ที่
๑

๒

ที่
๑

๒

รายชื่อสถานประกอบการในกาฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
แผนกวิชาประมง ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
สถานีประมงน้้าจืดจังหวัด ๑. นายนนทนันท์ ดังชัยภูมิ
ปวส.
ชัยภูมิ
๒. นายสมประสงค์ เปียสงวน
ปวส.
ต.ละหาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓. นางสาววงเดือน แสนแก้ว
ปวช.
๓๖๑๓๐
๔. นายภาคภูมิ
วงศ์ษา
ปวส.
๕. นายภัทรชัย
น้อยกองมา
ปวช.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๑. นายสนธยา
มาลา
ปวส.
ชัยภูมิ
๒. นายสหนันท์
ฤทธิโชติ
ปวส.
๓. นายอุทัย
บุส้าโรง
ปวส.
๔. นายชาคริต
นุทธบัตร
ปวส.
ปวส.
รายชื่อสถานประกอบการในกาฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส. ๑
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
บริษัทบีฟูดส์โปรดักส์
๑. นางสาวอรทัย
ผาด้า
ปวส.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด
ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
๑๕๑๔๐
โทร ๐๘๓ ๑๙๑๔๕๓๓๔
ไพโรจน์ฟาร์ม บัวใหญ่
๑๒๒๖-๗ ถ.เทศบาล
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
๓๐๑๒๐
โทร ๐๘๑ ๗๒๕๒๒๕

๒. นางสาวสุดาวรรณ เลิศคอนสาร
๓. นายคุณกร
ชนะพาล

ปวส.
ปวส.

๑. นายพัฒพงษ์
๒. นายปณต
๓. นายศิรพิ งษ์

ปวช.
ปวช.
ปวช.

สรฤทธิพงศ์
สุขสวัสดิ์
ทองค้า

รายชื่อครูนิเทศ
๑. นายรูจี ศรีนอก
๒. นายสมดี ลานอุ่น
๓. นายสุมิตร ปัญญาปรุ

๑. นายรูจี ศรีนอก
๒. นายสมดี ลานอุ่น
๓. นายสุมิตร ปัญญาปรุ

รายชื่อครูนิเทศ
๑. นางสาวกาญจนา ลิ้ม
ประเสริฐ
๒. นางสาวปิยนาฏ ชากิจดี

๑. นายเกษม ทั่งทอง
๒. นายสมยงค์ จันทร์งาม

๓

ที่
๔

เกษตรค้้าคูณฟาร์ม

๑. นางสาวจีรนันท์

จ้าปาทิ

ปวช.

บ้านบัวพักเกียวน

๒. นางสาวศุภัทศร

ศรีเดช

ปวช.

ต.กวางโจน อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
โทร ๐๘๖ ๘๗๔๐๙๙๙

๓. นางสาววรรณิภา
๔. นางสาวลลิตา

นามสินธิ์
ผ่ายเพีย

ปวช.
ปวช.

รายชื่อสถานประกอบการในกาฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
บริษัทแหลมทองไฮบริด จ้ากัด ๑. นายปกรณ์
เพียนอก
ปวส.
๒๘๓ ม.๒ ต.โขนงพระ
๒. นายจักรกริช
พันธวนิช
ปวส.
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร ๐๘๓ ๑๗๓๐๘๑๓๔

๕

บริษัทสิทธิภัณฑ์ฟาร์ม
บ้านนางเม้ง ต.บ้านเล่า
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

๓.
๔.
๕.
๑.

นายเสฏฐวุฒิ
นายธีระพงษ์
นางสาวกาญวิภา
นายประทีป

๒. นางสาวกมลรัตน์

พิทักษ์พิเศษ
ค้าพิทักษ์
ไม้หนองกอย
ไพศาลพงษ์

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สีอุดทา

ปวส.

๓๖๐๐๐

๖ สถานีวิจัยพันธุ์สัตว์จังหวัดชัยภูมิ ๑. นายสยมภู
ต.ห่วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

สุนาทัย

ปวส.

๑. นางสาวกาญจนา ลิ้ม
ประเสริฐ
๒. นางสาวปิยนาฏ ชากิจ
ดี

รายชื่อครูนิเทศ
๑. นายสมยศ เปสี
๒. นายโสภณ กลม
เกลี้ยง

๑. นางสาวกาญจนา ลิ้ม
ประเสริฐ
๑. นายโสภณ
กลม
เกลี้ยง

ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

รายชื่อสถานประกอบการในกาฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวส.๑
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนต้าบล ๑. นางสาวกนกวรรณ์ บุญขุนทด
ปวส.
กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ๒. นางสาวขวัญฤทัย ดอนเตาเหล็ก
ปวส.
จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
๓. นางสาวกิจสุดา
ลองจ้านงค์
ปวส.
สถานีต้ารวจภูธรแก้งสนามนาง ๑. นางสาวลัดดา
กรวดนอก
ปวส.
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓๐๔๔๐
๒. นางสาวสุนิสา
กรวดนอก
ปวส.

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดตุ้ม ๑. นางสาวศิริประภา
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓๖๐๐๐
๒. นางสาวอรสา

บริษัทสยามคูโบต้า (ศรีสมวงค์)
สาขาบ้านนา อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
สถานีต้ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓๖๒๑๐
โรงงานน้้าตาลนครราชสีมา
๒๒๓ ม.๑ ถ.นิเวศน์รัตน์
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓๐๔๔๐

เจนชัย

ปวช.

คุ้มไขน้้า

ปวช.

๓. นางสาวช่อผกา

เพียภูเขียว

ปวช.

๑. นางสาวเครือวัลย์

ปัดทุม

ปวช.

รายชื่อครูนิเทศ
๑. นายวิทยา สงวนศักดิ์
๒. นางชุติญา เสียงเลิศ
๑. นางจิราลักษณ์
ภู่ภัทรางค์
๒. นางศิริวรรณ
มิตรมาก
๓. นางสาวกัลยา
หาญชิน
๑. นางจิราลักษณ์
ภู่ภัทรางค์
๒. นางศิริวรรณ
มิตรมาก
๓. นางสาวกัลยา
หาญชิน
๑. นางวิภา คุณอุดม
๒. นางสมพร ทรงจอหอ

๑. นางสาวชมพู่
ยศรุ่งเรือง
๒. นางสาวเบญจวรรณ จ่าชัยภูมิ

ปวช.
ปวช.

๑. นางวิภา คุณอุดม
๒. นางสมพร ทรงจอหอ

๑. นางสาวมันทะนา

ตรวจนอก

ปวช.

๒. นางสาวเยาวดี

ส่องแสง

ปวช.

๓. นางสาวอรอุมา

พันธ์ภิญญา

ปวช.

๑. นางจิราลักษณ์
ภู่ภัทรางค์
๒. นางศิริวรรณ
มิตรมาก
๓. นางสาวกัลยา
หาญชิน

๔. นางสาวจิตตรา

ปลัดกอง

ปวช.

๗

๘

ที่
๑

๒

๓

๔

๕

องค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านเหล่า อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
ธกส.สาขาบ้านาสาร
อ.บ้านนาสาร จ.สุราฎธานี

๕. นางสาวปาลิตา
ปลัดกอง
๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีพลัง
๑. นางสาวอารยา
ปางชัยภูมิ

ปวช.
ปวช.
ปวช.

๑. นางสาวกาญจนา ทองโอ

ปวช.

รายชื่อสถานประกอบการในกาฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
แผนกวิชาช่างกลเกษตร ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หจก.ชัยพัฒนาชัยภูมิ
๑. นายปัญจพล รัตนรวมการ
ปวช.
๒๐/๒ ม.๖ ต.ในเมือง
๒. นายณัฐพงศ์
ทรงชุ่ม
ปวช.
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓. นายชินวัฒน์
ทองน้า
ปวช.
๓๖๐๐๐
หจก.ชัยพัฒนาชัยภูมิ สาขา ๑ ๑. นายอนุวัตฒน์
ศรีวิเศษ
ปวช.
๒๐/๒-๔ถ.เลียงเมือง
๒. นายชัชวาล
ชาลีวงษ์
ปวช.
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓. นายจีระศักดิ์
เพียวิเศษ
ปวช.
๓๖๐๐๐
บริษัทคูโบต้าชัยภูมิจ้ากัด
๑. นายเกรียงไกร
พรชัยภูมิ
ปวช.
๔๑๗ ม.๒ ถ.ชัยภูมิ-สี่คิ้ว
๒. นายทินกร
คณาจันทร์
ปวช.
ต.หนองนาแซง อ.เมือง
๓. นายธีรพล
โสนอก
ปวช.
จ.ชัยภูมิ
ธินการช่าง
๑. นายอาทิตย์
สร้างนา
ปวช.
เลขที่ ๙ ม.๔ ต.วังชมพู
นอก
อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
พนมวันยางยนต์
๕๖ ม.๔ ต.บ้านโพธิ์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
๓๐๓๑๐

๑. นายจักรกฤษ

อุดมนอก

ปวช.

๑. นายวิทยา สงวนศักดิ์
๒. นางชุติญา เสียงเลิศ
๑. นายสมยงค์ จันทร์งาม
๒. นางวรรณนา จันทร์งาม

รายชื่อครูนิเทศ

นายศุภวัฒน์ ปากเมย

๖

๗

ที่

อดิศักดิ์ ทองรักษ์
๑. นายมานัส
ช้านาญ
๒๖๕ ม. ๓ บ้านก่าน
ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๑. อานนท์ โคนชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ปวช.

ปวช.

รายชื่อสถานประกอบการในกาฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
แผนกวิชาพืชศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ปวช.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๑. นายบุญน้า ตะเคียน
ชัยภูมิ
๒. นายธนาวัฒน์ ภิญโย
ปวช.
อ.เมือง จ.ชัยภู
๓. นางสาวพรสุดา กองชนะ
ปวช.
๔. นางสาวพิราวรรณ พันธุ์พร้อม
ปวช.
๕. นายยุทธพงษ์ จันสีหา
ปวช.
๖. นายวิสอนฐ์พล วงศ์สง่า
ปวช.
๗. นางสาวสุภาวดี สิงห์หนองโดน
ปวช.
๘. นายสุรเดช จ้าปามูล
ปวช.
๙. นางสาววิไลวรรณ พุฒจีบ
ปวช.
๑๐. นายอดิเทพ หวะสุวรรณ
ปวช.
๑๑. นายนคร บุญเกิด
ปวช.
๑๒. นายจิตกร โพธิ์ศรี
ปวช.
๑๓. นายสมโภชน์ สอนพลธรรม
ปวช.
๑๔. นายสุริยันต์ รุ่งเป้า
ปวช.
๑๕. นายสิทธิศักดิ์ จิตรอ่อง
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

นางสาวนวนอนงค์ ลองจันทึก
นายฉัตรชัย เพ็งภาส
นางสาวตะวัน หาญจิต
นายศตวรรษ บุรมดี

ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.

รายชื่อครูนิเทศ

๒๐. นางสาวละมัย โอกาชัย

๒

๓

๔

๕

๒๑.
๒๒.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๑.
ชัยภูมิ
๒.
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓.
๓๖๐๐๐
๔.
๕.
๖.
๗.
สวนทองจุฑา (คุณสุพจน์ ทอง ๑.
จุฑา)
๒.
บ้านคลองเจริญ ต.นางแดด
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
๓๖๒๑๐
สวนเกษตรผสมผสาน
(อาจารย์บุญเท เกื้อหนุน)
บ้านบุ้งสิบสี่ ต.โนนทอง
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เกษตร (สวน
อุษา)
คุณบุญชิต สมัตถะ
๙๐ ม.๑๕ ต.หนองแวง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
๙๕ ม.๑ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐

นายสมพงษ์ พุทธสะท้าน
นางสาวพิสมัย ข้าการะเกตุ
นายกรกช วงษ์หาญ
นางสาวอมรรัตน์ บุตรปัญญา
นางสาวอภัสนันท์ จันทบุตร
นางสาวธวัลรัตน์ กาฬสินธ์
นายจักรี หิรัญรัตน์
นางสาวอนุสรา วงษ์ปัญญา
นายทัสมา รักอาชา
นายบุญน้า
ตะเคียน
นายศตวรรษ
บุรมดี

๑. นายธนาวัฒน์
๒. นายฉัตรชัย

ภิญโย
เพ็งภาส

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวพิราวรรณ พันธ์พร้อม
นางสาววิไลวรรณ พุฒจีบ
นางสาวตะวัน หาญจิตร
นายอดิเทพ หวะสุวรรณ
นายสุริยนต์ รุ่งเป้า
นายสิทธิศักดิ์ จิตอ่อง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายยุทธพงษ์
นายวิสิษฐ์พล
นายสุรเดช
นายนคร
นายจิตกร

จันสีหา
ภูมิหนองเป็ด
จ้าปามูล
บุญเกิด
โพธิ์ศรี

ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.

๑. นายลือชัย ปริปุณนัง
๒.นางสาวเสาวมาลย์
วิจารณ์

๑. นายลือชัย ปริปุณนัง
๒.นางสาวเสาวมาลย์
วิจารณ์
๑. นายลือชัย ปริปุณนัง
๒.นางสาวเสาวมาลย์
วิจารณ์

๖. นายสมพงษ์

๖

๗

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
๘๕ ม.๖ ต.ปลาบ่า
อ.ภูเรือ จ.เลย
๔๒๑๖๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
คุณธวัฒชัย ทัตทวี
๑.
สวนเนินไผ่ (น้้าหนาวไฮโดร ๒.
๓.
ฟาร์ม)
๔.
๒๙๕ ม.๕ ต.น้้าหนาว
อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
๖๗๒๖๐

พุทธสะท้าน

นางสาวอมรรัตน์ บุตรปัญญา
นางสาวอภัสนันท์ จันทบุตร
นางสาวธวัลรัตน์ กาฬสินธ์
นายจักรี
หิรัญรัตน์
นางสาวอนุสรา วงษ์ปัญญา
นายกรกช
วงษ์หาญ
นายทัสมา
รักอาช
นางสาวอมรรัตน์ บุตรปัญญา
นางสาวอภัสนันท์ จันทบุตร
นางสาวธวัลรัตน์ กาฬสินธ์
นางสาวอนุสรา วงษ์ปัญญา

๘

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ๑.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒.
พระบรมราชินีนาถชัยภูมิ ๓.
๑๙๐ ม.๑๖ ต.นาฝาย อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

นายจักรี
นายกรกช
นายทัสมา

หิรัญรัตน์
วงษ์หาญ
รักอาช

๙

สวนคุณด้ารงศักดิ์ ดาแก้ว ๑. นางสาวนวลอนงค์ ลองจันทึก
พรชนะ
๒๑๖ ม.๑ บ้านติดต่อ ต.นาอาน ๒. สาวพรสุดา
๓. นางสาวละมัย
โอกาชัย
อ.เมือง จ.เลย

ปวช.
ปวช.
ปวช.

๑. นางสาวเสาวมาลย์ วิจารณ์
๒. นางสาวฐิตินันท์ ภูติสมพล

