
 
 

 

ด้านท่ี 8  
ข้อมูลสถานประกอบการ 

 

 สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 
 

  สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าระบบทวิภาคี  
ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้นักเรียน นักศึกษา 
ฝึกอาชีพภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 18 มีนาคม 2564  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

1 

สยามยนตรการ 
ท่ีอยู่ : 55/1 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-421568, 081-2728945 

1. นายทวีศักดิ์ 
 

มะยาเสส 
 

นายสุทัศน์   รุ่งรัตนโชติ 

2 
อู่ NARD การาจ 
ท่ีอยู่ : 545 ม.9 ต.ตน้ยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  
เบอร์โทร : 084-8491474, 080-1464002 

1. นายเกียรติศักดิ์ เกตุแทน นายเลิศสุวรรณ   สมบัติแก้ว 

3 
BM 1820 
ท่ีอยู่ : 17/12 ม.3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 092 714 5222 

1. นายธนโชติ 
2. นายพันธ์ศักดิ์ 

ทองอินทร์ 
ชูดำ 

นายกุศล   ยีสมัน 

4 

ยุทธนายางยนต์ 
ท่ีอยู่  : 57/24 ม.1 ต.ลำแก่น  อ .ท้ ายเหมือง         
จ.พังงา 82210 
เบอร์โทร : 098-0750818 

1. นายจิรวัฒน ์
 

จงไกรจักร 
 

นายวิทวัส   สุวรรณ์ 

5 

ร้านวรภัณฑ์ ตะก่ัวป่า 
ท่ี อ ยู่  : 2 3 /5  ถ .เพ ช ร เก ษ ม  ต .บ างน าย สี              
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 095-0209991 

1. นายตะวัน 
2. นายอดิรุจ 

พรมดี 
สุขใส 

นายชูพงษ์   ปั้นตะกั่ว 

 

 

 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

6 

บริษัท รวมพงศ์มอเตอร์ เซลล์ จำกัด 
ท่ีอยู่  : 131/2 ม.7 ต.บางนายสี อ .ตะกั่วป่ า        
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-431040-1, 098-6701464 

1. นายประเสริฐ ทองแดง นายพงษ์พันธ์   ทิพย์เดช 

7 

อู๋โอ๋ การช่าง 
ท่ีอยู่ : 43/6 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-461233 
แฟกซ์ : 076-461233 

1. นายพงษ์พัน 
2. นายพงศกร 
 

เผือกยาน 
รักษ์ทอง 
 

นางสาวเรวดี   จริงจิตร 

8 

อู่บุหงา การาจ 
ท่ี อยู่  : 28/5 ม .1  ต .โคก เคียน  อ .ตะกั่ วป่ า         
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 081-9782356 

1. นายวาซิล 
2. นายธีรศักดิ ์

โคกเคียน 
อังครา 

นายสุกรี   โคกเคียน 
นายหมาด   บุหงา 

9 
สุภัทรยนตกิจ 
ท่ีอยู่ : 131 ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 099-3243667 

1. นายวัฒนา ทิมทับไทย นายธนาภรณ์   น้ำเย็น 

10 

สมหมาย เซอร์วิส 
ท่ีอยู่  : 21/103 ม.8 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า      
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 090-9019260 

1. นายภูชิสส์ แทนสิงห ์ นายสมหมาย   มิตรพันธ์ 

11 

บริษัท พี เค วาย เซอร์วิส จำกัด 
ท่ีอยู่  : 63/8 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี        
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-471322 

1. นายกตพรรษ 
2. นายอรุณ 

ทองเล็ก 
บุญญา 

นายธีรยุทธ   หาญพงษ์สิงห์ 

12 
อู่ช่างเอ็นมารีน แอนด์คาร์ 
ท่ีอยู่ : 10/11 ม.3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 098-8400623 

1. นายเศรษฐพงศ์ 
 

ช่วยภักดี นายสมภพ   พฤกษ์รังษี 

13 
อู่เสถียรการช่าง 
ท่ีอยู่ : 12/3 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 086-9453188 

1. นายจิรภัทร ตองติรัมย์ นายวรวัฒน์   รัตนมณี 

14 
อู่บำเพ็ญผลการช่าง 
ท่ีอยู่ : 27/1 ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
เบอร์โทร : 086-2761174 

1. นายสุทธิพร 
2. นายนนทพัทธ์ 
 

เจริญทรัพย์ 
สุขสม 

นายสมพงษ์   บำเพ็ญผล 

 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

15 
อู่ศักด์ิดา การช่าง 
ท่ีอยู่ : 16/1 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 087-8892914 

1. นายบุญทรัพย์ ศรีสุขโชติ นายศักดิ์ดา   ตองติรัมย์ 

16 
ต้นยางยนต์ 
ท่ีอยู่ : 48/20 ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 089-7244060 

1. นายพีระวิชญ ์ กาญจนกุล นายพงษ์พันธ์   ฤทธี 

17 
PT Racing 
ท่ีอยู่ : 57 ม.4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 086-8872033 

1. นายสัตยา เทพพิทักษ์ นายพงศ์เทพ   ตันศรานนท์ 

18 
ร้านช่างฮก 
ท่ีอยู่ : 53 ม.4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 061-2580048 

1. นายนพรัตน ์ ผ่องใส นายโกวิท   อนุวิลกุล 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

19 
พรชัย อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ : 23 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-9701373 

1. นายสมรักษ์ 
2. นายสุเฮบ 

ลับไผ่ 
จา เวดดาร์ 

นายพรชัย   จันสกุล 

20 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 23/19 ถ. เพชรเกษม  ม.1 ต.โคกเคียน    
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-481487 

1. นายคมกมล 
2. นายธนพล 
3. นายภูริทัต 
4. นายเรวิทย ์
5. นายสุทธิกานต์ 
6. นายอัสนี 
7. นายไชยสิทธิ์ 
8. นายณัฐพงษ์ 

เกื้อสกุล 
แซ่ล่ิม 
ชุมช่วย 
บางกรัก 
บุญสุง 
สือนีแล 
สุคนธรส 
ชูสังข์ 

นายสมโภชน์   กล่ินกล่ัน 

21 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคุระบุรี 
ท่ีอยู่ : 117 ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
เบอร์โทร : 089-7280192 

1. นายจักรินทร์ โสมณี นายชญานิน   งานสัมพันธฤทธ์ิ 

22 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัย เทคนิคอล 
ท่ีอยู่  : 30/4 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี        
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-421960 
แฟกซ์ : 076-421931 

1. นายณรงค์เดช 
2. นายบริพัตร 
3. นายปรมี 
4. นายสหรัถ 
5. นายอามีน 
6. นายเกียรติศักดิ์ 

อุดมสวัสด์ิ 
จวนรุ่ง 
แก้วหนองเสม็ด 
หงษ์นคร 
แซะอาหลี 
เยาว์รง 

นายอากร   ชูเชิด 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

23 

ร้านสกาย แซทเทลไลท์ 
ท่ีอยู่ : 158/3 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า        
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 087-2630551 
แฟกซ์ : 076-471060 

1. นายนราวิชญ ์
2. นายสิทธิชัย 

หมาดสตูล 
บุญชิต 

นายดุสิต   เดชหวัง 

24 

ร้านพัฒนาพานิช 
ท่ีอยู่ : 53 ถ.ศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-421287 

1. นายพัทธกานต์ 
2. นายสพลดนัย 

ต้ันสกุล 
น้ำเย็น 

นายปยิะพล   อิ๋วสกุล 

แผนกวิชาการบัญชี 

25 
เทศบาลตำบลท่านา 
ท่ีอยู่ : 189 ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 
เบอร์โทร : 085-5622374 

1. นางสาวณัฐณิชา 
2. นางสาวอภิสรา 

ต้ันสกุล 
นุชชนะ 

นางสาวเอลียาห์   พิทักษ์วงศ์ 

26 

บริษัท ปราณีธุรกิจการบัญชี จำกัด 
ท่ี อยู่  : 49/2 ถ.เสนาราษฎร์  ต .ตะกั่ วป่ า           
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82170 
เบอร์โทร : 076-424719 
แฟกซ์ : 076-424719 

1. นายฐิติศักดิ์ สันพิบูลย์ นางสาวมีนา   หมาดสตูล 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 
ท่ีอยู่ : ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-461048 

1. นายกรินทร ์
2. นายทินกร 
3. นายบุญฤทธิ์ 
4. นางสาวศิริพร 

ชินมุข 
มุทเวช 
เท่ียงแท้ 
ตัลยารักษ์ 

นางจารี   ผลทวี 
นางอุทัยรัตน์   วงศ์พานิช 

28 

บริษัท กรีน อินโฟร์เทค จำกัด 
ท่ีอยู่  : 9  ม .7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี            
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 084-1828023 

1. นายกฤษฎา 
 

สิงหาภู 
 

นางสาวศิรินุช   แซ่อ๋อง 

29 

ตะก่ัวป่าคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยู่ : 24 ม.1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
82110 
เบอร์โทร : 093-7240892 

1. นายวีรเทพ 
2. นายอรัญ 

จำปาคำ 
แดนเนียล โบเกิร์ด 

นายธีระพล  ศรีกะการ 

 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

30 

วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 41 ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
82110 
เบอร์โทร : 076-455085 

1. นายธณกร แสงสี นายพัสกร   รักดี 

31 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเวิร์ค เซอร์วิส 
ท่ีอยู่  : 16/3 ม.2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า      
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-3262063 

1. นางสาวบุสยา บุญประสพ นายอนันต์   หมาดสตูล 

32 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : ถ.หลวงวัฒนะ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า      
จ.พังงา 82110  
เบอร์โทร : 076-422477 

1. นายสรวิชญ์ 
2. นายสุรชัย 

พลอยขาว 
มีเพ็งจันทร์ 

นางสาวนิภาภรณ์ อินทรไชโย 

33 

บริษัท บู๊ตคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

ท่ีอยู่  : 58/18 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี           
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-670799 
แฟกซ์ : 076-670799 

1. นายรัตชพล ตัลยารักษ์ นายสัญญา   ขอสกุล 

แผนกวิชาการโรงแรม 

34 

เขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ีอยู่  : 7/10 ม.2 ต.ลำแก่น  อ .ท้ายเหมือง      
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 061-2691291 

1. นางสาวกัญญารัตน ์
2. นางสาวดุษฎี 
3. นางสาวทัสทรวง 
4. นางสาวทัสสรวง 

เพชรปานวงศ์ 
ล่ิมสกุล 
ทองดอนง้าว 
ทองดอนง้าว 

นางสาวกติกา ทรัพย์ประเสริฐ 

35 

เลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ีอยู่ : 31 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-429000, 093-6135694 

1. นายจิรนันท์ 
2. นายเยซอ 
3. นายธนวัฒน ์

พูลทวี 
ไม่ปรากฏนามสกุล 
วิชัยดิษฐ 

นายอิสระภาพ   สุรธรรม 

36 

มาย โฮเทล เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 9/17 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 062-2302244 

1. นางสาวน้ำทิพย์ 
2. นางสาวปัทมาวดี 
3. นางสาวแสงทิพย์ 

เฉียบแหลม 
จ่ึงสกุล 
แก้วนวล 

นายอนิรุทธ์   สมใจ 

37 

ปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 139 ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-427000 

1. นางสาวกัลยา 
2. นายจาโลโก 
3. นายซอซอซาน 

ชัยจะโป๊ะ 
ไม่ปรากฏนามสกุล 
ไม่ปรากฏนามสกุล 

นางสาวยมนา   ช่ืนเกษร 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการโรงแรม 

 

 4. นางสาวญาดา 
5. นางสาวบุสริน 
6. นางสาวรวีติยา 
7. นางสาวศิริขวัญ 
8. นายสิงห์ 
9. นางสาวอาภัสรา 
10. นางสาวหฤทัย 
11. นายกฤษฎา 
12. นายภูวดล 
13. นายสถิตย์ 

รุ่งเรือง 
โบบทอง 
ล่องสกุล 
สำลี 
ไม่ปรากฏนามสกุล 
มณีโชติ 
วังศรีแก้ว 
เพ็งจันทร์ 
โทบุรี 
บุญชัย 

 

38 

โรงแรม ลาฟลอร่า เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 59/1 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 089-9739122, 076-428500 

1. นางสาวปพิชญา 
2. นางสาวสุธาสินี 

ปรารถนายิ่งยศ 
เพ็ชรทัพ 

นางสาววริษฐา   ทองล่ิม 

39 

นาพ่อแลนาขวัญ 
ท่ีอยู่ : ม.6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร :  

1. นางสาวอัยนา 
2. นางสาวณัฐธิดา 
3. นางสาวผกาวดี 
4. นางสาวสุดารัตน์ 
5. นายภูรินทร์ฎอร์ล 

เสกสัน 
เมืองงาม 
วราชี 
สรารักษ์ 
ชูสุวรรณ 

นางสาวธมนธร  มุมบ้านเช่า 

40 

เขาหลัก ซัมเมอร์เฮาส์ รีสอร์ท 
ท่ีอยู่  : 67/243 ม.5 ต.คึก คัก อ .ตะกั่วป่ า      
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-3269388 

1. นางสาวธารทิพย์ 
2. นางสาวคลาวเดรีย 
3. นางสาวคัทลียา 
4. นางสาวจามจุรีพร 

กิ่งน้อย 
ขุนรินทร ์
เหมทานนท์ 
เจริญผล 

นางสาวศิริสุข   ตันสกุล 

41 

เขาหลักแกรนด์ซิต้ี 
ท่ีอยู่ : 4/4 ม.7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-423569 

1. นางสาวกัญญารัตน ์
2. นางสาววิสุตา 

นิ่มนวล 
จินดา 

นางสาววันทนา   ชูเหล็ก 

42 

เขาหลัก โกลเด้นเพลส 
ท่ีอยู่ : 30/30 ม.7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 095-4294879 

1. นางสาวจารุพิมพ์ 
2. นางสาวจิดาภา 
3. นายณัฐวุฒิ 
4. นางสาวนวลอนงค์ 
5. นางสาวปราณปิยา 

นพฤทธิ์ 
ศิริรัตนเลิศกุล 
เปรียบปาน 
แพงม ี
คุ้มตัว 

นางสาวเปมิกา   เขียมวัชนะ 

 

 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการโรงแรม 

43 

เดอะกลอร่ีโกลด์ 
ท่ีอยู่ : 56/127-132 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-670388 

1. นางสาวธานทอง 
2. นางสาวศิรินทร 
3. นางสาวศุนัญญา 

พูลทวี 
ประวะโน 
จู่บำรุง 

นายเอกพันธ์   ขวัญทอง 

44 

ตะก่ัวป่า สเตชั่น โฮเทล 
ท่ีอยู่  : 6/8 ม .2 ต.บางนายสี อ .ตะกั่ วป่ า      
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 098-4619999 

1. นางสาวมัสยา มีด้วง นางสาวกิรณา   ศรีนวล 

45 

แวนนาไม รีสอร์ท 
ท่ีอยู่ : 433 ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
เบอร์โทร : 096-6508335 

1. นางสาวอัจฉราภรณ์ อินทสูตร นายทิวัต   แซ่ตัน 

46 

ร้านบ้านยาย ไอศกรีม 
ท่ีอยู่  : 19/6 ม.8 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 080-7133425 

1. นางสาวจันทิมา สำเภาทอง นายเหียบ   แซ่เฮง 

47 

เขาหลัก บันดารี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ี อ ยู่  : 26/25 ม .7  ต .คึ ก คัก  อ .ตะกั่ วป่ า       
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-679777 

1. นายสรวิทย์ เสือย้อย นางสาววัชรี   จู้เจ้ย 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

1 

อู่โอ๋ การช่าง 
ท่ีอยู่ : 43/6 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-461233 
แฟกซ์ : 076-461233 

1. นายนุกูล 
2. นายกฤษณพงษ์ 

ศรีกุณณะ 
ดำชุม 

นางสาวจิตรลดา  โสภารัตน์ 

2 

อู่ไก่ การช่าง 
ท่ีอยู่  : 1/28 ม.7 ต .บางนายสี อ .ตะกั่ วป่ า         
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 081-8950975 

1. นายบวรนันท์ 
 

เทพณรงค์ 
 

นายคำนึง   โอทอง 

 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

3 

อู่ศักด์ิดา การช่าง 
ท่ี อยู่  : 16 /1  ม .1  ต .บ างม่ วง  อ .ตะกั่ วป่ า         
จ.พังงา 82190 
เบอร์โทร : 087-8892941, 
080-6375162 

1. นายฐากูร 
2. นายกษิต ิ

ไกรทอง 
ใจกล้า 

นายศักดิ์ดา   ตองติรัมย์ 

4 

บริษัท ยูไนเต็ดภูเก็ตคอมเมอร์เชี่ยล จำกัด 
ท่ีอยู่ : 33/38 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี     
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 081-3964620 

1. นายณัฐพล 
2. นายธีราทร 

ท้ิงบริรักษ์ 
พัฒน์แก้ว 

นายกำพล   แต่สกุล 

5 

108 ออฟโรเดอร์ 
ท่ีอยู่  : 8/24 ม.7 ต .บางนายสี อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 081-9196780 

1. นายกษิดิศ นิ่มนวล นายณฐวัฒน์   ขนอม 

6 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินมอเตอร์ 
ท่ีอยู่ : 57/76 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี     
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-461221-2 

1. นายขจรพงศ์ แก้วมูสิก นายฉัตรชัย   เทียนงาม 

7 

ร้าน พี แอนด์ พี เซอร์วิส 
ท่ีอยู่ : 297 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี 
จ.พังงา 82150 
เบอร์โทร : 076-491693 

1. นายกฤษณนันท์ ห้องล่อง นายประเวศ   ภูษิตโภไคย 

8 

อู่ช่างเอ เซอร์วิส 
ท่ี อยู่  : 28/14 ม .1 ต.บางม่ วง อ .ตะกั่ วป่ า         
จ.พังงา 82190 
เบอร์โทร : 082-1287310 

1. นายพงศ์ศิริ 
2. นายภาณุวัฒน์ 

แย้มใหม่ 
ราชานา 

นายสุบรรณ์   ศรีเมือง 

9 

อู่เสรี การช่าง 
ท่ีอยู่  : 29/3 ม.8 ต.คุ ระ อ .คุ ระบุ รี  จ.พั งงา 
82150 
เบอร์โทร : 081-8947720 

1. นายวชิรวิทย ์
2. นายพงษ์สิทธิ์ 
3. นายสัณฐิติ 
 

ปลอดภัย 
รักษ์พันธ ์
สงวนทรัพย ์
 

นายประดับ  บุรี 

10 

ชวลิตรยานยนต์ 
ท่ีอยู่ : 25/4 ม.6 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
82190 
เบอร์โทร : 098-6954479 

1. นายอัตตักวา ชาญเช่ียว นายจำลอง   คล่องแคล่ว 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

11 

บริษัท พี เค วาย เซอร์วิส จำกัด 
ท่ีอยู่ : 63/8 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-471322 

1. นายศศลักษณ์ ห่าญสกุล นายธีรยุทธ   หาญพงษ์สิงห์ 

12 

อู่บุหงา การาจ 
ท่ีอยู่ : 28/5 ม.1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-9782356 

1. นายฮาฟิต โคกเคียน นายหมาด   บุหงา 

13 

อู่ทร การช่าง 
ท่ี อยู่  : 190/1 ถ.ราษฎร์บำรุง  ต .ตะกั่ วป่ า         
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร :  

1. นายอติวฒัน ์ กันสถิตย์ นายเสรี   แก้วนวล 

14 

เอส เอ เค มารีน 
ท่ีอยู่  : 54/29 ม.1 ต.ลำแก่น  อ .ท้ ายเหมือง       
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 085-4757788 

1. นายธรรมรัตน ์ ถนนแก้ว  

15 

อู่ศรีเจริญ ดีเซล 
ท่ีอยู่ : 203/46 ม.8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
เบอร์โทร : 083-7896605, 087-6284650 

1. นายนววิธ 
2. นายสุรศักดิ์ 

ไตร่ตรอง 
หนูแก้ว 

นายวินัย   วาหลวง 

16 

อู่วุฒิ เซอร์วิส 
ท่ีอยู่ : 155/1 ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 
82170 
เบอร์โทร : 089-7259079 

1. นายเกียรติศักดิ์ 
2. นายชวนันท์ 

แซ่ตัน 
เพ็ชรทับ 

นายวุฒิชัย   ทิพย์รงค์ 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

17 

BC แอร์ เซนเตอร์ 
ท่ีอยู่  : 8/64 ม.2 ต .บางนายสี อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา 
เบอร์โทร :  082-8001613 

1. นายปรมี 
2. นายเศรษฐพงศ์ 
 

ข้อหลิว 
อุ่ยสกุล 
 

นายพงศกร   ล่ิมอ้อ 

18 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัย เทคนิคอล 
ท่ีอยู่  : 30/4 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี      
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-421960 

1. นายเอกพันธ ์
2. นายอิสราวัชร 
3. นายธนภัทร 
4. นายณรงค์ชัย 

เหมทานนท์ 
ภูมิรักษ์ 
แก้วเสน 
สุทธิประภา 

นายอากร   เชิดชู 



 
 

แฟกซ์ : 076-421931 5. นายตนุภัทร 
6. นายธนพล 
 

วรรณมณี 
อาหาสิเม 
 

19 

กุลสวรรค์ แอร์เซนเตอร์ 
ท่ีอยู่ : 1 ม.7 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 
เบอร์โทร : 093-7207990 

1. นายพลกฤษณ์ สุทธิรักษ์ นายกฤษณะ   กุลสวรรค์ 

20 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง 2019 
ท่ี อ ยู่  : 6  ม .3  ต .เก า ะ ท ว ด  อ .ป าก พ นั ง             
จ.นครศรีธรรมราช 
เบอร์โทร : 098-6923793 

1. นายธนพล แซ่ล่ิม นายสมชาย   รัตนบุรี 

21 

สำนักงานเทศบาลบางนายสี 
ท่ีอยู่  : 72/3 ม.9 ต .บางนายสี อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา 
เบอร์โทร :  076-421484 

1. นายภาณุพงศ์ ณรงค์รัตน์ นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการบัญชี 

22 

วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 41 ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-455085 

1. นางสาวอัจฉรา นวลนุ่น นางสาวเจนจิรา   เวชวิเชียร 

23 

เรือนจำอำเภอตะก่ัวป่า 
ท่ี อ ยู่  : 3 4 9  ถ .ร าษ ฎ ร์ บ ำ รุ ง  ต .ต ะ กั่ ว ป่ า           
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076 424 125 

1. นางสาวจรัญญา บุญจันทร์  
 

24 

สำนักงาน เอสโอ การบัญชี 
ท่ีอยู่ : 64/20 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 089-4741461 

1. นางสาวอาทิตยา คงนก นายวิเชียรรัตน์   วิจิตรพันธ์ 

25 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา 
ท่ีอยู่ : 758/27 ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 
เบอร์โทร : 084-8410420 

1. นางสาวชนิภา 
2. นางสาวมลฑา 

เกิดทอง 
เพ็ชรเกษม 

นายนพพล   ประกอบแสง 



 
 

26 

บริษัท พี เค วาย เซอร์วิส จำกัด 
ท่ีอยู่  : 63/8 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี      
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-471322 

1. นางสาวสุพรรษา 
2. นางสาวธัญชนก 

แก้วยิ้ม 
ไกรลาพี 

นายธีรยุทธ   หาญพงษ์สิงห์ 

27 

เทศบาลตำบลท่านา 
ท่ีอยู่ : 189 ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-499114, 085-7879851 

1. นางสาวนันธีรา 
2. นางสาววิชญาพร 

ธงไชย 
ชนะพงศ์ 

นางสาวนภาพร   สนธิศักดิ์ 

28 

ที่ว่าการอำเภอกะปง 
ท่ีอยู่ : ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-499496, 086-0995601 

1. นายวัฒธนชาติ เช้ือไทย นายชัยรัตน์   ปุณณกิตติสกุล 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

29 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 
ท่ีอยู่ : ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-461048 

1. นางสาวจันทร์จิรา 
2. นางสาวณัฐฤทธิ์ชา 
3. นางสาวณิชกานต์ 
4. นางสาวปาณิฐา 

คงนุ่ม 
ยอดป้าน 
ใจหลัก 
บุญธรรม 

นางอุทัยรัตน์   วงศ์พานิช 
น.ส.เสาวลักษณ์   แจ่มจันทร์ 

30 

สำนักงานอัยการจังหวัดตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่  :  12 ถ.วัฒนา ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร :  076 – 421122  
แฟ็กซ์ :  076 - 431329 

1. นางสาวทรรศิกา 
2. นางสาวมุฑิตา 
3. นายนพรัตน ์

ภิระบรรณ์ 
มณีรัตน์ 
จุลเทพ 

นางสาวไพศรี   ด้วงศรีทอง 

31 

เรือนจำอำเภอตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ :  349 ม.9 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร :  085-7519738 

1. นางสาวสมฤทัย แสวงหา นายธีรศักดิ์   อินทะไชย 

32 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า   
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-422477 
แฟกซ์ : 076-422477 

1. นางสาวอมรรัตน์ ศิริทัพ นายสุทัศน์   แก้วนรินทร์ 

33 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน 
ท่ีอยู่ :  23/1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร :  076-441098 

1. นายจตุพล 
2. นายอนุสิน 

เอียบสกุล 
จู้สกุล 

 



 
 

34 

บริษัท บู๊ตคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
ท่ี อยู่  : 58/18  ถ .เพชรเกษม ต .บางน าย สี         
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-670799 
แฟกซ์ : 076-670799 

1. นายจิตตกานต์ สีหาจักร นายสัญญา   ขอสกุล 

35 

โรงเรียนบ้านรมณีย์ 
ท่ีอยู่  :  ม .1 บ้ านรมณี ย์  ต .รมณี ย์  อ .กะปง       
จ.พังงา 82170 
เบอร์โทร :  0-7649-0102 

1. นายจิรกฤษ หนูชุม นายชัยพร   คงทอง 

36 

โรงพยาบาลตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่  : 39/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี        
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-584250 

1. นายณัฐดนัย 
2. นายฟ้าอรุณ 
3. นายอดิศักดิ์ 

บุญสงค์ 
อุมาสะ 
พลธิแสง 

นายคมสัน   แต่สกุล 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการโรงแรม 

37 

ฟานารี เขาหลัก รีสอร์ท 
ท่ีอยู่ : 53/10 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-410257, 087-2818931 

1. นางสาวกุลธิดา 
 

เรืองสุวรรณ 
 

นางณัฏฐาลักษณ์  ปิ่นเจริญ 

38 

เขาหลัก ซัมเมอร์เฮาส์ รีสอร์ท 
ท่ีอยู่ : 67/243 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-3269388 

1. นางสาวจุฑาทิพย์ 
2. นางสาวสุวรรณดี 

กริ่งดอนนอก 
รัตนคำ 

นางสาวศิริสุข   ตันสกุล 

39 

ลาเวล่า เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 59/1 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-428000, 089-9739122 

1. นางสาวจุฑาพร 
2. นางสาวบุษริน 
3. นางสาวอาซูนา 

โคกเคียน 
อุมาสะ 
อันตาผล 

นางสาววริษฐา   ทองล่ิม 

40 

เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท 
ท่ีอยู่ : 31 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-429000 

1. นางสาวทิพรัตน์ 
2. นานอัมรินทร ์
3. นางสาวอินทิรา 
4. นายกลวัชร 
5. นายคมสรรค์ 
6. นายนัณฐพล 
7. นายฉัตรดนัย 
8. นายนัฐวุฒ ิ
9. นายเจนภพ 

คำแหง 
พรมแก้ว 
แพงเพ็ง 
เทพฤทธิ์ 
สมมิตร 
แสงขาว 
วิมลพักตร์ 
ถิ่นเกาะยาว 
มงคล 

นายอิสระภาพ   สุรธรรม 

41 

นาวา ธารา รีสอร์ท 
ท่ีอยู่  : 26/9 ม.2 ต .บางนายสี  อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 099-3187111 

1. นางสาวธัญวรัตน ์
2. นางสาวอพิชยาภรณ์ 
3. นางสาวศศิประภา 
4. นางสาวสุพรรณี 
5. นายวริญญา 

จันทรัตนะ 
จันทร์รัตน์ 
พรมศาลา 
บุญทะโกสุม 
ชาวนา 

นายอนุสรณ์   ชุมเปีย 

42 

มาย เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ีอยู่ : 9/71 ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร :  

1. นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์สวน  

43 

เอเดน บีช เขาหลัก 
ท่ีอยู่  : 12/12 ม.2 ต.ลำแก่น  อ .ท้ายเหมือง       
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-410186, 081-5469945 

1. นายพีระพฒัน ์
2. นายเพิ่มพูล 

เหมาะสว่าง 
วงปัตตา 

นายบรพัฒน์   อาสา 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 



 
 

แผนกวิชาการโรงแรม 

44 

คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก 
ท่ี อยู่  : 3/88 ม .2 ต.ลำแก่น  อ .ท้ ายเหมื อง        
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-427999 ต่อ 800 

1. นายวรพงศ์ ส่งละออ นายสิทธิกร   กล่ินเกสร 

45 

The Mouth Resort 
ท่ีอยู่ : 21 ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-490851, 089-9267911 

1. นายชิษณุพงศ์ โล่ห์สกุล นายสุรชัย   จิตอำนวย 

46 

ตะก่ัวป่า รีสอร์ท 
ท่ีอยู่  : 24/75  ม .1  ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า       
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  085-7923355 

1. นายเลิศศักดิ์ ทองอินทร์ นางละเอียด   เพ็ชรทอง 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 1 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

1 

ร้านอรุณการไฟฟ้า 
ท่ี อ ยู่  : 77 ม .5  ต .ม ะ ข าม เต้ี ย  อ .เมื อ ง             
จ.สุราษฎร์ 
เบอร์โทร : 081-3705509 

1. นายไกรสร 
2. นายกิตติพงษ์ 

สระบัว 
เปรียบปาน 

นายอรุณ   วงศ์มณี 

2 

บริษัท อมรินทร์แอร์ แอนด์ ซัพพลาย 
ท่ีอยู่ : 63/12 ม.3 ต.ถ้ำ อ.เมือง จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-460550, 081-6770585 

1. นายธรรมนาถ บุญแต่ง นายศุภกร   เสมพืช 

3 

ร้านสกาย แซทเทลไลท์ 
ท่ีอยู่  : 158/3 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า        
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 087-2630551 
แฟกซ์ : 076-471060 

1. นายภาณุวัฒน์ 
2. นายภาณุพงศ์ 

จันทร์แก้ว 
เกื้อชู 

นายดุสิต   เดชหวัง 

4 

เลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ีอยู่ : 31 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-429000, 093-6135694 

1. นายณัฐวัตร ท่อทิพย์  

 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการบัญช ี

5 

สำนักงาน เอสโอ การบัญชี 
ท่ีอยู่ : 64/20 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 089-4741461 

1. นางสาวกนกวรรณ 
2. นางสาวเยาวลักษณ์ 

ศรีสุวรรณ 
คุ้มไพรันต์ 

นายวิเชียรรัตน์   วิจิตรพันธ์ 

6 

บริษัท ปราณีธุรกิจการบัญชี จำกัด 
ท่ี อยู่  : 49/2  ถ.เสน าราษฎร์  ต .ตะกั่ วป่ า           
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82170 
เบอร์โทร : 076-424719 
แฟกซ์ : 076-424719 

1. นางสาวกรกนก 
2. นางสาวดวงกมล 

อุดมสวัสด์ิ 
ศรอินทร์ 

นางสาวมีนา   หมาดสตูล 

7 

สำนักงาน อัชราการบัญชี 
ท่ีอยู่ : 18/54 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.บางม่วง    
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82180 
เบอร์โทร : 093-7924165 

1. นางสาวกรรณิการ์ 
2. นางสาวปวีณ์ธิดา 

ม่วงมีผล 
รัตนจันทร์ 

นางสาวสุภาวดี   มุขแก้ว 

8 

สำนักงาน คนึงนิจการบัญชี 
ท่ีอยู่  : 3/13-14 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-7879852 

1. นางสาววันทนี 
2. นางสาวธิดาจันทร์ 

แสงทอง 
พรหมรักษา 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

9 
วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 41 ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-455085 

1. นางสาวโซเฟีย 
2. นางสาวอัสรีนา 
3. นายธนวัตร 

โคกเคียน 
หงะหงอ 
มากแก้วกุล 

นายพัสกร   รักดี 

10 

โรงพยาบาลตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 39/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี        
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-584250 

1. นายธงไชย 
2. นายสิทธิพล 
3. นางสาวปัณฑิตา 

แต่สกุล 
จินิราช 
ไสยรัตน์ 

นายคมสัน   แต่สกุล 

11 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 172 ถ.ศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 081-0790576 

1. นางสาวสกุณา 
2. นางสาวเบญจทิพย์ 

จิตรนารี 
นารอด 

นางสาวกานต์พิชชา  เทพเสถียร 

12 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 
ท่ีอยู่ : ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-461048 

1. นายธีรพันธุ ์
2. นางสาวอาทิตย์ตยา 

บ่าวแอ 
รุ่งเรือง 

นายคภัสดี   ศรีเปารยะ 



 
 

13 

ร้านนานา สไตล์ 
ท่ีอยู่ : 27/2 ม.1 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า   
จ.พังงา  
เบอร์โทร : 091-5270847 

1. นางสาวศศิวรัศมิ์ พรพิสมัย นางสุธาสินี   บุญสูง 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

14 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่ : 23/19 ถ. เพชรเกษม ม.1 ต.โคกเคียน 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร :  076 471 487 

1. นางสาวดาลีญา 
2. นางสาวนารถนร ี
3. นางสาวศศิวิมล 

วังเมือง 
ชูช่วย 
ล่ิมฉุ้น 

นายปฐม   โกยดุลย์ 

แผนกวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

15 

เดอะเฮเว่น เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 61/4 ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร :  076-429900, 098-0108520 

1. นางสาวณดา 
2. นางสาวณัฐญาณิสา 
3. นางสาวพิชญาภา 
4. นางสาวรุ่งนภา 

โคกเคียน 
กาญจนกุล 
จรรยา 
จันทโร 

นางสาววาสนา ประทีป ณ ถลาง 

16 

แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ีอยู่  : 7/10 ม.2 ต.ลำแก่น  อ.ท้ายเหมือง       
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  076-428700 

1. นางสาวกรรณิการ์ 
2. นางสาวกฤษณา 
3. นางสาวนุสบา 
4. นางสาวพัณณิตา 
5. นางสาวศุภักษร 
6. นางสาวสุทธิดา 
7. นางสาวอมลณัฐ 
8. นางสาวอวัสดา 
9. นางสาวธิดา 

น้ำเย็น 
นาพิกุล 
ทองศิริ 
เพ็ชรนิล 
เอียดไทย 
กำมะหยี ่
ดีชัยภูมิ 
โสมณี 
คำเหลือ 

นางสาวกติกา   ทรัพย์ประเสริฐ 

17 

กรีนวิว ทัวร์ 
ท่ีอยู่ : 140/89 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา  
เบอร์โทร :  081-0905267 

1. นายทรงยศ บุญช่วย นายพงศ์พัทธ์   วิวิธพา 

18 

ลาเวล่า เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 98/9 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร :  076-428555 

1. นายธีรพงศ์ 
2. นางสาวรัชดา 

จันทร์เล่ือน 
เจษฎารมย์ 

นางสาววริษฐา   ทองล่ิม 

19 

ตะก่ัวป่า รีสอร์ท 
ท่ีอยู่  : 24/75  ม.1  ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า    
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  085-7923355 

1. นางสาวปณัฐดา 
2. นางสาวนุสรา 

เทียนใส 
คงพนัน 

นางละเอียด   เพ็ชรทอง 



 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

20 

เกรซแลนด์ เขาหลัก 
ท่ี อยู่  : 30/7 ม .7  ต .บางม่ วง อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  091-0351293 

1. นางสาวปิยธิดา ปิยะเวช นางสาวชลิดา   บุญแท่ง 

21 

Casa De La Flora 
ท่ี อยู่  : 67/213 ม .5  ต .คึก คัก  อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  076-428999 

1. นายสิทธิชัย สร้างเหมาะ นายศิวกร   จินดา 

22 

Mode Loft 
ท่ีอยู่  : 49/31 ม.9 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า        
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  095-0387222 

1. นางสาวสโรชา 
2. นายไพรวัลย ์

ตึกขาว 
พานเพิง 

 

23 

เขาสก ริเวอร์ไซต์ คอจเตจ 
ท่ี อ ยู่  : 2 3 0  ม .6  ต .ค ล อ ง ศ ก  อ .พ น ม             
จ.สุราษฎร์ธานี  
เบอร์โทร :  091-0419228 

1. นางสาวพนิดา ทองจันทร์  

24 

พูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท 
ท่ีอยู่  : 46/109 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า        
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  076-592233 

1. นางสาวจุรีรัตน์ มุณีพรห์ม นางสาวปาณิสรา   สัจจารักษ์ 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 1 ช่างไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) 

25 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะก่ัวป่า 
ท่ีอยู่  : 23/19 ม.1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-481487 

1. นายอนุกิจ 
2. นายเจษฎา 
3. นายธีระวัฒน ์
4. นายสุชาติ 
5. นายสุทัศน์ 
6. นายกิตติพงษ์ 
7. นางสาวผกากรอง 
8. นายนภดล 
9. นางสาวเพ็ญพิชา 

โฮ่สกุล 
ชูสุวรรณ 
สาระยาน 
ปานทะเล 
เทียนขาว 
ตันติวิวัฒน ์
พฤกษนันต์ 
แซ่ล่ิม 
ตันติยาวรเวช 

 



 
 

10. นายรัตนชัย 
11. นายธนาวุฒ ิ
12. นางสาวนฤศรา 
13. นายษณกร 
 

รักชอบ 
นันทะชิน 
เกล้ียงประดิษฐ์ 
สมศรีธนากร 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) 

26 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา 
ท่ีอยู่ : 76/1 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง  จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-412043, 098-8295145 

1. นายณัฏฐกานต์ 
2. นางสาวปิยนันท์ 
3. นางสาวกัลยาณี 
4. นางสาววาริน 
5. นางสาวกระจงจิตร 
6. นายศกลรัตน์ 
7. นายธีรยุทธ 

ทองดี 
พลเย่ียม 
อัยราชธนารักษ์ 
พันจินา 
มิตรงาม 
เขม็งกิจ 
ธรรมรักษ ์

 

27 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะก่ัวทุ่ง 
ท่ีอยู่ : 70/8-9 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-581542 

1. นายณัฐพล 
2. นายกิตติธัช 

จินดาพล 
พุ่มพวง 

 

28 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะยาว 
ท่ีอยู่ : 42/8 ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว  
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-494417 

1. นายอนิรุต 
2. นายบันลือ 
 

บุตรหลำ 
ถิ่นเกาะยาว 

 

29 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 13/30 ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-679555 

1. นายกิติชัย รอดแก้ว  

30 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยคุระบุรี 
ท่ีอยู่ : 117 ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-491200, 089-7240192 

1. นายวิษุวัต 
2. นายรุ่งโรจน ์

ผลใหม่ 
ทองโสม 

 

31 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
ท่ีอยู่ : 187/15 ต.ป่าตอง อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต 
เบอร์โทร : 076-345313, 076 -345574,   
094-5957722 

1. นายพิพัฒน ์
2. นายธนะเมศฐ์ 
3. นายนพพล 
4. นายเรคม 
 

สุนทรทัต 
สุวรรณอาจธนา 
จริงจิตร 
คงนคร 

 



 
 

32 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต 
ท่ีอยู่  : 185/17 -21 ต.ตลาดใหญ่  อ .เมื อง       
จ.ภูเก็ต 
เบ อร์ โท ร  : 0 76 -210 427  ต่ อ  14345 ,        
081-7884638 

1. นายสมภพ 
2. นายวิทยา 
3. นายพีรภัทร 
4. นายวรเดช 
5. นายวรวัตร 

วิทยพันธ ์
วงศ์วิทยวัลลภ 
อังศิยานนท์ 
ศรีรักษ์ 
สินลาลับ 

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ 

1 

อู่ประสิทธิ์ 
ท่ีอยู่  : 10/6 ม.7 ต.บางนายสี อ .ตะกั่วป่ า        
จ.พังงา  
เบอร์โทร : 093-6527722 

1. นายกานต ์
2. นายจิรกิตต์ิ 
3. นายนภัส 

สุขเนียม 
ผลแก้ว 
บรรเทิงจิตร 

นายประสิทธิ์   สันติสถาวร 

2 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินมอเตอร์ 
ท่ีอยู่ : 57/76 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี    
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 076-461221-2 

1. นายเฉลิมเกียรติ ณ ตะกั่วทุ่ง นายฉัตรชัย   เทียนงาม 

3 

อู่คึกคัก ออโต้เพ้นท์ & คาร์แคร์ 
ท่ี อ ยู่  :  30/48 ม .3  ต .คึ ก คั ก  อ .ต ะ กั่ ว ป่ า           
จ.พังงา 82220 
เบอร์โทร : 081-4164262 

1. นายทัศพงษ์ คุมขำ นายพินิจ   หลีสกุล 

4 

อู่ทร การช่าง 
ท่ี อยู่  : 190/1 ถ .ราษฎร์บ ำรุ ง  อ .ตะกั่ วป่ า         
จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 081-0885440,  
085-7890838 

1. นายพรชัย สมุทรวารี นายเสรี   แก้วนวล 

5 

ชนิภาการยาง 
ท่ีอยู่ : 132/2 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา  
เบอร์โทร : 086-2765287 

1. นายธีรยุทธ สุขดี น.ส.ชนิภา   วรรณอับดุลเล๊าะห 

6 

อู่ช่างวุ้น เซอร์วิส 
ท่ีอยู่ : 69/8 ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
82220 
เบอร์โทร : 093-6646314 

1. นายภาณุพงษ์ 
2. นายสหัสวรรษ 
3. นายเอกพล 

คงสมัย 
ทองสุข 
โชติรัตน์ 

นายกิจชาธรณ์   ปุณณพัทธนันท์ 



 
 

7 

สยามยนตรการ 
ท่ีอยู่ : 55/1 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
เบอร์โทร : 0-7642-1568 

1. นายภูริพัทธ์ ศรีอุบล นายสุทัศน์   รุ่งรัตนโชติ 

8 

สำนักงานกรมขนส่งจังหวัดพังงา 
ท่ีอยู่ : 1/2 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เบอร์โทร : 076-471200 

1. นายศตวรรษ 
2. นายนิธิกร 

หลวงอากาศ 
ล้อมเขต 

นางมณี   ตันสกุล 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ครูฝึกในสถานประกอบการ 
แผนกวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

9 

ลาเวล่า เขาหลัก 
ท่ี อยู่  : 98/9 ม .5  ต .คึก คัก  อ .ตะกั่ วป่ า        
จ.พังงา  
เบอร์โทร :  076-428555 

1. นายกฤษนัย 
2. นางสาวจริญญา 
3. นางสาวชลธิชา 
4. นางสาวธันย์ชนก 
5. นายธีรศักดิ ์
6. นายนันธวฒัน ์
7. นางสาวพรพิมลวรรณ 
8. นางสาวมาธวีย์ 
9. นางสาวโสภาพรรณ 
10. นางสาวอาทิตยา 
11. นางสาวอิสริยา 

ไชยหงส์ 
สินแบน 
โต๊ะสอี 
ชมจันทร์ 
งามสง่า 
สุขน้อย 
เลยไธสง 
ทัพชัย 
จันแก้ว 
แสวงหา 
อุมาสะ 
 

 

10 

เอเดน บีช เขาหลัก 
ท่ีอยู่ : 12/12 ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง       
จ.พังงา 
เบอร์โทร : 076-410186, 081-5469945 

1. นายธีรดนย์ อภินันท์รัตนกุล นายบรพัฒน์   อาสา 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 

 

 

 (นายสมพร   ทวีกาญจน์) 

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 

 


