
สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาช่างยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน 
ปวช. 
ชั้นป ี

แผนก เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

๑ ASIA MARINE 
นายรัชพล นามบุญลา 
นายจตุภูมิ แก้วดอนรี 
นายเจษฎา วิมลแก้ว 

ปวส. ๑ 
 

ช่างยานยนต์ 
๐๙๘-๐๓๙๗๒๒๐ 
๐๙๙-๔๒๘๙๙๑๖ 
๐๖๕-๓๙๖๕๗๘๑ 

 

๒ DREAM WACHT THAILAND นางฤทธิรงค์ ละอองรัตน ์
ปวส. ๑ 

 
ช่างยานยนต์ ๐๙๖-๖๔๕๑๔๐๕  

๓ ถลางเซอร์วิส (1999) 
นายปรินทร ทองโพธิ ์
นายภานุวัฒน์ อาจหาญ 
นายนิรวิทย์ แซ่โง้ว 

ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ 
๐๖๒-๒๖๔๓๒๗๖ 
๐๖๓-๕๗๘๗๗๔๙ 
๐๖๒-๐๗๕๑๓๑๔ 

 

๔ บจก. อนุภาษวิวิธการ นางสาวธันย์ชนก ดวงอุไร 
นางสาววิจิตรา ต้ังกล 

ปวส. ๑ 
 

ช่างยานยนต์ ๐๖๓-๔๐๕๙๒๘๔ 
๐๖๑-๙๘๓๖๖๙๒ 

 

๕ บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน นายอัครชัย หนูคง 
นายอนุวัฒน์ ชูนาค 
นายอาลาดิน สืบพงศ์ 
นายศุภชัย การกล้า 
นายจเด็จ ช่วยชนะ 
นายสุดเขต ฟ้าเหลือน 

ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๖๒-๗๖๕๙๓๒๔ 
๐๙๕-๒๗๑๓๙๙๐ 
๐๘๑-๗๘๘๑๗๖๐ 
๐๖๑-๙๘๙๒๕๗๐ 
๐๖๔-๒๔๕๔๖๑๐ 
๐๘๘-๘๒๔๖๒๕๔ 

 

๖ บริษัท วีฟอร์ดเฟค ออโต้คาร์ จ ากัด นายวรรณวิทย์ แซ่ล้ิม 
นายอนุชิต อิฐเขตต์ 

ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๖๔-๙๘๖๗๔๑๕ 
๐๘๐-๕๒๗๒๕๐๒ 

 
 
 



๗ ศูนย์ซ่อมสีมาตรฐาน จี เอส เซอร์วิส นายฮาซิม  กิ่งวงษา ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๖๒-๗๖๕๙๓๒๔  
๘ อู่ DDM เซอร์วิส นายอภิศักดิ์ ศรีประสิทธิ์ ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๖๕-๐๔๑๑๕๘๗  
๙ อู่ ขวัญชัย คาร์ เซอร์วิส นายนันทิพัฒน์ คงชู 

นายชลชาติ ฤกษ์เมือง 
นายชนกันต์ กันตะพงษ ์
นายจักรี สร้อยสน 

ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๖๒-๐๗๑๑๙๕๕ 
๐๖๕-๐๕๘๐๕๔๔ 
๐๘๓-๖๓๕๑๗๑๗ 
๐๖๒-๖๕๒๖๗๖๓ 

 

๑๐ อู่ ภูเก็ตล่ิวเจริญ เซอร์วิส นายพัทธพล สงเจริญ 
นายอภิชาต ผิวเหลือง 

ปวส.๑ ช่างยานยนต์ ๐๘๘-๘๒๔๖๖๙๓ 
๐๘๓-๖๓๘๗๔๐๕ 

 

๑๑ บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จ ากัด นายนิธิศ ขวัญเมือง 
นายดิศรณ์ สาครข า 
นางสาวอาทิตยา ชูเกิด 
นายธนพงศ์ ทองชาติ 
นายดลร่อหีม สุมาลี 
นายจิรายุทธ จันทวงศ์ 

ปวช. ๒,
ปวส.๑ 

ช่างยานยนต์ ๐๖๕-๘๐๕๘๖๐๐ 
๐๘๑-๓๐๑๘๙๗๑ 
๐๙๘-๖๗๘๕๑๒๕ 
๐๙๔-๖๓๗๓๔๔๐ 
๐๙๔-๑๓๙๒๐๑๕ 
๐๖๓-๐๘๔๑๔๑๙ 

 

๑๒ บริษัท ภูเก็ต มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด นายมนัญชัย งาแก้ว ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๖๑-๒๑๘๒๖๕๙  
๑๓ บริษัท แอร์เสิร์ฟ จ ากัด นายอดิศักดิ์ ยาติกุล 

นายธนบดี ไชยเดช 
นายณัฐวุฒิ วงศ์นุ้ย 
นายณัฐวุฒิ บุญแต่ง 
 

ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๙๔-๖๕๘๘๖๕๓ 
๐๘๙-๗๖๔๕๕๔๘ 
๐๖๔-๘๒๑๑๐๑๖ 
๐๖๔-๒๑๓๕๑๔๖ 

 

 

๑๔ หจก. โตโยต้าโคกกลอย พังงา นายพงสิทธิ์ เป็นมิตร 
นายทะนงศักดิ์ โกยแก้ว 

ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๙๔-๕๙๕๑๕๗๗ 
๐๙๔-๙๐๑๓๔๘๗ 

 

๑๕ บริษัทเอกการยาง นายวิชญพงศ์ ดีทะเล ปวช. ๒ ช่างยานยนต์ ๐๙๐-๓๒๓๖๓๔๕  
 



สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขางาไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน 
ปวช. 
ชั้นป ี

แผนก เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

๑ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 
 
 

นายรณฤทธิ์ มลิวัลย์ 
นายอนิรุจน์ สุเมนธ์ 
นายวัชรชัย วงษ์หลี 
นายกรวิทย์ ตรีรัตนปริญญา 
นายกรรชัย เผ่าจ ารูญ 
 
 
 

 
ปวส.๑ 
ปวส.๑ 
ปวช.๒ 
ปวช.๒ 
ปวช.๒ 

 
 
 
 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 

๐๖๑-๒๔๓๘๑๕๗ 
๐๙๔-๕๘๓๓๘๒๒ 
๐๙๕-๐๖๒๙๓๒๗ 
๐๙๒-๗๒๑๒๕๘๙ 
๐๙๕-๐๗๕๘๓๕๖ 

 
 
 

 

๒ บริษัท มิวเร็กซ์ จ ากัด 

นายปัญจพล แต้มดี 
นายบูรพา อุดมสิน 
นายธนากร สอาด 
นายอัครชัย บัวอินทร์ 
นายทวีพร เจริญวิริยภาพ 
นายกรรณจี มะลิสา 
นายสันติสุข ชีวะเวช 
 
 

ปวช.๒ 
 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

๐๙๘-๐๐๔๗๖๔๐ 
๐๙๕-๐๓๑๙๗๑๓ 
๐๙๓-๖๙๕๓๗๐๙ 
๐๙๙-๓๓๙๓๔๐๔ 
๐๘๙-๘๘๗๘๐๗๒ 
๐๙๘-๑๑๗๗๙๗๙ 
๐๙๙-๔๗๙๓๕๗๖ 

 

 



๓ บริษัท สตางค์ จ ากัด 
นายเจษฎา เพชรน้อย 
นายกล้าณรงค์ วิมลแก้ว 

ปวส.๑ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
๐๙๒-๘๐๖๖๖๔๖ 
๐๙๕-๐๒๘๒๒๐๘ 

 

๔ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

นายณัฐนนท์ ชนะชัย 
นายวิทวัส วารี 

ปวส.๑ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๙๘-๐๑๗๖๕๓๕ 
๐๙๐-๐๖๗๙๖๖๑ 

 

๕ มิสเตอร์แอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 

นายพีรพัฒน์ หลักเลิศ 
นายวิสิทธิ์ เจริญฤทธิ์ 
นายธนพล เหมมินทร์ 

ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๙๔-๗๔๙๗๖๖๓ 
๐๙๕-๒๔๙๓๙๘๖ 
๐๖๓-๓๐๒๓๗๐๘ 

 

๖ THE SLATE นายอดิศร มะลิวัลย์ 
นายกรัณย์พล หงษ์จันทร์ 

ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๘๑-๔๑๕๗๖๖๗ 
๐๙๘-๖๗๑๙๔๘๖ 

 

๗ บริษัท คิทเช่น เทค นายณัฐชัย คล้ายแก้ว 
นายรชานนท์ สมุทรบาล 
นายก้องเกียรติ บุปผา 

ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๖๔-๘๘๓๒๔๐๒ 
๐๖๑-๘๔๗๗๓๐๙ 
๐๘๗-๔๗๓๐๑๖๘ 

 

๘ ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม นายพงศกร สุขศรีเพ็ง ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๘๘-๓๘๑๒๒๗๓  
๙ หจก.รวยแอนด์รวยพรีเมี่ยม นายสมยศ หมีนเอน ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๙๘-๘๓๖๕๑๗๕  
๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว นายมูฮัมหมัดซอบรี ซาซู 

นายธนากร สรรพกิจเจริญ 
ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๐๘๔-๑๙๐๙๙๘๖ 

๐๙๘-๐๗๘๓๗๙๑ 
 

๑๑ บริษัทพร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากัด นาย มานพ พิลา 
นาย ภาณุพันธ์ สว่างงาม 
นาย ภูมินทร์ ชูจันทร์ 
นาย สนธยา สายระย้า 

ปวส.๑ 
ปวส.๑ 
ปวส.๑ 
ปวส.๑ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

๐๖๒ – ๒๒๔๘๕๑๙ 
๐๖๑ - ๘๒๙๐๐๓๖ 
๐๙๕- ๐๙๒๙๘๖๖ 
๐๙๙- ๔๐๒๓๘๖๑ 

 

 

 

 



สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน 
ปวช. 
ชั้นป ี

แผนก เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

๑ Advice Shop Thalang 
นายรุสลี หลักมั่น 
นายพันธวัช ตันสกุล 

ปวช.๒ 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๐๖๓-๐๗๒๔๙๖๓ 
๐๘๘-๑๒๑๖๙๘๑ 

 

๒ Advice ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
นายวีรพล กราวัน 
นายอริเทพ นกดา 

ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๐๙๔-๓๑๕๖๙๕๙ 
๐๙๓-๗๗๑๙๕๐๓ 

 

๓ 
Laguna Holiday Club Phuket 
Resort 

นางสาวพัชรี ถาเกตุษี ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๐๖๒-๐๗๙๒๔๓๗  

๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง นายธนธรณ์ พรเจริญธรรม 
นายไตรภพ ทองสวัสด์ิ 

ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๐๙๘-๐๑๕๖๘๙๒ 
๐๖๕-๐๗๓๒๒๔๕ 

 

๕ บริษัท คอมเซอร์วิส จ ากัด นางสาวฐิติมา ส่งสุข 
นางสาวสุจิวรรณ จันทร์แก้ว 

ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๐๙๐-๗๑๐๑๗๗๐ 
๐๙๓-๗๖๑๑๙๒๑ 

 

๖ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต นายชัยณรงค์ จ าปาทอง ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๐๖๒-๐๗๙๒๔๓๗  
๗ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายธวัชชัย ดุมลักษณ์ 

นายรัฐมนตรี หลาวหล้าง 
ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๐๙๙-๐๙๗๖๔๖๓ 

๐๙๓-๗๗๑๙๕๐๓ 
 

๘ X-Computer นายสุทิวัส พุกพะยา ปวช.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๐๖๓-๐๗๒๔๙๖๓  
 

 

 



สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขางานการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน 
ปวช. 
ชั้นป ี

แผนก เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

๑ LN Accouting Phuket นายกฤษนะ ซ้ายสุวรรณ ปวช.๒ บัญช ี ๐๖๔-๑๔๑๐๕๕๓  

๒ ส านักงาน บุญยานุชการบัญชี 
นางสาวเกศกมล แก้วสารทอง 
นางสาวไลล่า พันธ์ทิพย์ 
นางสาวภาศินี ศรีตุลาบุญแต่ง 

ปวช.๒ บัญช ี
๐๙๓-๖๘๒๔๙๘๑ 
๐๙๗-๐๑๒๓๔๓๓ 
๐๙๖-๖๓๙๓๒๓๗ 

 

๓ บจก.ไรท์ ลีเกิ้ล แอนด์ แท็กซ์ นางสาวปัทมาวรรณ อิ่มวัฒนะ ปวช.๒ บัญช ี ๐๙๓-๑๑๙๒๕๘๐  

๔ 
บริษัท ส.ธุรกิจ 
 

นายนฤมิตร ปลอดขันเงิน 
นางสาวภาวิดา โครตวิชัย 
นางสาวจรรยา เขียวจี 
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วงาม 

ปวช.๒ บัญช ี

๐๙๙-๓๕๙๕๐๐๓ 
๐๖๕-๔๐๓๓๒๖๕ 
๐๙๔-๗๐๓๗๑๒๖ 
๐๙๖-๗๑๖๔๐๗๙ 

 

๕ บริษัท เอส บิสซิเนส นางสาวนุสรา อาหลี ปวช.๒  บัญช ี ๐๖๕-๗๗๖๐๑๖๔  
 

 

 

 

 



สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขางานการท่องเที่ยว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน 
ปวช. 
ชั้นป ี

แผนก เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

๑ บริษัท ซีอีเกิ้ลทัวร์ จ ากัด นางสาวภาวดี เอ่งฉ้วน ปวส. ๑ การท่องเท่ียว ๐๘๘-๔๔๒๒๒๘๔  

๒ บริษัท ซีฮอร์ส มารีน 
นางสาวนาซีล๊ะ ชิดเอื้อ 
นางสาวสลิลทิพย์ บุญสพ 
นางสาวภวิษย์พร เมืองไทย 

ปวช. ๒ การท่องเท่ียว 
๐๘๓-๖๓๘๒๔๓๖ 
๐๘๙-๔๙๑๘๐๔๒ 
๐๙๕-๒๖๐๙๑๙๘ 

 

๓ บริษัท ไดมอนด์ซี มารีน นางสาวนันทภรณ์ ชินวงศ์ ปวส. ๑ การท่องเท่ียว ๐๖๔-๖๔๖๓๓๖๒  
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขางานการโรงแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน 
ปวช. 
ชั้นป ี

แผนก เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

๑ Nai  Yang  Beach  Resort  &  Spa 
นางสาวธนัฐชา แสงทอง 
นายวราวุธ  ชารีวัน 

ปวช. ๒ การโรงแรม 
๐๙๔-๕๙๗๕๓๐๗ 
๐๖๑-๖๔๖๘๔๔๑ 

 

๒ โรงแรมเดวา  ในยาง นายวุฒิชัย  วิสกรรมจร ปวช. ๒ การโรงแรม ๐๙๙-๓๑๔๔๔๙๕  

๓ โรงแรมในทอนบุร ี
นางสาวกนกวรรณ  ประเสริฐ 
นางสาวกมลทิพย์  ส้มไทย 

ปวช. ๒ การโรงแรม 
๐๙๕-๐๘๖๙๖๖๐ 
๐๖๑-๙๑๘๘๘๐๘ 

 

๔ โรงแรม The  slate  phuket นางสาวจันจิรา  อภินันท์ 
นางสาวภาริตา  ช่างเหล็ก 

ปวช.๓,
ปวส. ๑ 

การโรงแรม ๐๙๕-๑๐๑๒๗๔๐ 
๐๙๖-๖๔๕๑๔๐๕ 

 



นางสาวอภิชญา  ครุฑประพาล 
นางสาวอนุชธิดา  แก้วบ ารุง 

ปวส. ๑ 
ปวส. ๑ 

๐๘๓-๕๙๐๙๗๓๖ 
๐๘๑- ๔๗๖๐๕๐๕ 

๕ โรงแรมอมันปุร ี นางสาว ปิยะธิดา  สร้อยเสนา 
นางสาว ปิยะฉัตร  พ่วงส าราญ 
นางสาวลนภา  ดีเดช 
นางสาว รสสุคนธ์   สุนันดา 
นางสาว อรุณ  พรหมมา 

ปวช.๒,
ปวช.๓ 
ปวช.๓ 
ปวช.๓ 
ปวช.๓ 

การโรงแรม ๐๙๑-๐๙๔๓๘๕๒ 
๐๙๕-๐๑๘๘๘๐๒ 
๐๘๔-๖๒๕๑๙๓๓ 

 
๐๖๒-๙๖๑๙๗๘๔ 

 

๖ Grand West Sand Resort And 
Villas Phuket 

นายเกรียงศักดิ์ อินธิแสง ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๑-๑๘๒๑๒๗๗  

๗ Marina express นางสาวอณิศรา  บุตรดี 
นางสาวนาตาลี สิงห์ฆาฬะ 
 

ปวช.๒ 
ปวช.๒ 

การโรงแรม ๐๙๓๖๙๓๒๐๒๘ 
๐๙๕๐๒๓๖๕๕๓ 

 

๘ Natai  Beach  Resort & Spa นายธนากร  บุญแต่ง 
นายภูมิพัฒน์  รักษา 
นายธีระยุทธ  ท่อทิพย์ 

ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๔-๗๔๘๔๙๖๑ 
๐๙๐-๒๑๒๑๖๑๘ 
๐๘๐-๘๗๕๙๙๕๘ 

 

๙ Novotel Phuket Surin Beach 
Resort 

นางสาว กัลยานี ทวีรัตน์ ปวช.๒ การโรงแรม ๐๘๑-๖๘๑๘๓๑๖  

๑๐ โรงแรมดีวารี  ไม้ขาว  บีช  ภูเก็ต    นางสาวภรณ์ทิพทิยา  ภูมิชาติ 
นายทวีศักดิ์  สุวาจา 

ปวช.๒ การโรงแรม ๐๙๙-๑๔๒๕๕๓๖ 
๐๙๙-๓๕๘๒๗๒๐ 

 

๑๑ โรงแรมเรเนซอง นายธนากร  บุญแต่ง 
นายภูมิพัฒน์  รักษา 
นายธีระยุทธ  ท่อทิพย์ 

ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๔-๗๔๘๔๙๖๑ 
๐๙๐-๒๑๒๑๖๑๘ 
๐๘๐-๘๗๕๙๙๕๘ 

 

๑๒ Dusit Thani Laguna Phuket นางสาวธนพร สหัสแปง ปวช. ๓ การโรงแรม ๐๖๒-๒๘๓๕๖๘๔  
๑๓ โอโซนวิลล่า   นางสาววาสนา  ตะวันดือราแม ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๒-๘๒๗๒๓๙๘  



นางสาวธนพร สหัสแปง  ปวช.๓ ๐๖๒-๒๘๓๕๖๘๔ 
๑๔ โรงแรม Holiday inn resort นางสาอภิญญา หอมเมือง 

นางสาวปริศนา บุญสพ 
ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๑๒๐๒๓๔๐๓ 

๐๖๒๖๒๖๑๖๓๙ 
 

๑๕ Laguna Holiday Club นางสาวพรชิตา ทวีกิจ ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๒-๐๕๖๒๔๒๕  
๑๖ โรงแรมอังสนา วิลล่า ภูเก็ต นายเมธี   ผังต้นเรง 

นางสาวศศิกานต์  สวยสะอาด 
ปวช.๒ การโรงแรม ๐๖๑-๒๓๐๘๑๘๒ 

๐๘๒-๖๙๒๕๑๙๘ 
 

 


