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ชื่อสถานประกอบการที่ให้ความรว่มมือ 

ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทร & Fax นักเรียนที่เข้าฝึกงาน 
บริษทัโอกาโมโต้ (ไทย) 
จ ากัด 

174 ม.2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร 035-2711187-90 ,721658-
65 
Fax 035-271191,721266-7 

1.นายศรีศุกร์      จะมู  
2.นายศิริพงษ์    ค าแผ่น  
3.นายสุทธิเกียรติ สงเคราะห์ถิ่น 

บริษทั เอชอาร์ แสตนเลส 
จ ากัด 

9/19 ม.6 ต.คอกกระบือ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000 

โทร (034)854554-5  
Fax (034)854845 

1. นายนัฐพล    ขัติยะวงษ ์
 2. นายจักรพงศ์ คุณสิงห์  
3. นายธนากร โกสิงห์  
4. นายสุรศักดิ์ พรมค า 

บริษทัอาซาฮีเมททัล จ ากัด 131 ม. 3 ต.ท่าข้าม อ.บางประกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

โทร 08-79260791 
Fax 

1.นายประวิทย์ จอกทอง  
2.นายเอกมงคล จันพะงา  
3.นายสุริยะ ลมบัวลอด  
4.นายจตุพล ธงยศ  
5.นายอดิศักดิ์ ทองงาม  
6. นายสมชาย ลอสา  
7.นายอาทิตย์ อาง ี

บริษทัลาดกระบงัสติล 
จ ากัด 

864 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

โทร 02-7380170-5 
Fax 02-7380170-5 

1.นายวชิรวิทย์ เอกพันธ์  
2.นายสัญชัย สุนารักษ์ 

บริษทั ไมโครฟอร์ม
(ประเทศไทย) จ ากัด 

6/46 - 47 ถนนเจ้าคุณทหาร 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

โทร 02-738-6703  
Fax 02-738-6705 

1.นายลีผะ เหลน่ิ  
2.นายสิทธิชัย ผุยเหง้า 

บริษทั ทีมเทคโนโลยี่ 
คอนซัลแต้น เซอร์วิส 
จ ากัด 

14 ซอยสวนฝรั่ง ถ.ประชาช่ืน ข.
บางซื่อ กทม. 10800 

โทร 02-9133931-3,081445-
0862 
Fax 025875499 

1.นายภัทรกร โชคะ  
2. นายอาหมึก มาเยอะ 

บริษทัโตโยต้าดเียี่ยม 
จ ากัด 

99 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
อุบลฯ จ.อุบลราชธานี  34000 

โทร 045-313-999 
Fax 045-313-888 

1.นายสมชาย ต๊ะแซ  
2.นายวันชัย จะหนี  
3.นายพรชัย ชูญาติ 

บริษทั อาร์ ที ออโตโม
บิลส์ จ ากัด 

29/2 หมู่ 4 ถ.บางนา - ตราด ต.
ทับพา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

โทร (038)807096-9 ต่อ 103 
Fax 038-807100/038-807865 
E-mail:hr@fordekgroup.com 

1. นายยุทธิชัย สิงห์แขก  
2. นายสุระ ปาระลี  
3. นายอรรถพล เอกพันธ ์

บริษทั อาร์ ที ออโตโม
บิลส์ จ ากัด (สาขาปลวก
แดง) 

450 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง 21140 

โทร (038)807096-9 ต่อ 103  
Fax 038-807100/038-807865 
E-mail:hr@fordekgroup.com 

1. นายอาจู เบียแชะ  
2. นายเสกสรรค์ ไพรพันเดช  
3. นายเอกวิทย์ บาหลา 

วิทยาลัยการบินนาชาติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต าบล 
นาราชควาย อ าเภอ เมือง จังหวัด
นครพนม  48000 

โทร 042-587-268 
Fax 042-587-7266 Email : 
iac@npu.ac.th 

1.นายเทพรักษ์  เพิงเจกู่   
2.นายสมศักดิ์  ไฉไลใจผ่อง 

บริษทัสกลเจริญศรี จ ากัด 
(สาขานครพนม มาสด้า) 

227-229 หมู่ที่ ถ.นิตโย ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

โทร 042-522857-8 
Fax 042-522859 

1. นายสุกฤษฏิ์ ยอดวนาคีรี  
2. นายกิติพงษ์ ทีวีโชคคีร ี

บริษทั ลี วิคเตอร์ 24/14-15 หมู่ที่ 16 ซอยประชา โทร 02-1918801,08-16822629 1. นายอดุลย์ วงทาแต้ม  
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เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด อุทิศ ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรบุรี ต.บาง
แม่นาง อ.บางใหญ่ จ.
นนทบุร ี11140 

Fax 2. นายเกียรติศักดิ์ กงแก้ว  
3. นายสถาพร บุญรักษา  
4. นายวิทยา ศรีลี  
5. นายธนวัฒน์ เสรีรัตน์ประสาน  
6. นายกิตติคุณ บุญสว่าง  
7. นายสุริยันต์ แสนโชต ิ

ตารางที่ 37 ช่ือสถานประกอบการที่ใหค้วามร่วมมือ 

จ านวนโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
  สาขาวิชาเครื่องกล 
ล าดับ ช่ือโครงการ ค่าใช้จ่าย ประเภท จ านวน 

1. สุขาเครื่องที่ (โครงสร้างตัวถังรถ)   8,5628 โครงงาน   1 
2. จักรยานสูบน้ าพลังงานกล   6,750 โครงงาน   1 
3. ชุดสาธิตระบบปรบัอากาศรถยนต์   11,860 โครงงาน   1 
4. รถสุขา(ระบบไฟ ระบบปะปา)   500 โครงงาน   1 

 ตารางที่ 38 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการเครื่องกล 
 
  สาขาวิชาเครื่องมอืกล ฯ 
ล าดับ ช่ือโครงการ ค่าใช้จ่าย ประเภท จ านวน 

1. โครงเครื่องเลื่อยกล 7,226 โครงงาน   1 
2. เครื่องสีข้าว THE NEW SYSTEM  3,987 โครงงาน   1 
3. โครงการรถตัดหญ้า นั่งบงัคบั 3,092 โครงงาน   1 
 ตารางที่ 39 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
 
  สาขาวิชาโลหะการ 
ล าดับ ช่ือโครงการ ค่าใช้จ่าย ประเภท จ านวน 

1. เคียง 3 ขา ปวช.1  - งานสร้างสรรค ์  52 
2. โครงการสร้างบ้านสุนขั  14,094 โครงงาน   1 
3. โครงหลังสร้างคาศาลาเอนกค์ประสงค ์ 46,800 โครงงาน   1 
4. โครงการท ากระจกอลูมิเนียม 500 โครงงาน   1 

 ตารางที่ 40 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการโลหะการ 
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  สาขาวิชาการกอ่สร้าง 
ล าดับ ช่ือโครงการ ค่าใช้จ่าย ประเภท จ านวน 

1. กระถางกล้วยไม้    - ส่ิงประดษิฐ ์  18 
2. กระเช้าแขวนกล้วยไม้  - ส่ิงประดษิฐ ์  8 
3. กระถางต้นไม้แบบโพเดี้ยม - ส่ิงประดษิฐ ์  8 
4. เก้าอ้ีเอนกประสงค์(สอบมาตรฐานวิชาชีพ)  - ส่ิงประดษิฐ ์  7 
5. เก้าอ้ีไม้เก่า - ส่ิงประดษิฐ ์  31 
6. โต๊ะไม้เก่า - ส่ิงประดษิฐ ์  2 
7. บิ้วอินห้องครัว (โครงสร้าง)  51,898 โครงงาน   1 
8. บิ้วอินห้องครัว ( งานสี )  6,920 โครงงาน   1 
9. ตู้เก็บของในห้องน้ า - ส่ิงประดษิฐ ์  7 
10. ตู้แขวนผนัง - ส่ิงประดษิฐ ์  2 
11. ช้ันวางเครื่องครัวแบบลิ้นชักล้อเลื่อน - ส่ิงประดษิฐ ์  2 
12. เค้าทเ์ตอร์กาแฟ - ส่ิงประดษิฐ ์  1 
13. โพเดี้ยม - ส่ิงประดษิฐ ์  1 
14. แท่นประดบั - ส่ิงประดษิฐ ์  14 
15. ตู้ศีล - ส่ิงประดษิฐ ์  1 
16. โต๊ะเลื่อยวงเดือน - ส่ิงประดษิฐ ์  2 

 ตารางที่ 41 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนสาขาวิชาการก่อสร้าง 
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คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศปกีารศึกษา 2556 
 

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


