วิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช
สรุปข้อมูลนักศึกษำ ระบบทวิภำคี ระดับชั้น ปวส.๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
สำขำวิชำ เทคนิคเครือ่ งกล สำขำงำน เทคนิคยำนยนต์
ที่

ตำแหน่ง

ชื่อสถำนประกอบกำร

1

ผู้จัดการ

บริษัทอีซูซุ อ่างทองเอเซีย จากัด

45 หมู่ 9 ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

ที่อยู่
๐๓๕-๖๗๒-๖๗๘

เบอร์โทรสถำนประกอบกำร/E-mail

2

ผู้จัดการ

บริษัท อ่างทอง ฮอนด้าคาร์ จากัด

88 ตาบลตลาดกรวด อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐๘๖-๖๒๒-๑๒๓๒

E-mail ngthonghondacars@gmail.com

3

ผู้จัดการ

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จากัด

9 หมู่ 3 ตาบลตานิม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

๐๙๙-๐๐๑-๑๘๘๘

E-mail -

4

ผู้จัดการ

บริษัท ซุ่นหลีสมุทรปราการ

๐๙๙-๐๐๑-๑๘๘๘

5

ผู้จัดการ

บจก. ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม

๐๙๙-๐๐๑-๑๘๘๘

E-mail -

6

ผู้จัดการ

บริษัท ไทยฮีโน่ อยุธยา จากัด

๐๙๙-๐๐๑-๑๘๘๘

E-mail -

ที่
1

ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

ชื่อสถำนประกอบกำร
บริษัท 93 เซอร์วิส กรุ๊ป จากัด

ที่อยู่
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

เบอร์โทรสถำนประกอบกำร/E-mail
087-053-6256 (คุณอริสรา)

2

ผู้จัดการ

บริษัท ไทย คาร์บอน จากัด

ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

035-617-100

ผู้จัดการ

บริษัท วายบีบี เทคโนโลยี จากัด

62/5 หมู่ 1 บ้านม้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

093-953-9942

ผู้จัดการ

บริษัท สองฝั่งการเกษตร จากัด

91 ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

61 หมู่ 3 ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

E-mail -

ชื่อ-นำมสกุล
นายแม็ก
ศรีสะอาด
นายศิริพงศ์
ชื่นชอบ
นายวรวิทย์
ใจดี
นายฤทธิเกียรติ์
แจ้งจิตร์
นายคุณากร
งามขา
นายณัฐวุฒิ
บุญพันธ์
นายวัชระ
เฉลยโภชน์
นายธนากร
บุญเปลี่ยน
นายพีรณัฐ
ทีอุดม
นายสายชล
ทองเสริม
นายธีรศักดิ์
สัยวุฒิ
นายชนินทร์
เฉลยวาเรศ
นายปิยวัชร์
เป็นสุข
นายสถาพร
เอมพงษ์
นายธนพล
โพธิ์ราช
นายพิเชฐ
คุณีพันธ์

เบอร์โทรนักเรียน
๐๙๘-๑๓๘-๗๗๗๐
๐๖๔-๖๕๒-๓๘๒๙
๐๖๑-๕๘๑-๓๕๑๗
๐๙๘-๓๒๐-๙๐๔๑
๐๙๐-๔๒๙-๖๑๙๓
๐๖๑-๕๘๑-๒๒๑๘
๐๙๐-๒๔๗-๘๔๓๓
๐๙๐-๔๒๙-๖๑๙๓

ชื่อ-นำมสกุล
นายณรงค์ฤทธิ์
แย้มเกตุ
นายณรงค์เดช
แย้มเกตุ
นายจิรายุส
สังรัศมี
นายกมล
นิมะบุตร
นายภูวนาถ
ผลเพียร
นายพิเชษฐ์
เทียนคา
นายสหัศวรรษ
จันทริน
นายธัญธร
ดอกมณฑา
นายณัฏฐพงษ์
ทองทา
นายขุมทรัพย์
วงษาเศก
นายโชติพัฒน์
เฉลิมฤกษ์
นายพงษ์ระพี
มั่งสมบูรณ์
นายเกริก
พรายวัน
นายธีระพล
เชียงอินทร์
นางสาววรานุช
สุกรี

เบอร์โทรนักเรียน
หมำยเหตุ
095-551-6862
095-734-5862
รอหนังสือตอบรับ
061-541-0583
065-535-9502
091-812-7809
065-640-8642
098-990-0380
092-318-4458
รอหนังสือตอบรับ
092-349-0313
084-272-2116
081-104-9764 รอหนังสือตอบรับ
061-583-1388

หมำยเหตุ

ส่งฝึกงานแล้ว

ประสานสถานประกอบการ

สำขำวิชำ เทคนิคอุตสำหกรรม สำขำงำน ติดตัง้ และบำรุงรักษำ

3
4

ส่งตัวเรียบร้อย

082-902-6942

สำขำวิชำ ไฟฟ้ำ สำขำงำน ไฟฟ้ำกำลัง
ที่

ตำแหน่ง

ชื่อสถำนประกอบกำร

1

ผู้จัดการ

บริษัท กสท. โทรคมนาคม (อ่างทอง)

ที่อยู่

เบอร์โทรสถำนประกอบกำร/E-mail

๑๓๔/๑ หมู่ ๔ ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

ชื่อ-นำมสกุล
เบอร์โทรนักเรียน
นายสิทธิชัย
กลิ่นพยอม
นายสิทธิโชค
กลิ่นพยอม
นายกนกศักดิ์
อายุวโรจน์
นายจรัญ
กันศิริ
นายพัสสน
นาคประวิต
นายเจตนิพิฐ
นายศิวกร
นายจิรวัฒน์

กีรติ
มังคละ
นนท์
อุบลวรรณี
โตดี

กีรติ
มังคละ
นนท์
นายวรรณณุวัฒน์ แซ่ลิ้ม
นายนัฐพงษ์
วัชวงษ์
นายพันธกานต์
สุขพันธ์
นายช่วงโชติ
พึ่งตระกูล
นายกฤษกร
ขาวเหลือง
นายรุ่งโรจน์
หาญณรงค์
นายนัฐพงษ์
วัชวงษ์

2

หัวหน้าส่วนงาน
แผนกพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จากัด

3
4
5
6
7

นายก
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
นายก
ผู้จัดการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอาเภอมหาราช
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอ
ร้านไพศาล เครื่องเย็น

ที่
1

ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงปุ๋ย วาย วี พี ดอนพุด

2

ผู้จัดการ

3

หัวหน้า

4

ผู้จัดการ

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จากัด (มหาชน) ๑๑๓ หมู่ ๓ ตาบลดอนพุด อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๑๐

๐๓๖-๓๘๕-๐๐๑๔

5

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอาเภอมหาราช ๗๕/๑ ตาบลมหาราช อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐

๐๓๕-๓๘๙-๑๘๐

6

นายกเทศมนตรี

นายเจตนิพิฐ

๔๐/๑๔ หมู่ ๑๒ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

๑๓๔/๑ หมู่ ๔ ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
59 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
๗๕/๑ ตาบลมหาราช อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐
อบต.ท่าตอ หมู่ 3 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
๕๙ หมู่ ๒ ต.บ้านแห อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1๔๐๐๐

หมำยเหตุ

ย้าย สปก.

ย้าย สปก.

สำขำวิชำ กำรบัญชี สำขำงำน กำรบัญชี
ที่อยู่

เบอร์โทรสถำนประกอบกำร/E-mail

๑๐๐ หมู่ ๑ ตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐

บริษัท ทีเอซี ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมาย จากัด 59/9 หมู่ 2 ตาบลบ้านขวาง อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช

เทศบาลตาบลมหาราช

หมู่ ๖ ตาบลหัวไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

ตาบลมหาราช อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐

๐๓๖-๙๐๙-๙๘๙
๐๓๕-๗๖๘-๐๗๘

E-mail tac_account@hotmail.com

๐๓๕-๓๘๙-๒๕๐ กด ๑

๐๓๕-๓๘๙-๐๓๖

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาวปิยฉัตร

เบอร์โทรนักเรียน
เสมพิพัฒน์ ๐๙๑-๘๓๐-๘๐๘๖

นางสาวนภารัตน์
นางสาวนพรัตน์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวปนิดา
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวนิธิรัตน์
นางสาวชนัดดา
นางสาวสโรชา

กนกวานิช
กันสถิตย์
ยึดนาวา
เฉลยโภชน์
ปราศรัย
จาพรต
พึ่งน้อย
มาลีหอม
ทรงปัญญา

หมำยเหตุ

๐๙๘-๗๖๐-๕๔๙๕
๐๙๕-๖๙๑-๐๘๖๘
๐๙๕-๔๙๕-๘๐๔๕
๐๙๕-๘๒๓-๙๐๐๘
๐๙๘-๓๒๗-๕๙๔๐
๐๙๓-๑๖๔-๓๐๑๖
๐๖๕-๗๐๗-๓๙๓๖
๐๖๒-๘๒๑-๕๓๘๔
๐๙๕-๕๐๕-๓๙๖๐

สำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

ชื่อสถำนประกอบกำร
ธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาเจ้าปลุก

๔๒/๑-๒ ตาบลเจ้าปลุก อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐

๐๓๕-๗๖๙-๕๔๕

นางสาวมานิดา

เอี่ยมปูน

เบอร์โทรนักเรียน
๐๙๘-๗๗๒-๓๒๘๑

2
3

ผู้จัดการ
ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตร มหาราช อยุธยา จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

๕/๑ ตาบลหัวไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐
๑๙ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐๓๕-๓๘๙-๐๑๑
๐๘๑-๓๘๕-๓๙๔๕

4

นายก

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

หมู่ ๔ ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐๘๒-๒๒๙-๙๔๕๑ (พี่ตอ่ )

นางสาวลภน
นางสาวอุบลรัชนี
นายประเสริฐ
นางสาวนุชจรี
นางสาวชลิตา
นางสาววาริน
นายศักดิ์กรินทร์

หลาบคา
สุดสวาท
ปิ่นประดับ
ถนอมวงษ์
น้อยผล
จันทร์นัด
ศิลารักษ์

๐๙๕-๙๖๘-๐๖๘๖
๐๘๑-๑๔๒-๗๕๘๖
๐๘๓-๔๕๒-๒๘๑๐
๐๖๑-๓๕๘-๕๒๘๖
๐๙๒-๖๖๑-๐๐๕๗
๐๘๐-๖๐๖-๘๓๔๙
๐๙๒-๒๘๖-๙๗๑๗

5
6

ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตาบลป่าโมก

ที่อยู่

เบอร์โทรสถำนประกอบกำร/E-mail

ชื่อ-นำมสกุล

ที่
1

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
๒๒/ข ตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๓๐

๐๓๕-๖๖๑-๓๔๗

หมำยเหตุ

