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

1 ไปรษณีย์หนองจอก 36 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กทม. อ.สมทวี 6

1 นายนันทกร เจ๊ะดิ 02-543-2279 นายสุริยา ศรีสอาด /หน.ปณ.หนองจอก ปวช.2/1-บัญชี 096-656-8441

2 นายอัยการ หมัดหมอ ปวช.2/3-คอม. 062-498-7399

3 นางสาวพิมพ์มาดา ชัยเนตร ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 092-939-9135

4 นายจุลจักร์ แสงสุข ***เร่ิมงาน 19 เม.ย.64 ท าให้ครบ 340 ช่ัวโมง ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 096-971-7772

5 นางสาวสุภัชชา กรพิพัฒน์ ปวส.1-ตลาด 090-224-9812

6 นางสาวปวีณา ย่ิงรุ่งเรือง ปวส.1-ตลาด 095-507-9468

2 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน 48 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .10510 อ.รัตติญา 2

7 นางสาวณัฐกานต์ อินเฮง โทร.02-989-4050-60 ต่อ 114 นายอัมพุท บุณยเกต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส.1-ตลาด-บ่าย 097-007-0381

8 นางสาวสาธวี เสือสุด ปวส.1-ตลาด-บ่าย 093-575-8301

3 ส ำนักงำนเขตหนองจอก 16 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ กทม. 10530 อ.อารีย์ 14

9 นางสาวจริยา  มูฮ าหมัดเย็ง 02-543-2373 นายภูวนาถ นนทรีย์/ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหนองจอก ปวส.1-บัญชี-บ่าย 091-873-4074

10 นายณัฐนนท์ บัวการีม ปวส.1-ดิจิทัล 088-970-2347

11 นางสาวมณฑิตา เทียนมณี ปวช.2/1-บัญชี 092-342-1065

12 นางสาวนาตาลีน เดวีเลาะห์ ปวช.2/5-บัญชี-บ่าย 062-598-8845

13 นางสาวณัฐธิดา เด่นตี ปวช.2/2-ตลาด 098-256-7574

14 นายประกาศิต หลาบค า ปวช.2/2-ตลาด 080-613-3520

15 นางสาวนภาพร มากอุตส่าห์ ปวช.2/3-คอม. 096-853-1819

16 นางสาววนัสนันทน์ มณี ปวช.2/3-คอม. 082-608-2818

17 นางสาวสุภาพร หนูวอ ปวช.2/3-คอม. 080-531-6607

18 นางสาววรนุช โอ๊ะด า ปวช.2/2-ตลาด 099-101-3708

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

19 นางสาวจิณณพัต โอ๊ะด า ปวช.2/2-ตลาด 062-913-0398

20 นางสาวนุสรา มานยาชิ ปวช.2/3-คอม. 064-227-1550

21 นางสาวดีน่า ปาตัน ปวส.ตลาด-บ่าย 085-565-7302

22 นางสาวศุภนิดา ข ากา ปวส.บัญชี-บ่าย 097-072-5890

4 หจก.พี.เอ็น.ฮอนด้ำ 258/8ม ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ภราดร 2

23 นายเอกวัฒน์ ทองดี โทร.038-581-222  นางสาวสายพิณ ล้อเสียง ผู้จ้ดการ ปวส.1-ดิจิทัล 061-462-4168

24 นายภาณุพงศ์ อับดุลสลาม ปวส.1-ดิจิทัล 095-875-5758

5 บริษัทมีนบุรีกำรบัญชี จ ำกัด 1/1 ซอยรามค าแหง 166 แยก 10 มีนบุรี กทม. อ.วิศัลยา 2

25 นางสาวณัตฐิตา ยินดีทิพยด์ โทร.081-988-1532 นางอรวรรณ จงประเสริฐพร กรรมการบริษัท ปวส.1-บัญชี 096-283-7223

26 นางสาวกัลยาณี มะนี ปวส.1-บัญชี 096-059-8599

6 สถำนีต ำรวจนครบำลล ำหิน 72 ถนนคลองสิบ-คลองสิบส่ี แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมชาย(มัน) 3

27 นางสาววณิชชา มะนะ โทร.096-231-3038 ส.ต.ท.พงศ์พัทธ์ สุดเพียร ผบ.หมู่(ป.)สน.ล าหิน ปวส.1-ตลาด 080-935-1714

28 นางสาวกัญธิมา บุญดา ปวส.1-ตลาด 096-729-4626

29 นายธนาธร บุญเพชร ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 061-979-6280

7 บริษัทกุ้งอนันกิจ จ ำกัด 5/4 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 อ.สมชาย(มะ) 3

30 นางสาวกนกวรรณ หาฉาง โทร.091-715-1244 นางปภาดา สุรัตน์ เจ้าของกิจการ ปวส.1-ตลาด 093-042-6824

31 นายณัฐวุฒิ มังคลัง ปวช.2/3-คอม. 084-991-3672

32 นายฮารูณ ขยันหา ปวช.2/3-คอม. 095-995-6726



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

8 สน.หนองจอก 152 ม.8 ถ.ผดุงพันธ์ หนองจอก กทม.10530 อ.พิเชษฐ์ 6

33 นายสมรรถ จันโต โทร.083-813-1997 ด.ต.หญิง สุวรรณี หวังดุล ปวส.1-ดิจิทัล-บ่าย 093-103-7683

34 นายบรรณวิชญ์ ประเสริฐ ปวช.2/3-คอม. 064-419-9108

35 นายปิยวัฒน์ ยะรังวงษ์ ปวช.2/3-คอม. 064-461-3567

36 นายชาคริต สมนาง ปวช.2/3-คอม. 082-582-3174

37 นางสาวอารีญา คุ้มวงษ์ ปวส.1-ดิจิทัล-บ่าย 061-981-9872

38 นางสาววริสรา คะเดแย้ม ปวส.1-ดิจิทัล-บ่าย 093-116-5173

9 อบต.ต ำบลสิงโตทอง 106 ม.2 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเรา อ.ศิริกันยา 5

39 นางสาวบุษบา มูหะหมัด โทร.038-086-028 ต่อ 11 นายชาตรี โต๊ะช่ืนดี นายยก อบต. ปวช.2/1-บัญชี 095-291-5861

40 นางสาวมนัสนันท์ อัมนะ ปวช.2/1-บัญชี 082-979-2570

41 นางสาวพิชญา เอ่ียมฉลาด ปวช.2/4-คอม. 095-101-0839

42 นางสาวยลดา และกา ปวช.2/5-บัญชี-บ่าย 086-446-7834

43 นางสาววรัญญา สะมะแอ ปวช.2/5-บัญชี-บ่าย 096-954-7695

10 อบต.ต ำบลบึงศำล 69 ม.5 ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก อ.พิเชษฐ์ 2

44 นางสาวธนัชชา สะแอ โทร.089-831-4162 นายสมคิด มิดด้ี นายก อบต. ปวส.1-บัญชี-บ่าย 088-957-0887

45 นางสาวธนัญญา บุญโฮ้ ปวส.1-บัญชี-บ่าย 093-038-6390

11 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเทพรำช ถนนเทพราช - อ่อนนุช ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 อ.ฮัสนา 7

46 นายตะวัน บุตรน้ าเพชร โทร.038-595-633 ต่อ 109 นางสาวหทัยพัชร บุญพ่ึง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปว.2/3-คอม. 095-708-9527

47 นายตอริก ยีวันโซ๊ะ ปว.2/3-คอม. 091-035-0474

48 นางสาวกุลณัฐ หมัดยูโก๊ป ปว.2/3-คอม. 094-187-8701



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

49 นางสาวสุมินตรา มณฑากล่ิน ปว.2/4-คอม. 084-275-6214

50 นายวัชระ วัง ***เร่ิมงาน 19 เม.ย.64 ท าให้ครบ 340 ช่ัวโมง ปว.2/5-คอม.-บ่าย 064-715-8280

51 นายวภูวเดช ลักนาพงศ์ ปว.2/5-คอม.-บ่าย 092-748-2421

52 นายนันทกาน โต๊ะเฮม ปว.2/4-คอม. 096-982-4817

12 โรงเรียนสุเหร่ำดำรุลนำอีม ม.11 ต.บึงน้ ารักษ์ องบางน้ าเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 อ.ธณัฐดา 4

53 นางสาวลลิตา ทิมครองธรรม โทร.086-064-7929  นางสุปราณี แพชรน้อย ผู้อ านวยการ ปวช.2/1-บัญชี 080-968-5080

54 นางสาวแพรวา มูฮ าหมัด ปวช.2/1-บัญชี 095-104-8672

55 นางสาวภัทรลดา ผลเจริญ ปวช.2/1-บัญชี 083-089-0882

56 นางสาวนันทิตา มูเนาวเราะ ปวช.2/2-ตลาด 084-219-5751

13 7-11 สำขำหนองจอก 2 206/8 ม.8 แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530 อ.ยุพา 2

57 นายพันธการ เดวีเลาะ โทร.091-002-0885, 084-114-0246 นางสาวจิรวรรณ เจริญวิทย์ ผจก. ปวส.1-บัญชี-บ่าย 097-209-2674

58 นายอรรถพล มูฮ าหมัดซาฮัก ปวส.1-ตลาด-บ่าย 096-991-0431

14 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอบำงน้ ำเปร้ียว 49/4 ม.2ต.บางน้ าเปร้ียว อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สมชาย(มะ) 2

59 นางสาวมัชฌิมา ยะก๊บ โทร.086-058-0087  นายสุชาติ มีศิลป์ หัวหน้าการไฟฟ้า ปวส.1-ตลาด 096-637-3767

60 นางสาวศศินา อับดุลเลาะห์ ปวส.1-บัญชี 095-593-3689

15 บริษัทแสนสิริกำรบัญชีและตรวจสอบ จ ำกัด 105/420 ซ.เคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.10520 อ.สนธิยา 2

61 นางสาวธริญญา ขวดมา โทร.02-074-1193 นางสาวจิราภรณ์ บุษบา กรรมการ ปวส.1-บัญชี 095-873-2849

62 นางสาวจริญญา ขวดมา ปวส.1-บัญชี 095-818-1011



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

16 เทศบำลต ำบลดอนเกำะกำ 1/12 ม.2 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ศิริกันยา 3

63 นางสาวเมสินี ทองอ่อน โทร.098-524-3835  นายเจฯธรรม โตเทริน ปลัดเทศบาล ปวช.2/1-บัญชี 083-860-4680

64 นายพันธมิตร บุญมี ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 096-190-0233

65 นายชินวัฒน์ ด าริห์พงษ์ ปวส.1-ดิจิทัล 099-342-3200

17 ศำลแพ่งมีนบุรี 335 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม . 10510 อ.วิศัลยา 9

66 นางสาวจณิสตา ยิดนรดิน โทร.02-171-4111 ต่อ 1135 นางเพ็ญศรี เผ่ือนบิดา ผู้อ านวยการ ปวช.2/1-บัญชี 095-457-1458

67 นางสาวปุณยวีร์ สะและดี ปวช.2/1-บัญชี 085-568-5236

68 นางสาวสศิณา มัสและ ปวช.2/3-คอม. 086-398-0910

69 นางสาวสิริยากร เซะวิเศษ ปวช.2/3-คอม. 064-465-2982

70 นางสาวพิมพ์วิภา อาตีนา  ปวช.2/3-คอม. 065-491-4547

71 นางสาวรินรดา แสวงโลก ปวช.2/3-คอม. 063-734-9397

72 นางสาวเมธินี โซ๊ะประสิทธ์ิ ปวช.2/4-คอม. 062-835-8438

73 นายอัสม่ี หลังสัน ปวช.2/3-คอม. 091-781-8254

74 นายธนานนท์ แสงศรี ปวช.2/3-คอม. 094-804-0557

18 บริษัทเมืองทองกำรบัญชีและภำษีอำกร จ ำกัด 668/54-55 ถ.พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. อ.วิศัลยา 2

75 นางสาวผกานาฏ  ประสานสี โทร.02-919-3310  นางสาวเบ็ญยา พรหมจิตต์ กรรมการ ปวช.2/1-บัญชี 099-425-4324

76 นางสาวบัณฑิตา  ทับทิมทอง ปวช.2/1-บัญชี 064-952-9237

19 บริษัทธีรธัชวัฒนกุล จ ำกัด 19/2 ม.14 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.พิเชษฐ์ 2

77 นางสาวอาทิมา มูฮ าหมัดสลาม โทร.086-226-0051  นางสาวสุดารัตน์ อารีราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ปวช.2/2-ตลาด 097-017-5494

78 นางสาวอลิสา เต๊ะนิเยาะ ปวช.2/2-ตลาด 099-565-3498



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

20 ส ำนักงำนเขตมีนบุรี 335 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม .10520 อ.วิศัลยา 2

79 นางสาวปนัดดา อับดุลเลาะ โทร.02-540-7214 นายศักด์ิชัย ใสสุข ผช.ผอ.มีนบุรี ปวช.2/4-คอม. 080-950-4335

80 นางสาวแพรวา วงศ์สวัสด์ิ ปวช.2/4-คอม. 096-814-3928

21 บจก.นำมำดำ แมนูแฟคเจอร่ิง 55/6 ม.3 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี อ.อณู 3

81 นางสาวนริศรา พลายงาม  โทร.090-985-6331  นายคัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ หัวหน้างาน ปวส.1-ดิจิทัล-บ่าย  095-593-2273

82 นางสาวเจนจิรา ม่ันคง ปวส.1-ดิจิทัล-บ่าย 090-25-8137

83 นายณัฐกิตต์ กิจประพันธ์ ปวส.1-ดิจิทัล-บ่าย 062-337-1671

22 สถำนีต ำรวจนครบำลมีนบุรี 57  ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม .10520 อ.วิศัลยา

84 นางสาวกษมา ย่ังยืน โทร.02-171-4228  พ.ต.ท.ชนินทร์ พรหมลัทธิ สว.ธร.สน.มีนบุรี ปวช.2/2-ตลาด 061-465-8484 2

85 นางสาวอภิวรรณ โทอ้ึน ปวช.2/2-ตลาด 084-197-9181

23 อบต.คลองอุดมชลจร 9/9 ม4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อ.ภราดร 6

86 นางสาวนภัสสร ทิพย์โถมสินธุ โทร.038-093-908-102  นายมนูศักด์ิ หนองศิริ นาย อบต. ปวช.2/1-บัญชี 064-858-0062

87 นางสาววรากร วันขวัญ ปวช.2/3-คอม. 065-820-4125

88 นายก้องเกียรติ จันทกูล ปวช.2/3-คอม. 099-009-8216

89 นางสาววรินญา ภูมิภาค ปวช.2/3-คอม. 064-665-1218

90 นางสาวศิรินทิพย์ บัวระภา ปวช.2/4-คอม. 062-820-0964

91 นางสาวลัดดา ทองค า ปวช.2/4-คอม. 083-838-6279



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

24 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อย ดอนฉิมพลี 18/119 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สุพนา 3

92 นางสาวสุภัทตรา นิภารัตน์ โทร.081-256-1379 นายประสาร ซาหะมัน หัวหน้างาน ปวช.2/1-บัญชี 061-470-6756

93 นางสาววีนัส สีทับทิม ปวช.2/1-บัญชี 064-127-8280

94 นางสาวนัฐฌา สังข์ยะลอ ปวช.2/1-บัญชี 094-342-3891

25 บจ.ซุปเปอร์โกลฟอินดัสตรี 49 ม.14 แขวงกระทุ่มราย หนองจอก กทม.10530 อ.รัตติญา 2

95 นางสาวอินทิรา มังสัง โทร.02-977-2235  นางสาววาณี บุญดนัย หัวหน้าฝ่ายบุคคล ปวส.บัญชี-บ่าย 096-070-4895

96 นางสาวพัชริดา โพธ์ิทอง ปวช.2/4-คอม. 085-537-4608

26 บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 78 ซ.สุขุมวิทย 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กท.10110 อ.สมชาติ 2

97 นางสาวพรพรรณ สังข์ประเสริฐ โทร.02-714-8222  นางสาวนวรัตน์ กัณหา หัวหน้าฝ่ายบุคคล ปวส.ตลาด-บ่าย 061-278-9916

98 นายธนทัต อะนันนับ ปวส.ตลาด-บ่าย 064-613-5292

27 บริษัท เอ็ม. อี. นิคคิกโซ จ ำกัด 74 ม. 22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ฮัสนา 3

99 นางสาวนัยนา สลาม โทร.033-050-581-84  นายอนุสิท์ิ เตโพธ์ิ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส.บัญชี-บ่าย 082-914-9585

100 นางสาวชนาภา โซ๊ะเลาะ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 096-841-3917

101 นายคุณากร  แพทย์ประเสริฐ  ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 095-618-9903

28 บจก.ซันซำยน์ ออโต้เซอร์วิส 225 ถ.รามค าแหง ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กทม. อ.วิศัลยา 2

102 นางสาวจัสมิน สุจิตวรรณศรี โทร.086-987-7797 นางมัลลิกา จันทเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวขช.-คอม.-บ่าย 085-563-1540

103 นายแทนคุณ สุจิตวรรณศรี ปวขช.-คอม.-บ่าย 064-068-3602

29 บริษัทฟ้ำกำรำจ จ ำกัด 69/1 ม.8 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กทม.10530 อ.รัตติญา 3



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

104 นายกรกต นุตะดี  โทร.083-441-1695 นางสาวกัญญาวรัตน์ เอกธนฐานิษร์ เจ้าของกิจการ ปวส.1-ดิจิทัล 064-579-1978

105 นายพงศธร เสมสมบูรณ์   ปวส.1-ดิจิทัล 096-260-6248

106 นางสาวศิริลักษณ์ นาวารี  ปวช.2/1-บัญชี 080-052-0805

30 อบต.ต ำบลชุมพล 55 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 อ.พิเชษฐ์ 4

107 นางสาวรชานันท์ มลิวัลย์ โทร.037-612-311 นายชัยณรงค์ มินศรี นายก อบต .ชุมพล ปวช.2/3-คอม. 095-735-3852

108 นางสาวพิกุลหยก จันทร์สว่าง ปวช.2/3-คอม. 092-493-1321

109 นางสาวอันดา หวังประโยชน์ ปวช.2/3-คอม. 091-764-8107

110 นางสาววีนัส เยะยัง ปวช.2/4-คอม. 083-450-6705

31 บจก.สุมำณีกำรบัญชีและภำษี จ ำกัด 472/148-9 ถ.ราษฎร์อุทิศ 58 แขวงแสนแสบ กทม.10510 อ.ประสาน 3

111 นางสาวณัฐิตา ซอเต้ีย โทร.089-683-2967 นายณธพรรณ สโมทัย กรรมการผู้จัดการ ปวส.-บัญชี-บ่าย 080-380-3698

112 นางสาวปาริตา เนตรทอง ปวส.-บัญชี 090-250-8254

113 นางสาวพิชฌา สมิงแก้ว ปวส.-บัญชี 096-389-4257

32 สน.ประชำส ำรำญ 25 ม. 4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. อ.บุศรา 5

114 นายเจษฎาภรณ์ ทองกอน   โทร.02-557-4434 พ.ต.อ.ปณชัย ตันอารีย์ ผู้ก ากับ สน.ประชาส าราญ ปวส.1-ดิจิทัล 096-804-9084

115 นายศักด์ิสิทธ์ิ อับดุลรอฮิม   ปวส.1-ดิจิทัล 095-790-3571

116 นายจีรพัตร์ ทัตบุบผาชาติ    ปวส.1-ดิจิทัล 082-009-8922

117 นายณัฐชยา สาริกาเกตุ       ปวส.1-ดิจิทัล 064-452-5085

118 นายณัฐนันท์ เลาะเมาะ ปวส.1-ดิจิทัล 062-809-4244

33 สนง.คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 45 ม. 3 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมชาย(มัน) 9



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

119 นางสาวณัฐกานต์ สนนุกิจ โทร.02-949-4114 นายปราโมทย์ เจริญวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ปวส.1-ตลาด 096-096-5196

120 นางสาวณัฐวรรณ สนนุกิจ ปวส.1-ตลาด 064-039-8108

121 นางสาวอาทิตยา สรกล ปวส.1-ตลาด 091-701-3847

122 นายอภิวัฒน์ หวังโซ๊ะ ปวส.1-ดิจิทัล 064-023-6480

123 นายอับดุลรอชาต ทรงกุล ปวช.2/4-คอม. 064-972-6755

124 นายมินธดา รอดทุกข์ ปวช.2/4-คอม. 096-876-5547

125 นายภูเบศ วงษ์การีม ปวช.2/4-คอม. 065-543-0683

126 นางสาวกัลยากร หมุดทอง ปวส.1-ดิจิทัล 094-306-7240

127 นางสาวสมฤทัย หมุดทอง ปวส.1-ดิจิทัล 064-231-1319

34 บริษัทพินิจนันท์ จ ำกัด 53/12 ม. ถ.เลียบวารี 59 เขตหนองจอก กทม.10530 อ.อณู 3

128 นางสาวณัชา พุ่มดอกไม้ โทร.061-526-1640 นางสาวฟาระห์ โซ๊ะเฮง หัวหน้าบัญชี ปวช.2/5-บัญชี-บ่าย 095-278-1842

129 นางสาวเกศมณี ศักด์ิสิรวณิช ปวส.-บัญชี-บ่าย 061-526-1640

130 นางสาววนิดา ฮามัดสอ๊ิด ปวส.ตลาด-บ่าย 085-255-9511

35 โรงพยำบำลบำงน้ ำเปร้ียว 100 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิเทรา อ.สมชาย(มะ) 2

131 นางสาวณัฐนิชา มะนูลีม โทร.038-581-285 ต่อ 901-2 นายสรลักษณ์ ม่ิงไทยสงค์ ผู้อ านวยการ ปวส.-บัญชี 091-745-5799

132 นางสาวรวินณิภา กล่ินมาลัย ปวช.2/1-บัญชี 096-687-4354

36 บริษัททริปเบ้ิล เจ แอนด์ เอ็น บิสซิเนส จ ำกัด 72/602 ซ.บึงขวาง 1/1 แสนแสบ มีนบุรี กทม. อ.สุภาพร 2

133 นางสาวกัลยานี ตานี โทร.097-426-5941  นางเรณู วงษ์ประเทศ กรรมการ ปวช.2/2-ตลาด 099-609-0416

134 นางสาวพรธิพา ไกรพานิช ปวช.2/3-คอม. 084-273-9074



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

37 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ 73 ม.9 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตหนองจอก กทม. อ.ซารีฮะห์ 15

135 นายพีภัทร มะแย้ม โทร.02-989-6401 อ.ปราณี มิสกาวัน รองผู้อ านวยการ ปวส.ดิจิทัล 064-560-82454

136 นายณัฐวุฒิ แก้วแย้ม ปวส.ดิจิทัล 064-772-1150

137 นายธรรพ์ณธร แก้วแย้ม     ปวส.ดิจิทัล 095-528-4792

138 นายวีรกุล น้อยนิตย์ ปวส.ดิจิทัล 097-130-1903

139 นายเบญจามิน โต๊ะทอง      ปวส.ดิจิทัล 088-601-4576

140 นางสาววาริศรา เจริญวงษ์   ปวส.ดิจิทัล 093-840-1358

141 นางสาวพัชรี ศรีสวัสด์ิ ปวส.ดิจิทัล 090-291-2361

142 นางสาวรินดา จันทร์แตง      ปวส.ดิจิทัล 096-053-1962

143 นางสาวรศรินทร์ สะต าตี      ปวส.ดิจิทัล 096-206-6860

144 นางสาวศรุตยา สุทัศนศึกษา ปวส.ดิจิทัล 085-518-1150

145 นางสาวนรินทร ไทยบ ารุง   ปวส.ดิจิทัล 062-824-2781

146 นางสาวบัณฒิตา เซ็นหลวง  ปวส.ดิจิทัล 098-186-0003

147 นายวิรัตน์ ด าวอ              ปวส.-บัญชี 095-767-2741

148 นางสาวสกุลตา ม่ันคง       ปวส.ตลาด 099-439-0064

149 นางสาวปุษยา ทองพอน     ปวช.2/2-ตลาด 085-562-9527

38 มูลนิธิเพ่ือคุณธรรม 296 ถ.ราษฎร์อุทิศ 40/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.10510 อ.ประสาน 4

150 นางสาวนาเดียร์ เต๊ะเบ็นหมุด โทร.082-338-9822  นายนซีรุดดีน โซ๊ะมณี ประธาน ปวช.2/2-ตลาด 080-346-8917

151 นางสาวสุนันทา โพธ์ิบาง ปวช.2/2-ตลาด 092-409-6770

152 นายอัษฎาวุธ สังขจ าเริญ ปวช.2/2-ตลาด 084-214-0812

153 นายวานัส พันเต๊ะ ปวช.2/4-คอม. 092-668-3910



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.
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สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

39 บริษัทเพียวละมุน จ ำกัด 1 ซ.รามค าแหง 199 เขตมีนบุรี กทม. อ.สนธิยา 5

154 นางสาวนริศรา สิงสาหัส   โทร.02-136-7444 นางสาวนิตยา ดงโคกกรวด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 090-281-1873

155 นางสาวทวีพร หมัดหมอ   ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 092-310-5332

156 นางสาวรินรดา จามจุรี ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 090-276-9417

157 นายภูรินทร์ นานาลาภ  ***เร่ิมงานวันท่ี 19 เม.ย. ท าให้ครบ 340 ช่ัวโมง   ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 097-004-4674

158 นายมากัส บุญสม ปวช.2/4-คอม. 085-832-4305

40 บริษัท PPM Contract Co.,Ltd. 18/51 ซ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. อ.สุภาพร 2

159 นางสาวภัสสร  เลาะหมัด   โทร.093-671-1213 คุณวริสรา เซ่งรักษา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส.-บัญชี-บ่าย 083-942-4217

160 นางสาวภารดี  เลาะหมัด   ปวส.-บัญชี-บ่าย 084-035-7279

41 ธนำคำรออมสิน สำขำหนองจอก 14 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 อ.ยุพา 2

161 นางสาวณัฐมล เศษไธสง โทร.02-543-1185 นางสาวกัญชลิกา เมฆารักษ์ หัวหน้างาน ปวส.-บัญชี 090-929-8185

162 นางสาวรุ่งนภา ปูจัง โทร.081-804-9181 คุณเม  ผช.ผู้จัดการ ปวส.-บัญชี 097-036-1503

42 โรงเรียนมิฟตำฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ 100 ซ.พร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. อ.สมชาย(ผิว) 1

163 นายภูริพัฒน์  มูหะหมัดตอเฮ็ด   โทร.089-015-1996 อ.เสน่ห์ ซอฮะซัน ครูผู้ดูแล ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 063-757-8037

43 บริษัทมำนะ ซีเคียวริต้ี ซิสเต็ม จ ำกัด 79/250 ม.4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. อ.สุภาพร 1

164 นางสาวมินทรา ธรรมะ    โทร.084-131-2937  นายอีซา เพียรมานะ ผู้จัดการ ปวส.-บัญชี 064-709-7627

44 ส ำนักงำนประปำ สำขำสุวรรณภูมิ 623/1 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. อ.สุภาพร 1



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.
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สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

165 นางสาวศรุตตา นิมา     โทร.02-171-5451  นางสาวศศิวรรณ น้ ามันจันทร์ นักบัญชี 4 ปวส.-บัญชี 094-926-6567

45 บริษัทนีโอแฟคทอร่ี จ ำกัด 168 ถ.เลียบคลอง 13 อ.ล าลูกา ต.บึงคอไห จ.ปทุมธานี อ.พิเชษฐ์ 1

166 นางสาวกมลชนก เต๊ะนิเยาะ    โทร.02-919-4383 นายภาคิน ตันตินีรนายา ฝ่ายบุคคล ปวส.-บัญชี-บ่าย 087-608-5203

46 บริษัทสำมช้ำงกรุ๊ป จ ำกัด 333 ซ.สุวินทวงศ์ 28 แสนแสบ มีนบุรี กทม.10510 อ.สุภาพร 1

167 นางสาวเมฑาวี เอมอ่ิม โทร .02-066-9966 นายชัชวาลย์ ชูช่วย กรรมการ ปวส.-บัญชี-บ่าย 082-610-6761

47 The Pizza Company (สำขำมิสทีน) 2/3 โครงการวิลล่า ราษฎร์พัฒนา ถ.รามค าแหง 160 กทม. อ.วิศัลยา 1

168 นางสาวอาอิซะฮ์ ใจจินดา     โทร.092-281-0699 นางสาวปรียา หาบเสา ผู้จัดการ ปวส.ตลาด-บ่าย 095-406-7704

48 สถำนีตรวจสอบน้ ำหนักล ำลูกกำ-ขำเข้ำ กม36-500 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ อ.ฤทธิรงค์ 1

169 นายกรวิก ชลเจริญ    โทร.082-955-1494  นายรณชัย เสียงสืบงาม หัวหน้าสถานีตรวจน้ าหนัก ปวส.ตลาด-บ่าย 082-965-2523 อ.ยุพเรศ

49 บริษัท Arash Group จ ำกัด 261/5 ม.8 ถ.เลียบคลอง 13 แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530 อ.ประสาน 1

170 นายณัฐพล เซาะมัน โทร.089-118-4211  นางโรสนียา ซอมาดี กรรมการผู้จัดการ ปวส.ตลาด-บ่าย 095-683-8590

50 บริษัทมำจู (ประเทศไทย) จ ำกัด 53/4 ม.6 ซ.ร่มเกล้า 6 แขวง/เขตมีนบุรี กทม. อ.สนธิยา 1

171 นางสาวนริศรา มินกาเซ็ม  โทร.081-306-1678 นายธนกร โชติธนูรณ์ ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 096-079-9310

51 บริษัทเคนคูน เอกซ์ จ ำกัด 38/2 ม.2 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กทม. อ.ประสาน 1

172 นางสาวปาฏิมา ช้ีรัตน์     โท. 02-068-6410-2 คุณสุธิพัฒน์ ละอองทอง หัวหน้างาน ปวส.-บัญชี-บ่าย 088-914-2974



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

52 อบต.หมอนทอง 3/4 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สมชาย(มะ) 1

173 นางสาววิกาญดา ยะก๊บ โทร. 038-582-091  นายจ าเริญ จันทร์เทศ นาย อบต. ปวส.ตลาด-บ่าย 064-239-9238

53 บริษัทสลิมคอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด 10/3 ต.บางขนาก อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สมชาย(มะ) 1

174 นางสาวอาทิตยา บุญเลาะ    โทร. 097-464-1979  นายวัชพล อรัญ  ผู้จัดการฝ่ายผลิต ปวส.ตลาด-บ่าย 063-883-7797

54 อบต.บึงน้ ำรักษ์ 19/4 ม.44 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ธณัฐดา 1

175 นายนวพล เลาะมิน   โทร.038-090-740 ต่อ 102 นายมนชัย โซ๊ะเฮง นายก อบต. ปวช.2/4-คอม. 098-996-5132

55 ร้ำนพลบำร์เบอร์ 2/10 ซ.ฉลองกรุง 26 ต.ล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 อ.สุภาพร 1

176 นายพนา เล็มเละห์    โทร. 086-054-5544  นายเฉลิมพล ก่ิงแก้ว ผู้จัดการ ปวส.ตลาด 061-162-0960

56 บริษัทปฐมนครพำณิชยกำร (1993) จ ำกัด 70/1 ถ.ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. อ.วิศัลยา 1

177 นางสาวดวงหทัย ก ามะหย่ี   โทร.096-863-9911   นายธวัชชัย อิงบุญมีสกุล กรรมการผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 084-844-1186

57 บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 106 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. อ.สุพนา 1

178 นางสาวกัลยา โคตรแสนลี   โทร.092-692-9555  นางสาววราวรรณ ฉิมม่วง หัวหน้างาน ปวส.-บัญชี-บ่าย 093-437-3717

58 ร้ำนเน้ือแท้ สำขำป๊ัม PTT คู้ขวำ ป๊ัม ปตท. ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม .10510 อ.กฤติมา 1

179 นายธันยมัย เนาวบุตร    โทร.098-959-4738  นายเอกลักษณ์ ลวดค า หัวหน้างาน ปวส.ตลาด-บ่าย 061-552-1331

59 บริษัท Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd. 14 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์ (คลองเจ้า) ต.บึงตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อ.ภราดร 1

180 นางสาวกุสุมา โต๊ะยีหวัง    โทร. 038-857-119-45 ต่อ 1704  นางสาวนวรัตย์ สบายวีโรจน์ หัวหน้างาน ปวส.-บัญชี-บ่าย 086-270-6936



ล ำดับท่ี คนท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่ ระดับช้ัน เบอร์โทร น.ศ. ช่ือ อ.นิเทศ จ ำนวน นศ.
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สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

60 ร้ำนฟำร์มสนุก 59/330 ม.4 ซ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 อ.อณู 1

181 นางสาวญาสุมินทร์ สังเวียนดี    โทร.095-064-8939  นางสาวณัฐนรี ดานาจแก้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล ปวส.-บัญชี-บ่าย 092-760-5667

61 ร้ำนโบว่ำช็อป 129/36-38 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 1

182 นายครรชิต ปาทาน โทร.088-738-5238 คุณวิภารัตน์ ปาทาน หัวหน้างาน ปวส.-ตลาด-บ่าย 064-663-6161

62 โรงฆ่ำสัตว์ปีก (อิลยำสฟำร์ม) 1/3 ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 อ.เมทินี 1

183 นางสาวอมิตา ชุ่มจันทร์    โทร.080-134-6677 นายปํญญาพล หงษ์ทอง ผู้จัดการ ปวส.-บัญชี-บ่าย 064-498-6931

63 บริษัทสมคิด สะมันนะ จ ำกัด 12 ม.9 ซ.เช่ือมสัมพันธ์ 22 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมทวี 1

184 นายพลฤทธ์ิ พุฒเพ็ง    โทร. 080-271-6489  สมคิด สะมันนะ เจ้าของกิจการ ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 064-020-9487

64 ส ำนักงำนเขตบำงเขต 14 ถ.พหลโยธิน แวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. อ.กวิณนา 1

185 นางสาวอารดา ศิริเจริญ โทร. 02-972-9960  นายชาญเวช สูงอร่าม หัวหน้างาน ปวช.2-บัญชี 095-338-0755

65 บริษัทวิศำลทรัพย์เจริญคอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด 1/4 .7 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ภราดร 1

186 นายธนภัทร ฟ้อนร าดี    โทร. 038-086-567-9 นางสาวรัศมี เหวิจิตร กรรมการ ปวช.2/4-คอม. 098-258-8441

66 บจ.กฤตสลิล เซอร์วิส 3/4 ม.6 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 อ.อณู 1

187 นายไวยวี เลาะห์มิน โทร. 089-012-7649 นางวารี เต๊ะซัน กรรมการ ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 096-001-9623



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

67 ร้ำนเก่งฮำร์ดแวร์ 162/14 ถ.ร่วมพัฒนา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม.10520 อ.สุพนา 1

188 นางสาวปุณยาพร คูคอน โทร. 090-958-1885 นายสงค์ คงชุ่ม ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 094-803-5655

68 ผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน สำขำบำงน้ ำเปร้ียว 24/4-8 ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สมชาย(มะ) 1

189 นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ    โทร. 038-581-394-5  นางสาวนฤมล ผลบุญ ผู้จัดการ ปวส.-ตลาด 096-804-3062

69 ธ.ก.ส. สำขำบำงน้ ำเปร้ียว 166 ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สมชาย(มะ) 1

190 นางสาวอรทัย มังคลัง โทร. 038-581-220  พ.อ.อ.อดุลย์ หม่ืนพันธ์ ผู้จัดการ ปวส.-บัญชี 086-482-8340

70 บริษัทเอ็มซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 220/740 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ อ.สมชาติ 1

191 นางสาวภัทรินทร์ บุญมีมา    โทร. 089-529-7658  นางสาวสินีนาฎ กิจเดช ผู้จัดการ ปวส.-บัญชี-บ่าย 062-738-2666

71 บริษัท Talent Creation Co.,Ltd. 183 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. อ.สมชาย(ผิว) 1

192 นายอรันตชา หวังสวัสด์ิ โทร. 02-101-2232  คุณอารซู มาทวี กรรมการผู้จัดการ ปวช.2/2-คอม. 094-339-0828

72 บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จ ำกัด (ร้ำน7-11) 98/19 ม.2 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 อ.พิเชษฐ์ 1

193 นายพีรเดช อ่ าข า โทร. 098-271-4260 นางสาวเต็มศิริ จิรศฤงฆ์ กรรมการผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 083-441-7352

73 บริษัท Service Pack Manufacturing  Co.,Ltd. 3/6ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี อ.พิเชษฐ์ 1

194 นายวริศ ศิริยามัน    โทร. 02-159-9476  นางสาวพิรุณทิพย์ เมตตาจิตโต ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล 092-635-4340

74 อบต. ต ำบลดอนฉิมพลี 88 ม.8 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ศิริกันยา 1

195 นางสาวภัทรภัทร วันมาน โทร. 038-090-524  นายถนัด สิทธิการ นายก อบต.ดอนฉิมพลี ปวส.-บัญชี-บ่าย 063-761-4928



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

75 ผู้จัดกำรบริษัท Enterprise Idea Co.,Ltd. 91 ถ.กรุงเทพกรีฆา แขวงทับยาว เขตสะพานสูง กทม. อ.สมชาย(ผิว) 1

196 นายชลชาติ บัลบาห์  โทร. 02-368-2740, 081-985-9791 นางสาวรัชนี ลีอ่ า หัวหน้าฝ่ายบุคคล ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 064-209-9189

76 บริษัทกรีน วอเตอร์เทค จ ำกัด 63/9 ม.4 .แสนเกษม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.10530 อ.บุศรา 1

197 นางสาวนิรันดา วงษ์หวังจันทร์ โทร. 02-557-4138  นางสาวรจีพรรณ ธนรัตน์วิโรจน์ ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 096-371-6392

77 ร้ำนเพ่ือนยนต์ 6 ถ. เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม .10530 อ.ยุพา 1

198 นายวิศวะ ดุลยาสัตย์ โทร. 081-712-8119  นางวารุณี เทียบพะโยม เจ้าของกิจการ ปวช.2/2-ตลาด 093-116-7343

78 โรงแรมอัลมีรอซ 4 ซ.รามค าแหง 5 ถ.รามค าแหง เขตสวนหลวง กทม.10250 อ.สมชาติ 1

199 นางสาวโยศิตา เซาะฮีม    โทร. 02-136-8700 นายอัครพล โชติช่วง ฝ่ายบุคคล ปวส.-บัญชี 084-208-6342

79 ส ำนักงำนท่ีดินกรุงเทพมหำนคร สำขำลำดกระบัง ถ.หมู่บ้านเคะหะร่มเหล้า เขตลาดกระบัง กทม.10520 อ.สนธิยา 1

200 นางสาวฐณิชา กริสและ โทร. 02-543-9068 นางขวัญใจ ศานติยุกต์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ปวช.2/1-บัญชี 061-490-9478

80 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.จิตรเจริญพร (ร้ำน 7-11) 6/8 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.สมชาย(มะ) 1

201 นายอภิรักษ์ มังคลัง    โทร. 083-772-1276,  091-001-1554  นายวีรภัทร วนะสิริโรจน์ ผู้จัดการ ปวช.2/3-คอม. 095-271-8692

81 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 20/2 ม.3 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม . อ.รัตติญา 1

202 นางสาวศศิธร รักการษ์    โทร. 02-919-5947 นายวรพล แก้วสุริยะ ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 082-502-6760



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

82 บริษัท ซี.บี.เพนท์ จ ำกัด 52/2 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ฮัสนา 1

203 นายวัชรพล  แก้ววิลัย   โทร. 038-845-304 ต่อ 119 คุณเยาวรัตน์ เศรษฐนานนท์ ผู้จัดการ ปวช.2/1-บัญชี 082-684-3820

83 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 44 ล ำผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวิทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กทม.10530 อ.ยุพา 1

204 นางสาวสุพรรณนี แสงสายออ    โทร.02-988-1633-6 นางสงวนศรี วิบูลชุติกุล พยาบาลวิชาชีพ ปวส.-บัญชี-บ่าย 085-561-0725

84 ส ำนักบรรณสำรมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต วิทยำเขตร่มเกล้ำ 60 ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กทม. อ.สนธิยา 2

205 นายเราะห์หมัด  นิมา  โทร. 02-904-2222 ต่อ 2134 นางสาวบุญญาพร มารุ่งเรือง ผู้อ านวยการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 088-053-7467

206 นายจิราวุฒิ มะดะเรส ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 093-283-2977

85 บริษัทเอ็น แอนด์ พี เจ กรุ๊ป จ ำกัด 49/36 ม.3 ห้อง 6 ถ.ประชาส าราญ เขตหนองจอก กทม.10530 อ.บุศรา 1

207 นางสาววิภาดา  เบ็นหะซัน  โทร. 086-306-6651 นางสาวมณฑา นีละไพจิตร กรรมการบริษัท ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 094-406-3309

86 อบต.ต ำบลคลองเปรง ม.1 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 อ.ภราดร 1

208 นางสาวนาตาชา แก้วนุช โทร. 038-516-152 นายมนัส ชุนหะศรี นายยก อบต. ปวช.2/1-บัญชี 098-553-2396

87 สถำนตรวจสภำพรถมิตรไมตรี 37/1 ม.11 หนองจอก กทม.10530 อ.ยุพา 1

209 นายรัฐศักด์ิ สะมะ โทร080-062-6536  นายชัชญานัน หมัดมณีเลิศ กรรมการผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 086-349-7157

88 บริษัทสุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ จ ำกัด ซ.รามค าแหง 83/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 อ.สนธิยา 1

210 นายวานิช สุระพันธ์    โทร. 086-374-7852 นายพนัส เลิศรัตนย์ยกิจ ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 087-698-3899



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

89 บริษัทออพติโม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 19 ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กทม. อ.สมชาย(ผิว) 1

211 นายนครินทร์ จินดาดวง      โทร. 02-368-2833  คุณสุกัญญา ฉิมวิเศษ  หัวหน้างาน ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 085-848-4508

90 บริษัทโตโยต้ำ เค มอเตอร์ ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 3039/4 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 อ.สมชาติ 1

212 นายอัษฎาภรณ์ ทองกอน    โทร. 02-332-7501-4 ต่อ 407-9 นายทศพร แจ่มจ ารัส ผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 096-776-500

91 ธ.ก.ส. สำขำคลอง 16 19/20-21 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 อ.สุพนา 1

213 นายณัฐนันท์ เทียนมณี   โทร. 032-585-002 นางภัคคนันทน์ มณีพันธ์ ผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 099-610-4589

92 บริษัทไทยฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 410 ถ.เลียบคลองล ากอไผ่ แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. อ.สุพนา 1

214 นายอธิวัฒน์ ยูฮันเงาะ โทร. 063-190-2514  นายธีรวุทย์ ขุนภิรมย์ หัวหน้างาน ปวส.ตลาด-บ่าย 096-009-2954

93 บริษัทเอ็มทีเอ ฮำลำล บีฟ จ ำกัด 61/127 ซ.เลียบวารี 21/1 เขตหนองจอก กทม.10530 อ.อณู 1

215 นางสาวสโรชา รุ่งโรจน์ โทร. 097-259-4079 คุณณิษาชล หวังบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปวช.2/1-บัญชี 095-336-5147

94 บริษัทบลูอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 8,10,12 ซ.รามค าแหง 26/1 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. อ.สมชาติ 1

216 นายณัฐดนัย  ภู่มีสุข    โทร. 02-374-7755 คุณเบญจรรณ ปริณากุล ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 097-356-5381

95 บริษัทเอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จ ำกัด 99 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24000 อ.ฮัสนา 1

217 นางสาวปวันรัตน์  ก าแพงเพ็ชร    โทร. 038-579-660 นายประมิน อินทร์ชู ผู้จัดการบุคคล ปวส.-บัญชี 097-308-1973



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

96 ร้ำน 7-11 สำขำ ปตท.ร่มเกล้ำ-สุวรรณภูมิ 179 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม . อ.สุภาพร 1

218 นายธนพัฒน์ รอมาลี   โทร. 064-518-7333 นางสาวเครือวรรณ์ แสงกล้า ผู้จัดการร้าน ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 096-348-0410

97 บริษัทจ ำกัด S.W. Account and Tax 5 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว กทม. อ.สุภาพร 1

219 นางสาวนฤมล เลาะณี    โทร.085-362-4465 นางสาวสุพรรณี หาญจิตร กรรมการ ปวส.บัญชี 097-056-6531

98 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองสำมวัง ม. 5 ต าลบหนองสามวัง อ.หนองเสือ ปทุทธานี 12170 อ.อณู 1

220 นางสาวไอริน ประดับญาติ โทร.02-153-5921 นางสาวณัฐชลัยย์ สดใส รองปลัด ปวช.-บัญชี 096-834-2198

99 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรำ 7ถ.สุขเกษฒ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 อ.ภราดร 1

221 นายณัฐวุฒิ  ป้ันมา  โทร.038-516-939ท นายวรวุฒิ ทวีศักด์ิ หัวหน้าไปรษณีย์ ปวส.-ดิจิทัล  095-607-9614

100 บริษัทฟันเทียมไทย จ ำกัด 19/21 ซ.ร่มเกล้า 8/1 แขวง/เขตมีนบุรี กทม. อ.สนธิยา 1

222 นายอัษฎาวุธ สุขภิญโญ   โทร. 091-753-4746 นางสาว วลัยพรรณ กรรมการผู้จัดการ (คุณเต่า-ฝ่ายบุคคล) ปวช.2/4-คอม. 095-572-2826

 

101 บริษัทโค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์ จ ำกัด 302 ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กทม. อ.สนธิยา 1

223 นางสาวพัชรินทร์ ลงสุวรรณ์  โ?ร. 02-915-3311 นางสาววนิดา โตประภา หัวหน้าบุคคล ปวช.2/3-คอม. 083-945-9176

102 บริษัทไทยเซอร์วิส กลกำร กรุ๊ป จ ำกัด 6/4 ม. 4 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 อ.อณู 1

224 นางสาวอลิสา อิบรอเฮม โทร. 095-430-9411 คุณอริศรา อิบรอเฮม หัวหน้างาน ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 091-772-6105



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

103 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำกรุงเทพมหำนคร 45 ม.3 ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมชาย(มัน) 1

225 นายธีรวัฒน์ บัวจันทร์ โทร 02-949-4184 นายมนธรรม โพธ์ิทอง หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ปวช.2/4-คอม. 080-050-9878

104 บริษัทรักษำควำมปลอดภัย แทค กำร์ด จ ำกัด 140 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม . องสุภพร 1

226 นางสาวณัฏฐา โตสม    โทร. 02-948-8181 ต่อ 101 นายธนวัฒน์ เชิงพัฒนะ หัวหน้างาน ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 097-047-8635

105 โรงเรียนสุเหร่ำคลองเก้ำ 32/4 ม.2 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม. อ.สมชาย(มัน) 1

227 นางสาวกานติมา  ผักสังข์    โทร. 02-989-7377 นายพงษ์พันธ์ เรืองฤทธ์ิฉายแสง ผู้อ านวยการ ปวช.2/4-คอม. 095-983-4711

106 บริษัทเมศิณีพัฒนำ 1424 จ ำกัด 27/7 ม.3 ถ.ประชาส าราญ เขตหนองจอก กทม.10530 อ.บุศรา 1

228 นายเนาว์ว๊าบ  พันธ์สอาด    โทร. 02-048-4942 นายกิตติศักด์ิ พันธ์สอาด ผู้จัดการ ปวช.2/2-ตลาด 083-778-7534

107 บจ.ส ำนักงำน เอ.เอส กำรบัญชี 1/237 อาคารโชคชัยปัญจทรัพย์ แขวงมีนบุรี กทม. อ.สนธิยา 1

229 นายอดิศร  ปานมณี     โทร.062-267-7859, 081-840-9895 นายอดิศัย รุจิริวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ปวส.-บัญชี-บ่าย 096-697-7116

108 บริษัทวำริส มุสลิม 4-6 ซ.ราษอุทิศ 30 แขวงแสนแสบ มีนบุรี กทม. อ.อณู 1

230 นางสาววรรณติญา  ดวงสุวรรณ์    โทร. 084-681-3414 คุณนฤมล สะอ๊ิ ผู้จัดการ ปวช.-บัญชี-บ่าย 095-053-0990

109 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบีอำร์ เอ็กซ์เพรส 2020 ถ.ประชาส าราญ แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530 อ.บุศรา 1

231 นางสาวสุนิสา เหมศิริ  โทร.086-626-7324 นางสาวสมใจ บริสุทธ์ิ ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 095-975-7482



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

110 บจ.ก็ได้นะ ออลไซเนจ 135 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. อ.สมชาติ 1

232 นายธนกฤต  เสมโซะ  โทร. 085-569-0906 คุณจิรัษยา พลอยสิทธ์ิ ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 092-248-0895

111 บริษัททอร์ค จ ำกัด 51/4 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อ.ภราดร 1

233 นายอภิวัฒน์ พัดเจริญ  โทร. 033-050-470 นายทวีศักด์ิ ศรีทรานนท์ ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 082-252-4308

112 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 48 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม . อ.รัตติญา 1

234 นางสาวสุกัญญา บุญประเสริฐ โทร. 080-609-1849 นายรังสรรค์ มาดหมาย ผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล-บ่าย 064-748-0459

113 ส ำนักงำนบัญชียศธร 39/64 ม.12 ถ.มิตรไมตรี เขตหนองจอก กทม.10530 อ.ณัฐวุฒิ 1

235 นางสาวธนาธร ตรีพงศ์ โทร. 02-376-7064 นางสาวกาสะรอง ศรีสมัย หัวหน้างาน ปวส.บัญชี-บ่าย 095-230-5045

114 บริษัท ส.อับดุลลำ จ ำกัด 295/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ มีนบุรี กทม . อ.ณัฐวุฒิ 1

236 นายอัฟฎ้อล อับดุลลากาซิม โทร. 096-061-1408 คุณอรวรรณ เพียรกอบกิจ ปวส.ตลาด-บ่าย 096-246-5131

115 ร้ำน 7-11 (6031) สำขำนันทวัน 10 ถ.เลียบวารี 37 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. อ.กฤติมา 2

237 นางสาวพาฝัน นัยธิกุล โทร. 091-002-6031 คุณเยาวมาลย์ สินทูลพรมราช ผู้จัดการ ปวส.บัญชี-บ่าย  062-481-6322

238 นางสาวจินตนา จิตติยาพันธ์  ปวส.บัญชี-บ่าย 096-236-9615

116 โรงเรียนอิสลำมวิทยำบึงน้ ำรักษ์ 42 ม. 13 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.ธณัฐดา 1

239 นางสาวมนัสนันท์ มะมา โทร. 038-088-244  นายอณุศักด์ิ โซ๊ะเฮง รองผู้อ านวยการ ปวช.บัญชี-บ่าย 095-753-7634



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

117 อบต.ต ำบลพระอำจำรย์ 105 ม.5 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก อ.ณัฐวุฒิ 1

240 นางสาวณัฐลดา เดรดาษ โทร. 037-610-559  ปวส.บัญชี-บ่าย 062-686-5770

118 บริษัท เอส เอ็น เอส กำรขนส่ง จ ำกัด ซ.สุวินทวงศ์ 17 แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 อ.สมทวี 1

241 นางสาววีรวัน วิมานลอย โทร. 02-988-0600-2 คุณนุสรา มูฮ าหมัดรอโซล ปวช.คอม.-บ่าย 095-965-1180

119 บริษัทสมำนเอ๊กซ์เซลเล้นท์อินสตรอเลช่ันทีม 80 ม.9 ต.โคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมทวี 1

242 นางสาวอริสา เหมศิริ โทร. 02-988-1931 นายสมาน สุขโข กรรมการผู้จัดการ ปวส.ดิจิทัล 080-181-0892

120 หจก.พี.เจ.โปรเกรส อินจิเนียร่ิง 13/2 ม.6 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อ.ภราดร 1

243 นายอโณทัย กองเป็ง โทร. 081-938-7339 นายพยับ จินพล ผู้จัดการ ปวช.2/4-คอม. 084-246-2630

121 ร้ำนคอม.มีนบุรี 60 ถ.หทัยราษฎร์ มีนบุรี กทม. อ.สุภาพร 1

244 นายขจรศักด์ิ ม่ันคง โทร. 086-739-7437 นายสมพงศ์ เปาะทองค า เจ้าของกิจการ ปวช.2/4-คอม. 084-246-2630

122 อบต.พืชอุดม 48 หมู่ 9 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 อ.อณู 2

245 นายอิลฮัม อับดุลเลาะ โทร. 081-744-2741 คุณศิริประภา ศิริพันธ์ หัวหน้างาน ปวช.2/4-คอม. 084-246-2630

246 นายมนัสวิน จิตติยาพันธ์ โทร.02-563-1496 คุณกมลรส ศุภโรจนชัย ฝ่ายบุคคล ปวช.2/5-บัญชี-บ่าย 082-941-7758

123 Office Mate Fashion Island 593 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอร์แลนด์ ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กทม.10230 อ.กวิณนา 2

247 นายธนวัฒน์ มีจันโท โทร. 02-947-6317-9 นายวีระพล จ าเนียรพล ผู้จัดการสาขา ปวช.2/4-คอม. 064-651-2322

248 นายจุลวิทย์ ลอยมา ปวช.2/4-คอม. 090-898-0915



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

124 บจก.ไอ เบฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 29/11 ถ.ประชาส าราญ แขวง/เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมชาติ 1

249 นางสาวพิศธิดา อะมูหะมัดประเสริฐ โทร.091-776-8203 นางสาวจิรันยา แสนสุข หัวหน้างาน ปวช.2/4-คอม. 065-414-3832

125 ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ ซ.คุ้มเกล้า 15/4 ถ.คุ้มเกล้า เขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. อ.สมชาติ 1

250 นางสาวมัสสุรี  มะมา โทร. 081-422-3876 นายชลธี อุสมาณี นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ ปวส.-ตลาด-บ่าย 065-005-5480

126 บริษัทเอริก้ำ กรุ๊ป จ ำกัด 22/5 ถ.ราษฎร์พัฒนา โครงการนรินทร์ซิต้ี 2 ซ.เคหะร่มเกล้า 72 อ.สนธิยา

251 นายพัฒนายุ สอนละ แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240 ปวช.2/4-คอม. 093-293-3470 1

โทร. 090-992-4524 นายเมธาพัฒน์ นิธิภัทร์รัฐคุณ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

127 อบต. บึงคอไห 50 ม.9 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา ปทุมธานี อ.พิเชษฐ์ 1

252 นายปณต รอมาลี โทร.02-157-1030 ต่อ 110 นายยงยุทธ หว่างปัญญา นายก อบต. ปวช.2/4-คอม. 064-005-9409

128 โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ 38/2 ถ.เลียบวารี เขตหนองจอก กทม.10530 อ.สมทวี 1

253 นายณัฐวัตร  กิจประพันธ์  โทร.02-543-1150 ต่อ 341 นางสาวอรดไพลิน นาคสวัสด์ิ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร ปวช.2/4-คอม. 064-005-9409

254 นางสาวชลธิชา  เจ๊ะดิ  

255 นางสาวบุศราวดี  วงศ์ช่าง  

129 บจ.สหกำรโอสถ จ ำกัด 208 ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กทม. อ.ฤทธิรงค์ 1

256 นายยศพล เต๊ะซัน โทร.02-919-5168 นายเกียรติศักด์ิ นฤพนธ์จิรกุล ผู้จัดการ ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 063-982-0585 อ.ยุพเรศ

130 บริษัทเกษตรโชคชัยกำรเกษตร จ ำกัด 30/6 ม.10 ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กทม.10530 อ.ศิริกันยา 1

*** 257 นายสหชาติ สันประเสริฐ (***เก็บตก) โทร.086-899-8953 คุณโบ้ หัวหน้างาน (02-085-5989 ส านักงาน) ปวช.2/5-คอม.-บ่าย 098-420-0233



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

131 บริษัทฮอฟแมนโพเมด (ประเทศไทย) จ ำกัด 72/5 ม.9 ถ.ประชาส าราญ 2 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. อ.บุศรา 1

258 นายธีรวัฒน์ ข าอิน โทร.094-512-3111 นางสาวรัชพร กิจเจริญ หัวหน้างาน ปวช.2/4-คอม. 062-480-1955

132 ทีวีมุสลิมไทยแลนด์ 376 ถ.ประชาร่วมใจ (คู้ซ้าย) แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามาวา กทม. อ.ประสาน 1

259 นายพียากร เซ็นหลวง โทร.085-900-8773  นายนรีรุดดีน โซ๊ะมณี ผู้อ านวยการ ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 098-084-8908

133 BN Auto Car 6 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 15 ลาดพร้าว กทม. 12030

260 นายนูรดิง เจะเละ โทร.095-759-7142 คุณวรรณิภา จ าปาทอง ผู้จัดการ ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 090-296-8044 อ.ฤทธิรงค์ 1

อ.ยุพเรศ

134 บริษัท เอ.เค.ฟู้ด จ ำกัด 29 ซ.สุวินทวงศ์ 31 ถ.สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม.10530

261 นางสาวนพรัตน์  บุญประเสริฐ  โทร. 087-965-5851 คุณสุปราณี มัญจกาเภท หัวหน้างาน ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 096-809-0016 อ.ฤทธิรงค์ 1

อ.ยุพเรศ

135 เทสโก้ โลตัส หนองจอก 45 ถ.เช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

262 นางสาววนิดา ฮามัดสอ๊ิด โทร.02-988-3383-4,  080-266-1827 คุณศศิธร ศรีสวัสด์ิ หัวหน้างาน ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 085-255-9511 อ.สมทวี 1

136 บริษัทไทสัน โพรทร่ี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 34/1 หมู่ 7 ต.บึงค าพ้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

263 นายเอกราช มะมูดี โทร.080-097-3900  นายวิรัตน์ รอดเทียน/หัวหน้างาน ปวส.-ดิจิทัล-บ่าย 092-726-6613 อ.บุศรา 1



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

วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ

สรุปรำยช่ือสถำนประกอบกำร, นักเรียน-นักศึกษำ เพ่ือนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2563   (ระหว่ำงวันท่ี : 8 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564)

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

                                      (นางยุพา  ไทยพิทักษ์)                  (นางเมทินี  อิมามี)

                                         ผู้บันทึก/รายงาน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
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