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ชื่อสถานประกอบการที่ให้ความรว่มมือ 

ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทร & Fax 
บริษทั อาร์ ที ออโตโมบิลส์ 
จ ากัด 

29/2 หมู ่4 ถ.บางนา - ตราด ต.ทับพา อ.เมือง จ.
ระยอง 

โทร 21000 
Fax 038-807100 

บริษทั อาร์ ที ออโตโมบิลส์ 
จ ากัด (สาขาปลวกแดง)  

450 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร 21140 
Fax 038-807100/038-807865 E-
mail:hr@fordekgroup.com 

บริษทัสกลเจริญศร ีจ ากัด 
(สาขานครพนม มาสด้า) 

227-229 หมู่ที ่ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครพนม 

โทร 48000 
Fax 042-522859 

บริษทัสกลเจริญศร ีจ ากัด 
(สาขานครพนม ฮีโน่) 

227-229 หมู่ที ่ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครพนม 

โทร 48000 
Fax 042-522859 

บริษทัโตโยต้าดเียี่ยม จ ากัด 99 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ ่อ.เมืองอุบลฯ จ.
อุบลราชธาน ี

โทร 34000 
Fax 045-313-888 

บริษทั อาซาฮีเมททัล 257/1 ม. 4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมบางป ูซ. 3 ซี ต.
แพกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

โทร 10280 
Fax (02)3239759 

บริษทั เอชอาร ์แสตนเลส จ ากัด 9/19 ม.6 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร 74000 
Fax (034)854845 

บริษทัโอคาโมโต ้(ไทย) จ ากัด 174 ม.2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

โทร 13170 
Fax 035-271191,721266-7 

บริษทัลาดกระบงัทูลล์แอนท์
ดาย จ ากัด 

864 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทบัยาง เขตลาดกระบัง 
กทม. 

โทร 10520 
Fax 02-7380170-5 

บริษทั ทีมเทคโนโลยี ่คอนซัล
แต้น เซอร์วิส จ ากัด 

14 ซอยสวนฝรั่ง ถ.ประชาช่ืน ข.บางซื่อ กทม. โทร 10800 
Fax  

บริษทั อาซาฮีเมททัล 257/1 ม. 4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมบางป ูซ. 3 ซี ต.
แพกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

โทร 10280 
Fax (02)3239759 

บริษทั เอชอาร ์แสตนเลส จ ากัด 9/19 ม.6 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร 74000 
Fax (034)854845 

บริษทั ลี วิคเตอร ์เฟอร์นิเจอร ์
จ ากัด 

24/14-15 หมู่ที ่16 ซอยประชาอุทศิ ถ.ตลิ่งชัน-สุ
พรรบุร ีต.บางแม่นาง อ.บางใหญ ่จ.นนทบุร ี

โทร 11140 
Fax  

 

ตารางที่ 36 ช่ือสถานประกอบการที่ใหค้วามร่วมมือ 

 

 



จ านวนโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
  สาขาวิชาเครื่องกล 
ล าดับ ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่าย จ านวน 

1. โครงการ รถประหยัดน  ามัน  ปวช.3 9,000.00 1 
2. โครงการท าสีรถไฟฟ้า ปวช.3 13,000.00 1 
3. โครงการ รถน าเที่ยว ( ตัวถังรถยนต์ ) ปวช.3 66,132.00 1 
4. โครงการรถไฟฟ้า เครื่องล่าง และ ติดตั งมอเตอร์  ปวช.3 121,475.00 1 
5. โครงการรถน าเที่ยวสีรถ ปวช.3 3,500.00 1 

ตารางที่ 37 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการเครื่องกล 
 
  สาขาวิชาเครื่องมอืกล ฯ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่าย จ านวน 

1. ลูกดิ่ง  - 11 
2. งานเชื่อมมีดกลึงด้วยแก๊ส - 10 
3. โครงการตู้ cnc  ปวช.3 8,700.00 1 
4. โครงการเครื่องบดผักตบชวา ปวช.3 4,758.00 1 
5. โครงการเครื่องสีข้าว ปวช.3 57,750.00 1 
6. โครงการสายพานล าเลียงสิ่งของ ปวช.3 14,164.00 1 

ตารางที่ 38 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
 
  สาขาวิชาโลหะการ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่าย จ านวน 

1. โครงการเครื่องย่อยก่ิงไม ้ ปวช.3 9,210.00 1 
2. โครงการรถจักรยานปั่นส่ีคน ปวช.3 3,240.00 1 
3. คราด ปวช.1 - 30 
4. คราด ปวช.2 - 35 
5. ป้อมยามป้อมปราบ ปวช.2 - 1 
6. ที่จอดจักรยาน ปวช.1 - 1 
7. ม่านระแนงบังแสงห้องประชุม ปวช.2 - 3 
8. ระเบียงเรือนพยาบาล ปวช.3  - 1 
9. งานตกแต่งเรือนพยาบาล ปวช.2  - 1 
10. โต๊ะปฏบิัติงานเช่ือม ปวช.2 12,000.00 5 
11. ศาลารถฟักทอง ปวช. 2  15,000.00 1 

ตารางที่ 39 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการโลหะการ 
 

http://www.atsn.ac.th/sendproject/65.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/68.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/69.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/70.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/75.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/61.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/62.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/63.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/66.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/67.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/71.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/64.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/74.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/76.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/77.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/78.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/79.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/80.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/81.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/82.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/92.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/93.pdf


  สาขาวิชาการกอ่สร้าง 
ล าดับ ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่าย จ านวน 

1. โครงการตกแต่งและท าสีห้องเรียน ปวช.3 5,698.00 1 
2. โครงการบิวอิน โครงสร้าง ปวช.3 37,332.00 1 
3. โต็ะบาร์  ปวช.2 - 2 
4. เก้าอี บาร์ ปวช.2 - 8 
5. โต็ะอาหาร ปวช.2 - 2 
6. เก้าอี โต๊ะอาหาร ปวช.2 - 8 
7. เก้าอี ชายหาด ปวช.2 - 4 
8. เก้าอี เครื่องแป้ง (ล้อเลื่อน) ปวช.2 - 8 

ตารางที่ 40 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atsn.ac.th/sendproject/72.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/73.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/85.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/86.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/87.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/88.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/89.pdf
http://www.atsn.ac.th/sendproject/90.pdf


คณะกรรมการในการจัดท าสารสนเทศปีการศึกษา 2555 
 

1. นายอาวุธ    ศิลาเกษ  ประธาน 
2. นายพิชิตพล   บูระพันธ์  รองประธาน 
3. นายสมสมัย   เสวียววงษ์  กรรมการ 
4. นายสุทิน  รังเพีย   กรรมการ 
5. นายทวี  สุทธิรณ   กรรมการ 
6. นายน้อย   นนลือชา  กรรมการ 
7. นายวิรถ  จอกทอง  กรรมการ 
8. นายจ านงค์  ตาระบัตร  กรรมการ 
9. นายประสิทธ์ิ  ค าด ี  กรรมการ 
10. นายปริญยา  สีสม  กรรมการ 
11. นายศิริวัฒน์   ไชยโชติ  กรรมการ 
12. นายสายัญณ์  ดาพงษ์  กรรมการ 
13. นายสมศักดิ์  ชัยหมื่น  กรรมการ 
14. นายอภิรักษ์    พลโลก  กรรมการ 
15. นางสาวพรทิพย์   วิภา  กรรมการ 
16. นายณรงคเ์ดช พลข า  กรรมการ 
17. นางสาวสุภัทรา  สันดี  กรรมการ 
18. นายดอน    วิภา   กรรมการและเลขานุการ 


