
ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
1. อู่เปลการช่าง นายกันตภณ หนิโทน

247/4 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130 นายชูชัย พบจันอัด
โทร 093-138 3482

๒ บรษัิท ชุนหลี ปราจีนบุร ีจ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายขวัญดี ใจอุ่น
115 ม.8 ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายธนากร ราชพิทกัษ์
โทร 086-833 6916 นายกฤษดา วงค์เจริญ

นายอภิชา มาตาปตุิพรหม

นายภูริทฒัน์ แตรวงษ์
นายศุภวิชญ์ เปา้สกุล

๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บูรพาปราจีนมอเตอร์ นายชัยอนันต์ ใยสุข
315 ถ.ราษฎรด าริ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายธนกร คงธรรมชาติ
โทร 037-212 800 นายปญัจพล ช่อรัก

นายชญานิน เพชร์เหมือน

๔ ห้างหุ้นส่นจ ากัด ประสิทธิ์มอเตอรป์ราจีนบุรี นายณัฏฐพล สมพงษ์
17-303 ถ.ราษฎรด าริ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายโชติพัฒน์ คงศร
โทร 037-211 559

๕ อู่ปราโมทย์ออรโ์ต้ เซอรว์ิส นางสาวทรัรศนย์ี เทศทอง
212 ถ.แจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 061-487 9266

๖ อู่อนิวัฒน์ เซอรว์ิส นางสาวธิดารัตน์ ว่องไว
162 ม.1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 084-676 3011

ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.๓/1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นายอภิรมณ์  สรพาณิชย์



ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
๗ อู่สมพงษ์การช่าง นายภาคภูมิ พิบลูบท

91/2 ม.2 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบรีุ 25140 นายสุทธิพงษ์ เนาวรัตน์กุล
โทร 037-218 923

๘ บรษัิท นิสสันบูรพาปราจีนบุร ีจ ากัด นายภาณุพงศ์ แซ่เข่า
ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายวรชิต นาขุนทด
โทร 081-865 4062 นายอภิสิทธ์ิ ธงไชย

๙ อู่ ส.สมเพชร นายวณิทศัน์ ดาจันทร์
11/4 ม.6 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายสาธิต วงค์โคกสูง
โทร 082-258 6134

๑๐ อู่สุนทรการช่าง นายวันชัย แปน้พุฒเย็น
70 ม.6  ต.หนองแก้ว  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบรีุ  25130 นายภูมินทร์ บญุสะอาด
โทร 089-223 1562

๑๑ บรษัิท โตโยต้าปราจีนบุร(ี1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด นายภูริพมัน์ สุนทรหก
432/3 ถ.เทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายมงคล เพิ่มทรัพย์
โทร 037-217 555

๑๒ บรษัิท อีซูซุ ปราจีนบุรมีอเตอรเ์ซลล์ จ ากัด นายอดิศักด์ิ มาตรแม้น
432 ถ.เทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 037-239 444

๑๓ รา้นวัชระยนต์ นายธนวัมน์ ชมชื่น (เก็บตก)
7/1 ม.16 ต.บา้นพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25230 นายณัฐพล วรคุณ (เก็บตก)
โทร 081-664 0199

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา

รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.๓/๒ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นายชัยยศ  มสีวัสด์ิ



ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
๑๔ รา้น ศ.ไกรสร นายเกียรติศักด์ิ คนมั่น

40/11 ม.4 ถ.ปราจีนธานี ต.บา้นพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25230
โทร 097-969 5659

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.รุง่ไพศาลถังเหล็ก นายชิษณุพงศ์ ชะตางาม
56 ม.7 ต.ดงบงั อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130 นายนครินทร์ บพุลับ
โทร 098-441 6746 นายณัฐภัทร โพธ์ินุช

๑๖ บรษัิท ซี.วาย.พี. เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอรว์ิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายฐิติศักด์ิ วงสุวรรณ์
2077/1 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
10270
โทร 02-1034 975

๑๗ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมหวัง นายธนกฤต ศรีคล้อ
342 ม.3 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายอัมรินทร์ อินเงิน
โทร 095-715 1666 นายวชิรปญัญา สีนอนิล

๑๘ รา้นน้ าผ้ึงแอรเ์ซอรว์ิส นายธีรพล สีตา
199/9 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายพนมพร โยธาภักดี
โทร 081-804 8848

๑๙ รา้นมั่งมถีาวรแอร์ นายมนตรี ศรีค า
91/1 ม.6 ถ.ปราจีนธานี ต.บา้นพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25230 นายสรธร บรีุวงษ์
โทร 082-930 5638 นายธนทตั ในถิ่น

ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ปวช.๓ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นายยุทธนา  ทรพัย์ประเสรฐิ



ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
๒๐ ศูนย์บรกิารลูกค้าทีโอที ปราจีนบุรี นายกิตติกร ทมุมัย

40 ม.4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบรูณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นางสาวพลอยรัศมี ขจรล่า
โทร 037-482 221

๒๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไจแอนด์บลูซิสเท็ทส์ นายธนกร สุภาพงษ์
277/2 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นางสาวหสัพร ลอยอากาศ

๒๒ รา้นพามงคลอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวภัสพร คูณชัย
90/1 ม.13  ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.ปราจีนบรีุ  25000
โทร 086-943 3799

23 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม นายทรงพล บญุเพิ่ม
198 ม.1 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
093-748-0161

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ ปวช.๓ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นายจักรกฤช  ศรวีิเศษ
ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา



ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
๒4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี นางสาวกชภรณ์ สกุลพราหมณ์

314 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นางสาวสุพัตรา บญุโชติ
โทร 037-212 612

๒๕ ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม นางสาวฐาปนี จันทศรี
ม.10 ต.โพธ์ิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130 นางสาวนิตยา ปถพี
โทร 089-804 3587

๒๖ ศูนย์บรกิารลูกค้าทีโอที ปราจีนบุรี นางสาวสโรชา บรีุพิพิธ
40 ม.4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบรูณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นางสาวอภัสราณี อาจไพรินทร์

โทร 037-482 221

๒๗ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพดลโลหะการ นางสาวณิชาภัทร ไกรสิงห์

224 ม.4 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130
โทร 081-152 1917

๒๘ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลวง นางสาวดวงกมล สร้อยสน

104 ม.3 ต.บางพลวง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 25150
โทร 037-218 633

๒๙ ส านักงานเทศบาลเมอืงปราจีนบุรี นางสาวแพรชมพู วิชาชาญ

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นางสาววริศรา เอี่ยมศรี

โทร 037-211 029

๓๐ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประจันตคาม นางสาวเนตรนภาพร พรมศิริ

99 ม.9 ถ.สุวรรณศร ต.โพธ์ิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130 นางสาววัลพา ฟา้ร่มขาว

โทร 037-291 449

รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาการบัญชี ปวช.๓ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นางสาวภานุชนาถ  ไพรเถ่ือน

ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี



ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
๓1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี นางสาวจิราพร พฒุตาล

314 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นางสาวชลดา ฝ่ายจันทร์

โทร 037-212 612 นางสาวสุชานาถ บวัชุม

นางสาวสุดารัตน์ แสงทมิ

32 ส านักงานบรหิารพ้ืนที่อนุรกัษ์ที1่ นายกรพรหม สายสร้อย
498/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 นายอรรถพล ณ อุบล
โทร 087-831 8623 นายหสัวรรษ ใจเย็น

นายเทยีนชัย อะสิพงษ์

๓๓ รา้นเพ่ือนกันไวนิลการพิมพ์ นายกฤชณรงค์ คงส าราญ
335 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 088-775 9553

๓๔ องค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง นางสาวณิรชา จิระด ารงค์
88 ม.1 ต.ดงบงั อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130 นางสาวสุกัญญา ยืนยัน
โทร 037-578 051

35 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที1่2 นายธนากร ศรีชะนน
906 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ นางสาวสุภาวดี เชื้อขาว
โทร 037-213 746 นายอภิวัฒ์ กิจเวชกุล

36 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นายนราธิป จันทร์แก้ว
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25230 นางสาวธันย์ชนก พากันหา

โทร 037-482 407 นางสาวสุกัญญา มาเยาะ

นางสาวปทัมวรรณ แสนสุข

ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นางสาวสุภาพร  ศรถัีน
ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ปวช.๓ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564



ที่ ช่ือ-ที่อยู่ สถานประกอบการ หมายเหตุ
37 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านพระ นางสาวนพรัตน์ เทศทอง

99/9 ม.7 ต.บา้นพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25230 นางสาวรดามณี เทศทอง

โทร 037-471 345

38 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสรา้ง นายภูวไนย สีลาพรหม
99 ม.6 ต.บา้นสร้าง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 25150 นายสุรศักด์ิ หงษ์มัจฉา
โทร 037-271 228

๓๙ ส านักงานทนายความเอเชียลอร์ นางสาวมนทชิา ติตะน้อย
108 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 081-686 6949

๔๐ แขวงการทางปราจีนบุร ีกรมทางหลวง นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์ดารา

1 ถ.สุวิทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 037-213 223

41 บรษัิท ยูไนเต็ดเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) นายเอกภาพ จินพละ
61 ม.8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 037-482 966

42 ส านักงานอ าเภอประจันตคาม นางสาวชุติมา แก้วกุลวงค์
ม.2 ถ.หน้าอ าเภอ ต.ประจันตคาม  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ 25130
โทร 037-291 402

43 ส านักงานเทศบาลต าบลโคกมะกอก นางสาวเบญจวรรณ ทวีสอน
ม.1 ต.โน้นหอ้ม  อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000
โทร 037-216-967

ช่ือนักเรยีน/นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายช่ือนักเรยีนที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ปวช.๓ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครทูี่ปรกึษา และครนิูเทศ นางสาวสุภาพร  ศรถัีน















   


