
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
รายชื่อสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 

สาขาการตลาด 2 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการ
นิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บมจ.ไทยคอนส์ แอนด์บิลดิ้งฯ 
120 ม.1 ซ.หมอบาง ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศัพท์ 02-8153600 
โทรสาร 02-8152803 

1. นางสาวจันทร์จิรา  บุตรสาลี  
2. นางสาวปาจารีย์  ศรีพระราม  

093-9266160 

   

2 บริษัท วินสตาร์ไลท์ติ้ง  
259/1 ม. 1 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 
โทร. 02-8485734  

1. นางสาวเนตรนภิส  พุ่มทองค า 
099-3459303 

   

3 ร้านสวัสดิการภัณฑุปกรณ์  
อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า 
121 ม.5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทร. 02-4756041   
 
 
 

1. นางสาวเกษสิริภรณ์  ศิริสุทธารมย์  
085-9329258 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการ
นิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

4 บ.ลักกี้เท็คซ์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
38 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพ่ึง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10130  โทร.02-4626831 

1. นางสาวณัฐกานต์  บัวเมือง   
083-6193823 

   
 
 
 

5 บ. อินเตอร์ลู้บ เทรดดิ้ง จ ากัด 
78 ม.3 ถ. สุขสวัสดิ์ ซอย 70/19  
ต.บางครุ อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10301  
โทร 02-8407009 

1. นางสาวพวงผกา สุขสว่าง   
083-1302487 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาการตลาด 3 (เรียนเก็บ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลในคลอง

บางปลากด  333/3 ม.9 ต าบลใน
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 
โทร 02-4618075-9 

1. นางสาวศิริวรรณ  เหมือนสร้อย   
088-6727568  (เรียนเก็บ) 

   

2. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด 
(มหาชน) 
284 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลอง
บางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทร.02-4625904   
โทรสาร.02-8161276 

1. นางสาวน้ าฝน  ศักดิ์เขียว  
082-9772091 

 

   

2. บ.ไดว่า อินดัสตรี จ ากัด 
999 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลอง
บางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทร. 02-8169315-6  
โทรสาร 02-8169317 

1. นางสาวจรรยพร คล้ายอุบล  
095-4179648 

2. นางสาวเจษฎาภรณ์ บุญดี  
089-6903918 

3. นางสาวกชพรรณ  วรชินา  
089-6925812 

 
 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
4. บ.แกรน์ปีรามิก  

95/3 ม. 8 ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร. 02-4611616 
โทรสาร 02-4611992 

2. นางสาวทอฝัน  ข าเงิน 095-9547061,           
02-8160595 

   

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 บริษัท บางกอกซึทเม็ททัล จ ากัด  

ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก  
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10130 โทรศัพท์ 02-8175557  
โทรสาร 02-8175432 คุณวันทนา 
(ฝ่ายบุคคล) 
 
 
 
 

1. นางสาวศินิสา  ดาทอง facebook 
(Sinisa Datong ) 

2. นางสาวศศิประภา  ยิบพิกุล  
095-7492537 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
2 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด 

(มหาชน)  284 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทรศัพท์ 02-4625904  
โทรสาร.02-8161276 

2. นางสาวกฤษมุข ศรียานงค์   
084-9020308 

   

3. บรษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จ ากัด 
634  ถ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม  
อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 โทรศัพท์ 02-4160084  
โทรสาร 02-4532155 

1. นางสาวสุนิสา ชื่นสระน้อย  
093-9173404 

   

4 ส านักงานเทศบาลต าบลพระสมุทร
เจดีย์  333 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ปากคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 

1. นางสาวอภิญญา  เชี่ยวพฤกษ์ 080-9435543 
2. นางสาวรจนี  เทียมลี้ 090-8963618 

   

5 บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จ ากัด  
272 ม.4 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า  
ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทรศัพท์ 02-4258792 
โทรสาร 02-4258618 

1. นางสาวจารุวรรณ  เซียงหว่อง 061-5679218    



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
6 ที่ท าการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ 

193 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศัพท์ 02-4258565  
ต่อ 11  

1. นางสาวหทัยรัตน์  มณีศรี 089-1780586 
2. นางสาว อาริยา สะอาด 092-8437267 

   

7 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ฟ้าผ่า  88 ม.13 ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290โทรศัพท์ 02-4649605 

1. นายธนาธิป  พุทธมาตย์ 085-9043850 
2. นางสาวโสรยา  พ่ึงน่วม 094-8638908 

   

8 บ. วิสต้าทราโฟ จ ากัด  
12 ซ. สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ 
ราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯ 10140 
โทร 02-4273267-8 , 02-4270342  
โทร.02-4270343 

1. นางสาวสินีนาถ  ธูปทอง 095-9241198    

9 บริษัท จันวาณิชย์พริ้นท์ติ้ง  
192 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 
โทร. 02-8156969 
 
 
 

1. นางสาวสุนิษา ชื่นแช่ม 096-8259783 
2. นางสาวจุฑามาศ น้อยทอง  

098-5759860 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
10 บริษัท อาซาฮี- ไทย อัลลอย จ ากัด 

9/33 ม.7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก  
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 02-8175000  
โทรสาร 02-4636184 

1. นางสาวภูริตา บัวอ่อน  095-6899305 
2. นางสาวธิดารัตน์ ลอยไสว  

081-7746457 

   

11 ที่ว่าการอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
104 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 02-4537149 

1. นางสาวกิติยา  เวียงสีมา 091-5350462 
2. นางสาวเจนจิรา ศรีจุบรรณ์  

086-3236363 

   

12 ส านักงานประปา สาขา
สมุทรปราการ  27  ถ.สุขุมวิท   
ต. ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 โทร.02-3847647 โทรสาร 
02-3843065 

1. นายทรงพล  พ้นภัยพาล  02-8156690    

13 องค์การบริหารส่วนต าบลในคลอง
บางปลากด 
333/3 ม.9 ถ. สุขสวัสดิ์  
ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทร.02-4618075 
 
 

1. นางสาวกัญญา กิ่งคล้าย  083-7737142    



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
14 บ.ไดว่า อินดัสตรี จ ากัด 

999 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลอง
บางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-8169315-6  
โทรสาร 02-8169317 

3. นางสาวขวัญฤทัย  ตินานพ   
083-8889295 
 

   

 

สาขาช่างไฟฟ้า  3/1 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1. บ. พี.เอ็ม.ซี. อินดัสเทรียล จ ากัด  

219/219/1-4 ม.10 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร. 02-4643356 
โทรสาร 02-8158732,02-4636631 
 
 
 

1. นายเด่นอานัน  ทองค าดี   
095-1503885 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหว่งการช่าง 

21/20 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ  
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10130  

1. นายธนาธิป  พาภักดี  093-3237990 
2. นายนันทวัฒน์  คนตรง 094-1410663 
3. นายอนุชิต  ทิพรังสี 087-9871580 
4. นายนราธิป  คุณวงค์ 096-3077205 

   

3. บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จ ากัด  
272 ม.4 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า  
ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทรศัพท์ 02-4258792 
โทรสาร 02-4258618 

1. นายอภิวัฒน์  แย้มเม่ง  
095-8747335 

2. นายวัชรินทร์  เรือนพรหม  
02-8177039 

   

4. P.N.C. INDUSTRIAL CO.,LTD. 
219-219 ม.10 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 02-4643356-60  

1. นายสุวัตร  ข าแก้ว 096-1593290 
2. นายสินธนา บัวสิน 096-6297801 
3. นายอนุพงศ์ อนันต์  
4. นายเด่นชัย ผ่องใส 098-3706178 

   

5. บ. พี อี แอนด์ พีเทค จ ากัด 
180/3 ถ. พุทธบูชา 36  บางมด   
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทร 02-4263549-50 
โทรสาร 02-4264669 
 
 

1. นายธัญพิสิษฐ์  บุญมาลี 085-3453227 
2. นายอภิสิทธิ์  ภู่ทอง 088-0109588 
3. นายกิตติชัย สินเพ็ง 083-7750251 
4. นายภัทรพล  น้อยวงษ์ 083-0839336 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
6. บ.ดอยหลวงจ ากัด 

5 ม. 3 ถ.พุทธบูชา 30 บางมด  
เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10240  

1. นายภานุพงษ์  เหมือนโค้ว  
081-0095530 

   

7. หจก. เอ็น พี เอ็น อิเล็กทริค แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
95/24 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลอง
บางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 
โทร 087-9348090  
โทรสาร 02-8160329 

1. นายอนุชา สุภีศรี 097-3184582 
2. นายมนตรี  ทองมานิตย์ 095-7954587 

   

 
สาขาช่างไฟฟ้า  3/2 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1. บริษัท ทองดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด  

347/8 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290โทรศัพท์ 02-4611971  
,081-9226519   โทรสาร 02-
4611971-2 

1. นายธัญวิสิฎฐ์  ชุมดี 082-3218315 
2. นายชัยวัฒน์ ปราบนิกร 096-

0706154 

ผลิตอุปกรณ์/
ติดตั้งลิฟต์  
ตามอาคาร 

ห้างสรรพสินค้า 

  



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถาน
ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
2. บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จ ากัด 

117/9 ต.บางจาก อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ  10290 โทรศัพท์ 
02-8177501-5  
โทรสาร 02-8177506 

1. นายณัฐพล  สุวรรณวรางกูร  
098-9921659 

2. นายณัฐวุฒิ  สีหามาตย์  
090-3215506 

3. นายรัตนภัค กิจประยูร  
4. นายสุรัตน์  เหล่าสกุลสมบัติ  

รับต่อตู้ไฟฟ้า   

3. บ. หม้อแปลงเจริญชัยไฟฟ้า จ ากัด 
9 ถ.ประชาอุทิศ 21 เขตราษฎร์
บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท์ 02-4275552 

1. นายปฏิภาณ  ชาญศรี  092-3536019    

4. บ.วุฒิชัย มอเตอร์ 
117/76 ม.6  ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บาง
จาก อ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 02-8178716, 
0817319641  

1. นายทศพร บุญเฉย 083-9704800 
2. นายภานุ สอ้ิงดวง 091-8367441 
3. นายอภิวิชญ์  เฉพาะตรง 089-6613224 

   

5. บ. อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 
190/28 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร. 090-0188250  
โทรสาร 02-40851901  

1. นายพัชรพล จ้อยทอง 088-6080447 
2. นายปฎิภาณ ศรีเขียว 085-9626842 

   

 



สาขาช่างยนต์ 3/1 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 พงพันธ์  การช่าง 

41 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ. สมุทรปราการ 10290 
 โทร 085-1323947 

1. นายบุญเกิด จันทร์เทียน  
091-7357985 

 

   

2 บ.โยแมน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
99/24 ม.8 ถ.ประชาอุทิศ 90  
ต. ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 081-7772453 

1. นายธนากรณ์ โฉมอ่อน  
095-8577993 

2. นายศักดิ์สิทธิชัย  ผาริวงศ์  
094-2024527 

3. นายอภิสิทธิ์ ทองไล้ 095-9241126 
 

   

3. ห้างไทยธาดา (1971) จ ากัด 
357 ม.6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพ่ึง  
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130  
โทร 02-4640800  
โทรสาร 02-4640807 
 
 
 

1. นายศราวุฒิ  ภูตาเลิศ  
097-0613120 

2. นายศรศาสตร์  นิ่มเขียว   
09-0721008 

3. นายธนวัฒน์  แก่นหมั่น   
098-5015523 

4. นายธนากร  ส าราญรมย์  
081-2572455 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
5. ส.ออโต้เซล แอนด์ เซอร์วิส  

285 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ  
อ.ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
10140 โทร 081-6847694 

1. นายอดิศักดิ์ โต๊ะดิน 081-6847694 
2. นายกังโจ คะจี  098-8384704 
3. นายปรีชา นามเค็น 082-0733615 
4. นายอนุวัฒน์ หิรัญวงษ์  

087-9262582 

   

6. อู่ ไพโรจน์เซอร์วิส 
49/1 ม.10 ถ.ประชาอุทิศ 90  
ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 102090  
โทร 081-7772453 

1. นายประพจน์ ยังยืนยง  
091-7692751 

2. นายอรรถพล  เหมือนถม   
085-9560637 

3. นายกนกพล  รอดแก้ว  
088-6908814 

4. นายศุภศิลป์  จือเหลียง  
083-2597042 

   

7. อู่.สมาร์ทคาร์ 
70/9 ม.5 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกระเจ้า 
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10130 โทร 087-8327974 

      1. นายลัทธพล  ดวงดาว 061-5923929 
      2. นายธนาบัตร สอนสมบูรณ์   
         084-6904479 

   

8. บริษัท ฮอนด้า ซี.พี.เอ็ม จ ากัด 
219/52-53 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290   โทร 02-8197553-4 

1. นายสุรศักด์  เนตรทองค า  
095-4379637 

2. นายวีระยุทธ ดานขุนทด  
087-1618732 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
9. อู่ ระวี 

21/6 ม.4 ถ.สุขสวัสด์ ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 081-4057754  
โทรสาร 02-8153012 

1. นายธีรพงศ์ แช่มใส  098-4079303 
2. นายปิยะพงษ์  อ่วมสอาด  

095-9974044 

   

10. อู่ ธานี แอนด์ วสัน เซอร์วิส 
199 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 081-3063438 

       1.   นายพร้อมเพียร ภวชินวร  
098-0091031 

   

 
สาขาช่างยนต์ 3/2 (เรียนเก็บ) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 ร้านวิโรจน์   

(ขายอะไหล่ รถจักรยานยนต์) 
95/14 ม. 8 ถ. คู่สร้างประชาอุทิศ 
(ตรงกับหมู่บ้านทรัพย์ทวี 1 โฮม  
แฟคตอรี่) โทรศัพท์ 086-9778299 
 
 

4. นายชาญเดช  แสงแก้ว 
0837521782 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
2 พงพันธ์  การช่าง 

41 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ. สมุทรปราการ 10290 
 โทร 085-1323947 

3. นายสุพัฒนศักดิ์ ทองลอย 083-
9905951 
- ไม่มาติดต่อ ไม่ต้องนิเทศ - 

   

 
สาขาช่างยนต์ 3/2 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 พงพันธ์  การช่าง 

41 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ. สมุทรปราการ 10290 
 โทร 085-1323947 

2. นายธีรศักดิ์  ศรีตะวัน  
3. นายชัชวาลย์ โพธิจักร  

095-7063876 (ไม่มาฝึก) 

   

2 ศูนย์กันสนิมและตัวถัง  MARO 
SERVICE  304/1 หมู่ 10 ถ.ประชา
อุทิศ  ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290โทร. 02-8158470 
 

1. นายจิรภัทร แซ่ลี้   091-8367436 
2. นายมิตรชัย สุวรรณชัยรบ  

091-5163016 
3. นายเมธายุทธ สุจริต 095-6468408 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
3. พรเทพโช๊คอัพ พระประแดง เทพศิริ

รัตน์ยนตการ  33 ม.5 ถ.สุขสวัสดิ์  
ซอย 45 ต.บางครุ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130  
โทร 081-9143856 

1. นายอ านาจ นางาม 091-3397569 
2. นายอรรถกร นึกชอบ   

098-9638806 

   

4. บ.เอเชียนมารีนเซอร์วิส จ ากัด 
128  ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290  โทร 02-8152060 

       1. นายรณชัย  งามนิยม   
093-9419571 
       2. นายดนุพล  ฤทธิยา   
094-0724872 

   

5. อู่ บี ซี เซอร์วิส (สาขา 2)  
11 ม.11 ถ.ประชาอุทิศ 90  
เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
10140 โทร 083-2561271 

1. นายชิษณุพงศ์ ถาวร  094-4854414    

6. หจก.วัฒนาเซอร์วิส 
103/1 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก  
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10130  โทร 02-4636144 

1. นายวรินทร์ พูลศรี   085-4476034    

7. อู่ ต. เจริญยนต์  115/5 ม.6  
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130  
087-5011354 

1.   นายศักรินทร์ ทองแผ่น  0930010926 
2.   นายกิตติธัช  ชื่นบุญเชิด  093-2362268 
3.   นายสราวุธ สายมาลย์  091-9973701 
4.   นายสุรสิทธิ์  กุนตะขบ 086-3221923 
 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่
ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
8. บริษัทธนากร ผลิตภัณฑ์น้ ามันพืชจ ากัด 

99 ม.2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทร 02-8197470  

1. นายสุวิชญ์  ศรีสร้างคอม  
096-1501828 

   

9. อู่ ปิยะการช่าง 
614 ม. 16 ถ. ประชาอุทิศ 79 เขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร.  

1. นายอภิสิทธิ์ บุญสูง  096-5808966    

 

สาขาการบัญชี 3 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน 
ที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบาง

ปลากด  333/3 ม.9 ถ. สุขสวัสดิ์  
ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทร.02-4618075 
 
 

4. นางสาวฐิติมา พ่วงวิจิตร  
086-6440097 

 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน 
ที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
2. บ.ไดว่า อินดัสตรี จ ากัด 

999 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-8169315-6  
โทรสาร 02-8169317 

1. นางสาวนิตยา  ชนะพล   
091-7545717 

   

3. บริษัท บี เอ็ม ที แปซิฟิค จ ากัด 
120 ม.2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 
โทร. 02-4256999   
โทรสาร 02-4256998 

1. นางสาวอรวลี  มิ่งเมืองแมน  
097-3266230 

   

4. บ.ลักกี้เท็คซ์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
38 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพ่ึง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10130  โทร.02-4626831 

1. นางสาวจุฑามาศ  ใจเพชร  
099-0907255 
 

   

5. บ.ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จ ากัด 
19/25-27 ม. 8 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร. 02-4060770  
 
 

       1. นางสาวจามจุรี  ฉิมสุก  
093-9390608 

 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน 
ที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
6. บ. ยูพีดี แอดวานซ์ ไลเซ่น จ ากัด 

494 ม. 4  ต. บ้านคลองสวน  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 089-0130178  

      1.  นางสาวกาญจนา  เกียรติถาวร  
092-0632831 

   

7. ร้านสวัสดิการภัณฑุปกรณ์ อู่ทหารเรือ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า 121 ม.5  
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290  โทร. 02-4756041   

1. นางสาวพร  เทศน์ดี  094-0452625    

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาพัฒนาเว็บเพจ ปวส.2 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1. บ. ดาต้าโปร บิสสิเนส จ ากัด 

253 ถ. สุขุมวิท 21 ต.แขวงคลองเตย
เหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
โทร.092-0926822 

1. นางสาวน้ าฝน หงส์ทอง  
098-3411855 (ขอไม่ออก
ฝึกงานในภาคเรียน 1/2558) 

   

2.  ส านักงานประกันสังคมสมุทรปราการ  
สาขาพระประแดง 215/1-5 ถ.สุขสวัสดิ์ 
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ  โทรศัพท์ 02-4258374 
โทรสาร 02-4258279 

1. นางสาวอ าภาภรณ์ ธรรมนา
รถสกุล 086-3769731 

2. นางสาวศิริพร  ศรีธรรม  
080-6149098 

3. นางสาวเมวียา แจ่มใส  
091-1098870 

4. นางสาวแอ๊บ  นาคประเสริฐ  
086-5547758 

   

3. ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 
545 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10290   
โทร 02-3871731-2  
โทรสาร 02-3871731-2 

1. นางสาวศิริพร  ผึ่งนอก  
091-7210059 

2. นางสาวมินตรา นิ่มสุข  
095-7435684 

3. นายพเยาว์  ระบือนาม  
02-8195072 

4. นางสาวดวงสมร  สอนจีน 
 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
4. บริษัท บีเอ็น บราเดอร์ จ ากัด 

169 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์  ต.ในคลองบาง
ปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 
โทร.089-4957006 

1. นางสาวศศิธร  ฉิมสูงเนิน 
085-9576639 

2. นางสาวรุ่งวิภา  ช่วงถึก 
โทร.080-9848182 

   

 

สาขาเครื่องกลไฟฟ้า ปวส.2 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 โรงควบคุมคุณภาพน้ าทุ่งครุ 

ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ  
อ.ทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท์ 02-4627966 ต่อ 205  
โทรสาร 02-4627969 

1. นายอธิเทพ  พิมพามา   
089-1186155 

   

2 นิติบุคคลอาคารชุดเอสวีซิตี้ 
902 ถ.พระราม 3  บางโพงพาง เขตยาน
นาวา   กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 02-6827500 ต่อ 505   
โทรสาร 02-6827184 

1. นายธนวัฒน์ ทวิชากรพงศ์ 
082-5831468 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
3. บริษัทไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนู แฟ็ค 

เจอริ่งจ ากัด  
120 ม.1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศัพท์ 02-8153600 , 
 02-8152301 ต่อ 105  

1. นายคมกฤษณ์  กิ่งนอก  
088-6980207 
 

   

4 บ.อลูมิเนียมฉื่อจิ้นฮั้ว จ ากัด 
6 ม. 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ 02-8186507 -10  
โทรสาร 02-4633949  

1. นายอภิสิทธิ์ รัตนละมัย   
096-5653382 

   

5 บริษัท ทองดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด  
347/8 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290โทรศัพท์ 02-4611971  
,081-9226519  โทรสาร 02-4611971-2 

1. นายสุทธิพงษ์  ดอกพุฒ  
( Facebook: สนทนา ห้าเด้ง ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
6 บ. แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จ ากัด 

90/3 ม. 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลอง 
บางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290   
โทรศัพท์ 02-8154675  
โทรสาร 02-8155143 

1. นายกฤษกร ทรัพย์สงวน  
02-8152083, 083-1058362 

2. นายศักดิ์สิทธิ์ คะดาษ  
083-2462850 

3. นายปริญญา กันธิยาถา  
090-6344828 

4. นายสุรศิษย์ นิยม 097-0517130 

   

7 บ. ซินโดม อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จ ากัด 
897/36-41 ม. 1 ถ.ประชาอุทิศ บางมด 
เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท์ 02-8726900  
โทรสาร 02-8726909 

1. นายวัชรินทร์  โตจวง  
091-6841207 

2. นายขวัญชัย พุ่มเจริญ  
090-9599867 

3. นายณัฐกิตติ์ บัวเมือง  
089-2085103 

   

8 บ. P.S. แอร์  91 ถ.สุขสวัสดิ์  เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร  10140 
โทรศัพท์ 02-4275531  
โทรสาร 02-4275531 

1. นายณัฐวุฒิ แสงสุรินทร์ 
094-0261742 

2. นายภูวนัย ธูปทอง  
096-1783978 

3. นายสุดใจ เวียงอินทร์  
095-4977118 

4. นายคมสิทธิ์ สิงห์ทอง  
090-8922721 
 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
9 บ.ปิ่นแก้ว แอร์บ้าน 

899/15 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290  โทรศัพท์ 02-4979959, 
083-0357190 

1. นายกิตติทัต เลิศชุณหทรัพย์ 
098-6397558 

2. พงษ์ศักดิ์ มุ่งมงคล  
095-6097069 

   

10. บริษัท เอส.เอ.เอส วีฟวิ้ง จ ากัด 
244 ม. 3 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า ถ.สุขสวัสดิ์  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทร 02-4250535 
, 02-8195356-7 1 
 โทรสาร 02-4253534 

1. นายพิสิษฐ์ โลหะสุวรรณวิทย์  
080-2410208 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาขา สชย.2 ภาคเรียนที่ 1/2558 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด 

(มหาชน) 
266 ม.11 ซ.สุขสวัสดิ์ 92 ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.024737856 
, 081-6126678,  โทรสาร.02-4737878 

1. นายณัฐพล รดด้วง  
095-8795118 
2. นายฐิติพงษ์ รัศมี   
095-7394675 
3. นายกิตติศักดิ์  น้อยวงษ์  
097-1707288 
4. นายวรกานต์  อินสมะพันธ์ 
081-6162351 

   

2 บริษัทสยามนิสสันเซลส์ จ ากัด 891/1 
(ชั้น 13)   ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330  
(สาขาพระประแดง) โทร. 02-8155540 

1. นายศุภกร  จันทะกูล   
081-4900384 

2. นายวัชระ  โตจวง   
091-7607906 

   

3. อู่ โชคชัยเซอร์วิส  
305 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบาง
ปลากด   อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทร 081-7000726 

1. นายอรรถพงษ์  มากรักชาติ  
082-2264559 

2. นายธีระศักดิ์  พัดพรม  
088-9498639 

3. นายสิริวัส  ธนกิตติ์จีรกูล  
096-8600091 

 
 

   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
4. พรเทพโช๊คอัพเทพศิริรัตน์ยนตการ 

33 ม. 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ   
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 
โทร 081-9143856  

1. นายวิศรุต  ไชยสุรินทร์  
095-9047917 

   

5. บ.ธนาวิน จ ากัด 
71ม.6  ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก  
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 
โทร 02-8176549 

1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ดี  
083-8868131 

   

6. อู่โซดาคลินิกรถยนต์ 
163/6 ม.  ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
10290  โทร 087-6142650 

1. นายสุรศักดิ์ แหลมทอง  
082-5228264 

2. นายวิริยะ การุณ  
095-9548816 

 

   

 
7. 

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ จ ากัด  
46/19 หมู่ 14 ต.บางครุ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ  10130 โทร  
082-7949102 

1. นายอรรถพล  เศียรขุนทด 
084-0219122 

   

8. บ. แม็กซีเลียนอาร์ท จ ากัด 
199/6  ม. 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ. สมุทรปราการ 10290  
โทร. 02-4611837 โทรสาร02-4611839 

1. นายหนุ่ม  บุญสุวรรณ 
โทร.0927030347 

   



สาขาการบัญชี ปวส.2 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถาน
ประกอบการ 

รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
นักเรียนที่ฝึกงาน 

ลักษณะของ 
สถาน

ประกอบการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาพระสมุทรเจดีย์  
169/3-4 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290   โทรศัพท์ 02-4259455 

1. นางสาวเกตุศรา  ยวงล าใย  
094-0269814 

2. นางสาวอินทิรา  พลวงค์  
085-6887960 

3. นางสาวศิริขวัญ  แซ่ลี  
096-2122674 

   

2 เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 
33 ม.3 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290   
โทร.02-4258014-8 

2. นางสาวพรทิพย์  ภิบาลวงษ์  
092-4582945 

   

 

 


