
 



 

  

ค ำน ำ 

เอกสารเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นโดยงานศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพ่ืออาชีพและตลาดแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ปรับลดข้อมูลบางส่วนและเพ่ิมเติมส่วนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเก็บบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน หรือ พื้นฐานในการค้นคว้าต่อไป 

ข้อมูลที่ได้น ามาบรรจุไว้มีทั้งหมด 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยอาชี วศึกษาชลบุรี ข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์   ข้อมูลงบประมาณ    ข้อมูลสถาน
ประกอบการ  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลทางสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าของ
เรื่องท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

ศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งแนะน าสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ในการจัดท าเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการพัฒนาก าหนดทิศทาง จัดการศึกษาให้แก่
เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว 
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                        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
           Office of Vocational Education Commission 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2551 ได้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความนิยมในการเรียน
วิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระ
พิเศษต่างๆเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการ
ฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังส านึกการบริการสังคม นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วม
รับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น ผลการด าเนินการดังกล่าวในปี 2551 ช่วยท าให้การ
อาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายต่างต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา ดังนั้นในปี2552 นี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้เพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน และขยายบทบาท
การจัดการอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนที่เป็นผู้มีงานท าแล้ว ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และผู้ที่ก าลังหางานท าให้มากขึ้น 
และให้ความส าคัญกับการค้นหา พัฒนา เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2552 ไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

พันธกิจ 
  • จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 • ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 • วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
 ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดย 
ค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา   และฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิต
ก าลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพ  ที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ  เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้าง
ค่านิยมท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน  มีงาน
ท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธ์หลักคือ  
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2 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
 3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
 4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม 
 8. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสรา้งทักษะการเป็น   
     ผู้ประกอบการ 
 9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือ 
  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการใช้ก าลังคน 
ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ น าไปสู่การก าหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกก าลังคนได้ตรงกับความต้องการ
ภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ  
 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
 4. พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
 5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน 
     สถานประกอบการและเครือข่าย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ 
การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และน าแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซ่ึงเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการ
ประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย  กฎระเบียบ ต่างๆเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น
เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
 1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 4. กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน 
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 5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
 9. เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อย
โอกาสคนพิการ ผู้ห่างไกลทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอก
    ระบบ และทวิภาคี  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
 3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จัดอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมควำมม่ันคงของรัฐ 
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย บน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต โดยหวังผลให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อม ประกอบไปด้วยกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพ้ืนที่ชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชด าริ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี 
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี  
  เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การ
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อตอบสนอง 
    ความต้องการของสถานประกอบการ 
 2. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
 3. ส่งเสริมให้น าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาอาชีพ  จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่
     เชิงพาณิชย์ 
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 4. พัฒนาระบบบริหารเครือข่ายงานวิจัยและการจัดการความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
วัตถุประสงค ์
 การจัดการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพตามความถนัดของตนเองและมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาเพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้น ในการด าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯคือมุ่งให้ผู้เข้ามาเรียนมีความรู้ มีฝีมือมีความช านาญและมีประสบการณ์สามารถที่
จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจสามารถแก้ปัญหาค้นคว้าติดตามความเจริญก้าวหน้าในอาชีพมีนิสัยรักการ
ท างานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและมีความส านึกในความเป็นไทย ช่วยกันด ารง
ไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองของระบอบประชาธิปไตย 
 

วิสัยทัศน์ ปี 2554 - 2558 
 

 ONE OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION LEADER IN CHONBURI PROVINC 
หนึ่งในผู้น าการอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี 

 

พันธกิจ 
 1.  ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ 
     ของประเทศ  
 2.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา 
     ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
 3.  พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฝีมือแรงงาน
     อย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 4.  ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา  
 5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้  
 

ค่ำนิยม 
B     =      Best Skill         ทักษะปราดเปรื่อง  
I      =      Intellective Skill        เฟ่ืองฟูสติปัญญา  
C     =      Communicative Skill       การสื่อสารก้าวไกล 
C     =      Confidence in Vocational Skill      มั่นใจวิชาชีพ 

 
 

ยุทธศำสตร์วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ปรัชญำวิทยำลัย 
 คุณธรรมเยี่ยม    = มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา  มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม 
 เปี่ยมวิชา    =  มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเยี่ยม 
 พัฒนาอาชีพ   =  เพ่ือสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป 

 

เอกลักษณ์วิทยำลัย 
 สถานศึกษาพอเพียง 
 

อัตลักษณ์วิทยำลัย 
 จิตบริการสาธารณะ 
 
 

 
       1.ข้อมูลสถำนศึกษำ 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุ ง  เป็นสถานศึกษาในสั งกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องที่ดินของวัดช่องลมจาก
พระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมได้แต่งตั้งนายบรรพต  ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบการเรียน
   ปกติ  4 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   และสาขาวิชาพณิชยการ 
 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)รุ่นแรก 1  
   สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ  (การขาย)  
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 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน   
   นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี้   
   -  หลักสูตร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม   

   (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
-  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขาวิชาช่าง    

อิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 
 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ระดับ  ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  2  วิทยาลัยการอาชีพ 
   บางละมุง 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส. 
 พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียนนักศึกษา  
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  
    -  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน 
       เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    -  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน 
       คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
 พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา  คือ  สาขา
   เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล 
 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา 

        พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 
 

เครื่องหมำยและควำมหมำยของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
 

 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น  รอบเสมาธรรมจักร  จารึก
อักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนเป็นชื่อสถาบัน  ด้านล่างมีข้อความส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ทุ ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสัจ  ๔  สัจธรรมของพระพุทธเจ้า 
(๑) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(๒) ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานออก 
(๓) นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความดิ้นรนทะยานออก 
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(๔) ม  หมายความว่า  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  ความคิดชอบ  วาจา
ชอบ  กระท าชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และตั้งจิตมั่นชอบ 
2536 คือ ปี พ.ศ. ที่ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

สีประจ ำวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 

 
  สีขำว – สีน  ำเงิน 

 
 

ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
สุพรรณิกำร์ ชื่อสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่นก าเนิดในอินเดีย

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พ้ืนเมือง ของพม่าด้วย ในศรี
ลังกามักปลูกบริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ 
เรียกว่า ฝ้ายค า น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ 
เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น 
ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่
ปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน ไม่มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสี

เหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบ
ซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์ไม้งามนี้ปลูกในพ้ืนที่วิทยาลัยการ
อาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นายบรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัยการอาชีพ
บางละมุง 
 

รำยนำมผู้บริหำร สถำนศึกษำวิทยำลัยวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
รำยนำมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อดีต – ปัจจุบัน 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี  พ.ศ. 

1 นายบรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2536 - 2540 

2 นายวัลลภ  สายพาณิชย์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 

3 นายสมคิด             อ่วมเพ็ง ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2546 - 2547 

4 นายวินิจ                พงษ์ประจักษ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2547 - 2550 

5 นายจิระ                 เฉลิมศักดิ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2550 - 2554 

6 นายปริวัฒน์           ถานิสโร ผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2555 - 2555 
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รำยนำมรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อดีต – ปัจจุบัน 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี พ.ศ. 

1 นายประสิทธิ์             สุขพูนผล รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 

2 นายไพรัช                  วรรณศิริลักษณ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 

3 นายธนรัตน์               ทองหยัด รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2539 - 2555 

4 นายจินดาพล             เปรมศรี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2544 

5 นายบุญเลิศ               หมัตตะทวี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 

6 นายสมบัติ                อ่ าสาริกา รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2542 - 2555 

7 นายพรชัย                 ค่ายใส รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 - 2550 

8 นายธวัชชัย               มากมณี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 - 2547 

9 นายวิทยา                  อินสว่าง รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2550 - 2555 

10 นางอารีย์                  พงษ์สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2550 - 2552 

11 นางทองใบศรี          อินสว่าง รองผู้อ านวยการ    พ.ศ. 2552 - 2555 

12 นางนพพร สุรินทร์ รองผู้อ านวยการ         พ.ศ. 2555 - 2555 
 

รำยนำมผู้บริหำร สถำนศึกษำวิทยำลัยวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี  พ.ศ. 

1 นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 

2 นายธนรัตน์               ทองหยัด รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน 

3 นายวิทยา                  อินสว่าง รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 

4 นางนพพร สุรินทร์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
 

เกียรติประวัติส ำคัญที่ได้รับ 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2540 
  ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  ประเภทความคิดสร้างสรรค์  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6   และระดับอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2540 

- ได้รับโล่ที่ระลึก  ผู้มีอุปการคุณในการจัดงานชุมชนลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ 
 

ปีกำรศึกษำ 2542 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ  ปลอดยาเสพติด  รักในหลวงห่วงลูกหลาน 
ร่วมกันต้านยาเสพติด  บ้านโรงเรียนร่วมคิด  ทุกชีวิตปลอดภัย 
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- ได้รับเกียรติบัตร  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ  ในงานอีเทคแฟร์  โรงเรียนเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี-เทค)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ปีกำรศึกษำ 2543 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับเกียรติบัตร  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมิตร  ครั้งที่  1  ณ  สนามกีฬา
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

- ได้รับเกียรติบัตร  3rd HONDA ECOMO  POWER  CONTEST  THAILAND  From MR.Ko 
Yamaguchi President A.P.Honda Co., Ltd. 

 

ปีกำรศึกษำ 2544 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย์ (การประกวด 
CD-ROM Multimedia เรื่อง 12 ปี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กรมอาชีวศึกษา) ระดับภาค
ตะวันออก 

 

ปีกำรศึกษำ 2545 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดร้องเพลง  ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษาการ
อนุรักษ์เพลงไทย  ภายใต้โครงการส านึกในชาตินิยม 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ราคาไม่เกิน  3,000  บาท  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

- 4ได้รับเกียรติบัตร  ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
ช่วงปิดภาคเรียน 

- ได้รับเกียรติบัตร   ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการและงาน  65  ปี  สัตหีบ – 
สิงห์สมุทร     

- ได้รับเกียรติบัตร  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี  โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่าง
ต่อเนื่ อง   จากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ   ร่ วมกับโรงงานยาสูบ  
กระทรวงการคลัง 

 

ปีกำรศึกษำ 2546 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับเกียรติบัตร  ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังส าคัญในการจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้าง
สุขภาพแห่งชาติ  รวมพลคนเสื้อเหลือง 
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ปีกำรศึกษำ 2547 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับโล่แสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน  โครงการบูรณาการพันธกิจ  และ
ทรัพยากร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเป้าหมายยุค  ICT โปรแกรมสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต (Expert Plus) 

- ได้รับโล่เกียรติคุณน านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (รักษ์โลก รักธรรมชาติ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด)  เพ่ือนช่วยเพื่อน  ณ กองพันสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก  กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี 

 

ปีกำรศึกษำ 2548 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้อ่านข่าวภาษาอังกฤษ  ในงานประชุมวิชาชีพ  ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา  โครงการกีฬา
อาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับสมาคมรักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที่  4 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  ระดับภาคตะวันออก-กรุงเทพมหานคร  ประจ าปีการศึกษา  
2548 

- ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที่  4  สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับชาติ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เทิดไท้ มหา
ราชันย์  ประจ าปีการศึกษา  2548 

 

ปีกำรศึกษำ 2549 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับทุนการศึกษาอัจฉริยะอาชีวะ  บริษัท  TOYOTA   เป็นผู้มอบทุนการศึกษา  และ พัฒนา

จักรยานพลังงานแสงอาทิตย์  
 -ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  9  รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ  TOYOTA 
 -ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  3  รายการข่าวเด็ด 
 -ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  ITV 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงไทยสากลระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด  ณ  ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน  Cheer  Leader  Championship  2006  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  โครงการ  To  Be  Number  One  งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด 
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ปีกำรศึกษำ 2550 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลองระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี  พุทธศักราช  2550  ชื่อโครงการน้ ามะพร้าวอ่อนมีผลต่อการงอกของเมล็ดผักขม 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี  พุทธศักราช  2550  ชื่อโครงการชุดไฟฟ้าเอนกประสงค์แบบพอเพียง 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550  ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550   ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550   ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 

ปีกำรศึกษำ 2551 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแข่งขันอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวหญิง  ในการแข่งขันกีฬา

อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวชาย  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดชาย  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออก

และกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
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- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  ในการแข่งขันอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา อ า ชี ว ศึ ก ษ า   ร ะ ดั บ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปีกำรศึกษำ 2552 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมหญิงเดี่ยว  ในการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่

พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่ 9  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมชายเดี่ยว  ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง

สู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

อาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9  ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภททีม  ในการแข่ งขันกีฬาหมากล้อม

อาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9  ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดชลบุรี 
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- โครงการวิทยาศาสตร์ 
- ระดับภาค  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ  3  โคมไฟ  LED    จากพลังงานแสงอาทิตย์  ระดับ  ปวส. 
- ระดับ  อศจ.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โคมไฟ  LED   จากพลังงานแสงอาทิตย์  ระดับ  ปวส. 

 สิ่งประดิษฐ์ฯ 
- ระดับภาค  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3  เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดนักขายอาชีวะ 

 

ปีกำรศึกษำ 2553 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักร้องเพลงไทยสากลหญิง งานประชุมองค์การวิชาชีพ  

อาชีวศึกษาระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชาธานี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาคณ สนามกีฬากลางจังหวัด

เชียงราย 
-  ได้โล่ที่ระลึก งานเนื่องในโอกาส คณะนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเยี่ยมชมสถานศึกษา 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขันกีฬาเซปัก

ตะกร้ออาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาหมากล้อมประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสวยงาม ระดับประชาชนทั่วไป การประกวดประดิษฐ์

กระทงฯ งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจ าปี 2553 
- ได้รับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2553  จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้แก่  นายวรากร รักรวย นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ระดับ 
ปวส.  

 

ปีกำรศึกษำ 2554 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอล ประเภททีมหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง ระดับ 

อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  
  

14 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
ชลบุรี 

-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 
-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรีฑา ประเภทลู่ 800 เมตร ชาย ระดับอาชีวศึกษา    

จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรีฑา ประเภทลู่ 400 เมตร ชาย ระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรีฑา  ประเภทลานชาย ระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 
-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรีฑา  ประเภทขว้างจักรชาย  ระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 
-    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรีฑา  ประเภททุ่มน้ าหนักชาย และประเภทเขย่งก้าว

กระโดดชาย    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติประเภทสวยงามระดับ

ประชาชน เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา 2554 
 

ปีกำรศึกษำ 2555 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ สมาชิกองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ หน่วยองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ของคนพันธ์ R  
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดวงดนตรีสากลของ

คนพันธ์ R  
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้องลูกทุ่งชาย 
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- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้องเพลงไทย
สากล 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (TIG & SMAW)  

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เครื่องวัดระดับแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับหน่วย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ/เทคนิคโลหะ การแข่งขันทักษะต าแหน่งท่าเชื่อม 2G,3G และ  แผ่นเหล็กเชื่อม
ซึมลึก TIG เชื่อมทับหน้าด้วยลวดเชื่อมหุ้ม FLUX E7018 (3 ใบงาน) ระดับ ปวช.  
 

แผนที่วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

แผนที่ 
เส้นทำงเข้ำมำวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 

 

 รถที่มาจากทางบายพาส 36 กรุงเทพฯ-ระยอง 
 รถที่ไป ศรีราชา-แหลมฉบัง เส้นถนนสุขุมวิท 

 รถท่ีไปนาเกลือหรือพัทยาเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

         ระยอง 
กรุงเทพ  

ถน
นส

ำย
 3

6 

 อ
ยวั

ดห
นอ

งเ
กต

ุให
ญ่

 
 

          ถนนสุขุมวิท  นำเกลือ, พัทยำเหนือ 

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 

ชล
บุร

ี   
   

   
 

แยกกระทิงรำย 

บ้ำนสุขำวดี 

โรงแรมชลจันทร์ พัทยำ รีสอร์ท 
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แผนภูมิโครงสร้ำงผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมโิครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 

 
 

 

                                     
 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

นายปริวฒัน์  ถานิสโร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

วทิยาลยัการอาชีพบางละมุง 

นายวทิยา   อนิสว่าง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวทิยาลยั  

นางนพพร  สุรินทร์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ 

นายวทิยา  อนิสว่าง 
รักษาการแทน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
กจิการนักเรียน นักศึกษา 

 

นายธนรัตน์   ทองหยดั 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวชิาการ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

       

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ      คณะกรรมกำรวิทยำลัย 
       

 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
รักษำกำรแทน 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยวิชำกำร 

นำยวิทยำ  อินสว่ำง  นำงนพพร  สุรินทร ์  นำยวิทยำ  อินสว่ำง  นำยธนรัตน์  ทองหยดั 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยปริวัฒน์  ถำนิสโร 

 หน.งำนกำรเงิน  หน.งำนวำงแผนและงบประมำณ  หน.งำนกจิกรรมนกัเรียน นักศึกษำ   หน.แผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์  หน.แผนกวิชำกำรบัญชี  หน.งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

 นำงสำวปิ่นมณี  เจริญคลัง  นำงสำวมณีรัตน์  บัวค ำ  นำงสำวบุศรินทร์  บุญกอ่  นำงจนิตนำ  จินดำศรี  นำงสำวปิ่นมณี  เจริญคลัง  นำยสุริยำ  ธงภักดี 
         
 หน.งำนบัญชี  หน.งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ  หน.งำนครูทีปรึกษำ  หน.แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  หน.แผนกวิชำกำรตลำด  หน.งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 
 นำงสำวสมฤทัย  บุญก่อ  นำยธนเศรษฐ  สุขสว่ำง  นำงสำวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว  นำยวุฒิชัย  ขมพลกรัง  นำงสำวสุจติรำ  นำชัยทอง  นำยจีรำศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
       
 หน.งำนบริหำรทั่วไป  หน.งำนควำมร่วมมือ  หน.งำนปกครอง  หน.แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์  หน.แผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 นำงสำววำสนำ  มลสุวรรณ  นำงสำวศศิธร  อมรพันธ์  นำยเขมชำติ  ปริปุรณะ  นำยสง่ำ  คูค ำ  นำงสำวสุภำวดี  นิลมำตย์ 
       
 หน.งำนทะเบียน  หน.งำนวจิัยพัฒนำ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  หน.งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  หน. แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หน.แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 นำงสุกัญญำ  ขวัญมว่ง  นำงสำวภคมน  หวงัวัฒนำกูล  นำยมนูญ  วินทะไชย  นำงปริญญำรัตน์  แก้วยศ  นำงสำวภคมน  หวงัวัฒนำกูล 
         
 หน.งำนบุคลำกร  หน.งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  หน.งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ  หน.แผนกวิชำเคร่ืองกล  หน.แผนกวิชำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 
 นำงอัญชลี  บุญก่อ  นำงสำวสมคิด  หมัน่หำด ี  นำงสำวอรวรรณ  นิยมสิทธ์ิ  นำยไกรวัฒน์  บุญชัยสวัสดิ์  นำยสมนึก  บุยช่วยชำต ิ
         
 หน.งำนพัสด ุ  หน.งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ  หน.งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน  หน.แผนกวิชำเทคนคิพื นฐำน  หน.งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 นำยธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์  นำงประริญญำ  ว่องไว  นำยวสันต์  อำรีย์  นำยอมร  นัทธีประเสริฐ  นำงสำวอรพินท์  อึง๊เจริญ 
        

 หน.งำนอำคำรสถำนที ่  หน.งำนฟำร์มและโรงงำน    หน.แผนกวิชำเคร่ืองมือกลและ ่อมบ ำรุง  หน.งำนวดัผลและประเมินผล 
 นำยนที  ลอยเมฆ  นำงอัญชลี  บุญก่อ    นำยคนิฐ กิตติไชยำกุล  นำงสำวเอน็ดู  มังกรแสงแก้ว 
        
 หน.งำนประชำสัมพันธ์      หน.แผนกวิชำโลหะกำร  หน.งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
 นำงสำวศุภนำรถ  โขนแจม่      ว่ำที่ ร.ต.จีรพงษ์  จันทรำวงษ์เดชำ  นำงสำวอรวรรณ  เกตโุชต ิ
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     แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานประชาสัมพนัธ์ 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา 

ผู้อ านวยการวทิยาลยั 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวทิยาลยั 

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานบญัชี 

งานพสัดุ 

งานบริหารทัว่ไป 

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานวจิยัพฒันา นวตักรรมฯ 

งานความร่วมมือ 

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

งานส่งเสริมผลิตผล 

และประกอบธุรกิจ 

งานประกนัคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 

 งานครูท่ีปรึกษา     

 งานปกครอง 

  งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

 

 

งานสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

งานวทิยบริการและหอ้งสมุด 

แผนกวชิา 

งานพฒันาหลกัสูตร 
การเรียนการสอน 

งานวดัผลและประเมินผล 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

 งานส่ือการเรียนการสอน 

 งานฟาร์มและโรงงาน 

นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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            แผนภูมิบริหำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยเขมชำติ ปริปุรณะ 

หัวหน้ำงำนปกครอง 

 

นำยมนูญ วินทะไชย 

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

 

นำงสำวบุศรินทร์  บุญก่อ 

หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

 

นำงสำวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 

หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

 

นำงสำวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 

 

นำยประยูร เดือนเพ็ง 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

 

นำยวิทยำ  อินสว่ำง 

รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศกึษำ 

 

 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

     แผนภูมิบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำงสำวดรุณี  สุธำอรรถ 

หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ 

 

นำงสำวศศิธร  อมรพันธ์ 
หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 

 

นำยธนเศรษฐ  สุขสว่ำง 

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

นำงประรินญำ  ว่องไว 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ และประกอบธุรกิจ 

 

นำงสำวสมคิด  หม่ันหำดี 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

 

นำงนพพร  สุรินทร ์

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

 

 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 

หัวหน้ำงำนฟำร์มและโรงงำน 

 

นำงสำวดรุณี  สุธำอรรถ 

หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 

 

นำงสำวศศิธร  อมรพันธ์ 
หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 

 

นำยธนเศรษฐ  สุขสว่ำง 

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

นำงประรินญำ  ว่องไว 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ และประกอบธุรกิจ 

 

นำงสำวสมคิด  หม่ันหำดี 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

 

นำงนพพร  สุรินทร์ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

 

 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 

หัวหน้ำงำนฟำร์มและโรงงำน 

 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

        แผนภูมิบริหำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำววำสนำ  มลสุวรรณ 

หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

 

นำงสำวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 

 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

 

นำยสำวสมฤทัย  บญุก่อ 

หัวหน้ำงำนกำรบัญชี 

 

นำยธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์ 

หัวหน้ำงำนพัสดุ 

 

นำงสุกัญญำ  ขวัญม่วง 

หัวหน้ำงำนทะเบียน 

 

นำยวิทยำ  อินสว่ำง 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

 

 

นำยนที  ลอยเมฆ 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 

 

นำงสำวศุภนำรถ  โขนแจ่ม 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 

 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

             แผนภูมิบริหำร ฝ่ำยวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยไกรวัฒน์  บุญชัยสวัสดิ์ 

แผนกวิชำเครื่องกล 

นำยคณิฐ  กิตติไชยำกุล 
แผนกวิชำเครื่องมือกลและ ่อมบ ำรุง 

 

 
นำงสำวสุภำวดี  นิลมำตย์ 

แผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

 
นำงสำวสะหยุมพร วิไลพฤกษ ์

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

 

 

 

 

ว่ำที่ร้อยตรีจีรพงษ ์  จันทรำวงษ์เดชำ 

แผนกวิชำโลหะกำร 

นำงปริญญำรัตน์  แก้วยศ 
แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

นำงวรินทร  ม่วงเขำแดง 

แผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 

 
นำยสุริยำ  ธงภักดี 

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

 

นำยวุฒิชัย ขมพลกัง 

แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

 

นำงสำวปิ่นมณี เจริญคลัง 

แผนกวิชำกำรบัญชี 

 

 
นำงนริสรำ  บุตรวงษ์ 

แผนกวิชำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 

นำยจีรำศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 

นำยสมบัติ  แก้วมงคล 

แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

นำงสำวสุจริตรำ นำชัยทอง 

แผนกวิชำกำรตลำด 

นำงสำวอรพินท์ อึ งเจริญ 
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

 

นำยอมร นัทธีประเสริฐ 

แผนกวิชำเทคนิคพื นฐำน 

 
นำงสำวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นำงจงรักษ์  กะรัมย์            
งำนวัดผลและประเมินผล 

นำยธนรัตน์  ทองหยัด 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
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 2.ข้อมูลบุคลำกร 
 

จ ำนวนบุคลำกร 
  บุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   4 คน 
  ข้าราชการครู   จ านวน  15 คน 
  พนักงานราชการ   จ านวน  15 คน 
  ครูอัตราจ้าง   จ านวน  49 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  41 คน 
  รวมจ านวนบุคลากร  จ านวน          138 คน 

อัตรำบุคลำกรในวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 

ระดับต ำแหน่ง 
ระดับวิทยฐำนะ ระดับกำรศึกษำ 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ผู้บริหาร - - - 4 - 3 1 - 

ข้าราชการ (ครู) - 7 6 2 - 7 8 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - 2 13 - 

ครูอัตราจ้าง - - - - - - 46 3 

ลูกจ้างชั่วคราว         

     เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - 1 15 11 

     พนักงานขับรถ - - - - - - - 3 

     นักการภารโรง - - - - - - - 11 

รวมทั งสิ น - 7 6 6 - 13 78 28 
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ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

 ชื่อ นายปริวัฒน์          นำมสุกล  ถานิสโร 

ต ำแหน่ง       :  ผู้อ านวยการ 

วุฒิกำรศึกษำ : กศ.ม.ดนตร ี

-ประกาศนียบตัรการบริหารการศกึษา 

- กศ.บ.ดุริยางดศาสตร ์

 ชื่อ นายธนรตัน์         นำมสุกล  ทองหยัด 

ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

วุฒิกำรศึกษำ : รปม.นโยบายสาธารณะ 

-  ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

-  คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

 ชื่อ นายวิทยา        นำมสุกล  อนิสว่าง 

ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

วุฒิกำรศึกษำ :  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป ์

-  ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 ชื่อ นางนพพร         นำมสุกล  สุรินทร ์
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วุฒิกำรศึกษำ : วท.บ.เกษตรศำสตร์ สำขำวิชำ สัตวบำล 
-  ป.โท วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล 
-  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 
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24 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

ข้ำรำชกำรครู 
 

 

ชื่อ นางสาวธนภรณ์   นำมสุกล  ศิลาราช 

ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

-  บธ.ม.การตลาด 

-  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานบุคลากร 
- ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 

 

ชื่อ นางนริสรา       นำมสุกล  บตุรวงษ ์

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ 
    เครื่องแต่งกาย 

 

ชื่อ นายสมนึก        นำมสุกล  บญุช่วยชาติ 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแตง่กาย 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรยีน

การสอน(หัวหน้าหลักสตูรระยะสัน้ สาขาวัด
โพธิ์สัมพันธ์) 

 

ชื่อ นางสาวชูศรี     นำมสกุล  เกลียวสกลุโกวิท 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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25 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

 

ชื่อ นายธีรพงศ์         นำมสุกล  บวรสุขวัฒน์ 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วท.ม.การวางแผนและการจดัการการ  ท่องเที่ยวเพื่อ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-  ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานพัสด ุ
- หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว 
- ผู้ช่วยหัวหน้ากิจกรรมฯ 
    (แผนกวิชาการท่องเที่ยว) 

 

ชื่อ นำงสำวภคมน   นำมสุกล  หวังวัฒนำกูล 

ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ 

-  ปวท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
    และสิ่งประดิษฐ์ 

- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ชื่อ นำยวุฒิชัย      นำมสุกล  ขมพลกรัง 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วศ.บ.ไฟฟ้ำ-ไฟฟ้ำก ำลัง 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 

ชื่อ นำงอัญชลี        นำมสุกล  บุญก่อ 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  สส.บ.ส่งเสริมกำรเกษตร 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเกษตรกรรม 
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ชื่อ นำยอดิศักดิ์      นำมสุกล   สมแสน 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.ม.กำรเมืองกำรปกครอง 

-  วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตรพืชศำสตร์ 

   (พืชไร่-นำ) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรกรรม 

 

ชื่อ นำยไกรวัฒน์    นำมสุกล  บุญชัยสวัสด์ิ 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปทส. เทคนิคยำนยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
    (แผนกวิชาเครื่องกล) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
    (แผนกวิชาเครื่องกล) 

 

ชื่อ นางสาวสภุาวดี   นำมสุกล  นิลมาตย ์

ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
    (แผนกวิชาท่องเที่ยว) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
    (แผนกวิชาการท่องเที่ยว) 

 

ชื่อ นางสุกัญญา      นำมสุกล  ขวัญม่วง 

ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

-  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานทะเบียน 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 
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ชื่อ นางสาวสมคิด     นำมสกุล  หมั่นหาด ี

ต ำแหน่ง      :  ครูคศ.1 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.ม.การเงินและการธนาคาร 
- บธ.บ.การบัญช ี
 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานประกันคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
 

 ชื่อ นายสมบัติ       นำมสุกล  แก้วมงคล 

ต ำแหน่ง      :  ครูผู้ช่วย 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
    (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

 ชื่อ ว่าท่ีร้อยตรีจีรพงษ์ นำมสุกล จันทราวงษ์เดชา 

ต ำแหน่ง       :  ครูผู้ช่วย 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     (เทคโนโลยีการผลติ) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
    (แผนกวิชาโลหะการ) 
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พนักงำนรำชกำรครู 
 

 

ชื่อ นายจีราศักดิ์       นำมสุกล  วุฒิศรีศิริพร 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     (อิเล็กทรอนิกส์) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 

ชื่อ ว่าท่ีร้อยโทอรรถพันธ์  นำมสกุล พงษาพันธ ์

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- กศ.ม.บริหารการศึกษา 
- กศ.บ.พลศึกษา 
 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
    (งานนักศึกษาวิชาทหารและกฬีา) 

- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่ม
วิชาสุขศึกษา) 

 

ชื่อ นางสาวอรพินท์   นำมสุกล   อึ๊งเจริญ 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการ
สอน 

- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี

 

ชื่อ นางสาวบุษรินทร์    นำมสุกล  ร้อยแก้ว 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.บ.สังคมศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาสังคมศึกษา) 
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ชื่อ นางสาวศุภนารถ  นำมสุกล โขนแจ่ม 

ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสามญัสมัพันธ์ 
    (วิชาภาษาไทย) 

 

ชื่อ นางสาวปิ่นมณี     นำมสุกล  เจริญคลัง 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บช.บ.การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาการบญัช ี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
    (แผนกวิชาการบัญชี) 

 

ชื่อ นางประรินญา   นำมสุกล ว่องไว 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ศศ.บ.การจดัการทั่วไป 
(การบัญชี) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานส่งเสริมผลติผลฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี

 

ชื่อ นางสาวสมฤทัย   นำมสุกล   บุญก่อ 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บช.บ.การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานบัญชี 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
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ชื่อ นางจงรักษ์      นำมสุกล  กะรัมย ์

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.ม. พลศึกษา 

-  ศศ.บ. พลศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาพล

ศึกษา) 

 

ชื่อ นางสาวศศิธร    นำมสุกล อมรพันธ ์

ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (งานลูกเสือ

องค์การวิชาชีพ อชท.) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนก

วิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    

 

ชื่อ นายเขมชาติ     นำมสุกล  ปริปุรณะ 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์อตุสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

- หัวหน้าปกครอง 
 

 

ชื่อ นายคนิฐ      นำมสุกล กิตตไิชยากุล 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  อศ.บ. เทคโนโลยเีครื่องกล 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและ 
    ซ่อมบ ารุง 
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ชื่อ นางสาวปรญิญารัตน์   นำมสกุล   แสงเป๋า 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส ์

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรยีน
การสอน (งานเทียบโอน) 

 

ชื่อ นางสาวมณีรตัน์      นำมสุกล  บัวค า 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงบประมาณ 
- ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 

ชื่อ นายประยูร    นำมสกุล   เดอืนเพ็ง 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปทส.เชื่อมและประสาน 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานโครงการพเิศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาโลหะ

การ) 
- ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 
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ครูอัตรำจ้ำง 
 

 

ชื่อ นางวรินทร     นำมสุกล ม่วงเขาแดง 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.ม.ภาษาไทย 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงบประมาณ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรยีน

การสอน (งานเทียบโอนประสบการณ์) 

 

ชื่อ นางสาวสะหยุมพร   นำมสกุล วิไลพฤกษ์ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ค.บ. อังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อ นางสาวสายฝน    นำมสุกล   พยอม 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
- ผู้ช่วยหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาวิทยาศาสตร์) 

 

ชื่อ  นางสาวประภาภรณ์   

นำมสุกล  วุฒิฐานจ าเริญ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วท.บ.วาริชศาสตร ์

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาวิทยาศาสตร/์คณิตศาสตร)์ 
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ชื่อ นางสาววาสนา        นำมสุกล มลสุวรรณ 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วท.บ ภูมิศาสตร ์

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาสังคมศึกษา)    

 

ชื่อ นางสาวเทียนรุ่ง นำมสกุล เรอืงอิทธินันท์ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คบ.ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อ นางสาวโชตริส    นำมสุกล   ศิขรินทร ์

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ. สถิต ิ

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาคณิตศาสตร์) 

 

ชื่อ  Mr. Milky     นำมสุกล  Comiso 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- BA. (BA.) General Scence 
     Communication Studies 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 
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ชื่อ ว่าท่ีร.ต.กมลฑรรศน์  นำมสุกล ต่างเขต 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คบ. ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (งานลูกเสือ) 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อ Miss li       นำมสุกล  Shu 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปริญญาตรีเอกอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อ  นายอมร      นำมสุกล  นัทธีประเสริฐ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

ชื่อ นายนที      นำมสุกล ลอยเมฆ 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คบ.ช่างอุตสาหกรรมศิลป ์

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชา

เทคนิคพ้ืนฐาน) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
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ชื่อ นายสันติ     นำมสุกล ศรีเดช 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการผลติ) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อม

บ ารุง 

 

ชื่อ นางสาวกาญจนา    นำมสุกล ยอดศรีค า 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- คอ.บ.วศิวกรรมอุตสาหกรรม 

 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บ ารุง 

 ชื่อ นายชโลมพร     นำมสุกล  แน่นหนา 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
     (แผนกวิชาเครื่องกล) 

- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
 

 

ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์      นำมสกุล  พวงอุดม 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ. เกษตรกลวิธาน 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
- ครูประจ าแผนกเครื่องกล 
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ชื่อ ว่าท่ีร้อยตรีอภิรักษ์     นำมสกุล แสงสว่าง 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (เทคโนโลยเีครื่องกล) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
 

 

ชื่อ นายประสิทธ์ิ    นำมสกุล  มาณ ี

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

ชื่อ นายวสันต์       นำมสุกล  อารีย ์

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปทส.เทคนิคยานยนต ์

หน้าท่ีพเิศษ 

- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

ชื่อ ว่าท่ีร.ต.พลวัฒน ์  นำมสุกล  วงษ์ถวิล 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปทส.เทคนิคยานยนต์  
 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
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ชื่อ นายธนเศรษฐ    นำมสุกล  สขุสว่าง 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วศ.บ.ไฟฟ้า 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกไฟฟ้า) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า 

 

ชื่อ นายฐปกร     นำมสุกล  รักษาศีล 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (งานลูกเสือ) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
- ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 

 

ชื่อ นายภัทรพล    นำมสกุล  ธนตันยะกุล 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  วท.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้าฯ 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 

 

ชื่อ นายยมราช      นำมสุกล หนองกก 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
- ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 
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ชื่อ นางสาวเอ็นดู      นำมสกุล มังกรแสงแก้ว 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
     (แผนกวิชาไฟฟ้า) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
     (แผนกวิชาไฟฟ้า) 

- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมนิผล 

 

ชื่อ นางสาวดรุณี    นำมสุกล  สุธาอรรถ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
    (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

- ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 

ชื่อ  นางสุรีย์      นำมสกุล  หนองกก 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 

(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

- ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 

ชื่อ นายสรุิยา      นำมสกลุ   ธงภักด ี

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานทวิภาค ี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
    (แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
    (แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

- ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
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ชื่อ นายเดชา     นำมสกุล เฉยพันธ์ 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลู 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (แผนกวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
- ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

 

ชื่อ นายมนญู      นำมสุกล วินทะไชย 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประกาศนียบัตรครเูทคนิคช้ันสูง 

หนา้ที่พิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาโลหะการ) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
    (แผนกวิชาโลหะการ) 

- ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 

 

ชื่อ นายณัฐพงษ ์     นำมสุกล แสนบุดดา 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปทส. เช่ือมและประสาน 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 

 

ชื่อ นางสุชีรา    นำมสกุล   หะสติะ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การจัดการบรหิารทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาการบัญชี) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมนิผล 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
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ชื่อ นางสาวกันติศา     นำมสุกล ศรีเสมอ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บช.บ.การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกบัญชี) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ (แผนกบัญชี) 

 

ชื่อ นางสาวสจุิตรา      นำมสุกล นาชัยทอง 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ. การบริหารธรุกิจ (การตลาด) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
- ผู้ช่วยหัวหนา้งานกิจกรรมฯ   
    (ชมรมองค์การฯ อธท.) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  
    (แผนกวิชาการตลาด) 

 

ชื่อ นางสาวบุศรินทร ์  นำมสุกล  บุญก่อ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศกึษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
    (แผนกวิชาการตลาด) 

 

 

 

ชื่อ นางสาวประจินดา     นำมสกุล เดือนเพ็ง 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ. การตลาด 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
    (แผนกวิชาการตลาด) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
    (แผนกวิชาการตลาด) 

- ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 
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ชื่อ นายสิทธิชัย        นำมสุกล  รอดเลี้ยง 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.บ.เทคโนโลยีทา 

 

 

 

งการศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรยีนการสอน 
- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 

ชื่อ นายภานมุาศ       นำมสุกล พุมมา 

ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ. การบริหารธรุกิจ (คอมพิวเตอร์) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  
   (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 

ชื่อ  นางสาวนิตญา   นำมสกลุ   นาชัยทอง 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การจัดการบรหิารทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์    นำมสุกล  ไชยแก้ว 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
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ชื่อ นางสาวสภุาภรณ์  นำมสุกล  สุขธนารักษ ์

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คบ.คหกรรมศาสตร ์

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาการ

โรงแรม) 
- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

 

ชื่อ  นางปราณี      นำมสกุล   ค าพุ่ม 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ.เทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

หน้าท่ีพิเศษ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
     (แผนกวิชาการโรงแรม) 

-    ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  

     (ชมรมและองค์การฯ อทท.) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  
     (แผนกวิชาการท่องเที่ยว) 

- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

 

ชื่อ  นางสาวอรวรรณ      นำมสกุล   นิยมสิทธ์ิ 

ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 
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ชื่อ นางสาวพรรษมณฑ ์

นำมสุกล  ชินวุฒิอัคคกิตติ ์

ต ำแหน่ง      :  ครูรายชั่วโมง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพตัดผมชาย 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย 

 

ชื่อ  นางสาวสมภักดิ์      นำมสกลุ  โอวาท 

ต ำแหน่ง      :  ครูรายชั่วโมง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเสรมิสวย 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย 

 

ชื่อ นางสาวพิมพณ์ราภรณ ์

นำมสกลุ   วรรโณทยาน 

ต ำแหน่ง      :  ครูรายชั่วโมง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.ธุรกิจศึกษา (เลขานุการ) 

หน้าท่ีพิเศษ 

- หัวหน้าแผนกวิชานวดแผนไทย 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร) 
 

 

ชื่อ นางสาวยุพา   นำมสกุล  โปรง่พักตร์ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 

 

ชื่อ นางสาวนันทภัค    นำมสกุล สุขเจรญิ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 

 

ชื่อ นางสาวศิริวรรณ     นำมสุกล  นอยกลัด 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบญัชี 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 

ชื่อ นางจิรสตุา     นำมสุกล  อินทร์ภูเมศร ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การเงินการตลาด 
 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
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ชื่อ นางสาวเสาวนีย ์   นำมสุกล  วงศ์อามาตย ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบญัชี 
 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 

ชื่อ นางสาวกาญจนา   นำมสกุล  คงเจริญ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 

 

ชื่อ นางสาวกรรณิกา     นำมสุกล รักความสุข 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบญัชี 

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 

 

ชื่อ  นางสุกัญญา      นำมสกุล  บุญก่อ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การบัญช ี

เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
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ชื่อ นางสาวสุพรรษา   นำมสกุล ปราบรตัน ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ

 

ชื่อ นางสาวผกาวรรณ     นำมสุกล บุญเสมอ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ศศ.บ.การจดัการทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 

 

ชื่อ นางสาวระพินนารถ     นำมสุกล จลุเสวก 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบญัชี 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

 

ชื่อ นางสาวกนกกร   นำมสุกล  สุวรรณทีป 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.การจัดการ 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
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ชื่อ  นางสาวสรุีรัตน์      นำมสกลุ  ปรีชาเวทย ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

 

ชื่อ นางสาวเจนจิรา    นำมสกุล  ใจเย็น 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 

 

ชื่อ นางสาวแสงเดือน    นำมสุกล  โชคมุนทีน 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) 

 

 

ชื่อ นางสุภวดี    นำมสุกล  แก้วมงคล 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
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ชื่อ นางสาวอัมพาพร   นำมสุกล  ศศิวัฒนพร 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) 

 

ชื่อ นางสาวภัทรชนน   นำมสกุล  จันทร์ทอง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมลู 

เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

 

ชื่อ  นางวรรณฤดี      นำมสกุล  พวงอุดม 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 

 

ชื่อ  นายอาทิตย์      นำมสกลุ  เวียงแก้ว 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์

 

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผล 
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ชื่อ นายยศภาดา     นำมสุกล ธญัญาลิขิต 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คศ.ม. หลักสตูรและการสอนอาชีวศึกษา 

-  ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 

ชื่อ  นางสาวขวัญตา   นำมสกลุ  บุญประเสริฐ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 

 

ชื่อ นางสาวทัศนีย์    นำมสกุล  ดะรงค ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บช.บ.บัญชี 

 

 
 

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 

ชื่อ นำยฐำปกรณ์       นำมสุกล วิเชียรโชติ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ. กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมลู 
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ชื่อ  นางสาวสมุาลี      นำมสกลุ  พัดไสว 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบัญช ี

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 

 

ชื่อ นางสาวจันทร์จริา    นำมสกลุ  พาเจริญ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.การบัญช ี

 

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 

 

 

ชื่อ นายสนิท       นำมสุกล ยิ้มกลาง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

 

ชื่อ นางสาวน้ าอ้อย       นำมสุกล จงปลงกลาง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบญัข ี
 

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 
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ชื่อ นางสาวกุลธดิา       นำมสุกล รื่นอารมย ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การบัญช ี

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพ 

 

ชื่อ  นางสาวอรณุี  นำมสกุล  ถิ่นจันดา 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.การตลาด 

 

เจ้าหน้าท่ีงานครูที่ปรึกษา 

 

ชื่อ  นางทิพย์ธนกาญจน์  นำมสกลุ  ขุนนาแก้ว 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบัญช ี

เจ้าหน้าท่ีงานสวสัดิการนักเรียนนกัศึกษาและ

พยาบาล 

 

ชื่อ นางสาวอรวรรณ        นำมสุกล เกตโุชต ิ

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร ์

เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
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ชื่อ นางสาวสุธรีา    นำมสกลุ  สวัสดิ์นพรัตน ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 

ชื่อ นางสาววิสุทธิโฉม    นำมสุกล บุญน้อม 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

(เทียบโอนฯ) 

 

 

ชื่อ นางสาวชลลัดดา        นำมสกุล ช้างจันทร ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.การบัญช ี

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

ชื่อ  นายวรากร     นำมสกุล  รักรวย 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การตลาด 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
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ชื่อ นางสาวจารุวรรณ    นำมสุกล ทาตาล 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

ชื่อ นางกาญจนา     นำมสกลุ  ปางชาติ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

 

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

ชื่อ นายชาตรี      นำมสกลุ  สร้อยส าโรง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

เจ้าหน้าท่ีงานสื่อการเรยีนการเรียนการสอน 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว (พนักงำนขับรถ) 
 

 

ชื่อ นายณรงค์ศักดิ์        นำมสุกล หนูชูเชื้อ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พนักงานขับรถ 

 

ชื่อ นายชานนท์            นำมสุกล  อุ่นจิตต ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

พนักงานขับรถ 

 

ชื่อ นายเสถียร          นำมสุกล  ม่วงอิ่ม 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ปวส.การบัญช ี

 

พนักงานขับรถ 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง) 
 

 

ชื่อ  นางประคอง       นำมสกุล  แดงสันเทียะ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-   ประถมศึกษาปีท่ี 4 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ  นางสาวเพ็ญศรี       นำมสกลุ  ใจกล้า 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ นางราตรี            นำมสุกล สิงห์โพธิ ์

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ นางประเทือง            นำมสุกล  คิดรอบ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 
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ชื่อ นายพฤหัส             นำมสุกล บุตรโชต ิ

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ  นางสาวปทุมวรรณ    นำมสกุล  มูลภาท ี

วุฒิกำรศึกษำ : 

-   ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ  นายสวี       นำมสกลุ  สิงห์โพธ์ิ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ นายค าศาล             นำมสุกล โต่นวุธ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 
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ชื่อ นางฉวีวรรณ           นำมสุกล  โต่นวุธ 

วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ นายบุญเติม          นำมสุกล บุตรทอง 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ นายสมพร          นำมสุกล นิลเอก 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ นายเอนก          นำมสุกล บญุมาฉาย 

วุฒิกำรศึกษำ : 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 
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3.ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

ระดับกำรศึกษำ และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2555 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ปวช. และ ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น และหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม (แกนมัธยม/ประถม)  

 

หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
1.  ระบบปกติและระบบทวิภำค ี
1.1  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 4 สำขำวิชำ ดังนี  

1. สาขาวิชาเครื่องกล 
        1.1  สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 
        1.2  สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 

2. สาขาวิชาโลหะการ 
         2.1  สาขางานเชื่อมโลหะ (ปกติ) 
         2.2  สาขางานเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 
  3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  
        3.1  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
        4.1  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
        4.2  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
        4.3  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
      4.4  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
  4.5  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 
 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 1 สำขำวิชำ ดังนี  

1. สาขาวิชาพณิชยการ 
       1.1  สาขางานการบัญชี (ปกติ)  
       1.2  สาขางานการขาย (ปกติ) 
       1.3  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
      ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
        1.2  สาขางานการท่องเที่ยว (ปกติ) 
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1.2   หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.)  
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 5 สำขำวิชำ ดังนี  
 1. สาขาวิชาเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

 1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช.) 
        1.2  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) 
 2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ม.6, ปวช.) 
  2.1  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม(ปวช.)  
  2.2  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6) 
 3. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ม.6, ปวช.) 
      3.1  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ปวช.) 
  3.2  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) 
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6, ปวช.) 
        4.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.) 
  4.2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6, ปวช.) 
        5.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปวช.) 
  5.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 
  5.3  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  (ปวช.) 
  5.4   สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ (ม.6) 
 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 3 สำขำวิชำ ดังนี  
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
       1.1  สาขางานการบัญชี (ปวช.) 
  1.2  สาขางานการบัญชี (ม.6)  
 2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
       2.1  สาขางานการตลาด (ปวช.) 
       2.2  สาขางานการตลาด (ม.6) 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6, ปวช.) 
       3.1  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (ปวช.)  
                     3.2  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (ม.6)  
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 1 สำขำวิชำ ดังนี  
 1. สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรบริกำร (ม.6, ปวช.) 
        1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.) 
  1.2  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) 
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หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
2.  หลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  
2.1  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 4 สำขำวิชำ ดังนี  
 1. สาขาวิชาเครื่องกล 
        1.1  สาขางานยานยนต์ 
 2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะการ 
         2.1  สาขางานเชื่อมโลหะ 
 3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  
        3.1  สาขางานเครื่องมือกล 
 4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
        4.1  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
  4.2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 1 สำขำวิชำ ดังนี  
1. สาขาวิชาพณิชยการ 

       1.1  สาขางานการบัญชี  
       1.2  สาขางานการขาย   
       1.3  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 1 สำขำวิชำ ดังนี  
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

        1.1  สาขางานการโรงแรม  
          

หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
2.2  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 6 สำขำวิชำ ดังนี  
1. สาขาวิชาเครื่องกล  

  1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะการ  

2.1  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
3. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  

3.1  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

4.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
4.2  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
        5.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  

5.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์   
 6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  6.1 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 3 สำขำวิชำ ดังนี  

1. สาขาวิชาการบัญชี  
       1.1  สาขางานการบัญชี  
 2. สาขาวิชาการตลาด  
       2.1  สาขางานการตลาด  
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       3.1  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 1 สำขำวิชำ ดังนี  

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
        1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 

หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
3.  หลักสูตรวิชำชีพระยะสั นและอ่ืนๆ 

ประเภทวิชำคหกรรม 4 สำขำวิชำ ดังนี  
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

       1.1  วิชาอาหารไทย 
       1.2  วิชาขนมคุกก้ี - เค้ก 
  1.3  วิชาขนมปัง - พาย 

2. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
       2.1  วิชาเสื้อเบื้องต้น 
       2.2  วิชากางเกงสตรี 

2.3  วิชาเสื้อสมัยนิยม 1 
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

       3.1  วิชาผมทรงกลาง - ทรงต่ า 
3.2  วิชาซอยผม-ดัดผม 

       3.3  วิชาผมทรงสูง 
  3.4  เกล้าผม ถักเปีย 
  3.5  ผมฟรีสไตล์ชาย 
  3.6  สระผม - เซ็ทผม 
  3.7  แต่งเล็บ - เพ้นท์เล็บ 
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4. สาขาวิชานวดแผนไทย 
       4.1  วิชานวดน้ ามัน (สปา) 
  4.2  วิชานวดไทยแบบเชลยศักดิ์ 
  4.3  นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 

ประเภทวิชำเกษตรกรรม 1 สำขำวิชำ ดังนี  
1. สาขาวิชาพืชกรรม 

       1.1  วิชาปลูกพืชไร้ดิน 
1.2  วิชาการท าปุ๋ยอินทรีย์ 

 

หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
4.  หลักสูตรเสริมอำชีพ 
ประเภทวิชำหลักสูตรเสริมอำชีพ 1 สำขำวิชำ ดังนี  

1.1 แกนมัธยม/ประถม 
 

หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
5.  หลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพ 
ประเภทวิชำหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพ 1 สำขำวิชำ ดังนี  

1.1 ฝึกอบรม 108 อาชีพ  
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4.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
ข้อมูลนักเรียน ระดับชั น ปวช., ปวส. ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนกวิชำ จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2555 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกค้ำง เทียบโอน รวม ปวส.1 ปวส.2 ตกค้ำง เทียบโอน รวม ทั งสิ น 

1 เครื่องกล 127 60 56 40 2 285 26 25 8 20 79 364 

2 อุตสาหกรรมการผลิต 45 25 25 12 0 107 8 0 0 17 25 132 

3 โลหะการ 31 13 33 11 0 88 12 11 1 4 28 116 

4 ไฟฟ้าก าลัง 68 38 38 34 1 179 9 23 8 25 65 244 

5 อิเล็กทรอนิกส์ 53 42 39 24 9 167 13 23 3 17 56 223 

6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 42 23 27 14 0 106 11 0 5 5 21 127 

7 การบัญชี 50 64 55 19 0 188 43 25 0 30 98 286 

8 การตลาด 20 14 20 9 1 64 16 9 1 26 52 116 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 65 45 13 36 240 19 15 0 29 63 303 

10 การโรงแรม 64 44 43 12 1 164 12 9 3 8 32 196 

11 การท่องเที่ยว 23 15 12 8 0 58 0 0 0 0 0 58 

รวม 604 403 393 196 50 1646 169 140 29 181 519 2165 
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ข้อมูลนักเรียน ระดับชั น ปวช., ปวส. ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 

 
 

 

 

 

 
 

  

ที ่ แผนกวิชำ จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2555 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกค้ำง เทียบโอน รวม ปวส.1 ปวส.2 ตกค้ำง เทียบโอน รวม ทั งสิ น 

1 เครื่องกล 91 57 51 32 17 248 25 23 7 35 90 338 

2 เครื่องมือกล/เทคนิคอุตฯ 30 25 21 11 6 93 6 - 0 32 38 131 

3 โลหะการ 21 12 28 10 0 71 9 11 0 7 27 98 

4 ไฟฟ้าก าลัง 47 37 34 28 13 159 9 23 6 51 89 248 

5 อิเล็กทรอนิกส์ 34 42 38 21 9 144 12 22 2 13 49 193 

6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 32 21 26 12 0 91 11 - 4 - 15 106 

7 การบัญชี 48 58 51 15 0 172 41 25 0 31 97 269 

8 การตลาด 14 14 20 8 20 76 15 9 1 33 58 134 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 74 66 43 10 104 297 19 15 0 79 113 410 

10 การจัดการทั่วไป - - - - - 0 - - - 71 71 71 

11 การโรงแรม 53 40 32 10 0 135 11 7 3 10 31 166 

12 การท่องเที่ยว 20 14 12 7 0 53 - - - - 0 53 

รวม 464 386 356 164 169 1539 158 135 23 362 678 2217 
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5.ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
รำยละเอียดครุภัณฑ์กำรศึกษำและครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร     120,930.00 

งำนทะเบียน     53,430.00 

1 เครื่องพิมพ์บัตรแบบพลาสติก 1 เครื่อง 52,430.00 53,430.00 

งำนพัสดุ     33,000.00 

1 ตู้เก็บเอกสารไม้ ขนาด 1.80 มม. X 2.00 มม. 3 หลัง 11,000.00 33,000.00 

งำนอำคำรสถำนที่     34,500.00 

1 เครื่องกระแทกคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 1500 W 1 ตัว 34,500.00 34,500.00 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร     541,464.00 

งำนวำงแผนและงบประมำณ     359,732.00 
1 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 BTU (แบบแยก

ส่วน) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน (ไม่มีระบบฟอกอกาศ) 

2 เครื่อง 46,000.00 92,000.00 

2 เครื่องปรับอากาศขนาด 33000 BTU (แบบแยก
ส่วน) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน (ไม่มีระบบฟอกอกาศ) 

2 เครื่อง 44,900.00 88,000.00 

3 คอมพิวเตอร์แบบพกพก (Note Book) 
ระดับกลาง 

4 เครื่อง 21,500.00 86,000.00 

4 คอมพิวเตอร์แบบพกพก (Note Book) ระดับสูง 4 เครื่อง 23,433.00 93,732.00 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน - นักศึกษำ     546,506.00 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ     51,106.00 

1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เครื่อง 16,906.00 16,906.00 

2 เครื่องกรองน้ า 1 เครื่อง 34,200.00 34,200.00 

งำนปกครอง     30,000.00 

1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 
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งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ     23,500.00 

1 ชั้นวางอุปกรณ์ล้างแผล 1 ตัว 8,500.00 8,500.00 

2 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 

ฝ่ำยวิชำกำร     441,900.00 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     300,000.00 

1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 20 เครื่อง 15,000.00 300,000.00 

แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง     39,000.00 

1 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด 39,000.00 39,000.00 

แผนกวิชำเครื่องกล     85,000.00 

1 เครื่องยนต์เล็กใช้แก๊ส LPG 100%  1 เครื่อง 85,000.00 85,000.00 

งำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน     17,900.00 

1 คอมพิวเตอร์แบบพกพก (Note Book)  1 เครื่อง 17,900.00 17,900.00 

รวมทั งสิ น     1,650,800.00 
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6.ข้อมูลงบประมำณ 
 

ข้อมูลงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
 ปีงบการศึกษา พ.ศ.2555 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รำยกำร 
ภำคเรียนที ่
1/2555 

ภำคเรียนที ่
2/2555 

รวม 

งบด ำเนินงำน(ค่ำตอบแทนใช้สอย)       

     งปม.ปวช 5,420,288.85 2,290,330.57 7,710,619.42 

          -ค่าสาธารณูปโภค 226,141.09 230,013.20 456,154.29 

     งปม.ปวส 2,095,758.31 836,514.34 2,932,272.65 

          -ค่าสาธารณูปโภค 0.00 44,580.79 44,580.79 

     งปม.ระยะสั้น 1,216,899.60 242,709.00 1,459,608.60 

รวมจ ำนวนเงิน 8,959,087.85 3,644,147.90 12,603,235.75 
โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix-it 
Center)และกำรพัฒนำระบบรองรับและตรวจสอบ
คุณภำพสินค้ำชุมชน       

     ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 860,993.22 0.00 860,993.22 
งบเงินอุดหนุน (โครงกำรสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี) 

  
 

     ค่าจัดการเรียนการสอน 4,868,966.94 5,022,812.90 9,891,779.84 

     ค่าหนังสือเรียน 2,799,920.00 1,170,813.90 3,970,733.90 

     ค่าอุปกรณ์การเรียน 363,400.00 284,740.00 648,140.00 

     ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,422,000.00 1,114,200.00 2,536,200.00 

     ค่ากิจกรรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 984,676.43 457,272.82 1,441,949.25 

รวมจ ำนวนเงิน 10,438,963.37 8,049,839.62 18,488,802.99 
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รำยกำร 
ภำคเรียนที ่
1/2555 

ภำคเรียนที ่
2/2555 

รวม 

งบรำยจ่ำยอ่ืน       
     โครงการพัฒนาครูในสถานศึกษาทั้งครูวิชาชีพฯโดย
ปฏิบัติภายในสถานประกอบการ 

21,400.00 0.00 21,400.00 

     โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 159,997.00 0.00 159,997.00 

     โครงการครูคลังสมอง 453,978.26 0.00 453,978.26 
     โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 

     โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 0.00 0.00 0.00 

รวมจ ำนวนเงิน 453,978.26 0.00 453,978.26 

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.) 3,726,549.75 4,199,004.41 7,925,554.16 

รวมจ ำนวนเงินทั งสิ น 24,763,376.20 16,217,750.03 40,981,126.23 
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ข้อมูลงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมำณที่ใช้จ่ำย

จริง 

งบบุคลำกร     

     เงินเดือน - 6,923,463.86 

     เงินวิทยฐานะ - 649,600.00 

    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,656,177.00 2,653,897.42 

รวมจ ำนวนเงิน 2,656,177.00 10,226,961.28 

งบด ำเนินงำน(ค่ำตอบแทนใช้สอย)     

     งปม.ปวช 3,038,400.00 3,038,384.95 

          -ค่าสาธารณูปโภค 400,000.00 400,000.00 

     งปม.ปวส 2,346,400.00 2,346,399.10 

     งปม.ระยะสั้น 824,200.00 824,188.72 

รวมจ ำนวนเงิน 6,609,000.00 6,608,972.77 

โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน(Fix-it Center)     

 และกำรพัฒนำระบบรองรับและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำชุมชน     

     ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 861,000.00 860,993.22 

งบลงทุน     

     ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 4,980,000.00 4,980,000.00 

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 14,640,000.00 14,635,000.00 

รวมจ ำนวนเงิน 19,620,000.00 19,615,000.00 
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รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมำณที่ใช้จ่ำย

จริง 

งบเงินอุดหนุน (โครงกำรสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย 15 ปี)     

     ค่าจัดการเรียนการสอน 10,181,300.00 10,181,300.00 

     ค่าหนังสือเรียน 3,448,000.00 3,447,956.75 

     ค่าอุปกรณ์การเรียน 793,040.00 618,700.00 

     ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,551,600.00 1,422,000.00 

     ค่ากิจกรรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,637,800.00 1,313,375.00 

รวมจ ำนวนเงิน 17,611,740.00 16,983,331.75 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป     

     เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 492,620.92 265,264.50 

     เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนฯ 78,200.00 0.00 

     เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000.00 45,000.00 

รวมจ ำนวนเงิน 615,820.92 310,264.50 

งบรำยจ่ำยอ่ืน     

     โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง(ทุนการศึกษา) 160,000.00 160,000.00 

     โครงการผู้น าตามธรรมชาติ 40,000.00 39,992.00 

     วิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 160,000.00 159,997.00 

     ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 84,000.00 83,999.05 

     โครงการครูคลังสมอง 475,400.00 475,378.26 

รวมจ ำนวนเงิน 919,400.00 919,366.31 

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.) 4,105,463.00 6,658,872.10 
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7.ข้อมูลสถำนประกอบกำร 
 

สรปุจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 1/2555 
 

 
ที ่

 
สำขำงำน 

สถำนประกอบกำร  
รวม จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ปวช. ปวส. 

1 ยานยนต์ 57 32 59 

2 เครื่องมือกล 25 - 25 

3 เชื่อมโลหะ 33 - 33 

4 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม - 8 8 

5 ไฟฟ้าก าลัง 48 - 48 

6 ติดตั้งไฟฟ้า - - - 

7 อิเล็กทรอนิกส์ 9 - 9 

8 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - 

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 - 28 

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - - 

11 การบัญชี 27 35 62 

12 การขาย 20 - 20 

13 การตลาด - 7 7 

14 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 - 19 

15 เทคโนโลยีส านักงาน - 15 15 

16 การโรงแรม 46 - 46 

17 บริการอาหารและเครื่องดื่ม - 8 8 

18 การท่องเที่ยว 12 - 12 

รวม 324 105 429 

 
สรุปจ ำนวนสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 1/2555 

จ ำนวนสถำนประกอบกำร  193  แห่ง 

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ  429  คน 
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จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 1/2555 

 

ที ่ ชื่อสถำนประกอบกำร ที ่ ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ ระดับชั น 

สำขำวิชำ 

1 บริษัท สินโสธร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1 น.ส.เรวด ี ศรีวะรมย์ ปกติ บช.5 

  174 ม.2  ต.บางละมุง  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150  2 น.ส.ภัทราพร สวัสด ี ปกติ บช.5 

  โทรศัพท์  - 3 น.ส.ธนชัพร สังข์แก้ว ปกติ บช.5 

  โทรสาร   - 4 นายสุเมธ ทรัพย์กลาง* ปกติ ชช.3 

2 เทศบาลเมืองหนองปรือ 1 น.ส.อมรประภา สมบูรณ์ ปกติ บช.5 

  111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20260 2 น.สวิภาดา พระโยธา ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-933118         

  โทรสาร 038-933112         

3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา* 1 น.ส.พรวิไล สุ่มทอง ปกติ บช.5 

  171 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กาญจนา มีภักดิ์ ปกติ บช.5 

  โทรศัพท์ 038-253162 3 น.ส.พรศิริ เล็กเกดิผล ปกติ บช.5 

    4 น.ส.หทัยชนก วิลัยเลิศ ปกติ บช.5 

    5 น.ส.รสรินทร ์ เงางาม ปกติ บช.5 

    6 นายอาภา คงเจริญ ปกติ กต.5 

    7 น.ส.ณัฐธิดา ทับก้อน ปกติ กต.5 

4 บริษัท เอสเอฟ มัลติเพล็กซ์ จ ากัด สาขา2 1 น.ส.วรรณภา ตังกิม ปกติ บช.5 

  อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ชั้น 4 2 น.ส.จงกลรัตน ์ กระทุ่มนอก* ปกติ บช.5 

  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 038-495168-0         

  โทรศัพท์ 038-495169         

5 บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง 1 น.ส.ณิชากร บุญรอด ปกติ บช.5 

  101/1 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230         

  โทรศัพท์ 081-7629918         

6 บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จ ากัด 1 น.ส.วชิชุดา จันทร์ผ่อง ปกติ บช.5 

  100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         
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  โทรศัพท์ 038-255283         

7 บริษัทไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด สาขา
พัทยา 

1 น.ส.ปภาว ี สายทอง ปกติ บช.5 

  288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-702462-6         

  โทรสาร 038-221105           

8 บริษัท พัทยาการาจ จ ากัด 1 น.ส.โสรยา ทองเทพ ปกติ บช.5 

  141/188 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 081-8335489         

9 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 1 น.ส.ศิรินทร ค่ายสูงเนิน ปกติ บช.5 

  87/11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 038-490534         

  โทรสาร 038-494611           

10 บริษัท จุฬาวรรณ จ ากัด 1 น.ส.ชลธิชา ตุ้มม่วง ปกติ บช.5 

  789/1 ม.6  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230  2 น.ส.อรจิรา สมภักษร ปกติ บช.5 

11 บริษัท ทีไอพีเอส จ ากัด  1 น.ส.ลักขณา สุวรรณสนธ ์ ปกติ บช.5 

  ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี4 2 น.ส.ศุภัคษร น้อยจินนา ปกติ บช.5 

  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3 น.ส.กนิษฐา นิตย์โฆษกุล ปกติ บช.5 

  โทรศัพท์ 038-408400 ต่อ 2272 โทรสาร 4 น.ส.สวุิมล จัตุรัส ปกติ บช.5 

12 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 1 น.ส.เยาวเรศ หอมขจร ปกติ บช.5 

  15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-221643         

  โทรสาร 038-221818           

13 บริษัท พรอสเพอร์ พี ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จ ากัด 1 น.ส.ปิติมา เดชศรี ปกติ บช.5 

  229/90 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เสาวลักษณ์ ประทุมทอง ปกติ บช.5 

  โทรศัพท์ 081-6836899         

14 บริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก(มหาชน) จ ากัด 1 น.ส.สายชล ปลื้มใจ ปกติ บช.3 

  150/62 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20000         
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  โทรศัพท์ 038-347187-8         

  โทรสาร 038-347189         

15 บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จ ากัด 1 น.ส.ชาลิตา ค าศรี ปกติ บช.3 

  200 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.เอมิกา ส ารษญ ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์  038-491304-8         

  โทรสาร 038-491106           

16 ธนาคารออมสิน สาขาเมืองพัทยา 1 น.ส.วริษฐา ศรีไทย ปกติ บช.3 

  8/46/48 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กมลลักษณ์ ขอบรูป ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-423690         

  โทรสาร 038-423690 ต่อ17           

17 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 1 น.ส.เจนจิรา งามหนัก ปกติ บช.3 

  90 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110         

  โทรศัพท์ 038-317333         

  โทรสาร 038-770213         

18 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากัด 1 น.ส.รุ่งทิวา บุญหล้า ปกติ บช.3 

  623,623/1-4 ม.8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230 

        

  โทรศัพท์ 084-480446-7 ต่อ 117         

  โทรสาร 038-480448           

19 หจก.มารีน เฟรชเชอร์ 1 น.ส.สุพัตรา สุขจันทร์ ปกติ บช.3 

  9/16 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ธิดารัตน ์ ทองกลึ่ง ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-730705-6         

  โทรสาร 038-427029           

20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 1 น.ส.บัณฑิตา ลาบสูงเนิน ปกติ บช.3 

  26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เปรมพร พันธโคตร ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-222462-4 ต่อ 103 3 นายรณรงค์ บัณฑิตวงษ์ ปกติ ทค.3 

  โทรสาร 038-222465           

21 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ ากัด 1 น.ส.กชพร มีพิษ ปกติ บช.3 
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  301 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 2 น.ส.สชุาดา นาคคล้าย ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-259999         

  โทรสาร 038-259999 ต่อ 3216         

22 สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ ากัด 1 นายเพชรรัตน์ สายเพชร ปกติ บช.3 

  16/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-222001         

  โทรสาร 038-702436         

23 ส านักงาน พี แอนด์ อาร์ การบัญชี 1 น.ส.กนกวรรณ สมัคดี ปกติ บช.3 

  202/197 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 
20260 

2 น.ส.น้ าผึ้ง เจริญศรี ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-411922,083-1155255         

  โทรสาร 038-421369           

24 หจก.เอส แอนด์ ไอ มารีน เซอร์วิส 1 น.ส.วภิาวรรณ ชะชิกุล ปกติ บช.3 

  14 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ชลิตา เงาะเศษ ปกติ บช.3 

  โทรศัพท์ 038-351313,038-352778         

  โทรสาร 038-352778 ต่อ 109           

25 บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จ ากัด 

1 น.ส.มีนา สุขประเสริฐ ปกติ บช.3 

  36/1 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  038-240755-7         

  โทรสาร 038-241217           

26 บริษัทสยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด 1 น.ส.นุชจร ี สุจริยา ปกติ บช.3 

  60 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี 21140         

  โทรศัพท์ 038-891272-5         

  โทรสาร 038-891135-6         

27 บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด สาขาพัทยา 1 น.ส.ชาลิน ี ศรีสุข ปกติ บช.3 

  79 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท ์038-703111        

  โทรสาร 038-703112-3           
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29 โรงแรมชลจันทร์ (บริษัท สุกัญญา จ ากัด)* 1 น.ส.ชานิสรา กันหา ปกติ บช.3 

  19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์ 038-702777           

30 สยามแฟมิลี่ จ ากัด  1 น.ส.สภุัททรา รันตโสภณ ปกติ กข.3 

    2 น.ส.ดลยา ดาริวงษ์ ปกติ กข.3 

    3 น.ส.เกวล ี ภู่เงิน ปกติ กข.3 

    4 น.ส.ขวัญตา เขียวสอาด ปกติ กข.3 

    5 น.ส.วภิารัตน์ เสือสิงห์ ปกติ กข.3 

    6 น.ส.เกศินี ปัทนาถา ปกติ กข.3 

    7 น.ส.วชัราพร เจนศึก ปกติ กข.3 

    8 น.ส.ประภาพร คนรู้ ปกติ กข.3 

    9 น.ส.สิรินทรา ช่วยงาน ปกติ กข.3 

    10 น.ส.สุนิศา แสนเมือง ปกติ กข.3 

    11 น.ส.กาญจนา พานัง ปกติ กข.3 

    12 น.ส.การะเกศ สายใยทอง ปกติ กข.3 

    13 น.ส.อริสรา นาคสนธิ์ ปกติ กข.3 

    14 น.ส.สธุิรา ภูมินัทธี ปกติ กข.3 

    15 น.ส.พัชริดา ดอกเข็ม ปกติ กข.3 

    16 น.ส.เจนจิรา มาแก้ว ปกติ กข.3 

    17 น.ส.จิรนันท ์ แจ่มใส ปกติ กข.3 

    18 น.ส.สิริกร นาคอ่ิม ปกติ กข.3 

31 หจก.มากแก้วกุลรุ่งเรืองกิจ (7-11) 1 น.ส.มณีรัตน์ กอบสันเทียะ ปกติ กต.5 

  144/11 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 083-6882842           

32 หจก.กู๊ดวิล คอนซีเนียนสโตร์ 1 น.ส.ตวงทอง แต่งสี ปกติ กต.5 

  93/4-5 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 083-6886530         

33 บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จ ากัด (สาขาซอยมาบยายเลีย24) 1 น.ส.จริยา แก้วค า ปกติ กต.5 
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  217/13 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 084-4391059         

34 ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ 1 น.ส.ชิดชนก ประจ าแถว ปกติ กต.5 

  359 ม.1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180         

  โทรศัพท์ 038-437437         

  โทรสาร 038-437437 ต่อ 202           

35 ไปรษณีย์หนองขาม 1 น.ส.วรรณวภิา อินทรักษา ปกติ กต.5 

  99 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 084-1098940           

36 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง 1 น.ส.อนุสรา มีลา ปกติ คธ.3 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-241121          

  โทรสาร 038-241759           

37 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาอ าเภอศรีราชา 1 น.ส.ศิริวรรณ เอ้ยวัน ปกติ คธ.3 

  53 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศพัท์ 038-495265-68          

  โทรสาร 038-495274           

38 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง 1 น.ส.พรรณวดี เทียนพันธ์ ปกติ คธ.3 

  47  ม.5  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230 2 น.ส.เนตรอัปสร พลอยมุข ปกติ คธ.3 

  โทรศัพท์ 038-494111          

  โทรสาร 038-495034           

39 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทยา 1 น.ส.สิรวิิมนต์ แสงจันตี ปกติ คธ.3 

  191 ม.9   ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.จันทร์จิรา แววนิล ปกติ คธ.3 

  โทรศัพท์ 038-424045 3 น.ส.วิมลพรรณ สุยค าไฮ ปกติ บช.3 

  โทรสาร 038-421500 4 นายคณิศร มาตรนอก ปกติ บช.3 

    5 นายชินวัตร เดินชัยภูมิ ปกติ กต.5 

    6 น.ส.ฐิติชญา ชื่นคุ้ม ปกติ กต.5 

40 บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จ ากัด 1 นายนิรันดร์  สามกิจ ปกติ คธ.3 

  38/25 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ปวรวรรณ สัญญจิตต์ ปกติ คธ.3 
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80 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-494-865-8 ต่อ 2105          

  โทรสาร 038-492658           

41 โรงพยาบาลบางละมุง 1 นายณัฐนันท์ วัฒพร ปกติ คธ.3 

  669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายทศพร โพธิ์พะเนา ปกติ คธ.3 

  โทรศัพท์ 038-411551-2          

  โทรสาร 038-428464           

42 บริษัท มิราเคิลเวฟ จ ากัด 1 นายพุทธพงค์ พลสนิท ปกติ คธ.3 

  60/4 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายธีระ สามกิจ ปกติ คธ.5 

  โทรศัพท์ 038-491668 3 นายวุฒิชัย บุญเกิด ปกติ คธ.5 

  โทรสาร 038-495207           

43 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 น.ส.ณัฐธิดา พาวงค์ ปกติ คธ.3 

  99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.มณีรัตน์ จ ารัสพล ปกติ คธ.3 

  โทรศัพท์ 038-400808 ต่อ106          

  โทรสาร 038-494723           

44 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาบางละมุง 1 1 น.ส.มารียา เดชชีวะ ปกติ คธ.3 

  ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง 2 น.ส.ชนนิกานต ์ สาสุข ปกติ คธ.3 

  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-221010          

  โทรสาร 038-222478           

45 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด 1 น.ส.รุจิรดา จันทรวงษ ์ ปกติ คธ.3 

  46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เดือน อ่ าข า ปกติ คธ.3 

  โทรศัพท์ 038-222420          

  โทรสาร 038-386691-710 ต่อ 282           

46 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด 1 นายมงคล พันสอนุสรณ์ ปกติ คธ.3 

  202 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์ 038-490761          

47 บริษัท พีพี เอ.เจ. (1999) จ ากัด 1 นายสุกฤต จันทนวรานนท์ ปกติ คธ.3 

  95/5 ม.4 ถ.สาย36 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.
ชลบุร ี
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81 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-170660          

  โทรสาร 038-170661           

48 บจก.จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 1 น.ส.รัชนวีรรณ มั่งค่ัง ปกติ คธ.5 

  131/54 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-378190-4          

  โทรสาร 038-378195           

49 บริษัท เอส วาย ไทย จ ากัด 1 น.ส.พีรญา แจ้งเนตร ปกติ คธ.5 

  301/5-6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-726510          

  โทรสาร 038-726283           

50 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 1 น.ส.วชัรินทร์ กิ่งทอง ปกติ คธ.5 

  38/9 ม.5  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 น.ส.พรชุดา ทันใจ ปกติ คธ.5 

  โทรศัพท์ 038-404200 ต่อ 438          

51 บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) 1 น.ส.วรรณสุนทร แย้มบุญนาก ปกติ คธ.5 

  50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ปาริษา พ่วงพรหม ปกติ คธ.5 

  โทรศัพท์ 038-493725 ต่อ 5308          

  โทรสาร 038-493733          

  โทรสาร 038-494723           

52 บริษัท เฟิสท์ อิสเทิร์น ซัพพลาย 1 น.ส.โสภิตตา เทพบุตร ปกติ คธ.5 

  1/19 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ภชัริน ชารัมย์ ปกติ คธ.5 

  โทรศัพท์ 038-370396-8          

  โทรสาร 038-423537           

53 บจก.ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค 1 น.ส.ศิริกัลยา ไตรศุภโชค ปกติ คธ.5 

  263/92 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260          

  โทรศัพท์ 038-072556-8 , 087-1449559          

  โทรสาร 038-072563           

54 บริษัท สวัสดี พัทยา มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 1 นายเอกพล วิจิตรปัญญษเมธี ปกติ คธ.5 

  64/37 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-730226          
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82 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรสาร 038-730226           

55 บริษัท บริททิช ลอร์ จ ากัด 1 น.ส.มุกดา มะลิเลิศ ปกติ คธ.5 

  395/3 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-375036          

  โทรสาร 038-374951           

56 โรงเรียนสอนภาษา และคอมพิวเตอร์ พัทยา 1 น.ส.ยลดา เชิดวงษ์สูง ปกติ คธ.5 

  194/10-11 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20260 

2 น.ส.สุพัตร ทิพย์เนตร ปกติ คธ.5 

  โทรศพัท์ 038-421819          

  โทรสาร 038-360175           

57 ร้าน นาเกลือ มอเตอร์ 1 นายประสิทธิ์ จันทรามิ ทวิ ชฟ.2 

  583/15 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร2ี0150 2 นายเสรารัณ บุญอนันต์ ทวิ ชฟ.2 

  โทรศัพท์ 086-8483322          

58 ร้าน P.K.Air & Service 1 นายกตัญญู สมนึก ทวิ ชฟ.2 

  143/86-87 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ2ี0260 2 นายเนติพงษ์ จีนพ่วง ทวิ ชฟ.2 

  โทรศัพท์  081-177-7437, 038-300913           

59 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากัด 1 นายพิเชษฐ์ เรืองศรี* ทวิ ชฟ.2 

  623/1-4 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์ 038-480446           

60 บริษัท มิดทาว วิลล่า 1 นายวันชาติ เวชโพธิ์กลาง* ปกติ ชฟ.3 

  345/20 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศตวรรษ ทองทวี* ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 084-0841088          

61 ร้าน วิรัช แอร์ 1 นายเอกวัฒน์ เกิดคล้าย* ปกติ ชฟ.3 

  277/21 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์ 082-7813211          

62 หจก.L.K. Noble 1 นายกัมปนาท อินทนา ปกติ ชฟ.3 

  61/7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายนพดล สุขสวัสดิ์
มาลัย 

ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 086-6694278          
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83 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

63 สุนทร การไฟฟ้า 1 นายนพวิชญ์ ศิริผ่อง* ปกติ ชฟ.3 

  28/1  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 088-3200099          

64 สุบรรณ แอร์ 1 นายปิยะวัฒน์ หัตถดล ปกติ ชฟ.3 

  42/90 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายนนทชัย บุญศักดิ์ ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-375062 3 นายพุฒิพงศ์ แสงทอง ปกติ ชฟ.3 

65 หจก.รุ่งตะวัน การช่าง 1 นายธนายศ รุ่งเรือง ปกติ ชฟ.3 

  160/111 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายกษิดิส จันกันท า ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 081-2919650 3 นายจักรกฤษณ์ สมพงษ์ ปกติ ชฟ.3 

  โทรสาร 038-480749           

66 ร้านพัทยา อะไหล่ แอร์ 1 นายทิวา เรือนค าใจ ปกติ ชฟ.3 

  8/112 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายสันติภาพ ทองฉาย ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 084-5264908 3 นายณัฐวุฒิ ตรงจริง ปกติ ชฟ.3 

  โทรสาร 038-422194           

67 วิทยาลัยนวัตกรรมมหาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา) 1 นายชาญอนันต์ เหลือพอผดุง ปกติ ชฟ.3 

  39/4 ม.5 ต.โป่ง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 2 นายกฤษฎา ฉวีทอง ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-259010-49          

  โทรสาร 038-259023           

68 ร้านน้อยไดนาโม แอร์ 1 นายธนิต ธรรมพันธ์ ปกติ ชฟ.3 

  30/24 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายสมบูรณ์ นาคนวน ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 086-1584350           

  โทรสาร 038-234096           

69 บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียบ จ ากัด 1 นายณัฐพงษ์ ตระการจันทร์ ปกติ ชฟ.3 

  789 ม.1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง 2 นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ไทร ปกติ ชฟ.3 

  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 3 นายปิยทัศน์ แสงทองสี ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-296334-7          

  โทรสาร 038-296333           
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84 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

70 บริษัท รุ่งแจ้งวิศวกร จ ากัด 1 นายศุกิจ วิรัชมงคลชัย ปกติ ชฟ.3 

  109/6 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายเทวิน เพ็งอินทร์ ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-060158,089-4007019 3 นายวสันต์ชัย สีหะ ปกติ ชฟ.3 

  โทรสาร 038-060159           

71 ร้าน สยามแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1 นายอโนทัย คนซื่อ ปกติ ชฟ.3 

  106/98-99 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20260 

2 นายอดิศร เขียวชอุ่ม ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 089-0099542          

  โทรสาร 038-332821           

72 บริษัท โปไซดอน แอสโซซิเอท กรุ๊ป จ ากัด 1 นายอภิเดช นวมเจริญ ปกติ ชฟ.3 

  272 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายสามารถ ไทยใหญ่ ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-354346          

  โทรสาร 038-352885           

73 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 1 นายสิทธิชัย เดชบุญ ปกติ ชฟ.3 

  100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-221007          

  โทรศัพท์ 038-221003           

74 ร้าน T.P คูลลิ่ง  1 นายณภัทร ทองดี ปกติ ชฟ.3 

  58/10 ต.บางละมุง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 089-1364325           

75 เกี่ยวสวรรค์ชลบุรีแอร์ 1 นายณัฐภัทร พันแอ ปกติ ชฟ.3 

  53/286 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายคธาวุธ ก้อนกระสัง ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-493686 3 นายทศพร คงสันทัด ปกติ ชฟ.3 

  โทรสาร 038-493141           

76 ห้างหุ้นส่วนสามัญพัฒนาแอร์เซล แอนด์ เซอร์วิส 1 นายตะวัน สีมา ปกติ ชฟ.3 

  133/5 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20260 2 นายศตวรรษ เม้าราษี ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 084-49995999           

77 หจก.โกศล แอร์ 1 นายทศพล สวนล าใย ปกติ ชฟ.3 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

85 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  10/56 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายอดุลย์ จันราษี ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 038-732002 3 นายสมชาย บุญชิต ปกติ ชฟ.3 

  โทรสาร 038-732003           

78 ร้าน พัทยาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1 นายยุทธนา ทับจาก ปกติ ชฟ.3 

  189/34 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวุฒิพงษ์ รุ่งนภาสันติ ปกติ ชฟ.3 

  โทรศัพท์ 086-1410880          

  โทรสาร 038-300585           

79 ร้านชาญชัย ออโต้แอร์ 1 นายจักรกฤษณ์ สังข์มุ ปกติ ชฟ.3 

  22/41 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 086-8385488          

80 หจก.อ้อมใหญ่ อีเล็คทริค 1 นายมีชัย พรมบุญ ปกติ ชฟ.3 

  662/16-19 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230 

         

  โทรศัพท์ 038-762926          

  โทรสาร 038-762927           

81 บริษัท M&D พรีซิชั่น เวิร์ค จ ากัด 1  นายสันติสุข หูตาชัย ทวิ ชก.3 

  71  ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฐวัตร ปราณีบุตร ทวิ ชก.3 

  โทรศพัท์  038-069058-9 3 นายปรัชญ์ทวี เบ็ญจนาค ทวิ ชก.3 

  โทรสาร  038-702703           

82 บริษัท ไทย มีน เทค จ ากัด 1 นายปิยะราช ปานวิมล ทวิ ชก.3 

  577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 2 นายพิชิต นาคูณ ทวิ ชก.3 

  โทรศัพท์  038-100745 3 นายธวัชชัย มุขทอง ทวิ ชก.3 

  โทรสาร038-100746 4 นายภัทรพล องอาจ ทวิ ชก.3 

83 หจก.ชัยธัช กลการ 1 นายอดิศร กะมลดุง ทวิ ชก.3 

  99/384 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์ 087-1287903          

  โทรสาร 038-483049           

84 บริษัท อาร์.ที.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 1 นายธงชัย หงษ์ทอง ทวิ ชก.3 

  88/236 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

86 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์  038-490808-9  โทรสาร 038-490808           

85 บริษัท ไทยสพริงฟิช จ ากัด 1 นายรุ่งศักดิ์ บุญรอด* ทวิ ชก.3 

  120/7ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21240          

  โทรศัพท์  038-956221          

86 บริษัท เจ พี - พรีซีชั่น จ ากัด 1 นายพีรพล ร่วมวงศ์* ทวิ ชก.3 

  391/1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายวสันต์ รอบคอบ* ทวิ ชก.3 

  โทรศัพท์ 089-2846893 3 นายนครินทร์ เพียวอยู่* ทวิ ชก.3 

87 บริษัท วี เจ พี อินดัสเทรียล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1 นายสิงหเทพ ไทยเจริญ* ทวิ ชก.3 

  10/1 ม.3  ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายชาคริต สิมะจารึก ทวิ ชก.3 

  โทรศัพท์ 038-112286          

  โทรสาร 038-112596           

88 บริษัท คีนวิทพรีซีชั่น อินดัสตรี้ 1 นายธวัชชัย เลี่ยมวิลัย* ทวิ ชก.3 

  150 ม.9  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์ 038-296947          

  โทรสาร 038-347941           

89 บริษัทโตไคริคะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1 นายณัฐชนน มุสิทธิ์มณี ทวิ ชก.3 

  7/114 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140          

  โทรศัพท์ 038-9562120          

90 ร้าน ปัญญาเวิร์ค ช็อป 1 นายพิษณุ ลีนาม ทวิ ชก.3 

  302 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20130 2 นายณัฐพงศ์ ชุดกระโทก ทวิ ชก.3 

  โทรศัพท์ 038-704133-4          

  โทรสาร 038-704135           

91 บริษัทโยโรซึ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1 น.ส.พรรณพิไล      บุพศิริ ทวิ ชก.3 

 58 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 2 นายนนทพันธ์ พรมงาม ทวิ ชก.3 

  โทรศัพท์ 038-954034 ต่อ 140 3 นายสุวรรณ รอดส าริด ทวิ ชก.3 

  โทรสาร 038-954044-5 4 นายสิริชัย อยู่ทรัพย์ ทวิ ชก.3 

92 โรงกลึงเพชร การช่าง 1 นายบรรเจิด แสนค ากง ทวิ ชก.3 

  447/6 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 087-9839085           



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

87 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

93 หจก.เอ็น ซี ดีไซน์ พาร์ท 1 นายนพพร จูเปีย ทวิ ชก.3 

  99/843 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000          

  โทรศัพท์ 083-1134844           

94 บริษัท โอ๊คเวล ชิปยาร์ด จ ากัด 1 นายยุทธนา จันทร์ร้อยเอ็ด ปกติ ชช.5 

  2369 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ต.แสมสาร อ.สัตหีบ          

  จ.ชลบุรี 20180          

  โทรศัพท์ 038-432453-55 โทรสาร 038-432451           

95 บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จ ากัด 1 นายอานันท์ รักษากูล ปกติ ชช.5 

  64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 2 นายอ านวย ยกย่อง ปกติ ชช.5 

  โทรศัพท์ 038-955888  3 นายอวิรุทธ์ วรรณโต ปกติ ชช.5 

  โทรสาร  038-959042 4 นายสันติ สุขประเสริฐ ปกติ ชช.5 

96 บริษัท เบส-เทค เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส 
จ ากัด 

1 นายธันทร บุญเสริม ปกติ ชช.5 

  29/46 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายกฤษฎา อรอินทร์ ปกติ ชช.5 

  โทรศัพท์  3 นายวรวุฒ ิ ระเด่น ปกติ ชช.5 

97 บริษัท SCC ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 1 นายณัฐวุฒิ สุกผ่อง ทวิ ชช.3 

  97 ม.1 ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายดนัย จันโพธิ์เตี้ย ทวิ ชช.3 

  โทรศัพท์ 081-0428189          

  โทรสาร 038-772467           

98 ร้าน ธวัชชัย การช่าง  1 นายพิทักษ์ คงขาว ทวิ ชช.3 

  127/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายจิรายุ สุขรินทร์ ทวิ ชช.3 

  โทรศัพท์ 081-8627521 3 นายชฎาพล นาคพงษ์ ปกติ ชช.3 

99 ร้าน เสนาอุดม การช่าง 1 นายเกียรติศักดิ์ ประกอบธรรม ทวิ ชช.3 

  113/43 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 0087-1434434           

100 ร้านประดิษฐ์ การช่าง 1 นายธีรเดช บัวดอก ทวิ ชช.3 

  160/2 ม.5 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2 นายภัทรมาศ อินทะไชย ทวิ ชช.3 

101 ร้าน สกายเหล็กดัด 1 นายพัสกร นาคอ่ิม ทวิ ชช.3 

  76/14 ม.10 สาย3  ถ.พัทยาใต้  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี           



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

88 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 083-2221705           

102 บริษัท แอดวานซ์ ได-ดัสติ้ง อินดัสทรี จ ากัด  1 นายสุเทพ สุวรรณประดิษฐ์ ปกติ ชช.3 

  25/5 ม.1 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170          

  โทรศัพท์ 038-446231-2          

  โทรสาร 038-446224           

103 บริษัท สแกน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1 นายสหรัฐ ล้ าเลิศ ปกติ ชช.3 

  103/203 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายสุกตฤ โพธิกุล ปกติ ชช.3 

  โทรศัพท์ 032-322019 โทรสาร 038-324621 3 นายเบญจพล ไข่พรมราช ปกติ ชช.3 

104 บริษัท คลิงเกอร์ โกลด์เครสท์ จ ากัด 1 นายจักรพล กลิ่นเนียม ปกติ ชช.3 

  113/12 ม.5 ถ.สุขุมวิท ซ.เนนิพลับหวาน 2 นายณัฐวัตร นุชเรืองศรี ปกติ ชช.3 

  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3 นายเจนวิทย์ ค าวิจิตร ปกติ ชช.3 

  โทรศัพท์ 038-716716-7 โทรสาร 038-716715          

105 บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จ ากัด  1 นายเทวฤทธิ วันศรี ปกติ ชช.3 

  15/19 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110 2 นายกฤษณะ พรมมา ปกติ ชช.3 

  โทรศัพท์ 038-772841 3 นายจักรกฤษ นพบรรลัง ปกติ ชช.3 

  โทรสาร 038-321185 4 นายรัฐพล โยติง ปกติ ชช.3 

    5 นายชิตชรัส ภิรมย์รักษ์ ปกติ ชช.3 

106 บริษัท สนิทกันอินดัสตรีส์ กรุ๊ป จ ากัด  1 นายสุเมธ ทรัพย์กลาง ปกติ ชช.3 

  131/1 ม.3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายเอกพันธ์ นพประสิทธิ์ ปกติ ชช.3 

  โทรศัพท์ 086-3994476 3 นายวิเศษ สีเขียว ปกติ ชช.3 

  โทรสาร 038-355018 4 นายสุรศักดิ์ หมอยาดี ปกติ ชช.3 

   5 นายเกียรติพล ไกยสวน ปกติ ชช.3 

    6 นายชัยชนะ สุขมะณี ปกติ ชช.3 

    7 นายพัชรพงษ์ ศิลปชัย ปกติ ชช.3 

    8 นายสุภรส ภูลายยาว ปกติ ชช.3 

    9 นายสุรเชษฐ์ กอนมล ปกติ ชช.3 

    10 นายธาดา เสงี่ยมพันธ์ ปกติ ชช.3 

107 อู่ ช่างอัต 1 นายอาวุธ  ผดุงนึก ปกติ ชย.5 

  45/1 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสัญญา ประกอบธรรม     



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

89 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 086-8235448           

108 อู่ไฮเทคยนต์เซอร์วิส 1 นายมานพ คนิถา ปกติ ชย.5 

  242/6 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์            

109 อู่รวมใจ การช่าง 1 นายนนทชัย เทือประโคน ปกติ ชย.5 

  212/5 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 น.ส.ปริศนา สุขวงค ์ ปกติ ชย.5 

  โทรศัพท์ 083-8246859 3 นายตะวัน วิเชียรสกุลโชติ ปกติ ชย.5 

    4 นายวิษณุ ยุคันธร ปกติ ชย.5 

    5 นายจักรินทร์ วัฒนวิเชียร * ปกติ ชย.5 

110 อู่ ส าลี โช๊คอัพ 1 นายปัญญา แตงเจริญ ปกติ ชย.5 

  382/23 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 081-2449172, 081-8631449          

111 อู่ปราโมทย์เซอร์วิส 1 นายชัชวาล ทองใบ ปกติ ชย.5 

  27/9 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอัฐวุฒิ อ่อนอุทัย ปกติ ชย.5 

  โทรศัพท์ 038-221254 3 นายนนทชัย ถุงเงิน ปกติ ชย.5 

  โทรสาร 038-726558 4 นายศุภกร ทองชูนิต ปกติ ชย.5 

112 บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 1 นายณัฐวุฒิ บาพิมาย ปกติ ชย.5 

  888 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายรณกฤต ทองอินแก้ว ปกติ ชย.5 

  โทรศัพท์ 038-314331-4 ต่อ 401,402 3 นายศตวรรษ พงษ์กุหลาบ ปกติ ชย.5 

  โทรสาร 038-314329           

113 บริษัท Albar Car Center Co.,Ltd 1 นายอิทธิอานนท์ ปัญจาคะ ปกติ ชย.5 

  6/28 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายอานนท์ ชัยชนะ ปกติ ชย.5 

  โทรศัพท์ 038-412815 3 นายสุเมธ หมวดมณี ปกติ ชย.5 

114 อู่ สมบูรณ์ เซอร์วิส 1 นายจักรพงษ์ พุ่มทอง ปกติ ชย.5 

  32/2 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายสามารถ โกเศยโยธิน ปกติ ชย.5 

  โทรศัพท์ 082-2006164 3 นายจีระ จันทราภรณ์ ปกติ ชย.5 

    4 นายศักดา ชื่นดี ทวิ ชย.3 

115 อู่ ณรงค์ 1 นายมารุต รักความงาม ปกติ ชย.5 

  141 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายพรนที ศิริวัฒน์ ปกติ ชย.5 
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  โทรศัพท์ 089-9328674, 081-9458360 3 นายอมรเทพ พรหมโครต ปกติ ชย.5 

116 บริษัทไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด สาขา
พัทยา 

1 นายขวัญชาติ ชมชื่น ปกติ ชย.5 

  288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-702462-6          

  โทรสาร 038-222171           

117 สมบูรณ์ เซอร์วิส 1 นายณัฐกิตติ์ มุ่งหาทรัพย์ ปกติ ชย.5 

  182/2 ม.1  ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอานนท์ มุ่งหาสิน ปกติ ชย.5 

  โทรศัพท์ 089-0330889 3 นายณัฐพล เอ่ียมเขียน ปกติ ชย.5 

118 อู่ผู้ใหญ่มาโนช เซอร์วิส 1 นายพนมกร เปียเมือง * ปกติ ชย.5 

  120/1 ต.ตะเคียเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์ 081-6836658           

119 อู่ วุฒิกร การช่าง 1 นายไพฑูรย์ เกตุแก้ว ปกติ ชย.3 

  101 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20210 2 นายอรรถพล สีหาสาร ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์ 081-8644176, 038-341555 3 นายธนพล ยวนหล ี ปกติ ชย.3 

120 บริษัท เชื่อมไมตรีการยาง จ ากัด 1 นายวัชรพล ศรีค า ปกติ ชย.3 

  90/60 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038-761276           

121 ร้าน เซฟไทร์ ออโต้ เซอร์วิส 1 นายอธิคม ประกอบธรรม ปกติ ชย.3 

  148/6 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายกันต์ อังคุณดี ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์ 038-423474, 081-7621405 3 นายเสกสรรค์ ทองลอย ปกติ ชย.3 

  โทรสาร 038-423474           

122 บริษัท ตันติวาณิชกิจการยาง จ ากัด 1 นายศุภชัย ผนึกด ี ปกติ ชย.3 

  164  ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกิตติธัช มุ่งหาเงิน ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์  038-704413 โทรสาร 038-704413           

123 อู่ ประสิทธิ์ 1 นายสุขุมพันธ์ บุญมาเลิศ ปกติ ชย.3 

  54/6 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุร2ี0260           

  โทรศัพท์  087-1354617           

124 A.P. Car Service 1 นายสว่างวงษ์ บุญเกิด ปกติ ชย.3 
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  204/6 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายภาคภูมิ ทังไธสง ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์ 089-7629850 3 นายจักรกฤษ์ ทิมแสง ปกติ ชย.3 

125 อู่สอิ้ง การ์เด้น ไข่เซอร์วิส เรซซิ่ง (พัทยา) 1 นายธีระวุฒิ บุตรวงษ์ ปกติ ชย.5 

  120/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศุภกิตติ์ ล้อมสินทรัพย์ ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์ 081-4027967 3 นายณัฐพล วุฒิรักษ์ ปกติ ชย.3 

126 ร้านสมิทธิ์ ออโต้ ไวร์ 1 นายสมัย ทองเชื้อ ปกติ ชย.3 

  30/22 ม.6 ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 2 นายวิชัย ด่านพิเดช ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์ 081-9231036 3 นายเกียรติศักดิ์ แสงสว่าง ทวิ ชย.2 

  โทรสาร 038-240225 4 นายณัฐพงศ์ เย็นใจ ทวิ ชย.2 

    5 นายวัชรากร คงม่ัน ทวิ ชย.2 

127 บริษัทมิตซูชลบุรี จ ากัด (สาขาพัทยา) 1 นายเชษฐา รุ่งศิลา ปกติ ชย.3 

  16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี 20150 2 นายจรัญ มิสเล็ม ปกติ ชย.3 

  โทรศัพท์ 038-703333 3 นายธีรพล สุขอาษา ทวิ ชย.3 

  โทรสาร 038-703338 4 นายดาริกา ดีศรีเมฆ ทวิ ชย.2 

    5 นายวีระเทพ พรหมเมือง ทวิ ชย.2 

    6 นายอนุพร ทองชมพู ทวิ ชย.2 

    7 นายธนพล วิไลลักษณ์ ทวิ ชย.2 

128 บริษัท พีพีโปรบิลย์ จ ากัด 1 นายกฤษดา ทองปิ่น* ปกติ ชย.3 

  502/9 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260         

  โทรศัพท์ 089-8341780         

  โทรสาร 038-053221           

129 ร้าน ภริยา เซอร์วิส 1 นายอัครเทพ ปัญญาเจริญสกุล* ปกติ ชย.3 

  25 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 087-4998400,085-0991590         

130 บริษัท เอสช็อป จ ากัด 1 นายศรันย์ สุขสมโฉม* ปกติ ชย.3 

  163/1 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-240436         

131 อู่ธวัชชัย ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 1 นายจิระเดช สวัสดี* ปกติ ชย.3 

  61/3 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110         
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  โทรศัพท์ 081-9421922         

  โทรสาร 038-343235           

132 อู่เชือน ออโต้ เซอร์วิส 1 นายสุธี ผาสุก ทวิ ชย.3 

  128/2 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายชัยวัฒน ์ แจ้งกระจ่าง ทวิ ชย.3 

  โทรศัพท์ 085-1307412 3 นายพิสุทธิ์ เมืองใหญ่ ทวิ ชย.3 

133 อู่ ประจวบ เซอร์วิส  1 นายธนวัฒน ์ วัฒนกิจ ทวิ ชย.3 

  23/3 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายจาตุรนต์ ตุ้มวงษา ทวิ ชย.3 

  โทรศัพท์ 080-1043951 3 นายกัมพล ชาติยา ทวิ ชย.3 

  โทรสาร - 4 นายธีรพงศ์ ชมชัยรัตน์ ทวิ ชย.3 

    5 นายณัฐภัทร จันทร์คร้าม ทวิ ชย.2 

134 อู่ เล็กรุ่งเรือง เซอร์วิส 1 นายณัช บุญเสริม* ทวิ ชย.3 

  93/3 ม.12 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-233629           

135 ร้าน หนึ่ง มอเตอร์ 1 นายธนกร ทวี* ทวิ ชย.3 

  44/90 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี 20110         

  โทรศัพท์ 080-7029943         

136 ร้าน เหล่ารอดยางยนต์ 1 นายวัชรพงษ์ ใจเย็น* ทวิ ชย.3 

  98 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-704376           

137 บริษัท วัชรมารีน จ ากัด 1 นายกฤษณะ โฉมศรี* ทวิ ชย.3 

  140/94 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกาลัญญู เทศกระทึก* ทวิ ชย.3 

  โทรศัพท์ 038-418500         

  โทรสาร 038-418547           

138 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิส จ ากัด 1 นายสมภพ บัวบาน* ทวิ ชย.3 

  332 ต.พลูตาหลวง อ.หนองปรือ จ.ชลบุรี 20150         

139 ร้านพญาหอย เทอร์โบ 1 นายกิตติพงษ์ บุตรราช ทวิ ชย.2 

  188/104 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายเอกกวี กันท า ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์ 083-9865242         

140 ร้าน ออโต้ ยานยนต์ 1 นายอภิชาติ บุญสม ทวิ ชย.2 
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  15/25 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี 20110         

  โทรศัพท์ 038-313531,089-6637758         

  โทรสาร 038-313531           

141 อู่ สมศักดิ์  1 นายกรกฎ ยินดีสุข ทวิ ชย.2 

  45/9 ม.6 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20260         

  โทรศัพท์ 081-7596225           

142 อู่ อุ๊ เซอร์วิส 1 นายอนุสรณ์ หาญโก่ย ทวิ ชย.2 

  19/57 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

        

  โทรศัพท์ 085-2812640           

143 อ.เจริญ เฮดเดอร์ 1 นายสุทธิเกียรติ นาดี ทวิ ชย.2 

  325/6 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายพูลสวัสดิ์ จันทร์เพ็ญ ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์ 081-3775698           

144 ร้าน หม่อง ไดนาโม 1 นายจิรัฎร์ เจริญสันติสุข ทวิ ชย.2 

  55/5 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110         

  โทรศัพท์ 081-8294631           

145 บริษัท มาเตฮัน สยามแลมป์ด้า จ ากัด 1 นายสุริยะ จุ้ยทรัพย์* ทวิ ชย.2 

  71/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 
20150 

        

  โทรศัพท์ 038-703256-9         

  โทรสาร 038-703264           

146 โรงแรมไทยการ์เด้น รีสอร์ท  1 น.ส.บงกช  ชิ้นงูเหลือม ทวิ กร.3 

  179/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  2 น.ส.สกาวเดือน เชิดชน ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-370615-8 3 น.ส.อิรวด ี บุญโฮม ทวิ กร.3 

  โทรสาร 038-413575 4 น.ส.สุทิรัก เวชสถล ทวิ กร.3 

    5 น.ส.จิตติมา ยะโหนด ทวิ กร.3 

    6 น.ส.มิ่งกมล โพนกองเส็ง ทวิ กร.3 

147 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 1 น.ส.อุไร จันโท ทวิ กร.3 

  19 ม.1  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 2 น.ส.พิสมัย แก้วมาตร ทวิ กร.3 
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  โทรศัพท์ 038-702777 3 น.ส.อุมา มะลิพันธ์ ทวิ กร.3 

  โทรสาร 038-702778 4 น.ส.จิราภรณ ์ ผูกอ้น ทวิ กร.3 

    5 น.ส.ภุมริน บุญเลาะห์ ทวิ กร.3 

    6 น.ส.สชุาดา คงม่ัน ทวิ กร.3 

    7 น.ส.ภาวิณีย์ ตรีสุวรรณ ทวิ กร.3 

148 โรงแรมนอติคอลอินน์ 1 น.ส.หอมไกร สีบุญ ทวิ กร.3 

  10 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร 20150 2 น.ส.ดวงมณี วังวงศ์ ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-4428110, 038-429890 3 นายชนาภัทร องอาจ ทวิ กร.3 

  โทรสาร 038-428116          

149 โรงแรม ไอบิส พัทยา (บ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด มหาชน) 1 น.ส.สุรัตนา รื่นแก้ว ทวิ กร.3 

  463/79 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กนิษฐา เสมศรี ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-418160 3 น.ส.กรกฎ อุดมภ์ ทวิ กร.3 

  โทรสาร 038-418189 4 น.ส.อุไรวรรณ ตีค า ทวิ กร.3 

    5 นายอ าพล ศรีจันทร์แก้ว ทวิ กร.3 

    6 น.ส.ผกามาศ วงศ์ค าพู ทวิ กร.3 

    7 นายศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง ทวิ กร.3 

150 โรงแรม ซีบรีส จอมเทียน รีสอร์ท 1 นายจุติพร สุขเจือ ทวิ กร.3 

  347/5 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ปาณชญา กล่อมแก้ว ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-231056 3 น.ส.ลลิตา วงษ์ย่างห่าง ทวิ กร.3 

  โทรสาร 038-231059           

151 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 1 น.ส.รจนา เสนาะเสียง ทวิ กร.3 

  240/2 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-425611-7          

  โทรสาร 038-428239           

152 โรงแรม เอ วัน 1 น.ส.เพชรรัตน ์ นาสมใจ ทวิ กร.3 

  499 ม.9  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20260 2 น.ส.สภุาพร ทับโต ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-259500         

  โทรสาร  038-424242          



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

95 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

153 โรงแรม Long Beach Garden Hotel&Spa 1 น.ส.กาญจนา หูตาชัย ทวิ กร.3 

  499/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอิสรา ไวยศิลป์ ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-414616-26 3 นายณัฐพล คนทน ทวิ กร.3 

  โทรสาร  038-424068 4 นายอธิทรณ์ เจริญสุข ทวิ กร.3 

    5 นายอมรเทพ ศักดิ์สิทธิ์ ทวิ กร.3 

154 โรงแรม สบาย รีสอร์ท 1 น.ส.พูลศิริ บุญประกอบ ทวิ กร.3 

  78/20 ม.9 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-362472-6          

  โทรสาร  038-362485           

155 โรงแรมออกัส สวีท 1 น.ส.กิตติมา ม่านศรี ทวิ กร.3 

  8/1 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20260          

  โทรศัพท์ 038-420004          

156 โรงแรม TITANIC 1 น.ส.วภิาวด ี ภู่หลง ทวิ กร.3 

  260/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 087-0000044          

157 โรงแรม Mike Garden Resort Hotel 1 น.ส.ศุจินทรา กระหมายสม ทวิ กร.3 

  221/71 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.รินทิพย์ ศาลาทอง ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-416622 3 น.ส.วรรณภา เปิ้นเพ็ง ทวิ กร.3 

  โทรสาร            

158 โรงแรมเดอะชายน์ (บ.อัญชลีวัน จ ากัด) 1 นายเทวัญ ประเสริฐ ทวิ กร.5 

  555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.นุจนาต เสาวรส ทวิ กร.5 

  โทรศัพท์ 038-909800 3 น.ส.นุชร ี สุขเกษม ทวิ กร.5 

  โทรสาร 038-909800 4 น.ส.ศิริวรรณ ชมวิชา ทวิ กร.5 

    5 น.ส.เบญจมาศ สุระเทวา
นิมิตร 

ทวิ กร.5 

    6 น.ส.ละออง สาวล ี ทวิ กร.5 

159 โรงแรมสยามเบย์วิว พัทยา 1 น.ส.วสานา จันตรี ทวิ กร.5 

  310/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

96 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-423877          

  โทรสาร 038-423879           

160 โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา (บ.วิพัฒน์ศิริ จ ากัด) 1 นายนพพร ยศปัญญา ทวิ กร.5 

  6/126 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110          

  โทรศัพท์ 038-322700-20          

  โทรสาร 038-322739-40           

161 Siriporn Pluemsiriprasith 1 น.ส.ปรียานุช ค าพิทูล ปกติ กท.3 

  3/345 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-370045-6           

162 บริษัท ไพรัตน์ ไชยะค า จ ากัด (หมู่บ้านช้างพัทยา) 1 น.ส.พรสุดา อยู่คุ้ม ปกติ กท.3 

  48/120 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-249818          

  โทรสาร 038-249657           

163 บริษัท U.S. Air Booking จ ากัด 1 น.ส.สุรนาถ หัทยามาตย์ ปกติ กท.3 

  519/51 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี
20150 

2 น.ส.ปิยะมาศ ลุนลา ปกติ กท.3 

  โทรศัพท์ 038-720686-7          

  โทรสาร 038-720559           

164 หจก.Smart Travel Pattaya 1 น.ส.ประไพ เกิดพิมาย ปกติ กท.3 

  111/9 ม.10 ต.หนองปรือ  อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-424423          

  โทรสาร 038-424542           

165 บริษัท ไบร์ แอนด์ จอย จ ากัด 1 น.ส.เอกจิตรา ศรีนรกุตร์ ปกติ กท.3 

  261/4-8 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150 2 น.ส.ภัทราพร มีสุทธิ์ ปกติ กท.3 

  โทรศัพท์ 038-723577 3 น.ส.สุกัญญา โพธิ์เกษม ปกติ กท.3 

  โทรสาร 038-723577 4 น.ส.พัชน ี ถึงนอก ปกติ กท.3 

166 บริษัท AT Tour and Air Ticket Center จ ากัด 1 น.ส.รัตติพร ขุระสะ* ปกติ กท.3 

  3/345 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.วชัร ี รุจิเรข* ปกติ กท.3 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

97 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-370045           

167 บริษัท Klkoc Travel and Swantep Travel 1 น.ส.ธนาพร ยงเสมอ ปกติ กท.3 

  665 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 081-2749737           

168 ร้าน ช่างสมคิด 1 นายชัยณรงค์ กุลละวณิชย์ ทวิ ชอ.3 

  147 ม.2 ต.บางเสร่ อ.บางเสร่ จ.ชลบุรี 20180          

  โทรศัพท์ 081-7228517          

169 ร้าน โต ออโต้ ซาวด์ 1 นายณัฐวุฒิ ประดิษฐ์จา ทวิ ชอ.3 

  181/5 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130          

  โทรศัพท์ 089-0764636          

170 ร.ร.อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 1 นายอาณันย์ ถาอินชุม* ทวิ ชอ.3 

  440 ม.9 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20260 2 นายกิตติพัฒน์ ศรีม่วง* ทวิ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-716247-9  3 นายณัฐพงษ์ กองพิมพ์* ทวิ ชอ.3 

  โทรสาร 038-716543 4 น.ส.วลัยา มะลิซ้อน ปกติ ทค.3 

    5 นายอรรถชัย ฉลองด ารง ปกติ ทค.3 

    6 นายสมรักษ์ เข็มมาลัย ปกติ ทค.3 

    7 นายสาธิต ภูมูลนา ปกติ ทค.3 

    8 นายพัฒนะ ศรีสวัสดิ์ ปกติ ทค.3 

171 บริษัท พาวเวอร์เซอร์วิสอิเล็กทอรนิกส์ จ ากัด 1 นายพูลทรงศักดิ์ เนตรวงศ ์ ทวิ ชอ.3 

  99/5 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายศุภชัย แสงมาก ทวิ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-078201-2 3 นายสามารถ ชัยโต ทวิ ชอ.3 

  โทรสาร 038-078200 4 นายอดินันท์ โกเทียน ทวิ ชอ.3 

172 โรงแรมกาสะลองรีสอร์ท แอนด์สปา 1 นายณรงค์ฤทธิ์ แสนค า ปกติ ทค.3 

  258/32 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-702504          

  โทรสาร 038-708455           

173 บริษัท โสภณ เคเบิ้ล ทีวี และสื่อสารพัทยา จ ากัด 1 นายปรัชญา แสกาศ ปกติ ทค.3 

  410/5-7 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 น.ส.นภาภรณ์ สินสรณ์ ปกติ ทค.3 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

98 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-373789           

174 ร้าน ไอ.ที อินเท็นชั่น (ฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง) 1 นายกวินท์ บุพศิริ ปกติ ทค.3 

  4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230          

  โทรศัพท์ 038-491769          

  โทรสาร 038-491769           

175 โรงแรมบูลเมาเทนวิว 1 นายชวลิต สิงสาธร ปกติ ทค.3 

  85 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260          

  โทรศัพท์ 081-7234993          

176 หจก.เซ็นทรัล ไอที 1 นายปราโมทย์ มุ่งหาดี ปกติ ทค.3 

  135/55 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายธนวัฒน ์ ง่วนดา ปกติ ทค.3 

  โทรศัพท์ 038-772830 ,082-4874065 3 น.ส.พจนา คงพรม ปกติ ทค.3 

  โทรสาร 038-772830  4 นายจิรยุทธ แซ่ซื้อ ปกติ ทค.3 

177 โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ 1 นายอาณัติ เอ่ียมเด ปกติ ทค.3 

  255/4  ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายศุภชาติ สุวรรณแสง ปกติ ทค.3 

  โทรศัพท์ 038-428374 3 นายไชยรัตน์ ชาวเกาะใหม่ ปกติ ทค.3 

  โทรสาร 038-422773           

178 โรงแรมพูลแมนพัทยาไอศวรรย์ 1 นายณัฐพงษ์ อยู่สุข ปกติ ทค.3 

  445/3 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-411940-8 ต่อ3002          

  โทรสาร 038-367824,038-411949           

179 ร้านนัมเบอร์วัน โอเค  1 นายสุรศักดิ์ โพธิ์หล่อง ปกติ ทค.3 

  4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายณัฐพงษ์ แก้วการะเกตุ ปกติ ทค.3 

  โทรศัพท์ 089-9366191          

  โทรสาร 038-491453           

180 ร้าน IPI Solution 1 นายยุทธนา เกตุแพทย์ ปกติ ทค.3 

   ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนวัฒน ์ ปิ่นวนิชย์กิจ ปกติ ทค.3 

  โทรศัพท์ 084-5387253          

181 บูรพาคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค 1 นายชยุต ธงชัยกิตติคุณ ปกติ ทค.3 

  304 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

99 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-221496          

  โทรศัพท์ 038-221496          

182 ร้าน ยอด คอมพิวเตอร์ 1 นายธนภัทร พานทอง ปกติ ทค.3 

  74/2 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์ 038-480637           

183 บริษัท เคเค คอมพลัส จ ากัด 1 นายปาณัสม์ สวัสดิ์กิจ ปกติ ทค.3 

  8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศิรสิทธิ์ แซ่เก๊า ปกติ ทค.3 

  โทรศัพท์ 038-425283 3 นายสหภาพ ชัยสาด ปกติ ทค.3 

  โทรสาร 038-425284           

184 โรงแรม มันตรา ปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 น.ส.เจนจิรา แสงบุญไทย ทวิ กร.3 

  3/300 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038-416555          

  โทรสาร 038-370999           

185 โรงแรม Hilton Pattaya 1 นายวรพจน์ กิจดี ทวิ กร.3 

  333/101 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท ์038-253000         

  โทรสาร 038-253001           

186 โรงแรม The Zing 1 น.ส.ฐิติรัตน ์ ธงชัยธนาวุฒิ ทวิ กร.3 

  555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-909800          

  โทรสาร 038-909885           

187 โรงแรมน้ าเมารีสอร์ท  1 น.ส.โสรญา บัวคลี่ ทวิ กร.3 

  8/1 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20260 2 น.ส.สชุีรา มงคลก าธร ทวิ กร.3 

  โทรศัพท์ 038-255937           

188 บริษัท ซุปเปอร์โปรเกรสซีฟ (2002) จ ากัด 1 น.ส.สุจิตตรา อินธนู ทวิ กร.3 

  149/352-12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150          

  โทรศัพท์ 038-377172          

189 บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด สาขาพัทยา 1 น.ส.เมทิญาภรณ์ คุ้มสมบัติ ปกติ บช.3 

  79 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

100 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  โทรศัพท์ 038-703111          

  โทรสาร 038-703112-3           

190 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 น.ส.บุษกร สุขประสิทธิ์ ปกติ บช.3 

  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์ 038-494723          

  โทรสาร 038-494723           

191 แดง เรซซิ่ง อะไหล่มอเตอร์ไซด์ 1 นายกจรศักดิ์ เตโช ทวิ ชย.3 

  209/4 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายวิทวัส จันทรศรี ทวิ ชย.3 

  โทรศัพท์ 038-761681          

192 จิ้ม การช่าง 1 นายภัทรพงศ์ สุวพงศ์ ทวิ ชย.3 

  401 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 081-9455161           

193 บริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท แหลมฉบัง 1 นายสาโรจน์ โยธ ี ทวิ ชช.3 

  200 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038-491304-8          

  โทรสาร 038-491106           
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สรุปจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 2/2555 
 

 
ที ่

 
สำขำงำน 

สถำนประกอบกำร  
รวม จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ปวช. ปวส. 

1 ยานยนต์ 49 - 49 

2 เครื่องมือกล 24 6 30 

3 เชื่อมโลหะ - - - 

4 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม - - - 

5 ไฟฟ้าก าลัง 4 19 23 

6 ติดตั้งไฟฟ้า - - - 

7 อิเล็กทรอนิกส์ 33 25 58 

8 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - 

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ - - - 

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

11 การบัญชี 32 - 32 

12 การขาย - - - 

13 การตลาด - - - 

14 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 - 32 

15 เทคโนโลยีส านักงาน - - - 

16 การโรงแรม 41 13 54 

17 บริการอาหารและเครื่องดื่ม - - - 

18 การท่องเที่ยว - - - 

รวม 216 63 279 

 
สรุปจ ำนวนสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 2/2555 

จ ำนวนสถำนประกอบกำร  130  แห่ง 

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ  279  คน 
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จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 2/2555 
 

ที ่ ชื่อสถำนประกอบกำร ที ่ ชือ่นักเรียน - นักศึกษำ ระบบ ระดับชั น 

สำขำวิชำ 

1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา 1 น.ส.สุกัญญา สิงห์ใจชื้น ปกติ บช.2 

  171 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ปาริชาต ิ เณรแก้ว ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-253126 3 น.ส.วรรณา แยกสูงเนิน ปกติ บช.2 

  โทรสาร 038-253125           

2 บริษัท ค็อกพิท 331 พัทยายางยนต์ จ ากัด 1 น.ส.พรพิมล เอมกระโทก ปกติ บช.2 

  265/15 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุร ี20110          

  โทรศัพท์ 038-345391-4          

  โทรสาร 038-345392          

3 ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง 1 น.ส.นัชริกา นิ่มมณีวรรณ ปกติ บช.2 

  460 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พัทธ์ธีรา บุตรโชติ ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-222002          

  โทรสาร 038-222012           

4 ธนาคารออมสิน สาขาเมืองพัทยา 1 น.ส.ชุติมา พันธุ์แตง ปกติ บช.2 

  8/46-48 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ดอกแก้ว สิมวงษ์ ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-423690          

  โทรสาร 038-423690 ต่อ 17           

5 ธนาคารออมสินสาขาย่อยสยามคันทรี คลับ 1 น.ส.รัตนาภรณ ์ พานสีหามาด ปกติ บช.2 

  19/97 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 น.ส.ละอองทิพย์ มาลัยค า ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-405063          

  โทรสาร 038-405064          

6 ธนาคารออมสินสาขาบุญสัมพันธ์ 1 น.ส.นิตยา รัตนวิน ปกติ บช.2 

  16/83 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เบญจวรรณ เคียงพงษ์ ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-423115          

  โทรสาร 038-427503          

7 ธนาคารออมสินสาขาโพธิสัมพันธ์ 1 น.ส.อัญชล ี ศิริบูรณ์ ปกติ บช.2 
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  285/200-202 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี           

  โทรศัพท์ 038-225933-4          

  โทรสาร 038-225933           

8 บริษัท เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ปท) จ ากัด 1 น.ส.ราตร ี เปรมปรีด์ ปกติ บช.2 

  149 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ญาดา จิตจ ารัสรัตน์ ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-704133-4          

  โทรสาร 038-704135           

9 ที่ท าการไปรษณีย์บางละมุง 1 น.ส.ณัฐชา ธาตุไพบูลย์ ปกติ บช.2 

  290 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   น.ส.วีรนชุ เฉยโฉมปลั่ง ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-428225,038-428549 ต่อ 203          

10 บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด 1 น.ส.เบญจมาศ ประเสริฐสุนทร ปกติ บช.2 

  629 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230  2 น.ส.กัญญารัตน์ อุ่นแก้ว ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-763158-9          

  โทรสาร 038-763160           

11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน 1 น.ส.เพชรลดา บุญมี ปกติ บช.2 

  302/10-12 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี           

  โทรศัพท์ 038-076263          

  โทรสาร 038-076263           

12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 1 น.ส.วิทฒนพร เม่นคง ปกติ บช.2 

  100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150          

  โทรศัพท์ 038-221861          

  โทรสาร 038-221003           

13 บริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์) จ ากัด 1 น.ส.สุกัญญา สุขประสิทธิ์ ปกติ บช.2 

  666 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.สวุรรณา สุขประสิทธิ์ ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-480048-52 3 นายพุธติพงษ์ ปุริมศักดิ์ ปกติ ชฟ.5 

  โทรสาร 038-480047 4 นายศิริชัย ไผ่ประการ ปกติ ชฟ.5 

14 ส านักงานเทศบาลต าบลโป่ง 1 น.ส.กรรณิกา ใจซื่อ ปกติ บช.2 

  86 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         
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  โทรศัพท์ 038-078953         

  โทรสาร 038-078888           

15 บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 1 น.ส.นุศรา จันทฤก ปกติ บช.2 

  38/8 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 น.ส.โซเฟีย หนูวอ ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-491960-6          

  โทรสาร 038-490245           

16 บริษัท พรอสเพอร์ พี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 1 น.ส.จินดารัตน ์ มีบุญ ปกติ บช.2 

  229/90 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร 20150 2 นายธนากร ตาแจ่ม ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 081-6836899          

17 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 1 น.ส.อิสราภรณ ์ สุภานิช ิ ปกติ บช.2 

  191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ปรีญาพร ชัยราช ปกติ บช.2 

  โทรศัพท์ 038-422027 3 นายพงศ์พิทักษ์ สิงหเสนี ปกติ ชอ.5 

  โทรสาร 038-421500 4 นายมงคล ชัยยานิติกร ปกติ ชอ.5 

  โทรสาร 038-421500 5 นายนพพล บุญเทียม ปกติ ชอ.5 

18 เทศบาลเมืองหนองปรือ 1 น.ส.สุมนา สุคนธมาลี ปกติ บช.2 

  111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สวุนันท์ สุหร่าย ปกติ บช.2 

  โทรศัพท ์038-933100 3 น.ส.ปิยธิดา โคตรสมบัติ ปกติ คธ.2 

  โทรสาร 038-933122 4 น.ส.สภัทรสรา ฤทธิ์เลิศ ปกติ คธ.2 

19 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลส์ จ ากัด 1 น.ส.สภุาพร คัณที ปกติ คธ.2 

  46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุมิตรา ทองพรมราช ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-222420          

  โทรสาร 038-386353           

20 หจก.พัดชา ดิจิตอล ซิสเท็ม 1 นายประวิทย์ แก้วแป้นผา ปกติ คธ.2 

  112/25 คันนายาว กรุงเทพฯ 2 นายพิทักษ์ สงวนพันธ์ ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 02-9196151,02-9196152          

  โทรสาร 02-9197910           

21 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 น.ส.สุพรรณษา แสงทอง ปกติ คธ.2 

  290 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 น.ส.พรวนิดา ไตรพรหม ปกติ คธ.2 
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  โทรศัพท์ 038-320200 ต่อ 1126          

  โทรสาร 038-320200 ต่อ 2169          

22 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1 น.ส.กมล อยู่ทรัพย์ ปกติ คธ.2 

  50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.มณฑกาล ปริวัน ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-493725 ต่อ530          

  โทรสาร 038-493733           

23 บริษัท มิราเคิว เวฟ จ ากัด 1 น.ส.เดือน ศรีบุตร ปกติ คธ.2 

  60/4 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20150 2 น.ส.อรวรรณ สืบชาติ ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-491668          

  โทรสาร 038-495207           

24 ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 1 น.ส.ชลธิชา บรรจงปรุ ปกติ คธ.2 

  99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.รักชนก เลิศสังข์ ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์  038-400808-19          

  โทรสาร 038-494723           

25 บริษัท เดอะวินเนอร์ทราเวล จ ากัด 1 น.ส.วิไลวรรณ ชาญเชาว์ ปกติ คธ.2 

  407/26 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-370396-8          

  โทรสาร 038-423537           

26 ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง 1 น.ส.วิษณี กรศิริ ปกติ คธ.2 

  ถนนสุขุมวิท ชลบุรี 20150 2 น.ส.ปวิตรา สุธน ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-221124          

27 หจก.พัทยา ดอทคอม 1 น.ส.สาลิน ี พลดอน ปกติ คธ.2 

  3/255 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-371411          

  โทรสาร 038-371415           

28 ศาลาว่าการเมืองพัทยา 1 น.ส.รัชดาภรณ์ โต๊ะชาลี ปกติ คธ.2 

  171 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-253126          

  โทรสาร 038-253125           
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29 บริษัท ที.ไอ.พี.เอส.จ ากัด (สาขาท่ี1) 1 น.ส.นุศรา ยุทธิวัฒน์ ปกติ คธ.2 

  ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี4 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  2 น.ส.อภัสนันท ์ จันทร์งาม ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-408400 ต่อ 2272 3 นายปกาสิต หาญกล้า ปกติ ชย.2 

  โทรสาร 038-408440           

30 บริษัท วัชร มารีน จ ากัด 1 น.ส.สวุดี สุวรรณวิจิตต์ ปกติ คธ.2 

  140/94 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุกันยา อินทร์โสภา ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-418500 3 นายวรเมธ แสนโคตร ปกติ ชย.2 

  โทรสาร 038-418547           

31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 น.ส.พรวิไล พลสาแก้ว ปกติ คธ.2 

  15/18 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม.10800 2 น.ส.ลลิตา สินสมศรี ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 087-6789290 โทรสาร            

32 ส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 1 น.ส.พรธิดา บุญมา ปกติ คธ.2 

  ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 น.ส.เกตุวด ี พงษ์กุหลาบ ปกติ คธ.2 

  โทรศัพท์ 038-312212 ต่อ15        

  โทรสาร 038-324435           

33 บริษัท มิตซูชลบุรี จ ากัด (สาขาพัทยา) 1 น.ส.วิราวรรณ แก้วทา ปกติ คธ.2 

  16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายธนพล วิไลลักษณ์ ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์ 038-703333-7 3 นายอนุพร ทองชมภู ทวิ ชย.2 

  โทรสาร 038-703338 4 นายวีระเทพ พรหมเมือง ทวิ ชย.2 

   5 นายดาริกา ดีศรีเมฆ ทวิ ชย.2 

    6 นายณัฐพงศ์ เย็นใจ ทวิ ชย.2 

34 บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 1 น.ส.สุมิตรา จุลศิริ ปกติ คธ.2 

  131/54 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-378194         

35 ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา 1 นายอรรถพล เจริญสุข ปกติ คธ.2 

  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250         

  โทรศัพท์ 038-181927         

36 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากัด 1 น.ส.ร าร๊ะ สมศักดิ์ ปกติ คธ.2 

  12,12/1 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         
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  โทรศัพท์ 038-041035         

  โทรสาร 038-041035           

37 บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1 น.ส.อันตรา บุญมาเลิศ ปกติ คธ.2 

  33/3 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกฤษฎา โสภา ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์ 038-489241-4 3 นายวุฒิชัย ไชยแสง ปกติ ชย.2 

  โทรสาร 038-489-245           

38 ร้าน พัทยา แอร์ 1 นายคมสัน สมเจตนา ปกติ ชฟ.5 

  383/1 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร2ี0150 2 นายสุทิน บุญเจริญ     

  โทรศัพท์ 038-422943,081-9470176          

39 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 1 นายอนุวัฒน์ กิ่งแก้วกลาง ปกติ ชฟ.5 

  16 ถ.ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด          

  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150          

  โทรศัพท์ 038-685837-39 โทรสาร 038-685840           

40 หจก.เอ็น บี เซอร์วิส (1994) 1 นายชาญวิทย์ ศิลา ปกติ ชฟ.5 

  207/107 ม.11ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายอรรถพล แนบเนียร ปกติ ชฟ.5 

  โทรศัพท์ 038-359000           

41 บริษัท ยูแคน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1 นายวรุฒ มูลเทพ ปกติ ชฟ.5 

  356/9 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายมงคล มิ่งขวัญ ปกติ ชฟ.5 

  โทรศัพท์ 038-775007โทรสาร 038-775008 3 นายสุทัศน์ แซ่ท้าว ปกติ ชฟ.5 

    4 นายอารมย์ เรืองวุฒิ ปกติ ชฟ.5 

    5 นายไชยวุฒิ อุ้ยหะ ปกติ ชฟ.5 

    6 นายวิษณุ พวงทอง ปกติ ชฟ.5 

    7 นายลักษมันต์ สุทธิทาธีร์ ปกติ ชฟ.5 

42 ร้าน ภัทรคอนเซาติ้ง 1 นายมนตรี บุรีเจริญ ปกติ ชฟ.5 

  144/13 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุชีพ สมมุติรัมย์ ปกติ ชฟ.5 

  โทรศัพท์ 081-4428709 3 นายภาณุวัฒน์ วิสุทธิ์ประเสริฐ ปกติ ชฟ.5 

  โทรสาร 038-422007           

43 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 1 นายอธิวัฒน์ คะเรรัมย์ ปกติ ชฟ.5 
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  87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายพิชัยศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว ปกติ ชฟ.5 

  โทรศัพท์ 038-490534 3 นายวงศ์เจริญ เจริญศร ี ปกติ ชฟ.5 

44 บริษัท MSW. จ ากัด 1 นายกตัญญู สมนึก ทวิ ชฟ.2 

  61/7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายเนติพงษ์ จีนพ่วง ทวิ ชฟ.2 

  โทรศัพท์ 086-6694278          

45 ร้าน นาเกลือ มอเตอร์ 1 นายเสรารัน บุญอนันต์ ทวิ ชฟ.2 

  583/15 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายประสิทธิ์ จันทรามิ ทวิ ชฟ.2 

  โทรศัพท์ 086-6694278          

46 บริษัท มนตรี พรีซิชั่น จ ากัด 1 นายธีรชัย ดอกนางแย้ม ทวิ คก.2 

  110/27 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์  038-761-020          

  โทรสาร  038-761-021           

47 ร้าน ปัญญา เวิร์คช็อป 1 นายอดิศักดิ์ พลเภา ทวิ คก.2 

  302 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038-234055          

48 บริษัท สยามโกชิมานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด 1 นายอนุชา ตั้งมั่น ทวิ คก.2 

  60 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140          

  โทรศัพท์ 038-891272-5 ต่อ25          

  โทรสาร 038-891135-6           

49 บริษัท เอ็มโก้ แอลทีดี (ไทยแลนด์) จ ากัด 1 นายจิรวัฒน์ บุญมา ทวิ คก.2 

  309/1 ม.6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110          

  โทรศัพท์  038-338052          

  โทรสาร 038-338052          

50 บริษัท เอ็แอนด์ดี พรีซิชั่น เวิร์ค จ ากัด 1 นายสุรชัย บุญจันทร์ ทวิ คก.2 

  71 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038-096058-9          

  โทรสาร 038-702703           

51 บริษัท ประสิทธิผลแมชชีนเนอรี่ จ ากัด 1 นายพงศกร อูปค า ทวิ คก.2 

  174/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายอนิรุทธิ์ ศรีพงษ์ยิ่ง ทวิ คก.2 
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  โทรศัพท์ 038-351128 3 นายวรรณกิจ ชื่นตา ทวิ คก.2 

  โทรสาร 038-352140 4 นายทวีพงษ์ นาควงษ์ ทวิ คก.2 

52 บริษัท เจเอวาย เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1 นายวัจน์ภร ตุลุดตะก า ทวิ คก.2 

  114 ม.9  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายเสรีภาพ บ่องเขาย้อย ทวิ คก.2 

  โทรศัพท์ 038-343901, 081-5914329 3 นายอรรถพล คนคล่อง ทวิ คก.2 

  โทรสาร 038-343902 4 นายฉัตรชัย สว่างอารมณ์ ทวิ คก.2 

53 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 1 นายธนพล แจ่มหะทัย ทวิ คก.2 

  70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 2 นายอิสรภาพ เกตุปลี ทวิ คก.2 

  โทรศัพท์ 038-698035          

  โทรสาร 038-698204           

54 บรษัท ไทย มีน เทค จ ากัด 1 นายพงศธร อินทร์มี ทวิ คก.2 

  577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   2 นายวลงกรณ์ ถวายทรัพย์ ทวิ คก.2 

  โทรศัพท์ 089-2449382          

  โทรสาร 038-100746           

55 หจก.พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1 นายพงษ์ศักดิ์ กองจู ทวิ คก.2 

  205/10 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์ 038-352390        

  โทรสาร 038-768617           

56 บริษัท ไทยแมชชีน พาร์ทเทคโนโลยี จ ากัด 1 นายวีระศักดิ์ อาจศึก ทวิ คก.2 

  6/46 ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 2 นายอัษฎาวุธ มาตรสงคราม ทวิ คก.2 

  โทรศัพท ์089-0690830 3 นายสุรสิทธิ์ ในจิตร์ ทวิ คก.2 

57 ร้าน แสนเจริญ การช่าง 1 นายจีรวุฒิ ตันตะบุระ ทวิ คก.2 

  58/1 ม.9 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 081-7237310          

58 หจก.พรเจริญ พริซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 1 นายวิทยา อ่อนเฉวียง ทวิ คก.2 

  66/1 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 081-4445564          

59 บริษัท ลี่ไท่ อัลลอย จ ากัด 1 นายทิวา ทาทอง ทวิ คก.2 

  64/38 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140          
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60 บริษัท โยโรสึ(ไทยแลนด์) จ ากัด 1 นายวัชรพล รักษาทรัพย์ ทวิ คก.4 

  58 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 2 นายพีรเดช ธงยศ ทวิ คก.4 

  โทรศัพท์  038-954040 3 นายดนัย สงไชยยศ ทวิ คก.4 

  โทรสาร 038-954011-5 4 นายปฐมกานต์ เอ่ียมอ าไพ ทวิ คก.4 

    5 นายศรราม โคตรพันธ์ ทวิ คก.4 

    6 นายทศพล เหล่า ทวิ คก.4 

61 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด สาขาศรีราชา 1 นายสุภาพ รู้ยืนยง ปกติ ชย.2 

  269/128 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายศรายุทธ วงค์ศรษฐี ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์ 038-346170-4          

  โทรสาร 038-346394          

62 ร้าน ไฮเทค ยนต์ 1 นายสุทธิเกียรติ กากแก้ว ปกติ ชย.2 

  242/6 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์ 038-482106          

63 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด สาขาพัทยา 1 นายสุรินทร์ ทองเหลือง ปกติ ชย.2 

  55/4 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-222509-12          

  โทรสาร 038-222514           

64 อู่ เอก เซอร์วิส 1 นายเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ ปกติ ชย.2 

  37/55 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอนุรักษ์ บุญสังข์ ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์ 038-346508-12 3 นายจักรกฤษณ์ สมพร ปกติ ชย.2 

  โทรสาร 038-346513 4 นายโชคชัย นาคนวล ปกติ ชย.2 

65 บริษัท Super-K จ ากัด 1 นายก าพล นินพุดซา ปกติ ชย.2 

  13 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20230  2 นายสมบูรณ์ สวัสดิ์ไทร ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์ 038-351268 3 นายจิรายุธ กาญจนะเกตุ ปกติ ชย.2 

  โทรสาร - 4 นายนพดล จ าปาโพธิ์ ปกติ ชย.2 

66 อู่ ประวิทย์ เซอร์วิส 1 นายดนัย ปะอ้าย ปกติ ชย.2 

  4 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายสาธิต หอมสุคนธ์ ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์ 081-9442505          

67 อู่ สมคิด การช่าง 1 นายศุภนัช รอดเจริญ ปกติ ชย.2 
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  333 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายนรุตม์ แจ่มสว่าง ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์  038-400524 3 นายสุทธิภัทร พ่วงอ่อน ปกติ ชย.2 

68 อู่ รวมใจ การช่าง 1 นายวัชระ บุญขาว ปกติ ชย.2 

  212/5 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230          

  โทรศัพท์ 084-5631051           

69 บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 1 นายคุณากร จิตรเย็น ปกติ ชย.2 

  142/67 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายรัฐศาสตร์ เกษมศิริ ปกติ ชย.2 

  โทรศัพท์  038-703051-3 3 นายชัยสิทธิ์ พุทธิภาพ ปกติ ชย.2 

70 ร้าน จิ้ม การช่าง 1 นายธนวัฒน ์ หลักค า ปกติ ชย.2 

  406 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 081-9455161           

71 ร้าน ออโต้ยางยนต์ 1 นายอภิชาติ บุญสม ทวิ ชย.2 

  15/25 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110          

  โทรศัพท์ 089-6637758 โทรสาร 038-313531           

72 ร้านหม่อง ไดนาโม 1 นายจิรัฎร์ เจริญสันติสุข ทวิ ชย.2 

  55/5 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110          

  โทรศัพท์ 081-8294631        

73 ร้าน สมิทธิ์ ออโต้ ไวร์ 1 นายวัชรากร คงม่ัน ทวิ ชย.2 

  30/22 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20110 2 นายเกียรติศักดิ์ แสงสว่าง ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์  081-9231036         

74 อู่น้อง การช่าง 1 นายวัชรพล ใจเย็น ทวิ ชย.2 

  98/35 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150 2 นายชัยวัฒน ์ แจ้งกระจ่าง ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์  083-4945749 3 นายสุธี  ผาสุก ทวิ ชย.2 

75 อู่มัด  1 นายธีรศานต์ ดาวเรือง ทวิ ชย.2 

  19 ม. 9 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20260          

76 อู่ กิจ เซอร์วิส 1 นายอาทิตย์ ฝังนิล ทวิ ชย.2 

  22/60 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 086-1114314           

77 บริษัท มิตซูชลบุรี จ ากัด (สาขาศรีราชา) 1 นายธนกร ทวี ทวิ ชย.2 
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  7/2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์  038-771679          

  โทรสาร 038-771680           

78 อู่ นาเกลือ เซอร์วิส 1 นายณัฐกานต์  พระโยธา ทวิ ชย.2 

  48/3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 089-7524691         

  โทรศัพท์ 087-6098537           

79 อู่ อุ๊ เซอร์วิส 1 นายอนุสรณ์ หาญโก่ย ทวิ ชย.2 

  19/57 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20230 2 นายพูลสวัสดิ์ จันทร์เพ็ญ ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์ 085-2812640         

  โทรสาร           

80 ร้าน อ.เจริญ เฮดเดอร์ 1 นายสุทธิเกียรติ นาดี ทวิ ชย.2 

  325/6 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี         

81 ร้าน พญาหอย เทอร์โบ 1 นายกิตติพงษ์ บุตรราช ทวิ ชย.2 

  188/194 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายเอกกวี กันท า ทวิ ชย.2 

  โทรศัพท์ 083-9865242           

82 บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด 1 นายกรกฎ ยินดีสุข ทวิ ชย.2 

  ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา         

  จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 038-491255 ต่อ1204         

  โทรสาร 038-401248           

83 บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) สาขาพัทยา 1 นายพงศ์พิทักษ์ สิงหเสนี ปกติ ชอ.5 

  191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายมงคล ชัยยานิติกร ปกติ ชอ.5 

  โทรศัพท์ 038-416077 3 นายนพพล บุญเทียม ปกติ ชอ.5 

  โทรสาร 038-426684           

84 ร.ร.อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 1 นายวิษณุ กาญจนะวิเชียร ปกติ ชอ.5 

  440 ม.9 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20260 2 นายอ านาจ ลัดดาดวง ปกติ ชอ.2 

  โทรศัพท์ 038-716247-9  3 นายจาตุรงค์ พวงดี ปกติ ชอ.2 

  โทรสาร 038-716543 4 นายวีรภัทร แสโสภา ปกติ ชอ.2 
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85 ส านักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก 1 นายประกฤต สุกใส ปกติ ชอ.5 

  124 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายนัฐวุฒ ิ ถาวร ปกติ ชอ.5 

  โทรศัพท์ 033-004301-6 3 นายณัฐวุฒิ จ าปาบวบ ปกติ ชอ.5 

  โทรศัพท์ 033-004301-6 ต่อ 4255           

86 ส านักงานบริการลูกค้า กสท. สัตหีบ 1 นายนฤเบศร์ มิตะบุตร ปกติ ชอ.5 

  5 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 2 น.ส.พรพรหม ส่งศักดิ์ชัย ปกติ ชอ.5 

  โทรศัพท์ 033-004988          

  โทรศัพท์ 033-004988           

87 บริษัท ทีที แอนด์ ที จ ากัด (มหาชน) 1 นายยุทธนา หงษ์อ่อน ปกติ ชอ.5 

  436/2 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสาระ จันทะรูป ปกติ ชอ.5 

  โทรศัพท์ 084-4383662          

  โทรศัพท์ 038-702119          

88 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 1 น.ส.วรรณวสิา คงเมือง ปกติ ชอ.5 

  602 ม.2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์ 038-763-080 ต่อ532          

  โทรสาร 038-481035           

89 ร้าน จูนไท โทรทัศน์  1 นายปรีชา พรมเสน ปกติ ชอ.5 

  144/9 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายชูชาติ อ่ าปรากฏ ปกติ ชอ.5 

  โทรศัพท์ 087-6180361 3 นายวรันต์พงษ์ จันสว่าง* ปกติ ชอ.5 

90 ร้าน ชิ อิเล็กทรอนิกส์  1 นายวุฒิชัย ค าผจร ปกติ ชอ.5 

  44/16 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20180          

  โทรศัพท์ 089-6059683          

91 ร้าน VTV Mobile & Fitness 1 น.ส.พรกนก รัตนวารี ปกติ ชอ.5 

  354/20-21 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150          

  โทรศัพท์ 038-406638          

92 บริษัท SF บางแสน มัลติเพล็กซ์ จ ากัด สาขา2 1 นายศราวุธ โยธา ปกติ ชอ.5 

  4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230          

  โทรศัพท์ 038-495168          

  โทรสาร 038-495168           
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93 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 1 นายกิตติคุณ สุริยะพรหม ปกติ ชอ.2 

  เขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา         

  จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 038-407000 ต่อ 1290         

  โทรสาร 038-407019           

94 หจก.เอส.พีวาย อิเลคโทรนิคส์ เซอร์วิส 1 นายธนวันต์ ขุณเณร ปกติ ชอ.3 

  14/14 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230         

  โทรศัพท์ 081-9409933         

  โทรสาร 038-494291           

95 บริษัท สหเจริญรุ่งเรือง คอนสทรัคชั่น จ ากัด 1 นายพากฤต กุลธรพัฒน์ ปกติ ชอ.3 

  202/18 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 086-3206706         

  โทรสาร 038-401187           

96 บริษัท คอมเทลแซท จ ากัด 1 นายอนุรักษ์ ชุ่มชี ปกติ ชอ.3 

  53/48,50 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายทิวา แจ่มดี ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-330799-800         

  โทรสาร 038-330800 ต่อ 321           

97 จุ๋ม แอร์ แอนด์ ซาวด์ 1 นายจิณณวัตร ประเสริฐปาน ปกติ ชอ.3 

  98/7 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายนฤเบส เพ็ชรบุรี ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 086-3600134         

  โทรสาร 038-494643           

98 โรงละครมายากลทักซิโด้ 1 นายเดชพิสิฐ ศักดีสกุล ปกติ ชอ.3 

  6/149 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-488880         

99 ร้าน ส.โทรทัศน์ 1 นายอภิวัฒน์ เลิศวิไล ปกติ ชอ.3 

  569/130 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์ 087-7448827         

100 ร้าน Power Print (ตึกคอมพัทยาใต้) 1 นายศุภชัย ยันทุย ปกติ ชอ.3 

  8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวัชรพล ทักษิณ ปกติ ชอ.3 
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  โทรศัพท์ 082-4776721         

101 ร้าน ไอที โซน (ตึกคอมพัทยาใต้) 1 นายจิรยุทธ คงอินทร์ ปกติ ชอ.3 

  3R17-18 ช้ัน3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายภูมินทร์ธร พันธ์คง ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-425558 3 นายวรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์ ปกติ ชอ.3 

  โทรสาร 038-425558           

102 บริษัท อีสเทิร์น ไอที.คอม พัทยา(ตึกคอมพัทยใต้) 1 นายสันติ ตอนโพธิ์ ปกติ ชอ.3 

  8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายชัยวัฒน ์ คงรัตน์ ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-724064         

  โทรสาร 038-724064           

103 บริษัท อีสเทิร์น ไอที.คอม พัทยา(ตึกคอมศรีราชา) 1 นายสุเมธ แซ่ตั้ง ปกติ ชอ.3 

  135/99 ช้ัน2 ม.10 ต.ศรรีาชา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20150         

  โทรศัพท์ 038-328326         

  โทรสาร 038-328326           

104 ร้าน รุ่งเรืองอิเล็กทรอนิกส์ 1 นายวารุจน์ ฟูฟอง ปกติ ชอ.3 

  265/20 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสถาพร ลายงาม ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 087-6090493         

105 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 1 นายอาราม คงรอด ปกติ ชอ.3 

  ฝ่ายซ่อมใหญ่อากศยานอู่ตะเภา         

  70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130         

  โทรศัพท์ 038-698035         

  โทรสาร 038-698-204           

106 ร้าน เทอร์โบ ซาวด์ 1 นายนพรัตน์ แจ้งแสง ปกติ ชอ.3 

  115/36 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธวัชชัย สลับศรี ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-367717 3 นายจิระ บุญสังข์ ปกติ ชอ.3 

  โทรสาร 038-367717           

107 ร้าน ตะวันออก ซัพพลาย 1 นายเกียรติศักดิ์ บุญมาฉาย ปกติ ชอ.3 

  159/39 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 090-7657534         

108 บริษัท แว็ป ซิทเต็ม จ ากัด 1 นายวรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์ ปกติ ชอ.3 
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  268/19 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์ 038-423309         

  โทรสาร 038-423310           

109 ท่าเรือแหลมฉบัง 1 นายณัฐพล อยู่ดี ปกติ ชอ.3 

  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายเทพรักษ์ สามลา ปกติ ชอ.3 

  โทรศัพท์ 038-409151         

110 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 1 นายเสฏฐวุฒ ิ ภู่เอ่ียม ทวิ กร.2 

  19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายไพลิน พิมพ์วงศ์ ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-702777 3 น.ส.ชฎาภรณ ์ ปัญญาหมื่น ทวิ กร.4 

  โทรสาร 038-702778 4 นายอิสระพงษ์ แสงมณี ปกติ ชอ.5 

    5 นายณัฐวุฒิ บุระสี ปกติ ชอ.5 

    6 นายชาญณรงค์ โมราวรรณ ปกติ ชอ.5 

    7 นายธ ารงค ์ จันทร์แก ปกติ ชอ.5 

111 โรงแรม Roya Cliff Hotels Group 1 น.ส.สุจิตรา ผาบจันดา ทวิ กร.2 

  378 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.จีรมล สร้อยพรม ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-250421 3 น.ส.สชุาวด ี พลดอน ทวิ กร.2 

  โทรสาร 038-250511 4 น.ส.อัญชล ี พ่วงส าเนียว ทวิ กร.4 

112 โรงแรม ซันไชน์ พัทยา  1 น.ส.จิรภิญญา หาดสาร ทวิ กร.2 

  217/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.น้ าผึ้ง บุญเพ็ง ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-429910 ต่อ 75 3 นายศรัณย์ เพชรบูรณิน ทวิ กร.4 

  โทรสาร 038-421302           

113 โรงแรม ไอบิส พัทยา(บ.ดิเอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด มหาชน) 1 น.ส.วาสตา เภาดี ทวิ กร.2 

  463/79 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุดารัตน ์ อินภู่พะเนา ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-418160 3 น.ส.ขวัญฤดี รอบโลก ทวิ กร.2 

  โทรสาร  038-418189 4 น.ส.อรุณวรรณ สังวาลย์วงษ์ ทวิ กร.2 

    5 น.ส.นภาดา หิรัญรัตน์ ทวิ กร.2 

    6 น.ส.ชนิดา คันทะวิชัย ทวิ กร.2 

    7 น.ส.กุลรัตน ์ อ าไพ ทวิ กร.2 
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    8 นายสัจญาณ เล่ปะสุวรรณ์ ทวิ กร.2 

114 โรงแรม ฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา 1 นายณิฐคม นาคภักดี ทวิ กร.2 

  457 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร 20150         

  โทรศัพท์ 038-418999 ต่อ 5246,313           

115 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 1 น.ส.ไอรดา คงไทย ทวิ กร.2 

  240/2 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.น้ าฝน แสนบรรดิษฐ์ ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-425611-7 3 น.ส.สาวิกา คงแดง ทวิ กร.2 

  โทรสาร 038-428239 4 นายธีระ ป่วนนามสวย ทวิ กร.2 

    5 น.ส.สภุัสสรา อุ้มชู ทวิ กร.2 

    6 น.ส.ศิริวรรณ อินส าราญ ทวิ กร.2 

116 โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา 1 น.ส.ศดานันท์ ภูมูลนา ทวิ กร.2 

  499/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 2 น.ส.จุฑาพร สายทอง ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-414616-26 3 น.ส.วาสนา เอ่ียมสะอาด ทวิ กร.2 

  โทรสาร  038-424068 4 น.ส.กมลรัตน์ พลภักดี ทวิ กร.2 

    5 น.ส.ผกามาศ ปะวะภูชะโก ทวิ กร.2 

    6 น.ส.แพรพรรณ ภูลา ทวิ กร.2 

117 โรงแรม โลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 น.ส.จริญา แก้วรากมุข ทวิ กร.2 

  193 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุรัจน ี สุวะจี ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-426027         

  โทรสาร 038-421501           

118 บริษัท ซีวิว ศรีราชา โฮเต็ล จ ากัด 1 นายนิทิพย์ ลาหา ทวิ กร.2 

  50-54 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์ 038-319000          

119 โรงแรม วู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 1 น.ส.อนุสรา พาซอและ ทวิ กร.2 

  164/1 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ณริศรา ค าตั๋น ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-421707 3 น.ส.กมลรัตน์ สอนกลิ่น ทวิ กร.2 

  โทรสาร 038-425663 4 น.ส.ธมลวรรณ คูปติศิษฏิยางกรู ทวิ กร.2 

    5 น.ส.เฉลิมขวัญ สอ่อนกลาง ทวิ กร.2 
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120 โรงแรม ซันไชน์ วิสต้า เซอร์วิสอพาร์เมนต์ 1 น.ส.จันจิรา มงคลสุข ทวิ กร.2 

  201/1 ม.9 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.วรกานต ์ สระทองวี ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-414760-7          

  โทรสาร 038-414769           

121 โรงแรม The Green Park Resort 1 น.ส.วราพร ธูปทอง ทวิ กร.2 

  240/5 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พณิดา ผาจ้ า ทวิ กร.2 

  โทรศัพท์ 038-414760-7          

  โทรสาร 038-414769           

122 โรงแรม Siam Bayview Hotel Pattaya 1 น.ส.ณัฐนันท ์ สมหมาย ทวิ กร.2 

  310/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุทธชิา ปาสาเน ทวิ กร.4 

  โทรศัพท์ 038-414760-7 3 น.ส.ปวีณา จันทร์นุช ทวิ กร.4 

  โทรสาร 038-414769 4 น.ส.ผกาวรรณ วงศ์ไทย ทวิ กร.4 

123 โรงแรม Thai Garden Resort 1 น.ส.พัชรินทร ์ พิมูลชาติ ทวิ กร.4 

  179/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.วชัราพร เอ่ียมเด ทวิ กร.4 

  โทรศัพท์ 038-370615-8 3 นายธนาธิป เครือทอง ทวิ กร.4 

  โทรสาร 038-413575 4 นายธีรพล บรรจง ทวิ กร.4 

124 โรงแรม เบลลา วิลล่า คาบาน่า 1 น.ส.อายริญญา บัวแย้ม ทวิ กร.4 

  55/7 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-703205-6          

  โทรสาร 038-702023, 038-223330          

125 โรงแรม เซนทารา พัทยา 1 น.ส.พรสุดา ราชแสนเมือง ทวิ กร.4 

  78/140 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150 2 น.ส.ธารทิพย์ พิมพา ทวิ กร.4 

  โทรศัพท์ 038-295900          

126 บริษัท I'm Glow Engineering 1 นายนัฐศักดิ์ ข าเกษม ปกติ ชอ.3 

  88/304 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110         

  โทรศัพท์ 038-354274         

127 บริษัท ออนไทม์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 1 นายภานุพันธ์ จิรเมฆ ปกติ ชอ.3 

  23/5 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10540  
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  โทรศัพท์ 02-7056502-6534         

128 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 1 นายณัฐวุฒิ นิมมานภัทร ปกติ ทค.3 

  440 ม.9 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20260         

  โทรศัพท์ 038-716247-9           

  โทรสาร 038-716543           

129 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 1 นายปวร แดงเวียง ปกติ ชอ.3 

  15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-221643          

130 อู่ ประจวบ เซอร์วิส 1 นายภัทรพงศ์ สุวพงศ์ ปกติ ชย.
3DVT 

  23/3 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์ 038-069263          
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8.ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 

แผนผังวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 
 

 

1. อำคำรหอประชุม 1 ขั น/ชั นลอย พื นที่ 960 ตร.ม. แบบเลขท่ี 35604 

2. อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 4 ชั น พื นที่ 1920 ตร.ม. แบบเลขท่ี 35301 

3. อำคำรเรียน 1 ชั น พื นที่ 320 ตร.ม. อำคำรชั่วครำวรับบริจำค 

4. อำคำรวิทยบริกำร 4 ชั น พื นที่ 1,368 ตร.ม. แบบเลขที่ 49A03 

5. อำคำรอเนกประสงค์ (อำคำรพละ) 1 ชั น พื นที่ 800 ตร.ม. แบบเลขที่ 48A03 

6. อำคำรโรงฝึกงำน 1 ชั น/ชั นลอย พื นที่ 480 ตร.ม. แบบเลขท่ี 35606 

7. อำคำรโรงฝึกงำน 4 ชั น พื นที่ 4,000 ตร.ม. แบบเลขที่ กช.1200 

8. ลำนกิจกรรมหน้ำเสำธง 

9. แปลงฟำร์มปลูกพืชไร้ดิน 
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10. อำคำรโรงอำหำร (อำคำรชั่วครำว) 

11. โรงจอดรถจักรยำนยนต์ (อำคำรชั่วครำว) 

12. อำคำรบ้ำนพักผู้บริหำรระดับ 7-8 2 ชั น แบบเลขที่ 35401 

13. อำคำรบ้ำนพักครูเรือนแถว 2 ชั น 6 หน่วย 2 หลัง แบบเลขท่ี 36404 

14. อำคำรบ้ำนพักภำรโรง 1 ชั น 2 หน่วย 3 หลัง แบบเลขท่ี 36001 

15. ลำนเอนกประสงค์ 

16. สระน  ำ และองค์พระวิษณุกรรม 

17. อำคำรพัสดุ (อำคำรชั่วครำว) 

18. อำคำร ส ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 1 ชั น พื นที่ 112 ตร.ม. อบจ.บริจำค 

19. อำคำรงำนปกครอง (อำคำรชั่วครำว) 

20. โรงจอดรถยนต์ 

21. อำคำรห้องน  ำ-ห้องส้วม 2 หลัง แบบเลขที่ 36002 

22. ศำลำกลำงสระน  ำ 

23. หอพระ 

24. คูหำลูกเสือ (อำคำรชั่วครำว) และท่ีท ำกำรอชท. 

25. สนำมกีฬำ (สนำมบำสเก็ตบอล, สนำมตระกร้อ, สนำมวอลเล่ย์บอล) 

26. แปลงนำสำธิต 

27. อ่ำงเก็บน  ำ 

28. อำคำรงำนอำคำรสถำนที่ (อำคำรชั่วครำว) 

ภำพถ่ำยทำงอำกำศ Google Maps 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ตั้งอยู่เลขที่ 15/ 17 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-222118, 038-221643 โทรสาร 038-221818 ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางละ
มุง 
สถานที่ใกล้เคียงบ้านสุขาวดี โรงแรมชลจันทร์ วัดจิตตภาวัน 
มีรถประจ าทางสายกรุงเทพ-พัทยา, รถประจ าทางสายชลบุรี-สัตหีบ, รถประจ าทางสายกรุงเทพ-ระยอง และ 

รถสองแถวสายศรีราชา-นาเกลือ 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 

 

1. อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 4 ชั น (อำคำรบริหำรธุรกิจ) 
ลักษณะอาคาร : ตึก  4  ชั้น  20  ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10 เมตร ยาว  48 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี  พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องผู้อ านวยการ, ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ และห้องเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ 

 

 
 

2. อำคำรส ำนักงำนหอประชุม 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชัน้ลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : หอประชุม, ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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3. อำคำรโรงฝึกงำนแผนกวิชำเทคนิคพื นฐำน และแผนกวิชำเครื่องมือกลและ ่อมบ ำรุง 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏี/โรงฝึกงาน 

 

 
 

4. อำคำรโรงฝึกงำนแผนกวิชำโลหะกำร 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
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5. อำคำรบ้ำนพักผู้บริหำรระดับ 7-8 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2538 
การใช้งาน : บ้านพักผู้อ านวยการ 
มีพ้ืนที่ใช้สอย : 112  ตารางเมตร 

 

 
 
 
 

6. อำคำรบ้ำนพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6.20 เมตร ยาว 18 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2540 
การใช้งาน : บ้านพักครู – อาจารย์ 

 

 
 
 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

125 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

7. อำคำรโรงฝึกงำน แผนกวิชำเครื่องกล/ไฟฟ้ำก ำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
   และสำมัญ-สัมพันธ์ 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 40 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 

 

 
 

8. อำคำรกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว/สำมัญ-สัมพันธ์ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 5 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
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9. อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 4 ชั น (อำคำรศูนย์วิทยบริกำร) 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 8 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2544 

การใช้งาน : 
ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ห้องอินเตอร์เน็ต, ห้องสมุด, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
งานสื่อการเรียนการสอน และห้องประชุม 2 

 

 
 

10. อำคำรส ำนักงำนพัสดุกลำง (อำคำรชั่วครำว) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2544 
การใช้งาน : ส านักงานพัสดุกลาง 
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11. อำคำรแปลงเกษตร (อำคำรชั่วครำว) 
ลักษณะอาคาร : โรงเรือนเปิดโล่ง  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง 
ขนาดอาคาร :  
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2544 
การใช้งาน : ปลูกพืชไร้ดิน 

 

 
 

12. อำคำรส ำนักงำนเอนกประสงค์ (พละศึกษำ) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2548 
การใช้งาน : สนามกีฬา/จัดกิจกรรม 
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13. อำคำร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2551 
การใช้งาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และส านักงานประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

14. อำคำรคูหำลูกเสือ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง เมตร ยาว เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2554 
การใช้งาน : อาคารคูหาลูกเสือ 
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สภำพแวดล้อมวิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. อำคำรชั่วครำว 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2554 
การใช้งาน : ส านักงาน E-Office 
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9.ข้อมูลทำงสังคม 
 

ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ 
ชลบุรี  เมืองชายทะเลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ  ดินแดนชายทะเลอันมั่งคั่งแห่งนี้  ได้ผันผ่าน

กาลเวลามาเนิ่นนาน  จากการเป็นเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต  พัฒนามาสู่เมืองเกษตร  อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว  สิ่งนี้
อาจสะท้อนคุณลักษณะส าคัญของคนเมืองชล  ซึ่งมีความขยันและมองการไกล  กอปรกับทรัพย์ในดินสินในน้ า  ต่างช่วยกัน
เอ้ืออ านวยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ  เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นและต่อเนื่อง   

ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  1,364,002  คน ประชากรแฝงประมาณ 
1,500,000 คน  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพ้ืนถิ่นจริงๆของชลบุรีแล้ว  จะพบว่า
คนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล  นาไร ่ ท าปศุสัตว์  และท าเหมืองแร่  โดย
ลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง   ใช้ชีวิตเรียบ
ง่าย  ประหยัดอดออม  เอาการเอางาน  หนักเอาเบาสู้  มีความเป็นมิตร  และ
พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ  แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญ

รุดหน้าไปมาก  อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม   ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น  สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจ าปี
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้านและงานเครื่องจักสานพนัสนิคม  งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวัน
ไหล)  ในช่วงหลังวันสงกรานต์  งานประเพณีกองข้าวอ าเภอศรีราชา  งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสาน  รวมถึงงาน
แห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี  เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้
อย่างชัดเจน 

คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์  อิสลาม  และ
อ่ืนๆ  โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือด้วย    เช่น  เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจ
ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่มขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทางไปร่วมสวด
มนต์บ าเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆทั่วจังหวัดชลบุรี   หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ  คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขา
สามมุข  เพ่ือสักการะและขอพรจากเจ้าแม่สามมุข  บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา  สองตัวอย่าง
นี้คือความเชื่อของชาวจีนที่ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถิ่น  จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว 
ซึ่งเชี่ยวชาญการค้าและมีบทบาทส าคัญในเรื่องเศรษฐกิจ   ประมง  อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม  และเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมือง
บางปลาสร้อย ท าการค้าและประมงอย่างกว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็น
ผู้น าอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายแถบอ าเภอบ้านบึง  อ าเภอพานทอง และ
อ าเภอพนัสนิคม  ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 มักท าอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ด
อยู่ในบริเวณเดียวกัน  ส าหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลที่ 3  มีอาชีพท าไร่ ท านา 
และมีความสามารถพิเศษในการท าหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัย
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อยุธยา ปัจจุบันมีอาชีพท าสวนผลไม้  ไร่มันส าปะหลัง  และค้าขายในตลาด  เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศาสนาทุก
วันนี้  ชลบุรีได้ก้าวย่างผ่านยุคแห่งการพัฒนา  จนสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อม  ทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ  การ
ท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การเกษตร  วิถีชีวิต  และสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์   กลายเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์  น่าเที่ยว  น่าลงทุน  และมีความปลอดภัยสูง 
ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว   จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน  ำเอกแห่งบูรพำทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ 

 

ข้อมูลทำงตลำดแรงงำน 
ปัจจุบันชลบุรีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจม่ังคั่งม่ันคง  เติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเป็นแหล่งที่น่าลงทุน  โดยในปี พ.ศ. 

2550  ชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.74 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  368,369 บาท  จัดเป็นล าดับ
ที ่ 5 ของประเทศไทย   ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดส่วนใหญ่มากจากการ
ท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะเป็นผลจากการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง  ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล
ตะวันออก  (Eastern  Seaboard)  นั่นเอง ชลบุรีวันนี้จึงเป็นจังหวัดที่
สามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตามยุคสมัย  โดยเฉพาะปัจจุบันที่
ก าลังมีการนี้ พัฒนาจากเมืองเกษตรและประมง ไปเป็นเมืองท่า
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ  คนเมืองชลจึงเริ่มหัน
เข้ามาท างานในระบบราชการ  บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ตามภาวะความต้องการแรงงานของ
ตลาดที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน  ควบคู่ไปกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
สามารถรักษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ประเพณี  และวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้  จึงกลายเป็นเรื่องท้าทายส าหรับชลบุรีที่
ก าลังก้าวเดินไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ 

“เที่ยวชลบุรีไม่มีค ำว่ำน่ำเบื่อ  กิจกรรมเหลือเฟือ  แหล่งท่องเที่ยวมำกมี  สัมผัสเกลียวคลื่นครำม  สำยน  ำ
ใส  ลมเย็นสบำย  ภำยใต้ไอแดดอุ่น  ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศำสตร์  ธรรมชำติ   วัฒนธรรม   และควำมรู้หลำกหลำย
ครบรส  ปิดท้ำยด้วยแหล่งบันเทิงและแสงสีสุดอลังกำร  ชลบุรี  บ้ำนของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกชื่นชม”  
จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจเป็นจ านวนมาก โดยจ าแนกออกเป็นหลาย
ประเภท  ประกอบด้วย  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์  แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย  และแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่  อาทิ หาดพัทยา หาดบางแสน เกาะสี
ชัง  หมู่เกาะไผ่  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   วัดใหญ่อินทาราม  วัดญาณสังว
รารามฯ  วิหารเซียน  หมู่บ้านช้าง  สวนเสือศรีราชา  เมืองจ าลอง  สวนนงนุช   อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้
พัทยา  และอ่ืนๆอีกมากมาย  ความหลากหลายซึ่งมารวมกันอยู่ในแหล่งเดียวนี้เอง  เอ้ืออ านวยให้ชลบุรีกลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งทุกคนมิอาจปฏิเสธได้สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม -ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา 
ชลบุรีมีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ  9,335,399  คน  เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.  2552  จ านวน  1,156,423  คน  ท า
รายได้   65,462 ล้ำนบำท   เฉพาะเมืองพัทยาแห่งเดียวมีจ านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2553 มาก
ถึง  4,007,623  คน  จากผลการส ารวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมาเยือนจังหวัดชลบุรี   เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ชาวรัสเซีย จีน  ไต้หวัน เยอรมนี  และอินเดียตามล าดับ โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ยอยู่ใน 
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จังหวัด  2.59 วัน ปัจจัยที่ช่วยเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของชลบุรี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  มิได้มีเฉพาะความหลากหลายของตัวแหล่งท่องเที่ยวเอง
เท่านั้น  หากแต่ยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอีกหลายประการ  อันได้แก่
นโยบายส่งเสริมของส่วนกลางและทางจังหวัด  รวมถึงความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการภาคเอกชน  นอกจากนี้ชลบุรียังมีโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่ง  โรงแรมระดับห้าดาว  ร้านอาหารทะเลรสเลิศ  สปา  สนาม
กอล์ฟ  ฯลฯ  ที่ล้วนทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว   และปลอดภัย  เพ่ิมความมั่นใจ
ในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครของ
ชลบุรีแล้ว  แม่เหล็กส าคัญซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ก็
คือ  “เมืองพัทยำ”  ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแสงสีที่ไม่เคยหลับใหล  เมืองพัทยา
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและน าพาตนเองก้าวสู่เวทีโลกได้  โดยมีความโดดเด่น
ทางด้านธรรมชาติและกิจกรรมบันเทิงเป็นฐานกลยุธที่ส าคัญ  ตัวหาดพัทยาแม้ยาวเพียง 3 กิโลเมตร  ทว่ามีลักษณะเป็น

อ่าวโค้งทอดยาว  ชายหาดขาวสะอาดเนื้อเนียน  และมีกิจกรรมทางน้ า
หลากหลายรอให้ไปสัมผัส  หาดพัทยาแบ่งเป็น 3 ส่วน   คือ  พัทยา
เหนือ  พัทยากลาง  และพัทยาใต้  โดยที่ชายหาดพัทยาใต้นั้นถือ
เป็น “ศูนย์กลำงแห่งแสงสี”  ที่คึกคักคับคั่งไปด้วยที่กิน  ที่พัก  แหล่งช็อปปิ้ง 
ห้างสรรพสินค้า  บาร์เบีย  รวมถึงจุดเช่ารถ  เรือ  และท่าเรือไปสู่เกาะ
ล้าน  นอกจากนี้ยังมีการปิดถนนให้คนเดินเที่ยว   หรือ Walking 
Street  ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ด้วย  พัทยาจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อที่
สมบูรณ์แบบ  ของความหลากหลายลงตัวทั้งมวลในโลกแห่งการท่องเที่ยวยุค
สหัสวรรษใหม่นี้อีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ชื่อของชลบุรีและพัทยา  ได้รับการบรรจุไว้

ในคู่มือท่องเที่ยวระดับโลกหลายเล่ม  ก็เนื่องมาจากที่นี่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมหลำกหลำยจนคิดไม่ถึง  มาเที่ยวชลบุรี
จึงไม่มีค าว่าน่าเบื่อแน่นอน  เริ่มตั้งแต่กิจกรรมทางน้ าตามชายหาดและเกาะแก่ง  จะเล่นน้ า  นั่งเรือกล้วย  ขี่เจ็ตสกี  เล่น
พาราเซลลิ่ง  เล่นวินด์เซิร์พ  ไคต์เซิร์พ  หรือแล่นเรือใบ  ชลบุรีก็มีพร้อม  หรือจะเลือกไปด าน้ าตื้น (Snorkeling)  และด า
น้ าลึกแบบสกูบา (Scuba) ที่เกาะล้าน  ก็ไม่มีปัญหา  แต่ที่พิเศษสุดก็คือ  การนั่งเรือกึ่งด าน้ าลงไปชมโลกใต้ทะเลที่เกาะ
ล้านและเกาะสาก  สัมผัสความหลากหลายของสรรพชีวิตใต้โลกสีครามแห่งท้องทะเลตะวันออกชลบุรีวันนี้จึงพร้อมแล้ว
ส าหรับนักท่องเที่ยวทุกคน  ในการมอบประสบการณ์ดีๆ  และเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนในชีวิตให้สมบูรณ์แบบ  สมกับค า
ว่า  “ชลบุรี  ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวแห่งทะเลตะวันออก”  อย่างแท้จริง“ชลบุรีเมืองหน้ำด่ำนชำยทะเล  ประตูสู่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใครๆก็ยอมรับ  วันนี เรำมีแหลมฉบัง  ท่ำเทียบเรือระดับ World Class  ที่เชื่อมโยง
ภำคอุตสำหกรรม  ภำคเกษตร  และวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน  ควำมทันสมัยได้มำตรฐำน  ผสำนวิสัยทัศน์
กว้ำงไกล  ท ำให้ชลบุรีมีท่ำเรือนำนำชำติ ึ่งโลกต้องเหลียวมำมอง” 
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ด้วยปัจจัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์  มีชายฝั่งทะเลทอดยาวกว่า 
160 กิโลเมตร  อีกทั้งคลื่นลมไม่รุ่นแรงมากนัก  แม้ในฤดู
มรสุม  เอ้ืออ านวยให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการ
สร้างท่าจอดเรือพาณิชย์  ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เป็นอย่าง
ดี  ต าแหน่งที่ตั้งของชลบุรีที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ  อีกทั้ง
ไม่ห่างไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก  ยิ่งเสริมให้ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของชลบุรีกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกทางทะเลของ
ประเทศในเวลาอันรวดเร็ว  รัฐบาลจึงจัดให้ชลบุรีเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
โครงการ พัฒนา พ้ืนที่ ช ายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก ( Eastern 

Seaboard)  ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 20 ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2544 ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 8.3 ล้านไร่  ปัจจุบันท่าเรือ
แหลมฉบังได้รับฉายาว่าเป็น  “A World Class Port”  มีลักษณะ
เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  บนพ้ืนที่
ขนาด 6,340 ไร่  สามารถรองรับเรือขนำดใหญ่พิเศษ (Super Post 
Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ท าหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือ
โดยรวม  ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการ
หรือที่เรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการ
เติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก  จาก
การจัดอันดับท่าเทียบเรือที่เป็น World Top Container Portโดย
นิตยสารชั้นน าของโลกอย่าง LoylldList  ท่าเรือ ด้วยลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้านหลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว  กัมพูชา  และมาเลเซีย  อีกทั้งยังสามารถติดต่อท าการค้าผ่านแดนกับประเทศ
ใกล้เคียง ได้แก่  จีนตอนใต้ และ เวียดนาม เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็น “หน้ำด่ำนของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้” ท าให้ท่าเรือแหลมฉบังมีข้อได้เปรียบในลักษณะที่เป็นท่าเรือที่มีดินแดนหลังท่า (Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ท าให้
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปเป็น “Gateway Port”  โดยพยายามดึงประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มาเป็น Hinterland ของ
ท่าเรือแหลมฉบังในอนาคตท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพ้ืนที่สนับสนุน 
(Supporting Areas) ส าหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบโครงข่าย
คมนาคมขนส่งทางถนน  รถไฟ  และทางน้ า  เข้า-ออกเชื่อมโยงกับภาคต่างๆภายในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

ดีเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้น  ท่าเรือแหลมฉบังยังมีพ้ืนที่ว่างเพียงพอส าหรับ
พัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ เช่น สถานีจอดรถบรรทุก (Truck 
Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า  และ Free Trade Area เป็นต้น 
รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกเสริมอ่ืนๆด้วย เช่น คลังสินค้าอันตราย 
ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานสากล      ซึ่ง
พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรได้ด้านการ
ประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมี

ความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง   เนื่องจากเน้นเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท่าเทียบเรือและธุรกิจ
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ที่เก่ียวเนื่อง  ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ อย่าง
สูงสุด  โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือ
กรุงเทพ  และมีนโยบายจ ากัดตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพไว้ไม่เกิน 1.0 ล้านทีอียู  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 แล้ว 
การมีท่าเทียบเรือระดับโลกอย่างแหลมฉบังอยู่ในจังหวัดชลบุรี  จึงช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม  การคมนาคม
ขนส่ง  การสาธารณสุข  ไฟฟ้า  ประปา  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น  อีกทั้งยัง
สามารถสร้างงานให้แก่คนท้องถิ่นได้อีกนับหมื่น  หรืออาจถึงแสนต าแหน่ง  ก่อให้เกดิความตื่นตัวและการเรียนรู้เพื่อการ 
พัฒนาบุคคลากรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ในด้านอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ผลรายงานการส ารวจประจ าปี พ.ศ. 2552 เป็น
ดังนี้  คือ  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจ านวน 2,848 แห่ง  เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2551   จ านวน  152  แห่ง  มีจ านวนคนงานทั้งสิ้น 173,025  คน เงินทุนจ านวน  370,375  ล้านบาท  และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม  5 นิคม   จ านวน  1,112  แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.  2551  จ านวน 466  แห่ง  มี
คนงาน 122,646  คน  เงินลงทุนรวม  409,700  ล้านบาท   รวมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
จ านวน  3,960  แห่ง  คนงานจ านวน  2,776  คน      เงินลงทุนทิ้ง  756,878,450,225  บาท  ผลประกอบการจาก
ภาคอุตสาหกรรมจึ งจั ด เป็นรายได้หลั กของจั งหวัดชลบุ รี    โดยมีแนวโน้ม เติบ โตต่อ เนื่ องต่อ ไป 
ชลบุรีวันนี้พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเต็มก าลัง  เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและท่าเรือระดับนานาชาติให้ชาวโลกได้
ประจักษ์   สมดังฉายาที่ว่า  “A World Class Port” 
 

ข้อมูลจังหวัดชลบุร ี
1.ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดชลบุร ี

1.1ประวัติเมืองชลบุรี 
 จังหวัดชลบุร ี เป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย แต่เดิมเป็น
เพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ โดยในท าเนียบศักดินาหัวเมืองสมัย
อยุธยาก าหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อต าบลส าคัญของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ 
คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ปัจจุบันคือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียง
เมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล มีการท าไร่ ท านา ท าสวน และออกทะเลมาแต่เดิม 
นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือส าเภาเข้ามาค้าขายกับกรุงสยามด้วยดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คน
อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือสามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ าพานทอง
เคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชนกลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและก าไล  ภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิดจากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง  นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ป ู
และปลาอีกด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดส ารวจที่ต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์โคกพนมดี ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็นที่ตั้งเมือง
โบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้
รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
 
 
 



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

135 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

2.  สัญลกัษณ์และค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
 2.1  ตรำประจ ำจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
  
 
 
   
     

 ตราจังหวัดชลบุรี เป็นรูปภู เขาอยู่ ริมทะเล   แสดงถึงสัญลักษณ์ส าคัญ 2 ประการของ
จังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์  และ “รูปภูเขำอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขาสาม
มุข  อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์   เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งต่างมี
ความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตราย
ต่างๆได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์
ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด   
 

 2.2  ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
  “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน   จักสานดี  ประเพณีว่ิงควาย”  
 

 2.3  ดอกไม้และต้นไม้ประจ ำจังหวัด  
          ดอกไม้ประจ ำจังหวัด  ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่ำ  ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  สูง 15-25 
เมตร  เปลือกต้นสีน้ าตาลด าแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือน
เมษายน  โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ  กลีบดอกสีเหลืองอ่อน  และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์  เช่น  เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  แก่นให้ผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ าใช้สระผม และประโยชน์ในทาง
สมุนไพร  คือ  แก่นมีรสขมฝาดร้อน  ใช้บ ารุงโลหิต  แก้กระษัย  แก้ คุดทะราด  แก้ผื่นคนั  และขับปัสสาวะพิการ 
 

 2.4  วิสัยทัศน์จังหวัด 
  “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน” 

 

 2.5  พันธกิจจังหวัด 
 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
 2.  สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 
 3.  บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ธงประจ าจงัหวดัชลบุรี ตราประจ าจงัหวดัชลบุรี 
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 4.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
 5.  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 
 

2.6  ค่ำนิยมจังหวัดชลบุรี 
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

 2.7  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพ่ือให้ชลบุรี 
     เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยกระดับ
     คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม
     น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วน
     ร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความต้องการของ
     ตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีด 
     ความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนา
     เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า  
     เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

3.  ประวัติควำมเป็นมำของเมืองพัทยำ 
3.1  ประวัติเมืองพัทยำ 

 เดิมที่ "พัทยำ" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ  เริ่มรู้จักกันจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ก่อนเสีย
กรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า 3เดือน พระยาตาก (สิน)ขณะนั้นยังเป็นพระยาก าแพงเพชร ลงความเห็นว่าหากกรุงศรีอยุธยายัง
ต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไปจะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอนพระยาก าแพงเพชรจึงรวบรวมสมัครพรรค
พวกออกไปตั้งหลักใหม่ให้มีก าลังทัพเข้มแข็งขึ้นค่อยกลับมากู้กรุงคืนพระยาก าแพงเพชรได้เริ่มเคลื่อนทัพออกจากค่ายวัด
พิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอยหนีการตามล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระทั่งเลยเข้าแขวงเมือ
ชลบุรีพระยาก าแพงเพชรหยุดพักทัพที่บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทรารามในปัจจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่าง
ทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ ต าบลนาเกลือแขวงเมืองบางละมุง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังสถานีต ารวจภูธรพัทยำ     ตามพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าวเอาไว้ว่าขณะที่ นำยกลม  เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ที่นั่นตั้งทัพคอย
สกัดคิดจะต่อรองพระยาก าแพงเพชรในตอนนั้นขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารที่ร่วมเดินทางมาแห่
ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรงกลัวพระเดชานุ



 

  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

  

137 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 

ภาพวางอาวุธสิ้นพาพรรคพวกพลเข้าร่วมกองทัพกับพระยาก าแพงเพชรจากนั้นพระยาก าแพงเพชรก็น้ าทัพไปหยุดประทับ 
ณ สถานที่ที่มีหนองน้ าครั้งรุ่งขึ้นหรือวันอังคารแรม 6 ค่ าเดือนยี่ นายกลมจึงน าไพร่พลหมื่นหนึ่งน าทัพไปถึง ณ ต าบลหนึ่ง
และหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ย สัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืน ต่อมา
ชาวบ้านก็เรียกต าบลนี้ว่า "ทัพพระยา"และเปลี่ยนมาเรียกใหม่ "พัทธยา"เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณที่พระยาตากมาตั้งทัพ
นั้นท าเลดี และมีลมทะเลชื่อ "ลมพัทธยา"ซึ่งก็คือลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดู
ฝนจึงเรียกสถานที่ แห่งนี้ว่า "หมู่บ้ำนพัทธยำ"ต่อมาปัจจุบันค าว่า"พัทธยำ"ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยำ" 

3.2  ลักษณะทำงกำยภำพ 
ที่ตั ง เมืองพัทยา  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก บริเวณเส้นรุ้งที่  13 °เหนือ  และเส้นแวงที่  101°ตะวันออก  อยู่ใน

ท้องที่อ าเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  150  กิโลเมตร 
ตั งอยู่  เลขที ่ 171  หมู่ 6  ถนนพัทยาเหนือ  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260 
อำณำเขต 
ทิศเหนือ          :  เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย 
ทิศตะวันออก    :  ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 900 เมตร) 
ทิศตะวันตก      :  ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล 
ทิศใต้             :  จรดพื้นที่ต าบลห้วยใหญ่ 
พื นที่ทั งหมด 208.10 ตำรำงกิโลเมตร  (130,062.50 ไร่) 
- พ้ืนดิน  (รวมเกาะล้าน)      53.44      ตารางกิโลเมตร  (33,400 ไร่) 
- พ้ืนน้ า                          154.66    ตารางกิโลเมตร  (96,662.50 ไร่) 
- เกาะล้าน                       4.07       ตารางกิโลเมตร  (2,543.75 ไร่) 
พัทยาประกอบด้วยพื้นที่  4 ต าบล อันประกอบด้วย 
1. ต าบลนาเกลือ                หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6  และ  7  (เกาะล้าน) 
2. ต าบลหนองปรือ             หมู่ 5, 6, 9, 10, 11, 12  และ  13 
3. ต าบลห้วยใหญ่               หมู่ 4 
4. ต าบลหนองปลาไหล         หมู่ 6, 7 และ 8 
ในส่วนชำยหำดของพัทยำมีควำมยำวประมำณ 15 กิโลเมตร 
3.3  สภำพภูมิประเทศ 
เมืองพัทยาตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลหนองปรือและพ้ืนที่บางส่วน   อยู่ในเขต

ต าบลนาเกลือ  ต าบลห้วยใหญ่และต าบลหนองปลาไหลลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่เนิน  มีที่ราบน้อย  ที่ราบส าคัญจะ
เป็นที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านที่พักอาศัยจะอยู่ถัดจากหาดพัทยาขึ้นไปทาง
ตอนบน  โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน 100 ม.รทก. นับตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเตี้ย ความสูง
ประมาณ  35 ม.รทก.(เมตรที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง)บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อยเขาตาโลและเขาเสาธง  สูง
ประมาณ  65 ม.รทก. (เมตรที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง)แนวเขานี้แตกตัวออกไปต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศ
ตะวันตก  ซึ่งติดกับชายฝั่งทะเล  สูงประมาณ  98 ม.รทก.   ซึ่งท าให้เกิดที่ราบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเลอีก 2 
แห่ง  อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง  โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่บริเวณนาเกลือ      ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลาง
ของชุมชนแถบนี้  ส่วนที่ราบตอนล่าง  มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล  ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเล
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ประมาณ  1  กิโลเมตร  และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว  ท าให้เกิดทางน้ าตามธรรมชาติ  ลักษณะล าน้ า
โดยทั่ว ๆ ไป  มีขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง   เช่น  คลองนาเกลือ  คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น รวมทั้งใน
เขตการปกครองของ เมื อ ง พัทยาบางส่ วนยั ง มี ลั กษณะภู มิ ป ระ เทศ เป็ น เ กาะอยู่ ห่ า งจ ากชายฝั่ ง ทะ เล
ประมาณ  8  กิโลเมตร  เช่น  เกาะล้าน เกาะครก  และเกาะสาก 

3.4  สภำพทำงธรณีวิทยำ 
สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาประกอบด้วยหินประเภทต่างๆอธิบายได้ดังนี้ 
1. ตะกอนล าน้ าและหินกรวด  (Alluvium, Eluvium ,Valley fill and River Gravel) เป็นบริเวณที่ตะกอนดิน

และหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้ าซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึงปัจจุบันลักษณะ     ดังกล่าว
ส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพ้ืนที่เมืองพัทยา 

2. หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคไทรแอสสิก พบเห็นได้
ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝั่งทะเล 

3. หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัสพบเห็นได้ทางด้านตะวันตกของเมืองพัทยาเป็น
แนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิทหน่วยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เป็นหน่วยหินตะกอนและหินแปรที่เกิด
ในยุคคาร์บอนิเฟอรัส  ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหินดินดาน หินทรายในหลาย ๆ บริเวณที่แปร
สภาพเป็นหินฟิลไลน์  หินอาร์กิลโลท์  หินควอร์ทไซด์และหินชนวน  พบเห็นได้บริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลง
มาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะล้าน) 

3.5  ที่ตั งเมืองพัทยำ 
     พัทยำตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 160 กิโลเมตร ซึ่ง
พัทยำแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก ่พัทยำเหนือ พัทยำกลำง พัทยำใต้ และหำดจอมเทียน 
พัทยำกลำง  
     พัทยำกลำงอาจจะน่าใจน้อยกว่าพัทยำเหนือ  โรงแรมส่วนมากไม่ได้มีขนาด
ใหญ่   ร้านอาหารต่างๆ  ก็จะเล็กกว่าแถบอ่ืนๆ ที่นี่คุณจะพบกับจุดเริ่มต้นของพัทยา
บาร์เบียร์ หรือบาร ์เปิด (Open Air) นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้า  และบาร์อะโกโก ้
มากมาย  ส ำนักงำนต ำรวจพัทยำและส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก็อยู่ที่นี่
เช่นกัน รอยัลการ์เด้น พลาซ่า (Royal Garden Plaza)  และไมค์ เพลซ (Mike's Place) ซึ่งเป็นสองห้างสรรพสินค้า 
หลักก็ตั้งอยู่พัทยำกลำงนี้เช่นกัน  ที่นี่ยังมีตรอกซอยเล็กๆ มากมาย   โดยมีซอยไปรษณีย์ และซอยพัทยำแลนด์ 1,2 
และ 3 เป็นหลัก ส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชำยหำดใกล้ๆ กับแยก พัทยำใต้ "วอร์คกิ ง สตรีท" ซอย
ต่างๆ จะพาคุณสู่ถนนสายสอง ซึ่งมีบำร ์  ร้ำนอำหำร  และร้านอุปกรณ์ด าน้ าเล็กๆ สองร้าน   ที่นี่ยังมีโรงแรมและเกส
เฮาส ์เล็กๆที่เสนอ ราคาที่พักแบบสมเหตุสมผล 

 

  

 
 

พัทยำนำเหนือ (นำเกลือ) 
     ในอดีตก่อนที่น่าเกลือจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว    เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมาก่อน  อาชีพหลักของชาวนา
เกลือ  คือ  การท านำเกลือ จึงท าให้มีกลิ่นอายของบ้าน เรือโบราณอยู่ในปัจจุบัน ที่นำเกลือ คุณยังคงจะได้เจอ
บ้านเรือนเก่าๆ ที่ท าด้วยไม้, ถนนสายแคบๆ  ร้านก๋วยเตี๋ยวท้องถิ่น และเรือหาปลา  บรรดาบ้านเรือนที่สร้างอยู่เหนือ 
แอ่งน้ าดูเหมือนกันภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับร้านขายของหัตถกรรมซึ่งเป็นหัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อ
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ไปถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ของการ เริ่มต้น ถนนเลียบชำยหำดอาณาเขตพัทยำเหนือ       
     สิ่งแวดล้อมก็จะดูแตกต่างจากนาเกลือไปอย่างสิ้นเชิง  บรรดาโรงแรม บ้านพัก และร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้นมากมาย
ติดกับถนนเลียบชำยหำดและที่นี่คุณยังสามารถเดินเล่น ใต้ร่มต้นปาล์มไปตามทางเดินเท้าเลียบชำยหำด ที่เพ่ิงสร้าง
เสร็จไปยังส่วนของพัทยำ    ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าถนนสองสายสองพัทยำ  ซึ่งมีโรงแรม  แหล่งช็อปปิ้ง  คลับ บาร์ และ
ส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ 
พัทยำใต้ 
     ถนนพัทยำใต้โค้งมากจากถนนเลียบชำยหำด แหล่งชุมชนแถบนี้ถูกเรียกว่า  "วอล์คกิ ง สตรีท (Walking 
Street)"   เขตเดินเท้านี้เพ่ิงสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ จะน านักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าเล็กๆ มากมาย ซึ่งบริการ  ร้าน
ขายเสื้อผ้า  ร้านขายเครื่องกีฬา  ร้านขายเครื่องประดับ  และร้านขายของที่ระลึก  ที่นี่ยังมีบาร์มากกมาย และยังมี
ร้านอาหารทะเล  ซึ่ งส่วนใหญ่จะสร้างยื่นลงไปในทะเล เ พ่ือเ พ่ิมบรรยากาศในการรับประทานอาหาร      
        พัทยำใต ้นั้นเก่าแก่และดูวุ่นวายกว่าส่วนอ่ืนๆ ของ เมืองพัทยำ  คุณสามารถเดินทะลุโรงแรม สยาม
เบชอร์  (Siam Bayshore)   และถนนอัฐจินดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเขตแดนเมืองพัทยำใต ้ เดินไปตามซอยเล็ก ๆ 
โดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะเล็กซักแค่ไหนแต่มันจะน าทางคุณสู่ถนนพระต าหนักซึ่งเป็นด้านหลังของพัทยำ   และน าไปสู่ 
ถนนพัทยำสายสอง 
หำดจอมเทียน 
     รอบๆ หำดจอมเทียนก็เหมือนกับหลายๆ  ที่ในประเทศไทยซึ่งคุณจะเจอการสะกดค าที่แตกต่างกันของค า
ว่า "Jomtien"  หาดหกกิโลเมตรของหำดจอมเทียนถูกแบ่ง จากส่วนอ่ืนๆในเมืองพัทยาด้วยเนินเขาด้านหลังของ
พัทยำใต ้  เมื่อขับรถผ่านเนินเขา และผ่านพระพุทธรูปใหญ่  รวมทั้งโรงแรมรอยัลคลิป  ก็จะลงมาสู่หำดที่ค่อนข้าง
เงียบ  หาดนั้นก็คือหำดจอมเทียน ชำยหำดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬาทางน้ า  เนื่องจากพ้ืนที่แถวนี้มีอากาศที่
บริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมาจากอ่ำวไทย   และทะเลทีห่ำดนี้ยังมีความ คับค่ังของเรือน้อยกว่าทีอ่่ำวพัทยำนอกจากนี้หำดจอม 
เทียนยังเป็นที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดด      
       

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่เมืองพัทยำ 
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