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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ  
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาช่างยนต ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 นายสมภพ  ถาวรเลิศ 085-1571931 บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดักส์ จ ากัด 

เลขที่ 700 16/หมู่ 6 
ต. หนองไม้แดง  อ.เมือง
ชลบุรี  จ. ชลบุรี   
รหัสไปรษณีย์ 20000 

นายสามารถ อยู่เบิก 
โทร.083-9896148 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

2 นายณัฐกรณ์  นันวิจิตร 096-0369518 
3 นายกมล  บุตรศิริ 098-2400337 
4 นายกิตติพิชญ์  นันเชียงเครือ 061-6740114 
5 นายทรงวุฒิ  โคนาดี 069-9212567 
6 นายธนกร  สมพันธ์ 093-5579883 
7 นายธนวัฒน์  เทวะเส 083-4026614 
8 นายศตวรรษ  ภูทองเทยีม 093-1022790 
9 นายกิตติพงษ์  บาระพรม 065-6312970 
10 นายสรวิช  ชุดนอก 065-7346906 บริษัท สยามริคเก้นอินดัส 

เตรียล จ ากัด 
700/361 หมู่ 6  
นิคมอมตะนคร  
ต าบลดอนหัวฬ่อ  
อ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ 03846-5184-
92 
แฟกซ์    03845-8756 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

11 นายประนิวัตร  แน่นอุดร 098-6341059 
12 นายคมกฤษณ์  จันทร์แดง 093-5231214 
13 นายภูมิพิพัฒน์  ชาภูมี 093-0704652 
14 นายปิยพงษ์  ภูยางสิม 097-1160321 
15 นายนวพล  น้วม 098-0480281 
16 นายวีระชัย  ตะบุตร 093-4353863 
17 นายเอกพล  วงค์ค าจันทร์ 093-0804464 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาช่างยนต ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
 

      

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

18 นายพากร  ชวนชัยสิทธิ์ 063-0533014 บริษัทเฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 

159, หมู่ 10, ถ. เทพารักษ์ 
ต าบล บางปลา อ าเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540 

โทร. 02-7692400 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 19 นายอัสนี  ค าควร 

080-9791443 

20 นายพงศพัฒน์  ฆารผุด 095-3836977 อู่อรรถพลเซอร์วิส บ้านหนองสอ  66  หมู่ 6 
ต.ล าปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
46000 

โทร. 092-6854698 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 21 นายเทพพิทักษ์  ยลโสภณ 061-4354347 

22 
นายเชษฐา  จิตสงวน 098-6435089 ร้านโต๊สยางยนต์ กาฬสินธุ์ 195 ต าบล โพนทอง  

อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
กาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 062-2262555 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

23 
นายสารินทร์  อุดรรัตน์ 061-5615313 

24 นายจิรกิตต์  พัฒนจิรกุล 082-5175363 อู่ ส.เจริญยนต์ กาฬสินธุ์ 81 ถนน ผังเมือง2 ต าบล 
เหนือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
กาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 061-9594515 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 25 นายสิริกร  จันบุญศรี 065-2714215 

26 นายศุภวิชญ์  เรียบเจือ 096-0388126 ร้านช่างเบียร์ 28 หมู่ 6 ต.ไผ่  อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 084- 2042494 เริ่มฝึกงาน1 พ.ย.
64-30 ก.ย.65 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาช่างยนต ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

27 นายพิทักษ์  ภูผายาง 062-1680130 อู ่ต.เจริญยนต์ 5/52  ต.ล าชี  อ.ฆ้องชัย 
จ.กาฬสินธุ์ 46130 

โทร. 087-2377650 เเร่ิมฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

28 นายเจษฎาภรณ์  ภู
ประสิทธิ์ 

061-0799171  J&T Express สาขา โนน
ศิลาเลิง 

โนนศิลาเลิง  
ต.ล าชี อ.ฆ้องชัย  
จ.กาฬสินธุ์ 

โทร. 061-0799171 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

29 นายณัฐวุฒิ  แพงห่อพาน 082-2404163 อู่ช่างรุ้ง 100  ต.ภูสิงห์ อ. สหัสขันธ์ 
จ. กาฬสินธุ์  46140 

โทร. 093-4353396 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

30 นายก้องภพ  แสงนิกร 082-8428138 อู่ช่างหร่ังเจริญยนต์ 47/4  ต าบลนาจารย์  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 

โทร. 097-3599391 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

31 นายณัฐวุฒิ  ที่ดินด า 096-7617907 ร้าน ส.ยิ่งเจริญ มอเตอร์ 114 หมู่ 15  
หมู่บ้าน สะอา สมศรี ธัญญา  
อ าเภอ กมลาไสย กาฬสินธุ์  
46130 

โทร. 096-4348364 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 32 นายสิรวิชญ์  พันธไชย 084-9705378 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาช่างยนต ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

33 นายอภิสิทธิ์  ภูมิสาขา 096-2097290 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมภพ 3  ต.เมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง 
กาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 043-600092 เริ่มฝึกงาน 
2 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

34 นายณัฐนันท์  เหล่า
สงคราม 

065-0948563 ร้านซ่อมช่างโอ่ง (ชินวัฒน์) 98  ต.โนนยาง  อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร  49160 

  เริ่มฝึกงาน 
2 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

35 นายอธิราช  ภูเนตร 065-3120136 ร้าน ก.การช่าง 153  ต.คลองขาม อ.ยาง
ตลาด 
จ.กาฬสินธุ์ 46120 

โทร. 091-7468929 เริ่มฝึกงาน 
2 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับ  ปวส. 2  แผนกวชิาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ  
 

1 นายสุรยุทธ  ภูสามารถ 061-1012998 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

111/1 หมู่ 1 ต.อุทัย 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

นายดิษธิเดช สงวนสาคร 
โทร.035-276111 
โทรสาร.035-276123 

เริ่มฝึกงาน 
1 ธ.ค 64- 
30 ก.ย.65 

 
 

2 นายเดชา  นาใจนึก 096-3566134  
 

3 นายวิษณุ  ใสศรีดา 061-0582617  
 

4 นายสหรัฐ  ภารส าเร็จ 084-1581643  
 

5 นายภูวดล  อุดมนา 097-1701816  
 

6 นายอัมรินทร์  ภูสงัด 085-5465824  
 

7 นายอลงกรณ์  ทรัพย์นาค 065-0540271  
 

8 นายเลิศชัย  วงจันทร์เรือง 080-1675464  
 

9 นายพิสิฐพงศ์  การเลิศ 097-9322196  
 

10 นายวงกต  ทองสุข 091-0163025 บริษัท เอ.เอส.ไอ. พริซิชั่น 
จ ากัด 

เลขที่ 1500 หมู่ 1  
ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  
อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 
10270 

นางสาวสายสุนีย์ ไม้แก้ว 
โทร.02-7575500 
โทรสาร.02-7575900 

เริ่มฝึกงาน 
1 ธ.ค 64- 
30 ก.ย.65 

 
 

11 นายจักรกฤษณ์  ศรียัง 063-6761892  
 

12 นายทวีชัย  ภูพรหม 098-6080643  
 

13 นายกิตติชัย  ทองอินทร์ 093-2360577  
 

14 นายปัญญา  สอนหาญ 062-1439857  
 

15 นายชานนท์  แสนโชติ 061-2531399  
 

16 นายเฉลิมยศ  ทองม้วน 063-9314330  
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับ  ปวส. 2  แผนกวชิาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์  
 

         

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ  
 

17 นายคฑาวุธ  จิตขันตรี 062-1159778 โรงกลึงช่างรัน ถ.ทุ่งมน  ต.กาฬสินธุ์ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
46000 

คุณนิรัน  นันทะเพ็ชร เริ่มฝึกงาน 
1 ธ.ค 64 - 
30 ก.ย.65 

 
 

18 นายธีรศักด์ิ  วงษ์ศิริ 062-1022418 ร้าน ก.เจริญยนต์อะไหล่
ยนต์ 

217 หมู่ 2 ต.นาจารย์ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
46000 

คุณกรรชัย  อินทรธิสอน 
โทร. 081-9087975 

เริ่มฝึกงาน 
1 ธ.ค 64 - 
30 ก.ย.65 

 
 

19 นายดลณภพ  สาธุพันธ์ 096-7869285 
 

 

20 นายกฤษณ์ดนัย  แจ่มศักด์ิ 097-3500914 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์  
   

           

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ  
   

1 นายศุภกร  ช านาญกุล 061-3655377 บริษัทเฟ้ลปส์ ดอด์จ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

159, หมู่ 10, ถ. เทพารักษ์ 
ต าบล บางปลา อ าเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540 

โทร. 02-7692400 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

    

2 นายชัยกร  การก่ า 083-9781136     

3 นายปริวัฒน์  ใสศรีดา 083-8631072     

4 นายพชรพล  โทนทา 096-1202285     

5 นายภูวดล  ม่วงนาวงค์ 098-6046302  
   

6 นายอดิศักด์ิ  ดอนภิรมย์ 064-0954768  
   

7 นายธีรภัทร  มีสิทธิ์ 098-3267645  
   

8 นายวัชรพล  ไร่สงัด 065-8232173  
   

9 นายอนุรักษ์  สังข์ทอง 092-6942156  
   

10 นายวุฒินันท์  ค าเนตร 092-3344187  
   

11 นายวรวัฒน์  ตันเจริญ 092-6278652  
   

12 นายวีรภัทร  ทรัพย์พงษ์ 098-6051809  
   

13 นายจตุพล  นันผาด 062-9143533 ร้านมะลิวัลย์  เซอร์วิส 109  ถ. สัญจรราชกิจ 
ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย  
จ.กาฬสินธุ์  46130 

โทร. 089-8434417 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

 
   

14 นายธนโชติ  ชาติมนตรี 061-9643108 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
   

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์  
   

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ  
   

15 นายพรเทพ  บุญสงค์ 099-0076063 ร้าน ป.ปริญญา 121/2  ถ.ท่าสินค้า ต.ในเมือง 
อ. เมือง  จ.กาฬสินธุ์  
46000 

โทร. 082-3047669 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

 
   

16 นายนิติกร  อุดร 062-1182584 ร้านช่างนายการไฟฟ้า 43 หมู่ 5 บ้านไหมค า  
ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ 
46000 

โทร. 081-0471508 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

 
   

17 นายโรจน์ศักด์ิ  พรมศรีธรรม 061-0972681 ร้านชัชวาลการช่าง 32  ต. โนนน้ าเกลี้ยง 
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
46140 

นายชัชวาล  อิ่มรักษา 
โทร. 091-8655819 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65  

   

18 นางสาวชญานิศ  สุระขันธ์ 093-0928834 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

999/14 หมู่ 1 ต าบลนากลาง 
 อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา  
30380 

คุณมด 
โทร.092-2524927 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

 
   

19 นายธนากร  แก้วมูลเมือง 090-2739628 บริษัทวานวานพาณิชย์ 
จ ากัด 

101 ถ.ถีนานนท์ ต.ในเมืองอ.
เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 080-4562541 

เริ่มฝึกงาน1 พ.ย.
64-30 ก.ย.65 

 
   



20 
 

สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
 

      

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 นายวาคิม  เชาว์นามล 065-0626017 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 
ถนน สนามบิน ต.หลุบ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  
46000 

  เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 2 นายนที  ภารวิจิตร 098-9616570 

3 นายกิตติศักด์ิ  มุลวิไล 062-4844305 

4 นายพีรยุทธ  สาระเจริญ 092-6126540 ร้านโป้งบูลล์การาจ ต.ล าคลอง  อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ 
46000 

นายธนวรรธน์ อิ่มชมชื่น 
โทร. 093-5323186 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 นางสาวสุภาพร  ภูล าธาร 095-2352413 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

999/14 หมู่ 1 ต าบลนา
กลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 30380 

คุณมด 
โทร.092-2524927 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 

2 นายยุทธพิชัย  ชาญฤทธิ ์ 093-0830343 

3 นางสาวจิตตราวดี  ไชยสิทธิ์ 062-1248402 

4 นายทัศนัย  ภูแสนศรี 094-3859792 

5 นายทิพย์พันกร  ภูสมหมาย 093-3594552 

6 นายธีระพงษ์  ชาวนาวงษ์ 065-6911335 

7 นายวันชนะ  แจ่มสุวรรณ 098-6122713 
8 นายภานุวัฒน์  ภารจรัญ   
9 นางสาวชยุดา  นันรักษา 095-0095791 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์  

ต าบลกาฬสินธุ์  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 043-81671 เริม่ฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 

10 นายพงศกร  ขันอาษา 062-3985792 ภัทร โฮม สตูดิโอ 172  ถนนธนะผล  
ต าบล กาฬสินธุ์  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
กาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 062-6246251 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์

ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

11 นางสาวศศิกานต์  ภูเงินอ่อน 098-6011745 อบต. นาเชือก ต.นาเชือก อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์ 46120 

โทร. 087-2312654 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาการโรงแรม  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 นางสาวอรนุช  มะสีหา 090-9054381 โรงแรมวิลล่าป่าสน เขาค้อ 264 หมู่ที่ 7 ต าบล แคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์  
67280 

โทร. 084 229 4645 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 เม.ย. 65 

2 
นางสาวสุจิตรา  ทับชา 094-2902807 ร้าน Dino Coffee  

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 
65 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 

โทร. 043-812101 เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 เม.ย. 65 

3 นางสาวเบญญากร  ผลวาด 062-0501145 ประสงค์เรียนแบบ PBL 

    

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 เม.ย. 65 4 นางสาวพรนภา  ไชยโคต 085-4594693 ประสงค์เรียนแบบ PBL 

5 นางสาวณัฐกานต์  ภารสุวรรณ์ 

  

ติดต่อนักศึกษาไม่ได้ 

      

6 
นางสาวจุฑาภรณ์  บุตรค า 

  

ติดต่อนักศึกษาไม่ได้ 

      
7 นางสาววรัญญา  บุญโยค 094-9902547 โรงแรม Farisa Garden 

Hotel 
16 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.เหนือ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 

คุณ ธัญญสิดา วรหาร 
โทร. 0885632044 

เริ่มฝึกงาน 
25 พ.ย. 64 - 
30 เม.ย. 65 8 นางสาวณัฏฐณิชา  ขันทอง 092-4139067 
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สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับ  ปวส. 1  แผนกวชิาการบญัช ี วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ ์
ท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทร ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ผู้ประสาน/เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 นางสาวธีราพร  ภูครองทุ่ง 092-5139792 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

999/14 หมู่ 1 ต าบลนา
กลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 30380 

คุณมด 
โทร.092-2524927 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 

2 นางสาวทิพย์วรี  นามเวย 082-9210204 

3 นางสาวกิ่งกมล  ศรีวิเศษ 092-9421657 

4 นางสาวน้ าผึ้ง  ภูดอนม่วง 064-5919712 

5 นางสาวปวีณา  จ าเริญสัตย์ 061-6987048 

6 นางสาวจิรดา  ค าธิ 096-2947216 เซเว่น ทุ่งศรีเมือง (กาฬสินธุ์) 174/1 ถ.อภัย 
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์  46000 

โทร. 
พี่มะ  (084-2042475) 

เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 

7 นางสาวธิวาพร  นัดทะยาย 095-2753863 

8 นางสาวอริสรา  ยลชื่นชม 091-7789177 
9 นางสาววิไลภรณ์  ไชยพรม 098-5906201 บริษัท วันวานพาณิชย์ จ ากัด 101 ถนนถีนานนท์  

ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง
กาฬสินธุ์ 
จ. กาฬสินธุ์  46000 

  เริ่มฝึกงาน 
1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 


