
ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

1 บริษัท บำงกอกอีเกิลวิง 67/14 ม.5 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ 19 แขวง/เขตโคกแฝด หนองจอก กทม.10530

1 นายสหัสวรรษ หาญศึก โทร.062-856-3803, 092-276-9905 คุณวัญชนก บุญอยู่/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-คอม.-บ่าย 065-207-3512 อ.รัตติญา 3

2 นายปธัย สุขสบาย 062-856-8803  ขวัญชนก บุญอยู่/ จนท.บุคคล ปวส.1-คอม.-บ่าย 084-184-1776

3 นายอัสดา จันทร์สุข ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-138-6764

2 ศำลแพ่งมีนบุรี 335 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม . 10510

4 นางสาวปริญญภัทร สลามเต๊ะ โทร.02-171-4093 นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์/ ผู้อ านวยการ ปวช.2/1-บัญชี 095-238-4304 อ.วิศัลยา 3

5 นางสาวพิริณยา วงศ์สุวิทยานันต์ ปวช.2/1-บัญชี 080-075-5431

6 นางสาวมาริสา มณฑา ปวช.2/4-คอม. 084-020-6331

3 บริษัท แอคโปร 2015 จ ำกัด 39/64 ม.11 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.

7 นางสาวพรรนภา อารีบี โทร.02-376-7064 นางสาวกาสะรอง ศรีสมัย/ หัวหน้าบัญชี ปวส.1-บัญชี 098-418-1058 อ.เมทินี 2

8 นางสาวสุมิตรา โต๊ะช่ืนดี ปวส.1-บัญชี 064-526-5181

4 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเทพรำช ถนนเทพราช - อ่อนนุช ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

9 นายภราดร อยู่แสง โทร.0-3859-5633, 0-3859-5716 ต่อ 109 นายมาโนช ชูทับทิม/นายกเทศมนตรี ปวช.2/3-คอม. 065-857-1762 อ.ฮัสนา 3

10 นายอนันต์ เกตุแก้ว ปวช.2/3-คอม. 095-383-8188

11 นายชินโรจน์ บุญศิริ ปวช.2/4-คอม. 064-621-1292

5 บริษัท ทีเอ็นโพล่ีคำร์โบเนต จ ำกัด 8,10 ถ.ประชาร่วมใจ มีนบุรี กทม. 10510

12 นางสาวกัลยารักษ์ มะลิวัลย์ โทร.02-914-5986 จิราพร/ผจก.จัดซ้ือ ปวช.2/2-ตลาด 064-190-6229 อ.บุศรา 2

13 นางสาวติญาพร โต๊ะอ๊ิ ปวช.2/1-บัญชี 091-806-5867

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

6 ทีวีมุสลิม(มูลนิธิเพ่ือคุณธรรม) 28/2 คลองสามวา กทม. 10510

14 นายสุลัยมาน สุทธาศาสน์ โทร.085-900-8773 นายซีรุดดีน โซ๊ะมณี/ ผอ.สถานีโทรทัศน์ทีวีมุสลิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-685-7442 อ.สมทวี 2

15 นายภูมิ อิสหากวรรณ ปวช.2/5-คอม.(เก็บตก)

7 บริษัท เอส อำร์ ฮำล้ำล มีท ซัพพลำย จ ำกัด 60/10 ซ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

16 นางสาวมัณฑนา พลอยสว่าง 082-978-2435 นางสาวสวีณา ยุทนาวา/ ผจก.ท่ัวไป ปวส.1/3-ตลาด 064-696-0272 อ.สุภาพร 2

17 นายอภิรักษ์ พลอยสว่าง ปวช.2/4-คอม. 064-573-7954

8 โรงพยำบำลบำงน้ ำเปร้ียว 100 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

18 นางสาวจีรนันท์ สันประเสริฐ 038-581285 ต่อ 102-103 นายสรลักษณ์ ม่ิงไทยสงค์/ ผอ.โรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียวปวส.1-บัญชี 096-637-1045 อ.สมชาย(มะ) 3

19 นางสาวนุตนลิน เรือนทอง ปวส.1-บัญชี 095-550-2351

20 นางสาวพิมรดา มะหะมาน ปวส.1-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ095-330-9051

9 บจก.มำสเตอร์ แมคคำโทรนิคส์ 36/19 ม.1 โคกแฝด หนองจอก กทม.

21 นายสวาสด์ิ แอนดะริส 02-956-9831 นายธวัชชัย กอเซ็มมูซอ/ ฝ่ายบุลคล ปวส.1-ตลาด-บ่าย 096-263-6957 อ.ประสาน 3

22 นายณัฐกานต์ หวังอับดุลเลาะห์ ปวช.2/5-คอม.บ่าย 089-119-3551

23 นายทนาวุฒิ ดาแหม็ง ปวส.1-ตลาด-บ่าย 099-751-7877

10 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

24 นายมัธณา สลามเต๊ะ 038-564930-2 วันวิสาข์ พูลปวงทรัพย์/ ผจก.แผนกวางแผนการผลิต ปวส.1-ตลาด-บ่าย 062-621-6845 อ.ภราดร 3

25 นางสาวจริมา ฉันเต๊ะ ปวส.1-คอม.-บ่าย 097-260-7044

26 นางสาวมนัสวี เร๊าะเน๊าะ ปวช.2/2-ตลาด 093-095-2636



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

11 บริษัท โอวำท โปร แอนด์ ควิก จ ำกัด ซ.สีหบุรานุกิจ 4 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวง/เขต มีนบุรี กทม. 10510

27 นางสาวไอลดา มะหะมาน 02-9074471-3 ผจก.ฝ่ายบุคคล ปวส.1-บ่าย-บัญชี 098-274-9936 อ.วิศัลยา 2

28 นางสาวศิรินันท์ มานชู ปวส.1-บ่าย-บัญชี 088-785-9544

12 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 9/1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

29 นางสาวรตา และกา นางสาววิลัย สอนนอก/ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปวช.2/5-ตลาด-บ่าย 088-559-10040 อ.สมชาย(มะ) 2

30 นางสาววริสมา มาอีน ปวช.2/5-ตลาด-บ่าย 091-065-4753

13 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อยดอนฉิมพลี 18/119 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

31 นางสาวมนัญญา นิภารัตน์ 038-585-120  นายอดิสร ศิวพรประทาน/ ผจก.กฟย.ดฉ. ปวส.1-บัญชี-บ่าย 093-028-4013 อ.สุพนา 3

32 นางสาวพรพรรณ สะหะมาน ปวส.1-ตลาด-บ่าย 087-459-3922

33 นางสาวชุติมา วงมะเซาะ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 096-307-1282

14 สหกรณ์กำรเกษตรหนองจอก จ ำกัด 43/2 ม.4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

34 นางสาวปาริฉัตร บุญรอดเจริญ 02-988-4478 นายสุภาพ สืบเจริญกุล/ รักษาการผู้จัดการ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-384-7069 อ.สมชาติ 2

35 นางสาวปนัดดา มะขามทอง ปวส.1-ตลาด-บ่าย 096-765-4709

15 อบต.บำงน้ ำเปร้ียว 55 ม.4 ต.บางน้ าเปร้ียว อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

36 นางสาวณัฐชนก พิมพิสัย 038-582306 นางสาวศิริลักษณ์ งามสิริ/หัวหน้าส านักปลัด อบต.บางน้ าเปร้ียว ปวช.2/3-คอม 064-760-9021 อ.สมชาย(มะ) 2

37 นางสาวรสสุคนธ์ ล้วนโชคมงคล ปวช.2/3-คอม 063-314-7960



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

16 โรงพยำบำลเสรีรักษ์ 44 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม .

38 นางสาวสุทธารัตน์ โฉมงาม 02-761-9888 ต่อ 1940 นางสาวจุฑามาศ คงอภิรักษ์/ หัวหน้าแผนกบุคคล ปวส.1-บัญชี 095-460-0145 อ.วิศัลยา 3

39 นางสาวธัญญเรศ รักใคร่ ปวส.1-บัญชี 091-887-2416

40 นางสาวอัสมา มะหะมาน ปวส.1-บัญชี 064-806-8550

17 บริษัท นีโอ แฟคทอร่ี จ ำกัด 168 ม.5 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

41 นายกิตติพงษ์ โกสินทร 02-014-9999 นางพิชชาพร พัฒนไพสิฐ/ ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปวส.1-ตลาด-บ่าย 092-872-0989 อ.พิเชษฐ์ 2

42 นางสาวมันทนา ลีซอ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 064-976-9128

18 อบต.บึงคอไห 50 ม.9 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

43 นางสาวปนัดดา กองแก้ว 02-1571030 ต่อ 110 นายยงยุทธ หว่างปัญญา/นายกองค์ อบต.บึงคอไห ปวช.2/4-คอม 092-761-6113 อ.พิเชษฐ์ 2

44 นางสาวซาร่า นุ่มแปลก ปวช.2/4-คอม 093-890-3095

19 Kerry Express สำขำพฤกษำเลียบวำรี 135/4 ถ.เลียบวารี

45 นางสาวชลดา เลาะซ าซู 065-091-9422 ณัฏฐณิภา ทองก้านเหลือง/ พนง.บริการหน้าร้าน ปวช.2/2-ตลาด 099-519-7836 อ.ยุพา 2

46 นางสาวสุรารักษ์ ยูฮันเงาะ ปวช.2/3-คอม 091-784-3274

20 บจก.ปัญญำ เอฟอำร์พี โปรดักส์ 19 ม.5 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24000

47 นายณัฐวุฒิ ซอเต้ีย 085-251-9797 นางสาวอัชฌา นรินทร/ บัญชี/ธุรการ ปวส.1/5คอม 063-180-3493 อ.ภราดร 2

48 นายภควัตร ยามันซาบีดีน ปวส.1-บ่าย-บัญชี 095-507-8309



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

21 บจก.วูดู คำเฟ่ ธิงค์ก้ิง สเปซ 49/7 ม.10 แขวง/เขต หนองจอก กทม.

49 ณัฐพงษ์ แสงสุข 02-136-9563 ธีระพงศ์ วงศ์แดง/ ผจก.ฝ่ายบุคคลและธุรการอาวุโส ปวส.1-ตลาด-บ่าย 096-072-5099 อ.บุศรา 2

50 ธีรภัทร์ สืบวงษ์ ปวช.2/4-คอม 096-096-2197

22 Advice ฉะเชิงเทรำ 86/33 ถ.มหาจักรพรรด์ิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

51 นายณัฐวัตร แสงศรี 038-513285 นางสาวศิวพร นามวงศ์/ ผจก.สาขา ปวส.1-คอม 092-121-3135 อ.ภราดร 2

52 นายพงษ์พัฒน์ ตะแปลกาเซ็ม ปวส.1-คอม 064-243-0879

23 ธนำคำรออมสิน สำขำหนองจอก 30 ม.2 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กทม. 10530

53 นางสาวแคทรียา ละอองเงิน 02-543-1185 นายวัฒนา เน่ืองศรี/ ผจก. ธ.ออมสิน สาขาหนองจอก ปวส.1/1-บัญชี 086-472-4570 อ.ประสาน 2

54 นางสาวน้ าทิพย์ โซ๊ะเลาะ ปวส.1/1-บัญชี 099-762-0726

24 อบต.ชุมพล 55 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

55 นางสาวอัสนา มะสมัน 037-612311 นายชัยณรงค์ มินศรี/ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล ปวช.2/1-บัญชี 099-538-7124 อ.พิเชษฐ์ 3

56 นางสาวมาริษา ตงสาลี ปวช.2/1-บัญชี 091-887-8650

57 นางสาวยลวดี เซ็นโส ปวช.2/1-บัญชี 096-892-3238

25 สมำคมกำรค้ำส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-จีน บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม .

58 นายธนวัฒน์ ปวรวิปุลยากร 081-2579316 นายสมชัย ปวรวิปุลยากร/ นายกสมาคม ปวส.1-ตลาด-บ่าย 083-003-8187 อ.เมทินี 2

59 นายวิศรุต วัฒนานกร ปวส.1-ตลาด-บ่าย 093-991-1259



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

26 บริษัท ดินสอสยำม 8, 29/1 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530

60 นายชยังกร ลาวัง 02-339-1535 วิศิลป์ ลิขสิทธ์ิด ารงกุล/ ผจก.โรงงาน ปวส.1/5-คอม 091-712-9371 อ.ยุพา 2

61 นายชานนท์ โสภาคดิษฐ์ ปวส.1/5-คอม 095-485-1091

27 ส ำนักงำนเขตหนองจอก 16 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ กทม. 10530

62 นางสาวบุษยา ยางค า 02-543-2373 นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์/ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหนองจอก ปวส.1-บัญชี 095-230-7560 อ.อารีย์ 22

63 นางสาวรุสมานี ไกรเพ็ชร์ ปวส.1-บ่าย-บัญชี 098-238-4632

64 นางสาวอาทิตยา แก้วกลม ปวส.1-บ่าย-บัญชี 065-968-2572

65 นายณรงค์กรณ์ รังปะเสริฐ ปวส.1-บ่าย-คอม 097-205-8788

66 นางสาวศริริวรรณ เนียมศิริ ปวช.2/1 บัญชี 095-402-6861

67 นางสาวสุชานันท์ บัวเจริญ ปวช.2/1 บัญชี 098-4504331

68 นางสาวเสาวลักษณ์ ย้ิมพูลแย้ม ปวช.2/1 บัญชี 086-313-7037

69 นางสาวกาญติมา โซ๊ะมาลี ปวช.2/2-ตลาด 096-984-4697

70 นางสาวปุณยนุช โต๊ะอาด า ปวช.2/2-ตลาด 091-880-1378

71 นางสาวปิยรัตน์ สอนามา ปวช.2/3 คอม 099-538-3661

72 นางสาวอาริสา สมานเอ่ียม ปวช.2/3 คอม 090-901-7490

73 นายวราวุฒิ ภูมิล าเนา ปวช.2/3 คอม 096-910-3077

74 นางสาวพิไลวรรณ เย็นประสิทธ์ ปวช.2/3 คอม 096-106-6139

75 นายปวริศ ศิริอุดมโชค ปวช.2/4 คอม 082-445-1114

76 นางสาวเพ็ญนภา โซ๊ะประสิทธ์ิ ปวช.2/4 คอม 085-571-8854

77 นางสาวสุจินธรา ศิริเจริญ ปวช.2/4 คอม 061-489-2888

78 นางสาววัลลภา ฮะสะเล็ม ปวช.2/4 คอม 092-773-5982

79 นางสาวณัฐรินีย์ อินทร์หอม ปวช.2/4 คอม 064-657-2747



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

80 นายรัชชานนท์ ฮาเซะ ปวช.2/4 คอม 082-589-7002

81 นายภานุเดช สนิสุริวงศ์ ปวช.2/4 คอม 082-303-0058

82 นายดนัย เด่ียวพงษ์พันธ์ุ ปวช.2/4 คอม 061-227-7565

83 นายชยุตพงษ์ อ่องพิมาย ปวช.2/4 คอม 092-278-4765

28 บจก. ไทยไชโย 142-145 ม.18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

83 นางสาวช่อผกา ศรีชูรัตน์ 02-028-4801-10 นายธเนศ พุรณศิริ/ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ปวส.1-บ่าย-บัญชี 092-098-5254 อ.ไอช่า 2

84 นางสาวผกามาศ โสภา ปวส.1-บ่าย-บัญชี 096-861-7770

29 อบต.ดอนฉิมพลี 88 ม.8 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

85 นางสาวนริสรา นุตตะโยธิน 0-3809-0524 นายถนัด สิทธิการ /นายก อบต.ดอนฉิมพลี ปวส.1-บัญชี-บ่าย 063-831-0700 อ.ศิริกันยา 6

86 นางสาวมาลิตา ชลเจริญ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 090-320-9039

87 นางสาวติอร เต็งแพร ปวส.1-คอม-บ่าย 062-382-4314

88 นางสาวจัสมิน บัวเจริญ ปวส.1-คอม-บ่าย 064-924-6502

89 นางสาวนันทินี หวังกา ปวส.1-บัญชี-บ่าย 094-7873311

90 นางสาวสตางค์ อาหมัด ปวส.1-บัญชี-บ่าย 096-1715019

30 โรงพยำบำลเวชกำรุณรัศม์ิ 38/2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

91 นางสาวปิยะดา สลามเต๊ะ 02-988-4100 ต่อ 346 นางสาวฐิติมา ชูจันทร์/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ปวช.2/1-บัญชี 095-264-1482 อ.สมทวี 5

92 นางสาวจิราภรณ์ สุวามิน ปวช.2/1-บัญชี 094-209-5989

93 นางสาวมาลิสา วันหวัง ปวช.2/1-บัญชี 082-291-2861

94 นางสาวศิรดา สะเล็ม ปวช.2/1-บัญชี 097-137-0845

95 นายวีรภัทร แป๊ะสมัน ปวช.2/1-บัญชี 064-119-4455



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

31 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ดอนฉิมพลี 18/109 ม.18 ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

96 นายชัยวัฒน์ เทียนมณี 03-8844106 นายคมสัน นะภิใจ/ หน.ปณ.ดอนฉิมพลี ปวช.1-คอม 083-041-1821 อ.สุพนา 4

97 นายณัศรุจน์ ดีสะเมาะ ปวช.1-คอม 096-042-3296

98 นางสาวนัสนันท์ สะมายะห์ ปวส.1-คอม 091-746-5303

99 นางสาวอารียา มลิวัลย์ ปวส.1-คอม 097-164-9783

32 บจก. ดำน่ำ กรุ๊ป 40/3 หมู่ 4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม .10530

100 นางสาวนริศรา มูฮ าหมัด โทร.02-988-9642-3 คุณดาริน พันธ์สอาด/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม 096-139-9251 อ.อณู 3

101 นางสาวเมธาวดี อาจหาญ ปวส.1-คอม 084-712-7775

102 นางสาวบัณฑิตา จ้ีสมัน ปวช.2/1-คอม 094-828-4734

33 อบต.คลองเปรง ม.1 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

103 นางสาวสุพัตรา ลาวัง นายมนัส ชุนหะศรี/ นายก อบต.คลองเปรง ปวช.2/3-คอม 064-223-8896 อ.ภราดร 3

104 นางสาวพรชิตา สิริต ปวช.2/3-คอม 098-576-1833

105 นายพลวัฒน์ สัตย์วินิจ ปวช.2/1-บัญชี 095-452-5250

34 ร้ำนมดเน็ต 135/34 ม.2 ซ.เช่ือมสัมพันธ์ 17 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย

106 นายพลพล วันหวัง 02-988-3271 อิทธิพล ป้ันประสม/ ผจก. ปวช.2/3-คอม 096-761-4966 อ.ยุพา 2

107 นายกีรติ สนีเฮง ปวช.2/3-คอม 096-929-8418

35 บริษัท พินิจนันท์ จ ำกัด 53/12 ม.1 ซ.เลียบวารี 59 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

108 นางสาวมลฤดี สมหวัง 02-989-8229-30 นางสาวฟาระห์ โซ๊ะเฮ็ง/ หน.บัญชี ปวส.1-บัญชี 092-456-8503 อ.อณู 4

109 นางสาวรัตติการณ์ อิมามี ปวส.1-บัญชี 097-036-3907

110 นางสาวกัญชพร ม่ังคง ปวช.2/1-บัญชี 061-116-9617

111 นายกรวี ม่ันคง ปวช.2/1-บัญชี-บ่าย 099-318-3860

36 ไปรษณีย์หนองจอก 36 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กทม.

112 นางสาวสตรีรัตน์ พรมทา 02-543-2279 นายไสว เฉลยไตร /หน.ปณ.หนองจอก ปวส.1-คอม 098-343-1616 อ.สมทวี 15

113 นายธนะพร ปิยตระกูล ปวส.1-คอม 061-204-5552

114 นายนาวิน กีโซ๊ะ ปวส.1-คอม 097-253-8078

115 นายอาบ๊ิด มะลูลีม ปวส.1-คอม 088-945-2601

116 นายอิศรา กาดัสซา ปวส.1-คอม-บ่าย 096-590-4942

117 นางสาวทิตติยา ฮับมูซอ ปวช.2/2-ตลาด 094-304-6851

118 นางสาวจันทิมา สะละกูดิง ปวช.2/2-ตลาด 064-319-1567

119 นางสาวแพรทอง จันทสร ปวช.2/2-ตลาด 065-841-5388

120 นายวิศรุต เหมสมัน ปวช.2/2-ตลาด 062-854-9836

121 นายณัฐพงษ์ มะโนดี ปวช.2/2-ตลาด 094-134-3809

122 นายชาคริต บู่ทอง ปวช.2/2-ตลาด 064-941-4229

123 นายชุตินันทร์ อนิวงศ์ ปวช.2/4-คอม 064-425-2817

124 นายสหรัฐ และสง่า ปวช.2/4-คอม 083-907-4057

125 นายณัฐชนนท์ บุตรศิริ ปวช.2/4-คอม 061-586-5442

126 นายศรายุทธ์ แบรอฮีม ปวช.2/2-ตลาด 064-621-8917

127 นายนราธร วงศ์เจริญ ปวช.2/4-คอม 064-686-8718

128 นายกวิน ซอเต้ีย ปวช.2/2-ตลาด 096-736-7991



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

37 สไมล์ สยำม พร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ำกัด 21/2 ม.17 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

129 นายนิธิทรรศ ทับทรวง 084-665-3311 นายชูศักด์ิ ภู่ทอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรการ ปวช.2/2-ตลาด 064-351-5591 อ.อณู 4

130 นายพีรวิชญ์ โต๊ะเหม ปวช.2/4-คอม 064-271-6796

131 นายพีรภัทร หมุดทอง ปวช.2/4-คอม 096-219-1184

132 นายบัณฑิต พัดเย็นใจ ปวช.2/4-คอม 082-939-5880

38 สน.หนองจอก 152 ม.8 ถนนผดุงพันธ์ แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530

133 นายฟูอ๊าด นาคอนุเคราะห์ 083-813-1997 ธิชัยยุทธ์ิ สุคนธมัติ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 093-951-9812 อ.พิเชษฐ์ 5

134 นางสาวณัฐวรรณ ตวนกู โทร.02-543-1084,  พ.ต.ต.นพดล แสนดี/สว.อก.สน.หนองจอก ปวส.1-บัญชี-เช้า 063-949-6398

135 นายณัฐวุฒิ อุรณพูลทรัพย์ ปวช.2/2-ตลาด 095-572-5242

136 นางสาวธิดาเทพ เสมสมัย ปวช.2/3-คอม 099-530-8459

137 นางสาวศิรินดา กิจประพันธ์ ปวช.2/3-คอม 096-987-5550

39 บ.เอ็มซีจี ม่ิงทิพย์ คลีนน่ิงแอนด์กำร์เด้น จ ำกัด 87-87/1 ซ.ร่มเกล้า 3 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .

138 นายอทิติ อารอมัน 02-917-3675,02-918-2478 นายวีระ บัวแก้ว /ผจก.บริษัท ปวช.2/5-ตลาด-บ่าย 097-037-2751 อ.สุภาพร 2

139 นางสาววาสนา เด่นตรี ปวช.3-คอม(เก็บตก) 097-297-9179

40 บริษัทเคนคูนเอกซ์ จ ำกัด 28/2 ม.2 ถ.มิตรไมตรี คู้ฝ่ังเหนือ หนองจอก กทม.15030

140 นางสาววิภาดา แม้นมินทร์ โทร.02-068-6410-2 นายบรรชา บุญครอง/Supervisor บุคคล ปวส.1-บัญชี 089-183-0087 อ.เมทินี 1

41 บริษัทไทยน้ ำทิพย์ 9 ม.9 ถ.เลียบคลอง 13 ต.พืชุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

141 นายชลาธร ผิวงาม 02-569-2162-6  คุณสรายุทธ ปฏิมากร/ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร ปวส.1-คอม. 064-765-5126 อ.พิเชษฐ์ 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

42 ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง 1471/1 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.

142 นายวีรเทพ มินซอมอ โทร.02-326-9149 นายสมมาตร ภัทรปรีชาการ/ผช.ผู้อ านวยการ ปวช.2/1-บัญชี 087-221-9063 อ.สุภาพร 6

143 นางสาวจัสมิน โตสวัสด์ิ ปวช.2/1-บัญชี 061-606-0733

144 นายกวินท์ จ๊ิเมฆ ปวช.2/3-คอม 095-284-1366

145 นางสาววนิชา เจ๊ะมัด ปวช.2/3-คอม 098-937-6374

146 นางสาวดาลีนา ทองค า ปวช.2/2-ตลาด 065-845-8794

147 นางสาวณัฐธิญา ปาสะและ ปวช.2/2-ตลาด 064-563-7397

43 อบต.บำงน้ ำเปร้ียว 55 ม.4 ต.บางน้ าเปร้ียว อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

148 นางสาวณัฐชนก พิมพิสัย โทร.038-582-306 นายชัวาลย์ กรเกษม/นายก อบต. ปวช.2/3-คอม 064-760-9021 อ.สมชาย(มะ) 2

149 นางสาวรสสุคนธ์ ล้วนโชคมงคล ปวช.2/3-คอม 063-314-7960  

44 บริษัทเมล์โปรโลจิสติก จ ำกัด อาคารยูนิลีเวอร์ พระราม 9  เซ็นทรัลพระราม 9 กทม.

150 นายพีระพัฒน์ ยิดนุดดิน โทร.02-554-2009 คุณอนุพล เจิมขุนทด/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 090-092-2070 อ.สุภาพร 2

151 นายซายิดซาเล็ม สะเอ็ดอุสมาน โทร.089-812-2003 นายกฤษ แพรจันทร์/ผู้อ านวยการ ปวช.2/2-ตลาด 063-885-9409

45 ส ำนักงำนเขตมีนบุรี 333 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวง/เขตมีนบุรี กทม.

152 นางสาวสุนันทา พวงดอกไม้ โทร.02-540-7214 นางสาวจันทร์ฉาย บัวชุม/ฝ่ายปกครอง ปวช.2/1-บัญชี 095-823-7852 อ.วิศัลยา 3

154 นางสาวอลิสา อ่วมพิทักษ์ ปวช.2/1-บัญชี 064-715-4706

155 นางสาวมุก ปาทาน ปวช.2/1-บัญชี 091-729-3010



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

46 หจก.อนำดี คอม.แอนด์ เน็ตเวิร์ค 24 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 12 แยก 3 ถ.กรุงเทพกรีฑ แขวงสะพานสูง กทม.10250

156 นายภูริวัชร์ ดอเลาะห์ โทร.087-562-0349 คุณขจีรัตน์ ไวยศิลป์/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 094-169-2493 อ.สมชาย(มัน) 4

157 นายอับบาส ไวยศิลป์ ปวส.1-คอม.-บ่าย 088-609-1757

158 นางสาวจิณห์นิภา สะมะทอง ปวส.1-คอม.-บ่าย 064-960-2660

159 นางสาวซานี ยีมิน ปวส.1-คอม.-บ่าย 082-660-0266

47 กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตลำดกระบัง 24 หมู่ 13 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .

160 นายณัฐวัฒน์ สลาม โทร.02-792-3205 นางธีราพร ช่ืนทรวง/หัวหน้าแผนกบริหารท่ัวไป ปวส.1-คอม. 084-667-7427 อ.สมชาย(มัน) 2

161 นายธนพล จ าปี ปวส.1-คอม. 097-358-2047

48 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 140 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.15030

162 นายอัลนาส อับดุลเลาะ โทร.02-988-3655 นางสาวนุชรี หะรีเมา/หัวหน้าฝ่ายบุลากร ปวช.2/3-คอม 061-170-9224 อ.ยุพา 5

163 นายธนากร พ่ึงกุศล โทร.086-343-8220  อ.สายัณท์ ร้ิวทอง/ผู้อ านวยการ ปวช.2/3-คอม 095-317-3700

164 นายเตชินท์ นุ้ยผอม ปวช.2/4-คอม 082-520-1437

165 นายสพลวัต มะลิวัลย์ ปวช.2/3-คอม 092-724-3473

166 นางสาวเรไร ยายา ปวช.2/3-คอม 087-509-9168

49 7-11 สำขำพำเหรดมำร์เก็ต 159/1 ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม .

167 นางสาวณัญฐา ทองใบ โทร.097-139-5910 ผู้จัดการร้าน ปวช.2/1-บัญชี 095-751-9903 อ.วิศัลยา 2

168 นายพรเทพ ต้ังสุข ปวช.2/4-คอม 083-495-6675



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

50 หจก.ส สันติสุข 2014 1/8 ม.6 ถ.สังฆสันติสุข แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530

169 นางสาวชุติมา อาลีมีนทร์ โทร.085-161-3799,  097-239-1307 คุณทิพวรรณ เตตรประเสริฐ/ผจก. ปวส.-บัญชี-บ่าย 063-920-6252 อ.สมชาติ 1

51 บริษัทแอล พี เอส ซัพคอนแทรค จ ำกัด

170 นายสุเมธ นิซู 450-450/1 ม.1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ปวส.-บัญชี-บ่าย 096-880-8296 อ.รัตติญา 1

โทร.02-338-1712-14  นายพชรพล ดอกกระทุ่มกลาง/ผู้จัดการ

52 ห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ หนองจอก 36 ถนน เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม . 10530

171 นางสาวฟาเดีย มะหะหมัด โทร.089-661-4098  นางสาวฟารีดา เอ่ียมอิทธิพล/บรรณารักษ์ช านาญการ ปวส.-บัญชี-บ่าย 063-960-3101 อ.สมชาติ 1

53 บริษัทเอ็ม อี นิคคิโช จ ำกัด 74 ม.22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

172 นางสาวนันทนา นันตะสิน โทร.033-050-581-4  นายอนุสิทธ์ิ เตโช/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส.-บัญชี-บ่าย 088-757-6352 อ.ศิริกันยา 2

173 นางสาวศศินา มะลิซ้อน ปวส.1-ตลาด-บ่าย 090-972-4960

54 The Begin Systems Co.,Ltd. 119/153 ถ.นวมินทร์ 163 บึงกุ่ม กทม.

174 นายปณัตน์ กอและ โทร.02-149-9025  คุณสุชาดา แสงจันทร์/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม. 092-764-9451 อ.สุภาพร 1

55 บริษัท ส.ประภำศิลป์ 99 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.นครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

175 นายกฤษดา ศรีส าราญ โทร.038-579-660 ต่อ 601  นายภาคภูมิ เรืองศรีสิง/ผู้จัดการ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-854-1722 อ.ฮัสนา 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

56 ร้อย ค.หนัก ร.111 3 ม.13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

176 นายภาคภูมิ การพิทักษ์ โทร.090-896-5299  จ.ส.ต.ศักด์ิชัย เจดีย์ ปวส.1-คอม.-บ่าย 097-260-3509 อ.ภราดร 1

57 บริษัทอำร์มเทคอินเตอร์พำร์ท จ ำกัด 31/12 ม.2 ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กทม.10530

177 นายทักษ์ดนัย ยะกูบี โทร.086-334-7603  02-046-7849  นางเรวดี เลิศชานนท์/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 080-356-6552 อ.สมชาติ 2

178 นายพงศภัค วอระหวัง ปวช.2/2-ตลาด 063-307-0315

58 ไปรษณีย์อ่อนนุช 2020 ถ.อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) แขวง/เขตสวนหลวง กทม.10250

179 นายอิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขนะ โทร.02-321-6322  02-321-2626  นายชวลิต เรือนสุวรรณ/ผช.หน.ปณ. ปวส.1-คอม. 064-735-1161 อ.ภราดร 1

59 บริษัทมิตซูบิชิอิเลคทริคออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 111 ซ.เสรีไทย 54 แขวง/เขตคันนายาว กทม.

180 นายณัฐวุฒิ หมัดเซ็น โทร.02-517-1326 ต่อ 228  082-883-2096  นายศุภกร วรรณวงศ์/ผู้จัดการ ปวช.2/3-คอม. 099-052-5960 อ.วิศัลยา 1

60 บริษัท Best Lin Group 58/2 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 38 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม .

181 นายปุญพัฒน์ แดงวิจิตร โทร.080-996-5395 นายธีรชัย ทองขาวบัว/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส.1-คอม.-บ่าย 095-821-1296 อ.ศิริกันยา 1

61 ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนท่ี 4 34 ม.6 ถ.ร่วมพัฒนา แขวงล าต้อยต่ิง เขตหนองจอก กทม.10530

182 นางสาวน้ าฝน มูและ โทร.02-543-5503  นางกนกวรรณ เจริญล้ิมประเสริฐ/ผู้อ านวยการ ปวส.1-บัญชี 095-417-1738 อ.บุศรา 1

62 บริษัทยูโนเคม จ ำกัด 1/1 ม.2 ถ.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

183 นางสาวรัตติกา ลาวัง โทร.038-845-636  ผู้จัดการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 065-078-2550 อ.ฮัสนา 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

63 บจก.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 48 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .

184 นางสาวพรนภา จอกเงิน โทร.02-989-4050 ต่อ 114, 115  นายอัมพุท บุณยเกตุ/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 083-252-6158 อ.สุภาพร 1

64 โรงเรียนอิกเรำะสำมัญศึกษำ 10/12-14 หมู่บ้านนักกีฬา ซ.12 ถ.กรุงเทพกรีฑา ข.สะพานสูง กทม.

185 นายชัชชัย กาซัม โทร.02-368-2681  02-735-7740-1 นายสหายราษฎร์ เกตุประเสิทธ์ิ ปวส.1-คอม.-บ่าย 085-019-2302 อ.สมชาติ 1

65 อบต.เกำะไร่ 1/5 ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

186 นางสาววราภรณ์ วงศ์สวัสด์ิ โทร.038-525-574  นายชัยชาญ จ าเริญ/นายก อบต. ปวส.1-คอม.-บ่าย 090-995-8061 อ.ฮัสนา 1

66 บริษัทสยำม พี เอส อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 3/1 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

187 นางสาววรัญญา วงศ์สวัสด์ิ ปวส.1-คอม.-บ่าย 094-078-8146 อ.ฮัสนา 1

67 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนไข่ มีนบุรี 9/3 ม.17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .10510

188 นางสาวอริสา จ่ันละออ โทร.089-076-8383  คุณนาตยา แสงแก้ว/ผู้จัดการ                     ปวช.2/5.คอม-บ่าย 097-098-2716 อ.สุภาพร 1

68 บจก.พิมำนโกลเด้นไรซ์ 15/15-1 ม.6 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

189 นางสาวริสา แก้วกล้า โทร.02-988-3339  นางสาวสุนันท์ ไกรทอง/พนักงานบัญชี ปวช.2/5.คอม-บ่าย 063-982-4760 อ.สมชาติ 1

69 บจก. เค โอ คอนสตรัคช่ัน 2013 9/18 ม. 7  ถ.ผดุงพันธ์ ซอย 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.15030

190 นายนันทวัฒน์ วารีวงษ์ โทร.02-898-9398  095-554-8919  นายสุทธิชัย วังชัง/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 091-723-9720 อ.สมชาติ 1

70 เทศบำลต ำบลดอนฉิมพลี 12/9 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

191 นางสาวนัสริน นิภารัตน์ โทร.038-585-064  นายชูรัช ภูศรีจันทร์/นายกเทศมนตรี ปวส.1-ตลาด-บ่าย 090-972-4960 อ.สุพนา 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

71 กำรเคหะแห่งชำติ 905 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กทม.10240

192 นางสาวนดา หวันโซ๊ะ โทร.02-351-6369 นางสาวพัชรารร์ จิตต์ช่ืน/ผู้อ านวยการ ปวช.2/5-ตลาด-บ่าย 090-972-4960 อ.วิศัลยา 1

72 ร้ำน 7-11 สำขำ ปตท.ร่มเกล้ำ ซอย 9 179/1 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .

193 นางสาวอลิสา กล่ินมาลัย โทร.094-465-4579 นางสาวเครือวรรณ์ แสงกล้า/ผู้จัดการ  ปวช.2/2-ตลาด 091-805-1993 อ.สุภาพร 1

73 บริษัททิพำกร จ ำกัด 35 ถ.สุวิทวงศ์ แขวงมีนบุร เขตบุรี กทม.

194 นายศิวกร เรืองปราชญ์ โทร.02-918-5500  นางสาวธิดารันต์ วิสัชนาม/หัวหน้าฝ่ายบุคคล ปวส.1-บัญชี 092-310-7969 อ.ภราดร 1

74 บจก.โทเทิลเอลิงค์ (ประเทศไทย) 1350/227 ไทยวงศ์ทาวเวอร์ อาคารบี ช้ัน 13 ถ.พัฒนาการ กทม.

195 นางสาวชวัลรัตน์ ชุ่มบริบูรณ์ โทร.02-853-1300  นางาสาวสุชาดา มีชนะ/กรรมการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 095-786-7223 อ.ภราดร 1

75 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สุวินทวงศ์ ถ.สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม.

196 นางสาวไอริน โพธ์ิเลาะห์ โทร.02-989-4354-7 ต่อ 2009 นายชัช ศรีถนอมวงศ์/ผู้อ านวยการ ปวส.1-บัญชี 096-658-9122 อ.บุศรา 1

76 บริษัทเบสคำร์ออโต้ จ ำกัด 22/6 ถ.ราษฎร์อุทิศ 19 มีนบุรี กทม.10510

197 นางสาวอารยา บริสุทธ์ิ โทร.061-978-1892 นางสาวพชรวรรณ เจ๊ะเอ็ม/ฝ่ายการตลาด ปวส.1-คอม.-บ่าย 063-436-1381 อ.ประสาน 1

77 ร้ำน J-Lek Petshop 8/10 ม.1 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.

198 นางสาวมินตรา วันนิ โทร.082-072-5187 นางสาวอรรพรรณ แก้ววิเชียร/เจ้าของกิจการ ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 082-601-7075 อ.สมชาย(มัน) 1

78 บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเทม จ ำกัด (เทสโก้โลตัส-มีนบุรี) 136 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงเขตมีนบุรี กทม.10510



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

199 นายศักด์ิดา ละมูลสุข โทร.02-918-9003  นางสาวสุมาณี วีระนิตินนท์/ผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 064-746-0355 อ.สมชาย(มัน) 1

79 บริษัทกรีนเนสอุตสำหกรรมเคร่ืองกรองน้ ำไทย 4/8 ม.4 ต.น้ าเปร้ียว อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

200 นางสาวนฤมล เลาะหมุด โทร.095-253-2016 นายพลสวัสด์ิ คล้ายสมบัติ/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 095-891-9713 อ.สมชาย(มะ) 1

80 บริษัทเค เอช พร็อพเพอร์ จ ำกัด 279/21 ซ.ประวิทย์และเพ่ือน 10 บางจาก พระโขนง กทม.10260

201 นายวิทยา แสงศรี โทร.082-811-3577 นายอดิศร ทองสาริ/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 063-759-0276 อ.ไอช่า 1

81 โรงพยำบำลลำดกระบัง 2 ซ.ลาดกระบัง 15 ถ.อ่อนนุช เขตลาดกระบัง กทม.

202 นางสาวนวรัตน์ โซ๊ะมิน โทร.081-917-2786 นายเกรียงไกร ตังจิตรมณีศักดา/ผู้อ านวยการ ปวส.1-คอม.-บ่าย 099-735-3290 อ.สุภาพร 1

82 บริษัทมินเด็นกรุ๊ป จ ำกัด 64/135ม.เอกกวิน 5 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม .

203 นายรัฐศาสตร์ เดวีเลาะ โทร.02-101-3572 นางสาววราภรณ์ กองเป็ง/ฝ่ายบุคคล ปวช.2/2-ตลาด 082-938-5880 อ.ประสาน 1

83 บริษัท เอ็น เจ อุตสำหกรรม จ ำกัด 5/4 ม.5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

204 นางสาวสุดารัตน์ มะหะหมัดฮะซัน โทร.02-988-3515-8 นางสาวนลิตา บู่ทอง/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-ตลาด-บ่าย 083-991-1920 อ.สมชาติ 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

84 บริษัทเอ็ม อี เมดิเทค จ ำกัด 74/9 ม.22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

205 นางสาวสกลสุภา ขันทอง โทร.033-050-550 ว่าท่ีร้อยตรี จักรกรี อินทอง/หัวหน้างาน ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-813-5795 อ.ศิริกันยา 1

85 7-11 หมู่บ้ำนเฑียรทอง 28/1 ม.2 หมู่บ้านเฑียรทอง ถ.ประชาส าราญ หนองจอก กทม.10530

206 นายรัชชานนท์ ศรีสมทรง โทร.091-002-5651  นางสาวจิรวรรณ เจริญวิทย์/ผู้จัดการ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-608-6535 อ.สมชาติ 1

86 ฟูอ๊ำดเซ็นเตอร์ เซอร์วิส 48/26 ม.7 ถ.ผดุงพันธ์ หนองจอก กทม.10530

207 นางสาวอลิศรา นาอุดม โทร.091-002-5651 นายทวี สนิทสุริวงศ์/เจ้าของกิจการ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-608-6535 อ.สมชาติ 1

87 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดีจีเอ็ม 6 ซ.รามค าแหง 164 แยก 14 แขวง/เขตมีนบุรี กทม. 

208 นางสาวสุภาวดี ประดิษฐ์สุวรรณ โทร.02-917-6912-4 นายอภิชัย เนติโกศล/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-ตลาด-บ่าย 095-834-1320 อ.วิศัลยา 1

88 บจก.เอส เอ เอส อ้ิงเจ็ท ซัพพลำย 61/283 คู้บอน 36 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

209 นางสาวฟารีดา โต๊ะแอใบเซ็น โทร.02-181-1200 ต่อ 224 นางสาหทัยรัตน์ เยะยัง/ฝ่ายบัญชี ปวส.1-ตลาด-บ่าย 083-073-3627 อ.สุภาพร 1

89 บริษัทเฟิร์ม เฟิร์ม จ ำกัด 1082/17 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กทม.

210 นายสุกฤษ เมืองฉาย โทร.02-272-1562  082-785-7466 นางสาวณัฎธรีพร สุขะวัธนกุล(ม้ิน) ปวส.1-ตลาด-บ่าย 082-546-7943 อ.ไอช่า 1

90 บริษัทธรรมรักษ์ ออโตพำร์ท จ ำกัด 27/7 ม.6 ต.บางขนาก อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

211 นางสาวพัทธนันท์ อนุกูล โทร.038-088-250 นางสาวชลิดา จุ่นเจริญ/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-บัญชี-บ่าย 080-356-8687 อ.สมชาย(มะ) 1

91 บริษัทลิกมันไลท์ต้ิง จ ำกัด 17/2 ม.4 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

212 นางสาวปนัดดา ซันเฮม โทร.033-026-082 ต่อ 3162 นางสาวนริศรา ยลระมิน/ฝ่ายบุคคล ปวช.2/1-บัญชี 094-091-7469 อ.สมชาย(มะ) 2



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

213 นางสาวหฤทัย มะนูลีม โทร.033-026-082  นางสาวพนิดา นานอก/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-บัญชี-บ่าย 095-759-5594

92 สนง.คณกรรมกำรอิสลำมประจ ำกรุงเทพฯ 45 ม.3 ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530

214 นางสาวตัฆวา หวังสะมะแอน โทร.02-949-4259 นายมนธรรม โพธ์ิทอง/หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ปวส.1-บัญชี 099-181-0230 อ.สมชาย(มัน) 1

93 บริษัทเอสบี อินเตอร์แลบ จ ำกัด 9/6 ม.6 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

215 นางสาวสุมินตรา เจริญวงษ์ โทร.02-569-2296 ต่อ 118 คุณประภาอร พฤทธิพงศ์สิทธ์ิ/กรรมการบริษัท ปวส.1-คอม-บ่าย 098-872-7803 อ.อณู 1

94 บริษัทแอร์ เพำเวอร์ ซิสเท็ม จ ำกัด 19/1 ม.8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530

216 นายณัฐสิทธ์ิ โพธ์ิซัน โทร.02-569-2296 ต่อ 118 คุณประภาอร พฤทธิพงศ์สิทธ์ิ/กรรมการบริษัท ปวส.1-ตลาด 097-141-6031 อ.สมชาย(มัน) 1

95 บริษัทนครไทยเทพพญำ จ ำกัด 9/1 ม.10 ต.บางน้ าเปร้ียว อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

217 นางสาววรัญญา เจ๊ะสุโหลง โทร.038-088-378 นายอาทิตย์ ศรีทองเกิด/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 094-902-5898 อ.ฮัสนา 1

96 บริษัทโค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จ ำกัด 302 ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510

218 นายตะวัน หวังเกษม โทร.02-915-3311 ต่อ 202  นางประทุมทิพย์ อ้ึงประเสริฐกรณ์ ปวช.2/2-ตลาด 091-009-6401 อ.สุภาพร 1

97 7-11 สำขำลูกหลวง 65 ถ.พญานาค แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กทม.

219 นางสาวชมพูนุช ศรีอาคาร โทร.062-004-3658  นายชาลี มาโสภา/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 060-014-0508 อ.ไอช่า 1

98 7-11 สำขำ KC กรีนวิลล์ หนองจอก ซ.มิตรไมตรี 10 ม.12 หนองจอก กทม.10530

220 นายเจษฎา เทียนมณี โทร.091-002-7414  คุณภานุวัฒน์/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 063-851-9187 อ.เมทินี 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

99 ส ำนักงำนกำรคลังสภำกำชำดไทย 1873 ถ.พระรามท่ี 4 แขวง/เขตปทุมวัน กทม.

221 นางสาวนาซนีน วัฒนศิริ โทร.02-256-4000 ต่อ 2183  นางเกศริน/รองผู้อ านวยการ ปวช.2/4-คอม. 088-749-9200 อ.ไอช่า 1

089-226-4472

100 บริษัท คิง คอนสตรัคช่ัน 2016 จ ำกัด 39/8 ม.3 ถ.ประชาส าราญ หนองจอก กทม.10530

222 นางสาวยุพารัตน์ วันหวัง โทร.02-066-8682  นางสาวอัยลดา สลับสี/กรรมการผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 063-851-9187 อ.สมชาติ 1

101 บริษัทโตโยต้ำธนบุรี จ ำกัด 197  ถ.รามค าแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กทม.10240

223 นายพลวัฒน์ พุ่มพวง โทร.02-518-0303 ต่อ 203-304  นายวิบูลย์ ไทยพิทักษ์ ปวช.2/3-คอม. 099-101-3781 อ.วิศัลยา 1

102 ส ำนักงำนเขตมีนบุรี 333 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510

224 นางสาวสุภัสตรา ประดับมุข โทร.02-540-7214 นางสาวจันทร์ฉาย บัวชุม/ฝ่ายปกครอง ปวส.1-คอม. 062-715-6615 อ.วิศัลยา 1

103 บจก.อควำโกล แลบบอรำทอรีส์ 99 ม.2 ต.บึงกาสาบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

225 นางสาวมินตรา โสณะมิตร โทร.02-955-9311 ต่อ 121-2 คุณดวงตา/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-บัญชี-บ่าย 094-847-6842 อ.อณู 1

104 บจก.ไอเอ็มจี (ประเทศไทย) 81/3 ม.3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24180

226 นายชนะรัฐ วงศ์สวัสด์ิ โทร.038-595-666-7  นางสาวจ านงค์ ชัยสิทธ์ิ/ผู้จัดการ ปวช.2/2-คอม. 096-072-1793 อ.ฮัสนา 1

105 ร้ำน เจ ทู ซี ปร้ินต้ิง 28/3 ม.12 หนองจอก กทม. (ใกล้ท๊อปหนองจอก, ข้างธนาคารกรุงเทพ)

227 นายอิศรา หม่ีนดัด โทร.081-483-2824  นายธวัชชัย ศาสนประดิษฐ์/ผู้จัดการ ปวช.2/2-คอม. 064-902-7260 อ.สมชาติ 1

106 อบต.หมอนทอง 3/4 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

228 นางสาวดวงกมล มะนูลีม โทร.038-580-092 นายจ าเริญ จันทรเทศ/นายก อบต. ปวส.1-บัญชี-บ่าย 097-138-4109 อ.ศิริกันยา 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

107 บริษัทโตโยต้ำฉะเชิงเทรำผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 98 ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

229 นางสาวสุกัญญา มานชู โทร.038-500-900 ต่อ 1703 นายธรรมรัตน์ คงคาสวัสด์ิ/ผู้จัดการ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 099-206-2830 อ.ภราดร 1

098-958-7638

108 บริษัทซีพีแรม จ ำกัด 149 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

230 นางสาวณิชา มุงอินทร์ โทร.02-844-8300 ต่อ 405 นายสุวิทย์ จิเมฆ/รองผู้จัดการ ปวส.1-บัญชี 095-913-8396 อ.สมชาติ 1

109 ส ำนักงำนเขตสวนหลวง 2998 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.10250

231 นายหัสดิน เจ๊ะดิ โทร.02-321-7921  02-322-6688 นางสุภมาส เลขาจารกุล/ผช.ผอ. ปวส.1-คอม. 063-743-1189 อ.ภราดร 1

110 บริษัทกุลธร เคอร์บ้ี จ ำกัด (มหำชน) 126 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

232 นางสาวศุภรัตน์ ด าชมทรัพย์ โทร.02-326-0831-6 ต่อ 1531 นายภดพธรรม ด าชมทรัพย์/ฝ่ายฝึกอบรม ปวช.2/3-คอม. 097-084-6401 อ.สมชาติ 1

111 บริษัท ออล่ำ จ ำกัด (มหำชน) 2/1 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

233 นางสาววิศรุตา วัง โทร.038-525-451-3  นางสาวช่ืนชม นพประภา/ผช.ผู้จัดการ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 088-242-0720 อ.ฮัสนา 1

112 บริษัทเอ็นอำร์พีแอนด์เฮลล์แคร์ จ ำกัด 285-3 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตตคลองสามวา กทม .

234 นางสาวอรัญญา จันทร์พิษ โทร.085-669-7215 คุณนฤภัค สันป่าแก้ว/ผู้จัดการ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 064-567-1523 อ.สมชาติ 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

113 บริษัทวังสน อิมเมจ จ ำกัด 941 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว กทม.

235 นางสาวนัสลีน มินิ โทร.089-479-9480  นางวิภา ป่านนาค/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-คอม-บ่าย 096-343-8022 อ.ไอช่า 1

 114 บริษัทบอสเวลล์ คอนเนช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด 99 หมู่บ้านนครทอง 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (สนำมบินสุวรรณภูมิ-หน้ำประตู 3)

236 นายเมธา บุญเนียม โทร.091-231-2001 คุณมาลี กางาม/หัวหน้างาน ปวส.1-คอม-บ่าย 064-580-1258 1

115 บริษัทเอจิมูฟ จ ำกัด 253/222 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

237 นางสาววาดฟ้า วงศ์การีม โทร.086-599-4222 นายศิริพงษ์/กรรมการบริษัท ปวส.1-บัญชี-บ่าย 097-202-8409 อ.สุภาพร 1

116 บริษัทลิขิตพร จ ำกัด 45/7 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

238 นายสุวิทย์ ยามันซาบีดีน โทร.094-456-7881 นายเอกชัย ทองมา/ผู้จัดการ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 087-747-1364 อ.รัตติญา 1

117 Kerry Express สำขำป๊ัมเชลล์ สุวินทวงศ์ 259 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .

239 นายวีรวัฒน์ ซอเฮง โทร.084-112-9910 นายสุวิช วัฒนะยุงกูล/กรรมการผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 063-906-5942 อ.บุศรา 1

118 บจก.ลอว์น แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด 8/7 ม.16 ถ.บึงขวาง 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

240 นางสาวอริศรา เวกนวล โทร.061-848-9888 นางสาวมณีนุช โต๊ะใบต๊ะ/ประธานกรรมการ ปวช.2/5-บัญชี-บ่าย 096-804-9417 อ.สุภาพร 1

119 สถำนีต ำรวจนครบำลล ำหิน 72 ถ.คลองสิบ-คลองสิบส่ี แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530

241 นายชานนท์ มีมูซอ  (เก็บตก) โทร.02-988-6688 พ.ต.อ.ภูมิยศ เหล็กกล้า/ผู้ก ากับ ปวช.3-คอม.บ่าย(เก็บตก) 082-590-8456 อ.สมชาย(มัน) 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

120 สถำนีต ำรวจนครบำลประชำส ำรำญ 25 ม.4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.10530

242 นางสาวโสรยา เลาะเหลางาม โทร.02-557-4344 พ.ต.อ.ประเสริฐ สอนแจ่ม/ผู้ก ากับ ปวช.2/4-คอม. 085-819-2753 อ.สมชาย(มัน) 2

243 นางสาววีนัส ด้วงพิบูลย์ ปวช.2/4-คอม. 065-851-2696

121 บริษัททรัพย์เพ่ิมพูน คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส 89/181 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

244 นางสาววรรณา มินซอมอ (เก็บตก) โทร.086-708-4293 นายสมพงษ์ ส าพานิชย์/ผู้จัดการ ปวช.3-คอม.บ่าย(เก็บตก) 062-812-6175 อ.ภราดร 1

122 ร้ำนมหำนคร กำรยำง 135/16 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

245 นายบัญชา มะเล็ก โทร.095-005-4795 นางสาวผกากรอง ประธาน/เจ้าของกิจการ ปวช.2/5-คอม-บ่าย 097-123-4603 อ.ยุพา 1

123 ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนอินดำรุลมีนำ 8/2 ม.4 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

246 นางสาวจณิสตา แสงสุข โทร.02-988-3079 นางอุไร นุตตะโยธิน/ผู้บริหาร ปวส.1-บัญชี-บ่าย 061-591-6493 อ.สมชาติ 1

124 บริษัทเดียนำกรุ๊ป จ ำกัด 12/4 ม.14 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530

247 นายวรนัย รุ่งศรี โทร.081-448-4186 นายลิขิต สุขุมานันท์/ประธานกรรมการ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 066-105-5650 อ.สมชาย(มัน) 1

125 บริษัทนำอุดม ฟำร์ม 88/1 ม.9 ซ.สังฆสันติสุข 61 ถ. สังฆสันติสุข เขตหนองจอก กทม.10530

248 นายพีรวัฒน์ ยาวังวันเด่น โทร.083-055-1094 นายวิวัฒน์ เทศงามถ้วน/หัวหน้างาน ปวส.1-ตลาด 066-105-5650 อ.อณู 1

126 บริษัทภูมิพัฒน์เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลำย จ ำกัด 50 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .10510

249 นายเอกศาสตร์ บุสมาน โทร.02-035-7337-8 คุณธันดา(เอ้), 085-930-4565 คุณสัมพันธ์/ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 096-205-7331 อ.อณู 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

127 บริษัทแอร์พอตฟำซิลิต้ี จ ำกัด หมู่ท่ี 7 อาคารเทียบเคร่ืองบิน เอฟ 1 ห้อง 042 999 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

250 นายปัฐพงษ์ ผลจัด โทร.081-924-3032 นายศักด์ิชัย อินทรวิเชียร/Supervisor ปวส.1-คอม-บ่าย 091-757-1752 อ.รัตติญา 1

128 ศูนย์ถนอมรถยนต์ คลีนปำร์ค 2 30/4 ม.4 ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กทม.10530 

251 นายภูษิต มะเด็น โทร.081-837-0312 นายอัครเดช จิเมตตาธรรม/ผู้จัดการ ปวส.1-คอม-บ่าย 089-789-1967 อ.สมชาติ 1

129 บริษัทกรุงไทย ฟู๊ด มำร์เก็ตต้ิง 55/78 ซ.ลัดลานนา ถ.ล าลูกกา แขวง/เขตล าลูกกา จ.ปทุมธานี

252 นางสาวนารากร ปะวะกา โทร.063-943-9461 คุณวนิชา ทรัพย์เจริญ/หัวหน้างาน ปวส.1-บัญชี-บ่าย 090-232-4693 อ.อณู 1

130 สนง.คณะกรรมกำรอิสำมประจ ำจังหวัดชลบุรี ต าบล เขาไม้แก้ว อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

253 นางสาวสุกัญญา วุสกรี โทร.063-943-9461 คุณวนิชา ทรัพย์เจริญ/หัวหน้างาน ปวส.1-บัญชี-บ่าย 095-394-4637 อ.ปราณี 2

254 นางสาวพัชรพลอย วรสวาสด์ิ ปวส.1-คอม-บ่าย 090-278-1711

131 ธนำคำรออมสิน สำขำไอเพลส ลำดกระบัง
ห้องเลขท่ี B3 - B4 ช้ัน 2 ศูนย์การค้าไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว

255 นางสาวเกศกัญญา ชมมิน โทร 02-360-5211-2  นางสุนทรี เดวี/ผช.ผู้จัดการ ปวช.2/3-คอม 064-874-5926 อ.สุภาพร 1

132 บริษัทคอนเนค แอนด์ แกเธอร์ จ ำกัด 6 ซ.เสรีไทย 87 ถ.เสรีไทย แขวง/เขตมีนบุรี กทม.

256 นางสาวป่ินดารณี พวงดอกไม้ โทร.080-051-6464 นางสาวนุชนาถ ศรีประไพ/ฝ่ายบุคคล ปวส.1-บัญชี-บ่าย 093-101-3485 อ.วิศัลยา 1

097-029-6657

133 US Studio 6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยกหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

257 นายวทัญญู มินิ โทร.065-363-0595  นายณัฐพงศ์ ประกอบแก้ว/เจ้าของกิจการ ปวส.1-คอม. 095-376-9325 อ.ปราณี 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

134 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ 73 ม.9 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530

257 นายปริวัฒน์ หมัดโล๊ะ โทร.02-543-1229, 02-989-6434  ปวส.1-คอม 084-1423-359 อ.ซารีฮะ 17

258 นายชานนท์ อับดุลลอห์ ปวส.1-คอม 064-739-1578

259 นายวันชัย มาแม ปวส.1-คอม 061-171-9441

260 นายปฏิภาณ ทาสันเทียะ ปวส.1-คอม 092-325-0819

261 นายปริญญา ศรีด า ปวส.1-คอม 093-949-4374

262 นายอานนท์ สรกล ปวส.1-คอม-บ่าย 094-814-0330

263 นายกฤษฎา การะพิทักษ์ ปวส.1-คอม-บ่าย 099-149-2147

264 นางสาวฐิติยา ดิษประธูป ปวส.1-คอม 064-493-1345

265 นางสาวกนกรดา บรอฮีมี ปวส.1-คอม 091-864-4082

266 นางสาวอาภาพร สงวนแพง ปวส.1-คอม 064-562-8122

267 นางสาวกรรณิการ์ บุญเสริม ปวส.1-คอม 080-972-4009

268 นางสาวกฤติยา มะลิวัลย์ ปวส.1-คอม-บ่าย 062-445-9188

269 นายเมธาสิทธ์ิ วารี ปวส.1-คอม-บ่าย 092-656-0992

270 นางสาวสมินตรา เฟ็นด้ี ปวส.1-ตลาด-บ่าย 083-273-5976

271 นางสาวอริศรา แสงมนุษย์ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 064-717-1987

272 นายพนา เล็มเละ ปวส.1-ตลาด-บ่าย 085-831-6825

273 นางสาวจุฬาลักษณ์ สลาม ปวช.2/2-ตลาด 095-189-8952

135 บริษัทแมชบ็อกซ์ กรุ๊ป จ ำกัด 430/33 ล็อค 48 ซ.สยามสแคว์ แขวง/เขตปทุมวัน กทม.

274 นางสาวสุพัตรา  รอเซ็น โทร. 02-047-3850 นางสาวกชพรรณ สังข์สระสิทธ์/HR.Officer ปวส.1-คอม. 095-376-9325 อ.ปราณี 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2562   (ระหว่ำงวันท่ี : 10 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2563)

                                   ..........................................  ..............................................

                                      (นางยุพา  ไทยพิทักษ์)                  (นางเมทินี  อิมามี)

                                         ผู้บันทึก/รายงาน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ


