
27  
ขอ้มลูตลาดแรงงาน 

 

7.1 ขอ้มูลสถานประกอบการ 

ที ่ ชือ่-ทีอ่ยู ่สถานประกอบการ ชือ่นกัเรยีน/นักศึกษา หมายเหต ุ
1 อูเ่ปลการชา่ง 

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

นายกันตภณ หินโทน 
นายชูชัย  พบจันอัด 

 

2 บริษทั ชนุหล ีปราจนีบรุ ีจำกดั (สำนักงานใหญ่) 
115 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 086-833 6916 

นายขวัญดี ใจอุ่น 
นายธนากร ราชพิทักษ์ 
นายกฤษดา วงศ์เจริญ 
นายอภิชา มาตาปิตุพรหม 

นายภูริทัฒน์ แตรวงษ์ 
นายศุภวิชญ์ เป้าสกุล 

 

3 หา้งหุน้สว่นจำกดั บรูพาปราจนีมอเตอร์ 
315 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-212 800 

นายชัยอนันต์ ใยสุข 
นายธรกร คงธรรมชาต ิ
นายปัญจพล ช่อรัก 
นายชญานิน เพชร์เหมือน 

 

4 หา้งหุน้สว่นจำกดั ประสทิธ์มอเตอรป์ราจนีบรุี 
17-303 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-211 559 

นายณัฏฐพล สมพงษ์ 
นายโชติพัฒน์ คงศร 
 

 

5 อูป่ราโมทยอ์อรโ์ต ้เซอรว์สิ 
212 ถ.แจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 061-487 9266 

นางสาวทรรศนีย์    เทศทอง  

6 อูอ่นวิฒัน ์เซอรว์สิ 
162 ม.1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 084-676 3011 

นางสาวธิดารัตน์    ว่องไว  

7 อูส่มพงษก์ารชา่ง 
91/2 ม.2 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 
โทร 037-218 923 

นายภาคภูมิ พิบูลบท 
นายสุทธิพงษ์ เนาวรัตน์กลุ 

 

8 บริษทั นสิสนับรูพาปราจนีบรุ ีจำกดั 
ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 081-865 4062 

นายภาณุพงศ์ แซ่เข่า 
นายวรชิต นาขุนทด 
นายอภิสิทธิ์ ธงไชย 

 

9 อู ่ส.สมเพชร 
11/4 ม.6 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 082-258 6134 

นายวณิทัศน์ ดาจันทร์ 
นายสาธิต วงค์โคกสูง 

 

 

 



28  
ขอ้มลูตลาดแรงงาน 

 

ขอ้มลูสถานประกอบการ 

ที ่ ชือ่-ทีอ่ยู ่สถานประกอบการ ชือ่นกัเรยีน/นักศึกษา หมายเหต ุ
10 อูส่นุทรการชา่ง 

70 ม.6 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 089-223 1512 

นายวันชัย แป้นพุฒเย็น 
นายภูมินทร์ บุญสะอาด 
 

 

11 บริษทั โตโยต้าปราจนีบรุ ี(1993) จำหนา่ยโตโยตา้ จำกดั 
432/3 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-217 555 

นายภูริพัฒน์ สุนทรหก 
นายมงคล เพ่ิมทรัพย์ 

 

12 บริษทั อซีูซ ุปราจนีบรุมีอเตอรเ์ซลล ์จำกัด 
432 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-239 444 

นางสาวธิดารัตน์ ว่องไว  

13 
 

รา้นวชัระยนต ์
7/1 ม.16 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
โทร 081-664 0199 

นายธนวัฒน ์ ชมชื่น 
นายณัฐพล วรคุณ 

(เก็บตก) 
(เก็บตก) 

14 รา้น ศ.ไกรสร 
40/11 ม.4 ถ.ปราจีนบรุี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
โทร 097-969 5659 

นายเกียรติศักดิ์ คนมั่น  

15 หา้งหุน้สว่นจำกดั ท.รุ่งไพศาลถังเหล็ก 
56 ม.7 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 098-441 6746 

นายชิษณุพงศ์ ชะตางาม 
นายนครินทร์ บุพลับ 
นายณัฐภัทร โพธิ์นุช 

 

16 บริษทั ซ.ีวาย.พ.ี เอน็จเินยีริ่ง แอนดเ์ซอรว์สิ จำกดั (สำนกังานใหญ่) 
2077/1 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทร 021-034 975 

นายฐิติศักดิ์ วงสุวรรณ์  

17 หา้งหุน้สว่นจำกดั ส.สมหวงั 
342 ม.๓ ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
25000 
โทร 095-715 1666 

นายธนกฤต ศรีคล้อ 
นายอัมรินทร์ อินเงิน 
นายวชิรปัญญา สีนอนิล 
 

 

18 รา้นนำ้ผึง้แอรเ์ซอรว์สิ 
199/9 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 081-804 8848 

นายธีรพล สีตา 
นายพนมพร โยธาภักดี 

 

19 รา้นมัง่มถีาวรแอร์ 
91/1 ม.6 ถ.ปราจีนธานี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
โทร 082-930 5638 

นายมนตรี สรีคำ 
นายสรธร บุรีวงษ ์
นายธนทัต ในถิ่น 

 

 

 



29  
ขอ้มลูตลาดแรงงาน 

 

ขอ้มลูสถานประกอบการ 

ที ่ ชือ่-ทีอ่ยู ่สถานประกอบการ ชือ่นกัเรยีน/นักศึกษา หมายเหต ุ
20 ศูนยบ์ริการลูกคา้ทโีอท ีปราจนีบรุี 

40 ม.4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-482 221 

นายกิตติกร ทุมมัย 
นางสาวพลอยรสัม ี ขจรล่า 

 

21 หา้งหุน้สว่นจำกดั ไจแอนด์งบลซูสิเทท็ส์ 
277/2 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 

นายธนกร สุภาพงษ์ 
นางสาวหัสพร ลอยอากาศ 

 

22 รา้นพามงคลอเิลก็ทรอนกิส์ 
90/1 ม.13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 086-943 3799 

นางสาวภัสพร คูณชัย  

23 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลเนนิหอม 
198 ม.1 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 093-748 0161 

นายทรงพล บุญเพ่ิม 
 
 

 

24 ธนาคารเพือ่การเกษตร สาขาปราจนีบรุี 
314 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-212 612 

นางสาวกชภรณ ์ สกุลพราหมณ ์
นางสาวสุพัตรา บุญโชต ิ

 

25 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
ม.10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 089-804 3587 

นางสาวฐาปนี จันทศรี 
นางสาวนิตยา ปถพี 

 

26 ศูนยบ์ริการลูกคา้ทโีอท ีปราจนีบรุี 
40 ม.4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-482 221 

นางสาวสโรชา บุรีพิพิธ 
นางสาวอภัสราณ ี อาจไพรินทร ์

 

27 หา้งหุน้สว่นจำกดั นพดลโลหะการ 
224 ม.4 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 081-1521917 

นายทรงพล บุญเพ่ิม
นางสาวณิชาภัทร ไกรสิงห ์
 

 

28 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางพลวง 
104 ม.3 ต.บางพลวง อ.บา้นสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 
โทร 037-218 633 

นางสาวดวงกมล สร้อยสน  

29 สำนักงานเทศบาลเมอืงปราจนีบรุี 
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-211 029 

นางสาวแพรชมพ ู วิชาชาญ 
นางสาววริศรา เอ่ียมศรี 

 

 

 

 



30  
ขอ้มลูตลาดแรงงาน 

 

ขอ้มลูสถานประกอบการ 

ที ่ ชือ่-ทีอ่ยู ่สถานประกอบการ ชือ่นกัเรยีน/นักศึกษา หมายเหต ุ
30 การไฟฟา้สว่นภูมภิาคอำเภอประจนัตคาม 

99 ม.9 ถ.สุวรรณศร ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 037-291 449 

นางสาวเนตรนภาพร  พรมศิริ 
นางสาววัลพา ฟ้าร่มขาว 

 

31 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจนีบรุี 
314 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-212 612 

นางสาวจิราพร พุฒตาล 
นางสาวชลดา ฝ่ายจันทร ์
นางสาวสุชานาถ บัวชุม 
นางสาวสุดารัตน ์ แสงทิม 

 

32 สำนักงานบรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่1 
498/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 087-831 8623 

นายกรพรหม สายสร้อย 
นายอรรถพล ณ อุบล 
นายหัสวรรษ ใจเย็น 
นายเทียนชัย อะสิพงษ์ 

 

33 รา้นเพือ่นกนัไวนลิการพิมพ์ 
335 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 037-578 051 

นายกฤชณรงค์ คงสำราญ  

34 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลดงบัง 
88 ม.1 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร 037-578 051 

นางสาวณิรชา จิระดำรงค ์
นางสาวสุกัญญา ยืนยัน 
 

 

35 ศูนยก์ารฝกึนักศกึษาวชิาทหารมลฑลทหารบกที ่12 
906 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
โทร 037-213 746 

นายธนากร ศรีชะนน 
นางสาวสุภาวด ี เชื้อขาว 
นายอภิวัฒน์ กิจเวชกุล 

 

36 สำนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ังหวดัปราจนีบรุี 
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
โทร 037-482 407 

นายนราธิป จันทร์แก้ว 
นางสาวธนัย์ชนก พากันหา 
นางสาวสุกัญญา มาเยาะ 
นางสาวปัทมวรรณ แสนสุข 

 

37 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบา้นพระ 
99/9 ม.7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
โทร 037-471 345 

นางสาวนพรัต์ เทศทอง 
นางสาวรดามณี เทษทอง 

 

38 สำนักงานเทศบาลตำบลบา้นสรา้ง 
99 ม.6 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 
โทร 037-241 228 

นายกรพรหม สายสร้อย 
นายอรรถพล ณ อุบล 
นายหัสวรรษ ใจเย็น 
นายเทียนชัย อะสิพงษ์ 

 

 

 

 



31  
ขอ้มลูตลาดแรงงาน 

 

ขอ้มลูสถานประกอบการ 

ที ่ ชือ่-ทีอ่ยู ่สถานประกอบการ ชือ่นกัเรยีน/นักศึกษา หมายเหต ุ
39 สำนักงานทนายความเอเชยีลอร์ 

108 ถ.ราษฎรดำริ ต..หน้าเมอืง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 081-686 6949 

นางสาวมนทิชา ติตะน้อย  

40 แขวงการทางปราจนีบรุี กรมทางหลวง 
1 ถ.สุทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-213 223 

นางสาวสตรีรัตน ์ จันทร์ดารา 
 

 

41 บริษทั ยูไนเตด็เปเปอร ์จำกัด (มหาชน) 
61 ม.7 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-482 966 

นายเอกภาพ จินพละ  

42 สำนักงานอำเภอประจนัตคาม 
ม.2 ถ.หน้าอำเภอ ต.ประจันตคาม องประจนัตคาม จ.ปราจีนบรุี 25130 
โทร 037-291 402 

นางสาวชุติมา แก้วกุลวงศ์  

43 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกมะกอก 
ม.1 ต.โน้นห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร 037-216 967 

นางสาวเบญจวรรณ ทวีสอน  

 
 


