กำหนดกำรฝึกประสบกำรณ์ทกั ษะวิชำชีพ (ช่วงที่ 2) ปีกำรศึกษำ 2/2562
ประกำศ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2563
ตามหนังสือที่ พท.1350100143/ว.117 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ เรื่อง ขอระงับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เนื่องด้วยจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กาลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอ
ความร่ ว มมื อ จากสถานศึ ก ษาในการเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
(COVID – 19) ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีการระงับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาไว้นั้น
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
(COVID – 19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะแรกสาหรับกิจการและสถานประกอบการ 6 ประเภท
ให้สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้ง ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ
พบว่าสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญ ชี,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ,สาขาวิชาช่างยนต์,
สาขาวิชาช่างอิเล็ก ทรอนิก ส์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง มีความพร้อมที่จ ะรับ นัก ศึกษาให้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โดยมีกาหนดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563
สาหรับสาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม สถานประกอบการยัง
ชะลอที่ จ ะรับ นักศึก ษาฝึกประสบการณ์ทั ก ษะวิชาชีพ ในช่วงนี้ ทางวิท ยาลัยฯ จะกาหนดช่วงเวลาการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมให้ภายหลัง
ในการนี้วิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ายัพ และบริหารธุรกิจ จึงขอแจ้งก าหนดการฝึกประสบการณ์ทั กษะ
วิ ช าชี พ ในช่ ว งที่ ๒ ของนั ก ศึ ก ษาร ะ ดั บ ชั ้ น ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช าชี พ ชั ้ น ปี ที ่ 2 แ ล ะ ร ะ ดั บ ชั ้ น
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าการบั ญ ชี , สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ,สาขาวิ ช า
ช่ า งยนต์ , สาขาวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า กาลั ง ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2/2562
โดยมี กาหนดการฝึ ก ในวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2563 ซึ่งได้แนบรายชื่อ
นักศึกษาที่มีความพร้อมสาหรับการฝึกในช่วงที่ ๒ มาท้ายประกาศนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.ธนภัทร มั่นคง)
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

รำยชื่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม – 20 มิถุนำยน 2563
สำขำกำรบัญชี
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้
2
3
4
5
6

7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นางสาวนารี กันนะ
นางสาวสวย ลุงนะ
นางสาวกัญจน์พิญช์ พูลจีน
ธนาคารออมสิน สาขาสันทราย
นางสาวจริยา ขันเงิน
นางสาวผ่องพรรณ ชนาภัทรสืบสกุล
บริษัท ธรินทร พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ นางสาวรัชนี ใจคา
กรุ๊ป จากัด
นางสาวอรพิชญ์ บัวละวงค์
ธนาคารออมสิน สาขากาดสามแยก
นางสาวณัฐยารัตน์ จั่นต่า
นางสาวสาวิตรี ทับทอง
นางสาวปริญญา พุทธา
ธนาคารออมสิน สาขารวมโชค
นางสาวอนันธณา มาเย่อ
นางสาวสโรชา ทิพประไทยแก้ว
นางสาวจุฑามาศ ชัยศรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอสันทราย
นางสาวณัฐธิดา วิละแสง
นางสาวพิมลพร เตชะนา นางสาวอรพินท์
ตุ้ยตามพันธ์
นางสาวพรธิกา สถานีตารวจภูธรแม่โจ้
นางสาวยู้ อุ้มคา
นางสาวอธิชา พุ่มพวง
นางสาวจริญญา อาซอง
ธนาคารกรุงไทย สาขามีโชค
นางสาวพัชรี ยากู๋
นางสาวนรีกานต์ จาตุรปัญญาสกุล
นางสาวกฤษดาพร วชิรพงศ์ไพร
ธนาคารออมสิน สาขาบวกครกหลวง
นางสาวอาริสา สุขคา
นางสาวนิตยา เวชสินพร
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้
นางสาวพรพรรณ ปันระนะ
นายมานะพล ผิวผ่อง

หมำยเหตุ

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
11 บริษัท รัตนโกสินทร์การบัญชี จากัด

12

บริษัท เอ-วัน แอคเคาท์ติ้ง จากัด

13

บริษัท พิทยาออดิท จากัด

14

บริษัท พิมทองการบัญชี จากัด

15

ห้างหุ้นส่วนจากัด ลานนาการบัญชีธุรกิจ

16

สานักงาน เชียงใหม่การบัญชีธุรกิจและ
กฎหมาย

ชื่อ - สกุล
นางสาวกรรณิการ์ ซือผ่า
นางสาวจีระนันท์ ปัญญา
นางสาวพรนิภา แสนดี
นางสาวหนูเคอ ลุงซอ
นางสาวกานต์ชนก แหมไธสง
นายทวีศักดิ์ พวงมาลา
นางสาวจันทร์หอม เตยะ
นางสาวแสงโย่ นางสาวญาณธิชา ไชยปัญโญ
นางสาวพิมใจ ศูนย์ตาอ้วน
นายกิตติวัฒน์ วัตถัง
นางสาวจีรวรรณ วรรณชัย
นางสาวมลฑกานต์ แสนวิชา

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม – 20 มิถุนำยน 2563
สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 ร้าน บอยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส
2
3

ห้างหุ้นส่วนจากัด กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์
Good Speed Computer
Hight Computer

4

Microtech

5

เอ็น.พี.วัน คอมเซอร์วิส

6

เทศบาลตาบลแม่โป่ง

7

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จากัด

8

บริษัท สปีด ซีเอ็ม จากัด

9

ร้าน นิวบิสท์คอมพิวเตอร์

10

บริษัท ไอโอนอน จากัด

11

ห้างหุ้นส่วนจากัด สามารถ ไอที เซอร์วสิ

12

ร้านรินทร์คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ

13

ร้าน Easy com

14

เอ็มเทคโน๊ตบุ๊คเซอวิสช้อป ช้างเผือก

ชื่อ - สกุล
นายกฤษณ์ แซ่พ่าน
นางสาวสุธิดา โพติยะ
นายพลอนันต์ จันทร์ต๊ะ
นางสาวจันทิพา ประภาสกานต์โกศล
นายสิทธิกร สว่างศรี
นายภาณุพงศ์ ไชยซาววงค์
นายเกียรติยศ สุพจน์เฉลิมขวัญ
นางสาวทิพย์สุดา ไทยยันโต
นางสาวบุญศิริ เจริญพร
นายอภิเดช แซ่เฒ่า
นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมพุฒิ
นางสาวปิยธิดา ดวงแก้วสุข
นายปี จันตา
นายธนวัฒน์ แสวงดี
นางสาวนล ลุงทอง
นางสาวจิราภา พลกล้า
นางสาวภัสรลักษณ์ ศักดิ์ธนศิริ
นางสาวจีราพร สุพงษ์
นายเอกกมล ไชยจินตา
นายวิษณุพงษ์ ศรีวงศ์เกิด
นายรัฐเขตฐ์ ไชยวงค์
นายศุกภโชค จันทร์ศรี
นายศุภกร มะโนคา
นายธีรภัทร จาคะมณี
นายศุภกร ใจอาษา
นางสาวอโรชา แซ่หยาง
นายทรงพล จีระศักดิ์
นางสาวยลดา อินทจักร์
นางสาวจินดารัตน์ วงษ์ลาภวัฒนา
นางสาวมนฤดี นายจารุพงศ์ อางีกุ
นายสรรเสริญ ชูเกียรติงาม

หมำยเหตุ

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
15 ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอ.ที. นอร์ทเทิร์น (
I.T. NORTHERN Partnership
Limited)
16 ห้างหุ้นส่วนจากัด คอมพ์แอนด์แอคเซส
พ้อยท์
17 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (สาขา
ภาคเหนือตอนบน) DEPA
18

ที่ทาการไปรษณีย์แม่รมิ

19

สมาคมส่งเสริมพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย
จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จากัด

20
21

สานักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การ
มหาชน

22

เกรสเกล ดิจิตอล อคาเดมี่

23

ห้างหุ้นส่วนจากัด โปรดัค ครีเอชั่น

24

ร้านป้าย บิ๊กอาร์ต

25

บริษัท รวมป้าย แอนด์ ดีไซน์ จากัด

26

EX4 ADVERTISING

27

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ

ชื่อ - สกุล
นายพิพัฒน์ ณ ปลัด
นายตะวัน นาคายิม่า
นางสาวมยุรญ
ิ จันตา
นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์แก้ว
นางสาวกนกวรรณ ปัญญาเรือง
นายณัฐพงษ์ เฉลิมยุทธ
นายนพกร บุญธรรม
นายศิลา เวียรชัย
นางสาวนฤมล สมบูรณ์
นายล่าซา บารุง
นายปรมัตถ์ วิชัย
นางสาวเขมอัปสร สุทธิอาจ
นายบัญญัติ เลาว่าง
นายวัชริศ สนั่นไหว
นางสาวรัตนาภรณ์ แก่นทับทิม
นายสาคร บรรหาญ
นายสหรัฐ สุขสุทธิ์
นายไผท อยู่อย่างไท
นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ เสียงสนั่น
นายศรุสพร นันตาวรัตน์
นายธีรดนย์ ธรรมชัย
นายกีรติ คาฝั้น
นายอภิสิทธิ์ พัฒนาพิพฒ
ั น์สุข
นายณัฐภูมิ สุธรรมมา
นายชัชนันท์ คันทะ
นายจักรกฤษ อ้นประเสริฐ
นางสาวสุภาภรณ์ ขุนาพรม
นายวิรชาติ ไทยถาวร
นายเพชรไทย ออมน้าใจ
นายอดิเทพ ขันทะ
นายชาคริต อย่างคุณธรรม
นางสาววศมลย์ หงษ์ปรานันทน์

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม – 20 มิถุนำยน 2563
สำขำช่ำงยนต์
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 อู่สัญเชอร์วิส
2

เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์99

3

แอร์โช้คอัพ

4

อู่อ๊อดบริการ

5

อู่ทวีทรัพย์การช่าง

6

อู่อัษฎา

7

อู่สันต์บริการ

8

อู่เจบี เรซชิ่ง ช็อป

9

บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ จากัด

10

บริษัท นพรัตน์ จากัด สาขาใหญ่

11

อู่ใหญ่การช่าง

12

เค ที ที อะไหล่

13

อู่ช่างนัฐ

14

นพรัตน์ยางยนต์ เชียงใหม่

15

อู่ประยูรการช่าง

ชื่อ - สกุล
นายเกียรติชัย ศิลปชีพวิไล
นายฝรั่ง นายหน่อย
นายศรายุทธ เที่ยงอยู่
นายศิววงศ์ กิตติธราพงศ์
นายญาณวุฒิ กิ่งแก้วเพชร
นายปฎิภาณ กันทะยอม
นายบูรพา อนุรกั ษ์รุ่งโรจน์
นายดนุสรณ์ พวกสจะ
นายอนุพงษ์ ขอดน๊ะ
นายสิทธิชัย ส่างยี่
นายอธิพงษ์ ล่าบัว
นายกล้าณรงค์ ไชยขัน
นายสมชาย นวลตา
นายพิพัฒน์ แก้วมา
นายธนกร สุขประเสริฐ
นายสมชาย แสงคา
นายเอกชัย เกณรัมย์
นายชัยรัตน์ พิศสุข
นายแดง ลุงขัด
นายกรภัทร์ ธรรมศูนย์
นายธวัชชัย ผลาวุฒิ
นายปิยพนธ์ ใจแสง
นายกฤติเดช ใจศรี
นายภัสกร มูลเต้ง
นายณัฐนันท์ ภูทอง
นายดา ลุงจิ่ง

หมำยเหตุ

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
16 อู่กิจเจริญยนต์
17

GT Racing Service Chiang Mai

18

MJ Auto chiang mai

19

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ

ชื่อ - สกุล
นายนันทภพ ปู่ปุ๊
นายสิทธิชัย ชิมือ
นายสุรศักดิ์ สอนหล้า
นายณัฐพล ประเวชไพร
นายสินเป็ง ลุงศรี
นายจิรสิน มะยุลา
นายบุรินทร์ กามา

หมำยเหตุ

รำยชื่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม – 20 มิถุนำยน 2563
สำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 ร้านทิกเกอร์ซาวด์
2
3

4
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นายจารัส เพิ่มทรัพย์
นายประกฤษฎิ์ เหมวงค์
บริษัท นีโอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์แกลเลอรี่ นายณภัทร์ ตรีอุบล
จากัด
นายก้องกิจ สินธุ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เคเค ซัพพลาย การ
นายทวีศักดิ์ เพียรและ
วิศวกรรม
นายเอกภาพ แซ่ลี
นายอาทิตย์ เย็นพาโชค
นายธีรวุฒิ อายีกู่
ห้างหุ้นส่วนจากัด นครพิงค์ ออโตเมชั่น นายสมชาย ยูโด๊ะ
ซีสเต็ม
นายเขมชาติ แลเชอ
นายประวริศ พุทธิภัทรกุล
LNB-Tech CCTv&Satellite Service
นายชัชวาล บุญศรี
นายทยากร มือแซ
P.T.Computer
นางสาวลลิตา กุนยา
นายวริทธินันท์ เขื่อนแก้ว
ร้าน ณัฐกิจ การไฟฟ้า
นายจักรพงศ์ นาต๊ะหล้า
วิทยาลัยทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายจักรกฤษณ์ แดงคา
นายวรวุฒิ อารุณ
นายพลกฤต ปราชญ์กวีเลิศ
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รำยชื่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม – 20 มิถุนำยน 2563
สำขำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอแม่แตง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
นางสาวพรรณราย ศรีชัยตัน
นางสาวเขมจิรา วงค์แก้ว
เกรียงไกรแอร์แอนด์อเิ ล็กทรอนิกส์
นายชาตรี ปินตา
เทศบาลตาบลป่าไผ่
นายสุขพัฒน์ ลุงหวะหลิง่
นายปรีดา พุ่มนาค
ยิ่งเจริญรุ่งเรืองแอร์ ซัพพลาย
นายชโยดม ชุมภ
Chiang Mai Air Care Engineering
นางสาวตรีเพชร ลุงชุ
นายจินตวีร์ ญาติฝงู
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเค เจริญกิจ
นายสันติรัตน์ ลุงทุน
นายจะยอ ปูห่ า
แม่โจ้แอร์ เซอร์วิส
นายฤทธิเดช จะคา
นายธนาดล แสงคา
บริษัท ขุนพลการไฟฟ้า จากัด
นายจักรพรรติ แก้วตุ่น
นายเฉลิมพล มุงเมือง
บริษัท เอ็นจิเนี่ยริ่งคอมแทรกเตอร์ จากัด นายธนาพงษ์ บัวบาล
นายภูมิอัมรินทร์ องค์ประทานพร
ห้างหุ้นส่วนจากัด บีบีเอ เน็ตเวิร์คแอนด์
นายอนุรักษ์ ปัญญา
โซลูชั่น
บริษัทเอส.ไอ.เอ็ม. สยามอุตสาหกรรม
นายปริญญา พูลเพิ่มทรัพย์
เชียงใหม่ จากัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแยง
นายชลธีร์ โกยทา
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์.พี.เชียงใหม่ เอ็นจิ นายจงชนะ ลุงสอน
เนียริ่ง
นายสาริน ลุงหน่า
กนกพล การไฟฟ้า
นายจาตุรนต์ แสนดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอดอยสะเก็ด นายอดิศร พิลัยหล้า
นายศมพล งัวจิโป๊ะ

หมำยเหตุ

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอแม่รมิ
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล
นายแสง ลุงคา
นายอรรถชัย ประสานทอง

ห้างหุ้นส่วนจากัดที.เค.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์
นายภูมิพัฒน์ คาบุญมา
ซัพพลาย
JB and CCTV
นายน้อย อินธรรม
นายปราเมศ ชอบความดี
ร้านเชียงใหม่สวิทซ์บอร์ด
นายพิเชษฐชัย อธิมา
นายพิทวัส ทองเหลือง
ร้านอนุชิตการไฟฟ้า
นายแสงหาญ เลาลี่
นางสาวนภัสสร แสนศรี
ห้างหุ้นส่วนจากัดวิฑรู ย์ แอร์ ไฟฟ้า
นายกมลศิษฐ์ รัชกรณ์พรรณ
แอนด์ เซอร์วสิ
นายศรีวัน ลุงพงษ์
บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง่ นายเกรียงไกร มะยิด
จากัด
นายสมพล มาเยอะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
นายอณุพงษ์ ต๊ะเป็ง
บริหารธุรกิจ
นายอภิสิทธิ์ ปัญต๊ะ
นางสาววรรณวิสา ชื่มชม
นายศักดิ์นนท์ ประสิทธิ์

หมำยเหตุ

