ข้อมูลสถานประกอบการ
ปีการศึกษา 2555

ทาเนียบสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
แยกประเภทตามหน่วยงาน
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกพณิชยการ
รวมสถานประกอบการ

ประเภทสถานประกอบการ
หน่วยงานของรัฐ

รวม
เอกชน

-

14

14

1

2

3

2
4
7

1
17

3
4
24

ทาเนียบสถานประกอบการ สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน การบัญชี
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นางสาวปรียานุช บุญธรรม
นางสาวจรรยา พันทวี

2.

นางสาวประภาพร คุ้มแจ้ง

3.

นางสาวขนิษฐา แก้วม่วง
นางสาววนิดา พรมเพียรศรี

4.

นางสาวชไมพร บัวกองท้าว
นางสาวปวีณา คชศักดิ์

ที่อยู่สถานประกอบการ
เทศบาลตาบลท่าศาลา
299 หมู่ 2 ถ. พหลโยธิน ต. ท่าศาลา
อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทร. 036-414409
สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
ถ. พหลโยธิน ต. ทะเลชุบศร
อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทร. 036-411040
สถานีตารวจภูธรเมืองลพบุรี
ถ. พหลโยธิน ต. ทะเลชุบศร
อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทร. 084-1362701 (ร.ต.ต.รนชัย แนบเนียน )
กรมศิลปากร จังหวัดลพบุรี
ถ. รอบพระธาตุ ต. ท่าหิน
อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทร. 036-412510

ทาเนียบสถานประกอบการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายกฤษฎา
หมื่นอาจ
นายปิยะวัฒน์ มีชัยพานิชย์

2.

นายทศพล

หล่อทองคา

3.

นายจตุฤทธิ์
นายจัตรชัย
นางสาวโฉมศิริ
นางสาวสุทธิรัตน์

นิลอ่อน
มิ่งขวัญ
บุญแสง
มีคง

ที่อยู่สถานประกอบการ
ศูนย์มะเร็งลพบุรี
เลขที่ 11/1 ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
ต.บางขันหมาก อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000
ร้าน นะ-พร คอมพิวเตอร์
28 ซอย มโนราห์ ต. ท่าหิน
อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036-618745

ทาเนียบสถานประกอบการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัชฏดาพร ศิริมงคล
นายอภิสิทธิ์
พลอยเขียว

2.

นายธีรวัฒน์
นายสรายุทธ

3.

นายบวรทัต
นายสุรวุธ

ปีการศึกษา 2555

ที่อยู่สถานประกอบการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. (036)420317,41109
ร้านพรสินเครื่องเย็น
กลั่นกระโทก
71 หมู่ 3 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี
ศรกมล
จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ : 15000
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
วันนา
สายสมบัติ เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขำสำมยอด
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036 621537 – 45

ทาเนียบสถานประกอบการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ห้อง 1
ประจาภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
1.
2.

ชื่อ-สกุล
นายคณิน เที่ยงแท้
นายธีรพล ศรีสวัสดิ์
นายนพรัตน์ แสงเพ็ชร
นายณัฐวุฒิ ประดิษฐ์ทรัพย์

3.

นายจิรายุ
นายนิพนธ์

4.

นายธนกร
สุขสบาย
นายภาสกร สภาภัก
นายไพรัช
พืน้ อะภัย
นายภานุพงศ์ ยวงพวงแก้ว

5.

6.

นายมารวย

วังศิลาบัตร
จันตะเสน

กระโปรงทอง

ปีการศึกษา 2555
ที่อยู่สถานประกอบการ
อู่สมชาย
บริษัท พี.ที.แอร์ ลพบุรี
229 หมู่ 2 พหลโยธิน ตาบลท่าศาลา
อาเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทร.036-426887-9, 08-18366875
โทรสาร 036-612629
สยามนิสสัน ลพบุรี
199 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.(036) 411-534, 422-192, 422-677
โทรสาร(036) 612-295
ลพบุรีแคนยอนร์
อู่สามารถยนต์
93/2 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี15000
โทร. 089-8303566
อู่สนิทการช่าง

ทาเนียบสถานประกอบการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ห้อง 2
ประจาภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายรุ่งเพชร ใยแฉ่ง
นายอภิเดช
หมื่นวินาท

2.

นายรุ่งโรจน์
นายจตุพัธร์

เกิดผล
ซุ่ยสกุล

3.

นายสุริยา
นายวาทิตย์

วงดอน
เฉลิมวัฒน์

4.

นายวินัย
นายวิรัตน์

ดาลา
ดาลา

5.

นายอนันต์
นายวรรธนัย

ปัญญาบุญ
โพธิ์เย็น

6.

นายสุเมธ

ศรีภูธร

7.

นายนวนัฎ

สุวรรณา

8.

นายวรายุทธ
นายวิทยา

มีนาค
จันทร์เพียร

ปีการศึกษา 2555
ที่อยู่สถานประกอบการ
บริษัท ภัทรลพบุรีธุรกิจ จากัด
226/7-10 ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์: (036) 612254,613550
โทรสาร: (036) 612253
บริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซนเตอร์
4/10 ถ.พระงาม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
15000
โทร. 036-412920
อู่วิสิษฐ์ศักดิ์การช่าง
4 ม.5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 081-4376545
ร้านละโว้ผ้าเบรก
92/18 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โทร. 036-620208
ห้างหุ้นส่วนจากัด เฉิมชัยลพบุรี กลการ
344/2-6 นารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทร.036411362,036610863
โทรสาร036411353
อู่ช่างปุมลพบุรี
บริษัท อุดมชัยโตโยต้า ลพบุรี
154 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ตาบลกกโก
อาเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทร. 036-615-444
เกียร์ยานยนต์

