
รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ 
ปีที่/กลุ่มท่ี 

สาขางาน เบอร์โทร สถานประกอบการ 

๑ นายกิตติพงศ์  เทพบ ารุง ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๘๐-๕๓๗-๓๓๑๗ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๒ นายชานนท์  ศรีรัตน์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๙๐-๗๐๙-๓๕๑๐ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๓ นายณฐกร  ภิญโญ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง - ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๔ นายธนพงษ์  สุทธมูสิก ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๙๑-๕๒๖-๔๓๘๐ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๕ นายนราวุฒิ  ไมดุเก็ม ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๘๙-๔๑๒-๖๕๓๙ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๖ นายภาณุวัฒน์  ชิตะวัชร ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๘๙-๗๒๗-๖๖๐๙ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๗ นายวิทวัส  เชื้อสง่า ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๙๑-๑๖๐-๖๕๖๓ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๘ นายนริศร  อาลี ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ไฟฟ้าก าลัง ๐๘๐-๕๒๐-๗๒๒๒ บริษัท สาการไฟฟ้า 

๙ นายกิตติพัฒน์  แซ่โง้ว ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๙-๗๓๑-๔๗๑๔ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล  

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

๑๐ นายเอกพร  แป้นแก้ว ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๓-๖๓๗-๑๔๗๑ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล  

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

๑๑ นายจตุพร  สายทอง ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๙๑-๕๒๔-๓๙๒๖ บริษัท มิตซูพังงา 

มอเตอร์ส จ ากัด 

๑๒ นายอติชาติ เสนทอง ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๐-๕๒๐-๕๔๘๒ บริษัท มิตซูพังงา 

มอเตอร์ส จ ากัด 

๑๓ นายธนากร  นาละมัน ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๒-๔๒๒-๑๘๔๖ บริษัท อนุภาษวิวิธการ 

จ ากัด 

๑๔ นายสิริมงคล สาลี ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๒-๔๒๒-๑๘๔๖ บริษัท อนุภาษวิวิธการ 

จ ากัด 

๑๕ นายสิทธิศักดิ์  เจ๊ะมัย ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๑-๖๙๓-๙๖๖๔ บริษัท อีซูซุอันดามัน

เซลส์ จ ากัด 

๑๖ นายณรงค์ โต๊ะยิ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาค ี ๐๘๙-๔๗๓-๖๖๗๖ บริษัท อนุภาษมอเตอร์

เซลส์ จ ากัด 



รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ 
ปีที่/กลุ่มท่ี 

สาขางาน เบอร์โทร สถานประกอบการ 

๑๗ นายศุภชัย เพ็ชรรัตน์ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๑-๔๑๖-๔๒๙๔ บริษัท อนุภาษมอเตอร์

เซลส์ จ ากัด 

๑๘ นายสหรัฐ แป้นสีนวล ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๙๐-๗๐๑-๙๑๖๖ หจก.โตโยต้าพังงา  

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

๑๙ นายศราวุธ พลีตา ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๘-๕๓๑-๕๘๘๖ หจก.โตโยต้าพังงา  

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

๒๐ นายธนภพ แก้วช่วย ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๙๐-๘๖๗-๖๗๒๔ บริษัท มิตซูพังงา 

มอเตอร์ส จ ากัด 

๒๑ นายภูเบศ  สมทอง ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๘-๓๘๖-๘๔๖๒ บริษัท อนุภาษมอเตอร์

เซลส์ จ ากัด 

๒๒ นายภาคิน  ช่างเหล็ก ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๙๐-๐๖๕-๖๖๑๗ อู่ถลางเซอร์วิส (๑๙๙๙) 

๒๓ นายนฤเบศน์  แซ่เอ้ียว ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๑-๔๑๕-๔๘๒๘ อู่วัลลภ 

๒๔ นายภานุพงษ์ โยธารักษ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๗-๖๒๕-๐๓๙๐ บริษัท ภูเก็ตปิยะ สาขา 

๒ บอดี้เพ้นท์ 

๒๕ นายสิทธิชัย ธุรวงศ ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๔-๖๘๙-๓๕๙๙ บริษัท ภูเก็ตปิยะ สาขา 

๒ บอดี้เพ้นท์ 

๒๖ นายเบนซ์ เด่นศิริ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ ยานยนต์ ทวิภาคี ๐๘๘-๑๖๗-๘๓๒๔ อู่ขวัญชัย คาร์เซอร์วิส 
๒๗ นายณัฐวุฒิ  โยธารักษ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๙๐-๐๗๐-๙๐๑๔ บริษัท อนุภาษวิวิธการ 

(พังงา) จ ากัด 
๒๘ นางแสงทอง  ศรีสมุทร ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๗-๔๖๑-๑๒๗๒ บริษัท อนุภาษวิวิธการ 

(พังงา) จ ากัด 

๒๙ นายคมศักดิ์ ศรีรอดบาง ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๐-๕๒๙-๗๐๒๓ บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จ ากัด 

๓๐ นายคาริเนท พรหมวิจิตร ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๖-๕๙๔-๖๗๐๙ บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จ ากัด 

๓๑ นายจักรกิจ เขื่อนเพชร ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๓-๕๙๔-๗๖๒๒ บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จ ากัด 

 

 



รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ 
ปีที่/กลุ่มท่ี 

สาขางาน เบอร์โทร สถานประกอบการ 

๓๒ นายกิตติศักดิ์  วารี ปวช.๓ กลุม่ที่ ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๐-๕๓๗-๓๓๑๗ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

๓๓ นายสมพร  ทวีทรัพย์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๒-๘๐๓-๑๕๐๘ 
๐๘๔-๖๓๐-๑๐๖๔ 

บริษัท มิตซูพังงา 

มอเตอร์ส จ ากัด 

๓๔ นายสุพากรณ์  สงวน
ศักดิ์ 

ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๙-๔๗๕-๘๕๕๔ 
๐๘๑-๐๙๑-๒๘๒๐ 

บริษัท อนุภาษวิวิธการ 

จ ากัด 

๓๕ นายฤทธิพร วรรณมาศ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๒-๔๑๔-๗๑๐๒ บริษัท สยามนิสสัส เออาร์ 
จ ากัด 

๓๖ นายศักดิ์สิทธิ์ เอมโอช ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ ยานยนต์ ปกติ ๐๘๒-๔๒๐-๑๑๗๙ บริษัท อนุภาษวิวิธการ 

จ ากัด 

๓๗ น.ส.ปิยรัตน์ บุตระ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๐-๕๓๗-๑๖๘๗ สมาคมผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้(ท่า
อากาศยานภูเก็ต) 

๓๘ น.ส.ปณิชา เพชรเจริญ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๓-๖๙๒-๓๙๔๑ 
๐๙๑-๑๓๔-๘๙๑๘ 

บริษัท ยรินทาแคนูริง 
จ ากัด 

๓๙ น.ส.อภิญญา โยธารักษ์ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๕-๗๙๓-๙๐๔๓ บริษัท ทัวร์ บาย ยู จ ากัด 

๔๐ น.ส.คนิดา เก้าเอ้ียน ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๓-๕๕๐-๑๗๒๗ บริษัท ภูเก็ต ซีเวิลด์ 

แอนด์ ทีนา ทัวร์ 

๔๑ นายสุพิชฌาย์ อิวสู ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๒-๘๐๗-๑๙๔๙ โรงแรม ในหาน บีช รี

สอร์ท  

๔๒ น.ส.วิจิตรา  ตั้งกล ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๙๐-๖๙๘-๖๗๒๐ โรงแรม ในหาน บีช รี

สอร์ท  

๔๓ น.ส.สะคราญ บรรจบ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๘-๑๗๙-๒๒๗๓ P.T Consulting & Tour 

Co.,Ltd. 

๔๔ น.ส.สุจิตรา อภินันท์ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๘๓-๖๓๕-๔๙๕๑ P.T Consulting & Tour 

Co.,Ltd. 

๔๕ น.ส.อริสา โสมณาวัฒน์ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การท่องเที่ยว ๐๙๐-๗๑๐-๗๗๖๕ บริษัท ออเร้นท์จี แทรเวล 

 



รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ 
ปีที่/กลุ่มท่ี 

สาขางาน เบอร์โทร สถานประกอบการ 

๔๖ น.ส.อาริยา ศรีชมพู ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๙๑-๕๒๘-๑๕๑๓ โรงแรม ภูเก็ต พาวิลเลียน 

๔๗ นายกันต์ กาเดร์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๒-๔๒๗-๖๘๔๒ โรงแรม ภูเก็ต พาวิลเลียน 

๔๘ น.ส.วาสนา สุปันตี ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๑-๔๗๖-๒๒๖๔ โรงแรม ภูเก็ต พาวิลเลียน 

๔๙ นายณัฐพนธ์ หวานฉ่ า ปวช.๓ กลุม่ที่ ๑ การโรงแรม ๐๙๐-๗๐๖-๒๑๗๓ โรงแรม ไอยรา ฮิลท็อปส์ 
๕๐ น.ส.ศิริพร ถิ่นทะเล ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๙๐-๗๐๘-๑๘๐๙ โรงแรม ไอยรา ฮิลท็อปส์ 
๕๑ น.ส.สุนิสา ฝ้ายค าวงษ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๗-๔๖๙-๙๙๗๕ โรงแรม ไอยรา ฮิลท็อปส์ 

๕๒ นายเอกพงษ์ ภูผาเด็น ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๗-๓๕๖-๓๓๙๐ 
๐๗๖-๓๑๑๔๒๑ 

โรงแรมบันยันทรี รีสอร์ท 

แอนด์ โฮเทล 

๕๓ น.ส.กรรฐิการ์ กราวัน ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๑-๐๘๒-๗๔๕๕ โรงแรมอินดิโก เพิร์ล 

๕๔ นายปฏิภาณ ศิลวงค์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๙-๒๙๑-๓๑๓๔ โรงแรมอินดิโก เพิร์ล 

๕๕ น.ส.พัชรี โภชชน ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๓-๙๖๘-๑๒๕๒ โรงแรมอินดิโก เพิร์ล 

๕๖ น.ส.พิมผกา ไพริน ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๓-๖๔๓-๙๖๖๘ โรงแรมอินดิโก เพิร์ล 

๕๗ น.ส.วิมวภิา ชุ่มแจ่ม ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๗-๔๗๓-๒๙๔๖ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต มารี

น่า 

๕๘ น.ส.มณีแก้ว นกเขา ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๗-๔๗๔-๖๓๐๖ โรงแรมบลู แคนย่อน คัน

ทีคัพ 

๕๙ น.ส.เมธาวดี ไกรเดช ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๓-๑๐๖-๓๗๘๖ โรงแรมบลู แคนย่อน คัน

ทีคัพ 

๖๐ น.ส.ศิญาณี ขวยเจริญ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๗-๘๘๖-๗๙๕๑ โรงแรมบลู แคนย่อน คัน

ทีคัพ 

๖๑ น.ส.วรรณิษา นุ่มพา ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๓-๕๙๐-๖๓๕๑ โรงแรมเดอะ โกลด์ดิก

เกอร์ รีสอร์ท 

 



รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ 
ปีที่/กลุ่มท่ี 

สาขางาน เบอร์โทร สถานประกอบการ 

๖๒ น.ส.สุปาณี ช านินา ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๒-๗๘๗-๕๖๑๘ โรงแรมแอร์พอร์ต รีสอร์ท 

แอนด์สปา  

๖๓ น.ส.อุไรรัตน์ หมาดสตูล ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๙๑-๕๒๓-๖๐๕๑ โรงแรมแอร์พอร์ต รีสอร์ท 

แอนด์สปา  

๖๔ น.ส.จินตนา แก่นเพชร์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๒-๔๑๕-๓๗๕๗ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

๖๕ น.ส.ถิรพร พลเยี่ยม ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๓-๖๔๕-๔๕๙๓ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

๖๖ นายธวัชชัย ประชารักษ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๙-๗๒๘-๔๗๑๔ โรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต  

๖๗ น.ส.นัฐธิตา กล้าศึก ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๙๑-๕๒๓-๖๐๔๖ โรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต  

๖๘ นายลัทธพล  
ตั้งสกุลกิจการ 

ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๙๐-๖๙๘-๓๐๑๑ โรงแรมแอท พันตา 

๖๙ น.ส.กานดา มุ่งกิจ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๓-๖๓๘-๗๔๕๙ โรงแรมมิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ รี

สอร์ทแอนด์สปา  

๗๐ น.ส.ชไมพร นิมิตสาร ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๔-๖๓๐-๔๐๖๗ โรงแรมมิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ รี

สอร์ทแอนด์สปา  

๗๑ น.ส.ดวงพร ยงกุล ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การโรงแรม ๐๘๔-๘๓๘-๘๑๖๑ โรงแรมมิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ รี

สอร์ทแอนด์สปา  

๗๒ น.ส.ศิรดา สุเมนทร์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๐-๐๔๑-๑๖๘๑ 
๐๘๐-๕๒๐-๒๔๗๔ 

โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท  

๗๓ น.ส.ศิริทร ใยเม้า ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๐-๕๒๘-๗๗๖๔ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท  

๗๔ น.ส.อัจฉราภรณ์ บุญแตง ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๓-๖๙๐-๕๔๓๙ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท  

๗๕ น.ส.อารียา ปราบสมุทร์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๔-๗๔๔-๕๒๔๓ โรงแรม พีรญา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา 

๗๖ น.ส.วภิาภรณ์ สุขเจริญ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๒ การโรงแรม ๐๘๔-๗๔๖-๕๐๙๑ โรงแรม พีรญา รีสอร์ท 

แอนด์ สปา 



รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ 
ปีที่/กลุ่มท่ี 

สาขางาน เบอร์โทร สถานประกอบการ 

๗๗ น.ส.กัญจนาภรณ์  
ทองภิบาล 

ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐๘๙-๒๘๙-๘๑๖๑ ห้างหุ่นส่วนจ ากัด  
ณัฐพงศ์ศิลา 

๗๘ น.ส.มลธิดา พิมสวัสดิ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐๘๗-๔๖๖-๑๓๐๕ บริษัทพีเอ็ม คอมพิวเตอร์ 
๗๙ น.ส.รุ่งนภา  วงศ์พิพันธ์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐๘๖-๙๔๕-๗๐๖๑ 

๐๙๐-๘๗๒-๕๑๘๙ 
เทศบาลต าบลป่าคลอก 

๘๐ น.ส.วันรุ่งรัตน์ เนาว์เหน็ก ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การบัญชี ๐๘๗-๔๗๔-๗๙๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบล

สาคู 

๘๑ น.ส.ศิรัญญา เพิ่มนิตย์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การบัญชี ๐๙๑-๑๖๑-๐๙๒๑ บริษัท อินทิราการบัญชี 

๘๒ น.ส.พัชรี จ าปาทอง ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การบัญชี ๐๙๐-๘๖๙-๖๘๘๓ บริษัท อินทิราการบัญชี 

๘๓ น.ส.ชุมาพร เศียรยงค์ ปวช.๓ กลุ่มท่ี ๑ การบัญชี ๐๘๓-๙๖๘-๒๘๐๕ บริษัท บุญยนุชการบัญชี 

๘๔ น.ส.นฤมล ดุมลักษณ์ ปวช.๒ กลุ่มท่ี ๑ การบัญชี ๐๘๖-๒๗๓-๒๓๘๐ บริษัท บุญยนุชการบัญชี 

 

 


