
1 
 

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
การขาย 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557   ประจ าเดือนเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ปี 

ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
1 บจก.ลาภจิรพัส 347/26 ม.9 

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-4611939 

1. นางสาวสุกัญญา  ศรเนียม  085-9778289 
2. นางสาวอังคณา ภุมรินทร์  083-7052856 

   

2 บริษัท ราชาอุชิโน จ ากัด 
529/1-4 ถ.พระราม 3 ต. บางโพงพาง   เขต ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2940130 

1. นางสาวนันธิพร  เจียรครบุรี  095-4652282    

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

1. นางสาวธนัชพร  พูลนอก  081-7005428 
 

   

4. บจ. 888 อินดัสทรีส์ 
347/32-33 ม.9 ซ.สุขสวัสดิ์  82 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4612086 โทรสาร 02-4612089 

1. นางสาวศิริวรรณ  เหมือนสร้อย 085-9884188  
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
5 บ. บ้านเปาะเปี๊ย จ ากัด  

347/30 ม.9 ซ.คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากอ 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 089-8924018  โทรสาร 02-4611823 

1. นางสาวดวงเดือน  พรมโคตร  095-6466195 
2. นางสาวญาสุมินทร์  วรชินา 095-9245593 

   

6 บมจ. กระจกไทยอาซาฮี 
200 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
 อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-8155000  โทรสาร 02-8155415 

1. นางสาววีรวรรณ  โสภาส  091-9533867    

7 หจก.เอ็น.พี.เอ็น อิเล็กทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  
95/24 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-7090825 , 
087-9348090  โทรสาร  02-8160329 

1. นางสาวณัฐกานต์ วงษ์แก้ว 083-2490997    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 
 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 บ.อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 9/23 ม.7 

ต.บางจาก ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-8175000 
โทรสาร 02-4636184 

3. นายอนุสรณ์  มอญเจริญ 085-8152524 
4. นายธีระภัทร์  อินทร์แผน 080-2661846 

   

2 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง 
79 ม.1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-4644337-9 โทรสาร 02-4644336 

2. นางสาวลัดดา  ศรีนนท์วรนัน  094-0028816 
3. นางสาววนิชดา  ปิตตาลาโพธิ ์ 

   

3. บริษัท บี.เอ็น. บราเดอร์ จ ากัด  
169 ซ.สุขสวัสดิ์ 92 ม.6 ถ.สุขสวัสดิ์ 
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-8155888 , 089-4957006 ต่อ 286-287  

2. นางสาวพรแก้ว  ปลื้มศรี  088-6037626 
3. นางสาววาสนา  เผ่าบริบูรณ์  080-2991912 
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ยอดน้อย  091-7208371 

   

4. บริษัททรัพย์ศรีไทย  จ ากัด มหาชน 115 ม.6 
ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-464-1502-8 โทรสาร 02-8175190 

2. นายปัณณวิชญ์  พุ่มค า  089-1726855 
3. นายอัษฏาวุธ  ลอยไสว  085-1281462 
4. นายธนพงศ์  มั่นสุวรรณ  089-1759789 

   



4 
 

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
5 ส านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ 

27 ซ. บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-3843065 

3. นายภานุพงศ์  เนียมแจ้ง  083-7065376    

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

1. นางสาวชุติมา  วังคีรี  083-9812061 
2. นางสาวสิริกานต์  เทพสงวน 083-9960925 

   

7 องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด 
333/3 ม.9  ถ.สุขสวัสดิ์  ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4618075-9 

1.  นางสาวอัจฉรา อุ้ยละมูล 085-5016753    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
ช่างไฟฟ้า 3/1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 บริษัท มิลลิเมด จ ากัด  

193 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-4611027 โทรสาร 02-4611977 

5. นายวุฒิพงศ์  เปี่ยมสวัสดิ์  
6. นายธวัชชัย  พึ่งสาย 

   

2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด (มหาชน)สาขาสุข
สวัสดิ์ 94 ม.18 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-4644222 ต่อ 
2121  โทรสาร 02-4644240 

1. นายศิริศักดิ์  เสือน้อย  089-7723274 
2. นายณัฐพล  วันธนาภรณ์   
3. นายธนากร  อุดมวัฒนะ 

   

3 เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 
333 ม. 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-4258014-8 
โทรสาร 02-4258141 

1. นายณัฐวุฒิ    เชื้อแก้ว   
2. นายนิพัทธ์ชัย  ยาระสี   

   

4 บริษัท ไทย ออโตเมชั่น จ ากัด 
117/17 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ 02-8176099 ต่อ 201 

1. นายชัชวาล  เขียวข า  086-5722354 
2. นายฤทธิชัย  แจ่มจันทร์  080-9260861 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ปี 

ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
5. บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ 

266 ม.11 ซ.สุขสวัสดิ์ 92 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-4737856 โทรสาร 02-4737878 

1. นายพฤทธิ์ ฤทธิ์มาก   
2. นายประวิทย์  แสนเริง  093-8207645 
3. นายวงศธร  จันทร์ตรี  083-2557037 

   

6. บริษัท สยามเน็ตอินดัสตรีส์ จ ากัด 
278 ม.2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4258806-7 ต่อ 131 

1. นายวรานนท์  โรจนธนานนท ์ 094-0491409    

7. บริษัท ไอไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
312/1 ซ.ศรีบุญยืน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 16800  โทรศัพท์ 02-6179889 
โทรสาร 02-6179669 

1. นายธัญญศักดิ์  อับดุลรามัญ   095-4652281 
2. นายสุวิทชา สุดสายแก้ว   083-7884022 

   

8. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
284,284/1 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4625904,02-4635572-6  
โทรสาร 02-8161276 

1. นายนพรัตน์  อ่ าบัววรรณ  094-0491407 
2. นายเกียรติศักดิ์  สังข์ขาว 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครูฝึก 

ในสถานประกอบการ 
9. บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากัด 

283 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-024630058 ต่อ 116 โทรสาร 02-
4632477 

1. นายนิรวิทย์ ปทุมรัตน์   082-9893750 
2. นายกฤตพัฒน์  บุญคล้าย  094-0491406 

   

10. บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จ ากัด 
117/9 ต.บางจาก อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศัพท์ 02-8177501-5 โทรสาร 02-8177506 

1. นายธนวันต์  มีสร้อย  086-7247776    

11. บจก. พีแอลเค สวิตซ์บอร์ด  
347/21 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์  02-4611940 
โทรสาร 02-02-4611960 

1. นายปอนด์  ยศบุญ   
2. นายนัฐพงษ์  ช้างหร่าย  081-2463422 
3. นายสมรักษ์  มรนนท์  089-1601501 

   

12. บริษัท วิศว์ คอนส์ โปรเจ็ค จ ากัด 
347/75  ม. 10  ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-4612083 โทรสาร 02-4612084 

1. นายธนาวุฒิ  แสงกรี  086-7099025 
2. นายสงกรานต์  สิงนัน 095-4748671 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครูฝึก 

ในสถานประกอบการ 
13. บริษัท ทรงชัยปั่นทอ จ ากัด 

270  ม. 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ 
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-4611122-3 
โทรสาร 02-4611121 

1. นางสาวศิริวรรณ  คงส ารวย   083-9934694 
2. นายธนากร จันทรสุรินทร์   091-7210924 
3. นายพจนะ  กรนุ่ม  083-8363863 

   

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

1. นายนเรศ  ห่อธรรมรักษา   093-8675043    

15. บริษัทนิวแสงทองเซอร์วิส จ ากัด 
525/12-13 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์  แขวงจอมทอง  
 เขตจอมทอง  จ.กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศัพท์ 02-8770686 

1. นายธรรมภณ  คงเจริญ 090-9011520    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
 

ช่างไฟฟ้า 3/2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 หจก.เอ็น.พี.เอ็น อิเล็กทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  

95/24 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-7090825 , 
087-9348090  โทรสาร  02-8160329 

7. นายคัมภีร์  เป้พินิจ  083-2490997 
 
 

   

2 บริษัท เวอร์กกิ้ง แอนด์ แพลนนิ่ง จ ากัด 
19 ม. 13 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท์ 02-4537317,0818405518 

1. นายณัฐพงษ์  ฉิมมาชุ้ย   088-6549588    

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

5. นายประวัฒน์ แสนเริง  090-9282613 
6. นายด ารงศักดิ์  จารย์คุณ  095-5857084 
7. นายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ลี้  093-8161612 

 

   

4. เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  
999 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 
 จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-4537137 ต่อ
111 

5. นายจักรภัทร  แดงประเสริฐ  095-4649872    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
5. Com Center 

170 ม.3 ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์   
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์  083-6153529 

            1.  นายเกียรติตระกูล  ดีมาก  
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
ช่างยนต์ 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 อู่ไพโรจน์  เซอร์วิส 

49/1 ม. 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-461536 

8. นายสุรชาติ  สิมารักษ์ 084-1259536 
9. นายวชิรพล  พวงศรี  090-7279604 
10. นายสุภาพ  สีมา 082-4044264 

   

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

4. นายวัฒนา  อ้วนสะอาด      

3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 
10110 โทรศัพท์ 02-2695707  โทรสาร 02-2695700 

3. นายยศพล  ชาญนอก  083-1227658    

4 อู่ไพโรจน์เซอร์วิส  
49/1 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 

     1. นายพงษ์สิทธิ์ สดุดี  088-5632683 
     2. นายวรากร  คล้ายส าอาง   
     3. นายปวัณ  รัตนวัณ  02-8406421 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
5. หจก.เจดีย์ ออโต้ เซอร์วิส 

90/1 ม. 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-8156146 

4. นายกิตติศักดิ์  กองไทยส่ง 084-8812961 
5. นายสิทธิชัย  ฉุนกระโทก 082-0536112 
6. นายวันชัย  สันทา  

   

6. สว่างรวมช่าง 
34/8 ม.8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง 
จังสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-7566872 

2. นายอัมรินทร์  ช่วยสุข    

7. โชคชัยเซอร์วิส   
350 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 081-7000726 

3. นายวรวุธ  เบญมูซา  088-6351408 
4. นายธนกฤต  พานทอง  083-0871748 

   

8. บริษัท เค.วาย อินเตอร์เทรด 
55 ม. 2 ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
10130 โทรศัพท์ 091-8439846 

3. นายวรัญชิต  เอมเดช 082-5972470 
4. นายวรวัฒน์  ค านิล  081-4457270 

   

9. อู่อ๊อด เซอร์วิส     89/5 ม.9  
ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์    
จ.สมุทรปราการ 10290  โทรศัพท์ 086-0450846 

1. นายวรวุฒิ  มณีศรี  080-2241376 
2. นายสุทัศน์  แหวนครุฑ  083-9116884 
3. นายวิโรจน์  คอนเมฆ 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
10. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 

284,284/1 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4625904,02-4635572-6  
โทรสาร 02-8161276 

1. นายนเรศ   ค าแฝง  088-6324259    

11. พงษ์พันธ์ การช่าง 
41 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-8189959 ,085-1323947 ,081-9210857 

1. นายอนุวัฒน์  จอมทอง  082-6583177 
2. นายเฉลิมชัย  สุขช่วย  095-4649880 
3. นายปริญญา สว่างสุข  092-0976295 

   

12. บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ จ ากัด  
สาขาที่ 000203  ถ.ประชาอุทิศ (ฝั่งซ้าย) แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท์ 02-4289810-9 โทรสาร 02-4289910 

1. นายจักรพรรณ  แดงประเสริฐ  095-5928113 
2. นายอนันต์  อาด า  081-3090260 
3. นายจักรกฤษ  สากลวารี   

   

13 อู่วิทยา Service  
258 ม.3 สาขลา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 084-6742072 

       1. นายรัฐศาสตร์  เทพสงวน  086-6248745 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
บช. 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 ที่ท าการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ 193 ม.3 ต.ปาก

คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 โทรศัพท์ 02-4258565 ต่อ 11  

11. นางสาวขนิษฐา  รุ่งจรูญ  095-5015274 
12. นางสาวสิรินทรา  ทองมา 080-2178090 
 

   

2 ธนาคารออมสินสาขาระสมุทรเจดีย์  9/7 ม. 3    
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-4251092-93  

1. นางสาวสมพิศ   ศรีอ าภัย 083-2627714 
2. นางสาวอภิญญา แพงแซง  

081-4975586,083-7161360 
 

   

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

1. นางสาวปานัฐศา  ดีเจริญ   083-3163143 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ปี 

ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
4 บริษัทไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนู แฟ็ค เจอริ่งจ ากัด  

120 ม.1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-8153600 
ต่อ 105 

4. นางสาวเยาวเรศ  เย็นสมใจ     

5 บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จ ากัด มหาชน  
200 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-
8155000-2231  โทรสาร 02-8157383 

3. นางสาวไอรดา  ชมะผลิน  095-9241318    

6 บริษัท สโตร์มายเดอร์ (ไทย)จ ากัด 
1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน  
เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 090-
7787074 
โทรสาร 02-2539978 

2. นางสาวลลิตา  มานะเว้น  090-7787074    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
สกต.2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 
 
 

 
 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 บริษัทศตวรรษ พลาสติก จ ากัด 

43 ม. 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 087-5120790 

13. นางสาวกาญจนา  เกษสกุล  083-9309539    

2  สถานีต ารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์  
459 ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-4627981  
โทรสาร 02-4627666 

1. นางสาวรัชนี สมใจ  088-9692483 
 
 
 

   

3 บริษัท อลูมิเนียม ฉือ จิ้น ฮ้ัว จ ากัด 
6 ม. 4 ถ.สุขสวัสดิ์  ต.บางครุ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-8186507-10  
โทรสาร 02-4633949 

1. นางสาวชนะภัทร  ประจันทร์คีรี  092-0508724    

4 ส านักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง 
79 ม. 1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-4644337-9 ต่อ 219 โทรสาร 02-
4644336 

1. นางสาวนิตยา  ค าวาด 088-8427281    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
สคธ. 2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 2 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ส่งหนังสือ)  
อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (สถานที่ฝึกงาน) 
121 ม.5 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
โทร 02-4756041  

1. นายธีรบูลย์  เชื่อมทอง    

2 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  
88 ม. 13  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290  โทรศัพท์ 02-8195090-17 

     1. นายไพโรจน์  ปลั่งประมูล 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
สชฟ. 2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน  

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครูฝึก 

ในสถานประกอบการ 
1 บมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ 

86 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-4250011 โทรสาร 4258882-3 

14. นายทศพร สีเทา   080-2833497    

2 บริษัท แซมโก้ จ ากัด 
439 ม. 4 ซ. ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 02-8484638 ต่อ 12 โทรสาร 02-4616364 

5. นายทศพล ปานอ าพันธ์ 081-1047864 
6. นายพีระยุทธ  นุชิตภาพ 
7. นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงเกลา  090-9294579 

 

   

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 

4. นายกิติศักดิ์  พลายแดง  086-6556591 
5. นายจิรายุ  ยิ่งค านึง  080-2595317 
6. นายวีรภัทร จิโรชนธิิกาญจน์ 091-0793503 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่ฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครูฝึก 

ในสถานประกอบการ 
4. บริษัท วินสตาร์ไลท์ติ้ง  

259/1 ม.1 ต. แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-8485734 

     1. นายภานุวัฒน์  เจริญวงศ์  087-8143386 
 

   

5. บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง  
95/61 ม.8 ต. ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 086-3319526 
โทรสาร 02-4611230 

3. นายพรรณวัฒน์  พาป้อ   083-7523590 
4. นายปรีพงศ์  จันทร์ดา  080-2833497 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
สชย. 2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือน สิงหาคม-กันยายน 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 บมจ. อิตาเลียน ไทยดีเวล๊อปเมนต์ 

566 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทรศัพท์ 02-7034941-2 , 02-1758077 
โทรสาร 02-7035848 

1. นายธิติวุฒิ ชอบชัย 086-5488171    

2 อู่ระวี  21/6 ม.4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-8153012,  
081-4057754 

     1. นายวิชิต  ทรัพย์โสม 095-4733698 
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
สบช. 2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ประจ าเดือนสิงหาคม -กันยายน 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 
ลายเซ็นครฝูึก 

ในสถานประกอบการ 
1 อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ 

121 ม.5 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
โทร 02-4756041 (สถานที่ฝึกงาน) 

15. นายศราวุธ  ทองใบ  086-0924904 
16. นายเกียรติศักดิ์  พุทธาภิวันท์ 087-0029917 

   

2 สถานีต ารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์  
459 ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-4627981  
โทรสาร 02-4627666 

1. นางสาวอโณทัย คล้ายสุวรรณ 080-2095914 
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วุฒิวงค์ 094-5645769 

 
 
 

   

3 บจก.เกษมสวัสดิ์  โลหะกิจ 
114/3 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-8198338  
โทรสาร 02-8198639 

3. นางสาวเกศราพร  เกษสกุล 082-5926491    
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งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวชิาการ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ- ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนท่ีฝึกงาน 
ลักษณะของ 

สถานประกอบการ 
วัน เดือน ป ี

ที่ท าการนิเทศ 

ลายเซ็นครฝูึก 
ในสถาน

ประกอบการ 
4 บริษัท ศตวรรษ พลาสติก จ ากัด 

43 ม. 14 ถ.สุขสวัสดิ์  ต.บางครุ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-4630098, 087-5120790 

1. นางสาวทักษิณา  กุมรัมย์  091-7526489    

 

 

 

 

 

 

 

 


