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ข้อมูลสถานประกอบการระบบปกติ
แผนกวิชาการโรงแรม
ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมราไวย์ปาล์ม บีช รีสอร์ท
โรงแรมคราวน์พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช
โรงแรมศาลาภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมลิตเติ้ลยอนย่าภูเก็ต
โรงแรมทวินปาล์มส์ภูเก็ต
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง
โรงแรมสุพิชาฌาย์ พูคแอคเซส
โรงแรมเดอะพาร์ ภูเก็ต
โรงแรมวินด์แฮม ซีเพิรล์ ภูเก็ต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
1 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-215020-9
66/2 หมู่ที 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83130 โทร.076-613509
E-mail: hr@rawaipalmbeachresort.com
8/88 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-302900
E-mail:hr@crowneplazaphuket.com
333 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร.076-338888
E-mail: hrphuket@salaphuket.com
52 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150 โทร.076-370200
E-mail: tatchapan@hoildayinn-phuket.com
63/2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-355901-2
E-mail: hr.littlenyonya@gmail.com
106/46 ซอย6 ถนนหน้าหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-316537
Email : hr@twinplans-group.com
239/14 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร.076-302194
E-mail: hr@deevanaplazaphuket.com
999 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-685350
Email: admin@supichapoolaccesshotel.com
91/155 หมู่ที่7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต โทร.076-510960
E-mail: K_jtrr@hotmail.com
12 ถ.พระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร.076-303500
E-mail: hrm@wyndhamseapearlphuket.com
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ชื่อสถานประกอบการ
บริษัทมิวเร็กซ์ (บลูแคนย่อน)
โรงแรมสันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริษัทเอ็น โฮเทล จำกัด
โรงแรมสุโขสปา
โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ สปา
โรงแรมDiamond Cottage Resort & Spa
โรงแรมกะตะการ์เด้น รีสอร์ท
โรงแรมซันวิงบางเทาบีช
โรงแรมJW Marriott Phuket Resort & Spa
โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท

โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
โรงแรมThe Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket
โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
165 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร 076-328088
E-mail:payroll.master@bluecamyonphuket.com
88 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 83000
โทร.093-5759959
128/2 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร076-336499
E-mail: ahrmdmk@playainternational.com
5/10 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร 076-530456 E-mail:
hr@sukkospa.com
125/23,123/15-16 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร.076-340666
E-mail: hrd@royalparadise.com
6 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร.076-330326 E-mail: hr@diamondcottage.com
32 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-330627-8
E-mail: katagarden@hotmail.com
22 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร.076-337400-06
E-mail: hrsunwing@oceanresortgroup.net
231 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร.076-338000 E-mail: Sansanee.r@hotmail.com
168 หมู่ที่ 6 ซอยหาดลายัน 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-317200
E-mail: sasiprapha_no@anantara.com
154 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-233333
E-mail: personnel@royalphuketcity.com
21/4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-335773
E-mail: Renjarat.hempun@westhhotels.com
1 ซอยโคกโตนด3 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร.076-330945-49
E-mail: hrm@sugarplamgrand.com
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ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมเดอะยามา โฮเทล ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก
โรงแรมHotel October Phuket
โรงแรมSplash Beach Resort
โรงแรมWyndham sea pearl resort Phuket
โรงแรมมาย บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
บริษัท ภูเก็ตฟิต จำกัด
บริษัท อันดามันบีชสวีท จำกัด
โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท
โรงแรมภูคีตา
โรงแรมไอยารา ฮิลท้อปส์ บูทิค รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ภูคีธรา
โรงแรมHilton Phuket Arcadia Resort & Spa

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
5 ซอย 2 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร.076-303450
E-mail: hrm@theyamaphuket.com
18/1 ซอยหาดนางทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
E-mail: hrmcsk@chr.co.th โทร.076-423800
12/6 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.096-6455507
65/47 ซอยไม้ขาว 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110 โทร.076-372000
E-mail: sujitra.p@splashbeachresort.com
12/1-9 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83150 โทร.076-303500
E-mail: hem@wyndhamseapearlphuket.com
105 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.076-305066
E-mail: hrm@mybeachphuket.com
91/26 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83130 โทร.086-2850636 E-mail:job@phuketfit.com
60/12 นนราษฎ์รอุทิศ200ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทร.076-341879
E-mail: hro@beachsuites.com
22/1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-239888
E-mail: hr@phuketboatlagoon.com
24/5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.091-0342269
E-mail: accounting@phuketa.com
125 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-271271
E-mail: hrm@ayarahilltops.com
40/5 ถนนชนะเจริญ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-397777
E-mail: h9932-hr2@accor.com
333 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-396433 E-mail:
jenjira.apaiso@hilton.com
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ชื่อสถานประกอบการ
Club no.43
โรงแรมเดอะไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมThe Viridian Phuket
โรงแรมเบส เวสเทิร์น ป่าตอง บีช
โรงแรมโคโคนัท วิลเลจ
โรงแรมดิเอ็นจันทรา พลูสวีท ภูเก็ต
โรงแรมดาราภูเก็ต
โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ
โรงแรมภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรมออลซีซั่น ในหาน ภูเก็ต
โรงแรมวิลล่าโซลิธูท รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมดุสติ ธานี ลากูน่า ภูเก็ต
บริษัท พีจีเอส โฮเทลส์ จำกัด

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
43 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.095-4260251
E-mail: kow99kow@gmail.com
168 ถนนเทพประทาน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-530378-9
E-mail: hr.thetide@gmail.com
10 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.076-338500 E-mail: nitjarin.n@angsana.com
206/24 ถนนราษฎร์อุทิศ 200ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร.076-342579
E-mail: hr@viridranphuket.com
190 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83150 โทร.076-360200
E-mail: Jobs@bestwesternpatongbeach.com
20 ถนนประชานุเคราะห์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83150 โทร.076-366312
E-mail: info@coconutvillageresort.com
41/44 หมู่ที่ 1 ถนนเทพประทาน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-510011
E-mail: hr@nchontrapoolsuite.com
14/18 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-6128468 E-mail:hr@daraphuket.com
1 ถนนปากบาง ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-360353
E-mail: hr-brkt@katagroup.com
34 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต โทร076-360353 E-mail:hr-brkt@katagroup.com
14/53 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 โทร.
076-363666 โทรสาร.076-363699
53/25 หมู่ 5 ซอยบ้านในตรอก ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 โทร.076 521 333
390 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-062362999
E-mail: kuntarat.kb@dusit.com
48/12 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-333288
E-mail: hr.officer.hata@pgshotel.com

หน้า 36

ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
โรงแรมกะตะ ร็อค
โรงแรม Club Med
โรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ป่าตองภูเก็ต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
29 ซอยกะรนนุ้ย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-370100 โทรสาร.076-340479
E-mail : training.phuketbeach@lemeridien.com
186/22 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83100 โทร.076-370777 โทรสาร.076-370776
E-mail: training@kataraocks.com
3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร 076-330455
E-mail: phucrehn01@clubmed.com
199 ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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แผนกวิชาการบัญชี
ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เอสที แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ ออฟฟิศ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต

บริษัทดิออดิท จำกัด
บริษัทพิณแก้วการบัญชีและการตรวจสอบภาษีอากร
จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเอส.โอ.การบัญชี
บริษัท นำชัยขนส่งทางทะเล จำกัด
สำนักงานบัญชีไพโรจน์
สำนักงานสมควรการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนการบัญชี
ธนาคารออมสิน (สาขาเซ็ลทรัลเฟสติวัลภูเก็ต)
สำนักงานเอ็มการบัญชีและทนายความ
บริษัทครัวการบิน ภูเก็ต จำกัด
สำนักงานมาวิญการบัญชี

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
161/51 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร. 076-384722
106/137 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83120 โทร. 076-319173
โทรสาร 076-319176
E-mail : 5551025@Pwa.co.th
98/29ถนนวิรัชหงส์หยก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-522799
104 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-211591 ต่อ 14
โทร. 076-214553
75/9 หมู่ที่6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทร.076-322225
54/7 หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-225444 มือถือ 0611764871
E-mail : hr@numchaigroup.com
30/2 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร. 076-215157 โทรสาร. 076-224851
179 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร076-213523 โทรสาร076-225423
2/104 หมู่ 2 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83120 โทร.076-323120-121
74-5 หมู่5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-307117
โทรสาร. 076-307118
51/69 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต โทร.076-321898
E-mail : m-acc@windowslive.com
1/3 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร.076-327500
9/12 หมู่ 8 ถนนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร.084-3045665
E-mail : mawinacc@yahoo.co.th
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บริษัทคีพวอคกิ้ง คอนซัลแท็น จำกัด
บริษัทภูเก็ต ส.ธุรกิจ จำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขากะทู้
ธนาคารออมสิน สาขาโฮมโปรห้าแยกฉลอง
บริษัทวิวการบัญชี จำกัด
สำนักงานนภัสกร การบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญชัยมงคลออดิท
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาเมือง
สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
บริษัทที่ปรึกษา เอ็น เอ เอเอส จำกัด
บริษัทเอส.เอ็น.บี. การบัญชี จำกัด
บริษัทริคส์เมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
บริษัทภูเก็ตเธียรทอง จำกัด

บริษัทสำราญกิจ จำกัด

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
8/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-615324-5
68/281 ถนนศรีสุนทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-223339
185/17-21, ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.089-8733759
51/16 หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร.076-321133
1/41-42 หมู่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83130 โทร. 076-384359
40/11 หมู่4 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 มือถือ 081-8958449 โทรสาร 076-384359
26/227 หมู่9 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิตอำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 081-8928747
สำนักงานสอบบัญชี เลขที่ 65/35 หมู่ที่ 2 ถนน
เจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 084-6291455
36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-212103
1 ถนนชุมพร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-212115
216/3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-212306 โทรสาร. 076-213801
131/22 ซอย1 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-526363
75/31 หมู่ 3 ถนนร่วมพัฒนา ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-221644
โทรสาร.076-221840
33/32 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-212229
โทรสาร.076-212229ต่อ 102
57/20 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.076-683000-27 ต่อ 136 โทรสาร 076-683028-29
E-mai : phuketteinthong @yahoo.co.th
www.phuketteinthong.com
16/2 ซอยพูลผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-219516 โทรสาร.076-215889
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สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
54/1 หมู่1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-525100
โทรสาร.076-525101
บริษัทหาดใหญ่ นันทกร จำกัด
38/364 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-519990
ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต
125 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร. 076-211113
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเพื่อนการบัญชี (สำนักงานบัญชี
32/122 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
สมโภชน์)
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-211026
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต
12/16 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-212026 โทรสาร 076-218637
บริษัทเลขเลิศยศ จำกัด
2/1 ซอยประยูร 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาการบัญชี
62 ถนนพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 081-6919313
สำนักงานทีพีจี การบัญชี
27/4 ถนนกรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-215303 โทรสาร.076-224752
บริษัทเอกการบัญชี และภาษีอากรธุรกิจ จำกัด
51/112 ถนนพระบารมี หมู่ 6 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร.081-4761279,076-323909
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 081-9700069
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)
ธนาคารออมสิน สาขาพูนผล
32/168-169 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-213475
Email : bm6411@gsb.or.th
บริษัทลากูน่า บันยันทรี จำกัด
390/1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางจังหวัด
ภูเก็ต 83110 โทร. 076-362300 ต่อ 1508
โทรสาร 076-362319
บริษัทวิชยั การบัญชี จำกัด
110/428 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 9 ตำบลรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-610320
บริษัท เอ็นเอ็นเจ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
55/739 หมู่บ้านดาวรุ่ง ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
Deal Fresh by Kosil
62/26 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต83000
บริษัทเจวายคอร์ปอเรชั่น จำกัด
18/15 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-685230
มือถือ 099-4829877
E-mail : JY-Corporation@hotmail.com
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สำนักงานบีเคการบัญชี
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อำเภอถลาง
พิทยาการบัญชี

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
371/13 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076-219919
E-mail : bkaccpk13@gmail.com
12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทรศัพท์ 076-386880 โทรสาร 076-386878
100/203 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรแฟกซ์ 076-250-543 โทร 083-503-9911
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (สาขาภูเก็ต)
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต
X-net computer and Peripherals Supply
บริษัทเอสเอ็มที อิเล็กทรอนิกส์
บริษัทภูเก็ตอัลฟ่าเอนจิเนียริ่ง จำกัด
บจก.ภูเก็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัทไอคอน คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
Island Tehnology
บริษัทถลางไอที
บริษัทดาต้า บิซเิ นส คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด
บริษัทภูเก็ต กรุ้ปเซลแอนท์ เซอร์วิส
บริษัทเอสดี ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัทปิรามิด โซลูชั่น
บริษัทพีพี บุคส์แอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
79 / 3 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-234699 โทรสาร 076-234699
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4753700 E-mail: Chairt@phuketict.org
183 / 15 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-233788-90 โทรสาร 076-233788 กด 8
156 / 47 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ 084-8484977 E-mail:smt.narate@gmail.com
261 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์
076-215796 E-mail: INFO@PHUKTALPHA.com
369 / 60 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-523235 โทรสาร 076-523235
268/5 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-600-190 โทรสาร 076-600192
E-mail :icon.comnet@gmail.com
52/3 ถนน แม่หลวน ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 086-689-4897
เลขที่ 46/1 ถนน พระบารมี ตำบลกระทู้อำเภอ เมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร076-322-095
310/ 55 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร 089-8717776
18/57 ถนน แม่หลวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-356191-2
71 ถนน กระบี่ ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร 076-259219
5/59-61 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-258222
เลขที่ 55/723 ถนน เจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอ เมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076-377333 ต่อ 1120
E-mail : hrm@Psolutions.co.th
เลขที่ 51/1 ถนน นคร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต 83000 โทร 076 -221616
ถนน ภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-214818 ,076-226169
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ชื่อสถานประกอบการ
X Computer Service
สถานีตำรวจฉลอง
บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
อินพินิมีเดียแอนด์เทคโนโลยี
Mercury Intregrated Technology co.th
บริษัท บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
โรงแรม อันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์
ร้านโอเอส คอมพิวเตอร์
บริษัทกี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต จำกัด
บริษัท วัฒนา คอมพิวเตอร์ ( โอเอ เวอร์คชอพ ) จำกัด
บ.กราฟโฟ้ ดีไซน์ จำกัด
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ จำกัด
Macbook Laptop
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ร้าน Master com

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
369/108 ซอย เยาวราช ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่
อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 081-6937171
49 ถนน เจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต
83000 โทร 076-381930
ซอย 3 ถ.พัฒนา ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 – 256845- 9
80/20 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 083–6923779
156/68 ถ.พังงา ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086 – 7785888
63/701 – 702 5 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076–248664–5
15,15/27,15/28 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทรศัพท์
090 – 4935123 ,076 - 338777
11/22 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 084 – 6759087
102/198 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076 – 261460
185/3 – 4 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
64/4 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 – 355264 - 5
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 – 214306
42/16 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 076 – 202900
ถนนระนอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000
18,20 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
74 - 75 ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร.087-2849257
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แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ชื่อสถานประกอบการ
J&B Wedding Phuket
Perfect Wedding Phuket
Wedding World Phuket
เรือนรักเวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต
HE SHE IT
ร้านยุไว สาขาบางเหนียว
ร้าน Be Boutique
บริษัทรุ่งเรืองดีไซน์
ร้านคลินิคเสื้อผ้า R-SEWING
ร้านพี่ส้ม
ร้านยุไว เวดดิ้ง สตูดิโอ
ร้าน Bobostudio

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
64 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร. 076-601395
109/5-6 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร. 089-6855042
8 ถนนตะกั่วป่า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร 076-530482
157/41-42 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
53 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.097-1525851
315 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000
55/792 หมู่บ้านวิลล่าดาวรุ่ง ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.063-2291465
130/292 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุชาติ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.089-7246924
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 512
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.093-3328880
21/13 ซอย 5 ถนนศักดิ์เดช ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.085-8861004
82 ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.086-9544755
19/23 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.089-4715069
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แผนกวิชาศิลปกรรม
ชื่อสถานประกอบการ
ร้านเมทัล ไซน์
บริษัท พี สติ๊กเกอร์ดีไซน์
Me Design
DEANART ROOM
บุญญา งานศิลป์
We Wedding Phuket
Point Phuket Advertising
ร้าน ป. ป้าย
ร้าน BOBO Studio
ร้าน Drawing Room
บริษัท ถูกและดี จำกัด
ร้าน Art Room Phuket (ครูใหญ่ ถาวร เมรุรตั น์)
ร้าน Phuket Art Club
บริษัทกราฟโฟ้ ดีไซน์ จำกัด
ร้านโมเดิร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
99/5 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร.093-9739379
E-mail : boomteeh.phuket@gmail.com
231 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110 โทร 081-8935699
E-mail: P_sticker@hotmail.com
55/2 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83120 โทร. 0933544923
164/3 หมู่.5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร0892080002
123 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.086-5932930
E-mail: boonya2511@hotmail.com
206/7 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 096 961 9924
103/5 หมู่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร.081-0882776
E-mail: point_phuket@live.com
13/1 ม.4 ถนนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-615582
E-mail: P.sing0911@gmail.com
19/23 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.091-1586178
56 ถ.พังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร086-8994888
80/10 ซอยแม่หลิว ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.086-4750042
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 087-2732413
E-mail: yai3026@hotmail.com
75/15 ม.6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร 093-095-2416,081-236-2084
64/4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.089-1684002
ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.097-2655491
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ชื่อสถานประกอบการ
ร้าน แอดดีไซน์กราฟิค
ร้าน Hand on Art สอนศิลปะสำหรับเด็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
At home signboard
ร้านSmart Graphics
ร้านเรือนรักเวดดิ้งภูเก็ต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ 54 ซอยพัฒนา ถนน เจ้าฟ้า ตำบล ตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 083-636829
โซนเอคูแพลนเนท, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรสติวลั ภูเก็ต
2/23 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 065-504-6299 โทรสาร 076-682-925
5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร 076-210104
15/4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83060 โทร.076-225850
73 ม.8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร.076-4384660
156 41-42 ถนน พังงา ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
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แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมเดอะแซนด์เขาหลัก
บริษัท กะรนออนเดอะบีช
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้
โรงแรมราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท
โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้
โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต
โรงแรมClub Med Phuket (คลับเมด ภูเก็ต)
โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต
โรงแรมดิเอ็น จันทราพูลสวิท ภูเก็ต
โรงแรมซันวิง กมลาบีช
โรงแรมเพิร์ล
โรงแรมวิลล่าโซลิธูท รีสอร์ทแอนท์สปาฉลอง

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
10/18 ถนน เพชรเกษม หมู่ 7 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
82190 โทร.076-428800
E-mail: chanporn@thesandskhaolak.com
643 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-390322
E-mail: karononthebeach@gmail.com
158/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-212866-70
E-mail :pn-pkm@merlinphuket.com
154 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-233-333
66/2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83130 โทร.076-613509
48 ซอยนริศร 2 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-684068
E-mail : rsvu@gramdsupichacityhotel.com
33/33/27 ถนนศรี สุ น ทร ตำบลเชิ งทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-372400
3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทรศัพท์ 076-330455
21/4 ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-335600
หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.076-510011 โทรสาร.076-614101
E-mail: hr@nehantrapoolsuite.com
96/66 ม.3 กมลา บีชกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-371650
E-mail: hrkamala@oceanresortgroup.net
42 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-211044-48
E-mail : hr@pearlhotel.co.th
53/25 ซอยบ้านในตรอก ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร.076-521333 E-mail : hr@villazolitude.com
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ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต
โรงแรมอมารี ภูเก็ต
โรงแรมมอริซี มาย เขาหลัก รีสอร์ท
โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต วิลเทจ ปาร์ค ป่าตอง
โรงแรมอันดามัน บีช สวีท
บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด
โรงแรมAccess Resort &villas
โรงแรมบางสักวิลเลจ
โรงแรมGrand Mercure Phuket Patong Resort &
Villas
โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท แฟชั่น กะตะ บีช
โรงแรมเดอะซเลท

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท
โรงแรมCentara Kata Resort Phuket

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
88 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-371000 E-mail : hr@sripanwa.com
2 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83150 โทร.076-340106
E-mail : bunchachai.s@amari.com
26/20 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
โทร.076-428123
E-mail : hr@morseeakhaolakresort.com
89 ถนนราชอุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83150 โทร.076-380555
โทรสาร076-340604 E-mail:h8099-hr@accor.com
60/12 ถนนราชฎร์อุทิศ 200 ปี ต.กะทู้ 83150
โทร 076341879 E-mail: hr@beachsuites.com
165 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร.081-8943815
E-mail: hr.officer@bluecanyonphuket.com
459/2-3 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076398489
E-mail: hr@accessresort.com
1/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา 82190 โทร.076-584050
E-mail : hr.bangsakvillage@gmail.com
1 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล
ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร 076-231999
E-mail : h8109-hr3@accor.com
20/10 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.091-6507198
E-mail: hr@sugermarina-fashion.com
116 หมู่ 1 ถนน 200ปีวีรสตรี ตำบลสาคู อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-327006
โทรสาร.076-327338 E-mail:
training@theslatephuket.com
16/12 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83110 โทร.076-231234
E-mail: sirintra.chatnoey@hyatt.com
54 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร.076-370300 E-mail: suppachaibu@chr.co.th
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ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต มารีน่า
โรงแรมบ้านยินดี บูติค รีสอร์ท
โรงแรมHivetel
โรงแรมบ้านลายไม้ บีช รีสอร์ท
โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท นอติคัล
โรงแรมดาราภูเก็ต
โรงแรมอโมร่า บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมพันวา ซันเซ็ท รีสอร์ท
โรงแรมThe Surin Phuket
ร้าน Glass House Sino Restaurant
โรงแรมBaba Beach club Phuket

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
208 ถนนราษร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร.076-340551-4
E-mail:pn@patongresorthotel.com
68 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร.076-360833
E-mail : hr@royalphuketmarina.com
7/5 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150 โทร.076-364591-3
E-mail: assthr@baanyindee.com
22/10 ซอยป่าหล่าย ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83130 โทร 080-5297239
E-mail: Sujira_ems2008@hotmail.com
66 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150 โทร 076-342620
E-mail: hrm@baanlaimai.com
2/4 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83100 โทร.076-333051
E-mail: hr@sugermarina-nautical.com
14/18,14/21 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 E-mail: hrm@daraphuket.com
322 ซอยพัฒนา 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
E-mail: hrdoffice-phuket@amoragroup.com
52 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150 โทร.076-370200
E-mail: tatchapan@holidayinn-phuket.com
89/14 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.081-9587993
E-mail: tainingphuket@hotmail.com
118 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร.076-316400
E-mail: personnel@thesurinphuket.com
1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-232494-5
E-mail: hr@sinohousephuket.com
88 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร.076-371000 E-mail:gogch@sripanwa.com
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ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมDream Phuket Hotel & Spa
โรงแรมเดอะโคฟ ภูเก็ต
Blue Elephant

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
11/7 ถนนโคกโตนด-ลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-609888
E-mail: hrm@dreamhotelphuket.com
8/1, ตำบล วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 062-2423442
96 ถนน กระบี่ ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทร. 076 354 355
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แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ซีพีอลล์ จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 - eleven
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาฉลอง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาถลาง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาโลตัสสามกอง
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต
บริษัท เทสโก้ โลตัส
ร้านอาหาร เลมอนกราส ลามไลน์ภูเก็ต
เดอะ ไมเนอร์ กรุ๊ป เซ็นทรัลภูเก็ต (Sizzler)
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ซานตาเฟ่ เซ็นทรัลภูเก็ต

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
40/11, วิชิตสงคราม, ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120
83000 โทร. 076 203 003
61/10 หมู่ 10, ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
83130 โทร. 076 602 399
18 หมู่ 1 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง
ภูเก็ต 83110 โทร. 096 554 7416
104 หมู่ที่ 5 ถ.บายพาส รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 โทร. 076 609 570
74 75 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000 โทร.076-291111
104 หมู่ที่ 5 ถ.บายพาส รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 โทร.076-255151
ถนน ดีบุก ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000
74 75 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
104 หมู่ที่ 5 ถ.บายพาส รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000
74 75 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
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รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.1/2 ธุรกิจค้าปลีก
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท ซีพีอลล์ จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 - eleven
ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

สาขา

ครูนิเทศ

1

นายสุทธิชัย

รงค์รัตน์

เจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม

อ.กัลยา บุญเกื้อ

2

นางสาวอมรวภรณ์

ไวยสิทธิ์

ไม้ขาว

อ.กัลยา บุญเกื้อ

3

นายสรยุทธ

ลิ้มเจริญชัย

หมู่บ้านศรีสุชาติ

อ.วีระ ศรีนวลปาน

4

นางสาวสุภัค

แก้วภราดัย

ถ.ศรีสุทัศน์

อ.กัลยา บุญเกื้อ

5

นางสาวนนท์ธิชา

บุญรัตน์

ดาวรุ่ง

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

6

นางสาวขนิษฐา

จามิกรณ์

ฉลองสุข

อ.กัลยา บุญเกื้อ

7

นางสาววันณิสา

พัฒน์เอี่ยม

ซ.สุขสันต์ 2 เทศบาลราไวย์ อ.วีระ ศรีนวลปาน

8

นางสาวพัชรินทร์

ไกรทัศน์

สวนสัตว์

อ.วีระ ศรีนวลปาน

9

นางสาวกาญจนาพร

แซ่เตี้ยว

วิลล่าสวนหลวงภูเก็ต

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

10

นางสาวนราวดี

นวลจุ้ย

รพ.อบจ.

อ.กัลยา บุญเกื้อ

11

นายดนัย

บุญเสริม

พรุใหญ่

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

12

นางสาวปัณฑารีย์

ผ่องสุวรรณ์

หมู่บ้านสบาย

อ.กัลยา บุญเกื้อ

13

นางสาวอภิชญา

สิทธิชัย

สามัคคี 2

อ.วีระ ศรีนวลปาน

14

นางสาวกันยกร

รสจันทร์

กิ่งแก้ว

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

15

นางสาวสุมาภรณ์

ลิ่มเนื้อ

ณัฐกมลกู้กู

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร
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ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

สาขา

ครูนิเทศ

16

นางสาวศิริประภา

มากดำ

ศักดิเดช ซ.5

อ.กัลยา บุญเกื้อ

17

นางสาวธัญญารัตน์

แซ่ตั้ง

บ่อแร่

อ.กัลยา บุญเกื้อ

18

นางสาวกชกร

ยุคุณธร

แหลมพันวา

อ.กัลยา บุญเกื้อ

19

นางสาวเนตรนภา

พลีไล

เคหะบ้านพอน

อ.วีระ ศรีนวลปาน

20

นางสาวสุดารัตน์

ทรงนาศึก

บางชีเหล้า

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

21

นางสาวพรธิตา

ศรพันธ์

โชคทวีสมาน

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

22

นางสาวอรณัญช์

กะหวัง

ประชาอุทิศ 2

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

23

นายอัยซอล

แก้วลิพอน

อ่าวมะขาม

อ.กัลยา บุญเกื้อ

24

นางสาวอริศรา

สิมโน

หมู่ภูเก็ตวิลล่า

อ.กัลยา บุญเกื้อ

25

นายกิตติพงศ์

ถันพลกัง

ดิอีโอเพลส

อ.วีระ ศรีนวลปาน
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รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.2/2 ธุรกิจค้าปลีก
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท ซีพีอลล์ จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – eleven
ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

สาขา

ครูนิเทศ

1

นางสาวพรนภา

ยุคุณธร

ซอยตาเอียด

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

2

นายพงศ์พัชร

จำนงจิตร

หมู่บ้านสบาย

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

3

นางสาวนวฉัตร

ชูจิต

รพ.อบจ.

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

4

นายธนากร

มากหลาย

ภูเก็ตวิลล่า

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

5

นางสาวณัฐณิชา

นนทรี

ฉลองสุข

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

6

นายคนาคม

แก้วปรอท

น้ำตกกะทู้

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

7

นายไอศูรย์

ลายเสือ

คลองมุดง

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

หน้า 54

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3/2 ธุรกิจค้าปลีก
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท ซีพีอลล์ จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – eleven
ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

สาขา

ครูนิเทศ

1

นายภูมินทร์

ประวะเสนัง

สุขสันต์ ซ.2

อ.วีระ ศรีนวลปาน

2

นายณรงค์วิทย์

ณ ระนอง

ทุ่งทอง2

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

3

นายไชยวัฒน์

แสงนิล

หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

4

นายนันทพงศ์

รอดประดิษฐ์

ซอยตาเอียด

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

5

นางสาวกุลธิดา

เสมอไวย์

บ้านเขาล้าน

อ.วีระ ศรีนวลปาน

6

นางสาวชลนิกานต์

ฤทธิเดช

ประชุมอุทิศ 1

อ.วรรณรัตน์ เพชรถาวร

7

นางสาวธัญญาเรศ

สาลี

ชุมชนเมืองใหม่

อ.วีระ ศรีนวลปาน

8

นายณัฐวุฒิ

เชนนิคุต

รพ.อบจ.

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

9

นายเกียรติศักดิ์

แซ่อึ๋ง

ภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง

อ.กัลยา

บุญเกื้อ

10

นางสาวดวงกมล

ธรรมชาติ

หมู่บ้านบรรพต

อ.กัลยา

บุญเกื้อ
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รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และ 2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่

สถานประกอบการ

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง
15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล

ระดับชั้น

ครูนิเทศ

1

สาขา ถลาง

นางสาวสุธิดา

เทียบคำ

ปวส.2

ครูวีระ ศรีนวลปาน

2

สาขา ถลาง

นางสาวกนกพร

กองทัพ

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน

3

สาขา ถลาง

นางสาวณัฐธิดา

ใยเมือง

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน

4

สาขา โลตัสสามกอง

นายนันทพงศ์

ภิรมย์คำ

ปวส.1

ครูวรรณรัตน์ เพชรถาวร

5

สาขา โลตัสสามกอง

นายอัฐกาญจน์

อำนักมณี

ปวส.1

ครูวรรณรัตน์ เพชรถาวร

6

สาขา ฉลอง

นางสาวธัญญลักษณ์

เพ็งสุข

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน

7

สาขา ฉลอง

นางสาวสายรุ้ง

ห่อทอง

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน
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รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และ 2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต
ที่

สถานประกอบการ

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล

1

สาขา ภูเก็ต

นางสาวศิรินญา

2

สาขา ภูเก็ต

นางสาวสลิลทิพย์

3
4

สาขา ภูเก็ต

ระดับชั้น
ปวส.2

นางสาวอมิลตรา

มรรคาเขต
ทัศนะเทพ
ประเสริฐ
แก้วเสน

สาขา ภูเก็ต

นางสาวปิยฉัตร

เหล่าฮน

ปวส.1

5
6

สาขา ภูเก็ต

นางสาวซานียา

กำไลทอง

ปวส.1

สาขา ภูเก็ต

นางสาวธนัญชนก

อิสระวัฒนกุล

ปวส.1

7

สาขา ภูเก็ต

นางสาวจิรวรรณ

ทิพย์สงคราม

ปวส.1

ครูนิเทศ

ปวส.2
ปวส.1
ครูกัลยา บุญเกื้อ

หน้า 57

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และ 2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด
ที่

สถานประกอบการ

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล

ระดับชั้น

ครูนิเทศ

1 สาขา วิลล่าภูเก็ต

นายทศพล

แซ่อ๋อง

ปวส.2

ครูกัลยา บุญเกื้อ

2 สาขา วิลล่าภูเก็ต

นางสาวสุวิมล
นางสาวทิพย์
เกสร
นางสาวลลิต

แสนเรือง

ปวส.2

ครูกัลยา บุญเกื้อ

ประทุมรัตน์

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน

ทิพย์รงค์

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน

3 สาขา ธนูเทพ
4 สาขา สุขสันต์ 2

หน้า 58

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และ 2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ บริษัท เทสโก้ โลตัส
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล

ที่

สถานประกอบการ

ระดับชั้น

ครูนิเทศ

1

สาขา วัดเทพ

นายสุรทิน

นิ่มโอ

ปวส.2

ครูกัลยา บุญเกื้อ

2

สาขา ถลาง

นางสาววาสนา

เทพทอง

ปวส.1

ครูวีระ ศรีนวลปาน

หน้า 59

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ ร้านอาหาร เลมอนกราส ลามไลน์ภูเก็ต
ที่

สถานประกอบการ

1

สาขา ลามไลน์ภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวภานิดา

หมายแร่

ระดับชั้น

ครูนิเทศ

ปวส.2

ครูกัลยา บุญเกื้อ

หน้า 60

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ เดอะ ไมเนอร์ กรุ๊ป เซ็นทรัลภูเก็ต (Sizzler)
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล

ที่

สถานประกอบการ

ระดับชั้น

1

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นางสาวทิพรัตน์

สพานทอง

ปวส.1

2

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นางสาววิลาวัณย์

อาศัยญาติ

ปวส.1

3

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นางสาวปัณฑารีย์

สืบกระพันธ์

ปวส.1

4

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นางสาวญาณชิชา

สมบุญ

ปวส.1

5

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นางสาวปิ่นอนงค์

แฉ่ฉาย

ปวส.1

ครูนิเทศ

ครูกัลยา บุญเกื้อ

หน้า 61

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่

สถานประกอบการ

1

สาขา โลตัสภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล
นายฟันซอล

สาละหมาด

ระดับชั้น

ครูนิเทศ

ปวส.1

ครูวรรณรัตน์ เพชรถาวร

หน้า 62

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน 2562
สถานประกอบการ ซานตาเฟ่ เซ็นทรัลภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
ถึง 15 กันยายน 2562
ชื่อ - นามสกุล

ที่

สถานประกอบการ

ระดับชั้น

ครูนิเทศ

1

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นางสาวปรารถณา

บุตรจอ

ปวส.1

ครูกัลยา บุญเกื้อ

2

สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

นายชนายุทธ

แสวงดี

ปวส.1

ครูกัลยา บุญเกื้อ

หน้า 63

ตารางส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษาระดับชั้นปวช 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่
1

2

3

4

5

6

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
โรงแรมเดอะแซนด์เขาหลัก10/18 1. นางสาวหนึ่งฤทัย สิริมงคล
ปวช. 3/3
ถ.เพชรเกษม ม.7 อ.ตะกั่วป่า จ. 2. นางสาวหยาดพิรณ
ุ บุษราภรณ์ ปวช. 3/3
พังงา 82190 โทร.076-428800 3. นายพฤกษ์ ชมพูพัชร
ปวช. 3/2
E-mail:chanporn@
4. นางสาวนัชนันท์ ก่อแก้ว
ปวช.3/2
thesandskhaolak.com
บริษัท กะรนออนเดอะบีช 643 1.นางสาวรุ่งนภา ทองอ่อน
ปวช.3/2
ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83100 โทร.076-390322
E-mail: karononthebeach
@gmail.com
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 158/1 ถ. 1.นายธนิน ยุติธรรม
ปวช.3/2
เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076212866-70 E-mail:pnpkm
@merlin phuket.com
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ 154
1.นายนวมินทร์ แพทย์ประสม
ปวช.3/2
ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
2.นายอรรมพร สุขเพ็ง
ปวช.3/2
จ.ภูเก็ต 83000
3. นางสาวปฐมาวดี เอียดคลองชี
ปวช. 3/3
โทร.076-233333
4. นางสาวปิยะฉัตร สมัครทะเล
ปวช. 3/3
โรงแรมราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท 1.นางสาวนิลนถา เรืองรัษเฐียร
ปวช.3/2
66/2 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง 2.นางสาววราภรณ์ ตันสัตยาเลิศ
ปวช.3/2
จ.ภูเก็ต 83130 โทร.0763.นางสาว พิมพกานต์ คุ้มบ้าน
ปวช.3/1
613509
4.นายวงศธร บรรจงช่วย
ปวช.3/1
โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ 48 1.นางสาวนภสร เลิศสุข
ปวช.3/1
ซ.นริศร 2 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ 2.นางสาวปราวีณา จันทร์กระจ่าง ปวช.3/1
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.
3.นางสาวกมลลักษณ์ ระเบียบดี
ปวช.3/1
076-684068 E-mail :rsvu@gra
mdsupichacityhotel.com
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

กันยายน 2562
เบอร์โทร
062-2059039
093-6953491
095-1010625
096-8396525

ครูนิเทศ
ครูนัฐรัตน์ อินทผลา

088-8914095

ครูสุนติ า มีดวง

095-0351743

ครูบัณฐิญาภักดิ์
บุญเจริญ

062-4204509
097-2769301
062-0432494
0954121709
062-2058378
080-0939193
095-2764169
064-4393433
065-4372105
061-3539954
062-0588259

ครูแดงน้อย ตั้นพันธุ์

ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์
ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน
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ที่
7
8

9

10

11

12

13

14

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต33/33/27 1.นายภัสธร สมโสภณ
ปวช. 3/3 098-7325488
ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 2.นางสาวขวัญชนก หญิงรุ่งฟ้า
ปวช. 3/3 063-4311770
จ.ภูเก็ต 83110 โทร 076372400
โรงแรมClub Med Phuket
1. นายวุฒิชา คงชิม
ปวช. 3/3 093-7540540
(คลับเมด ภูเก็ต) 3 ถ.กะตะ ต. 2. นายวีระชัย จิตรอักษร
ปวช. 3/3 090-2284742
กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 3.นาย ศุภชิชญ์ เถระพันธ์
ปวช.3/2 095-2751089
โทรศัพท์ 076-330455
4.นาย ติณณภพ แป้นขุม
ปวช.3/3 086-4696639
5.นาย สิทธิศักดิ์ บุญยฤกธ์
ปวช.3/2 091-8232820
โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่เบย์ รี 1. นายหัสขจร บุณยขร
ปวช. 3/1 094-5764024
สอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต 21/4
2. นายบิลติน วงศ์กล้า
ปวช. 3/1 093-7569511
ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 3. นางสาวกิตติญา เนียมสอาด
ปวช. 3/1 080-4028581
โทร. 076-335600
โรงแรมดิเอ็น จันทราพูลสวิท
1. นางสาวปรารถนา เสมาธนกุล
ปวช.3/1 062-9709499
ภูเก็ต ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ. 2. นางสาวภุมผกา ปานสุวรรณ์
ปวช.3/3 078-6707685
ภูเก็ต 83000 โทร.076-510011
โทรสาร.076-614101 E-mail:
hr@nehantrapoolsuite.com
โรงแรมซันวิง กมลาบีช 96/66 1. นางสาวอรุณศรี กิ่งแก้ว
ปวช.3/2 094-8042426
ม.3 กมลา บีชกมลา อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 83000 โทร 076371650
E-mail: hrkamala@ocean
resortgroup.net
โรงแรมเพิร์ล 42 ถ.มนตรี ต.
1. นายอิสระชัย บุญตั้งใจ
ปวช.3/3 094-3980285
ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2. นายธนาทธิป ต้นสกุล
ปวช.3/3 095-6861870
83000 โทร.076-211044-48
E-mail:hr@pearlhotel.co.th
โรงแรมวิลล่าโซลิธูท รีสอร์ท
1. นายศุภกร คงฤทธิ์พิทยา
ปวช.3/1 064-8706490
แอนท์สปาฉลอง 53/25 ซ.บ้าน 2. นายธีรพล เชื้อพหน
ปวช.3/1 065-8131388
ในตรอก ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร.076-521333 E-mail :
hr@villazolitude.com
โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท 1.นางสาวณัฐวรรณ แก้วอินทร์
ปวช.3/2 087-3866015
แอนด์ สปา 43/2 ราชอุทิศ
2.นายวรวุฒิ กิ่งเล็ก
ปวช.3/2 095-0179720
ถ.200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูแดงน้อย
ตั้นพันธุ์
ครูสุนิตา มีดวง

ครูอดิศร ถนิมภรณ์

ครูอดิศร ถนิมภรณ์

ครูบัณฐิญาภักดิ์
บุญเจริญ

ครูอดิศร ถนิมภรณ์

ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน
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ที่
15

16

17

18

19

20

21

22

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต 88 ถ. 1.นางสาวศุภิสรา มงคลสุข
ปวช.3/1
ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2.นางสาวนฤมล ธนวัฒนกุล
ปวช.3/1
83000 โทร.076-371000
3.นางสาวศศิกานต์ คุ้มบ้าน
ปวช.3/2
E-mail : hr@sripanwa.com
โรงแรมอมารี ภูเก็ต 2 ถ.หมื่นเงิน 1. นายฐานะ เกื้อหนุน
ปวช.3/1
ต.ป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83150
โทร.076-340106 E-mail :
bunchachai.s@amari.com
โรงแรมมอริซี มาย เขาหลัก
1 นายภพรัตน์ แสงแก้ว
ปวช.3/1
รีสอร์ท 26/20 ต.คึกคัก อ.ตะกั่ว 2.นางสาวกรรณิการ์ หลีเจีย้
ปวช.3/3
ป่า จ.พังงา 82220 โทร.076428123 E-mail : hr@mor
seeakhaolakresort.com
โรงแรมอันดามัน บีช สวีท 60/12 1.นายปรัชญา พรมทอง
ปวช.3/1
ถ.ราชฎร์อุทิศ 200 ปี ต.กะทู้
2.นางสาววันทนา รวยแสน
ปวช.3/1
83150 โทร076341879
E-mail:hr@beachsuites.com
โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต วิลเทจ 1.นางสาวชญานิศ ธาดากุล
ปวช.3/3
ปาร์ค ป่าตอง 89 ถ.ราชอุทิศ
2.นาย ชนินทร์ สืบกระพันธ์
ปวช.3/1
200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 3.นายนราวิชญ์ สุดทองคง
ปวช.3/1
83150 โทร.076-380555
โทรสาร.076-340604
E-mail:h8099 hr@accor.com
บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด 165 ต.ไม้ 1.นายปรเมษฐุ์ ฤกษ์สิน
ปวช.3/2
ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร.
081-8943815 E-mail:hr.officer
@bluecanyonphuket.com
โรงแรมAccess Resort &villas 1.นาย ดุลยวัต จันทอุไร
ปวช.3/3
459/2-3 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง 2.นาย วรัยญู การณ์สรณ์
ปวช.3/3
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.076398489 3.นาย ธนพล นิลชื่น
ปวช.3/3
E-mail:hr@accessresort.com
โรงแรมบางสักวิลเลจ 1/1 ถ.
1 นางสาวพิมพ์พิศา ศรี-ศรี
ปวช.3/1
เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82190 โทร.076584050
E-mail : hr.bangsakvillage
@gmail.com
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

กันยายน 2562
เบอร์โทร
094-4505688
095-0271710
095-0944356

ครูนิเทศ
ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์

088-0147707

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

098-0320482
093-7825760

ครูนัฐรัตน์ อินทผลา

097-2844611
093-5849929

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

086-2812907
095-2564134
080-8917554

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

061-1272980

ครูอดิศร ถนิมภรณ์

095-2751089
063-5423864
096-0351591

ครูสุนิตา มีดวง

095-4304678

ครูนัฐรัตน์ อินทผลา
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
โรงแรมGrand Mercure Phuket 1.นายกันตพงศ์ สงวนพร
ปวช.3/2
Patong Resort & Villas 1 ซ. 2.นางสาวพรนภา เอนกศักดิ์
ปวช.3/2
ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถ.ราษฎร์ 3.นางสาวชนาธิป เอียดเสน
ปวช.3/2
อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150 โทร 076231999
E-mail :h8109hr3@accor.com
โรงแรมGrand Mercure Phuket 1.นายกันตพงศ์ สงวนพร
ปวช.3/2
Patong Resort & Villas 1 ซ. 2.นางสาวพรนภา เอนกศักดิ์
ปวช.3/2
ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถ.ราษฎร์ 3.นางสาวชนาธิป เอียดเสน
ปวช.3/2
อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150 โทร 076231999
E-mail :h8109hr3@accor.com
โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท
1.นางสาวบุญธิดา บุญซามี
ปวช.3/3
แฟชั่น กะตะ บีช 20/10 ถ.กะตะ 2.นางสาวสรนันท์ นวลจันทร์
ปวช.3/3
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร.091-6507198 E-mail: hr@
sugermarinafashion.com
โรงแรมเดอะซเลท 116 หมู่ 1 ถ. 1.นางสาวน้ำฝน มังคลา
ปวช.3/1
200 ปี วีรสตรี ต.สาคู อ.ถลาง จ. 2.นางสาวเนตรญพรรณ คงประสม ปวช.3/1
ภูเก็ต 83110 โทร.076-327006 3.นางสาวณัฏฐา แจ้งจบ
ปวช.3/1
โทรสาร.076-327338 E-mail:training@theslatephuket.com
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต
1.นายดาเนียล สุนษารักษ์
ปวช.3/1
รีสอร์ท 16/12 ม.6 ต.กมลา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83110 โทร.
076-231234 E-mail: sirintra.
chatnoey@hyatt.com
โรงแรม Centara Kata Resort 1.นางสาวเจนจิรา คงเหลือ
ปวช.3/1
Phuket 54 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ. 2.นางสาวยลพัชร์ ณรัณณัฏฐ์
ปวช.3/1
เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร.076-370300 E-mail:
suppachaibu@chr.co.th
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท 208 ถ. 1.นายจตุภมู ิ โปตะการักษ์
ปวช.3/1
ราษร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง
2.นายจตุพล โปตะการักษ์
ปวช.3/1
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร0763405514
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

กันยายน 2562
เบอร์โทร
093-7725168
096-6493882
082-4943623

ครูนิเทศ
ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

093-7725168
096-6493882
082-4943623

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

081-5319251
068-0600732

ครูสุนิตา มีดวง

093-2133136
092-4938622
063-5060189

ครูอดิศร ถนิมภรณ์

063-8479306

ครูบัณฐิญาภักดิ์
บุญเจริญ

083-5313137
099-3184028

ครูสุนิตา มีดวง

095-4304678
0924938622

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน
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สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

30 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต มารีน่า 68
ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076360833 E-mail : hr@roya
lphuketmarina.com
31 โรงแรมบ้านยินดี บูติค รีสอร์ท
7/5 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076364591-3 E-mail:
assthr@baanyindee.com
32 โรงแรมHivetel 22/10 ซ.ป่า
หล่าย ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130 โทร 0805297239 E-mail:Sujira_ems
2008@hotmail.com
33 โรงแรมบ้านลายไม้ บีช รีสอร์ท
66 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
โทร 076-342620 E-mail:
hrm@baanlaimai.com
34 โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท นอ
ติคัล 2/4 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทร.076333051 E-mail: hr@suger
marina-nautical.com
35 โรงแรมดาราภูเก็ต 14/18,14/21
ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 E-mail:
hrm@daraphuket.com
36 โรงแรมอโมร่า บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
322 ซ.พัฒนา 2 ถ.ศรีสุนทร ต.
เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
E-mail: hrdofficephuket
@amoragroup.com

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นายวรินทร บำราบพาล
ปวช. 3/3 062-2425713
2.นางสาวณัฏฐนิช พ่วงขำ
ปวช. 3/1 093-817-9389

ครูนิเทศ
ครูอดิศร ถนิมภรณ์

1.นางสาวสุดารัตน์ คำกิวรรณ

ปวช.3/2

082-2949482

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

1.นางสาวอังศุมาลี ปานขาว
2.นางสาวพรสวรรค์ บุญล้อม

ปวช.3/3
ปวช.3/2

062-7926854
064-0188282

ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์

1.นางสาวชนนิกานต์ ชัยสวัสดิ์

ปวช.3/3

061-2407774

ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

1.นางสาวศิริมาพร ทองสวัสดิ์

ปวช.3/2

061-2179808

ครูสุนิตา มีดวง

1.นางสาวขนิษฐา หอมแสง

ปวช.3/3

099-3948695

ครูณัฐกานต์
คงแคล้ว

1.นายวิษณุ พงศาสริกลุ

ปวช.3/1

062-5256365

ครูแดงน้อย ตั้นพันธุ์
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37 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท
ภูเก็ต 52 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076370200 E-mail: tatchapan
@holidayinn-phuket.com
38 โรงแรมพันวา ซันเซ็ท รีสอร์ท
89/14 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร.081-9587993 E-mail:
tainingphuket@hotmail.com
39 โรงแรมThe Surin Phuket 118
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110 โทร.076-316400
E-mail: personnel@
thesurinphuket.com
40 ร้าน Glass House Sino
Restaurant 1 ถ.มนตรี ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-232494-5 E-mail:
hr@sinohousephuket.com
41 โรงแรม Baba Beach club
Phuket 88 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-371000
E-mail: gogch@sripanwa.com
42 โรงแรมDream Phuket Hotel &
Spa 11/7 ถ.โคกโตนด-ลายัน ต.
เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-609888 E-mail:hrm
@dreamhotelphuket.com
43 โรงแรมเดอะโคฟ ภูเก็ต 8/1,
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.0622423442
44 Blue Elephant 96 ถ.กระบี่ ต.
ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000 โทร. 076354355

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นายนันทวิทย์ แป๊ะสกุล
ปวช.3/2 099-3184028

ครูนิเทศ
ครูจุฑารัชต์
คลาดนาน

1.นายศรเทพ ศิรสิ วัสดิ์
2.นายกิตติเดช สมตุย้

ปวช.3/2
ปวช.3/2

093-2493056
097-1195401

ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์

1.นางสาวกนกอร โกยสกุล
2.นางสาวสิตาพร ส่งเสริม

ปวช.3/2
ปวช.3/2

093-6362788
097-9973693

ครูบัณฐิญาภักดิ์
บุญเจริญ

1.นางสาวรวินทร์นิภา อ้างสกุล
2.นางสาวพิกุลแก้ว จันทรสมมิตร

ปวช.3/2
ปวช.3/2

099-40684000 ครูสุนิตา มีดวง
095-7539374

1.นายวรพล เหมวงศ์

ปวช.3/2

062-2041545

ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์

1.นายจักรชัย ชัยชะนะ

ปวช.3/1

086-2498555

ครูแดงน้อย ตั้นพันธุ์

1.นายอานนท์ ชำนินา

ปวช.3/5

ครูสุนิตา มีดวง

1.นายพรรธกานต์ ตระกูลทิพย์

ปวช.3/4

ครูเชิดชัย
เตรียมเชิดติวงศ์
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ตารางส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช 3
แผนกวิชาศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

1 ร้านเมทัล ไซน์ 99/5 ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร.093-9739379
E-mail:boomteeh.phuket
@gmail.com
2 บริษัท พี สติ๊กเกอร์ดีไซน์ 231
ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร 081-8935699 E-mail:
P_sticker@hotmail.com
3 Me Design 55/2 ถ.วิชิตสงคราม
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0933544923
4 DEANART ROOM 164/3 ม.5
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110 โทร 089-2080002
5 บุญญา งานศิลป์ 123 ถ.วิเศษ
ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร.086-5932930 E-mail:
boonya2511@hotmail.com
6 We Wedding Phuket 206/7
ถ.เทพกษัตรีย์ ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 096 961 9924

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นางสาวนภัสสร เชาว์ภัทรพล
ปวช3
095-1100392

ครูนิเทศ
ครูอลิสา เจริญสุข

1.นางสาวชุติมา มณีศรี

ปวช3

0909215247

ครูรจนา
เหล่อขะย่อน

1.นางสาวศิริวาริญ รักสาร
2.นายกฤษฎา สีมา

ปวช3
ปวช3

0948053914
0935829680

ครูอลิสา เจริญสุข

1.นายภาสกร แก้วช่วย

ปวช3

0634390232

ครูวีรวัฒน์ อังศุเลิศ

1.นายพิเชฐ มีทอง

ปวช3

063-7900911

ครูจิราภรณ์
อาจชำนะ

1.นายเจษฎา รัตนเวฬุ

ปวช3

082-9692397

ครูไชยพงศ์ สุวรรณ์
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7 Point Phuket Advertising
103/5 ม.1 ต.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร 081-0882776 E-mail:
point_phuket@live.com
8 ร้าน ป.ป้าย 13/1 ม.4 ถ.บ้าน
ดอน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110 โทร.076-615582 Email: P.sing0911@gmail.com
9 ร้าน BOBO Studio 19/23 ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
โทร.091-1586178
10 ร้าน Drawing Room 56 ถ.พังงา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.086-8994888
11 บริษัท ถูกและดี จำกัด 80/10
ซ.แม่หลิว ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 0864750042
12 ร้าน Art Room Phuket
(ครูใหญ่ ถาวร เมรุรตั น์)
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 087-2732413
E-mail:yai3026@hotmail.com
13 ร้าน Phuket Art Club 75/15
ม.6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร 093-0952416
081-2362084
14 ร้านเรือนรักเวดดิ้งภูเก็ต 156 4142 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
15 บริษัทกราฟโฟ้ ดีไซน์ จำกัด 64/4
ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83000 โทร.089-1684002

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นายชัยมงคล แดงโครต
ปวช3
099-9200845

ครูนิเทศ
ครูวีรวัฒน์ อังศุเลิศ

1.นายวรวุฒิ มูลป่า

ปวช3

081-7195372

ครูจิราภรณ์
อาจชำนะ

1.นายณัฐกิจ งานแข็ง

ปวช 3

063-8423237

ครูไชยพงศ์ สุวรรณ์

1.นายณัฐพงศ์ อ่อนสำอางค์

ปวช 3

062-2360771

ครูวรปรัชญ์ ปะถานะ

1.นางสาวกชพร อุตสาหมงคล
2.นายปรัตถกร ศิตภัคปุรานันท์
3.นางสาวมลิวลั ย์ เผือกเพ็ชร์

ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3

097-2041184
098-3935238

ครูอนุสรณ์ ผิวผ่อง

1.นายกฤษณพล วิศิษฐพัฒนากุล

ปวช 3

083-3945228

ครูวรปรัชญ์ ปะถานะ

1.นางสาวพรนภา บุญยัง

ปวช 3

061-2255583

ครูวรปรัชญ์ ปะถานะ

1.นางสาวอมรรัตน์ เพียรศิลป์
2.นายอริญชย์ เอ่งฉ้วน
1.นายภูริช ไม่สะพร่าว

ปวช.3กฟ.
ปวช.3กฟ.
ปวช 3

ครูอนุสรณ์ ผิวผ่อง
065-0409023

ครูอรุณกมล จันทรส
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
ร้านโมเดิร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต 1.นางสาวศิริวัลย์ เพ็ชรน้อย
ปวช 3
064-1283275
ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83000 โทร.097-2655491
ร้าน แอดดีไซน์กราฟิค เลขที่ 54 1.นายชินวัตร บุญมาเลิศ
ปวฃ 3
086-9422727
ซ.พัฒนา ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 083-636829
ร้าน Hand on Art สอนศิลปะ 1.นายชยานุพนธ์ กมลลาวัณย์
ปวช 3
097-2714583
สำหรับเด็กโซนเอคูแพลนเนท, 2.นายฐิรพงศ์ อ่วมคง
ปวช.3กฟ.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรสติวลั
ภูเก็ต 2/23 ถ.ดีบุก ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 065-504-6299 โทรสาร
076-682-925
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1.นายธนพัฒน์ จิตต์ชะนะ
ปวช.3
095-0306030
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 076210104
At home signboard 15/4 ถ. 1.นางสาวกชพร อุตสาหมงคล
ปวช.3
เจ้าฟ้า ต.ตลาเหนือ อ.เมือง จ. 2.นายจินดามาตร์ ตันสกุล
ปวช.3
ภูเก็ต 83060 โทร.076-225850
ร้าน Smart Graphics 73 ม.8 1.นายพิรักษ์ เรืองศรี
ปวช.3กฟ.
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2.นายพันธ์ธร พิริยาธรณ์
ปวช.3กฟ.
83110 โทร.076-4384660
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูอนุสรณ์ ผิวผ่อง
ครูอรุณกมล จันทรส

ครูไชยพงศ์ สุวรรณ์

ครูจิราภรณ์ อาด
ชำนะ
ครูอลิสา เจริญสุข
ครูอรุณกมล จันทรส
ครูรจนา เหล่อขะ
ย่อน
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ตารางส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษาระดับชั้นปวช 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (สาขา
ภูเก็ต) 79/3 ถ.วิชิตสงคราม ต.
ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-234699
โทรสาร 076-234699
2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ICT ภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์
086-4753700 E-mail:
Chairt@phuketict.org
3 X-net computer and
Peripherals Supply
183/15 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000 โทรศัพท์
076-23378890
โทรสาร 076-233788กด8

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นางสาวพิยดา กาตอยู่
3/2 คธ. 094-7074285
2.นายธนบดี แซ่เอี๋ยว
3/2 คธ. 094-8057741

1.นายโอฬาร จุไร
2.นายบูรพา เณรกูล
3. นางสาว วรัญญา เที่ยงเมืองทอง
4. นางสาว กมลชนก นาคฉุย
1.นายคุณากร สัมปะวุฒิพงศ์
2.นายกนธี ปลอดจินดา
3.นางสาวปณิฐา ศรีสวัสดิ์
4.นางสาวศิริวรรณ เทียนทอง
5.นายระพีพัฒน์ แป้นน้อย
6.นายณัฐวรณัฐ บุณยัษเฐียร
7.นายมนตรี นวลศรี
8.นายไชยเชษฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
1.นางสาวนาถอนงค์ กลิ่นเกลี้ยง
2.นางสาวอธิชา ณ นคร

4 บริษัทเอสเอ็มทีอิเล็กทรอนิกส์
156/47 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร 084-8484977 E-mail:
smt.narate@gmail.com
5 บริษัทภูเก็ตอัลฟ่าเอนจิเนียริ่ง
1.นายพีรพล อาวุธพันธ์
จำกัด 261 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ 2.นายอนันต์ อุตสาหะ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์
076-215796 E-mail:INFO@
PHUKTALPHA.com

3/2 คธ.
3/2 คธ.
3/1 คธ.
3/1 คธ.

ปวช.
3/2 คธ.

ปวช 3/2
ปวช 3/2

094-6824993
063-0961945
080 –2470332
062 –0921992
092-1256478
090-9525369
099-2661597
087-7579154
080-0374285
086-4764470
095-4120306
095-2649548
095-2648503
064-8584315

ปวช 3/2 095-2077333
ปวช 3/2 064-6410537

ครูนิเทศ
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
บจก.ภูเก็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.นายมุมีน ศรีคชชา
ปวช 3/2 098-6932482
369 / 60 ถ.เยาวราช ต.ตลาด 2.นายชัยวัฒน์ พรมศรี
ปวช 3/2 096-1612483
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-523235
โทรสาร 076-523235
บริษัทไอคอน คอมพิวเตอร์
1.นายก่อเงิน โภคเนืองนอง
ปวช 3/2 095-0985564
เน็ตเวิรค์ จำกัด 268/5
2.นายชัยสิทธิ์ พิรักษา
ปวช 3/2 088-7530643
ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076600-190 โทรสาร 076-600192
อีเมล icon.comnet
@gmail.com
ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 52/3 1.นายธีรภัทร แทนสกุล
ปวช 3/2 062-2211093
ถนน แม่หลวน ตำบล ตลาดเหนือ 2.นายพยุงศักดิ์ เหล่าอินทร์
ปวช 3/2 099-3130592
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 086-689-4897
Island Tehnology เลขที่ 46/1 1.นางสาวประภาพรรณ เกิดพ่วง
ปวช 3/2 062-0279254
ถ.พระบารมี ต.กระทู้ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร076-322095
บริษัทถลางไอที 310/55 ต.เทพ 1.นายสมพงษ์ อินทรวิเชียร
ช.3/2 คธ. 063-9463684
กระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2.นายพรรษิษฐ์ สมพร
ช.3/2 คธ. 062-0869016
83000 โทร 089-8717776
3.นายพงศภัค ว่องไวพาณิชย์
ช.3/1 คธ.
บริษัทดาต้า บิซเิ นส คอมพิวเตอร์ 1.นางสาวศุภิสรา นกแก้ว
ช.3/2 คธ.
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2.นางสาวดวงฤทัย ยะมะสังข์
ช.3/2 คธ.
18/57 ถ.แม่หลวน อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83000 โทร076356191-2
บริษัทภูเก็ต กรุป๊ เซลแอนท์
1.นางสาวอรนุช รักหาบ
ปวช 3/2 090-0680142
เซอร์วิส 71 ถ.กระบี่ ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-259219
บริษัทปิรามิด โซลูชั่น เลขที่
1.นายกฤตภาส เทพนรินทร์
ช.3 MEP 095-4166180
55/723 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง 2.นายกฤษณะ ภูราศรี
ช.3 MEP 063-0830985
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 076377333
ต่อ 1120 E-mail : hrm@
Psolutions.co.th
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
บริษัทเอสดี ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ 1.นางสาวพุธิตา ภาคเพิ่ม
ช.3 MEP 088-8246570
จำกัด 5/59-61 ถ.แม่หลวน
2.นายนฤปนาถ มุนินทราพงษ์
ช 3 MEP 093–7675160
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
3. นางสาว สาริยา ถิ่นนา
ช.3/1
095–7845914
83000 โทร.076-258222
4. นางสาว ศุภาวรรณ โฉมทอง
ช.3/1
062–5396508
5. นางสาว วราภรณ์ จันทวงศ์
ช.3/1
093–9276066
6. นางสาว ลลิตาพร พัฒนา
ช.3/1
บริษัทพีพี บุคส์แอนด์
1.นางสาวบัยดุรี่ บุญดี
ช.3 MEP 095 -269-5524
คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่ 51/1 2. นางสาวนภาภรณ์ คงปราโมทย์ ช.3 MEP 089-292-6274
ถ.นคร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทร 076 -221616
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
1.นายรัชชานนท์ เพิ่มพูน
ช 3 MEP.
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
2.นางสาวฐิติมน นเรศรัมย์
ช 3/2
093-5799715
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์
3.นายรัฐพงศ์ เหมือนเส็น
ช.3/1
076-214818 076-226169
4.นายธนกฤต หมื่นราม
ช.3/1.
X Computer Service 369/108 1. นายวิวรรธน์ จงใจ
ปวช 3
084-8438033
ซ.เยาวราช ถ.เยาวราช ต.ตลาด
MEP คธ.
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 081-6937171
สถานีตำรวจฉลอง 49 ถ.เจ้าฟ้า 1.นายศราวุฒิ เภรีกุล
ปวช 3
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
MEP คธ.
โทร 076-381930
บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์
1. นาย ภัคธร เลิศกิจสมบูรณ์
ช.3/1 คธ. 088 - 7573623
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2. นาย จารุวัตร ศรีหวาด
ช.3/1 คธ. 065 - 7601820
ซอย 3 ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076–256845-9
อินพินิมีเดียแอนด์เทคโนโลยี
1. นาย รัชตะ สองเมือง
ช.3/1 คธ. 093–7343601
80/20 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก
2. นาย ภราดล บราวน์
ช.3/1 คธ. 065–5080483
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83130 โทรศัพท์ 0836923779
Mercury Intregrated
1. นาย ณัฐนนท์ ระเด่น
ช.3/1 คธ. 061–7210240
Technology co.th 156/68
2. นาย พุทธิพงศ์ ประทีป ณ ถลาง ช.3/1 คธ. 082–8043079
ถ.พังงา ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-7785888
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ
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22 บริษัท บัสคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส จำกัด 63/701-702 5
ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076–248664–5
23 โรงแรม อันดารา รีสอร์ท เรสซิ
เด้นซ์ 15,15/27,15/28 ต.กมลา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150 โทรศัพท์
0904935123 076338777
24 ร้านโอเอส คอมพิวเตอร์ 11/22
ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 084–6759087
25 บริษัทกี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต จำกัด
102/198 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระ
เกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-261460
26 บริษัท วัฒนา คอมพิวเตอร์
(โอเอ เวอร์คชอพ) จำกัด 185/
3–4 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
27 บ.กราฟโฟ้ ดีไซน์ จำกัด 64/4
ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-355264-5
28 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต52/1
ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-214306
29 บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จำกัด 42/16 ถ.พระภูเก็ต
แก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ 076-202900
31 Macbook Laptop ถ.ระนอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1. นาย พีรวิชญ์ จันทรสุวรรณ
ช.3/1 คธ. 062 - 0711697

1. นาย ยศภัทร วัฒนาเลิศรักษ์

ช.3/1 คธ. 082 - 4179157

1. นาย จิรายุ ชูโต
2. นาย วรกันต์ ณ บานแก้ว

ช.3/1 คธ. 095–0124465
ช.3/1 คธ. 093–7389819

1. นางสาว ดาราพร จันงามแจ่มใส
2. นางสาว วิไลลักษณ์ จันทสิทธิ์

ช.3/1 คธ. 062–9710968
ช.3/1 คธ. 062–0728799

1. นาย สุทธิรักษ์ ดำสีแก้ว
2. นาย ยงยุทธ คงศรีอ่อน

ช.3/1 คธ. 089–7308971
ช.3/1 คธ. 085–1186760

1. นางสาว ศุภาวรรณ โฉมทอง
2. นางสาว สาริยา ถิ่นนา
3. นางสาว วิรมณ กวดไกสง

ช.3/1 คธ. 095–7845914
ช.3/1 คธ. 093–7675160
ช.3/1 คธ. 095–4106957

1. นางสาว กมลชนก นาคฉุย
2. นางสาว วรัญญา เที่ยงเมืองทอง

ช.3/1 คธ. 062–0921992
ช.3/1 คธ. 080–2470332

1. นาย ราชันย์ นิรัวลา

ช.3/1 คธ. 063–8568393

1. นายภานุพงศ์ อรุณนพรัตน์

ช.3/1 คธ.

ครูนิเทศ

หน้า 76

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
32 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน 1. นางสาวดวงสมร สมนาม
ช.3/2 คธ.
จังหวัดภูเก็ต 18,20 ถ.อนุภาษ 2. นางสาวภัครมัย ลาภบุญเรือง
ช.3/2 คธ.
ภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
33 ร้านMaster com 74 - 75 ห้าง 1.นายภานุพงษ์ ฑ่าถั่ว
ช.3/1 คธ.
เซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 2 ม.5 ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทร.087-2849257
ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ

หน้า 77

ตารางการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่
1

2

3

4

5

6

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
บริษัท เอสที แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ 1. นางสาววริศรา ลำภา
ปวช.3/2 098-6699413
ลอว์ ออฟฟิศ 161/51 ต.ฉลอง 2. นางสาวอนุสรา กระแสสินธุ์
ปวช.3/3 062-6321922
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร.076-384722
การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
1. นายศุภกิจ ดีนิตย์
ปวช.3/2 096-6436371
ภูเก็ต 106/137 ถ.วิชิตสงคราม
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 076-319173
โทรสาร 076-319176 E-mail :
555102@Pwa.co.th
บริษัทดิออดิท จำกัด 98/29 ถ. 1. นางสาวญานิสา วินัยดี
ปวช.3/2 098-6710507
วิรัชหงส์หยก ต.ตลาดใหญ่ อ.
2. นางสาวอุทุมพร บุญฤทธิ์
ปวช.3/3 064-3085535
เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร/โทรสาร.076-522799
บริษัทพิณแก้วการบัญชีและการ 1. นางสาวจันทร์สุดา อาภัย
ปวช.3/3 062-2300089
ตรวจสอบภาษีอากรจำกัด 104
ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. นายปรเมษฐ์ แย้มโอษฐ
ปวช.3/2 098-7385371
ประถมศึกษาภูเก็ต 4/4 ถ.แม่
หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83000 โทร. 076-211591
ต่อ 14 โทร.076-214553
สำนักงานเอส.โอ.การบัญชี 75/9 1. นางสาวสุพรรษา หนูสงค์
ปวช.3/3 064-5501855
ม.6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทร.076-322225
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูรุ่งฤดี ไทรสุวรรณ์

ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

ครูชไมพร บัวแก้ว

ครูพีรพล บูรณะบุรี

ครูชไมพร บัวแก้ว

ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

หน้า 78

ที่
7

8
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ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
บริษัท นำชัยขนส่งทางทะเลจำกัด 1. นางสาวศลิษา ช่วยรอด
ปวช.3/1 098-6903478
54/7 ม.7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2. นางสาวนภาวรรณ โปหลง
ปวช.3/2 063-0812294
83000 โทร.076-225444
061-1764871 E-mail :
hr@numchaigroup.com
สำนักงานบัญชีไพโรจน์ 30/2
1. นางสาวสาวิกา โชติดาว
ปวช.3/1 099-4817748
ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
2. นางสาวชาลิสา คงคาสวัสดิ์
ปวช.3/3 083-6358257
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076215157 โทรสาร. 076-224851
สำนักงานสมควรการบัญชี 179 1. นายภูชิต ดอกไม้หอม
ปวช.3/1 064-0291521
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ. 2. นางสาวปฐมาภรณ์ กุลธนศรี
ปวช.3/2 087-3122772
ภูเก็ต 83000 076213523
โรจน์
โทรสาร. 076-225423
ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนการบัญชี 1. นางสาวกานต์ธีรา ธีรากวีกลุ
ปวช.3/1 088-7509274
2/104 ม.2 ต.กะทู้ อ.กะทู้
2. นางสาว ทศพร ฤทธิเดช
ปวช.3/3 063-1602052
จ.ภูเก็ต 83120
โทรสาร 076-323120-121
ธนาคารออมสิน (สาขาเซ็ลทรัล 1. นายภาคภูมิ จันทรวิบูลกูล
ปวช.3/2 094-5372342
เฟสติวลั ภูเก็ต) 74-5 ม.5 ถ.เฉลิม
พระเกียรติ ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076307117
โทรสาร. 076-307118
สำนักงานเอ็มการบัญชีและ
1. นางสาววรรณษา ปราบพาลา
ปวช.3/1 080-8813020
ทนายความ 51/69 ถ.พระบารมี
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โทร.076-321898 E-mail:
m-acc@windowslive.com
บริษัทครัวการบิน ภูเก็ต จำกัด 1. นางสาวชลธิชา พวงวงศ์
ปวช.3/1 082-0566700
1/3 ถ.สนามบิน ต.ไม้ขาว
2. นางสาวชนาภา เผ่าจำรูญ
ปวช.3/1 096-0673484
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83150
โทร.076-327500
สำนักงานมาวิญการบัญชี 9/12 1. นางสาววันทนา ฤกษ์สิน
ปวช.3/1 087-6285307
ม. 8 ถ.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2. นางสาวสุฑธาทิพย์ สิงห์สิทธิ์
ปวช.3/3 093-7478411
83110 โทร.084-3045665
E-mail : mawinacc
@yahoo.co.th
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูธัญญา คหาปนะ

ครูนิรมล คชแก้ว

ครูศรายุทธ ธาร
อำมฤต
ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

ครูธัญญา คหาปนะ

ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

ครูจารึก ศรีนาค

ครูจารึก ศรีนาค

หน้า 79

ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

15 บริษัทคีพวอคกิ้ง คอลซัลแท็น
จำกัด 8/9 หมู่ที่ 5 ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-615324-5
16 บริษัทภูเก็ต ส.ธุรกิจ จำกัด
68/281 ถ.ศรีสุนทัศน์ ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-223339
17 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
ภูเก็ต 185/17-21, ถ.พังงา
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทร.089-8733759
18 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้
51/16 หมู่ที่ 6 ถ.วิชิตสงคราม
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร.076-321133
19 ธนาคารออมสิน สาขาโฮมโปรห้า
แยกฉลอง 1/41-42 หมู่ 5
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต83130
โทร. 076-384359
20 บริษัทวิวการบัญชี จำกัด 40/11
หมู่ 4 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 มือถือ 081-8958449
โทรสาร 076-384359
21 สำนักงานนภัสกร การบัญชี
26/227 หมู่ 9 ถนนศักดิเดช
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 081-8928747
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญชัยมงคลออดิท
สำนักงานสอบบัญชี เลขที่ 65/35
หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร0846291455

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1. นางสาวอัญชิสา ไพจิตจินดา
ปวช.3/2 092-9787922
2. นางสาวตรีตาภรณ์ ควบคุม
ปวช.3/3 082-2090494

ครูนิเทศ
ครูจารึก ศรีนาค

1. นางสาวธนาภรณ์ สุนทรสิงห์
2. นายอภิรักษ์ งานแข็ง

ปวช.3/1
ปวช.3/3

06-26960446
065-3480255

ครูพีรพล บูรณะบุรี

1. นางสาวจารุวรรณ ช้างสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐธิดา หมื่นพันธ์

ปวช.3/1
ปวช.3/3

093-7088175
096-6792648

ครูชไมพร บัวแก้ว

1. นางสาวณัฐกฤตย์ เจริญ
เกียรติยศ

ปวช.3/2

087-3805489

ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

1. นางสาวอรุณลักษณ์ จันดารส
2. นางสาวทิพย์ภวรรณ ฤทธิ์ท้วม

ปวช.3/1
ปวช.3/3

093-6517439
098-3377952

ครูรุ่งฤดี ไทรสุวรรณ์

1. นางสาวลออรัตน์ กลางอนันท์
2. นางสาวชุลิตา เทียนทอง

ปวช.3/1
ปวช.3/2

063-0958229
094-9930435

ครูรุ่งฤดี ไทรสุวรรณ์

1. นางสาวกชมน มงคล
2. นายณัฐกร แพทย์ไชโย

ปวช.3/1
ปวช.3/3

094-8045327
093-7653215

ครูธัญญา คหาปนะ

1. นายศุภณัฐ ศรีงาม

ปวช.3/1

081-8925551

ครูธัญญา คหาปนะ

หน้า 80

ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

23 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
สาขาเมือง 36 ถ.ดำรง ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-212103
24 สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต 1
ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-212115
25 บริษัทที่ปรึกษา เอ็น เอ เอเอส
จำกัด 216/3 ต.ตลาดใหญ่ อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076212306 โทรสาร. 076-213801
26 บริษัทเอส.เอ็น.บี. การบัญชีจำกัด
131/22 ซอย 1 ถ.ประชาสามัคคี
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-526363
27 บริษัทริคส์เมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์
จำกัด 75/31 หมู่ 3 ถนนร่วม
พัฒนา ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076221644 โทรสาร.076-221840
28 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
33/32 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-212229
โทรสาร.076-212229-102
29 บริษัทภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
57/20 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-683000-27ต่อ136
โทรสาร 076-683028-29
E-mai :phuketteinthong
@yahoo.co.th www.phu
ketteinthong.com

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1. นางสาวไอลดา กึกก้อง
ปวช.3/3 098-7465832
2. นางสาวธนิมาศ จันทร์หอม
ปวช.3/2 094-7362468

ครูศรายุทธ ธาร
อำมฤต

1. นายจิระวัตน์ แซ่เจีย

ปวช.3/2

095-1193484

ครูพีรพล บูรณะบุรี

1. นางสาวปิยะธิดา ศิริวัฒน์

ปวช.3/3

099-1362193

ครูนิรมล คชแก้ว

1. นางสาวจงกลรัตน์ รัตนมณี
2. นางสาวนันท์นภัส มิ่งทองคำ

ปวช.3/1
ปวช.3/2

095-2690494
094-5939091

ครูนิรมล คชแก้ว

1. นางสาววิมลฉัตร หอมจันทร์
2. นางสาวอินทิรา ขวดแก้ว

ปวช.3/3
ปวช.3/2

095-3478621
098-7109790

ครูศรายุทธ
ธารอำมฤต

1. นางสาวธิดาทิพย์ พันธุพัฒนกูล

ปวช.3/1

063-5414263

ครูศรายุทธ ธาร
อำมฤต

1. นางสาวสุภาภรณ์ ก่อส้าย

ปวช.3/1

086-9410638

ครูจารึก ศรีนาค

ครูนิเทศ

หน้า 81
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ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต54/1 1. นางสาวนิศาชล รอดทอง
ปวช.3/1 093-7343836
ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ. 2. นางสาวเมธาวี ซุงสุวรรณ
ปวช.3/2 089-6876218
เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-525100
โทรสาร.076-525101
บริษัทหาดใหญ่ นันทกรจำกัด
1. นางสาวเบญจวรรณ ศรีสมุทร
ปวช.3/1 093-6775634
38/364 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร.076-519990
ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต 125 1. นางสาวรัฐชนก พร้อมเพรียง
ปวช.3/1 093-6386537
ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
2. นายศราวุฒิ ตันยิ้น
ปวช.3/2 092-1270714
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076211113
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเพื่อนการ 1. นางสาวมาริษา พลสิทธิ์
ปวช.3/3 093-7648436
บัญชี (สำนักงานบัญชีสมโภชน์) 2. นางสาวปภาวรินท์ เริงการ
ปวช.3/2 094-9372125
32/122 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-211026
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต 1. นายชินวัฒน์ อนันต์
ปวช.3/1 098-6847982
12/16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่
2. นางสาวธิดา ทุ่มชู
ปวช.3/3 063-1015483
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-212026
โทรสาร 076-218637
บริษัทเลขเลิศยศ จำกัด 2/1 ซ. 1. นางสาวบงกช ทองสกุล
ปวช.3/1 093-7215696
ประยูร 3 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาการ
1. นางสาวสุภาวัลย์ สว่างวงศ์
ปวช.3/2 093-6091634
บัญชี 62 ถ.พัฒนา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83000
โทร. 081-6919313
สำนักงานทีพีจี การบัญชี 27/4 1. นางสาวรัศมี ทองสุข
ปวช.3/1 099-2340461
ถ.กรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
2. นางสาวนันทิชา ผสมทรัพย์
ปวช.3/3 096-0724506
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076215303
โทรสาร.076-224752
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูรุ่งฤดี ไทรสุวรรณ์

ครูพีรพล บูรณะบุรี

ครูชไมพร บัวแก้ว
ครูชไมพร บัวแก้ว

ครูชไมพร บัวแก้ว

ครูชไมพร บัวแก้ว
ครูนิรมล คชแก้ว

ครูพีรพล บูรณะบุรี

หน้า 82

ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

39 บริษัทเอกการบัญชี และภาษี
อากรธุรกิจ จำกัด 51/112
ถ.พระบารมี หมู่ 6 อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต โทร.081-4761279,
076-323909
40 สำนักงานจังหวัดภูเก็ต (กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล) ศาลา
กลางจังหวัดภูเก็ต 5 ถ.นริศร
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทร.081-9700069
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(ฝ่ายจัดเก็บรายได้กองคลัง
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)
42 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ภูเก็ต 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-216118
43 ธนาคารออมสิน สาขาพูนผล
32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-213475 E-mail:
bm6411@gsb.or.th
44 บริษัทลากูน่า บันยันทรี จำกัด
390/1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-362300 ต่อ 1508
โทรสาร 076-362319
45 บริษัทวิชัยการบัญชี จำกัด 110/
428 ม. 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-610320
46 บริษัท เอ็นเอ็นเจ การบัญชีและ
กฎหมาย จำกัด 55/739 หมู่บ้าน
ดาวรุ่ง ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1. นางสาวชลิตา ต้อยน้อย
ปวช.3/1 094-3193487
2. นายเกียรติศักดิ์ ถิ่นทัพไทย
ปวช.3/3 098-8134235

ครูนิเทศ
ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง

1. นางสาวอัจฉรา ชำนาญแทน

ปวช.3/2

093-7818158

ครูศรายุทธ
ธารอำมฤต

1. นางสาวสมฤดี นุ่นสพ

ปวช.3/2

080-5356303

ครูศรายุทธ
ธารอำมฤต

1. นางสาวมณฑิรา นำพา

ปวช.3/1

063-1018095

ครูศรายุทธ
ธารอำมฤต

1. นางสาว เดือนเต็ม ทองอ่อน
2. นาย ศรศิลป์ ตันยิ้น

ปวช.3/1
ปวช.3/2

093-6489484
091-4610558

ครูชไมพร บัวแก้ว

1. นางสาวสุดา หวันหยี

ปวช.3/2

095-2811143

ครูจารึก ศรีนาค

1. นางสาวศิริประภา ฉัตรทัน
2. นายขจรเกียรติ กองแก้ว

ปวช.3/2
ปวช.3/2

095-0934038
082-5405089

ครูธัญญา คหาปนะ

1. นายสิรวิธญ์ มาตรา
2. นางสาวศิริกานต์ กลางพระเนตร

ปวช.3/2
ปวช.3/1

089-6185184
097-0930639

ครูธัญญา คหาปนะ

หน้า 83
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ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
Deal Fresh by Kosil 62/26 1. นางสาวจุรีรัตน์ ชมพู
ปวช.3/3 098-3377952
ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง 2. นางสาวอภิภาวดี แสงปาก
ปวช.3/2 094-5896485
จ.ภูเก็ต 83000
บริษัทเจวายคอร์ปอเรชั่น จำกัด 1. นางสาวกานต์มณี รอดเพชร
ปวช.3/3 095-2757924
18/15 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรสาร 076685230
มือถือ 099-4829877
E-mail : JY-Corporation
@hotmail.com
สำนักงานบีเคการบัญชี 371/13 1. นางสาวเมทนี คงนวลใย
ปวช. 3/3 087-8975015
ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 076219919
E-mail:
bkaccpk13@gmail.com
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอำเภอถลาง 1. นายเจษฎากร ตาสาย
ปวช.3/2 095-0746437
12/29 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-386880
โทรสาร 076-386878
พิทยาการบัญชี 100/203 ถ.
1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พันธุ์อุโมงค์ ปวช.3/1 094-8713691
ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ. 2. นางสาวณัฐกานต์ หอยสังข์
ปวช.3/3 087-4661846
ภูเก็ต 83000 0835039911
แผนกการบัญชี
1. นายปาโมกข์
สินอุดมพร ปวช.3/1
งานแนะแนว
2. นางสาวปัญญาพร อินไชย
ปวช.3/3
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูพีรพล บูรณะบุรี
ครูพีรพล บูรณะบุรี

ครูชไมพร บัวแก้ว

ครูจารึก ศรีนาค

ครูนิรมล คชแก้ว
ครูวิไลรัตน์ เพ็ชรหึง
ครูธัญญา คหาปนะ

หน้า 84

ตารางส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
นักศึกษาระดับชั้นปวช 3 แผนกวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1 โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต 1 ซ.
1.นายยศ เอี่ยมสกุล
ปวช.3/2
สุรินทร์ ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2.นายสิทธิพงศ์ ทองดี
ปวช.3/2
83000 โทร.076-215020-9

ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

2 โรงแรมราไวย์ปาล์ม บีช รีสอร์ท
66/2 หมู่ที 6 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทร.076613509 E-mail: hr@rawai
palmbeachresort.com
3 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ภูเก็ต พัน
วา บีช 8/88 ถ.ศักดิ์เดช ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000 โทร.076302900 E-mail:hr@crowne
plazaphuket.com
4 โรงแรมศาลาภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์
สปา 333 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 83110 โทร.076-338888
E-mail: hrphuket
@salaphuket.com
5 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท
ภูเก็ต 52 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076370200 E-mail: tatchapan
@hoildayinn-phuket.com
6 โรงแรมลิตเติ้ลยอนย่าภูเก็ต 63/2
ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076355901-2 E-mail: hr.littlen
yonya@gmail.com

ครูนิเทศ
ครูฉวีวรรณ ชัยเพชร

1.นางสาวโชติรส บัวชัย
2.นางสาวศศิกานต์ รอบรู้

ปวช.3/4
ปวช.3/4

ครูภาวินี ทรัพย์ทวี

1.นางสาวรัชนีกร เอียดเขานุ้ย
2.นายจักรกฤษ ฟูบินทร์
3.นางสาวอัจฉรา โมฟี
4.นายสุทธินันท์ หาทรัพย์

ปวช.3/3
ปวช.3/1
ปวข.3/2
ปวช.3/1

ครูกุลริศา ตรีโชติ

1.นางสาวจิราภรณ์ ชูวรรณรักษ์

ปวช.3/2

ครูจรรจิรา ดารา
ชาติ

1.นางสาวพรนิศา ศรีนวล
2.นางสาวธนัชชา กุลดิลก

ปวช.3/4
ปวช.3/4

ครูโสภณ หมานมิเละ

1.นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะ
2.นายธญเทพ นาคะเสถียร

ช.3 MEP
ช.3 MEP

ครูกุลริศา ตรีโชติ

หน้า 85

ที่
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10

11

12

13

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
โรงแรมทวินปาล์มส์ภูเก็ต106/46 1.นางสาวอชิรญา เชิงชาญ
ช.3 MEP
ซ.6 ถ.หน้าหาดสุรินทร์ ต.เชิง
2.นางสาวกภคนันท์ แซ่จิว
ช.3 MEP
ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 3.นางสาวพิชญ์ชนก สินอุดมวงค์
ปวช.3/3
โทร.076-316537 Email :
4.นางสาวรุ่งฤดี วาร์ศรี
ปวช.3/3
hr@twinplans-group.com
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่า 1.นางสาวพรรษา ขันตีสพังหลวง
ปวช.3/3
ตอง 239/14 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200
ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83150 โทร.076-302194
E-mail: hr@deevana
plazaphuket.com
โรงแรมสุพิชาฌาย์ พูคแอคเซส 1.นางสาวพรประภา แซ่ฉั่ว
ปวช.3/2
999 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2.นางสาวชลธิชา ละมูน
ปวช.3/1
83000 โทร.076-685350
3.นางสาวเบญญาภา พึ่งถิ่น
ปวช.3/4
Email: admin@supicha
4.นางสาวโซเฟีย ช่วยบุญ
ปวช.3/4
poolaccesshotel.com
5.นายนิรศัย แซ่ตัน
ปวช.3/4
6.นางสาวอรอนงค์ ศิรินุพงศ์
ปวช.3/1
7.นางสาวอรปรียา พรหมราช
ปวช.3/1
โรงแรมเดอะพาร์ ภูเก็ต 91/155 1.นางสาวเกศนภา ศรีระบาย
ปวช3/4 094-5896930
ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู้ อ.
กระทู้ จ.ภูเก็ต โทร.076-510960
Email: K_jtrr@hotmail.com
โรงแรมวินด์แฮม ซีเพิรล์ ภูเก็ต 1.นางสาวนวลศิริ แซ่แต้
ช.3/3 กร 062-2427869
12 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 2.นางสาวสุดารัตน์ ผะกาแดง
ข.3/1 กร 085-0688523
จ.ภูเก็ต โทร.076-303500
E-mail: hrm@wyndhamsea
pearlphuket.com
บริษัทมิวเร็กซ์ (บลูแคนย่อน)
1.นายธีระวัฒน์ มุลิกะบุตร
ปวช.3/2
165 ม.1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.
2.นายทิชานนท์ รักมิตร
ปวช.3/2
ภูเก็ต 83110 โทร 076-328088 3.นายอามีน เฉลิมขวัญ
ปวช.3/2
Email:payroll.master@blue
camyonphuket.com
โรงแรมสันธิญา เกาะยาวใหญ่ รี 1.นางสาวณัชชา คล่องสมุทร
ปวช.3/4
สอร์ท แอนด์ สปา 88 ต.พรุใน
อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000
โทร.093-5759959
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูชฎายุ
สิทธิสมบูรณ์

ครูโสภณ หมานมิเละ

ครูจิตติมา
เกลาเกลี้ยง

ครูชฎายุ
สิทธิสมบูรณ์
ครูโสภณ หมานมิเละ

ครูจรรจิรา
ดาราชาติ

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
14 บริษัทเอ็น โฮเทล จำกัด128/2 1.นางสาวสุตภัทร ขุนชาญ
ปวช.3/2
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 2.นางสาวกฤติยา แก้วนิมิตร
ปวช3/2
โทร 076-336499
3.นายสิทธิชัย กลมกลึง
ปวช.3/2
Email: ahrmdmk@play
4.นางสาวพรรณพัชร เอี้ยะตะกูล
ปวช.3/4
ainternational.com
5.นางสาวณัฐนันท์ สุขเงิน
ปวช.3/4
6.นางสาวปัณฑิตา ลาวัลย์
ปวช.3/4
7.นางสาวเสาวนีย์ อรุณรัตน์
ปวช.3/3
8.นางสาวสิริ วิลยั เลิศ
ปวช.3/3
9.นางสาวนิชนิภา หงษ์วงศ์ไพศาล ปวช.3/3
15 โรงแรมสุโขสปา 5/10 ถ.เจ้าฟ้า 1.นางสาวอทิตยา รักวงษ์
ปวช.3/4
ตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2.นางสาวปราวรรณ ลิม่ มาสกุล
ปวช.3/3
83000 โทร 076-530456
3.นางสาวบุญญรัตน์ พลนาค
ปวช.3/4
Email:hr@sukkospa.com
4.นางสาวธนัชพร มีพัฒน์
ปวช.3/4
5.นายวาเลนติโน่ ตูรินี่
ปวช.3/2
16 โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดซ์ โฮ 1.นางสาวเบญจวรรณ บุญเมือง
ปวช.3/4
เทล แอนด์ สปา 125/23,
2.นางสาววัลวิศา สิริศรีเกษตร
ปวช.3/4
123/15-16 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 3.นางสาวอรอนงค์ พูดเพราะ
ปวช.3/4
ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
4.นางสาวพิมมาดา รักษ์วงศ์
ปวช.3/4
83150 โทร.076-340666 Email:
hrd@royalparadise.com
17 โรงแรมDiamond Cottage
1.นางสาวฟ้ารุ่ง สงวนฤทธิ์
ปวช.3/2
Resort & Spa 6 ถ.กะรน
2.นางสาวธัญญวรรณ ไชยฉิม
ปวช.3/2
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร.076-330326 E-mail: hr
@diamondcottage.com
18 โรงแรมกะตะการ์เด้น รีสอร์ท 32 1.นายณัฐพล ชูใหม่
ปวช.3/4
ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2.นายดนุช ตันติพิทยานนท์
ปวช.3/4
83100 โทร.076-330627-8
E-mail: katagarden
@hotmail.com
19 โรงแรมซันวิงบางเทาบีช 22 ถ.ศรี 1.นางสาวพิมลพรรณ ไชยวิเชียร
ปวช.3/1
สุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
2.นายณัฐทชัย ดวงมาก
ปวช.3/1
จ.ภูเก็ต 83110 โทร.076337400-06 Email: hrsunwing
@oceanresortgroup.net
ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูจรรจิรา
ดาราชาติ

ครูภาวิณี ทรัพย์ทวี

ครูโสภณ หมานมิเละ

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

ครูจิตติมา
เกลาเกลี้ยง
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
โรงแรม JW Marriott Phuket 1.นางสาวสุภานัน วงศ์ฐิติคณ
ุ ากร
ปวช.3/3
Resort & Spa 231 ม.3 ต.ไม้ขาว 2.นางสาวรัษฎาพร ทิพย์สิงห์
ปวช.3/1
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-338000 Email:
Sansanee.r@hotmail.com
โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รี 1.นางสาวพนิดา นราภักดี
ช.3 MEP
สอร์ท 168 ม. 6 ซ.หาดลายัน 4 2.นางสาวศศิวิมล วิลยั เลิศ
ช.3/3
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110 โทร.076-317200
Email: sasiprapha_
no@anantara.com
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 154
1.นางสาวจุฑาพร ใจดี
ปวช.3/1
ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
2.นางสาววรากานต์ เชษฐวรกุล
ปวช.3/4
จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076233333
Email: personnel
@royalphuketcity.com
โรงแรมThe Westin Siray Bay 1.นายฐิติพันธ์ ทองพบ
ปวช.3/2
Resort & Spa Phuket 21/4
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-335773
E-mail:Renjarat.hempun
@westhhotels.com
โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์
1.นางสาวพรรณปพร ปลูกผล
ปวช.3/3
ฮิลล์ไซด์1 ซ.โคกโตนด 3 ถ.โคก
โตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83100 โทร.076-330945-49
E-mail: hrm
@sugarplamgrand.com
โรงแรมเดอะยามา โฮเทล ภูเก็ต 1.นางสาวณัฐมน บุญพา
ปวช.3/2
5 ซอย 2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83110 โทร.076303450
Email: hrm@
theyamaphuket.com
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูจรรจิรา ดารา
ชาติ

ครูจิตติมา เกลา
เกลี้ยง

ครูฉวีวรรณ ชัย
เพชร

ครูฉวีวรรณ ชัย
เพชร

ครูทิพวรรณ บัว
อินทร์

ครูทิพวรรณ บัว
อินทร์
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ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

26 โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท
เขาหลัก18/1 ซ.หาดนางทอง ถ.
เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82220 E-mail: hrmcsk
@chr.co.th โทร.076-423800
27 โรงแรมHotel October Phuket
12/6 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.096-6455507
28 โรงแรมSplash Beach Resort
65/47 ซ.ไม้ขาว 4 ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-372000
Email: sujitra.p@spla
shbeachresort.com
29 โรงแรมWyndham sea pearl
resort Phuket 12/1-9 ถ.พระ
บารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83150 โทร.076-303500
Email: hem@wyndham
seapearlphuket.com
30 โรงแรมมาย บีช รีสอร์ทภูเก็ต
105 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000 โทร 076-305066
Email: hrm
@mybeachphuket.com
31 บริษัท ภูเก็ตฟิต จำกัด 91/26 ถ.
วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83130 โทร.086-2850636
Email: job@phuketfit.com
32 บริษัท อันดามันบีชสวีท จำกัด
60/12 ถ.ราษฎ์รอุทิศ200ปี
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โทร.076-341879 Email: hro
@beachsuites.com

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นายเอเซีย หง้าบุตร
ปวช.3/3

ครูนิเทศ
ครูจรรจิรา
ดาราชาติ

1.นางสาววริศรา หุ่นสำราญ
2.นางสาวนฤภร เดชอุดม

ปวช.3/1
ปวช.3/1

ครูฉวีวรรณ
ชัยเพชร

1.นางสาวพรยมล อมโร
2.นางสาวจิณัฐดาภรณ์ ปัญญาธนา
ภรณ์
3.นางสาวศุภรัสมิ์ มละสาร
4.นางสาวพัชรพร สาทู
5.นางสาวดีนี่ โรมินทร์
6.นางสาวพฤกษา ตรีพัฒน์
1.นางสาวชฎาภรณ์ สุขบาล
2.นางสาววิภาพร ศิรผิ ล

ช.3 MEP
ช.3 MEP

ครูจรรจิรา
ดาราชาติ

1.นางสาวเปมิกา พงษ์รัตน์
2.นายณัฐกฤษ สงวนนาม

ปวช.3/4
ปวช.3/4

ครูฉวีวรรณ ชัย
เพชร

1.นางสาวพิจิรา ชาวไทย
2.นายกฤษดงวงศ์ ฑีสุกะ

ปวช.3/2
ปวช.3/2

ครูภาวิณี ทรัพย์ทวี

1.นางสาวนรินทร์ ชุตินทร

ปวช.3/3

ครูโสภณ หมานมิเละ

ช.3 MEP
ช.3 MEP
ปวช.3/1
ปวช.3/1
ปวช.3/3
ปวช.3/3

ครูโสภณ หมานมิเละ

หน้า 89

ที่

สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

33 โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท 22/1
ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076239888 Email: hr@phuket
boatlagoon.com
34 โรงแรมภูคีตา24/5 ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.091-0342269 Email:
accounting@phuketa.com
35 โรงแรมไอยารา ฮิลท้อปส์ บูทิค
รีสอร์ท แอนด์ สปา 125 ม.3
ถ.ศรีสุทัศน์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110 โทร.076271271
Email: hrm
@ayarahilltops.com
36 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ภูคีธรา
40/5 ถ.ชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-397777 Email:
h9932-hr2@accor.com
37 โรงแรมHilton Phuket Arcadia
Resort & Spa 333 ถ.ปฎัก
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร.076-396433 Email:
jenjira.apaiso@hilton.com
38 Club no 43 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.095-4260251 Email:
kow99kow@gmail.com
39 โรงแรมเดอะไทด์ บีชฟร้อนท์
สิเหร่ ภูเก็ต 168 ถ.เทพประทาน
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-530378-9 Email:
hr.thetide@gmail.com

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
1.นางสาวธิดา สมาน
ปวช.3
MEP

ครูนิเทศ
ครูชฎายุ
สิทธิสมบูรณ์

1.นางสาวอลิสา เอ่งฉ้วน

ปวช.3/3

ครูฉวีวรรณ
ชัยเพชร

1.นางสาวณิชาภัทร โลกวิจิตร
2.นางสาวภัทรลดา พรมดวงศรี

ปวช.3/3
ปวช.3/3

ครูจิตติมา
เกลาเกลี้ยง

1.นายสุกฤต บุนนท์
2.นายชคัตตรัย เหนียวแน่น
3.นางสาวอารียา มากเสมอ

ปวช.3/3
ปวช.3/3
ปวช.3/4

ครูภาวิณี ทรัพย์ทวี

1.นางสาวสุชาวดี ชำนาญเรือ
2.นางสาววราพร ดาบทอง

ปวช.3/1
ปวช.3/2

ครูฉวีวรรณ
ชัยเพชร

1.นายระพีพันธุ์ พัวตะมะ

ปวช.3/1

ครูภาวิณี ทรัพย์ทวี

1.นางสาวลักษิกา พฤกษตระกุล
2.นางสาวอุไรวรรณ โสมณวัฒน์
3.นางสาวสรัญญา ชูช่วย

ปวช.3/4
ปวช.3/4
ปวช.3/4

ครูกุลริศา ตรีโชติ
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ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต 10 1.นางสาวพัชรี สิ่งของ
ปวช.3/1
ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.เมือง 2.นายพัสกร มัชฌิกะ
ปวช.3
จ.ภูเก็ต โทร.076-338500
MEP
Email: nitjarin.n
@angsana.com
โรงแรมThe Viridian Phuket 1.นายธนภัทร อินจงจิตร
ปวช.3/3
206/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200ปี
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร.076-342579 Email: hr
@viridranphuket.com
โรงแรมเบส เวสเทิร์น ป่าตอง บีช 1.นางสาวเขมิกา เกตุสิริ
ปวช.3/1
190 ถ.ผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076360200 Email: Jobs@bestwe
sternpatongbeach.com
โรงแรมโคโคนัท วิลเลจ 20 ถ. 1.นางสาวนราธิป เดชอรัญ
ปวช.3/1
ประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.
2.นางสาวกมลทิพย์ สุธีกาญจโนทัย ปวช.3/1
เมือง จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076- 3.นางสาวสาธินี นิรภัย
ปวช.3/1
366312 Email:info@coconut
villageresort.com
โรงแรมดิเอ็นจันทรา พลูสวีท
1.นางสาวกัญญารัตน์ ดำทิพย์
ปวช.3/1
ภูเก็ต 41/44 ม.1 ถ.เทพประทาน
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-510011 Email:
hr@nchontrapoolsuite.com
โรงแรมดาราภูเก็ต 14/18 ถ.เจ้า 1.นางสาวปฐมาวดี ไกรศรีสมบัติ
ปวช.3
ฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
MEP
83000 โทร.076-612846-8
Email: hr@daraphuket.com
โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ 1.นายอนิสุทธ์ เบญจมาศ
ปวช.3/2
1 ถ.ปากบาง ต.กะรน อ.เมือง
2.นายคฑาวุธ ใจดี
ปวช.3/2
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.0763.นายสิรณ
ิ ัฎฐ์ หนูพงษ์
ปวช.3/2
360353 Email:hrbrkt
4.นางสาวอารียา ไทรทองคำ
ปวช.3/3
@katagroup.com
5.นางสาวปุณยาพร ขมิ้นทอง
ปวข.3/3
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูจิตติมา
เกลาเกลี้ยง

ครูชฎายุ
สิทธิสมบูรณ์

ครูชฎายุ
สิทธิสมบูรณ์

ครูชฎายุ
สิทธิสมบูรณ์

ครูกุลริศา ตรีโชติ

ครูกุลริศา ตรีโชติ

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

หน้า 91

ที่
47

48

49

50

51

52

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่อ – นามสกุล
ระดับชั้น
เบอร์โทร
โรงแรมภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ทแอนด์ 1.นางสาวกรกันยา สกุลหิรญ
ั
ปวช.3/3
สปา 34 ถ.หลวงพ่อฉ้วน ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร076-360353
Email: hrbrkt
@katagroup.com
โรงแรมออลซีซั่น ในหาน ภูเก็ต 1.นางสาวหงษ์รัตน์ เกตุแก้ว
ปวช.3/2
14/53 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง 2.นายชยากร เค้ายา
ปวช.3/2
จังหวัดภูเก็ต 83130
3.นายภุธเรศ พลับสิงห์
ปวช.3/2
โทร.076-363666
4.นางสาวพาฝัน แสวงทิพย์
ปวช.3/2
โทรสาร.076-363699
5.นางสาวมีเกียรติ ณ นคร
ปวช.3/1
6.นางสาวชนาพร ฮ่องสกุล
ปวช.3/2
7.นางสาวกนกวรรณ โกยสกุล
ปวช.3/2
โรงแรมวิลล่าโซลิธูท รีสอร์ท
1. นายอภิชิต ชมเช้า
ปวช.3/4
แอนด์ สปา 53/25 ม.5 ซ.บ้านใน 2. นายธีรภัทร ทิพย์กำเนิด
ปวช.3/4
ตรอก ถ.เจ้าฟ้า อ.เมืองภูเก็ต จ. 3. นายณัฐกร จุ้ยปุก
ปวช.3/4
ภูเก็ต 83130 โทร.076-521333 4. นายนรพล วงศ์สุวรรณ
ปวช.3/4
โรงแรมดุสติ ธานี ลากูน่าภูเก็ต 1.นางสาวพลอยทิพย์ นาคพันธ์
ปวช.3/1
390 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ. 2.นางสาวศศิญา สายทอง
ปวช.3/1
ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร 076-062362999
E-mail: kuntarat.kb
@dusit.com
บริษัท พีจีเอส โฮเทลส์ จำกัด
1.นางสาวเหมือนฝัน เย็นสุวรรณ
ปวช.3/4
48/12 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง 2.นางสาวพิมพ์ลภัส สุขใส
ปวช.3/1
จ.ภูเก็ต 83100 โทร.076333288
Email: hr.officer.hata
@pgshotel.com
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช 1.นายณัฐนนท์ พลหล้า
ปวช.3/4
รีสอร์ท 29 ซ.กะรนนุ้ย ต.กะรน 2.นายเจยวัฒน์ วชรพงศกร
ปวช.3/4
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทร.076370100 โทรสาร.076-340479
E-mail : training.phuket
beach@lemeridien.com
สถานประกอบที่ฝึกอาชีพ

ครูนิเทศ
ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

ครูภาวิณี ทรัพย์ทวี

ครูกุลริศา ตรีโชติ

ครูจิตติมา
เกลาเกลี้ยง

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

หน้า 92

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 กันยายน 2562
ชื่อ – สกุลนักศึกษา
ระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์
53 โรงแรมกะตะ ร็อค 186/22 ถ. 1.นายนัฎพงค์ จารุพงศานนท์
ปวช.3/4
โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83100 โทร.076-370777
โทรสาร.076-370776 Email:
training@kataraocks.com
54 โรงแรม Club Med 3 ถ.กะ 1.นายพัสกร คุณลักษณ์
ปวช.3/3
ตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83100 โทร 076-330455
Email:
phucrehn01@clubmed.co
m
55 โรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท 1.นายกันต์กวี จินดาการ
ปวช.3/4
ป่าตองภูเก็ต199 ถ.ราษฎร์
อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
ที่

สถานประกอบการ

ครูนิเทศ
ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์

ครูทิพวรรณ
บัวอินทร์
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ตารางการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

สถานประกอบการ

1 J&B Wedding Phuket 64
ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-601395
2 Perfect Wedding Phuket
109/5-6 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.089-6855042
3 Wedding World Phuket 8 ถ.
ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 076530482
4 เรือนรักเวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต
157/41-42 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
5 HE SHE IT 53 ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.097-1525851
6 ร้านยุไว สาขาบางเหนียว
315 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
7 ร้าน Be Boutique 55/792
หมู่บ้านวิลล่าดาวรุ่ง ถ.เจ้าฟ้า
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.063-2291465
8 บริษัทรุ่งเรืองดีไซน์130/292
หมู่ที่ 5 ถ.ศรีสุชาติ ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.089-7246924

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 กันยายน 2562
ชื่อ – สกุลนักศึกษา
ระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์
1.นายศรัณยู
จารุพงศา ปวช.3 คฟ
2.นางสาวศุภวรรณ
นนท์
ปวช.3 คฟ
เดชแสง

ครูวรรณิสา รัฐจักร์
ครูพัชรีญาภรณ์
ปินตาคำ

1.นางสาวชฎาทิพย์
2.นางสาวกนกลักษณ์

ใจหลัก
ปวช.3 คฟ
ทองหวาน ปวช.3 คฟ

ครูจักรฤษณ์ สิวะกุล
ครูอารยากร รัตนบุรี

1.นางสาวอัยริน

แก้วหล่อ

1.นางสาวน้ำฝน

นาคสวัสดิ์ ปวช.3 คฟ

ครูจักรฤษณ์ สิวะกุล
ครูพัชรีญาภรณ์
ปินตาคำ
ครูวรรณิสา รัฐจักร์
ครูจักรฤษณ์ สิวะกุล

1.นางสาวสมัชญา
2.นางสาวศริประภา

บุญกลิ่น ปวช.3 คฟ
กุลพิพัฒน์
วงศ์
อินทประ ปวช.3 คฟ
โภช

1.นางสาวสุคณฑา

ปวช.3 คฟ

1.นางสาวเขมอัปสร

ตันไท

ปวช.3 คฟ

1.นายพัฒนพล
2.นายอนันตชัย

เสาวคนธ์
หลักบ้าน

ปวช.3 คฟ

ครูนิเทศ

ครูอารยากร รัตนบุรี
ครูวรรณิสา รัฐจักร์
ครูพัชรีญาภรณ์
ปินตาคำ
ครูอารยากร รัตนบุรี
ครูอารยากร รัตนบุรี
ครูวรรณิสา รัฐจักร์
ครูจักรฤษณ์ สิวะกุล
ครูอารยากร รัตนบุรี

หน้า 94

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 กันยายน 2562
ชื่อ – สกุลนักศึกษา
ระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์
9 ร้านคลินิกเสื้อผ้า R-SEWING
1.นางสาวนภาภร
ปาทา
ปวช.3
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2.นางสาวรัชณีวรรณ แก้วกาหลง
คฟ
ภูเก็ต 512 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร.0933328880
10 ร้านพี่ส้ม 21/13 ซ.5 ถ.ศักดิ์เดช 1.นางสาวพัณณิตา
กริชกำจร
ปวช.3
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
คฟ
83000 โทร. 085-8861004
11 ร้านยุไว เวดดิ้ง สตูดิโอ 82 ถ.
1.นางสาวเก็จมณี
พลับพริ้ม
ปวช.3
บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
คฟ
จ.ภูเก็ต 83000
โทร.086-9544755
12 ร้าน Bobostudio 19/23 ถ.
1.นายจักรพงษ์
ท่อทิพย์
ปวช.3
มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
คฟ
ภูเก็ต 83000 โทร.089-4715069
ที่

สถานประกอบการ

ครูนิเทศ
ครูอารยากร รัตนบุรี
ครูวรรณิสา รัฐจักร์

ครูพัชรีญาภรณ์
ปินตาคำ
ครูอารยากร รัตนบุรี
ครูพัชรีญาภรณ์
ปินตาคำ
ครูอารยากร รัตนบุรี
ครูวรรณิสา รัฐจักร์
ครูจักรฤษณ์ สิวะกุล

