
ขอ้มูลสถานประกอบการ 
กข. 3   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทันิปปอนเพนต ์เดคโคเรทีฟ (โคทติ้ง ประเทศไทย) 
จ ากัด  101 ม.3  ถ.สุขสวสัด์ิ ซ.สุขสวสัด์ิ 76 ต.บางจาก       
อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-4630032 

1. นางสาวสลีรัตน์ สรรพรอด                         080-2502796 
2. นางสาววรางคณา แมน้ถาวรพนัธ์              086-7224502 

   

2 ธนาคารออมสิน สาขาพระประแดง 48 ศรีเข่ือนขนัธ์ ต.ตลาด   
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
โทรศพัท ์02-4638764  

1.นางสาวณฐักานต ์ บวัเมือง                          083-6193823    

3 บมจ.ไทยคอนส์ 120 ม.1 ซ.หมอบาง ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระ
สมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-8152310-2 ,      
02-8153600 

1.นางสาวอภิญญา  ท้ิงสุข                               088-9877736 
2.นางสาวนภสัสร  หนูแกว้                             082-0897182 
3.นางสาวจาระว ี   ศรีจนัทะวงษ ์                    085-8480887 

   

4 พี แอนด ์เอน็ คอมเมอร์เชียล 249 ซ.สวนพลู 1 ถ.สาทรใต ้ 
ซ.ทุ่งมหาเมฆ Ware house 17/3 ม.5 ต.บางจาก  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-8164877 

1. นางสาวอภิญญา  เหลืองส าเริง                     088-9468295 
 

   



 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

5 บริษัท ไทยท าเหล็ก จ ากัด 95/85 ม. 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 82  
(ซอยวัดคู่สร้าง) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  10290  
โทรศัพท์ 02-4611669 

1. นางสาวกมลชนก  ชิดจ้อย               083-9101854 
2. นายบุญทวี  คงเพิ่มพูน                   090-9256136 
3. นายเลิศคัมภรี์  ประทุมมา               080-9430282 

   

6 ร้านสวสัดิการ อจปร.อร. 121 อู่ทหารเรือพระจลุจอมเกล้า 
ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4756671 

1. นางสาวเกษสิรภิรณ์  ศิริสุทธารมย์       084-1062410    

7 บริษัท อินเตอร์ลู้บ เทรดดิ้ง จ ากัด 78 ม.3 ซ.สุขสวสัดิ์ 70 
แยก 19 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท ์   02-8407008-9 

1. นางสาวพวงผกา  สุขสว่าง                 083-1302487    

8 บริษัท SSN INTERPRODUCT 20/99 ม.3 ต.ในคลองบาง
ปลากด    อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์     02-8168621,02- 4251482 

1. นายธรรมการ   ค าสอน                    084-0049432    

9 บริษัท เคสล์ แพค แอนโปรดักส์ จ ากัด  99 ม.9 ถ.สุขสวสัด์ิ 
ซ.คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.
สมุทรปราการ โทรศพัท ์ 02-8160019  ต่อ 15 

1. นางสาวเนตรนภสิ  พุ่มทองค า            085-5158462  
2. นางสาวปาจารยี์   ศรีพระราม            085-9544316 

   

10 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ ากัด  200 ม. 1 ถ.สุขสวสัด์ิ 
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
 10290 โทรศพัท ์02-8155000 

1.นางสาวจันทร์จิรา  บตุรสาล ี               091-4319215 
2.นางสาววรัญญา  อยู่สุข                     083-2532640 
3.นางสาวสุมินตรา  โตยะวนิช                086-9825793 

   



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
ชฟ. 3   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทัไทยออโตเมชัน่  จ ากดั   117/17  ม. 6     
ซ. สุขสวสัด์ิ 78  ถ.สุขสวสัด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-8176906-9 

       1. นายอิทธิพล  บุญแช่ม        088-6749140 
 
 

   

2 หจก. โอวอะไหล่พาร์ทเซ็นเตอร์  232 ม. 1 ถ.สุขสวสัด์ิ 
ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
โทรศพัท ์02-8152536-9 

       1. นายพงษศ์กัด์ิ มุ่งมงคล      084-2090482 
       2.นายพรเทพ  ปานทอง         082-9569813 

   

3 บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขาสุขสวสัด์ิ  
94 ม. 18  ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์02-4344222 ต่อ 2121 

       1. นายตั้ม  นอ้ยพนัธ์ุ             080-2578722 
       2. นายเทพกร  ช านาญนาค   082-6810969 
       3. นายฉตัรชยั  จาบเพง็         085-9454805 
       4. นายสุรศิษย ์ นิยม              085-5031745 

   

4 บริษทั ทองดีเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 327/8 ม. 9 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์     
02-4611901 

       1. นายณฐัชยั  แสนหวา้         082-0144867    

5 ประพนัธ์ มอเตอร์ 87/9 ม. 6  ซ.สุขสวสัด์ิ 76/6 ต.บางจาก อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-8177791 

     1. นายกิตติทตั  เลิศชุณหทรัพย ์ 090-8062561    
 
 
 
 



ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

6 เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผา่ 999 ม. 5 ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระ
สมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์02-4537137 ต่อ 
111 

     1. นายชาญวฒิุ  เน่ืองจากน่วม  
     2. นายสุขมุ  ผลอินทร์              082-5448581 
     3. นายอภิสิทธ์ิ  รัตนละมยั       080-2692013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
ชย.3/2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทั โตโยตา้มหานคร จ ากดั  1194 ถ.สุขสวสัด์ิ     
แขวงราษฎร์บูรณะ       เขต ราษฏร์บูรณะ                            
จ.กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์02-4640640-5  

1. นายบุญญฤทธ์ิ  แกว้เคน       092-0066212 
2. นายศุภวชิญ ์ ผลกล่ิน           084-6413617 

 

   

2 บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส 46/19 ม. 14 ถ.สุขสวสัด์ิ          
ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์02- 4639934-38, 02-4639939   

     1.  นายเกียรติศกัด์ิ  แจง้พลาย   084-0989654 
 

   

3 บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส (สาขาประชาอุทิศ) 3        
ถ.ประชาอุทิศ (ฝ่ังซา้ย)     เขตทุ่งครุ จ.
กรุงเทพมหานคร10140 โทรศพัท ์ 091-6082953 

      1. นายสมเกียรติ  หุ่นจีน         091-7012398 
 

   

4 หจก.เจดีย ์ออโต ้เซอร์วสิ 90/1 ม. 5 ต. ปากคลองบาง
ปลากด องพระสมุทรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ  โทรศพัท ์ 
02-8156146 

      1.นายมนสั  พงัทอง               081-6948941 
 

   

5 อู่ไพโรจน์ เซอร์วสิ 49/1 ม. 10  ต.ในคลองบางปลากด   
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ  
โทรศพัท ์02-4615369 , 081-7772453 

    1. นายนพกมล  ภกัดีกลุ           080-9771752 
    2. นายวชัระ  โตจวง                084-1567741 
    3. นายวชัรพล  อนุพตัร           083-9836403 
    4. นายธนวฒิุ  จิตตช่ื์น             083-4484294 
    5. นายพาทิศ  ละมูลมัง่ 

   



 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

6 อู่ช่างโกก้ารช่าง (ช่างโกดี้เซล)  174 ม. 2 ต.นาเกลือ      
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290         
โทรศพัท ์086-7934749 

        1.นายพงศพ์ทัธ์  สงัขส์มศกัด์ิ     090-8923487 
       2. นายจกัรภพ  มิตรจิตต ์            083-4484294 
       3. นายปฏิภาณ  กิจแกว้               084-0210435 

   

7 หา้งหุน้ส่วน เป้งการาจ 1/23 ม. 3  ต.ส าโรงกลาง    
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศพัท ์
02-7545897-8 

       1. นายวรีะ  พรมปิด                    089-1354307 
 

   

8 กรมอู่ทหารเรือ รง. ปรับซ่อมเคร่ืองยนต ์กรก.อจปร.    
ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรปราการ  
10290  โทรศพัท ์02-4756252 

1. นายสยาม  ม่วงเสน             080-9899085 
2. นายทรงชยั  ทองทบั           086-5067301 

 

   

9 บจก.ฮอนดา้ ซี.พี.เอม็  219/52 –53 ต.ปากคลองบา
งดปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 
10290              
โทรศพัท ์02-8197553-4 

       1.    นายวฒิุพงษ ์ ทรัพยป์ระเสริฐ  087-8025042 
       2.    นายบรรพจน์  กรนุ่ม              083-1882513 
       3.    นายวาย ุ ยิม้หนองโพธ์ิ          

   



 

ขอ้มูลสถานประกอบการ 
บช. 3   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทั ยไูนเต็ด สตีล ไพพ ์จ ากดั 272 ม. 4  ซ.วดัแหลม
ฟ้าผา่   ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย ์
 จ.สมุทรปราการ  10290 โทรศพัท ์02-4258792  

1. นางสาวจิตราภรณ์  ช านาญ    084-1018678 
 

   

2 ธนาคารออมสินสาขาระสมุทรเจดีย ์ 9/7 ม. 3    
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ 
จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-4251092-93  

1. นางสาววนัวสิา  มีกุศล           089-1295201    

3 บมจ.ไทยคอนส์ 120 ม.1 ซ.หมอบาง ต.แหลมฟ้าผา่ 
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-
8152310-2  ,02-8153600 

1. นางสาวเกตศรา  ยวงล าไย      088-9567278 
2. นางสาวศรีโสฬส  เทียมศิริ     090-5697579 

   

4 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 288 ม. 1 ต. ปาก
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
โทรศพัท ์       02-8189000 ต่อ 259 

1. นางสาวศิริขวญั  แซ่ลี            086-6119537 
2. นางสาวจิราภรณ์  ไตรผล       086-5485765 

   



 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

5 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ 214 ม. 8  
ถ.สุขสวสัด์ิ ต.บางจาก อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.
สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์ 02-4627860-2 

1. นางสาวสุภาพร ชาวสมุทร          082-5529615 
2. นาวสาวพชัริดา พนัพงแข็ง         088-9736821 

   

6 บริษทั นิปปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 101 ม.3            
ถ. สุขสัวสัด์ิ ซ.สุขสวสัด์ิ 76 ต.บางจาก อ.พระ
ประแดง       จ.สมุทรปราการ  โทรศพัท ์02-4630032 

      1. นางสาวนิภาวรรณ  ห้อยแดง      083-6122880 
      2. นางสาวจีระนนัท ์ จิตตะวนั        086-7225351 

   

7 บริษทัไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) 86 ม. 
1 
 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์
 จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์02-4250011 

      1. นางสาวเกศรินทร์  ส้มศรี           082-0144707 
 

   



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
สคธ. 2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทัไทยคอนส์ 120 ม.1 ซ.หมอบาง  ต. แหลมฟ้าผา่              
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์
 02-8152310-2, 02-8153600 

       1. นางสาววาสนา  ทบวงษ ์        083-6084138 
        

   

2 เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 9 ม. 4 ต.เทพารักษ ์ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 โทรศพัท ์02-3639666 

       1. นางสาวกาญจนา  เฉยชู         083-0433112    

3 บริษทัแอลฟ่า สปินน่ิง จ ากดั 329/1 ม. 1 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์
 02-4250217 

      1. นางสาวอุษา  เทพรักษ ์          082-6594195    

4 บริษทัไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 86 ม. 1 ถ.สุข
สวสัด์ิ        ต.แหลมฟ้าผา่  อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศพัท ์02-4250011 

      1. นายการันต ์ ชะดี                   084-9728757 
      2. นายจิราย ุ     จนัทร์พวง        082-5417983 
 

   

5 บริษทัมิลลิเมด จ ากดั 193 ม.  ถ.สุขสวสัด์ิ  ต.ปากคลองบาง
ปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290  โทรศพัท ์              
02-4611234 

     1. นายจกัรพนัธ์  สิงห์ปฐว ี       086-7108817    

6 ส านกังานเทศบาลลดัหลวง 79 ม.1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10230 โทรศพัท ์02-4644337-9 

    1. นายวรีศกัด์ิ  เกิดช่อ                085-8901242    



 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

7 ท่ีท าการไปรษณียพ์ระสมุทรเจดีย ์193 ม.3 ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์     
02-4258565 ต่อ 11 

1. นางสาวนุสรา  ดาวเรือง        082-6700490 
2. นางสาวศิราภรณ์  ศรีสุทธิ     088-4992689 

   

8 บริษทัสแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั 302 
 ม. 2   ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศพัท ์02-4615755-8 

        1.    นายวภิาว ี พึ่งรอด                 089-1622620    

9 บริษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากดั 283 ม.1 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.
ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศพัท ์02-4630058 # 116 (คุณภาคิณี  จนัทร์โพธ์ิ) 

       1. นายภาณุพงษ ์ นนัทศิริวฒัน์    081-9077192    

10 บริษทั ยไูนเตด็ สตีลไพพ ์จ ากดั 272 ม. 4 ซ.วดัแหลมฟ้าผา่ ต.
ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศพัท ์02-4258792 

      1. นางสาวชลธิชา  ฤกษธิ์ศรี         087-0748063    



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
สชย.2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 อู่ Jeep พระสมุทร 83/1 ม. 13 ต.แหลมฟ้าผา่ 
 อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ    
โทรศพัท ์    085-074-8063 

3. นายเอกภพ  ยุย้ประยรู        
4. นายสาธิต     มีอนนัต ์  

       3.นายหิรัณย ์ เขียวหวาน          083-9220805 
       4.นายวนัชนะ  สอนจนัทร์       080-2661586 

   

2 ส.สินทองยานยนต ์ 175 ม. 1 ต.ส าโรงเหนือ  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โทรศพัท ์02-3932126 

       1.นายภาสิต โป๊ฟ้า                   080-4540536 
 

   

3 บริษทัอีซูซุ แสงหงส์บางกอก จ ากดั 67/5  ม. 5  
ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
โทรศพัท ์02-1812121 ต่อ 501 

      1. นายศุภกิตต์ิ ศรีเจริญบุตร      089-4400733 
      2. นายมาโนช  จนัทร์จีน           085-5092570 

   

4 หจก.เจดีย ์ออโต ้เซอร์วสิ 90/1 ม. 5 ต. ปากคลอง
บางปลากด องพระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ  
โทรศพัท ์ 02-8156146 

     1.นายเสกสรร  ฤทธิสิงห์          086-6270206 
 

   

5 อู่ไพโรจน์ เซอร์วสิ 49/1 ม. 10  ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ  
โทรศพัท ์02-4615369 , 081-7772453 

     1.นายพรเกษม   ภกัดีกลุ           088-6499050 
     2. นายฐิติกร       สีแปง             085-3305272 
     3. นายกิตติศกัด์ิ  สินเพง็           086-5406380 

   



 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

6 อู่เอม็ เซอร์วสิ 9/4 ม. 2 ต.บางยอ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์02-4632105 

        1. นายอธิคม อินทนนัชยั           080-2140506 
 

   

7 อู่ ด ารงเซอร์วสิ  284 ม. 5 ต.แหลมฟ้าผา่  
อ.พระสมุทรเจดีย ์  จ.สมุทรปราการ โทรศพัท ์ 
02-4537203 

1. นายนฐัพล กิตติรักษ ์          083-1219678 
2. นายทิญากร  บุญมี              087-6494397 

   

8 กรมอู่ทหารเรือ รง. ปรับซ่อมเคร่ืองยนต ์กรก.อจปร.    
ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรปราการ  
10290  โทรศพัท ์02-4756252 

3. นายจกัรกฤษ  ฟุ้ งสวาท       089-1631956 
4. นางสาวอุทยัวรรณ  เกตุรูป 087-7853738 
5. นายจิราวธุ  ริมปิรังษี          083-8482863    

   

9 อู่ BP 2003 เซอร์วสิ 332/7 ม. 7 ซ.ประชาอุทิศ 79 
(ปากซอย ) ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ จ.
กรุงเทพมหานคร   

       1.     นายจิรวฒัน์  พลูสวสัด์ิ        084-4673138    



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
สกต. 2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทั ไทยคอนส์ จ ากดั (มหาชน) 120 ม.1 ซ.หมอบาง             
ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศพัท ์02-8152310-2, 02-8153600 

1. นางสาวศรัญญา  ดีสุคนธ์         091-1869891    

2 บริษทัแอลฟ่า สปินน่ิง จ ากดั 329/1 ม.1 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์02-
4250217-21 

1. นางสาวพรรณธิภา  การะเกตุ  088-6822563    



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
สชฟ. 2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย ์333 ม.3 ต. ปากคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์            
   02-4258014-8 

      1. นายสมพงษ ์ อินทร์แผน       084-1215308 
      2. นายชยัชนะ  พวงทรัพย ์    
      3. นายอดิเรก    พรมแกว้  

   

2. บริษทั ทองดี เอนเตอร์ไพรส์ 347/8 หมู่ 9 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวสัด์ิ 
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศพัท ์02-4611971 

      1.  นายเกรียงศกัด์ิ  อภยัวงค ์     084-6784319 
     2. นายธนพล  คุม้จะโรจน ์        080-2256453 
     3. นายณฐัพล  เรือนทอง 

   



ขอ้มูลสถานประกอบการ 
สบช. 2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ- ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องนกัเรียนท่ีฝึกงาน ลกัษณะของสถานประกอบการ 
วนั เดือน ปี 
ท่ีท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถานประกอบการ 

1 บริษทั อาซาฮี- ไทย อลัลอย จ ากดั 9/23 ม. 7 ต.บางจาก             
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
โทรศพัท ์ 02-8175000 

 1. นางสาวเริงใจ  อ านวยหนอง        086-6187670 
  

   

2. บริษทั ทิปโก ้แอสฟัจน์ 61 ม. 5 ต.บางจาก อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ  โทรศพัท ์02-8175111-4 

 1.  นายจิราย ุ สวา่งภพ                     088-2443710 
      

   

3 บริษทัเอเซียนมารีน เซอร์วสิ 128 ม.3 ต.แหลมฟ้าผา่ 
 อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท ์
 02-8152060      ต่อ 1705 

1. นางสาวอาริตา  พรายกระสินธ์    085-9829080    

4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาพระสมุทรเจดีย ์169/3-4 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย ์   จ.สมุทรปราการ 10290  โทรศพัท ์
 02-4259455-7 

1. นางสาวรัตนา  ไทยนอ้ย               085-8304348    

5 บริษทั ไทยคอนส์ จ ากดั (มหาชน) 120 ม.1 ซ.หมอบาง             
ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศพัท ์02-8152310-2, 02-8153600 

1. นางสาวปนดัดา  แตงอุไร            089-1726891    


