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รายช่ือสถานประกอบการทีใ่ห้ความร่วมมือ 

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทร & Fax นักเรียนทีเ่ข้าฝึกงาน 
บริษทัโอกาโมโต ้(ไทย) 
จ ากดั 

174 ม.2 ต.ชะแมบ อ.วงันอ้ย 
 จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 

โทร 035-2711187-90 , 
0721658-65 
Fax 035-271191 
 

1.นายพิสิษฐ ์สงัวรจิต 
2.นายวษิณุ   ทองอ่อน 
3.นายสมบูรณ์  จ่ีเป่ียกู่ 
4.นายดนยั  เจริญกงัวาลไกร 

บริษทั เอชอาร์ แสตนเลส 
จ ากดั 

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

โทร (034)854554-5  
Fax (034)854845 

1.นายสมพงษ ์ มาเยอะ 
2.นายอ าพล  แลเชอะ 
3.นายสุรกิจ  สุขไพบูรณ์ศรี 
4.นายเกรียงไกร  แซ่วา้ 
 

บริษทัอาซาฮีเมททลั จ ากดั 131 ม. 3 ต.ท่าขา้ม อ.บางประกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

โทร 08-79260791 
 

1.นายพงษศ์กัด์ิ  โกสิงห์ 
2.นายปฏิภาณ  สิงห์แขก 
3.นายกฤษดา  มงัลา 
4.นายสมจิตร  เล่าวริิยะธนชยั 
5.นายพรชยั  ศรีภูมิ 
6.นายศราวธุ    นิลปัทม ์

บริษทัลาดกระบงัสติล 
จ ากดั 

864 ถ.หลวงแพง่ แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบงั กทม. 10520 

โทร 02-7380170-5 
Fax 02-7380170-5 

1.นายเฉลิมเกียรติ  สกลุเดียว 
2.นายศราวธุ    สงัวร 

บริษทั ไมโครฟอร์ม
(ประเทศไทย) จ ากดั 

6/46 - 47 ถนนเจา้คุณทหาร 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

โทร 02-738-6703  
Fax 02-738-6705 

1. นายวฒันเรศ ววิฒันกลุพาณิชย ์
2. นายวรีพงษ ์   เหล่ามาลา 

บริษทั ทีมเทคโนโลยี ่
คอนซลัแตน้ เซอร์วสิ 
จ ากดั 

14 ซอยสวนฝร่ัง ถ.ประชาช่ืน 
 ข.บางซ่ือ กทม. 10800 

โทร 02-9133931-3, 
08-14450862 
Fax 025875499 

1.นายภทัรกร โชคะ  
2. นายอาหมึก มาเยอะ 

บริษทัโตโยตา้ดีเยีย่ม 
จ ากดั 

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

โทร 045-313-999 
Fax 045-313-888 

1.นายเอกกว ี ศรีภาพ 
2.นายนฐัวฒิุ  จิตรมัน่ 
3.นายศุภชยั  ทองอินทร์ 

บริษทั อาร์ ที ออโตโม
บิลส์ จ ากดั 

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

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

1.นายนิพล  ทองงาม 
2.นายศกัดิสกลุ  เสรีรุ่งเรืองชยั 
3.นายฉตัรชยั  ประเสริฐสงั 

บริษทั อาร์ ที ออโตโม
บิลส์ จ ากดั (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.นายนิพล  ทองงาม 
2.นายศกัดิสกลุ  เสรีรุ่งเรืองชยั 
3.นายฉตัรชยั  ประเสริฐสงั 
4.นายวรีภพ  การะ 

วทิยาลยัการบินนาชาติ 
มหาวทิยาลยันครพนม 

167 หมู่ 8 บา้นเนินสะอาด ต าบล 
นาราชควาย อ าเภอ เมือง จงัหวดั
นครพนม  48000 

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

1.นายสนัติ  กลุาไสย 
2.นายซีเกมส์  คีรีประภา 
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ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทร & Fax นักเรียนทีเ่ข้าฝึกงาน 
บริษทัสกลเจริญศรี จ ากดั 
(สาขานครพนม มาสดา้) 

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

โทร 042-522857-8 
Fax 042-522859 

1. นายธวชัชยั  สิงห์แขก 
2. นายสมยศ  แซ่ลี 

บริษทั ลี วคิเตอร์
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 

24/14-15 หมู่ท่ี 16 ซอยประชา
อุทิศ ถ.ตล่ิงชนั-สุพรรบุรี ต.บาง
แม่นาง อ.บางใหญ่  
จ.นนทบุรี 11140 

โทร 02-1918801,08-16822629 
 

1.นายศราวฒิุ   โพธิดอกไม ้
2.นายยนืยงค ์มาเยอะ 
3.นายอรุณชยั  วงัวงศ ์
4.นายอทัธชยั  ไชยบุตร 
5.นายมลฑล   ถาวรพนาดร 
6.นายศราวธุ   พิมพน์าจ 
 

ตารางท่ี 39 รายช่ือสถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือ 

จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ของผู้เรียน ปวช.3 
  สาขาวชิาเคร่ืองกล 
ล าดบั ช่ือโครงการ จ านวน 

1 โครงการ เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้ 1 
2. โครงการ เคร่ืองสูบน ้ าโซล่าเซลล ์ 1 
3 โครงการชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์ 1 
4 โครงการชุดสาธิตระบบไฟฟ้ารถยนต ์ 1 
5 โครงการซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตย ์ 1 
6 โครงการโตะ๊เช่ือมก่ึงอตัโนมติั 1 
7 โครงการท่ีชาร์จแบตเตอร่ีเคล่ือนท่ีดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ 1 
8 โครงการป้ายจราจรพลงังานแสงอาทิทพย ์ 1 
9 โครงการ   รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ 1 
10 โครงการร้านกาแฟ 1 
   
   

 ตารางท่ี 40 จ านวนโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ของผูเ้รียน ปวช. 3 
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คณะกรรมการจดัท าสารสนเทศปีการศึกษา 2557 

 
1. นายอาวธุ ศิลาเกษ   ประธาน 
2. นายพิชิตพล บูระพนัธ ์   รองประธาน 
3. นายทว ีสุทธิรณ    กรรมการ 
4. นายสมสมยั เสวยีววงษ ์   กรรมการ 
5. นายปริญยา สีสม   กรรมการ 
6. นายนอ้ย นนลือชา   กรรมการ 
7. นายสุทิน รังเพีย    กรรมการ 
8. นายอภิรักษ ์พลโลก   กรรมการ 
9. นายวริถ จอกทอง   กรรมการ 
10. นายสมศกัด์ิ ชยัหม่ืน   กรรมการ 
11. นายสายณัญ ์ดาพงษ ์   กรรมการ 
12. นายจ านงค ์ตาระบตัร   กรรมการ 
13. นายประสิทธ์ิ ค  าดี   กรรมการ 
14. นางสาวสุภทัรา สนัดี   กรรมการ 
15. นายศิริวฒัน์ ไชยโชติ   กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย ์วภิา   กรรมการ 
17. นายณรงคเ์ดช พลข า   กรรมการ 
18. นายดอน วภิา    กรรมการและเลขานุการ 


