นายพชร เพียซ้าย บอส 062-9045675 นักเรียน
11

6 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
นายธนพล ชมภูทอง ไอซ์ 088-5103796 นักเรียน

12 นายวิษณุ ทองอินทร์ เตอร์ 097-1301869 นักเรียน
13

7* วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น
นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร เสือ 085-0115694 อาจารย์

14 นายปธานิน ติดไชย นิน 061-1194300 นักเรียน
15

8*
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร นายธนาวุฒิ ประเสิฐสังข์ ไนส์ นักเรียน

16 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น นายศุภโชค สายสิงห์ มาร์ค 062-9267240 นักเรียน
17

9*
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร นางสาวปิยัธิดา ธาตุทอง ขิง 062-1347224 นักเรียน

18 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น นางสาวเพชรรัตน์ โวเบ้า ฟ้า 080-0656119 นักเรียน
19

10* มุกดาหาร
นายกิตติเชษฐ์ โชติภัคพิพัฒน์ เชษฐ์ 082-9154294 อาจารย์

20 นายพสธร คุ้มแถว พีช 064-1546355 นักเรียน
21

11 มุกดาหาร
นายชาคริต พรประสิทธ์ิ ชินจัง 064-6890426 นักเรียน

22 นายเศรษฐพลศักดิ์ นาโสก เต้ย 083-5308702 นักเรียน
23 12 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร นางสาวทิวาพร ไชยวุฒิ อ๊ีด 061-0236639 อาจารย์
24

13
มุกดาหาร นายณัฐวุฒิ ซาเสน ทิว 093-4854896 นักเรียน

25 มุกดาหาร นายเนรมิต ไชยายงค์ ต้าร์ 098-1391023 นักเรียน
26 14 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร นายณัฐวัฒน์ ซาเสน แทน 061-6656138 นักเรียน
27

15* วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย 
นายสันติประชา ดอนชุม เอ็ม 093-3380026 อาจารย์

28 นายธีรเทพ ราชา ต้า 093-3380026 นักเรียน
29

16 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย 
นายนพพล วงศ์คำาจันทร์ เอฟ 082-1377140 นักเรียน

30 นายนนทนันท์ วงษา แนค 093-3380026 นักเรียน
31

17* มุกดาหาร
นายมนตรี สุขรี่ โบ้ 092-2819327 อาจารย์

32 นายกิตติศักดิ์ สาธุชาติ ท็อป 065-7711106 นักเรียน
33

18 มุกดาหาร
นายสัญติชัย คนเที่ยง เบด 061-0596274 นักเรียน

34 นายอธิป กึนรัมย์ อธิป 098-5672207 นักเรียน
35

19*
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ สกลนคร นางสาวสกาวเดือน แสงจักรวาฬ ด้า 095-2521970 อาจารย์

36 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย นางสาวนฤมล ต้นกันยา นำLาอ้อย 088-3038024 อาจารย์
37

20*
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย นายปิติพงษ์ คำาแผ่น ต้นโอ๊ค 096-2585712 นักเรียน

38 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ สกลนคร นายกิตติชัย แก่นศักดิ์ศิริ บู้ 062-1752309 นักเรียน

ร�ยช่ือผู้เข้�พัก โครงก�ร R Cheewa Inno Camp คร้ังที่ 1 ระหว่�งวันที่ 9-11 กันย�ยน 2563
ณ โรงแรมธ�รบุรี (Thanburi Hotel) เลขที่ 123 ถนนอดุลยเดช ตำ�บลหม�กแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี อุดรธ�นี 41000

ลำ�ดับ
ห้องพัก

หม�ยเลขห้อง
พัก

วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร



ลำ�ดับ สถ�บัน จังหวัด ผู้พัฒน� ช่ือเล่น เบอร์โทรศัพท์ สถ�นะ

ร�ยช่ือผู้เข้�พัก โครงก�ร R Cheewa Inno Camp คร้ังที่ 1 ระหว่�งวันที่ 9-11 กันย�ยน 2563
ณ โรงแรมธ�รบุรี (Thanburi Hotel) เลขที่ 123 ถนนอดุลยเดช ตำ�บลหม�กแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี อุดรธ�นี 41000

ลำ�ดับ
ห้องพัก

หม�ยเลขห้อง
พัก

39
21 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 

นายภานุพงษ์ วงศ์อนุ แครอท 095-1390413 นักเรียน
40 นายพิทชาพงษ์ วงศ์ทุมมาลา เป้ง 098-2261791 นักเรียน
41

22* มุกดาหาร
นายสมเกียรติ วงษ์ขันธ์ ตัLม 087-9622911 อาจารย์

42 นายนราธิป พันธ์ทอน ตูมตาม 082-5647430 นักเรียน
43

23 มุกดาหาร
นายฤทธิชัย เวทายันต์ ก๊อต 098-1812543 นักเรียน

44 นายเดชากร ชาธิพา เดมมี่ 065-0914025 นักเรียน
45

24* วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 
นางสาวสวรินทร์ จันทร์สว่าง แพน 095-6626568 อาจารย์

46 นางสาววารุณี ธรรมเคน วาย 065-1029282 นักเรียน
47

25 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 
นายอภินันท์ ชินใชสาร น๊อต 080-9302113 นักเรียน

48 นายอภิวรรณ จันทร์พาณิชย์ เกมส์ 091-7695495 นักเรียน
49

26* วิทยาลัยเทคนิคอำานาจเจริญ อำานาจเจริญ
นายศิวพงษ์ พิพัฒนมงคล ต้อ 089-6018663 อาจารย์

50 นายพัฒนศักดิ์ ราชชมภู โฟล์ค 065-2963793 นักเรียน
51

27 วิทยาลัยเทคนิคอำานาจเจริญ อำานาจเจริญ
นายวายุ ลิจันทร์ แช็ค 098-6161204 นักเรียน

52 นายอานนท์ คึมยะราช นนท์ 061-0280605 นักเรียน
53

28 สกลนคร 
นายณัฐพล สาโคตร ดิว 080-2368418 นักเรียน

54 นายภาคภูมิ โคตรลาคำา แต้ม 061-0608227 นักเรียน
55

29* วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 
นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์ ติ๊ก 086-6466626 อาจารย์

56 นายพนมเทียน ตะปัดชุม เลิฟ 065-8786041 นักเรียน
57

30* วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำา นุ๊ก 086-1337466 อาจารย์

58 นายวัชรพล ประมายะยัง ฟิล์ม 061-031968 นักเรียน
59

31 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
นายปฐม อุดมถ่ิน รัชต์ 064-1506391 นักเรียน

60 นายเชาว์ติชา ศรีสุยงค์ เค 098-6428872 นักเรียน
61

32* วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 
นายวราวุฒิ โรมขุนทด นุ๊ก 096-2288265 อาจารย์

62 นายอลงกรณ์ วงษ์อินทร์จันทร์ โฟกัส 091-0535470 นักเรียน
63

33 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 
นายจิตพงศ์ เพลิดพริLง ฟลุ๊ค 094-2871449 นักเรียน

64 นายสวรวิชญ์ ภักดิ์สวัสดิ์ เก็ท 090-2288597 นักเรียน
65

34* ร้อยเอ็ด
นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล จ้าน 089-2121216 อาจารย์

66 นายพงศกร หนูยิLมซ้าย กาย 089-2121216 นักเรียน
67

35 ร้อยเอ็ด
นางสาวพัชรินทร์ สีสาวแห เฟริน 093-3918002 นักเรียน

68 นางสาวขนิษฐา ขีLเหล็กสี นักเรียน
69

36* วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
นายมงคล ศิริโสม ติ๊ก 062-2811599 อาจารย์

70 นายตะวัน พรมราช ตัLม 095-5271655 นักเรียน
71

37 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
นายศุภรัช ถวิลไพร เสก 093-8263411 นักเรียน

72 นายทินกร สีหัวโทน แทน 062-2811599 นักเรียน
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