ทําเนียบสถานประกอบการรวมลงนามความรวมมือ
เพื่อการจัดการคนควาอาชีวศึกษา สาขาวิชา ชางไฟฟากําลัง ระดับปวช.3/1
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560
ครูที่ปรึกษาดูแลโครงการ นายสมควร รุงเรือง
ที่
สถานประกอบการ/ที่อยู
ครูฝก - ผูประสานงาน
นักเรียน - นักศึกษา
ลายมือชื่อ เบอรติดตอ
1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สข.บางคนที คุณปญญา ศรีมณีกาญจน 1.นายวันชนะ พุมอํานวย
43 ม.4 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สส
2.นายโอสธี ลิมปนิลชาติ
โทร.034-761733 034-761744

2 หจก.เอ บี บี เทเลคอม

คุณณัฐนนท แชมสุกขี นายไพศาล เสือเล็ก

9 ม.10 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร.081-1945566

3 บจก.รุจโอฬาร
81/1 ม.9 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สส

คุณชัยวัน วิวัชจรัลวงศ 1.นายศิลปชัย รอดสงฆ
คุณจํารัส เปงขันธ

2.นายชัย มอญ

โทร.034-773663-5

4

ราน เอ เอ็น แอร เซอรวิส

คุณอนุวัฒน พยัฆศิริ 1.นายภานุพัฒน สวางศรี

2.นายสิทธิเดช กําเหนดอุย
3.นายอัจฉริยะ ศรีสาครสุข

44/1 ม.10 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สส 75000
โทร.034-752271-089-2544364

5 บจก.บุญประเสริฐคอนเฟกชั่นเนอรี่

คุณสมบัติ บุตรฉุย 1.นายภาคิไนย รุงเรือง

2.นายสมาชิก สุวรรณรอด

31 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สส
โทร.034-752888

6 บจก.ศรีกรุง ไลทติ้ง

คุณวิชิต ธงวาท

นางสาวทักษิณา ภูแขงหมอก

32/1 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000
โทร.034-845169-70
7 รานเอกรินทรแอร

คุณเอกรินทร นาคพุม 1.นายพรโสภณ ภูสกุล

2.นายวระเดช จันทรางศุ

34/48 ม.1 ต.บางพรม อ.บางพรม จ.สส
โทร.086-1785334

8 ดีดี กิจการ

คุณประวิทย เปลี่ยนสกุลวงศ

9 ม.5 ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

9 บจก.กําธรแอร
39 ม.4 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สส
โทร.034-715260-081-4325845

คุณเสาวลักษณ เจริญศิริวงศธนา

1.นายโชคดี เปลี่ยนสกุลวงศ
2.นายนที เทียนนที
นายพิชิต เข็มกลัด

ทําเนียบสถานประกอบการรวมลงนามความรวมมือ
เพื่อการจัดการคนควาอาชีวศึกษา สาขาวิชา ชางไฟฟากําลัง ระดับปวช.3/1
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560
ครูที่ปรึกษาดูแลโครงการ นายสมควร รุงเรือง
สถานประกอบการ/ที่อยู
ครูฝก - ผูประสานงาน
นักเรียน - นักศึกษา
ลายมือชื่อ เบอรติดตอ

ที่
10 บจก.วงศอนันต เซลล แอนด เซอรวิส

คุณภักดี จิตสังวร

นายจรณินทร แกวศรีศุภวงศ

252/24 ถ.สส-บางแพ ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สส

โทร.034-712404-5

11 รานทรงพลซีแพค
97/3 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สส
โทร.034-711033
12 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
94 ม.1 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สส 75000
โทร.034-711550

13

บจก.แบนโดแมนแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

คุณสุชาติ สุริยนต

นายพงศกร ขาวสบาย

1.นางสาวศิริพร หวังเจริญ
คุณธรรมนูญ แสงฤทธิ์ 2.นางสาวรังสิมา แสงทินกร
3.นายวชิรพงษ ปานรัตน
คุณลิรัฏฐ ตรีอินทอง นายกฤษฎา อินทรพิมล
คุณสมเกียรติ นกฉลาด

47/7 ม.4 ถ.บางปลา ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.สาคร

โทร.034-468410-14

12 บานชางแอร บริการ

คุณสุทัศน เอมงาม

*เตรียมเอกสารเพิ่ม
นายขวัญชัย คชเสถียร

72/6 ม.1 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สส

โทร.086-7997468

13 บจก.ไทยซิตริก แอซิค

คุณพัฒนพงษ ศุกระศร

5/12 ม.3 ถ.ธนบุรี-ปากทอ ต.บางกระเจา

1.นายโกวิทย ชัยวัฒน
2.นายพิทวัส ศุกระศร

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร.034-822215
14

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

คุณบุญรักษ เนื้อนุม 1.นายอภิวัฒน บุตรหงษ

541/1 ถ.สส-บางแพ ต.แมกลอง อ.เมือง
จ.สส โทร.034-711343--126

15

บจก.รุงโรจน อินดัสตรี

คุณกนก จันตรา

2.นายศรชัย อินทรพันธ
3.นายถิร สังขทอง
นางสาวมาตา อรุณ

105 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140

โทร.032-706474
รวมจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด

รวมจํานวน นร-นรทั้งหมด

