
ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

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

ประจวบคีรีขันธ์  77190
086-1021013 062-1275651 094-2273509

2 นาย วรัช อุ่นใจ บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
เลขท่ี 333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230
032-601770 091-9354941 091-9629414

3 นาย ณัฐชานนท์ เฮงจินดา 080-2838644 095-3954751

4 นาย วันชนะ สังข์ช่วย 061-2213706 080-1562145

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
063-9935326 098-9725449 081-0154264

6
นาย สุรัช เวชบุตร อู่ช่างแอ๊ด

92/5 หมู่ 1 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230
089-9144272 098-5742432 086-1735034

7 นาย พิสิษฐ์ บู๊ธนะพงศ์ 062-5457151 091-8982354
8 นาย วัชรพล นาคสุข 061-0594255 087-9133798

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
064-8782878 061-4353882 064-1546369

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-8419931 061-0593350 085-2971613

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-9442263 082-1251456 092-6538616

12 นาย นฤเบศร์ เพชรประดับ อู่ปัญญาการช่าง
112/3 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
081-0140913 064-2548763 061-1643311

081-1928815

บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด (สาขาบาง

สะพาน)

11/1 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697370

อู่ช่างเล็กเขากระจิ
9 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษา นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษา นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

ช่ือ-สกุล

13 นาย นพรัตน์ สุขเกษม 092-7317149 094-2179414

14 นาย รพีภัทร์ สดใส 092-9031731 084-5702181

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  14  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 14 คน       (นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท ) 
นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน  0  คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  11 แห่ง  

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จ ากัด
62 หมู่ 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693101



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นาย ทศพร ทองกล่ิน 089-2550109

2 นาย พัฒนาพงศ์ เปรมสุข 061-6313853 087-1668945

3 นาย พงศ์ดนัย โลหะรัตน์ 061-9972795 099-4705542

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
090-4375038 092-9463875 087-0961433

5 นาย เดชาธร ร่มเย็น 099-4794450 080-0739608

6 นาย ธนวัฒน์ จวนสว่าง 092-7186957 080-0739608

7 นาย คัมภิรักษ์ ทองย้อย น าเฮงหลี
54/1 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

น้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
080-6510582 086-0458643

8 นาย รชฏ ปันบุง 094-6472400 092-3807389

9 นาย ธีรเดช ผิวขาว 080-8123397 092-3807389

10 นาย ญาณวรุตม์ กันภัย 080-1055288 092-3807389

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
081-5511578 062-3122309 081-7957219

12 นางสาว กนกกาญจน์ กลมกล่อม 098-2964315 081-9449081

13 นาย พงศกร อุดมชัยพร 065-6791991 087-9260999

14 นาย กันตพงษ์ รุ่งเรือง 094-8549157 092-6405495

15 นาย พรชัย ตาระบัตร 091-8738091 061-0755399

16 นาย ดนุพล ปันตาแจ่ม 061-4386497 087-1608007

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565  ครูท่ีปรึกษา นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
333 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230
032-557220

อู่ช่างชัย
266 หมู่ 2 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
061-4625695

อู่ช่างต๋ัน
149/3 หมู่ 10 ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
092-3807389

บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด (สาขาบาง

สะพาน)

11/1 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697370

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

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
089-1174201



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565  ครูท่ีปรึกษา นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

17 นาย จิตรภาณุ ด้วงเขียว 080-8207388 087-2747602

18 นาย นพดล คงแก้ว 092-6976033 090-2673810 

19 นาย ธนดล ครุฑใหญ่ 092-5817519 083-3089929

20 นาย จักรพงษ์ ยาด า ศักด์ิเจริญยนต์
111 หมู่ 12 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว  

จังหวัดชุมพร  86210
081-2731633 082-3541581 099-3611377

21 นาย ธีรภัทร จงรักภักดี 092-4379015

22 นาย ตรีวิทย์ สายมายา 092-4699019 098-9051845

23 นาย จักรกฤษ แก่นค า เจมส์การยาง แอนด์ เซอร์วิส
82 หมู่ 13 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว  จังหวัด

ชุมพร  86210
084-5322205 098-0053044 096-9344243

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
093-175918 061-2906947 086-2793497

25 นาย ณฤเบศร์ ต้ังซุยยัง ร้านบ้านออมสิน
184/1 หมู่ 2 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
063-1785198 093-5637350 089-2584989

26 นาย ชนินทร์ กาญจนดิษฐ์ บริษัท คลองลอยซิต้ี จ ากัด
555 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
087-1715559 062-4812167 092-4274616

27 นาย ถาวร เพ็งศิริ 080-1134304 080-6595573

28 นาย ปิยวัฒน์ ม่านทอง 082-8980916 062-3254180

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
084-3344323 084-8008964

อู่ทรัพย์บุญส่งยนต์
121 หมู่ 3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
091-5215191

ธีรวัฒน์ ยานยนต์
211 หมู่ 3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
088-7611183

อู่วีระยนต์
หมู่ 8 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
092-9471874



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565  ครูท่ีปรึกษา นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง

ช่ือ-สกุล

30 นาย พิชิตพล แย้มมีศรี อู่ช่างแบน เซอร์วิส
61/1 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-9256053 096-8022560 063-0027995

31 นาย พีรพัฒน์ สายเพ็ชร ดีเดย์เจริญยนต์
35 หมู่ 4 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-1211799 092-7102213  

32 นาย ปณชัย มณีประสงค์ 085-2901315 063-0735490 080-1369130

33 นาย ปฐิภาณ กุณา 080-8679320

34 นาย นิติกร รูปสอาด 098-6627382 092-8634112

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
084-7099066 062-3375033 082-2435192

36 นาย นันทวุฒิ อุ่นสุข 092-5245259
37 นาย ธนวัฒน์ มานะแท้ 065-4648009 084-5712572

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
064-9574226 080-7417184 061-5343342

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  38  คน       (นายกิตติพงษ์  ค าเก่ิง) 

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 36 คน                ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน  2  คน  

สถานประกอบการ  จ านวน  23 แห่ง  

บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จ ากัด สาขาบาง

สะพานน้อย

51/6 หมู่ 4  ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

อู่ช่างกบบางสะพาน
111/10 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์

สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว เจนจิรา แสงสุวรรณ 061-929-3823 062-083-2025

2 นางสาว ญาดานันท์ แซ่ต้ัง 094-451-5730 086-909-7966

3 นาย ปริญญา บุญจันทร์ โรงกลึง ช.รุ่งเจริญยนต์
7/2 ม.3 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
081-192-7020 092-361-5411 090-789-0835

4 นาย กุลเดช กล่ันศรี ร้าน top shop
89 ม.4 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
093-721-9167 065-576-1700 085-299-1360

5 นาย เกรียงศักด์ิ ปานสวย 063-185-6012 093-365-1461

6 นาย ณัฐพงษ์ ลาภร 092-441-7351 088-709-1158

7 นาย เกรียงศักด์ิ เผือกรักษา 092-573-4937 093-608-5074

8 นาย ณัฐวุฒิ กล่ าน้อย 098-5393747 098-539-3747

9 นางสาว ปรีณา พลับวังกล่ า 092-968-5776 062-554-1911

10 นาย พิริยะพงศ์ หม่ืนวงศ์ 093-453-3570 087-627-4815

11 นางสาว กัญญ์วรา ครุฑธา โรงกลึงช่างอ๊อด
300/1 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
081-1927020 092-470-2709 094-996-3942

12 นาย เจษฎา แก้วแสนทิพย์ สันท์ยานยนต์
 342/1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
086-799-1572 082-539-9695 082-639-8916

โรงกลึงพีระ
 326/6 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
081-400-2046

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565ครูท่ีปรึกษา นายองค์อาจ รุ่งเรือง

ช่ือ-สกุล

หจก.พิสิฐภัณฑ์ เอ็นจีเนียร่ิง
111 ม.4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-510-699

อู่รุ่งวัฒนกิจการช่าง
54 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
081-011-6505



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์

สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565ครูท่ีปรึกษา นายองค์อาจ รุ่งเรือง

ช่ือ-สกุล

13 นาย ชลธี อรุณศรี 063-013-7879 063-149-1619

14 นางสาว ฐิติมา เอ่ียมสะอาด 094-609-8081 080-074-8858

15 นาย เดชาวัต ปานประทีป 082-235-1885 086-175-1306

16 นาย ธนนนท์ รอดบุญน า 098-545-1164 064-967-2897

17 นาย ธวัชชัย น่วมเงิน 092-812-5085 062-576-0119

18 นางสาว ภัณฑิรา พิมพิทักษ์ 061-224-1921 062-523-2591

19 นางสาว ฐิติมา วัดล้อม ก.โลหะกิจ
 140 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
089-805-5546 098-347-7295 092-573-2904

20 นาย ตระการ มอญไทยกุล 063-020-5585 080-887-1896

21 นาย ปฏิภาณ คุ้มครอง 098-273-8380 092-505-6033

22 นาย พีรพัฒน์ ส ารี 089-257-8763 089-059-3675

23 นาย ธงชัย ทองสร้อย 064-961-2571 098-517-1880

24 นาย นันทภัทร มีพร้อม 083-312-0644 083-449-9116

25 นาย ปวริศ เกิดยินดี 062-659-3760 087-151-3397

26 นาย พีระพงค์ กลมกล่อม 080-616-0354 080-615-0296

27 นาย ธนวัฒน์ ทองก าเหนิด 063-535-7912 063-535-7912

28 นาย ธีรภัทร์ เนตรน้อย 095-059-0330 099-071-6861

29 นาย ปฐิภาณ ก่ีแสง มานพแทรกเตอร์
139 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
081-009-8112 062-074-6117 090-494-6526

สมพงษ์ โมดิฟาย
16/4 ม.5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
098-448-8258

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิบลิงส์ เอ็นจีเนียร่ิง
214/2 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

062-577-1329

088-296-5763

อู่ช่างมอส
120/12 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-633-6883

บริษัท เค. เอส. บางสะพาน เอ็นจีเนียร่ิง 

จ ากัด

19 ถนนเพชรเกษม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
098-948-6449



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์

สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565ครูท่ีปรึกษา นายองค์อาจ รุ่งเรือง

ช่ือ-สกุล

30 นาย พัฒนา มานะแท้ หจก.วิรัชแมคคานิคอล เซอร์วิส
ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-325 089-255-5291

31 นาย ภัทรพล แก้วสุวรรณ โรงกลึงช่างเอก
 201/8 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
087-167-1134 062-540-6136 089-972-3994

32 นาย ทรงเกียรติ พิมสอ

33 นาย พัชรพล จันกัน

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  33  คน       (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 26 คน        ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน  7  คน  

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  16 แห่ง  

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด
9/1 ม.4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
032 548 450



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นาย ธนพัทร แตงทอง 092-453-5841 090-442-6190

2 นาย เจษฏา ทวีศิลป์

3 นาย ศิวกร แซ่ต๊ัน

4 นาย มณเฑียณ ศรีณรงค์ 093-029-2097 098-030-5025

5 นายเ เจษฎา ทองอยู่ 092-371-3778

6 นาย รพีภัทร พราหมน้อย 095-337-7325 062-389-6321

7 นาย กิตติคุณ ก าเนิดสูง 061-609-5526

8 นาย ห้าอนันต์ อินทร์อนันท์ 098-771-3182 094-545-4447

9 นาย พีรณัฐ ภิญโญ 062-495-1840 087-159-8745 
10 นาย อรัญชัย อ าพร 098-617-7598 094-929-6652

11 นาย สมภพ พวงมาลา 064-775-4415 084-865-4443

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  11  คน
นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 11 คน               (นางสาวเกษร  สาระบูลย์ ) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน  0  คน                ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  5 แห่ง  

 

082-156-5324
ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
หจก.ช.พัชรจักร์

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

032-819-129

087-168-8404

อู่ปุ้มดอนทอง

บริษัท คลองลอย ซิต้ี จ ากัด
555 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
087-171-5559

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548-459

ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
089-549-4909

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางสาวเกษร  สาระบูลย์  ท่ีปรึกษาร่วม นายญัติพงศ์ สุระก าแหง

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
086-0694123 099-0121280 090-3991525

2 นาย กฤษฎา ครองทรัพย์ 065-5849230 086-0993832

3 นาย ซอลีฮีล ยีแว 093-5906538 062-2422086

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

ชุมพร 86160
077-630501 062-4209248 098-3499239

5 นาย นฤสรณ์ ยะโสต 093-1092657 083-3173100

6 นาย เกียรติศักด์ิ หว่านพืช 061-3308480 061-2893979

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

บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-3782158 094-7532796

8 นาย ธัญเทพ แดงเลือด 092-8488192 087-8304905

9 นาย ธวัชชัย โสพงค์ 080-8880435

10 นาย กฤษฏา มูลทองแสง 062-4540422 062-4744944

11 นาย อัครชัย ทุ่งศรีแก้ว 061-4615441 098-8616351

12 นาย กฤตยชญ์ ม่ังเจริญ 061-0714303 061-0875475

13 นาย ธนกฤต  ปราบภัย บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
9/1 หมู่ 4  ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 548 450

065-7050585 084-3155948

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

ช่ือ-สกุล

032-694619

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง
15/4 หมู่ 7 ต าบลทรายทอง อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-8174434

นิจ ไดนาโม
71 หมู่ 5 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
081-7636410

ร้านร่อนทองโทรทัศน์
19/12 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
081-1912505

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
888 หมู่ 5 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

ช่ือ-สกุล

14 นางสาว กรกนก พิงแพ 092-7602259 082-2905486

15 นางสาว ธนัชพร พรมแก้ว 065-6043298 065-00213297

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

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
086-7573055 065-5701652 098-2543099

17 นาย พิพัฒน์ เหมือนวงค์ 062-3387879 062-3347547

18 นาย ชินวัตร อ่วมเครือ 098-2381368 093-0985933

19 นาย นันทกานต์ พันธ์สุข 080-6127543 089-3790261

20 นาย ณัฐพงษ์ ตะก้อง 062-4312348 093-0793751

21 นาย บารมี พลีคาม 056-1244755 084-5538418

22 นาย ธนากร แก้วขาว 080-8182907 082-4544176

23 นาย พัสกร โรจนงค์ 093-6912177 085-5063104

24 นาย บุญศิริ คงโพธ์ิ 082-2930756 092-8984992

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691300

092-8310816 083-3173867

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

081-8504032

032-557107
098-9375860 092-4388045

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-876255 092-5591937 090-1384835

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง

องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ
150 หมู่ 3  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 818 160

032-693175

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลายแอนด์ 

เซอร์วิส

214 หมู่ท่ี 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

081-9871236
269/17 หมู่ 1  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
คลีนิกดาวเทียม

087-1688404

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

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-3323546

 200 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย

ช่ือ-สกุล

28 นาย ปฏิภาณ ฤาดี 063-6050396 064-2370692

29 นาย พีระวัธร ขาวปลอด 080-2187586 088-7093531

30 นาย ธีระพงศ์ ขวัญสุวรรณ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
9/1 หมู่ 4  ต าบล แม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
 032 548 450 080-6150627 081-2768853

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

สะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691133 062-5604656 063-5942576

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

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
089-5495646 095-4136575 083-6915035

33 นาย เฉลิมชัย น้อยค านึง เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย
 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032 699 405 093-0800038 080-6501541

34 นาย ชัยยา บุญพิทักษ์ 061-4481327

35 นาย พิเชฐพงศ์ ศรีมาลา 092-5753884

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  35 คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 32 คน            (นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 3  คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  23  แห่ง  

มนตรีแอร์
105/2 หมู่ 4 ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
087-9204031

พรเพลงโปรโมช่ัน
163/4 หมู่ 2 ต าบลไชยราช อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
084-4437228



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว สุทัตตรา หมู่น้อย นพพลคาร์ออดิโอ
29/5 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
083-311-6882 082-224-8134 082224-8134

2 นาย นฤสรณ์ วงษ์ทอง

3 นาย กิตติพงศ์ ชมอินทร์

4 นาย คมศร จันทร์คง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางสะพานน้อย เรดิโอ
116 ม.4  ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย

 จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ 77170
081-0058153 090-224-5016 080-730-5364

5 นาย จิระชัย พุ่มทอง 083-603-3485 092-745-1579

6 นางสาว นารีรัตน์ กาญจนรุ่ง 096-916-1385 081-198-6686

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
081-942-8094 065-635-2515 061-537-3203

8 นาย สมศักด์ิ นาวงศ์ 082-648-1742 082-648-1742

9 นางสาว เจนจิรา องอาจ*** 061-4956920 081-0066198

10 นาย ชัยภัทร์ เดชธนู 082-502-1014 089-219-7253

11 นางสาว นันทนา อุณหะนันท์ 087-809-2054 080-690-3845

12 นางสาว ณหฤทัย ดวงแก้ว 092-619-3672 092-619-3672

13 นางสาว ณัฐนิชา เพชรคง 098-479-7875 080-616-1980

14 นางสาว สิริรัตน์ พุกหว่าง 092-705-2631 089-225-1633

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์

ช่ือ-สกุล

092-682-8601 092756-1002

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

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
0-3269-2213

เพาเวอร์สเต็ป
13/18 ถนนเพชรเกษม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

โรงพยาบาลบางสะพาน
94 ถนนเพชรเกษม ต าบลก าเนิดนพคุณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-1132-3

11 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดระจวบ

คีรีขันธ์ 77140

083-090-2606

ร้านมาเต็งเซอร์วิส
138/1 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-248-8995

บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจ ากัด มหาชน 0-3251-0699



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์

ช่ือ-สกุล

15 นาย ทัศน์ทยา พูลเกษม 065-597-2735 092-4022581

16 นาย วรฤทธ์ิ สิงห์อยู่ 065-756-5280 061-840-3447

17 นาย ธนกฤติ ทรงลักษณ์ 091-739-2836 062-149-8944

18 นางสาว วิไลวรรณ จันทร์เจ็ก 082-652-3389 087-086-3936

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

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
085-1919445 082-640-7917 096-931-9019

20 นางสาว บัณพร ชูเดช ร้านบ้านมือถือไชยราช
เลขท่ี 328 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
083-309-9033 063-574-8020 062-235-5134

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

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0-3868-5176 098-267-2498 098-280-2160

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-1403 080-782-1316 081-735-1553

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
085-993-8820 063-858-7878 098-159-8802

24 นาย ศุภมงคล ศรีเพียงจันทร์ 096-643-2377 096-643-2337

25 นาย อลงกรณ์ วงษ์ปา 092-773-1019 090-437-6826

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
084-828-2177 065-648-9675 098-035-2537

ร้านแอด ออโต้ ซาวด์
93/5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
083-559-8168

ร้านสุขสันต์ซาวด์
 17/9 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์77140
063-895-6614

086-947-3586พิรุณอิเล็กทรอนิกส์
186/6 ต าบลไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

86210



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ครูท่ีปรึกษา นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์

ช่ือ-สกุล

27 นาย สุทธิชัย หินศรี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหสมบูรณ์ อินเตอร์

เนช่ัน

 98/4 ม.6 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ 77230
0-3269-1827 082-026-6701 092-543-8507

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
098-936-5355 097-284-9014 062-512-4005

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
098-882-6293 099-223-8878 063-005-8355

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
062549-4264 098-767-6317 098-767-6317

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  30 คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 16 คน    (นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 14  คน                ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  21   แห่ง  



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694-669 064-913-8012 086-088-3097

2 นางสาว กนกวรรณ หงษ์ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
085-704-4017 098-418-6412 097-975-8501

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-500 092-689-4060 093-239-8003

4 นางสาว รจนา จันทร์เจริญ 065-257-8176 064-638-3007

5 นางสาว จันทร์วิลัย สะอาดศรี 063-660-9972 062-572-6714

6 นางสาว เจนจิรา อาจอ่อนศรี ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางสะพานน้อย
ถนนเพชรเกษม ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-145 098-894-9779 092-450-2540

7 นางสาว กัญชพร บานเย็น เทศบาลต าบลบ้านกรูด
หมู่ 3ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
032 695 337 098-883-4930 092-936-8681

8 นางสาว ชัญญาฎาริสร์ พิณพรหม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดอนแหลมใหญ่
เลขท่ี 35/4 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695-350 092-619-3591 080-635-2486

9 นางสาว ภรณ์วดี มากยอด 063-1737850 092-903-4585

10 นางสาว ณัฐธิดา ประภาวงศ์ 062-405-7203 087-062-2690

11 นางสาว ทิพย์วัลย์ สิมมา 087-835-1812 085-295-7218

12 นางสาว เนตรดาว หอมกระแจะ 093-723-8086 098-298-8932

13 นางสาว นันทชา ชุ่มช่ืน 096-760-2457 084-746-3044

14 นางสาว ธนนันท์ ตรีสุวรรณ 065-582-7708 085-265-7186

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวพนิดา  ชมยินดี

ช่ือ-สกุล

บริษัท พีพีพีกรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 132 ถนนเพชรเกษม ต าบลช้างแรก อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-909-611

บริษัทศิริวัฒนาพร จ ากัด 249 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-617-167

032 816 255องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย

ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพานน้อย
54/2 หมู่ 4, ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77170
032 699 588

232 ม.5 ต าลบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวพนิดา  ชมยินดี

ช่ือ-สกุล

15 นางสาว ธันยธร สีด า เบย์วิว บีช รีสอร์ท
13 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
081-992-3132 065-476-7317 063-476-7317

16 นางสาว นาตยา แสนรถ ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย
ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
088-981-6093 092-779-1158

17 นางสาว นิจวิภา ร่มทอง
โชว์รูมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บ.เทพวัลย์ 

ยนตรกิจ จ ากัด สาขาไชยราช

ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694-639 093-682-6044 061-492-5647

18 นางสาว บัณฑิตา หอมกระแจะ บริษัทศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ 2014 จ ากัด
ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
063-089-8678 092-287-9507 065-094-6005

19 นางสาว ประติภา ศรีรักษ์ 061-530-7192 098-596-2427

20 นางสาว รัชนก ชูก าลัง 063-1600-663 086-169-7393

21 นางสาว ภัทรวดี มณีพงษ์ 082-061-1213 098464-5457

22 นางสาว เปรมยุดา อุดมพันธ์ 090-281-8099 063-890-5624

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-2234 092-651-2948 080-652-3301

24 นางสาว พัชรี แซ่ซู สหกรณ์ยูเน่ียนพัฒนาประชาราษฎร์ จ ากัด
ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
089-913-3919 062-427-0500 095-839-1955

25 นางสาว วิไลวรรณ เทพพิทักษ์ 099-0045594 092-3855469

26 นางสาว พิณนภา เพ็ชรทอง 065-697-3011 061-679-1843

27 นางสาว ภณิดา ปานรัก องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
 888 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
0-3269-4619 064-503-8401 089-020-8662

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน
 148 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691-300

126 ต าบลไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

86210
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ(ชุมพร) จ ากัด 077-651-288

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(เกาะยายฉิม)

15/9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

0-32-697-300 

ต่อ 13



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวพนิดา  ชมยินดี

ช่ือ-สกุล

28 นางสาว ภัทรชิญา ศรีโชติ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท
300 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77190
02 463 7909 064-545-0366 064-8780364

29 นางสาว ภัทรวดี อุลิต
ส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สาขาอ าเภอบางสะพาน

100 ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032697-227
032-697-227 099-334-4427 085-059-7908

30 นางสาว ภัทรวดี เอ่ียมจิตต์ 092-849-1183 098-147-2201

31 นางสาว อริสรา ร่วมดี 062-383-7248 081-191-7678

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-1014 062-125-4084 098-135-5612

33 นางสาว วรัญญา เพ็ชรมณี 061-272-7939 085-665-2072

34 นาย สิทธิเดช ปานศรี 098-695-2264 086-167-6789

35 นางสาว วราภรณ์ ขันนาค สหการณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697062 064-948-1430 092-982-1574

36 นางสาว อรนงค์ โพธ์ิยะ 065459-4216 085-367-5461

37 นางสาว วาทินี เสียงใหญ่ 094362-5339 062-491-6869

38 นางสาว วิชชุดา อินทร์แย้ม ท่ีท าการปกครองอ าเภอบางสะพาน
ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 691 395 061-210-0636 097-197-3728

39 นางสาว อรวรรณ เย็นสนิท 098-482-4648 080-638-5404

40 นางสาว สายฝน ศรีสุวรรณ 062-539-5182 065-067-3312

41 นางสาว สุรีภรณ์ บุญสิน
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนช่องลมพัฒนา 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
061-867-3914 065-078-3497 063-010-8845

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีพี จ ากัด 89/9 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
077-611-50

ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691-403

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางสะพานน้อย
90/6 ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานนน้อย 

จงหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-241

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(สาขาบางสะพาน)

209 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3254-8187-8



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวพนิดา  ชมยินดี

ช่ือ-สกุล

42 นางสาว ศิรินภา คงคา เทศบาลต าบลทับสะแก
111 หมู่ 11 ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก 

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
0-3267-1066

43 นางสาว ปริญญา เข็มหนู รอเอกสาร

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  43  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 1 คน          ( นางสาวพนิดา  ชมยินดี) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 42 คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  32   แห่ง  



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว สุภัสร แสนสมบัติ 080-695-4725 087-281-3312

2 นางสาว พรพิมล จันทร์ประกาศ 065-3272971 065-403-9153

3 นางสาว พัขราภรณ์  เพ็งกลาง 080-616-8302 080-161-8302

4 นางสาว ศิรวิทย์ เมืองรมณ์ 099-072-2138 089-029-4283

5 นางสาว อภัสรา เรือนจันทร์ 065-280-1667 092-820-0634

6 นางสาว ภัทรวดี สิทธิวัฒน์ 092-658-1553 080-608-1672

7 นาย วันชัย แก้วแกมทอง 080-827-3515 092-880-000

8 นาย พัทวี แสงทอง 062-117-4346 082298-9791

9 นางสาว วรรรพร มะณีแดง 092-770-5799 093-120-8723

10 นางสาว วรินธร หลิมสกุล 062-541-3579 080-768-3537

11 นางสาว พิชญาพร ภิรมย์รอด 063-085-3132 831717353

12 นางสาว วรนุช พิมพา 090-788-1501 063-183-9759

13 นางสาว ปารีดา หวังคลี 095-706-9903 061-797-7493

14 นางสาว สุนิสา ตุ้มเหล็ก 062-128-6649 098-462-0495

15 นางสาว นภัคสณาภรณ์ สุขทวี 098-158-1626 092-462-3298

16 นาย ภานุพงศ์ ศรีมัจฉา 092-8720927 082-290-0288

17 นางสาว รัตนาวลี พลอยบุษย์ 092-8720928 082-290-0289

18 นางสาว วรนุช อ่างแก้ว ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย
ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรี

ขัน์ 77170
032-699-145 085-520-7912 063-874-7745

19 นาย พีระวัส หม่ืนวงศ์ 062-993-3971 061-438-4715

20 นางสาว วชิรญาณ์ เถาเครือมาศ 098-4756063 096-2453224
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก

 193 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032 510 022

032 818 160

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

 77140

062-525-4497

062-525-4498

องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ

032-679007
194 ถ.เพชรเกษม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
สถานีต ารวจภูธรบางสะพาน

ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ

ช่ือ-สกุล

เทศบาลต าบลร่อนทอง 123  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 0-3269-7495

ท่ีว่าการอ าเภอบางสะพาน ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 032 691 395

สถานีต ารวจภูธรธงชัย 233 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 032-695-024

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691239



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ

ช่ือ-สกุล

21 นางสาว วันพรรษา สิงห์ฤกษ์
ส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีนธ์ สาขาบาง

สะพาน

100  ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032-697-227 065-218-2837 091-273-9231

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-249 064-975-0875 081-013-6407

23 นางสาว ศจีรัตน์ สละภัย บริษัท สยามบิลเล่ียนแนร์ จ ากัด
27/1 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
096-0018499 092-701-2447 061-606-6380

24 นางสาว ศศิวิมล นาคน้อย 032-818-588-9 080-782-1820 089-821-1863

25 นางสาว ศิริพรรษา ภัยวิมุติ 064-034-1710 064-034-1710

26 นางสาว ณัฐกานต์ ธรรมศิริ 062-154-0027 093-017-8055

27 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงสว่าง 087-155-7866 097-045-3139 094-974-0808

28 นาย ภูธนดิศ มาตวงษ์ คอมอาร์ต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
 101 ถนนเพชรเกษม ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697-082 095-371-4886 062-669-6146

29 นางสาว อรตรีญา สุนทรโรวิก ไปรษณีย์บางสะพานน้อย
106 ต.บางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

77170
032 699 018 062-007-6941 066-150-8781

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
032-671-1144 064-968-4310 098-908-8336

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691271 080-8229603 092-9587134

นักเรียนท้ังหมด       จ ำนวน  31  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 6 คน         (นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ)

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 25 คน                 ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร    จ ำนวน  18   แห่ง  

สถานีต ารวจภูธรบางสะพานน้อย
150 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170

องค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล
ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว พิมพ์ชนก แจ่มจันทร์ 061-0593356 090-1630362

2 นางสาว ณัฐลดา ใส่เย็น*** 063-857-4566 091-316-3107

3 นางสาว ปวีณ์สุดา อุทัยธรรม 062-9861191 061-0958582

4 นางสาว พนาวัลย์ ศรีเรือง

5 นางสาว กัญญาณี กรึกกรอง 098-7916676 093-3642252

6 นางสาว ขนิษฐา ไทยแสน 065-6811598 063-6249943

7 นางสาว ดวงกมล หงส์ทอง 065-2946812 087-1708798

8 นางสาว พุฒิตา กลับกลาย 092-5145121 092-5216998

9 นางสาว ศุภร ศรีสดใส 080-8201254 092-9892199

10 นางสาว บุศบงค์กศ ขาวผ่อง 094-7535963 097-9405929

11 นางสาว ธัญชนก ลึกล ้า 064-0356201 094-1374252

12 นางสาว นีราพรรณ แซ่ตั ง 063-6043593 080-6523117

13 นางสาว ยุพา ขุนทอง 065-5471568 062-2983100

14 นางสาว นิตย์ธเนศ ทรหด 092-6914557 082-9532693

15 นาย ธิปไตร ชัยหา 092-3417018 098-3622942

16 นางสาว มยุรธา แกมแก้ว 092-3417018 097-0888170

17 นางสาว สุกัญญา ยกม่วง 062-3978511 080-8143204 098-3699670

18 นางสาว พรทิพย์ แก้วสีเหลือง 032-8176121 080-8286584 808185339

19 นางสาว วริศรา หนูถึง

20 นางสาว สุกัลยา หาญสิงห์

171 หมู่ 9 ต้าบลพงศ์ประศาสน์ อ้าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โรงแรมบางสะพานคอรัล

เดอะวิน โฮเทล หมู่ 6 ต้าบลก้าเนิดนพคุณ  อ้าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-8801010

ซีเนร่ี บีช รีสอร์ท 100/2 หมู่ 1 ต้าบล พงศ์ประศาสน์ อ้าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
098-8289968

โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา
83/199 ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032 655 333

032-532288

วาฏิกา รีโซ่วิลล่า กุยบุรี

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-557-323

69 หมู่ 5 ต้าบลบ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

77210
081-8404268

Inter Continental Hua Hin Resort 33/3 ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-616999

บางสะพานรีสอร์ท 36 ต้าบล แม่ร้าพึง อ้าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
092-5627899

เดอะซีเคร็ท
1/9 ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการโรงแรม  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการโรงแรม  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2565   ครูท่ีปรึกษา นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ

ช่ือ-สกุล

21 นางสาว พิมพิศา เณรวงษ์ 062-1477287 098-8461149

22 นางสาว มุกดา เทียมพันธ์ 062-5822143

23 นางสาว รัฐวิสา พรหมชนะ 080-9200188 092-8595017

24 นางสาว สุภาพร จวบนก 098-2373762 063-5918416

25 นางสาว สุวภัทร สุวรรณชนะ

26 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  

โรงแรม แอทที บูทีค 582 หมู่ 1 คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032 661 888

เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
78  ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77120
032-820141

หาดสนรีสอร์ท
69 ม .3 บางสะพาน บางสะพาน น้อย 

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699196


