
ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

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

2 นาย อภิชาต สุกใส 063-1296148 084-7056924

3 นาย วรกร แพรพันธ์ 082-4026946 080-4051695

4 นาย สมพงษ์ กล่ันเนียม 063-6319181 093-0019352

5 นาย อรรณพ ประกอบบุญ

6 นาย หาญณรินทร์ พูนขุนทด

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
085-3824497 092-8303292 087-1511308

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697108 092-3454497 081-1929633

9 นาย เพชร ศรีสุวรรณ 080-7150120 063-6576366

10 นาย สมัคร สหะพัณ 065-6761083 065-6573365

11 นางสาว วิภาวี สุขสะอาด 098-2462146 086-0787044

12 นาย ภากร สุขมาก 065-8819302 087-0736562

13 นาย มนตรี ช่างเรือนกุล 095-2759974 062-3093983

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697387

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

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
 032 548 450

กิตติพล เซอร์วิส
156 หมู่ 1  ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-694669

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-900994

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายกิตติศักด์ิ ทรหด ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวปิยวรรณ  กระมุท

ช่ือ-สกุล

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ สาขาบาง

สะพาน

333  หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-601772

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693 101



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายกิตติศักด์ิ ทรหด ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวปิยวรรณ  กระมุท

ช่ือ-สกุล

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
061-6256541 099-5461267 087-3154269

17 นาย พัฒธพงษ์ รุ่งสว่าง 092-7601972 089-9510719

18 นาย ณัฐวุฒิ ดอกพรม 092-4280450

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
062-5503652 065-5732262 081-0053043

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

นครศรีธรรมราช 80180
080-4304503 064-5557137 081-0053043

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-699525 062-3685583 081-2947583

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

86270
089-8048881 092-7870642 084-8021028

23 นาย ณัฐวุฒิ เกตุย้อย ปูการช่าง 194 หมู่ 6 ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 087-0225360 093-6188014

24 นาย นิพัธน์ ถ้ าแก้ว 063-072788 092-3563148

25 นาย วีรวัฒน์ ปัจจามิตร 083-8606227 088-6238016

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-80899068 061-3843558 087-0671070

27 นาย ศตวรรษ ชูเมือง 098-9859361 092-893312

28 นาย พลวัต พ่ึงผล 098-9760132 085-7553423

097-9909055

อู่ช่างเก็บ
37/2 หมู่ 6 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

77190

086-1021013,

098-6432698

อู่ช่างกบบางสะพาน
111/10 หมู่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
085-2901315

อู่ทรัพย์บุญส่งยนต์ 121 หมู่ 5 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายกิตติศักด์ิ ทรหด ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวปิยวรรณ  กระมุท

ช่ือ-สกุล

29 นาย นครินทร์ แสงจันทร์
บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 

จ ากัด
 21 หมู่ 3 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
062-5565821

30 นาย ศราวุฒ พลเสน 065-61829

31 นาย พรรษา ม่ันคง 092-9574539 086-8921180

32 นาย ชินวัฒน์ คมข า 064-8787263 090-6365611

33 นาย ธีรชัย โคกอ่อน 062-1368806

34 นาย ปีติภัทร โพธ์ิทอง 095-009795 098-8614452

35 นาย วัชรพล ภู่ประเสริฐ 093-0075919 080-8813245

36 นาย ธีรพร ภะคะ
บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 18 ม.7 ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77150 032-6812687-1  

37 นาย เสริมศักด์ิ ทองขวัญ 082-2473288 086-0825148

38 นาย กมลศักด์ิ พรมแก้ว 062-1596812 092-6235839

39 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) 

               ครูท่ีปรึกษานักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 1 คน

สถานประกอบการ  จ านวน 24 แห่ง  

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
098-7706204

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  39  คน

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 38 คน

032-693125บริษัท บี เอส เมทัล จ ากัด 
10 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

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

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
092-4498451 065-0951705 092-8325082

2 นาย วีรวัฒน์ ช้างทอง
บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน  ามัน
ปาล์ม จ ากัด

21 หมู่ 2 ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-818567-8

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
081-3134747 061-4353927 065-9539759

4 นาย ธีรภัทร เสร็จธุระ C.A.P คูลล่ิง ซิสเต็มแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
14/4-5 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10150
089-0080346 065-3159082 065-3159082

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691422 098-9405673 098-5317734

6 นาย ไอรวิน เลิศแล้ว 092-7638602 090-9482732

7 นาย ณรงค์ศักด์ิ เอี ยวงามดี 092-8711778 061-2014147

8 นาย ขวัญชัย หีดน้อย 062-4741604 083-3125658

9 นาย ณัฐกิตติ เกิดยินดี 092-7198831 064-8645221

10 นาย เกริกฤทธ์ิ กล่อมเกล้ียง 096-9979970 095-098260

032-691403บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด
9 หมู่ 9 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566   ครูท่ีปรึกษานายองค์อาจ  รุ่งเรือง

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566   ครูท่ีปรึกษานายองค์อาจ  รุ่งเรือง

ช่ือ-สกุล

    (นายองค์อาจ  รุ่งเรือง) 

          ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  10 คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 9 คน

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน  1 คน

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  6  แห่ง  



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นาย ประเสริฐศักด์ิ ภัณฑาทร 065-0650017 093-0177929

2 นาย สิทธิศักด์ิ แซ่ต้ัง 065-2671516 064-3854839

3 นางสาว นารีรัตน์ นาคเวช
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลาย

แอนด์ เซอร์วิส

214 หมู่ท่ี 9 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
087-1688404 092-8709695 080-809093

4 นาย อภิรักษ์ สิบทิศ 093-3566722 093-7287599

5 นาย ชานนท์ งามคง 062-5191821

6 นาย เอกรัฐ บัวเกตุ 092-3325985 081-1992334

7 นาย ณัฐพงษ์ บานแย้ม 065-2641842 03-1373320

8 นาย จิรสิน จงักดี 093-1142331

9 นาย คมสันต์ พ่ึงพงษ์ 092-8462090 087-1565094

10 นาย พชร แก้วมณี 080-5149246 061-7050108

11 นาย รณกฤต ล่ิมสมานมิตร 097-9471569

12 นาย อาทิตย์ ชิตแป้ อู่รุ่งวัฒนกิจการช่าง
54 หมู่ 1 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  77170
081-0116505 092-8413320 061-4981230

บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697261

บริษัท รุ่งทวีการช่าง (สมชาย

เหล็กดัด) จ ากัด

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษานายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวมาลิณี ชัยกุลเสรีววงค์

ช่ือ-สกุล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิบลิงส์ เอ็นจิ

เนียร่ิง
214/2 หมู่ 7 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
088-2965763

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชติมิตร เอ็นจิ

เนียร่ิง

149/5 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
085-2625307

161/1 หมู่ 5 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
099-2875592



                (นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ์) 

                            ครูท่ีปรึกษา

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 11 คน

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 1  คน

สถานประกอบการ  จ านวน  6 แห่ง  

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  12  คน



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นาย ศรัณยู คงมาก 080-813-5571 061-201-5569

2 นาย อนุรักษ์ รองรัตน์ 065-670-2712 088-457-9964

3 นาย อนุรักษ์ หาลาภ 094-6258240 088-1809819

4 นาย ยุทนา เบ้าทิพย์ 094-962-3992 092-447-8993

5 นาย อนุรักข์ ทองสุขดี 096-267-2870 096-396-8602

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

 ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธื
089-837-879 065-7012983 089-991-2983

7 นาย ชัยยพร ครุฑเผือก

8 นาย ชาญวิทย์ ก้อนเพชร

9 นาย ชาญวิทย์ คงทวีทรัพย์

10 นาย ธนาพนธ์ คงยาง 098-541-7487 098-286-3415

11 นาย ณัฐพล สายทองสุข 064-682-3522 080-779-0164

12 นางสาว ฉวัวรรณ เก่งการ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
ต าบลช้างแรก  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-510-022 963943770 087-003-5047

13 นางสาว กาญจนา รัตนิพนธ์
บริษัท พี เอส พี ไฟเบอร์ เทค 

จ ากัด

ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
062-337-4797 092-815-1451 083-995-2939

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จ ากัด (มหาชน)

9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-694403

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด

 (มหาชน)

111 หมู่ 4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-5483758-0

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภชัย ซัพพลาย

 แอนด์ เซอรวิส

ท่ีอยู่214 หมู่ 9 ต าบล ร่อนทอง อ าเภอ บาง

สะพาน จังหวัด ปรพจวบคีรีขันธ์
087-1688-804

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายธนากร  วงษ์สมัย

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายธนากร  วงษ์สมัย

ช่ือ-สกุล

14 นางสาว ณัฐกานต์ ป้องฉิม
บริษัท ดับบลิว.ดี.ซี สแตนเลส 

ดีไซน์ จ ากัด

589/8 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
094-8595554 063-308-5528 089-414-2105

15 นางสาว พีรวัฒน์ จันทร์วงค์ 064-871-2526 083-313-7893

16 นาย จักรพงษ์ เช้ือสุวรรณ์ 092-328-0152 089-881-1024

17 นาย จักรพงค์ ใจดี

18 นาย พิชญุตม์ สุรัตนกูล 098-9986293 063-6696193

19 นาย ธีรธัช ร้อยแก้ว 062-3315181 087-0396949

20 นาย ณัฐวุฒิ อุ่นใจเพ่ือน

21 นาย สุรศักด์ิ สินอ่วม 061-550-0394 061-550-0394

22 นาย เอราวัณ ภูเจริญ 092-272-5113 092-2725513

23 นาย สุวิจักขฌ์ เช้ือชะเอม

24 นาย อลงกรฌ์ ยอดเกตู

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
061 413 8834

27 นาย เอกรัตน์ ทองศรี บริษัท วิภาคอนแทรคต้ิง จ ากัด
90/1 หมู่7 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
089-264-5698 062-361-5704 087-163-9702

หจก.ช.พัชรจักร์
ท่ีอยู่68/6 หมู่ท่ี2 ต าบล ก าเนิดนพคุณ อ าเภอ

บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
082-156-5324

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691423-7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบาง

สะพาน

148 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691300



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายธนากร  วงษ์สมัย

ช่ือ-สกุล

25 นาย เลิศศักด์ิ คุ้มน้อย เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ
999 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-619-320 981464048 092-370-8983

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691-211 092-643-5231 081-858-5617

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77170
062-196-6945 062-341-9327 088-456-9608

28 นาย ปัณณวัฒน์ สุขทวี

29 นาย พิพัฒน์ วัดล้อม 098-8318218 081-756-8093

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
061-464-2115 089-008-0061

31 นาย โกเมนทร์ บุญนาค
บริษัท  บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ 

จ ากัด

98/8 ม. 5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ. 

ประจวบคีรีขันธ์ 77130
092-505-9599 092-710-1939 065-953-9759

32 นาย พงศธร รอดพยันต์

33 นาย อธิพงศ์ จันทร์สวี

34 นาย ณภัทร์ ก้อนเพ็ชร

35 นาย นภัสรพี จันทร์ทวี

36 นาย เอกภาพ แดงเหมือน

032 548 450
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง  

จ ากัด

9/1ม. 4 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 77230

บริษัททองมงคลอุตสาหกรรม

น้ ามันปาล์ม จ ากัด

21 ม.3 ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน จ.ประจวบ

คีรีขันธื 77230
032-818-567



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานายธนากร  วงษ์สมัย

ช่ือ-สกุล

37 นาย เกรียงศักด์ิ ขาวสอาด 062-1080506 082-2453759

38 นาย นริศร์ กุณา 063-1017670 098-9121294

39 นาย จิรวัฒน์ กล่ าทอง 092-2599722 098-5417487

40 นาย ณัฐพล จันทร์ทรง

41 นาย พงศ์พฤทธ์ิ แพร่อ าภา

42 นาย ธีรวัฒน์ ใหญ่หลวง

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 693 125

44 นาย ปีติพล โพธ์ิทอง

45 นาย เกียรติศักด์ิ ชัยเสนา 099-1377347 086-1746271

46 นางสาว สุกัลยา สุขชนะ

47 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  

138 ม.4, ถ.เพชรเกษม, ต.สระพัง อ.เขำย้อย จ.

เพชรบุรี, 76140
02 261 5033

บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์ เอเชีย 

จ ากัด

979 หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ 10540

02-1708980

ต่อ 347

บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 

จ ำกัด

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548394-8

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชติมิตร เอ็นจิ

เนียร่ิง

149/5 หมู่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
086-7573055



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว  รุ่งทิพย์       วงษ์อยู่ 061-443-5953 061-669-1424

2 นาย     ศุภกร      ชู่ช่ืน 065-671-1750 081-705-2642

3 นาย       ธนพล       เภริณทวงศ์ ศูนย์บริการซัมซุง ซีคอนสแควร์

ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขท่ี 357 ช้ัน 3 

เลขท่ี 607, ถ. เพชรเกษม บางหว้า, 

กรุงเทพมหานคร 10160

02 689 3233

4 นางสาว กัญญารัตน์ ทองอนันท์ 092-7548682 083-8345638

5 นางสาว มณีรัตน์   ทาทอง 064-125-7536 092-792-3329

6 นาย      สิขรินทร์  ต้ังสุนทรตระกูล 0984-650116 090-546-5953

7 นาย     ปภาวิช์    จันทร์แย้ม 061-8750144 083-318-441

8 นาย      จักรกฤษทธ์ิ   อยู่ทอง 092-695-7189 062-3867761

9 นาย      รัชชานนท์    ปัตตลอด 080-606-0901 092-468-5994

10 นาย       บุญญฤทธ์ิ   สืบเพชร 092-516-1315 085-803-9841

11 นาย     ภคพล      คล้ายนัทที 098-525-8146 084-316-8422

12 นาย     กฤษดา    กลมเล่ือม บริษัทเครเอฟฟู้ดส์ จ ากัด
 1 หมู่4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ต าบลนาดี 

อ าเภอเมือง  จังหวัด สมุทรสาคร
034-417-444 063-505-8608 085-294-7293

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษาว่าท่ี นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร

ช่ือ-สกุล

ศูนย์บริการซัมซุง หัวหิน

ศูนย์บริการซัมซุง สีลม

อาคารยูในเต็ดเซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี 301-302 

ช้ัน 3 เลขท่ี 323, ถนน สีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500

02 689 3232

17, 60-61 ถ. เพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
02 689 3233

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า 

ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

เลขท่ี 66 ซ. ศรีนครินทร์ 24 แขวง สวนหลวง 

แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02 721 4091



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษาว่าท่ี นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร

ช่ือ-สกุล

13 นาย  รชานนท์     เลิศแล้ว
ศูนย์บริการทรู พาร์ทเนอร์ สาขา

บางสะพาน

 99/5 หมู่ท่ี1 ต าบล ก าเนิดนพคณ  อ าเภอ 

บางสพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-197 092-453-6848 085-241-1765

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

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692-107 064-928-2171 086-175-6952

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน 14  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 11 คน (นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 3  คน    ครูท่ีปรึกษา

สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  7 แห่ง  



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว ภัทรธิดา นุ่มน้อย 062-3795530

2 นางสาว นฤมนต์ ชมชอบ 093-0208601 086-2811876

3 นางสาว นฤมล หนูรุ่ง
บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697261 092-8921915 098-9531269

4 นางสาว วนิดา วิทยา บริษัท เอ็น.ซี.เค. มอเตอร์ จ ากัด
319 ต าบลก าเนิดนพคุณ  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691509 087-1629017 081-1936135

5 นางสาว ศิรภัสสร พรมจันทร์ บริษัทเอซีซี แอ็คเคาน์ต้ิง กรุ๊ป จ ากัด
147/3  หมู่ 8  ต าบลทองมงคล  อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
089-890019 061-5918767 061-5688937

6 นางสาว โสรยา ศรเฉลิม 082-7179768 084-5695817

7 นางสาว อรไพลิน บุญญากร 062-5121837 085-7371441

8 นางสาว เป้ิล หงส์สา 061-0439550 084-3366289

9 นางสาว อังสุมารินทร์ มีศรีสุข 065-3247193 063-5748016

10 นางสาว อารีรัตน์ ทองไทร บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จ ากัด
98/8 หมู่ 5 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
061-6256541 098-4989605

11 นาย ณัฐวุติ ไตรรัตนกุล บริษัท โฟร์สตาร์ มารีน จ ากัด
88 หมู่ 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693218 098-4457238 061-2306169

032-548450
9/1  หมู่ 4 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
บริษัท เวสโคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ส านักงานไพบูลย์ธุรกิจการบัญชี
264 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77000
032-611831

บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ ามัน

ปาล์ม จ ากัด

21 หมู่ 2 ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-818567-8

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566   ครูท่ีปรึกษานางสาวสุวดี  สายสกล

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566   ครูท่ีปรึกษานางสาวสุวดี  สายสกล

ช่ือ-สกุล

12 นางสาว อุไรพร พิมพา
บริษัท นิธิศอมลดีเวลลอปเมนท์

แอนด์คอนตรัสช่ัน จ ากัด

196 หมู่ 6 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
093-5920178 096-7568837 096-1304002

13 นางสาว สุดารัตน์ เดชวิเศษ บริษัท ล้ิมเจริญล าเลียง จ ากัด 098-4877173 092-4548906

14 นางสาว สุนีย์ ขาวสะอาด บริษัท พี เค คอนส์ จ ากัด 065-5537724 099-0028011

15 นางสาว รุ่งตะวัน รักค า 098-6589341 092-6193075

16 นางสาว ภิญญดา สุทธิสิทธ์ิ 095-8595589 092-4140349

17 นางสาว กฤษณา ทิมทอง 065-3410838 083-3966577

18 นางสาว น้ าทิพย์ โพธ์ิทอง 061-6037718 096-7027925

19 นางสาว วรรณภา กล่ าทอง 099-0840129 061-9957357

20 นางสาว สุชาลินี วิเชียรรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาราวู๊ด  พาเลท
66/1 หมู่ 1 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
090-9913218 092-9306620 085-7952198

21 นางสาว อารยา มงคลแก้วเลิศ
สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย 

จ ากัด

109 หมู่ 4 ต าบลปากแพรก อ าเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-55815 061-7937445 065-5294380

22 นางสาว ศิริรัตน์ เจ้ียมดี  บริษัท เทพย์วัลย์ยนตรกิจ จ ากัด
85  ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691059 065-2978578 092-5797289

23 นางสาว อาภัสรา ฤกษ์มาก
บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล สาขาบาง

สะพาน

119 ม.6 ต ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน

น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-697014 061-4940527 061-5316417

88/8 หมู่ 3 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
063-2773300

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  จ ากัด 

(มหาชน)

111 หมู่ 4  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด 

(มหาชน)

หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691403

032-510699



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566   ครูท่ีปรึกษานางสาวสุวดี  สายสกล

ช่ือ-สกุล

24 นางสาว นิศารัตน์ จิตต์ซ่ือ 096-7205859 085-2960413

25 นางสาว รุ่งฤดี เพชรคง 097-9354971 097-4479297

26 นางสาว ศัลษณี ศิริพระธรรม 062-3500468 062-5474923

27 นางสาว ณัฐนรี ปานพันธ์ 062-3506501 088-3864308

28 นางสาว ศิรินาถ พิกุลทอง 097-2150276 081-0165758

29 นางสาว ดวงนภา สร้างเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมหมุยเซ้ง
2 หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

น้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699133 065-7021436 062-5132866

30 นางสาว นฤมล ก าลังแรง ศรีสวัสด์ิ คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)
105/11 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์  อ าเภอ

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
095-3522977 064-962010

31 นางสาว พรณิดา พลฤทธ์ิ เอไอเอ บางสะพานน้อย
69/2-4  หมู่ 4 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-900421 092-9906901

32 นางสาว รัตติกาล ขุนหม่ืน บริษัท รัตนาพาณิชย์ 2512 จ ากัด
259/101 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์  

อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
063-5694599 092-7078168 092-7873422

33 นางสาว สุจิตรา เพ็ชรตระกูลชาติ บริษัท ริชเชสซัพพลาย จ ากัด
689 แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10170
02-4088288 098-8674830 085-6687476

34 นางสาว ธันยาภรณ์ ศรีละมูล
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน

3/2-3 หมู่ 6  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692081 065-5674988 080-6542398

032-697062

ตรอ.ด า เซอร์วิส
395 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691955

การเงิน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566   ครูท่ีปรึกษานางสาวสุวดี  สายสกล

ช่ือ-สกุล

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  34  คน

นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 1 คน             (นางสาวสุวดี  สายสกล ) 

นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 33  คน               ครูท่ีปรึกษา
สถำนประกอบกำร  จ ำนวน  25 แห่ง  



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน

เบอร์

ผู้ปกครอง
ผู้คุมฝึก

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691133 092-9485688 081-9862380

2 นาย จักรกฤษณ์ โต๊ะทอง ร้านป้ายของโปรด
12/4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
087-1253095

062-8314888
064-6806823 091-0413198

3 นาย พงศกร ไชยะ 063-9362508 081-9325089

4 นาย เกียรติศักด์ิ ยิดส่ัว 080-090-8354 098-4789043

5 นางสาว ดลนภา จันทร์สุภา 092-4319539 098-5023521

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
032-6911889 063-6764270 065-6762184

7 นางสาว วัชรี เพชรรัตน์ 092-3280248 061-6561928

8 นางสาว ศรีลัดดา เขียวข า 092-8075648 085-2940268

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

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77170
089-9448389 062-4628971 092-2873640

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-692167 098-3385794 080-6657612

11 นาย พนธกร วัลย์ดาว โรงเรียนบ้านในล็อค
หมู่ 8 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
092-9071749 065-0958217

คอมอาร์ต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-691403

032-697062

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานางสาวทวีติยา  อินทนู

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน

เบอร์

ผู้ปกครอง
ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานางสาวทวีติยา  อินทนู

ช่ือ-สกุล

12 นางสาว พัชรพร จิตรประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก
หมู่ 3 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-558109 061-2014942 063-6316768

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

สะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
081-6861380 082-5843956 082-8873847

14 นางสาว พิมภภา เพ็ชจะบุตร 062-4875264 093-3563598

15 นางสาว ปิยนันท์ คัมภิรานนท์ 092-6271050 089-8221106

16 นางสาว นวพรรณ พลแก้ว 098-5512999 098-1355612

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
075-7632656 098-7140705 093-4502950

18 นางสาว ปนัดดา ภูลายยาว 080-8082315 092-9599371

19 นางสาว กัญญา ค่อมพันธ์ 096-9385717 092-6828764

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695337 093-0238820 080-3264419

21 นางสาว ณัฐชา เมืองประสงค์ 063-3545618 080-4291649

22 นางสาว ณัฐนรี วัดล้อม 062-0568342 084-8023694

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

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-816111 098-9634891 098-7634682

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
081-5664799 064-2075784 083-8152938

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693101

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



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน

เบอร์

ผู้ปกครอง
ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานางสาวทวีติยา  อินทนู

ช่ือ-สกุล

25 นางสาว ศิริพร เทียมแย้ม 098-5727372 063-2458230

26 นางสาว ธิษนามดี วงค์สุวรรณ์ 092-5264511 092-4189565

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

ประจวบคีรีขันธ์ 77230
0-3269-7493 098-1467009 098-5345972

28 นางสาว พรรณภัส เสมาทอง 092-5997841 098-5718563

29 นางสาว สาวิตรา สลักค า 063-0914017 065-0071109

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

สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
032-671345 092-776305 082-2420401

31 นางสาว ชลธิฌา หงษ์ทอง 099-0297360 092-6012498

32 นางสาว สุมิตตา ฉิมธง 061-0514318 081-8562258

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-693218 080-7715771 091-4675297

34 นางสาว อรนุช เฮงอู้ บีอาร์ต สตูดิโอ
99  ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
096-8587457 064-9908469 065-0584739

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695127 099-0023951 090-7711399

36 นางสาว สกาวใจ แสงจันทร์
บริษัท ซิงเกอร์(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบาง

สะพาน

65 ซอย รัตนโกสินทร์ ต าบล ก าเนิดนพคุณ 

อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
085 485 6163

สถานีต ารวจภูธรธงชัย
233  หมู่ 3 ต าบลธงชัย  อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
032-695024

บริษัท สหยานยนต์บางสะพาน จ ากัด
300/7-9 หมู่ 1 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
032-691167

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-510699



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน

เบอร์

ผู้ปกครอง
ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานางสาวทวีติยา  อินทนู

ช่ือ-สกุล

                (นางสาวทวีติยา  อินทนู) 

              ครูท่ีปรึกษานักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 27  คน

สถานประกอบการ  จ านวน  26 แห่ง  

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน 8 คน

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  36  คน



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถาน

ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว ณัฐณิชา เล็กท่าไม้ 098-0271205 080-7782717

2 นางสาว จิไรพร ดงกระโทก 093-2271751 093-1149676

3 นางสาว เจนจิรา งามสอาด 061-4877982 080-0170396

4 นางสาว อรอุมา ขุนทอง 098-4343791 061-6475953

5 นางสาว อักษราภัค หาญรักษ์ 080-0421833

6 นางสาว เปรมกมล ศรีแดง 062-4046304

7 นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วน้อย 092-9241650

8 นางสาว อาทิตยา สุวรรณพงษ์ 093-5630491 089-9070812

9 นางสาว กัณฑรัตน์ เจริญสุข 093-1251533 089-9939704

   (นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน) 

              ครูท่ีปรึกษานักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 9  คน
สถานประกอบการ  จ านวน  4 แห่ง  

 อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท 
33/3 ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-616999

 

พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ต

ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77110
032-531470

นักเรียนท้ังหมด  จ านวน  9  คน

นักเรียนชายท้ังหมด  จ านวน - คน

เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ 

สปา หัวหิน

53 หัวหิน 5 ต.หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77110
089-6492682

บ้านสวนนพรัตน์ รีสอร์ท
25/2 หมู่ 9 ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
094-1022464

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูท่ีปรึกษานางสาวณัฐริกา  โมอ่อน

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

1 นางสาว ธัญลักษณ์ ชูสังฆ์ ทองมงคลค้ามะพร้าว

41/2 หมู่ 6 ต าบลทองมงคล อ าเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77230

096-0309695 086-1735986

2 นางสาว วณิชยา ตรงบรรทัด 092-6955384 080-6256235

3 นาย สิรวิชญ์ เต้ียวบ ารุง 065-6174754 080-6516363

4 นางสาว นงนุช บุตรเนตร 092-2871566 063-6450573

5 นาย ณัฐพงษ์ ประกอบปราณ 092-8343136

6 นางสาว ปนัดดา ทองสังข์ 063-6560341 081-7224227

7 นางสาว จันทิมา ต้ังธรรม 061-0959586 0588-4573514

8 นางสาว วรรณวิสา วงศ์วรรณ 095-9984453 091-7051555

9 นางสาว จุฑามาศ สะอาดศรี 097-9851131 084-4224376

10 นาย ชนาธิป โอสถเวช

11 นางสาว วาสนา พิมพา

12 นางสาว ธนาทิพย์ ยังดี

13 นาย นที ขาวสง่า

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากัด 
62 หมู่ 3  ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032 693 101

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด 

(มหาชน)

9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-694403

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษานางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นงาม

ช่ือ-สกุล



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษานางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นงาม

ช่ือ-สกุล

14 นางสาว กุลณัฐ แสงทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมเจริญบางสะพาน

340/8 หมู่ 1  ต าบลก าเนิดนพคุณ 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

081-9149770 093-5585230 083-317453

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

อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
063-0814749

061-5634829 098-3896391

16 นาสาว อาภาภรณ์ ป่ินแก้ว 080-6148412 083-9780539

17 นาย สถิต ทองคล้ า 061-1050803 096-0598209

18 นาย อัษฏาวุธ เสม็ดดี 093-5234708 085-2665297

19 นางสาว ปิยธิดา จันทร์นุ่น 095-8904604 080-8320102

20 นาย ธีรพร ท้าวเช้ือลาว 095-7412584 098-9900284

21 นางสาว จันทร์จิรา ยอดอยู่ 092-7853393 092-7028325

22 นางสาว อิษยา เกิดสมจิตต์ 092-052713 081-0125073

23 นางสาว พรทิพย์ สุดอาลัย 092-8868514 086-1747170

24 นางสาว อัจฉรา คล้อยแห่ 061-5307130 061-5635341

25 นางสาว จันจิรา จันทร์สงค์ 080-3722362 096-7397719

26 นางสาว ชญานิษฐ์ เช้ือกรด 062-2244841 089-2606758

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์

กระจายสินค้ามหาชัย

112 หมู่ 10 ต าบลบางโทรัด อ าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

02-0711489

081-5537310



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษานางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นงาม

ช่ือ-สกุล

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

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77190

061-6984456 062-5215671 084-8029521

28 นางสาว หทัยชนก นาน้อย 095-3406045 093-6211691

29 นางสาว สุพิชญา อ่ิมช่ืน 090-7881429 081-8584653

30 นางสาว ดบัสวินี สละภัย 093-7273897 061-6066380

31 นางสาว ดวงสุดา หมายเมฆ 065-5630917 099-0045930

32 นาย ภัคนันท์ ท้ิงแสน 098-9831844

33 นาย วรายุทธ บัวพัฒน์ 092-5457072 080-7781826

34 นางสาว วิภาดา เทพเทียน
ศูนย์บริการ ทรูพาร์ทเนอร์ สาขาบาง

สะพาน

99/5 หมู่ 4 ต าบลก าเนิดนพคุณ 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-692167 061-5620584 061-6620584

35 นาย กฤษกร บ่อแก้ว
บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 

จ ากัด

120 หมู่ 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-691188 065-5293934 083-6198934

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

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
032-548394-8

02-7134886
899/29 หมู่ 2 ต าบลเทพารักษ์ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 10270

บริษัท นิฮอน โกลบอลพลาส จ ากัด

02-1708980

ต่อ 347

979 หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์ เอเชีย จ ากัด



ท่ี สถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์

สถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

นักเรียน
เบอร์ผู้ปกครอง ผู้คุมฝึก

ความร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสถานประกอบการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  ครูท่ีปรึกษานางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี ท่ีปรึกษาร่วม นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นงาม

ช่ือ-สกุล

36 นาย ทวีศักด์ิ สายมายา บริษัท สยามบิลเล่ียนแนร์ จ ากัด

27/1 หมู่ 1 ต าบลพงศ์ประศาสน์

อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77140

096-0018499 097-9358497 098-9051845

37 นาย พิชิตพงษ์ เกิดดี บริษัท มาสเทค ซิต้ี จ ากัด

117/1 หมู่ 4 ต าบลปากแพรก  

อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77170

088-1671558 084-5466017 063-0800445

38 นางสาว อรฤดี จันทร์เฉย
บริษัท เค.เอส.บางสะพานเอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

19 หมู่ 5 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
032-697261 094-3983139 092-6633031

นักเรียนท้ังหมด  จ ำนวน  38  คน
นักเรียนชำยท้ังหมด  จ ำนวน 12 คน     (นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี) 
นักเรียนหญิงท้ังหมด จ านวน 26 คน            ครูท่ีปรึกษา
สถำนประกอบกำร  จ ำนวน 15 แห่ง  


