
สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

นาย ทศพร ทองกล่ิน

นาย พัฒนาพงศ์ เปรมสุข

นาย พงศ์ดนัย โลหะรัตน์

นาย รชฏ ปันบุง 090-4375038

นาย ธีรเดช ผิวขาว

นาย ญาณวรุตม์ กันภัย

นางสาว กนกกาญจน์ กลมกล่อม

นาย พงศกร อุดมชัยพร

นาย กันตพงษ์ รุ่งเรือง

นาย ชนินทร์ กาญจนดิษฐ์ บริษัท คลองลอยซิต้ี จ ากัด 555 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230 087-1715559

นาย พิชิตพล แย้มมีศรี อู่ช่างแบน เซอร์วิส
61/1 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-9256053

333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77230
032-557220

061-4625695

13 มิ.ย. 65

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างยนต์ 

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ครูนิเทศ      นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

032-697370

จันทร์5

อู่ช่างต๋ัน
149/3 หมู่ 10 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด (สาขาบาง

สะพาน)

11/1 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77230
032-557220

13 มิ.ย. 65

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างยนต์ 

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ครูนิเทศ      นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

จันทร์5

บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด

นาย ปณชัย มณีประสงค์ 085-2901315

นาย ปฐิภาณ กุณา

นาย นิติกร รูปสอาด 098-6627382

นาย พลพล เสนแก้ว อู่ช่างกานต์
208 หมู่ 3 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
084-7099066

นาย นพดล แสงทอง นฤสรณ์ ยานยนต์
244 หมู่ 5 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
064-9574226

นาย กิตติศักด์ิ แย้มสอาด อู่ช่างกาย
113/6 หมู่ 5 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
090-4375038

นาย นรินทร นาคโต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเคที โลจิซทิคส์
70 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
084-3344323

อู่ช่างกบบางสะพาน
111/10 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

14 มิ.ย. 65อังคาร5



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77230
032-557220

13 มิ.ย. 65

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างยนต์ 

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ครูนิเทศ      นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

จันทร์5

บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด

นาย เดชาธร ร่มเย็น

นาย ธนวัฒน์ จวนสว่าง

นาย คัมภิรักษ์ ทองย้อย น าเฮงหลี
54/1 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170

นาย จิตรภาณุ ด้วงเขียว

นาย นพดล คงแก้ว

นาย ธนดล ครุฑใหญ่

นาย ธีรภัทร จงรักภักดี

นาย ตรีวิทย์ สายมายา

นาย ณฤเบศร์ ต้ังซุยยัง ร้านบ้านออมสิน
184/1 หมู่ 2 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
063-1785198

นาย ถาวร เพ็งศิริ

นาย ปิยวัฒน์ ม่านทอง

นาย นันทวุฒิ อุ่นสุข

นาย ธนวัฒน์ มานะแท้

นาย พรชัย ตาระบัตร

นาย ดนุพล ปันตาแจ่ม

บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จ ากัด สาขา

บางสะพานน้อย

5

พฤหัสบดี

อู่ช่างชัย

16 มิ.ย. 65

พุธ 15 มิ.ย. 65

089-1174201

061-4625695

51/6 หมู่ 4  ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170

ร้าน ช.เจริญทรัพย์
23 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

266 หมู่ 2 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170

อู่วีระยนต์

ธีรวัฒน์ ยานยนต์
211 หมู่ 3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
088-7611183

หมู่ 8 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
092-9471874

อู่ทรัพย์บุญส่งยนต์
121 หมู่ 3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
091-5215191



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77230
032-557220

13 มิ.ย. 65

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างยนต์ 

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ครูนิเทศ      นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

จันทร์5

บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
นาย พีรพัฒน์ สายเพ็ชร ดีเดย์เจริญยนต์

35 หมู่ 4 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-1211799

นาย บุญฤธ์ิธิไกร จิตรม่ัน อู่ไก่การาจ
55/4 หมู่ 1 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
081-5511578

นางสาว ณัฐญา ม่วงงาม ช่างอ๊อดไดนาโม
159 หมู่ 3 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
093-175918

นาย จักรพงษ์ ยาด า ศักด์ิเจริญยนต์ 111 หมู่ 12 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  86210 081-2731633

นาย จักรกฤษ แก่นค า เจมส์การยาง แอนด์ เซอร์วิส 82 หมู่ 13 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  86210 084-5322205

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  38  คน                     (นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง) 

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 36 คน                           ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 2  คน  

สถานประกอบการ  จ านวน  23 แห่ง  

5 ศุกร์ 17 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

นาย วรัช อุ่นใจ บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
เลขท่ี 333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77230
032-601770

นาย ณัฐชานนท์ เฮงจินดา

นาย วันชนะ สังข์ช่วย

นาย อภิรักษ์ จันทะนา อู่ช่างต้อมบางสะพาน
54/7 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
063-9935326

นาย สุรัช เวชบุตร อู่ช่างแอ๊ด
92/5 หมู่ 1 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77230
089-9144272

นาย ต้นตระการ ฉิมพาลี อู่ช่างเป็ด
32 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-9442263

นาย พิสิษฐ์ บู๊ธนะพงศ์

นาย วัชรพล นาคสุข

นาย ณัฐพงษ์ พันบัว บริษัท โชควรรณา 99
19/21 หมู่ 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-8419931

นาย นพรัตน์ สุขเกษม

นาย รพีภัทร์ สดใส
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จ ากัด

62 หมู่ 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

10

อู่ช่างเล็กเขากระจิ 9 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างยนต์  (ทวิภาคี)

ครูนิเทศ      นายนัทธวัฒน์  ช่วยเช้ือ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

032-693101

อังคาร 19 ก.ค. 65

032-697370

081-1928815

จันทร์ 18 ก.ค. 65

บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด (สาขาบาง

สะพาน)

11/1 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

10

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างยนต์  (ทวิภาคี)

ครูนิเทศ      นายนัทธวัฒน์  ช่วยเช้ือ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

จันทร์ 18 ก.ค. 65

นาย ภัทรพล ปราบพาล อู่ช่างเก็บหนองตาเมือง
37/2 ม.6  ต.ธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 77190
086-1021013

นาย ต้นตระการ ฉิมพาลี อู่ช่างเป็ด
32 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-9442263

นาย ชิติพัทธ์ แนบสนิท อู่เจริญทรัพย์ศูนย์ล้อ
111/9 หมู่ 6 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
064-8782878

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  14  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 14 คน                     (นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 0  คน                                ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  11 แห่ง  

10 พุธ 20 ก.ค. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นาย อภิชาต สุกใส

นาย วรกร แพรพันธ์

นาย สมพงษ์ กล่ันเนียม

นาย สุรเกียรติ กุลอ่อน ประเสริฐยนต์  ออโตไทร์
222/2 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697108

นางสาว วิภาวี สุขสะอาด

นาย ภากร สุขมาก

นาย มนตรี ช่างเรือนกุล

นาย ยนธกิจ ลาวรรษ์ รัตนาอะไหล่ยนต์
7/31 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697387

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

ครูนิเทศ      นาฑีปกรณ์  หัสด า

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
333  หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-601772

บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด
 501 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-900994

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

ครูนิเทศ      นาฑีปกรณ์  หัสด า

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
333  หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-601772

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

นาย ศตวรรษ ชูเมือง

นาย พลวัต พ่ึงผล

นาย นครินทร์ แสงจันทร์ บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด
 21 หมู่ 3 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
062-5565821

นาย อรรณพ ประกอบบุญ

นาย หาญณรินทร์ พูนขุนทด

นาย ภูริทัต โคกชู บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
หมู่ 4 บ้านกลางนา-ยายพลอย 9/1 ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
 032 548 450

นาย ธวัชชัย สุดใจ บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จ ากัด
319 ต าบลก าเนิดนพคุณ  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-699525

นาย สิทธิพัฒน์ นิลสีอ่อน บริษัท เค.เอ็น.เค ดีเวลล็อปเม้นท์ จกัด
183/3  ต าบลก าเนิดนพคุณ  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-80899068

นาย ศราวุฒ พลเสน

นาย พรรษา ม่ันคง

นาย ชินวัฒน์ คมข า

นาย ธีรชัย โคกอ่อน

นาย ปีติภัทร โพธ์ิทอง

นาย วัชรพล ภู่ประเสริฐ

นาย เสริมศักด์ิ ทองขวัญ

นาย กมลศักด์ิ พรมแก้ว
บริษัท บี เอส เมทัล จ ากัด 

10 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693125

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด
9 หมู่ 9 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
098-7706204

อู่ช่างกบบางสะพาน
111/10 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
085-2901315

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากัด
 62 หมู่3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693 101

อังคาร 21 มิ.ย. 65

6

พุธ 22 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

ครูนิเทศ      นาฑีปกรณ์  หัสด า

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
333  หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-601772

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

นาย หาญณรงค์ กาลพัฒน์ อู่ช่างปูเซอร์วิส
59/1 หมู่ 5 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
085-3824497

นาย เพชร ศรีสุวรรณ

นาย สมัคร สหะพัณ

นาย ปิยะชาติ คงทอง ร้านช่างเทียน
34/4 หมู่ 6 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
062-5503652

นาย นิพัธน์ ถ้ าแก้ว

นาย วีรวัฒน์ ปัจจามิตร

นาย พัฒธพงษ์ รุ่งสว่าง

นาย ณัฐวุฒิ ดอกพรม

นาย ศิรสิทธ์ิ วุฒิวิจักษณ์ บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 หมู่ 5 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
061-6256541

นาย ธีรพร ภะคะ บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 18 ม.7 ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 032-6812687-1

นาย อภิรักษ์ เนตรสุวรรณ บริษัท ชุมพร ล าเลียง จ ากัด 23 ต าบลท่าตะเพา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 077-570275

กิตติพล เซอร์วิส
156 หมู่ 1  ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694669

อู่ทรัพย์บุญส่งยนต์ 121 หมู่ 5 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
097-9909055

อู่ช่างเก็บ
37/2 หมู่ 6 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

77190

086-1021013,

098-6432698

7

จันทร์ 27 มิ.ย. 65

อังคาร 28 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

ครูนิเทศ      นาฑีปกรณ์  หัสด า

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
333  หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-601772

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

นาย ธนวัฒน์ ชูมี ไชยชนะ  ยนตรกิจ
57/2 หมู่ 6 ต าบลทุ่งตะไคร  อ าเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

86270
089-8048881

นาย ณัฐวุฒิ เกตุย้อย ปูการช่าง 194 หมู่ 6 ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 087-0225360

นาย ปิยะ คงทอง ร้านช่างเด่ง รถยก
78/1 หมู่ 1 ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180
080-4304503

นาย ธนพล เช้ือชาติ บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 138 ม.4, ถ.เพชรเกษม, ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, 76140 02 261 5033

 (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 

                             ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  39  คน

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 38 คน

7 29 มิ.ย. 65พุธ

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 1 คน

สถานประกอบการ  จ านวน 24 แห่ง  



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์สถานประกอบการ

จันทร์ 23 มิ.ย. 65 นางสาว สุดาภัทร เอ่ียมส าอาง อู่ช่างหน่อยเขานางล้อม
19/3 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230

092-4498451

อังคาร 24 มิ.ย. 65 นาย วีรวัฒน์ ช้างทอง บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด
21 หมู่ 2 ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 77230

032-818567-8

พุธ 25 มิ.ย. 65 นาย วัชรชัย บุราณสาร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด
2 หมู่ 7  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032-691422

นาย บุญญฤทธ์ิ บุญนาค บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 หมู่ 5 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77130
081-3134747

นาย ธีรภัทร เสร็จธุระ C.A.P คูลล่ิง ซิสเต็มแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 14/4-5 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 089-0080346

นาย ไอรวิน เลิศแล้ว

นาย ณรงค์ศักด์ิ เอี ยวงามดี
นาย ขวัญชัย หีดน้อย

นาย ณัฐกิตติ เกิดยินดี

นาย เกริกฤทธ์ิ กล่อมเกล้ียง

นางสาว สุดาภัทร เอ่ียมส าอาง อู่ช่างหน่อยเขานางล้อม
19/3 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77230

092-4498451

นาย วีรวัฒน์ ช้างทอง บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด
21 หมู่ 2 ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 77230

032-818567-8

นาย วัชรชัย บุราณสาร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด
2 หมู่ 7  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77140

032-691422

นาย บุญญฤทธ์ิ บุญนาค บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 หมู่ 5 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77130

081-3134747

นาย ธีรภัทร เสร็จธุระ C.A.P คูลล่ิง ซิสเต็มแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 14/4-5 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 089-0080346

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด
9 หมู่ 9 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032-691403

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต

ครูนิเทศ   นายองค์อาจ  รุ่งเรือง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

พฤหัสบดี 26 มิ.ย. 65

ศุกร์ 27 มิ.ย. 65

2

5

13 มิ.ย. 65จันทร์

อังคาร 14 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต

ครูนิเทศ   นายองค์อาจ  รุ่งเรือง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

2

นาย ไอรวิน เลิศแล้ว

นาย ณรงค์ศักด์ิ เอี ยวงามดี
นาย ขวัญชัย หีดน้อย

นาย ณัฐกิตติ เกิดยินดี

นาย เกริกฤทธ์ิ กล่อมเกล้ียง

จันทร์ 12 ก.ย. 65 นางสาว สุดาภัทร เอ่ียมส าอาง อู่ช่างหน่อยเขานางล้อม
19/3 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
092-4498451

อังคาร 13 ก.ย. 65 นาย วีรวัฒน์ ช้างทอง บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด
21 หมู่ 2 ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 77230

032-818567-8

พุธ 14 ก.ย. 65 นาย วัชรชัย บุราณสาร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด
2 หมู่ 7  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032-691422

นาย บุญญฤทธ์ิ บุญนาค บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 หมู่ 5 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77130
081-3134747

นาย ธีรภัทร เสร็จธุระ C.A.P คูลล่ิง ซิสเต็มแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 14/4-5 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 089-0080346

นาย ไอรวิน เลิศแล้ว

นาย ณรงค์ศักด์ิ เอี ยวงามดี
นาย ขวัญชัย หีดน้อย

นาย ณัฐกิตติ เกิดยินดี

นาย เกริกฤทธ์ิ กล่อมเกล้ียง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด
9 หมู่ 9 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77140

032-691403

5

18
พฤหัสบดี 15 ก.ย. 65

ศุกร์ 16 ก.ย. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด
9 หมู่ 9 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032-691403พุธ 14 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต

ครูนิเทศ   นายองค์อาจ  รุ่งเรือง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

2

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  10 คน

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 9 คน                                    (นายองค์อาจ  รุ่งเรือง) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน  1 คน                                           ครูท่ีปรึกษา

สถานประกอบการ  จ านวน  6  แห่ง  



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นางสาว เจนจิรา แสงสุวรรณ

นางสาว ญาดานันท์ แซ่ต้ัง

นาย ทรงเกียรติ พิมสอ

นาย พัชรพล จันกัน

นาย พัฒนา มานะแท้ หจก.วิรัชแมคคานิคอล เซอร์วิส ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-692-325

นางสาว กัญญ์วรา ครุฑธา โรงกลึงช่างอ๊อด 300/1 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140 081-1927020

นาย ธงชัย ทองสร้อย

นาย นันทภัทร มีพร้อม

นาย ปวริศ เกิดยินดี

นาย พีระพงค์ กลมกล่อม

นาย ชลธี อรุณศรี

นางสาว ฐิติมา เอ่ียมสะอาด

นาย เดชาวัต ปานประทีป

นาย ธนนนท์ รอดบุญน า

นาย ธวัชชัย น่วมเงิน

นางสาว ภัณฑิรา พิมพิทักษ์

บริษัท เค. เอส. บางสะพาน เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด 19 ถนนเพชรเกษม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 098-948-6449

จันทร์ 20 มิ.ย. 65

6

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน

ครูนิเทศ      นายองค์อาจ  รุ่งเรือง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

16 มิ.ย. 65

พฤหัสบดี

หจก.พิสิฐภัณฑ์ เอ็นจีเนียร่ิง 111 ม.4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-510-699

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด 9/1 ม.4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 548 450

อู่ช่างมอส 120/12 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 063-633-6883

16 มิ.ย. 65

5

อังคาร 21 มิ.ย. 65

ศุกร์



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน

ครูนิเทศ      นายองค์อาจ  รุ่งเรือง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

พฤหัสบดี

หจก.พิสิฐภัณฑ์ เอ็นจีเนียร่ิง 111 ม.4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-510-699

16 มิ.ย. 65

5

นาย ตระการ มอญไทยกุล

นาย ปฏิภาณ คุ้มครอง

นาย พีรพัฒน์ ส ารี

นาย ธนวัฒน์ ทองก าเหนิด

นาย ธีรภัทร์ เนตรน้อย

ศุกร์ 24 มิ.ย. 65 นาย ปฐิภาณ ก่ีแสง มานพแทรกเตอร์ 139 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 081-009-8112

นาย เกรียงศักด์ิ ปานสวย

นาย ณัฐพงษ์ ลาภร

นาย ปริญญา บุญจันทร์ โรงกลึง ช.รุ่งเจริญยนต์ 7/2 ม.3 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 081-192-7020

นาย กุลเดช กล่ันศรี ร้าน top shop 89 ม.4 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 093-721-9167

นาย เกรียงศักด์ิ เผือกรักษา

นาย ณัฐวุฒิ กล่ าน้อย

นางสาว ปรีณา พลับวังกล่ า

นาย พิริยะพงศ์ หม่ืนวงศ์

นาย เจษฎา แก้วแสนทิพย์ สันท์ยานยนต์  342/1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 086-799-1572

นาย ภัทรพล แก้วสุวรรณ โรงกลึงช่างเอก
 201/8 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
087-167-1134

ศุกร์ 1 ก.ค. 65 นางสาว ฐิติมา วัดล้อม ก.โลหะกิจ
 140 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

089-805-5546

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  33  คน       (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 26 คน        ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 7  คน  

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  16 แห่ง  

7

อู่รุ่งวัฒนกิจการช่าง 54 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 081-011-6505

โรงกลึงพีระ  326/6 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 081-400-2046

สมพงษ์ โมดิฟาย 16/4 ม.5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 098-448-8258พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิบลิงส์ เอ็นจีเนียร่ิง 214/2 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
062-577-1329

088-296-5763

6

พฤหัสบดี 30 มิ.ย. 65

29 มิ.ย. 65พุธ

จันทร์ 27 มิ.ย. 65

อังคาร 28 มิ.ย. 65

22 มิ.ย. 65พุธ



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นาย ธนพัทร แตงทอง

นาย เจษฏา ทวีศิลป์
นาย อรัญชัย อ าพร

นาย สมภพ พวงมาลา

นาย ศิวกร แซ่ต๊ัน

นาย มณเฑียณ ศรีณรงค์

นาย กิตติคุณ ก าเนิดสูง
นาย ห้าอนันต์ อินทร์อนันท์

นาย พีรณัฐ ภิญโญ

นายเ เจษฎา ทองอยู่

นาย รพีภัทร พราหมน้อย
นาย ธนพัทร แตงทอง
นาย เจษฏา ทวีศิลป์
นาย อรัญชัย อ าพร

นาย สมภพ พวงมาลา

นาย ศิวกร แซ่ต๊ัน

นาย มณเฑียณ ศรีณรงค์

นาย กิตติคุณ ก าเนิดสูง

นาย ห้าอนันต์ อินทร์อนันท์

นาย พีรณัฐ ภิญโญ

032-819-129

087-168-8404

087-171-5559

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ

ครูนิเทศ      นายจรัญ  มนัส 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

ศุภชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

บริษัท คลองลอย ซิต้ี จ ากัด 555 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

1

อังคาร 17 พ.ค. 65

18 พ.ค. 65พุธ อู่ปุ้มดอนทอง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 089-549-4909

หจก. โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง
149/5 ม.6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548-459

หจก.ช.พัชรจักร์ ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 082-156-5324

032-819-129

087-168-8404

บริษัท คลองลอย ซิต้ี จ ากัด 555 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 087-171-5559

อู่ปุ้มดอนทอง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 089-549-4909

ศุภชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

หจก. โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง
149/5 ม.6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548-45926 พ.ค. 65พฤหัสบดี

25 พ.ค. 65พุธ

24 พ.ค. 65อังคาร

23 พ.ค. 65

20 พ.ค. 65ศุกร์

19 พ.ค. 65พฤหัสบดี

2

จันทร์



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

032-819-129

087-168-8404

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ

ครูนิเทศ      นายจรัญ  มนัส 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

ศุภชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

1

อังคาร 17 พ.ค. 65

นายเ เจษฎา ทองอยู่

นาย รพีภัทร พราหมน้อย

นาย ธนพัทร แตงทอง

นาย เจษฏา ทวีศิลป์

นาย อรัญชัย อ าพร

นาย สมภพ พวงมาลา

นาย ศิวกร แซ่ต๊ัน

นาย มณเฑียณ ศรีณรงค์

นาย กิตติคุณ ก าเนิดสูง

นาย ห้าอนันต์ อินทร์อนันท์

นาย พีรณัฐ ภิญโญ

นายเ เจษฎา ทองอยู่

นาย รพีภัทร พราหมน้อย

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  11  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 11 คน               (นางสาวเกษร  สาระบูลย์) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 0  คน                ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  5 แห่ง  

 

หจก.ช.พัชรจักร์ ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 082-156-5324

ศุภชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

032-819-129

087-168-8404

บริษัท คลองลอย ซิต้ี จ ากัด 555 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 087-171-5559

089-549-4909

หจก. โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง
149/5 ม.6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548-459

หจก.ช.พัชรจักร์ ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 082-156-5324

อู่ปุ้มดอนทอง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

24 พ.ค. 65อังคาร

23 พ.ค. 65จันทร์

27 พ.ค. 65ศุกร์2

3

27 พ.ค. 65ศุกร์

26 พ.ค. 65พฤหัสบดี

25 พ.ค. 65พุธ



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นาย ประเสริฐศักด์ิ ภัณฑาทร

นาย สิทธิศักด์ิ แซ่ต้ัง

อังคาร 7 มิ.ย. 65 นางสาว นารีรัตน์ นาคเวช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ท่ี 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77230
087-1688404

นาย ณัฐพงษ์ บานแย้ม

นาย จิรสิน จงักดี

นาย คมสันต์ พ่ึงพงษ์
นาย พชร แก้วมณี
นาย รณกฤต ล่ิมสมานมิตร

นาย อภิรักษ์ สิบทิศ

นาย ชานนท์ งามคง
นาย เอกรัฐ บัวเกตุ

นาย อาทิตย์ ชิตแป้ อู่รุ่งวัฒนกิจการช่าง
54 หมู่ 1 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

77170
081-0116505

นาย ประเสริฐศักด์ิ ภัณฑาทร

นาย สิทธิศักด์ิ แซ่ต้ัง

นางสาว นารีรัตน์ นาคเวช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ท่ี 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77230
087-1688404

นาย ณัฐพงษ์ บานแย้ม

นาย จิรสิน จงักดี

นาย คมสันต์ พ่ึงพงษ์

นาย พชร แก้วมณี

นาย รณกฤต ล่ิมสมานมิตร

นาย อภิรักษ์ สิบทิศ

นาย ชานนท์ งามคง

นาย เอกรัฐ บัวเกตุ

บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท รุ่งทวีการช่าง (สมชายเหล็กดัด) จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง

บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง

บริษัท รุ่งทวีการช่าง (สมชายเหล็กดัด) จ ากัด

7

จันทร์ 27 มิ.ย. 65

อังคาร 28 มิ.ย. 65

19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-697261

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคโลหะ

ครูนิเทศ      นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

161/1 หมู่ 5 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
099-2875592

149/5 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
085-2625307

4

10 มิ.ย. 65ศุกร์

9 มิ.ย. 65พฤหัสบดี

8 มิ.ย. 65พุธ

6 มิ.ย. 65จันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิบลิงส์ เอ็นจิเนียร่ิง 214/2 หมู่ 7 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77230
088-2965763

099-2875592

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิบลิงส์ เอ็นจิเนียร่ิง 214/2 หมู่ 7 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77230
088-2965763

19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-697261

149/5 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
085-2625307

161/1 หมู่ 5 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  เทคนิคโลหะ

ครูนิเทศ      นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

4

6 มิ.ย. 65จันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิบลิงส์ เอ็นจิเนียร่ิง 214/2 หมู่ 7 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77230
088-29657637 อังคาร 28 มิ.ย. 65 นาย อาทิตย์ ชิตแป้ อู่รุ่งวัฒนกิจการช่าง

54 หมู่ 1 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

77170
081-0116505

                (นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ์) 

                            ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  12  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 11 คน

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 1  คน

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  6 แห่ง  



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

นาย กันต์กวี ฤาเดช นิคมการไฟฟ้า
13/10 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
086-0694123

นาย ธัญเทพ แดงเลือด

นาย ธวัชชัย โสพงค์

นาย กฤษฏา มูลทองแสง

นาย นันทกานต์ พันธ์สุข

นาย ณัฐพงษ์ ตะก้อง

นาย นนทพัทธ์ วิลัย ร้านแก้วเนินแอร์
60/3 หมู่ 5  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

081-8504032

032-557107

นาย ชนัตชัย สาวเสม วิชาญเคร่ืองเย็น
82/40 หมู่ 1  ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบาง

สะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-3782158

นาย ธนกฤต  ปราบภัย

นาย ธีระพงศ์ ขวัญสุวรรณ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

9/1 หมู่ 4  ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 548 450

7 มิ.ย. 65อังคาร

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส
214 หมู่ท่ี 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ร้านร่อนทองโทรทัศน์
19/12 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-1912505

087-1688404

จันทร์ 6 มิ.ย. 65

4



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

จันทร์ 6 มิ.ย. 65

4

นาย พิพัฒน์ เหมือนวงค์

นาย ชินวัตร อ่วมเครือ

นาย ปฏิภาณ ฤาดี

นาย พีระวัธร ขาวปลอด

นางสาว กรกนก พิงแพ

นางสาว ธนัชพร พรมแก้ว

นาย ไกรวิน เกิดสม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง 
149/5 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
086-7573055

นาย บารมี พลีคาม
นาย ธนากร แก้วขาว

นาย พัสกร โรจนงค์

นาย บุญศิริ คงโพธ์ิ

นาย ปรัชญา โสดา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน
148 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691300

นาย พรพิพัฒน์ บ ารุงศรี โรงพยาบาลบางสะพาน
94 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ  อ าเภอบาง

สะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691133

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง
 200 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693175

มนตรีแอร์
105/2 หมู่ 4 ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
087-9204031

องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ
150 หมู่ 3  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 818 160

C.E การไฟฟ้า
14/10 หมู่ 5  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-3323546

คลีนิกดาวเทียม
269/17 หมู่ 1  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-9871236

พฤหัสบดี 9 มิ.ย. 65

ศุกร์ 10 มิ.ย. 65

จันทร์ 13 มิ.ย. 65

4

5

อังคาร 14 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

จันทร์ 6 มิ.ย. 65

4

นาย นฤสรณ์ ยะโสต

นาย เกียรติศักด์ิ หว่านพืช

นาย พิพัฒพงศ์ ภู่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย
232 หมู่ 5 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-876255

นาย กฤษฎา ครองทรัพย์

นาย ซอลีฮีล ยีแว

นาย อัครชัย ทุ่งศรีแก้ว

นาย กฤตยชญ์ ม่ังเจริญ

นาย พรมมนต์ รอดพยันต์ ไชยราชแอร์
52/2 หมู่ 1  ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
089-5495646

นาย เฉลิมชัย น้อยค านึง เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย
 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032 699 405

888 หมู่ 5 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694619

13

นิจ ไดนาโม
71 หมู่ 5 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
081-7636410

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง
15/4 หมู่ 7 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-8174434

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช

10 ส.ค. 65พุธ

9 ส.ค. 65อังคาร

จันทร์ 8 ส.ค. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

จันทร์ 6 มิ.ย. 65

4

นาย ชัยยา บุญพิทักษ์

นาย พิเชฐพงศ์ ศรีมาลา

นางสาว ขวัญธิดา ทองรอด เทศบาลต าบลชุมโค
156 หมู่ 5 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร 86160
077-630501

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  35 คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 32 คน            (นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 3  คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  23  แห่ง  

พรเพลงโปรโมช่ัน
163/4 หมู่ 2 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
084-4437228

11 ส.ค. 65พฤหัสบดี13



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นาย ศรัณยู คงมาก
นาย อนุรักษ์ รองรัตน์
นาย อนุรักษ์ หาลาภ
นาย ยุทนา เบ้าทิพย์
นาย อนุรักข์ ทองสุขดี
นาย ชัยยพร ครุฑเผือก
นาย ชาญวิทย์ ก้อนเพชร
นาย ชาญวิทย์ คงทวีทรัพย์
นางสาวพีรวัฒน์ จันทร์วงค์
นาย จักรพงษ์ เช้ือสุวรรณ์
นาย จักรพงค์ ใจดี
นาย พิชญุตม์ สุรัตนกูล
นาย ธีรธัช ร้อยแก้ว
นาย ณัฐวุฒิ อุ่นใจเพ่ือน
นาย สุรศักด์ิ สินอ่วม
นาย เอราวัณ ภูเจริญ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน)
111 หมู่ 4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-5483758-0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน
148 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-691300

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นายธนากร  วงษ์สมัย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-694403

หจก.ช.พัชรจักร์
ท่ีอยู่68/6 หมู่ท่ี2 ต าบล ก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

082-156-5324

พุธ 1 มิ.ย. 65

3

พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นายธนากร  วงษ์สมัย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-694403

พุธ 1 มิ.ย. 65

3

นาย สุวิจักขฌ์ เช้ือชะเอม
นาย อลงกรฌ์ ยอดเกตู

นาย เลิศศักด์ิ คุ้มน้อย เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ
999 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-619-320

นาย พิชย สุดภู่ทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ธนภัทร
52/1 หมู่4  ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-691-211

นาย พงศธร รอดพยันต์
นาย อธิพงศ์ จันทร์สวี
นาย ณภัทร์ ก้อนเพ็ชร
นาย นภัสรพี จันทร์ทวี
นาย เอกภาพ แดงเหมือน
นาย เกรียงศักด์ิ ขาวสอาด
นาย นริศร์ กุณา
นาย จิรวัฒน์ กล่ าทอง
นาย ณัฐพล จันทร์ทรง
นาย พงศ์พฤทธ์ิ แพร่อ าภา
นาย ธีรวัฒน์ ใหญ่หลวง

นาย นภดล ก าลังแรง บริษัท ท่าเรือ ประจวบ จ ากัด
ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 77140

032 693 125

นาย ธนาพนธ์ คงยาง

นาย ณัฐพล สายทองสุข

9/1ม. 4 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77230

032 548 450

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชติมิตร เอ็นจิเนียร่ิง
149/5 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

086-7573055

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอรวิส
ท่ีอยู่214 หมู่ 9 ต าบล ร่อนทอง อ าเภอ บางสะพาน
 จังหวัด ปรพจวบคีรีขันธ์

087-1688-804

บริษัท บี เอส เมทัล จ ากัด 
10 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-548394-8

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด
2 หมู่ 7  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-691423-7

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด

6 มิ.ย. 65จันทร์

3 ศุกร์ 3 มิ.ย. 65

อังคาร 7 มิ.ย. 65

4

8 มิ.ย. 65พุธ4



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นายธนากร  วงษ์สมัย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-694403

พุธ 1 มิ.ย. 65

3

นาย ปัณณวัฒน์ สุขทวี

นาย พิพัฒน์ วัดล้อม

นางสาวฉวัวรรณ เก่งการ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
ต าบลช้างแรก  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77170

032-510-022

นาย ปรมินทร์ สุดสะอาด บริษัท ซีพีพี จ ากัด 
89/9 ม.9 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77170

นาย เอกรัตน์ ทองศรี บริษัท วิภาคอนแทรคต้ิง จ ากัด
90/1 หมู่7 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

089-264-5698

นาย ธวัชชัย ด้วงสวัสด์ิ ทัพหลวงการโยธา
53/3 ม.3 ต. ช้างแรก อ. บางสะพานน้อย จ. 
ประจวบคีรีขันธ์ 77170

062-196-6945

นาย ชลชาติ แซ่อุ่น บริษัท โอเช่ียนไอที จ ากัด
31/32 ถนน สุขาถิบาล ต าบล ทับสะแก อ าเภอ 
ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธื

089-837-879

นางสาวกาญจนา รัตนิพนธ์ บริษัท พี เอส พี ไฟเบอร์ เทค จ ากัด
ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77130

062-337-4797

นาย อานุพร อ่ินชูกล่ิน วันชัย การไฟฟ้า
29/12 ม.11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77130

นาย โกเมนทร์ บุญนาค บริษัท  บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 ม. 5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ. 
ประจวบคีรีขันธ์ 77130

092-505-9599

032-818-567

5

13 มิ.ย. 65จันทร์

14 มิ.ย. 65อังคาร

4

พฤหัสบดี 9 มิ.ย. 65

บริษัททองมงคลอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด
21 ม.3 ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรี
ขันธื 77230

10 มิ.ย. 65ศุกร์



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง

ครูนิเทศ     นายธนากร  วงษ์สมัย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-694403

พุธ 1 มิ.ย. 65

3

นางสาวณัฐกานต์ ป้องฉิม บริษัท ดับบลิว.ดี.ซี สแตนเลส ดีไซน์ จ ากัด
589/8 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร

094-8595554

นาย ปีติพล โพธ์ิทอง

นาย เกียรติศักด์ิ ชัยเสนา

นางสาวสุกัลยา สุขชนะ

นาย ธนพล รีเรียบ

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  49 คน                  (นายธนากร  วงษ์สมัย) 

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 45 คน                     ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน   4   คน

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน   23  แห่ง  

พุธ5 บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์ เอเชีย จ ากัด
979 หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

02-1708980
ต่อ 347

บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด
138 ม.4, ถ.เพชรเกษม, ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี, 76140

02 261 5033

15 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

จันทร์ 20 มิ.ย. 65 นางสาว สุทัตตรา หมู่น้อย นพพลคาร์ออดิโอ
29/5 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
083-311-6882

นาย นฤสรณ์ วงษ์ทอง

นาย กิตติพงศ์ ชมอินทร์

พุธ 22 มิ.ย. 65 นาย คมศร จันทร์คง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางสะพานน้อย เรดิ

โอ

116 ม.4  ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ 77170
081-0058153

นาย จิระชัย พุ่มทอง
นางสาว นารีรัตน์ กาญจนรุ่ง

นาย สมศักด์ิ นาวงศ์

นางสาว เจนจิรา องอาจ***

นาย ชัยภัทร์ เดชธนู

นางสาว นันทนา อุณหะนันท์

นางสาว ณหฤทัย ดวงแก้ว

นางสาว ณัฐนิชา เพชรคง

นางสาว สิริรัตน์ พุกหว่าง

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศ    นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

11 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดระจวบ

คีรีขันธ์ 77140
0-3251-0699

เพาเวอร์สเต็ป
13/18 ถนนเพชรเกษม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
083-090-2606

บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจ ากัด 

มหาชน

ร้านมาเต็งเซอร์วิส
138/1 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-248-8995

ร้านแฮปป้ี 20 โฟน
 20/20 ม.5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
0-3269-2213

โรงพยาบาลบางสะพาน
94 ถนนเพชรเกษม ต าบลก าเนิดนพคุณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-1132-3

6
21 มิ.ย. 65อังคาร

17 ส.ค. 65

16 ส.ค. 65

15 ส.ค. 65

พุธ

อังคาร

จันทร์

14

23 มิ.ย. 65พฤหัสบดี



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศ    นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

6

นาย ธนกฤติ ทรงลักษณ์

นางสาว วิไลวรรณ จันทร์เจ็ก

นาย ภูชิต ปัญญา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด
9 ต าบลแม่ร าพึง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-1403

นาย วีรวัฒน์ วงษ์สวัสด์ิ ศูนย์พญาราชสีห์
เลขท่ี 51/7 ต าบลชัยเกษม  อ าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
085-993-8820

นาย ศุภมงคล ศรีเพียงจันทร์

นาย อลงกรณ์ วงษ์ปา

นาย สุทธิชัย หินศรี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหสมบูรณ์ อินเตอร์

เนช่ัน

 98/4 ม.6 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ระจวบคีรีขันธ์ 77230
0-3269-1827

นางสาว อรอนงค์ วรวรรณผ่อง ร้านรักษ์ผมโมบาย
50/15 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
098-936-5355

นางสาว อรุณรักษ์ อ่วมพยัพ ร้านบอร์ด้ี โมบาย
114/3 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
098-882-6293

ร้านแอด ออโต้ ซาวด์
93/5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
083-559-8168

ร้านสุขสันต์ซาวด์
 17/9 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์77140
063-895-6614

18 ส.ค. 65พฤหัสบดี

17 ส.ค. 65

22 ส.ค. 65จันทร์15

พุธ

14



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศ    นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

6

นางสาว เจนจิรา เนียมแก้ว ไกด์โมบาย
199/1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
081-942-8094

นาย นันทพงศ์ เจียมสกุลรัตน์ ประสิทธ์ิวิทยุ
71/1 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
085-1919445

นางสาว บัณพร ชูเดช ร้านบ้านมือถือไชยราช
เลขท่ี 328 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
083-309-9033

นางสาว สิริกร ศรีวิลัย ป.เคร่ืองเย็น
 3/3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
084-828-2177

นาย นภดล ชุ่มช่วง ร้านมือถือแพทต้ี
 84/2 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสาพนน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
062549-4264

นาย ทัศน์ทยา พูลเกษม

นาย วรฤทธ์ิ สิงห์อยู่

นางสาว ภราดา ค ายอด บริษัทพีเอสเอ คอนสตาร์คช่ัน จ ากัด
16/32 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ต าบลห้วยโป่ง 

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0-3868-5176

พิรุณอิเล็กทรอนิกส์
186/6 ต าบลไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

86210
086-947-3586

15

23 ส.ค. 65อังคาร

24 ส.ค. 65พุธ

25 ส.ค. 65พฤหัสบดี



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศ    นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

6

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  29 คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 16 คน               (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 13  คน                       ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  21   แห่ง  



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นางสาว  รุ่งทิพย์       วงษ์อยู่

นาย     ศุภกร      ชู่ช่ืน

อังคาร 31 พ.ค. 65 นาย       ธนพล       เภริณทวงศ์ ศูนย์บริการซัมซุง ซีคอนสแควร์
ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขท่ี 357 ช้ัน 3 เลขท่ี 607, ถ. เพชร

เกษม บางหว้า, กรุงเทพมหานคร 10160
02 689 3233

นาย      สิขรินทร์  ต้ังสุนทรตระกูล

นาย     ปภาวิช์    จันทร์แย้ม

นางสาว กัญญารัตน์ ทองอนันท์

นางสาว มณีรัตน์   ทาทอง

นาย      จักรกฤษทธ์ิ   อยู่ทอง

นาย      รัชชานนท์    ปัตตลอด

นาย       บุญญฤทธ์ิ   สืบเพชร

นาย     ภคพล      คล้ายนัทที

จันทร์ 6 มิ.ย. 65 นาย     กฤษดา    กลมเล่ือม บริษัทเครเอฟฟู้ดส์ จ ากัด
 1 หมู่4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง  จังหวัด 

สมุทรสาคร
034-417-444

อังคาร 7 มิ.ย. 65 นาย  รชานนท์     เลิศแล้ว ศูนย์บริการทรู พาร์ทเนอร์ สาขาบางสะพาน
 99/5 หมู่ท่ี1 ต าบล ก าเนิดนพคณ  อ าเภอ บางสพาน จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-197

15 จันทร์ 22 ส.ค. 65 นาย   ธนพล         ดิเจริญ พีคอมเซอร์วิส
178/1 ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032-692-107

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศ      นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

3

ศูนย์บริการซัมซุง สีลม
อาคารยูในเต็ดเซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี 301-302 ช้ัน 3 เลขท่ี 323, ถนน 

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02 689 3232

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

เลขท่ี 66 ซ. ศรีนครินทร์ 24 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250
02 721 4091

ศูนย์บริการซัมซุง หัวหิน
17, 60/61 ถ. เพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 77110
02 689 3233

4

2 มิ.ย. 65พฤหัสบดี

1 มิ.ย. 65พุธ

30 พ.ค. 65จันทร์



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศ      นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

3

ศูนย์บริการซัมซุง สีลม
อาคารยูในเต็ดเซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี 301-302 ช้ัน 3 เลขท่ี 323, ถนน 

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02 689 323230 พ.ค. 65จันทร์ นางสาว  รุ่งทิพย์       วงษ์อยู่

นาย     ศุภกร      ชู่ช่ืน

นาย       ธนพล       เภริณทวงศ์ ศูนย์บริการซัมซุง ซีคอนสแควร์
ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขท่ี 357 ช้ัน 3 เลขท่ี 607, ถ. เพชร

เกษม บางหว้า, กรุงเทพมหานคร 10160
02 689 3233

นาย      สิขรินทร์  ต้ังสุนทรตระกูล

นาย     ปภาวิช์    จันทร์แย้ม

นาย      จักรกฤษทธ์ิ   อยู่ทอง

นางสาว กัญญารัตน์ ทองอนันท์

นางสาว มณีรัตน์   ทาทอง

นาย      รัชชานนท์    ปัตตลอด

นาย       บุญญฤทธ์ิ   สืบเพชร

นาย     ภคพล      คล้ายนัทที

นาย     กฤษดา    กลมเล่ือม บริษัทเครเอฟฟู้ดส์ จ ากัด
 1 หมู่4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง  จังหวัด 

สมุทรสาคร
034-417-444

นาย  รชานนท์     เลิศแล้ว ศูนย์บริการทรู พาร์ทเนอร์ สาขาบางสะพาน
 99/5 หมู่ท่ี1 ต าบล ก าเนิดนพคณ  อ าเภอ บางสพาน จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-197

นาย   ธนพล         ดิเจริญ พีคอมเซอร์วิส
178/1 ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032-692-107

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน 14  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 11 คน (นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 3  คน    ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  7 แห่ง  

02 689 3232

ศูนย์บริการซัมซุง ส าเพ็ง 2
88, 150-151 ถนนกัลปพฤกษ์, แขวง บางแค เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160
02 408 2550

15

25 ส.ค. 65พฤหัสบดี

23 ส.ค. 65อังคาร

24 ส.ค. 65พุธ

ศูนย์บริการซัมซุง หัวหิน
17, 60-61 ถ. เพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 77110
02 689 3233

ศูนย์บริการซัมซุง สีลม
อาคารยูในเต็ดเซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี 301-302 ช้ัน 3 เลขท่ี 323, ถนน 

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นางสาว นันทชา ชุ่มช่ืน

นางสาว ธนนันท์ ตรีสุวรรณ

นางสาว วิไลวรรณ เทพพิทักษ์

นางสาว พิณนภา เพ็ชรทอง

พุธ 15 มิ.ย. 65 นางสาว ภัทรวดี อุลิต
ส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สาขาอ าเภอบางสะพาน
100 ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 032697-227
032-697-227

พฤหัสบดี 16 มิ.ย. 65 นางสาว วราภรณ์ ขันนาค สหการณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-697062

ศุกร์ 17 มิ.ย. 65 นางสาว กนกพร อรัญญะ กิตติพล เซอร์วิส
156 หมู่ 1  ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694-669

จันทร์ 20 มิ.ย. 65 นางสาว กนกวรรณ หงษ์ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77170
085-704-4017

อังคาร 21 มิ.ย. 65 นางสาว จรีย์พร คงทวี ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพานน้อย
 145 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-500

6

14 มิ.ย. 65อังคาร

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เกาะยาย

ฉิม)

15/9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

0-32-697-300 

ต่อ 13

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์
นางสาว รจนา จันทร์เจริญ

นางสาว จันทร์วิลัย สะอาดศรี

พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 นางสาว เจนจิรา อาจอ่อนศรี ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางสะพานน้อย
ถนนเพชรเกษม ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-145

นางสาว ภรณ์วดี มากยอด

นางสาว ณัฐธิดา ประภาวงศ์

จันทร์ 27 มิ.ย. 65 นางสาว นาตยา แสนรถ ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย
ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77170
088-981-6093

อังคาร 28 มิ.ย. 65 นางสาว นิจวิภา ร่มทอง
โชว์รูมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บ.เทพวัลย์ 

ยนตรกิจ จ ากัด สาขาไชยราช
ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 032-694-639

พุธ 29 มิ.ย. 65 นางสาว ภณิดา ปานรัก องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
 888 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
0-3269-4619

นางสาว อรนงค์ โพธ์ิยะ

นางสาว วาทินี เสียงใหญ่

นางสาว อรวรรณ เย็นสนิท

นางสาว สายฝน ศรีสุวรรณ

22 มิ.ย. 65

1 ก.ค. 65ศุกร์

6

7

24 มิ.ย. 65ศุกร์

พุธ

30 มิ.ย. 65พฤหัสบดี

ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพานน้อย
54/2 หมู่ 4, ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, 77170
032 699 588

บริษัท พีพีพีกรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 132 ถนนเพชรเกษม ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-909-611

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบาง

สะพานน้อย
90/6 ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานนน้อย จงหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-241

บริษัท ซีพีพี จ ากัด 89/9 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
077-611-50



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์จันทร์ 4 ก.ค. 65 นางสาว สุรีภรณ์ บุญสิน
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนช่องลมพัฒนา 

จ ากัด
999/1 ม.8 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
061-867-3914

อังคาร 5 ก.ค. 65 นางสาว กัญชพร บานเย็น เทศบาลต าบลบ้านกรูด
หมู่ 3ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77190
032 695 337

พุธ 6 ก.ค. 65 นางสาว ชัญญาฎาริสร์พิณพรหม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดอนแหลมใหญ่
เลขท่ี 35/4 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695-350

นางสาว ทิพย์วัลย์ สิมมา

นางสาว เนตรดาว หอมกระแจะ

ศุกร์ 8 ก.ค. 65 นางสาว ธันยธร สีด า เบย์วิว บีช รีสอร์ท 13 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 081-992-3132

จันทร์ 11 ก.ค. 65 นางสาว บัณฑิตา หอมกระแจะ บริษัทศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ 2014 จ ากัด ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 063-089-8678

อังคาร 12 ก.ค. 65 นางสาว ภัทรชิญา ศรีโชติ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท
300 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77190
02 463 7909

นางสาว ภัทรวดี มณีพงษ์

นางสาว เปรมยุดา อุดมพันธ์

7 ก.ค. 65พฤหัสบดี

13 ก.ค. 65พุธ

8

9

032-691-300

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย
232 ม.5 ต าลบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77190
032 816 255

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน
 148 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์พฤหัสบดี 14 ก.ค. 65 นางสาว พรชิตา จงเจริญ ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน
167/10 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-2234

นางสาว ภัทรวดี เอ่ียมจิตต์

นางสาว อริสรา ร่วมดี

จันทร์ 18 ก.ค. 65 นางสาว มาวาลี ไกยสวน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)
119 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
0-3269-1014

นางสาว วรัญญา เพ็ชรมณี

นาย สิทธิเดช ปานศรี

พุธ 20 ก.ค. 65 นางสาว วิชชุดา อินทร์แย้ม ท่ีท าการปกครองอ าเภอบางสะพาน
ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032 691 395

พฤหัสบดี 21 ก.ค. 65 นางสาว พัชรี แซ่ซู สหกรณ์ยูเน่ียนพัฒนาประชาราษฎร์ จ ากัด ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 089-913-3919

นางสาว ประติภา ศรีรักษ์

นางสาว รัชนก ชูก าลัง

นางสาว นันทชา ชุ่มช่ืน

นางสาว ธนนันท์ ตรีสุวรรณ

19 ก.ค. 65อังคาร

25 ก.ค. 65จันทร์

22 ก.ค. 65ศุกร์

9

11

15 ก.ค. 65ศุกร์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาบาง

สะพาน)

209 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
0-3254-8187-8

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จ ากัด (มหาชน) ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-691-403

10

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ(ชุมพร) จ ากัด 126 ต าบลไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 077-651-288



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์
นางสาว วิไลวรรณ เทพพิทักษ์

นางสาว พิณนภา เพ็ชรทอง

นางสาว ภัทรวดี อุลิต
ส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สาขาอ าเภอบางสะพาน
100 ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 032697-227
032-697-227

นางสาว วราภรณ์ ขันนาค สหการณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-697062

นางสาว กนกพร อรัญญะ กิตติพล เซอร์วิส
156 หมู่ 1  ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694-669

นางสาว กนกวรรณ หงษ์ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77170
085-704-4017

นางสาว จรีย์พร คงทวี ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพานน้อย
 145 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-500

นางสาว รจนา จันทร์เจริญ

นางสาว จันทร์วิลัย สะอาดศรี

พฤหัสบดี

26 ก.ค. 65อังคาร

27 ก.ค. 65พุธ

28 ก.ค. 65

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เกาะยาย

ฉิม)

15/9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

0-32-697-300 

ต่อ 13

บริษัท พีพีพีกรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 132 ถนนเพชรเกษม ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-909-611

11



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์ นางสาว เจนจิรา อาจอ่อนศรี ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางสะพานน้อย
ถนนเพชรเกษม ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-145

นางสาว ภรณ์วดี มากยอด

นางสาว ณัฐธิดา ประภาวงศ์

นางสาว นาตยา แสนรถ ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย
ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77170
088-981-6093

นางสาว นิจวิภา ร่มทอง
โชว์รูมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บ.เทพวัลย์ 

ยนตรกิจ จ ากัด สาขาไชยราช
ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 032-694-639

นางสาว ภณิดา ปานรัก องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
 888 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
0-3269-4619

นางสาว อรนงค์ โพธ์ิยะ

นางสาว วาทินี เสียงใหญ่

นางสาว อรวรรณ เย็นสนิท

นางสาว สายฝน ศรีสุวรรณ

นางสาว สุรีภรณ์ บุญสิน
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนช่องลมพัฒนา 

จ ากัด
999/1 ม.8 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
061-867-3914

นางสาว กัญชพร บานเย็น เทศบาลต าบลบ้านกรูด
หมู่ 3ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77190
032 695 337

18 ส.ค. 65พฤหัสบดี

29 ก.ค. 65ศุกร์

1 ส.ค. 65จันทร์

16 ส.ค. 65อังคาร
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบาง

สะพานน้อย
90/6 ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานนน้อย จงหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-241

บริษัท ซีพีพี จ ากัด 89/9 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
077-611-50

12

11

14

ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพานน้อย
54/2 หมู่ 4, ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, 77170
032 699 588



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์ นางสาว ชัญญาฎาริสร์พิณพรหม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดอนแหลมใหญ่
เลขท่ี 35/4 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695-350

นางสาว ทิพย์วัลย์ สิมมา

นางสาว เนตรดาว หอมกระแจะ

อังคาร 6 ก.ย. 65 นางสาว ธันยธร สีด า เบย์วิว บีช รีสอร์ท 13 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 081-992-3132

อังคาร 6 ก.ย. 65 นางสาว บัณฑิตา หอมกระแจะ บริษัทศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ 2014 จ ากัด ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 063-089-8678

นางสาว ภัทรชิญา ศรีโชติ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท
300 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77190
02 463 7909

นางสาว ภัทรวดี มณีพงษ์

นางสาว เปรมยุดา อุดมพันธ์

นางสาว พรชิตา จงเจริญ ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน
167/10 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-2234

นางสาว ภัทรวดี เอ่ียมจิตต์

นางสาว อริสรา ร่วมดี

นางสาว มาวาลี ไกยสวน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)
119 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
0-3269-1014

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน
 148 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691-300

232 ม.5 ต าลบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 77190
032 816 255

9 ก.ย. 65ศุกร์

ศุกร์ 19 ส.ค. 6514

17

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย

0-3254-8187-8
209 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาบาง

สะพาน)

8 ก.ย. 65พฤหัสบดี



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-167

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวพิดา   ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

5

13 มิ.ย. 65จันทร์
นางสาว วรัญญา เพ็ชรมณี

นาย สิทธิเดช ปานศรี

นางสาว วิชชุดา อินทร์แย้ม ท่ีท าการปกครองอ าเภอบางสะพาน
ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032 691 395

นางสาว พัชรี แซ่ซู สหกรณ์ยูเน่ียนพัฒนาประชาราษฎร์ จ ากัด ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 089-913-3919

นางสาว ประติภา ศรีรักษ์

นางสาว รัชนก ชูก าลัง

นางสาว นันทชา ชุ่มช่ืน

นางสาว ธนนันท์ ตรีสุวรรณ

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  42  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 1 คน          ( นางสาวพนิดา  ชมยินดี) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 41 คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  32   แห่ง  

บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ(ชุมพร) จ ากัด 126 ต าบลไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 077-651-288

13 ก.ย. 65อังคาร

15 ก.ย. 65พฤหัสบดี

18

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230
032-617-16716 ก.ย. 65ศุกร์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จ ากัด (มหาชน) ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-691-403



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นางสาว ภัทรธิดา นุ่มน้อย

นางสาวนฤมนต์ ชมชอบ

พฤหัสบ้ดี 16 มิ.ย. 65 นางสาวนฤมล หนูรุ่ง บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697261

ศุกร์ 17 มิ.ย. 65 นาย ณัฐวุติ ไตรรัตนกุล บริษัท โฟร์สตาร์ มารีน จ ากัด
88 หมู่ 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693218

จันทร์ 20 มิ.ย. 65 นางสาวอุไรพร พิมพา
บริษัท นิธิศอมลดีเวลลอปเมนท์แอนด์คอนตรัสช่ัน 

จ ากัด

196 หมู่ 6 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
093-5920178

นางสาว รุ่งตะวัน รักค า

นางสาวภิญญดา สุทธิสิทธ์ิ

นางสาวกฤษณา ทิมทอง

นางสาวน  าทิพย์ โพธ์ิทอง

นางสาววรรณภา กล่ าทอง

6

พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวสุวดี   สายสกล

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท เวสโคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
9/1  หมู่ 4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548450

5

15 มิ.ย. 65พุธ

21 มิ.ย. 65อังคาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691403

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  จ ากัด (มหาชน)
111 หมู่ 4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-510699



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวสุวดี   สายสกล

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท เวสโคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
9/1  หมู่ 4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548450

5

15 มิ.ย. 65พุธศุกร์ 24 มิ.ย. 65 นางสาวสุชาลินี วิเชียรรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาราวู๊ด  พาเลท
66/1 หมู่ 1 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
090-9913218

นางสาวศิริรัตน์ เจี ยมดี  บริษัท เทพย์วัลย์ยนตรกิจ จ ากัด
85  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691059

นางสาวอาภัสรา ฤกษ์มาก บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล สาขาบางสะพาน
119 ม.6 ต ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-697014

นางสาวณัฐนรี ปานพันธ์
นางสาวศิรินาถ พิกุลทอง

จันทร์ 27 มิ.ย. 65 นางสาวนฤมล ก าลังแรง ศรีสวัสด์ิ คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)
105/11 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์  อ าเภอบางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
095-3522977

อังคาร 28 มิ.ย. 65 นางสาว รัตติกาล ขุนหม่ืน บริษัท รัตนาพาณิชย์ 2512 จ ากัด
259/101 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์  อ าเภอบางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-5694599

พุธ 29 มิ.ย. 65 นางสาว ธันยาภรณ์ศรีละมูล
ส านักงานสรรพสามิตพื นท่ีประจวบคีรีขันธ์ สาขา

บางสะพาน

3/2-3 หมู่ 6  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692081

7

6 25 มิ.ย. 65เสาร์

26 มิ.ย. 65อาทิตย์ ตรอ.ด า เซอร์วิส
395 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691955



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวสุวดี   สายสกล

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท เวสโคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
9/1  หมู่ 4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548450

5

15 มิ.ย. 65พุธพฤหัสบดี 30 มิ.ย. 65 นางสาวอารยา มงคลแก้วเลิศสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด
109 หมู่ 4 ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-55815

ศุกร์ 1 ก.ค. 65 นางสาว ดวงนภา สร้างเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิ มหมุยเซ้ง
2 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699133

เสาร์ 2 ก.ค. 65 นางสาวพรณิดา พลฤทธ์ิ เอไอเอ บางสะพานน้อย
69/2-4  หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-900421

นางสาวสุดารัตน์ เดชวิเศษ บริษัท ลิ มเจริญล าเลียง จ ากัด

นางสาวสุนีย์ ขาวสะอาด บริษัท พี เค คอนส์ จ ากัด

นางสาวนฤมล หนูรุ่ง บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697261

นางสาวศิรภัสสร พรมจันทร์ บริษัทเอซีซี แอ็คเคาน์ติ ง กรุ๊ป จ ากัด
147/3  หมู่ 8  ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
089-890019

นางสาวนิศารัตน์ จิตต์ซ่ือ

นางสาว รุ่งฤดี เพชรคง

นางสาวศัลษณี ศิริพระธรรม

นางสาวเป้ิล หงส์สา

นางสาวอังสุมารินทร์มีศรีสุข

พุธ 13 ก.ค. 65

9

14 ก.ค. 65พฤหัสบดี

7

อาทิตย์ 3 ก.ค. 65

บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด
21 หมู่ 2 ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-818567-8

88/8 หมู่ 3 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
063-2773300

การเงิน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697062



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา  การบัญชี

ครูนิเทศ      นางสาวสุวดี   สายสกล

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

บริษัท เวสโคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
9/1  หมู่ 4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548450

5

15 มิ.ย. 65พุธ นางสาวโสรยา ศรเฉลิม

นางสาวอรไพลิน บุญญากร

นางสาวอารีรัตน์ ทองไทร บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 หมู่ 5 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
061-6256541

นางสาวสุจิตรา เพ็ชรตระกูลชาติบริษัท ริชเชสซัพพลาย จ ากัด 689 แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 02-4088288

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  33  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 1 คน             (นางสาวสุวดี  สายสกล ) 

นักเรียนหญิงทั งหมด จ านวน 32  คน               ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  25 แห่ง  

15 ก.ค. 65ศุกร์9

ส านักงานไพบูลย์ธุรกิจการบัญชี
264 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77000
032-611831



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นางสาว สุภัสร แสนสมบัติ

นางสาว พรพิมล จันทร์ประกาศ

นางสาว พัขราภรณ์  เพ็งกลาง

นางสาว ศิรวิทย์ เมืองรมณ์

นางสาว อภัสรา เรือนจันทร์

นางสาว ภัทรวดี สิทธิวัฒน์

นาย วันชัย แก้วแกมทอง

นาย พัทวี แสงทอง

นางสาว วรรรพร มะณีแดง

นางสาว วรินธร หลิมสกุล

นางสาว พิชญาพร ภิรมย์รอด

นางสาว วรนุช พิมพา

นางสาว ปารีดา หวังคลี

2

26 พ.ค. 65พฤหัสบดี

24 พ.ค. 65อังคาร

23 พ.ค. 65จันทร์

เทศบาลต าบลร่อนทอง
123  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 77230
0-3269-7495

ท่ีท าการไปรษณีย์ สาขาบางสะพาน
36/15 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691239

สถานีต ารวจภูธรธงชัย
233 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

77190
032-695-024

ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพาน
ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032 691 395

องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ
ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

77140
032 818 160

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3  สาขาวิชา  คอมพิวเตอ์ธุรกิจ

ครูนิเทศ      นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

2

23 พ.ค. 65จันทร์

เทศบาลต าบลร่อนทอง
123  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 77230
0-3269-7495

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3  สาขาวิชา  คอมพิวเตอ์ธุรกิจ

ครูนิเทศ      นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

นางสาว สุนิสา ตุ้มเหล็ก

นางสาว นภัคสณาภรณ์สุขทวี

นาย ภานุพงศ์ ศรีมัจฉา

นางสาว รัตนาวลี พลอยบุษย์

นางสาว วรนุช อ่างแก้ว ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย
ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขัน์ 77170
032-699-145

นาย พีระวัส หม่ืนวงศ์

นางสาว วชิรญาณ์ เถาเครือมาศ

นางสาว วันพรรษา สิงห์ฤกษ์
ส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีนธ์ 

สาขาบางสะพาน

100  ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032-697-227

นางสาว วิไลวรรณ ปลอดโปร่ง องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์
229/1 ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-249

นางสาว ศจีรัตน์ สละภัย บริษัท สยามบิลเล่ียนแนร์ จ ากัด
27/1 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
096-0018499

9 11 ก.ค. 65จันทร์

29 ส.ค. 65จันทร์16

พฤหัสบดี 26 พ.ค. 65

2

27 พ.ค. 65ศุกร์

INTER EXPRESS AG (บางสะพาน)
79 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-679007

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก

สถานีต ารวจภูธรบางสะพาน
194 ถ.เพชรเกษม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

062-525-4497

062-525-4498

 193 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032 510 022



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

2

23 พ.ค. 65จันทร์

เทศบาลต าบลร่อนทอง
123  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 77230
0-3269-7495

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3  สาขาวิชา  คอมพิวเตอ์ธุรกิจ

ครูนิเทศ      นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

นางสาว ศศิวิมล นาคน้อย 032-818-588-9

นางสาว ศิริพรรษา ภัยวิมุติ 064-034-1710

นางสาว ณัฐกานต์ ธรรมศิริ

นางสาว ศิริลักษณ์ แสงสว่าง

พฤหัสบดี 1 ก.ย. 65 นาย ภูธนดิศ มาตวงษ์ คอมอาร์ต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
 101 ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697-082

ศุกร์ 2 ก.ย. 65 นางสาว อรตรีญา สุนทรโรวิก ไปรษณีย์บางสะพานน้อย
106 ต.บางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032 699 018

นางสาว ออย ยอดเย่ียม ท่ีท าการไปรษณีย์ สาขาทับสะแก
 38/30 ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
032-671-1144

นางสาว ธันย์ชนก พันธ์แก้ว*** ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพาน
หมู่ท่ี 6  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691271 

18 16 ก.ย. 65ศุกร์

ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

150 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
087-155-7866

องค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล

สถานีต ารวจภูธรบางสะพานน้อย

16
31 ส.ค. 65พุธ

30 ส.ค. 65อังคาร



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

2

23 พ.ค. 65จันทร์

เทศบาลต าบลร่อนทอง
123  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 77230
0-3269-7495

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3  สาขาวิชา  คอมพิวเตอ์ธุรกิจ

ครูนิเทศ      นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

นักเรียนท้ังหมด       จ ำนวน  31  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 6 คน         (นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ)

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 25 คน                ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร    จ ำนวน  18   แห่ง  



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

นาย ณัฐชนน ประเสริฐศักด์ิ โรงพยาบาลบางสะพาน
94 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691133

นาย จักรกฤษณ์ โต๊ะทอง ร้านป้ายของโปรด
12/4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
087-1253095

062-8314888

นาย พงศกร ไชยะ

นาย เกียรติศักด์ิ ยิดส่ัว

นางสาว ดลนภา จันทร์สุภา

นาย ณัฐวุฒิ  โคกชู บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด
120 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
032-6911889

นางสาว วัชรี เพชรรัตน์

นางสาว ศรีลัดดา เขียวข า

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวส.2  สาขาวิชา  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูนิเทศ      นายจเด็ด  รัศมิทัต

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

คอมอาร์ต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697062

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691403



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวส.2  สาขาวิชา  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูนิเทศ      นายจเด็ด  รัศมิทัต

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

นางสาว พรรณวษา สายลาม เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย
195 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77170
089-9448389

นางสาว รินรดา จันทรเสนานนท์ ศูนย์บริการ ทรูพาร์ทเนอร์ สาขาบางสะพาน)
99/5 หมู่ 1  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692167

นาย พนธกร วัลย์ดาว โรงเรียนบ้านในล็อค
หมู่ 8 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

นางสาว พัชรพร จิตรประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
หมู่ 3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-558109

นาย พชรพล โพธิวัฒน์ ร้าน นานาคอมบางสะพาน
139 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ  อ าเภอบาง

สะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-6861380

นางสาว พิมภภา เพ็ชจะบุตร

นางสาว ปิยนันท์ คัมภิรานนท์

นางสาว นวพรรณ พลแก้ว

นางสาว สกาวใจ แสงจันทร์
บริษัท ซิงเกอร์(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบาง

สะพาน

65 ซอย รัตนโกสินทร์ ต าบล ก าเนิดนพคุณ 

อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
085 485 6163

อังคาร 21 มิ.ย. 65

6

ศุกร์ 24 มิ.ย. 65

032-693101บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากัด
เลขท่ี 62 หมู่3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวส.2  สาขาวิชา  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูนิเทศ      นายจเด็ด  รัศมิทัต

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

นางสาว ปนัดดา ภูลายยาว

นางสาว กัญญา ค่อมพันธ์

นางสาว อาภัสรา แสงใส เทศบาลต าบลบ้านกรูด
313 หมู่ 3 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695337

นางสาว ณัฐชา เมืองประสงค์

นางสาว ณัฐนรี วัดล้อม

นางสาว ธัญวรัตม์ ผลไธสง พี.เอ็น. เซอร์วิส
157/2 หมู่ 2 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-816111

นางสาว ธิดารัตน์ อยู่เย็น บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จ ากัด 
319 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
081-5664799

นางสาว ศิริพร เทียมแย้ม

นางสาว ธิษนามดี วงค์สุวรรณ์

นางสาว ปาณิสรา มงคล องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง
ม.3  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
0-3269-7493

ศุกร์ 24 มิ.ย. 656

7 27 มิ.ย. 65จันทร์
บริษัท สหยานยนต์บางสะพาน จ ากัด

300/7-9 หมู่ 1 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
032-691167

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  คชาภา อินชัวรินส์ เซอร์วิส
94/4 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
082-5195651

สถานีต ารวจภูธรบางสะพาน
194 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697007



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวส.2  สาขาวิชา  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูนิเทศ      นายจเด็ด  รัศมิทัต

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

นางสาว พรรณภัส เสมาทอง

นางสาว สาวิตรา สลักค า

นางสาว ศศิธร พินิจ ร้านเอ็มเอฟไอเดีย
220/40-41 หมู่ 6 ต าบลทับสะแก อ าเภอทับ

สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
032-671345

นางสาว ชลธิฌา หงษ์ทอง

นางสาว สุมิตตา ฉิมธง

นาย อภิชาต เจียมจารีกุล บริษัท โฟร์สตาร์ มารีน จ ากัด
88 หมู่ 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693218

นางสาว อรนุช เฮงอู้ บีอาร์ต สตูดิโอ
99  ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
096-8587457

นาย สรวิชญ์ พลอยแก้ว ท่ีท าการไปรษณีย์บ้านกรูด
111 หมู่ 5 ต าบลบ้านกรูด  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695127

นางสาว อิทธินันท์ จันทร์ทอง ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร
72/4 หมู่ 6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
075-7632656

27 มิ.ย. 65จันทร์

7

28 มิ.ย. 65อังคาร

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  จ ากัด (มหาชน)
111 หมู่ 4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-510699

สถานีต ารวจภูธรธงชัย
233  หมู่ 3 ต าบลธงชัย  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695024



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

6 จันทร์ 20 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวส.2  สาขาวิชา  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูนิเทศ      นายจเด็ด  รัศมิทัต

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

                (นางสาวทวีติยา  อินทนู) 

              ครูท่ีปรึกษานักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 27  คน

สถานประกอบการ  จ านวน  26 แห่ง  

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  36  คน

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 8 คน



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

นางสาว พิมพ์ชนก แจ่มจันทร์

นางสาว ณัฐลดา ใส่เย็น***

นางสาว กัญญาณี กรึกกรอง

นางสาว ขนิษฐา ไทยแสน

นางสาว ยุพา ขุนทอง

นางสาว นิตย์ธเนศ ทรหด

นางสาว พิมพิศา เณรวงษ์

นางสาว มุกดา เทียมพันธ์

นางสาว วริศรา หนูถึง

นางสาว สุกัลยา หาญสิงห์

นางสาว ธัญชนก ลึกล ้า

นางสาว นีราพรรณ แซ่ตั ง

นางสาว ปวีณ์สุดา อุทัยธรรม

นางสาว พนาวัลย์ ศรีเรือง

24 มิ.ย. 65

10 มิ.ย. 65ศุกร์

เดอะวิน โฮเทล หมู่ 6 ต้าบลก้าเนิดนพคุณ  อ้าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

คอฟฟ่ีฟิน (Coffe fin) เลขท่ี 101 ม.1  ต้าบลทองมงล อ้าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

อังคาร

20 มิ.ย. 65จันทร์

17 มิ.ย. 65ศุกร์

4

5

032-820141

33/3 ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-616999

เดอะซีเคร็ท
1/9 ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110

081-8801010

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม

ครูนิเทศ     นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลก าเหนิดเหมาะ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

032-557-323

Inter Continental Hua Hin Resort

โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา
83/199 ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032 655 333

บางสะพานรีสอร์ท 36 ต้าบล แม่ร้าพึง อ้าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
092-5627899

032-532288

เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
78  ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77120

6

18 ก.ค. 65จันทร์10

ศุกร์

21 มิ.ย. 65



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

10 มิ.ย. 65ศุกร์

คอฟฟ่ีฟิน (Coffe fin) เลขท่ี 101 ม.1  ต้าบลทองมงล อ้าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
4

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม

ครูนิเทศ     นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลก าเหนิดเหมาะ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

032-557-323
นาย ธิปไตร ชัยหา

นางสาว มยุรธา แกมแก้ว

นางสาว สุกัญญา ยกม่วง 062-3978511

นางสาว พรทิพย์ แก้วสีเหลือง 032-8176121

นางสาว ดวงกมล หงส์ทอง

นางสาว พุฒิตา กลับกลาย

นางสาว ศุภร ศรีสดใส

นางสาว บุศบงค์กศ ขาวผ่อง

นางสาว รัฐวิสา พรหมชนะ

นางสาว สุภาพร จวบนก

นางสาว สุวภัทร สุวรรณชนะ

นางสาว ก่ิงแก้ว ลางคุลเสน

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  26 คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 1 คน          (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

นักเรียนหญิงทั งหมด จ้านวน 25 คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  12   แห่ง  

098-8289968

15 ส.ค. 65จันทร์

โรงแรม แอทที บูทีค
582 หมู่ 1 คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

77000
032 661 888

โรงแรมบางสะพานคอรัล
171 หมู่ 9 ต้าบลพงศ์ประศาสน์ อ้าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

หาดสนรีสอร์ท
69 ม .3 บางสะพาน บางสะพาน น้อย 

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699196

วาฏิกา รีโซ่วิลล่า กุยบุรี
69 หมู่ 5 ต้าบลบ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

77210
081-8404268

ซีเนร่ี บีช รีสอร์ท 100/2 หมู่ 1 ต้าบล พงศ์ประศาสน์ อ้าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

17 ส.ค. 65พุธ

16 ส.ค. 65อังคาร

12 ส.ค. 65ศุกร์

11 ส.ค. 65พฤหัสบดี
13

14



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

นางสาว ณัฐณิชา เล็กท่าไม้

นางสาว จิไรพร ดงกระโทก

นางสาว เจนจิรา งามสอาด

นางสาว อรอุมา ขุนทอง

นางสาว อักษราภัค หาญรักษ์

นางสาว เปรมกมล ศรีแดง

นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วน้อย

พฤหัสบดี 21 ก.ค. 65 นางสาว อาทิตยา สุวรรณพงษ์

นางสาว กัณฑรัตน์ เจริญสุข

นางสาว ณัฐณิชา เล็กท่าไม้

นางสาว จิไรพร ดงกระโทก

นางสาว เจนจิรา งามสอาด

นางสาว อรอุมา ขุนทอง

นางสาว อาทิตยา สุวรรณพงษ์

นางสาว กัณฑรัตน์ เจริญสุข

18 ก.ค. 65จันทร์

19 ก.ค. 65อังคาร

20 ก.ค. 65พุธ

10

จันทร์ 8 ส.ค. 65

บ้านสวนนพรัตน์ รีสอร์ท
25/2 หมู่ 9 ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
094-1022464

 อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท 33/3 ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-616999

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การโรงแรม

ครูนิเทศ     นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

 พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ต
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-531470

เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
53 หัวหิน 5 ต.หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
089-6492682

 อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท 

 พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ต
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-531470

เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
53 หัวหิน 5 ต.หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
089-6492682

33/3 ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-616999

19 ก.ค. 65อังคาร
13



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

18 ก.ค. 65จันทร์

10

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การโรงแรม

ครูนิเทศ     นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

 พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ต
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-531470

นางสาว อักษราภัค หาญรักษ์

นางสาว เปรมกมล ศรีแดง

นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วน้อย

   (นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน) 

              ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  9  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน - คน

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 9  คน

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  4 แห่ง  

13 พุธ 20 ก.ค. 65 094-1022464บ้านสวนนพรัตน์ รีสอร์ท
25/2 หมู่ 9 ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

นางสาว ธัญลักษณ์ ชูสังฆ์ ทองมงคลค้ามะพร้าว
41/2 หมู่ 6 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

นางสาว วณิชยา ตรงบรรทัด

นาย สิรวิชญ์ เต้ียวบ ารุง

นางสาว นงนุช บุตรเนตร

นาย ณัฐพงษ์ ประกอบปราณ

นางสาว ปนัดดา ทองสังข์

นางสาว จันทิมา ต้ังธรรม

นางสาว วรรณวิสา วงศ์วรรณ

นางสาว จุฑามาศ สะอาดศรี

นาย ชนาธิป โอสถเวช

นางสาว วาสนา พิมพา

นางสาว ธนาทิพย์ ยังดี

นาย นที ขาวสง่า

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากัด 

อังคาร 28 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ครูนิเทศ      นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

7

62 หมู่ 3  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 693 101

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-694403



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

อังคาร 28 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ครูนิเทศ      นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

7

นางสาว กุลณัฐ แสงทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมเจริญบางสะพาน
340/8 หมู่ 1  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-9149770

นางสาว นฤมล ทรายแก้ว บริษัท เหิงฟง (ประเทศไทย) จ ากัด
168 หมู่ 11 ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 86210
063-0814749

นางสาว วงศ์รมัย สังข์ทอง บริษัท ล้ิมเจริญล าเลียง จ ากัด
88/8 หมู่ 3 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
061-6984456

นางสาว หทัยชนก นาน้อย

นางสาว สุพิชญา อ่ิมช่ืน

นางสาว วิภาดา เทพเทียน ศูนย์บริการ ทรูพาร์ทเนอร์ สาขาบางสะพาน
99/5 หมู่ 4 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692167

นาย ทวีศักด์ิ สายมายา บริษัท สยามบิลเล่ียนแนร์ จ ากัด
27/1 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
096-0018499

7

29 มิ.ย. 65

30 มิ.ย. 65พฤหัสบดี

พุธ

บริษัท บี เอส เมทัล จ ากัด
10  หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548394-8



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

อังคาร 28 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ครูนิเทศ      นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

7



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

อังคาร 28 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ครูนิเทศ      นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

7

นาย สถิต ทองคล้ า

นาสาว อาภาภรณ์ ป่ินแก้ว

นาย อัษฏาวุธ เสม็ดดี

นางสาว ปิยธิดา จันทร์นุ่น

นาย ธีรพร ท้าวเช้ือลาว

นางสาว จันทร์จิรา ยอดอยู่

นางสาว อิษยา เกิดสมจิตต์

นางสาว พรทิพย์ สุดอาลัย

นางสาว อัจฉรา คล้อยแห่

นางสาว จันจิรา จันทร์สงค์

นางสาว ชญานิษฐ์ เช้ือกรด

นางสาว ดบัสวินี สละภัย

นางสาว ดวงสุดา หมายเมฆ

นาย ภัคนันท์ ท้ิงแสน

นาย วรายุทธ บัวพัฒน์

4 ก.ค. 65จันทร์8

02-0711489

081-5537310

112 หมู่ 10 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์

กระจายสินค้ามหาชัย
1 ก.ค. 65ศุกร์7

บริษัท นิฮอน โกลบอลพลาส จ ากัด 899/29 หมู่ 2 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7134886

บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์ เอเชีย จ ากัด
979 หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ 10540

02-170898098

ต่อ 347



สัปดาห์ท่ี วัน ว/ด/ป สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

อังคาร 28 มิ.ย. 65

ตารางนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ครูนิเทศ      นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ช่ือ-สกุล

7

นาย พิชิตพงษ์ เกิดดี บริษัท มาสเทค ซิต้ี จ ากัด
117/1 หมู่ 4 ต าบลปากแพรก  อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
088-1671558

นางสาว อรฤดี จันทร์เฉย บริษัท เค.เอส.บางสะพานเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697261

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  39  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 13 คน     (นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 26 คน            ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน 15 แห่ง  

5 ก.ค. 65อังคาร8



อ ำเภอหัวหิน

ก.โลหะกิจ  140 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 089-805-5546 1 นำยองค์อำจ รุ่งเรือง

เดอะซีเคร็ท 1/9 ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-532288 2 นำงสำวสินีนำฎย์ ตระกูลก ำเหนิดเหมำะ

โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปำ 83/199 ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 032 655 333 2 นำงสำวสินีนำฎย์ ตระกูลก ำเหนิดเหมำะ

ศูนย์บริกำรซัมซุง หัวหิน
17, 60-61 ถ. เพชรเกษม ต ำบลหัวหิน อ ำเภอหัวหิน 

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
02 689 3233 2 นำยอำทิตย์   ศุภมงคลสถำพร

 พุทธรักษำ หัวหิน รีสอร์ต ต ำบลหัวหิน อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-531470 2 นำงสำวณัฐริกำ  โมอ่อน

เมอเวนพิค อัสสรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ หัว

หิน
53 หัวหิน 5 ต.หัวหิน อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 089-6492682 2 นำงสำวณัฐริกำ  โมอ่อน

 อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท 33/3 ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-616999 4
นำงสำวณัฐริกำ  โมอ่อน

นำงสำวสินีนำฎย์ ตระกูลก ำเหนิดเหมำะ

๔ มิ.ย. ๖๕

๑๑ มิ.ย. ๖๕

ตำรำงนิเทศติดตำมนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ   ภำคเรียนท่ี..….1.........ปีกำรศึกษำ..........2565..............

จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)
ครูนิเทศช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร เบอร์โทรศัพท์

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ



ชุมพร

๑๘ มิ.ย. ๖๕ ศักด์ิเจริญยนต์ 111 หมู่ 12 ต ำบลดอนยำง อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  86210 081-2731633 1 นำยกิตติพงษ์ ค ำเก่ิง

เจมส์กำรยำง แอนด์ เซอร์วิส 82 หมู่ 13 ต ำบลดอนยำง อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  86210 084-5322205 1 นำยกิตติพงษ์ ค ำเก่ิง

บริษัท ชุมพร ล ำเลียง จ ำกัด 23 ต ำบลท่ำตะเพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 077-570275 1 นำยฑีปกรณ์  หัสด ำ

๒๕ มิ.ย. ๖๕ ไชยชนะ  ยนตรกิจ 57/2 หมู่ 6 ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 86270 089-8048881 1 นำยฑีปกรณ์  หัสด ำ

ปูกำรช่ำง 194 หมู่ 6 ต ำบลสลุย อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 86140 087-0225360 1 นำยฑีปกรณ์  หัสด ำ

เทศบำลต ำบลชุมโค 156 หมู่ 5 ต ำบลชุมโค อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 077-630501 1 นำงสำวบุษกร  ขวัญซ้ำย

๒ ก.ค. ๖๕ พิรุณอิเล็กทรอนิกส์ 186/6 ต ำบลไชยรำช อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 086-947-3586 2 นำงบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

บริษัท เหิงฟง (ประเทศไทย) จ ำกัด 168 หมู่ 11 ต ำบลเขำไชยรำช อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 063-0814749 1 นำงสำวเบญจมำภรณ์  หุ่นงำม

ระยอง

๙ ก.ค. ๖๕ บริษัทพีเอสเอ คอนสตำร์คช่ัน จ ำกัด
16/32 ถนนชำกกลำง-มิตรประชำ ต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมืองระยอง

 จังหวัดระยอง 21150
0-3868-5176 1 นำงสำวบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ

ตำรำงนิเทศติดตำมนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ   ภำคเรียนท่ี..….1.........ปีกำรศึกษำ..........2565..............

ครูนิเทศ

ครูนิเทศ

ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)

ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ



กรุงเทพมหำนคร-สมุทรปรำกำร-สมุทรสงครำม-สมุทรสำคร

16 ก.ค. 65 C.A.P คูลล่ิง ซิสเต็มแอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 14/4-5 แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10150 089-0080346 1 นำยองค์อำจ  รุ่งเรือง

บริษัท ดับบลิว.ดี.ซี สแตนเลส ดีไซน์ จ ำกัด
589/8 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ 

กรุงเทพมหำนคร
094-8595554 1 นำยธนำกร  วงษ์สมัย

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดำต้ำ ซอร์ซ แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

เลขท่ี 66 ซ. ศรีนครินทร์ 24 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง 

กรุงเทพมหำนคร 10250
02 721 4091 6 นำยอำทิตย์   ศุภมงคลสถำพร

23 ก.ค. 65 ศูนย์บริกำรซัมซุง ซีคอนสแควร์
ศูนย์กำรค้ำซีคอนบำงแค ห้องเลขท่ี 357 ช้ัน 3 เลขท่ี 607, ถ. เพชร

เกษม บำงหว้ำ, กรุงเทพมหำนคร 10160
02 689 3233 1 นำยอำทิตย์   ศุภมงคลสถำพร

ศูนย์บริกำรซัมซุง สีลม
อำคำรยูในเต็ดเซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี 301-302 ช้ัน 3 เลขท่ี 323, ถนน

 สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
02 689 3232 2 นำยอำทิตย์   ศุภมงคลสถำพร

บริษัทเครเอฟฟู้ดส์ จ ำกัด
 1 หมู่4 ถนน บ้ำนปลำยคลองครุ ต ำบลนำดี อ ำเภอเมือง  จังหวัด 

สมุทรสำคร
034-417-444 1 นำยอำทิตย์   ศุภมงคลสถำพร

30 ก.ค. 65 บริษัท ฮอนด้ำโลจิสติกส์ เอเชีย จ ำกัด 979 หมู่ 7 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี  จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
02-1708980

ต่อ 347
4

นำยธนำกร  วงษ์สมัย

นำงสำวเบญจมำภรณ์   หุ่นงำม

บริษัท ริชเชสซัพพลำย จ ำกัด 689 แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10170 02-4088288 1 นำงสำวสุวดี  สำยสกล

บ้ำนสวนนพรัตน์ รีสอร์ท
25/2 หมู่ 9 ต ำบลบ้ำนปรก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม 75000
094-1022464 3 นำงสำวณัฐริกำ  โมอ่อน

เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)
ครูนิเทศช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร

ตำรำงนิเทศติดตำมนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ   ภำคเรียนท่ี..….1.........ปีกำรศึกษำ..........2565..............

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ



กรุงเทพมหำนคร-สมุทรปรำกำร-สมุทรสงครำม-สมุทรสำคร

6 ส.ค. 65
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์

กระจำยสินค้ำมหำชัย
112 หมู่ 10 ต ำบลบำงโทรัด อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000

02-0711489

081-5537310
11 นำงสำวเบญจมำภรณ์  หุ่นงำม

บริษัท นิฮอน โกลบอลพลำส จ ำกัด
899/29 หมู่ 2 ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร 10270
02-7134886 2 นำงสำวเบญจมำภรณ์  หุ่นงำม

นครศรีธรรมรำช

13 ส.ค. 65 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำสำร
72/4 หมู่ 6 ต ำบลนำสำร อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 80000
075-7632656 1 นำยจเด็ด  รัศมิทัศ

ร้ำนช่ำงเด่ง รถยก
78/1 หมู่ 1 ต ำบลขอนหำด อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

80180
080-4304503 1 นำยฑีปกรณ์  หัสด ำ

เพชรบุรี

20 ส.ค. 65 บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด 138 ม.4, ถ.เพชรเกษม, ต.สระพัง อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี, 76140 02 261 5033 3
นำยฑีปกรณ์  หัสด ำ

นำยธนำกร  วงษ์สมัย

ตำรำงนิเทศติดตำมนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ   ภำคเรียนท่ี..….1.........ปีกำรศึกษำ..........2565..............

ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)
ครูนิเทศ

ครูนิเทศ

เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)
ครูนิเทศ

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ
ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ
ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร เบอร์โทรศัพท์

จ ำนวน

นักศึกษำ (คน)

วัน/เดือน/ปีท่ี

ออกนิเทศ


