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เอกสารเล่มน้ีได้จัดท าขึ้นโดยงานศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ปรับลดข้อมูลบางส่วนและเพิ่มเติมส่วนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเก็บบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน หรือ พื้นฐานในการค้นคว้าต่อไป 

ข้อมูลที่ได้น ามาบรรจุไว้มีทั้งหมด 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการเรียน ข้อมูลงบประมาณการศึกษา ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูล
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ให้แก่เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว 
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     1.ข้อมูลสถำนศึกษำ 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดย
ได้รับการสนับสนุนเรื่องที่ดินของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรม
อาชีวศึกษา (ในขณะน้ัน) ได้แต่งตั้งนายบรรพต ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
ได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจดัตั้งเป็น  วิทยาลัยการอาชพีบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษารุ่นแรกหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบ 
การเรียนปกต ิ 4 สาขาวชิา  คือสาขาวิชาชา่งยนต์สาขาวิชาชา่งไฟฟา้ สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาพณิชยการ 

 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสตูรประกาศนียบัตร 
 วิชาชพี  (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คอื สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง(ปวส.)รุ่น 
แรก 1สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.)  สาขาวิชาพณชิยการ  (การขาย)  

 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน 
 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี้ 
                               -  หลักสตูร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวชิาชา่งเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม   

(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
-  หลักสตูร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาชา่งไฟฟ้า สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) และการตลาด 

 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ระดับ  ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2  
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส. 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  (ปวช.)  และนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  
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    -  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คอื  สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน
    เทคนิคคอมพิวเตอร ์
    -  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คอื  สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน
   คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  (ปวช.)  สาขาวิชา  คอื 
สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล 

 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
 พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ.  2556 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่ 14
 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2556 และประกำศใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ   
 พุทธศักรำช 2556 เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

เครื่องหมำยและควำมหมำยของวิทยำลัยเทคนิคพทัยำ 
 

 
 
 
 
ตราสัญลกัษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น  รอบเสมา

ธรรมจักร  จารกึอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความดา้นบนเป็นชื่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ดา้นล่างเขียนว่า 
PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
ทุ ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสจั  ๔  สัจธรรมของพระพทุธเจ้า 
(๑) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(๒) ส  หมายความวา่  สมุทยั  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานออก 
(๓) นิ  หมายความวา่  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความดิ้นรนทะยานออก 
(๔) ม  หมายความวา่  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  
ความคดิชอบ  วาจาชอบ  กระท าชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลกึชอบ  และตั้งจติมั่นชอบ 

ประจ ำวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 

 
                              สีขำว – สีน  ำเงิน 
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ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
สุพรรณิกำร์ ชื่อสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่น

ก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้
พื้นเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้
บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝ้ายค า น าเข้ามาประเทศไทย
กว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ มี 5 
แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น ออกเวียนสลับกัน 

ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง
และบานพร้อมๆกัน ไม่มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสี
เหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสี
ขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบซ้อน ดอกมักบาน
ในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์
มีปลูกในพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย 
ผู้อ านวยการ  นายบรรพต  ศิริพัลลภ 
ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัย 

 
 

 
รำยนำมผู้บริหำร สถำนศึกษำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
รำยนำมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อดีต – ปัจจุบัน 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี  พ.ศ. 

1 นายบรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2536 - 2540 
2 นายวัลลภ  สายพาณิชย ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 
3 นายสมคิด             อ่วมเพ็ง ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2546 - 2547 
4 นายวินิจ                พงษ์ประจักษ ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2547 - 2550 
5 นายจิระ                 เฉลิมศักดิ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2550 - 2554 
6 นายปริวัฒน์           ถานิสโร ผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน 
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รำยนำมรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อดตี – ปัจจุบัน 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี พ.ศ. 
1 นายประสิทธิ์             สุขพูนผล รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 
2 นายไพรัช                  วรรณศิริลักษณ ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 
3 นายธนรัตน ์              ทองหยัด รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2539 - 2556 
4 นายจินดาพล             เปรมศรี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2544 
5 นายบุญเลิศ               หมัตตะทว ี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 
6 นายสมบัติ                อ่ าสารกิา รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2542 - 2555 
7 นายพรชัย                 ค่ายใส รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 - 2550 
8 นายธวัชชัย               มากมณ ี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 - 2547 
9 นางอารีย ์                 พงษ์สมบูรณ ์ รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2550 - 2552 
10 นายวิทยา อินสว่าง รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 
11 นางทองใบศรี          อินสว่าง รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2552 - 2555 
12 นางนพพร สุรินทร ์ รองผู้อ านวยการ       พ.ศ. 2555 – ปัจจบุัน 
13 นายศิรเมศร ์ พัชราอริยธรณ ์ รองผู้อ านวยการ       พ.ศ. 2556 – ปัจจบุัน 
14 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 

 

รำยนำมผู้บริหำร สถำนศึกษำวิทยำลยัวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี  พ.ศ. 

1 นายปริวัฒน ์ ถานิสโร ผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 
2 นายวิทยา                  อินสว่าง รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 
3 นางนพพร สุรินทร ์ รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
4 นายศิรเมศร ์ พัชราอริยธรณ ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 

5 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

           
เกียรติประวัติส าคัญที่ไดร้ับ 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา 
          

ปี พ.ศ. ผลงำน 
2540 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐจ์ากของเหลือใช้ ประเภทความคดิ 

    สรา้งสรรค์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
    2540 
2. ได้รับโล่ทีร่ะลึก ผู้มอีปุการคุณในการจดังานชมุชนลูกเสือ เนตรนารวีิสามัญ 

2542 1. ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รกัในหลวง 
    ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรยีนร่วมคิด ทุกชวีิตปลอดภัย 
2. ได้รับเกียรติบัตร เข้ารว่มกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ในงานอีเทคแฟร์  
    โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) ส านักงานคณะกรรมการการ  
    อาชวีศึกษา 

2543 1. ได้รับเกียรติบัตร ส่งนักกีฬาเข้ารว่มแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมติร ครั้งที่ 1  
    ณ สนามกีฬาโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 
2. ได้รับเกียรติบัตร 3rd HONDA ECOMO POWER CONTEST THAILAND 
   From MR.Ko  Yamaguchi President A.P.Honda Co., Ltd. 

2544 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย์ 
   (การประกวดCD-ROM Multimedia เรื่อง 12 ป ีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ 
   กรมอาชีวศึกษา) ระดับภาคตะวันออก 

2545 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง  ระดับวิทยาลัยและ 
   อดุมศึกษาการอนุรักษเ์พลงไทย  ภายใต้โครงการส านึกในชาตินิยม 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   ประเภทสิ่งประดิษฐ์ราคาไม่เกิน  3,000  บาท  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ 
   นักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียนได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนการจัด 
   นิทรรศการทางวิชาการและงาน 65 ปี  สัตหีบ – สิงห์สมุทร 
4. ได้รับเกียรติบัตร สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี โดยแต่งกายด้วย 
   ผ้าไทยอย่างต่อเน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับ 
   โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

2546 1. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังส าคัญในการจัดงานมหกรรม 
   รวมพลังสรา้งสุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเสื้อเหลือง 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
ปี พ.ศ. ผลงำน 
2547 1. ได้รับโล่แสดงความขอบคุณที่ให้ความรว่มมือและสนับสนุน  โครงการ 

   บูรณาการพันธกิจ และทรัพยากร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม 
   เป้าหมายยุค  ICT โปรแกรมสรา้งผู้เชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลติ  
   (Expert Plus)  
2. ได้รับโลเ่กียรติคุณน านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (รกัษ์โลก รักธรรมชาต ิ
   ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด) เพื่อนช่วยเพื่อน ณ กองพันสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก 
   กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

2548 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้อ่านข่าวภาษาอังกฤษ  ในงานประชมุวิชาชพี 
   ภาคตะวันออกและกรงุเทพมหานคร 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันกีฬารกับี้ฟุตบอลอาชวีศึกษา 
   โครงการกีฬาอาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ร่วมกับสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่  4 
   สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระดับภาคตะวันออก- กรุงเทพฯ 
   ประจ าปีการศึกษา 2548 
4. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที่  4 
   สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับชาติ การประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่เทิดไท้มหาราชันย์ประจ าปีการศึกษา  2548 

2549 1. ได้รับทุนการศกึษาอัจฉริยะอาชีวะ บริษทั TOYOTA เป็นผู้มอบทุนการศึกษา 
    และพัฒนาจักรยานพลังงานแสงอาทิตย ์
    - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  9  รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ  TOYOTA 
    - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  3  รายการข่าวเด็ด 
     - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  ITV 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากลระดับมัธยมศกึษา  
   โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน  Cheer  Leader  Championship  2006 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการ  To  Be  Number  One งานป้องกัน 
   และบ าบัดการตดิสารเสพติด         
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ข้อมูลสถานศึกษา 

           
ปี พ.ศ. ผลงำน 
2550 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2550 ชื่อโครงการน้ ามะพร้าวอ่อน 
   มีผลต่อการงอกของเมล็ดผักขม 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2550 ชื่อโครงการชุดไฟฟ้าอเนก 
   ประสงค์แบบพอเพียง 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   กลุ่มอาชวีศึกษาจังหวดัชลบุรี จังหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550 
   ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   กลุ่มอาชวีศึกษาจังหวดัชลบุรี จังหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2550 
   ประเภทผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   กลุ่มอาชวีศึกษาจังหวดัชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550 
   ประเภทผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 

2551 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ระดับอาชีวศึกษา 
   จงัหวัดชลบุรี 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุร ี
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกฬีาฟตุซอลหญิง  ในการแข่งขัน 
    อาชวีศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกฬีาตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวหญิง   
   ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชดุหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
    อาชวีศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวดัจันทบุรี 
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวชาย  ในการแข่งขันกีฬา 
    อาชวีศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัชลบุรี 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
ปี พ.ศ. ผลงำน 
2551 8. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชดุชาย  ในการแข่งขันกีฬา 

   อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
10. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
   ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวดัจันทบุรี 
11. ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
12. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  ในการแข่งขันอาชีวศึกษา 
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
13. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุร ี
14. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรัว้  110  เมตร  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดชลบรุี 
15. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรัว้  110  เมตร  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
16. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดชลบรุี 
17. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
18. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี
19. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุร ี
20. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬากอลฟ์บุคคลหญิง ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 
21. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุร ี
22. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกฬีากอลฟ์ทีมหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดบัชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
ปี พ.ศ. ผลงำน 
2552 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมหญิงเดี่ยว  ในการแข่งขัน 

   หมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่ 9 ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุร ี
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมชายเดี่ยว  ในการแข่งขันกีฬา 
   หมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9 ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุร ี
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศกึษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9  
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภททีม  ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศกึษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9 
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
5. โครงการวิทยาศาสตร ์
    ระดับภาค  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 โคมไฟ LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
                  ระดับปวส. 
    ระดับ อศจ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โคมไฟ LED จากพลังงานแสงอาทติย์ ระดับ 
                   ปวส.สิ่งประดิษฐ์ฯ 
    ระดับภาค ได้รับรางวลัชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์  
                ไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดนักขายอาชีวะ 

2553 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักร้องเพลงไทยสากลหญิง งานประชุม 
   องค์การวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชาธานี 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาค 
   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
3. ได้โล่ที่ระลึก งานเนื่องในโอกาส คณะนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   เย่ียมสถานศึกษา 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง 
   ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลชาย 
   ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
ปี พ.ศ. ผลงำน 
2553 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาหมากล้อมประเภททีมชาย ในการแข่งขัน 

   กีฬาหมากล้อมอาชีวศกึษาจังหวัดชลบุรี 
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสวยงาม ระดับประชาชนทัว่ไป  
   การประกวดประดิษฐก์ระทงฯ งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาประจ าปี 2553 
9. ได้รับการคดัเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2553  จาก 
   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ได้แก ่ นายวรากร รักรวย 
   นักศกึษาแผนกวิชาการตลาด ระดับ ปวส. 

2554 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  กฬีาฟุตซอลประเภททีมหญิง ระดับอาชวีศกึษาจังหวัด 
   ชลบุร ี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬาฟตุซอลประเภททีมชาย  
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กฬีาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง 
   ระดับอาชวีศึกษา จังหวัดชลบุรี 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กฬีาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย 
   ระดับอาชวีศึกษา จังหวัดชลบุรี 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุร ี
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย 
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรฑีา ประเภทลู่ 800 เมตรชายและ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรฑีา ประเภทลู่ 400 เมตรชาย  
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรฑีา  ประเภทลานชาย  
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กีฬากรฑีา  ประเภทขว้างจักรชาย 
   ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
10. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กฬีากรีฑา  ประเภททุ่มน้ าหนักชายและ 
   ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรรีะดับอาชีวศึกษา  
   จังหวัดชลบุร ี
11. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดธุรรมชาตปิระเภท  
   สวยงามระดับประชาชน เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา 2554 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ปี พ.ศ. ผลงำน 

2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R 
   ขององค์การวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานคร 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ขององค์การ 
   วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกวด 
   โครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานคร ครั้งที่  22  
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาต ิสมาชิกองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
   ประเทศไทย 
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาต ิหน่วยองคก์ารดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
   ประเทศไทย 
6. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชพีพื้นฐาน การประกวด 
   วงดนตรีโฟลค์ซองของคนพันธ์ R 
7. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชพีพื้นฐาน การประกวด 
   วงดนตรีสากลของคนพันธ์ R 
8. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชพีพื้นฐาน การประกวด 
   นักร้องลูกทุ่งชาย 
9. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชพีพื้นฐาน การประกวด 
   นักร้องเพลงไทยสากล 
10. ไดร้ับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อม 
   โลหะระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (TIG & SMAW) 

2556 
 
 
 

การแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ ครั้งที ่8 “บัวหลวงเกมส์” 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นชายรุ่นไลท์เวลเตอร์ท 
   น้ าหนักไม่เกิน 63.5 กก. 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวล น้ าหนัก 
   ไม่เกิน 64 กก. 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย 
   รุ่นมิดเดิลเวทน้ าหนักไม่เกิน 75 กก.  
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย 
   รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ าหนักไม่เกิน 81 กก. 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ปี พ.ศ. ผลงำน 
2556 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรฑีา ทุ่มน้ าหนัก 

6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรฑีา ขวา้งจักร 
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรฑีา พุ่งแหลม 
8. ได้รับรางวัลอันดับ 4 ประเภทกีฬากรฑีา วิ่ง 400 เมตร 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเดี่ยวชาย 
10. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเดี่ยวหญิง 
11. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย 
12. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดหญิง 
13. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพนัธุ์ R 
14. ไดร้ับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ ์R 
15. ไดร้ับรางวัลเดก็และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2556 จากคณะกรรมการ 
     จดังานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
16. รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและน าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาต ิ 
     จาก คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 
     จากกระทรวงศึกษาธิการ 

2557 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมคัรเล่น 
ระดับภาคที่จังหวดันครนายก 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมคัรเล่น 
ระดับชาตทิี่จังหวัดสพุรรณบุรี 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R 
   ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร    
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ระดับภาค 
   ภาคตะวันออกและกรงุเทพมหานคร 
5. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน องค์การมาตรฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
   ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง สมาชิกองค์การดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานคร 

                    
ที่มา : งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา   ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557



 

 

 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายปริวัฒน์  ถานิสโร 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
นายวิทยา  อินสว่าง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางนพพร  สุรินทร ์

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ 

นายศิรเมศร์  พัชราอริยธรณ์
สว่าง 

หน.งานการเงิน 
นางสาวป่ินมณี  เจริญคลัง 

หน.งานบัญชี 
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

หน.งานบริหารทั่วไป 
นางสาววาสนา  มลสุวรรณ 

หน.งานทะเบียน 
นางจินตนา  จินดาศรี 

หน.งานบุคลากร 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

หน.งานพัสดุ 
ว่าที่ร.ต.จีรพงษ์  จันทราวงษ์เดชา 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

หน.งานอาคารสถานที่ 
นายนที  ลอยเมฆ 

หน.งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม 

หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 

หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสง่า  คูค า 

หน.งานความร่วมมือ 
นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 

หน.งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

หน.งานประกันคุณภาพและฯ 
นางสาวสมคิด  หมั่นหาดี 

หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
นางประรินญา  ว่องไว 

หน.งานฟาร์มและโรงงาน 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวบุศรินทร์  บุญก่อ 

หน.งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 

หน.งานปกครอง 
นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 

หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายสัญญา  งาสระน้อย 

หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 

หน.งานโครงการพิเศษและการฯ 
 นายวสันต์  อารีย์ 

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางแอนนา  ผลไสว 

หน.แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายจารึก  จารุมิตร 

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายสง่า  คูค า 

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ 
นางปริญญารัตน์  แก้วยศ 

หน.แผนกวิชาเครื่องกล 
นายไกรวัฒน ์ บุญชัยสวัสดิ์ 

หน.แผนกวิชาเทคนิคฯ 
นายสันติ  ศรีเดช 

หน.แผนกวิชาเครื่งมือกลฯ 
นายคนิฐ  กิตติไชยากุล 

หน.แผนกวิชาโลหะการ 
ว่าที่ร.ต.จีรพงษ์  จันทราวงษ์เดชา 

หน.แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวป่ินมณี  เจริญคลัง 

หน.แผนกวิชาการตลาด 
 นางสาวสุจิตรา  นาชัยทอง 

หน.แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
นางสุภาวดี  บรรเทาทุกข์ 

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

หน.หลักสูตรระยะสั้น 
นายสมนึก  บุญช่วยชาติ 

หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ 

หน.งานวัดผลและฯ 
นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 

หน.งานวิทยบริการฯ 
นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ 

หน.งานอาชีวฯระบบทวิภาคี 
นายสุริยา  ธงภักดี 

หน.งานสื่อการเรียนฯ 
 นายสิทธิชัย  รอดเลี้ยง 



 

 

             แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานประชาสมัพนัธ์ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยั 

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานบญัชี 

งานพสัดุ 

งานบริหารทัว่ไป 

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานวิจยัพฒันา นวตักรรมฯ 

งานความร่วมมือ 

งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 
งานส่งเสริมผลิตผล 

งานประกนัคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์

งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 
 

งานครูท่ีปรึกษา     
 

งานปกครอง 

  งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
 

งานสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

แผนกวิชา 

งานพฒันาหลกัสูตร 
การเรียนการสอน 

งานวดัผลและประเมินผล 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

งานส่ือการเรียนการสอน 
 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์



 

 

            แผนภูมิบริหำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยจีรำศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร 
หัวหน้ำงำนปกครอง 

 

นำยสัญญำ  งำสระน้อย 
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

 

นำงสำวบุศรินทร์  บุญก่อ 
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

 

นำงสำวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 
หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

 

นำงสำวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 
หัวหน้ำงำนสวัสดกิำรนกัเรียน นักศึกษำ 

 

นำยวสันต์  อำรีย ์
หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

 

นำงนพพร  สุรินทร์ 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

 



 

 

     แผนภูมิบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

                     
                     
                     
                     

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวดรุณี  สุธำอรรถ 
หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ 

 

นำงสำวศศิธร  อมรพันธ์ 
หัวหน้ำงำนควำมร่วมมอื 

 

นำยธนเศรษฐ  สุขสว่ำง 
หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

นำงประรินญำ  ว่องไว 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลติผลกำรค้ำ และประกอบธุรกิจ 

 

นำงสำวสมคิด  หมั่นหำดี 
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ์ 

 

นำงนพพร  สุรินทร์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 
 

นำยนพรัตน์  กลิ่นหอม 
หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 

 

นำงสำวศศิธร  อมรพันธ์ 
หัวหน้ำงำนควำมร่วมมอื 

 

นำยสง่ำ  คูค ำ 
หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

นำงประรินญำ  ว่องไว 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลติผลกำรค้ำ และประกอบธุรกิจ 

 

นำงสำวสมคิด  หมั่นหำดี 
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

นำงสำวภคมน  หวังวัฒนำกูล 
หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

 

นำยนิทัศน์   วีระโพธิ์ประสิทธิ ์
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 
หัวหน้ำงำนฟำร์มและโรงงำน 

 



 

 

 

                แผนภูมิบริหำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
                     

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวป่ินมณี  เจริญคลัง 
หัวหน้ำงำนกำรเงิน 

 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 
หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

 

นำยสำวสมฤทัย  บุญก่อ 
หัวหน้ำงำนกำรบัญชี 

 

ว่ำที่ร.ต.จีรพงษ์ จันทรำวงษ์เดชำ 
หัวหน้ำงำนพัสดุ 

 

นำงจินตนำ  จินดำศรี 
หัวหน้ำงำนทะเบียน 

 

นำยวิทยำ  อินสว่ำง 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

 

นำยนที  ลอยเมฆ 
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 

 

นำงสำวศุภนำรถ  โขนแจ่ม 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ ์

 

นำงสำววำสนำ  มลสุวรรณ 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

 



 

 

แผนภูมิบริหำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

นำยไกรวัฒน์  บุญชัยสวัสดิ์ 
แผนกวิชำเครื่องกล 

นำยคณิฐ  กิตติไชยำกุล 
แผนกวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง 

 
 

นำงสำวสุภำวดี  นิลมำตย์ 
แผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

 

นำงสำวอรวรรณ เกตุโชต ิ
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

 
 

ว่ำที่ร้อยตรีจีรพงษ์   จันทรำวงษ์เดชำ 

แผนกวิชำโลหะกำร 

นำงปริญญำรัตน์  แก้วยศ 

แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

นำงแอนนำ ผลไสว 
แผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 

 

นำยสุริยำ  ธงภักด ี
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 

นำยจำรึก จำรุมิตร 
แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

 

นำงสำวปิ่นมณี เจริญคลัง 
แผนกวิชำกำรบัญชี 

 

นำยสมนึก  บุญช่วยชำติ 
แผนกวิชำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 

นำยสิทธิชัย  รอดเลี ยง 
งำนสื่อกำรเรยีนกำรสอน 

 

นำยสง่ำ  คูค ำ 
แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

นำงสำวสุจริตรำ นำชัยทอง 
แผนกวิชำกำรตลำด 

นำงสำวอรพินท์ อึ งเจริญ 
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

 

นำยสันติ  ศรีเดช 
แผนกวิชำเทคนิคพื นฐำน 

 

นำงสำวภคมน หวังวัฒนำกูล 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นำงสำวเอ็นด ู มังกรแสงแก้ว           
งำนวัดผลและประเมินผล 

นำยศิรเมศร์  พัชรำอริยธรณ์ 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 

 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   23 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

2.ข้อมูลบุคลำกร 
 

จ ำนวนบุคลำกร 
 บุคลากรในวทิยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ครูอัตราจา้งและบุคลากรทางการศกึษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   5 คน 
  ข้าราชการครู   จ านวน  15 คน 
  พนักงานราชการ   จ านวน  15 คน 
  ครูอัตราจา้ง   จ านวน  38 คน 
  ลูกจ้างชัว่คราว   จ านวน  40 คน 
  รวมจ านวนบุคลากร  จ านวน          113 คน 

อัตรำบุคลำกรในวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 

ระดับต ำแหน่ง 
ระดับวิทยฐำนะ ระดับกำรศึกษำ 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตร ี

ผู้บริหาร - - 1 4 - 4 1 - 

ข้าราชการ (ครู) 1 9 3 2 - 3 12 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - 2 13 - 

ครูอัตราจ้าง - - - - - - 37 1 

ลูกจ้างชั่วคราว         

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - - - 1 15 10 

พนักงานขับรถ - - - - - - - 3 

นักการภารโรง - - - - - - - 10 

รวมทั งสิ น 1 9 3 2 - 10 71 32 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร, 5, 5% ข้าราชการ, 15, 
13% 

พนกังานราชการ, 
15, 13% 

ครูพิเศษสอน, 38, 
34% 

บคุลากรสาย
สนบัสนนุ, 40, 

35% ผู้บริหาร 

ข้าราชการ 

พนกังานราชการ 

ครูพิเศษสอน 

บคุลากรสายสนบัสนนุ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 

ช่ือ นายปริวัฒน์          นำมสกุล  ถานิสโร 
ต ำแหน่ง       :  ผู้อ านวยการ 
วุฒิกำรศึกษำ : กศ.ม.ดนตร ี
-ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา 
- กศ.บ.ดุริยางดศาสตร์ 

 
ช่ือ นายวิทยา        นำมสกุล  อินสว่าง 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
วุฒิกำรศึกษำ :  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ 
-  ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 
ช่ือ นางนพพร         นำมสกุล  สุรินทร์ 
ต ำแหน่ง      :  รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วุฒิกำรศึกษำ : วท.ม. (เกษตรศำสตร์)  
-  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 

 

ช่ือ นายศิรเมศร์         นำมสกุล  พัชราอริยธรณ์ 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วุฒิกำรศึกษำ : คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
-  ปท ส.สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
-  คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ช่ือ นายนิทัศน์        นำมสกุล  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วุฒิกำรศึกษำ : วท.บ.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสำรสนเทศ 
- ปทส. ไฟฟ้าก าลัง 
- กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
- ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ข้ำรำชกำรคร ู
 

 

ช่ือ นางสาวธนภรณ์   นำมสกุล  ศิลาราช 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.2 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
-  บธ.ม.การตลาด 
-  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 

 

ช่ือ นางนริสรา       นำมสกุล  บุตรวงษ ์
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.3 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ 
    เครื่องแต่งกาย 

 

ช่ือ นายสมนึก        นำมสกุล  บุญช่วยชาติ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.3 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง

แต่งกาย 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน(หัวหน้า
หลักสูตรระยะส้ัน สาขาวัดโพธิ์
สัมพันธ์) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

 

ช่ือ นางสาวภคมน   นำมสกุล  หวังวัฒนากูล 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.2 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
-  ปวท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรม 
    และส่ิงประดิษฐ์ 
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ช่ือ นางอัญชลี        นำมสกุล  บญุก่อ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
- หัวหน้างานบุคลากร 
- หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรกรรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

 

ช่ือ นายไกรวัฒน์    นำมสกลุ  บุญชัยสวัสดิ์ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปทส. เทคนิคยานยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
 

 

ช่ือ นางสาวสุภาวดี   นำมสกุล  นิลมาตย์ 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
    (แผนกวิชาท่องเท่ียว) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
    (แผนกวิชาการท่องเที่ยว) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและ

สถานที่ 

- ผู้ช่วยหัวหนน้างานกิจกรรม 

(แผนกวิชาการโรงแรม) 

 

ช่ือ นางสาวสมคิด     นำมสกุล  หมั่นหาด ี
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.ม.การเงินและการธนาคาร 
- บธ.บ.การบัญช ี
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ช่ือ ว่าที่ร้อยตรีจีรพงษ์ นำมสกุล จันทราวงษ์เดชา 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

     (เทคโนโลยีการผลิต) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
- หัวหน้างานพัสด ุ
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม (แผนก

วิชาโลหะการ) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนก

วิชาโลหะการ) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ 

(แผนกวิชาโลหะการ) 
 

 
ช่ือ นายสง่า        นำมสกุล คูค า 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส.ไฟฟ้า (เทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร) 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนก

วิชาอิเล็กทรอนิกส์) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ชื่อ  นางจินตนา     นำมสกุล จินดาศร ี
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 

 

ช่ือ นางแอนนา        นำมสกุล ผลไสว 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ชื่อ  นายสัญญา     นำมสกลุ งาสระน้อย 
ต ำแหน่ง       :  ครูผู้ช่วย 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ

อุตสาหกรรม) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและ

สถานที่ 

 

ช่ือ นายจารึก        นำมสกุล จารุมิตร 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
 

 

ชื่อ  นายนพรัตน์     นำมสกุล กลิ่นหอม 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คศ.บ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

พนักงำนรำชกำรครู 
 

 

ช่ือ นายจีราศักดิ์       นำมสกุล  วุฒิศรีศิริพร 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อิเล็กทรอนิกส์) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและ

สถานที่ 

 

ช่ือ ว่าที่ร้อยโทอรรถพันธ์  นำมสกุล พงษาพันธ ์
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- กศ.ม.บริหารการศึกษา 
- กศ.บ.พลศึกษา 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
    (งานนักศึกษาวิชาทหารและ

กีฬา) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ (กลุ่มวิชาสุขศึกษา) 

 

ช่ือ นางสาวอรพินท์   นำมสกุล   อึ๊งเจริญ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี

 

ช่ือ นางสาวบุษรินทร์    นำมสกุล  ร้อยแก้ว 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ.สังคมศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
    (วิชาสังคมศึกษา) 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ช่ือ นางสาวศุภนารถ  นำมสกุล โขนแจ่ม 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 

ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสามัญ

สัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาไทย) 

 

ช่ือ นางสาวปิ่นมณี     นำมสกุล  เจริญคลัง 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บช.บ.การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
- หัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 
    (แผนกวิชาการบัญชี) 

 

ช่ือ นางประรินญา   นำมสกุล ว่องไว 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

(การบัญชี) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี

 

ช่ือ นางสาวสมฤทัย   นำมสกุล   บุญก่อ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บช.บ.การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานบัญช ี
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี

 

ช่ือ นางสาวศศิธร    นำมสกุล อมรพันธ ์
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค ี  
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ช่ือ นายคนิฐ      นำมสกุล กิตติไชยากุล 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  อศ.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล

และซ่อมบ ารุง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 

(แผนกวิชาเครื่องมือกล) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 

 

ช่ือ นางปริญญารัตน์   นำมสกุล   แก้วยศ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน 
(งานเทียบโอน) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
(แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
(แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

 

ช่ือ นางสาวกิตติยากรณ์      นำมสกุล  รถทอง 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแผน

งบประมาณ 
- ครูประจ าแผนกวิชา 

 

ช่ือ นำงสำวเอ็นด ู     นำมสกุล มังกรแสงแก้ว 
ต ำแหน่ง       :  พนักงำนรำชกำร 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวัดผลและประเมิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 

(แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง) 
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ช่ือ นายนที      นำมสกุล ลอยเมฆ 
ต ำแหน่ง       :  พนักงำนรำชกำร 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คบ.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนก

วิชาเทคนิคพื้นฐาน) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค

พื้นฐาน 
 

 

ช่ือ นางสาวบุศรินทร์   นำมสกุล  บุญก่อ 
ต ำแหน่ง      :  :  พนักงำนรำชกำร 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
    (แผนกวิชาการตลาด) 
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                                     ครูอัตราจ้าง                   
   แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  

 ช่ือ นางสาวสายฝน    นำมสกุล   พยอม 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
- ผู้ช่วยหน้าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
    (วิชาวิทยาศาสตร์) 

 
ช่ือ  นางสาวประภาภรณ์  นำมสกุล  วุฒิฐานจ าเริญ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ.วาริชศาสตร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์) 

 

ช่ือ นางสาววาสนา        นำมสกุล มลสุวรรณ 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ ภูมิศาสตร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาสังคมศึกษา)    

 

ช่ือ นางสาวเทียนรุ่ง นำมสกุล เรืองอิทธินันท์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คบ.ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    (วิชาภาษาอังกฤษ) 

 

ช่ือ Miss Kindipan Shyrra Umangal  
 ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- Bachelor of Science in Hotel 

- Restaurant Management 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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ช่ือ Miss Wang  Bo  
 ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- Bachelor Degree Journalism 

 

  

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ช่ือ Miss Hanni  Mukete  
 ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- Bachelor Degree In Education - I 

 

  

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ช่ือ นางสาวอรวรรณ    นำมสกุล  เกตุโชติ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ (ห้องสมุด) 

 

ช่ือ นางสาวน้ าทิพย์   นำมสกุล  วิริยะด ารงค์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ช่ือ นางสาวอังคณา    นำมสกุล  ชวนชม 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 
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แผนกวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง 

 

แผนกวิชำกำรตลำด 

 
 
 

 

ช่ือ นายธาณ ี    นำมสกุล  แสงโชติ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส. ช่างเชื่อมประสาน 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

(แผนกวิชาเครื่องมือกล) 
- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกล

และซ่อมบ ารุง 

 

ช่ือ นางสาวกาญจนา    นำมสกุล ยอดศรีค า 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบ ารุง 
 

 

ช่ือ นางสาวสุจิตรา      นำมสกุล นาชัยทอง 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  
    (แผนกวิชาการตลาด) 

 

ช่ือ นางสาวสุรีรัตน์   นำมสกุล  ปรีชาเวทย์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 
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แผนกวิชำช่ำงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
แผนกวิชำเทคนิคพื นฐำน 

 

ช่ือ นายสันติ     นำมสกุล ศรีเดช 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีการผลิต) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการ

เรียนการสอน (เทียบโอน) 
- ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิค

พื้นฐาน 

 
 
 

 

ช่ือ นายเดชา     นำมสกุล เฉยพันธ์ 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

(แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

(แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

- ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 

ช่ือ  นางสุรีย์      นำมสกุล  หนองกก 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- - กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและ

งบประมาณ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 

(แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 

- ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 

ช่ือ นางสาวทิพรัตน์    นำมสกุล  ธิภาศรี 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ.คอมพิวเตอร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการ

สอน 
- ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
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แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

แผนกวิชำบัญชี 

 
 

 

ช่ือ  นางสาวนิตญา   นำมสกุล   นาชัยทอง 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
บธ.บ.การจัดการบริหารทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- ผู้ช่วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ช่ือ นางสาวอมรรัตน์    นำมสกุล  ไชยแก้ว 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- -  กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  
    (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 

ช่ือ นายสิทธิชัย        นำมสกุล  รอดเล้ียง 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

ช่ือ นายภานุมาศ       นำมสกุล พุมมา 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 
ช่ือ นางสุชีรา    นำมสกุล   หะสิตะ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ.การจัดการบริหารทั่วไป 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาการบัญชี) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
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แผนกวิชำกำรโรงแรม 

 

แผนกวิชำช่ำงเช่ือม 

 

แผนกตัดผมชำย 

 

ช่ือ นางสาวพรรษมณฑ์ 
นำมสุกล  ชินวุฒิอัคคกิตติ์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูรายชั่วโมง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพตัดผมชาย 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย 

 

 

ช่ือ  นางสาวอรวรรณ      นำมสกุล   นิยมสิทธิ ์
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
 
- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

นักศึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

 

ช่ือ นางสาววรรณกร   นำมสกุล  ศรีทอง 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คศ.บ. โภชนาการชุมชน 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  
- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ นายศุภกิจ   นำมสุกล  ศรีวิชา 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

 

ช่ือ นายมนูญ      นำมสกุล วินทะไชย 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
    (แผนกวิชาโลหะการ) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
- ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 
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แผนกวิชำเครื่องกล 

 
 

 

ช่ือ นายชโลมพร     นำมสกุล  แน่นหนา 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
     (แผนกวิชาเครื่องกล) 
- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

ช่ือ  นายพงษ์ศักดิ์      นำมสกุล  พวงอุดม 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- วท.บ. เกษตรกลวิธาน 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและ

สถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวน้างานกิจกรรม 

(แผนกวิชาเครื่องกล) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
- ครูประจ าแผนกเครื่องกล 

 

ช่ือ นายวสันต์       นำมสกุล  อารีย์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปทส.เทคนิคยานยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

ช่ือ นายณัฐพงษ์   นำมสกุล  ทรงอาจ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส.เทคนิคยานยนต์  
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและ

สถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม  

(แผนกวิชาเครื่องกล) 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

ช่ือ นายอิสระพงศ์    นำมสกุล  มาพล 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  

(แผนกวิชาเครื่องกล) 
- ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
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แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 

 
 
 

 

ช่ือ นายสุริยา      นำมสกุล   ธงภักดี 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 

(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 
- ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ช่ือ นายธวัชชัย    นำมสกุล  มูลประโก 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการ

สอน 
- ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ช่ือ นายภัทรพล    นำมสกุล  ธนตันยะกุล 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม  

(แผนกวิชาไฟฟ้า) 
- ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 

 

ช่ือ นายวัชรพงษ์    นำมสกุล  ฤทธิ์ประเสริฐ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 

(แผนกวิชาไฟฟ้า) 
- ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 

 

ช่ือ นายธีรศักดิ์    นำมสกุล  พลิ้งวงค์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
- ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร) 

เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 

 

ช่ือ นางจิรสุตา     นำมสกลุ  อินทร์ภูเมศร์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ.การเงินการตลาด 

 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

ช่ือ นางสาวลินดา     นำมสกุล  บุญสังข์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.บัญซ ี
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 

 

ช่ือ นางสาวกรรณิกา     นำมสุกล รักความสุข 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ.การบัญช ี

เจ้าหน้าที่งานบัญชี 

 

ช่ือ นำงสำวพัชร ี    นำมสกุล  เอี่ยมสอำด 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.บัญชี 
 

เจ้าหน้าที่งานการบัญช ี

 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 

 

ช่ือ นางสาวเจนจิรา    นำมสกุล  ใจเย็น 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
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เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 

 

ช่ือ  นางสุกัญญา      นำมสกุล  บุญก่อ 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 

ช่ือ นางสาวสุพรรษา   นำมสกุล ปราบรัตน ์
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 

 

ช่ือ นางสาววิสุทธิโฉม    นำมสกุล บุญน้อม 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 

 

ช่ือ นางสาวสุนันทา     นำมสกุล  บุญสังข์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ. การจัดการ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 

 

ช่ือ นางสาวผกาวรรณ     นำมสกุล บุญเสมอ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
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เจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณ 

 

ช่ือ นางสาวจุไรรัตน์    นำมสกุล  บุญไพโรจน ์
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 

 

ช่ือ นางสาววุฒิพร    นำมสกุล  หงส์พรรคมนูญ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.โลจิสติกส์ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 

 ช่ือ นางสาวสุนิสา      นำมสกุล  สิงห์ใจชื้น 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนแผนและงบประมำณ 

 

ช่ือ  นางสาวขวัญตา   นำมสกุล  บุญประเสริฐ 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

 เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยฯ 

 

ช่ือ  นางวรรณฤดี      นำมสกุล  พวงอุดม 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 
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เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

ช่ือ นายยศภาดา     นำมสกุล ธัญญาลิขิต 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คศ.ม. หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา 
-  ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

ช่ือ นางสาวระพินนาถ     นำมสกุล จุลเสวก 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผลฯ 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ นางสาวพิยาภรณ์ นำมสุกล  อุปถัมภ์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมผลิตผลฯ 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 

 

ช่ือ นางสาวน้ าอ้อย       นำมสกุล จงปลงกลาง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.การบัญขี 

 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

           

 เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 

 

ช่ือ  นางสาวสุมาลี      นำมสกุล  พัดไสว 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปวส.การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
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เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนว 

 

ช่ือ นางสาวกุลธิดา       นำมสกุล รื่นอารมย์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ.การบัญช ี

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 

 

ช่ือ นางสาวชุตินันท์     นำมสกุล  หนองแก 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.บัญช ี
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนทวิภำคี 

 
 
 

ช่ือ นางสาวสุธีรา    นำมสกุล  สวัสดิ์นพรัตน ์
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

เจ้ำหน้ำที่งำนห้องสมุด 

 

ช่ือ นางกาญจนา     นำมสกุล  ปางชาติ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 
 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 
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เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรยีนกำรสอน 

 

ช่ือ นางจารุวรรณ    นำมสกุล สุ่มแช่ม 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปวส.บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

 

ช่ือ นางสาวกรณ์กรวีร ์    นำมสกุล  ศิริโชติวีระ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว (พนักงำนขับรถ) 
 

 

ช่ือ นายณรงค์ศักดิ์        นำมสกุล หนูชูเชื้อ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

พนักงานขับรถ 

 

ช่ือ นายชานนท์            นำมสกุล  อุ่นจิตต์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  มัธยมศึกษาปีที่ 3 

พนักงานขับรถ 

 

ช่ือ นายเสถียร          นำมสกุล  ม่วงอิ่ม 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปวส.การบัญชี 
 

พนักงานขับรถ 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง) 
 

 

ช่ือ  นางประคอง       นำมสกุล  แดงสันเทียะ 
วุฒิกำรศึกษำ : 

-   ประถมศึกษาปีที่ 4 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ  นางสาวเพ็ญศรี       นำมสกุล  บุตรทอง 
วุฒิกำรศึกษำ : 

-  ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ นายบุญเติม          นำมสกุล บุตรทอง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ นางประเทือง            นำมสกุล  คิดรอบ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีที่  6 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ นายพฤหัส             นำมสกุล บุตรโชติ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 
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ช่ือ  นางสาวปทุมวรรณ    นำมสกุล  มูลภาที 
วุฒิกำรศึกษำ : 

-   ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 
 

ช่ือ นางฉวีวรรณ           นำมสกุล  โต่นวุธ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีที่  6 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ นายค าศาล             นำมสกุล โต่นวุธ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีที่  6 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ นายสมพร          นำมสกุล นิลเอก 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 

ช่ือ นายเอนก          นำมสกุล บุญมาฉาย 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

             
ที่มำ : งำนบุคลำกร  ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกรำคม 2558 
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   3.ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  
ระดับกำรศึกษำ และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2557 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยวิทยาลัยเปิดสอนระบบการเรียนปกติ ระบบทวิภาคี และระบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
1. ระบบปกติและระบบทวิภำคี  

 

ระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพ 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ สำขำงำน 
วิชาเครื่องกล งานยานยนต ์
วิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง งานเครื่องมือกล 
วิชาโลหะการ งานโครงสรา้ง 
วิชาไฟฟ้า งานไฟฟา้ก าลัง 
วิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส ์
วิชาเทคนิคคอมพวิเตอร ์ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ์

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการบัญช ี งานการบัญช ี
วิชาการตลาด งานการตลาด 
วิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ งานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
วิชาธรุกิจค้าปลีก งานธุรกจิค้าปลีก 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานการโรงแรม 
 งานการโรงแรม (Mini English Program) 
 การท่องเที่ยว 
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ระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพชั นสูง 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ สำขำงำน 
วิชาเครื่องกล (ม.6,ปวช.) งานเทคนิคยานยนต์ 
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมการผลติ 
วิชาโลหะการ (ม.6,ปวช.) งานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
วิชาไฟฟ้า (ม.6,ปวช.) งานติดตั้งไฟฟา้ 
วิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6,ปวช.) งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิชาเทคนิคคอมพวิเตอร ์(ม.6,ปวช.) งานเทคนิคคอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร์ 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกจิ 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการบัญชี (ม.6,ปวช.) งานการบัญช ี
วิชาการตลาด (ม.6,ปวช.) งานการตลาด 
วิชาการจดัการโลจสิติกส์ งานการจัดการการขนส่ง 
วิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ (ม.6,ปวช.) งานเทคโนโลยีส านักงาน 
 งานการพัฒนาเว็บเพจ 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการโรงแรมและบริการ (ม.6,ปวช.) งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
วิชาการจดัการธรุกจิท่องเที่ยว (ม.6,ปวช.) งานมัคคุเทศก์ทั่วไป 
     
2. ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ ์

 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ สำขำงำน 
วิชาเครื่องกล งานยานยนต ์
วิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง งานเครื่องมือกล 
วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานไฟฟา้ก าลัง 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

 งานการขาย 
 งานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
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ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ สำขำงำน 
วิชาเครื่องกล งานเทคนิคยานยนต์ 
วิชาไฟฟ้าก าลัง งานติดตั้งไฟฟา้ 
วิชาอิเล็กทรอนิกส ์ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมการผลติ 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกจิ 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการบัญช ี งานการบัญช ี
วิชาการตลาด งานการตลาด 
วิชาคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการโรงแรมและบริการ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 

 

สำขำวิชำที่เปิดสอน 
1. วิชากางเกงสตร ี
2. วิชาเสื้อเบื้องต้น 
3. วิชาผมทรงกลาง ทรงต่ า 
4. วิชาผมฟรีสไตล์ชาย 

             
 

ที่มา : งานหลักสูตรการเรียนการสอน  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
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4.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

ข้อมูลนักเรียน ระดับชั น ปวช., ปวส. ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ที่ แผนกวิชำ 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ปวส.1 ปวส.2 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ทั งสิ น 

1 เครื่องกล 128 70 70 26 22 316 45 21 19 6 91 407 
2 เครื่องมือกล/เทคนิคอุต

ฯ 
59 35 26 7 8 135 24 6 43 23 96 231 

3 โลหะการ 29 22 8 7  - 66 9 18 2  - 29 95 
4 ไฟฟ้าก าลัง 73 58 27 7 18 183 20 12 26 47 105 288 
5 อิเล็กทรอนิกส์ 53 40 28 21  - 142 23 16 7 4 50 192 
6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 45 39 22 6  - 112 14 16 2  - 32 144 
7 การบัญชี 77 47 33 15  - 172 31 20 12 17 80 252 
8 การตลาด/โลจิสติกส์ 30 30 12 7 40 119 12 12 15 18 57 176 
9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 70 50 23 140 358 36 16 57 45 154 512 
10 ธุรกิจค้าปลีก 14 9  -  -  - 23  -  -  -  -  - 23 
11 การจัดการทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  - 23 21 44 44 
12 การโรงแรม 72 64 32 14  - 182 23 17 5 24 69 251 
13 การท่องเที่ยว 27 31 17 5   - 80  -  -  -  -  - 80 

รวม 682 515 325 138 228 1888 237 154 211 205 807 2695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปกติ, 1913 

เทียบโอน, 433 

ตกค้าง, 349 

รวมทัง้สิน้, 2695 
ปกติ 

เทียบโอน 

ตกค้าง 

รวมทัง้สิน้ 

จ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 
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ข้อมูลนักเรียน ระดับชั น ปวช., ปวส. ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ที่ แผนกวิชำ 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 

ปวช.
1 

ปวช.
2 

ปวช.
3 

ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ปวส.
1 

ปวส.2 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ทั งสิ น 

1 เครื่องกล 101 50 57 28 22 258 42 18 19 6 85 343 
2 เครื่องมือกล/เทคนิคอุตฯ 49 26 22 7 8 112 14 6 21 33 74 186 
3 โลหะการ 25 13 8 7  - 53 9 18 2 - 29 82 
4 ไฟฟ้าก าลัง 67 38 29 17 17 168 20 8 26 63 117 285 
5 อิเล็กทรอนิกส์ 48 32 24 20 8 132 22 15 6 4 47 179 
6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 38 32 21 6  - 97 14 16 2  - 32 129 
7 การบัญชี 69 39 31 15  - 154 26 20 12 34 92 246 
8 การตลาด 29 23 11 8 44 115 10 11 15 37 73 188 
9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 66 54 45 23 148 336 36 14 56 66 172 508 
10 ธุรกิจค้าปลีก 13 7  -  -  - 20  -  -  -  -  - 20 
11 การจัดการทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  - 23 20 43 43 
12 การโรงแรม 67 47 30 14  - 158 21 17 5 26 69 227 
13 การท่องเที่ยว 25 26 14 5  - 70  -  -  -  -  - 70 

รวม 597 387 292 150 247 1673 214 143 187 289 833 2506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที ่28 พฤศจิกายน 2557  

 
 

 
 

ที่มา : งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที ่28 พฤศจิกายน 2557 
 
 

ปกติ, 1633 

เทียบโอน, 536 

ตกค้าง, 337 

รวมทัง้สิน้, 2506 
ปกติ 

เทียบโอน 

ตกค้าง 

รวมทัง้สิน้ 

จ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

5.ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 ข้อมูลครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
 รำยละเอียดครุภัณฑ์กำรศึกษำและครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับกำรจัดสรรจำก สอศ.    

1 
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. 
พร้อมอุปกรณ ์

3 เครื่อง 250,000.00 750,000.00 

2 
ชุดครุภัณฑ์สาธติควบคุมจ าลองการผลิต
แบบต่อเน่ืองพร้อมโปรแกรม 

1 ชุด 2,980,000.00 2,980,000.00 

3 ห้องน้ า – ห้องส้วม 1 หลัง 500,000.00 500,000.00 

     
 
 
 
 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้เงินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    

1 ลิขสิทธิ์ Lisen 1 ชุด 1,900,000.00 1,900,000.00 
 
 
 

ที่มำ : งำนวำงแผนและงบประมำณและงำนพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2557 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

6.ข้อมูลงบประมำณ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ พ.ศ.2557 วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ  

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1/2557 
(1 เม.ย.57-30 ก.ย.57) 

  ภำคเรียนที่ 2/2557 
(1 ต.ค.57-31 มี.ค.58) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

งบบุคลำกร      

   เงินเดือน (ข้าราชการ) 3,461,803.39 2,594,280.00 6,056,083.39 

   เงินวิทยฐานะ 306,600.00 204,400.00 511,000.00 

   ค่าครองชีพ (ข้าราชการ) 3,040.00  - 3,040.00 

   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,810,038.39 1,084,950.97 2,894.989.36 

รวมจ ำนวนเงิน (งบบุคลำกร) 5,581,481.78 3,883,630.97 9,465,112.75 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)    

  งปม.ปวช. 2,938,195.48 1,150,526.26 4,088,721.74 

  ค่าสาธารณูปโภค 38,023.21 258,224.14 296,247.35 

วมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวช.) 2,976,218.69 1,408,750.40 4,384,969.09 

  งปม.ระยะส้ัน 314,384.55 7,404.00 321,788.55 
วมจ านวนเงิน (งปม.ระยะสั้น) 314,384.55 7,404.00 321,788.55 

  งปม.ปวส. 493,734.27 155,625.03 649,359.30 

  ค่าสาธารณูปโภค 8,476.00 - 8,476.00 

   โครงการติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา (อศจ.ชลบุรี) 192,274.34 - 192,274.34 
รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวส.) 694,484.61 155,625.03 850,109.64 
รวมจ ำนวนเงิน (งบด ำเนนิงำน) 3,985,087.85 1,571,779.43 5,556,867.28 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการประเมินผลของ 
สถานศึกษาน าร่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน ASEAN 
   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1,129,244.76 - 1,129,244.76 
งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
    ชุดครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจ าลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม 
    เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ก่อสร้างห้องน้ า -ห้องส้วม 

2,945,000.00 
750,000.00 

 
175,000.00 

 

- 
- 
 
- 
 

2,945,000.00 
750,000.00 

 
175,000.00 

 

รวมจ ำนวนเงิน (ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 3,870,000.00 - 
 

3,870,000.00 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1/2557 
(1 เม.ย.57-30 ก.ย.57) 

  ภำคเรียนที่ 2/2557 
(1 ต.ค.57-31 มี.ค.58) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

งบเงินอุดหนนุ (โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่ 
เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี)   

 

     ค่าจัดการเรียนการสอน 934,100.00 2,193,915.38 3,128,015.38 

     ค่าหนังสือเรียน 3,230,358.75 - 3,230,358.75 

     ค่าอุปกรณ์การเรียน 299,000.00 220,800.00 519,800.00 

     ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,170,000.00 900.00 1,170,900.00 

     ค่ากิจกรรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 269,325.00 349,364.00 618,689.00 

รวมจ ำนวนเงิน  5,902,783.75 2,764,979.38 8,667,763.13 

งบเงินอุดหนนุทั่วไป    

     เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 130,000.00 51,998.00 130,000.00 
     โครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน 83,000.00 83,000.00 166,000.00 

     เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
          - ทุนเฉลิมราช (ปวช.) 
          - ทุนเฉลิมราช (ปวส.) 
     กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 

- 
15,000.00 

- 

- 
15,000.00 
42,000.00 

- 
30,000.00 
42,000.00 

     โครงการคุณธรรมน าความรู้ 12,997.50 72,900.00 85,897.50 

รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 240,997.50 264,898.00 505,895.50 

งบรำยจ่ำยอื่น    

     โครงการอาชีวะสัญจร 149,800.00 - 149,800.00 

     โครงการอาชีวะเพื่อคนพิการ      219,403.00 - 219,403.00 

     โครงการตามพระราชด าริฯ 30,965.80 0.00 30,965.80 

     โครงการเรียนจบพบงาน 49,999.00 - 49,999.00 

     โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 205,961.21 0.00 205,961.21 

     โครงการปฏิรูปหลักสูตรฯ (นักศึกษาพระราชทาน) 10,000.00 - 10,000.00 

     โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 450,000.00 - 450,000.00 

     โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 1,305,311.98 0.00 1,305,311.98 

     โครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 200,953.00 - 200,953.00 

     อาชีวะเกมส์    
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1/2557 
(1 เม.ย.57-30 ก.ย.57) 

  ภำคเรียนที่ 2/2557 
(1 ต.ค.57-31 มี.ค.58) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

     โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 89,627.01 0.00 89,627.01 

     โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา 116,005.97 - 116,006.97 

     โครงการพัฒนาครู (อศจ.) 99,998.07 - 99,998.07 

     โครงการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 34,000.00 - 34,000.00 

     โครงการส่งเสริมฯ การจัดการอาชีวฯ ทวิภาคี 476,904.00 - 476,904.00 

     โครงการพัฒนาหลักสูตร ไทย - จีน 77,000.00 - 77,000.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งบรำยจ่ำยอื่น) 3,515,929.04 - 3,515,929.04 

รวมจ ำนวนเงินทั งสิ น 23,096,279.92 8,485,287.78 
 

31,581,567.70 
 

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.)     

 
ที่มา :  งานวางแผนและงบประมาณ ข้อมูล ณ วนัที่ 26 มกราคม 2558 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 

รำยกำร 
งบประมำณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่ 
ใช้จ่ำยจริง 

ยอดเงิน 
คงเหลือ 

งบบุคลำกร      

   เงินเดือน (ข้าราชการ) 7,221,593.39 7,221,593.39  - 

   เงินวิทยฐานะ 630,700.00 630,700.00  - 

   ค่าครองชีพ (ข้าราชการ) 3,040.00 3,040.00  - 

   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,243,858.39 3,243,858.39  -  

รวมจ ำนวนเงิน (งบบุคลำกร) 11,099,191.78 11,099,191.78  - 

งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)    

    งปม. ปวช. 5,001,900.00 5,058,991.73 -57,091.73 

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000.00 342,832.19 57,167.81 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวช.) 5,401,900.00 5,401,823.92 76.08 

     งปม. ระยะสั้น 893,800.00 893,798.79 1.21 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ระยะสั น) 893,800.00 893,798.79 1.21 

     งปม. ปวส. 1,471,900.00 1,472,702.30 -802.30 

     ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 49,171.13 828.87 

     โครงการติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา (อศจ.ชลบุรี) 200,000.00 199,999.74 0.26 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวส.) 1,721,900.00 1,721,873.17 26.83 

รวมจ ำนวนเงิน (งบด ำเนนิงำน) 8,017,600.00 8,017,495.88 104.12 

โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรประเมินผลของ 
สถานศึกษาน าร่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานฝีมือ 
แรงงำน ASEAN 
     ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,130,000.00 1,129,244.76 755.24 

งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    

ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ    

     ชุดครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจ าลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม 2,980,000.00 2,945,000.00 35,000.00 

     เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 750,000.00 743,400.00 6,600.00 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

รำยกำร 
งบประมำณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่ 
ใช้จ่ำยจริง 

ยอดเงิน 
คงเหลือ 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    

     ก่อสร้างห้องน้ า – ห้องส้วม 500,000.00 325,000.00 175,000.00 

รวมจ ำนวนเงิน (ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 4,230,000.00 4,013,400.00 216,600.00 

งบเงินอุดหนนุ (โครงกำรสนันสนนุกำรจดักำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี)    

     ค่าจัดการเรียนการสอน 11,843,073.33 11,386,852.33 456,221.00 

     ค่าหนังสือเรียน 3,763,000.00 3,762,958.75 41.25 

     ค่าอุปกรณ์การเรียน 865,490.00 524,170.00 341,320.00 

     ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,862,100.00 1,134,000.00 728,100.00 

     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รวมยอดยกมาจากงบประมาณ 56 
     = 444,570.30) 

2,310,415.30 
 

669,339.01 
 

1,641,076.29 

รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอุดหนุน)    

งบเงินอุดหนนุทั่วไป    

     เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (รวมยอดยกมาจาก 
     งบประมาณ 56 = 229,882.32) 

359,882.32 
 

134,696.69 
 

225,185.63 

     โครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน  
     (รวมยอดยกมางบประมาณ 56 = 25,200.69) 

108,200.69 
 

0.00 
 

108,200.69 

     เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
          ทุนเฉลิมราช (ปวช.)    
          ทุนเฉลิมราช (ปวส.)    

7,500.00 
15,000.00 

7,500.00 
15,000.00 

 
 - 
 - 

     กิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรม 42,000.00 42,000.00 - 

     โครงการคุณธรรมน าความรู้ 87,000.75 12,997.50 74,003.25 

รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอดุหนุนทั่วไป) 619,583.76 212,194.19 
 

407,389.57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   61 
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รำยกำร 
งบประมำณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่ 
ใช้จ่ำยจริง 

ยอดเงิน 
คงเหลือ 

งบรำยจ่ำยอื่น    

     โครงการอาชีวะสัญจร 150,000.00 149,800.00 200.00 

     โครงการอาชีวะเพื่อคนพิการ 220,000.00 219,403.00 597.00 

     โครงการตามพระราชด าริฯ 31,000.00 30,965.80 34.20 

     โครงการเรียนจบพบงาน 50,000.00 49,999.00 1.00 

     โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 206,000.00 205,961.21 38.79 

     โครงการปฎิรูปหลักสูตรฯ (นักศึกษาพระราชทาน) 10,000.00 10,000.00  - 

     โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 450,000.00 450,000.00  - 

     โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 1,310,000.00 1,305,311.98 4,688.02 

     โครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
     อาชีวะเกมส์ 

209,500.00 
 

200,953.00 
 

8,547.00 

     โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 90,000.00 89,627.01 372.99 

     โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา 116,250.00 116,005.97 244.03 

     โครงการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 161,200.00 133,998.07 27,201.93 

     โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
     ประเทศ 

661,000.00 
 

627,404.00 
 

33,596.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งบรำยจ่ำยอื่น) 3,664,950.00 3,589,429.04 
 

75,520.96 

รวมจ ำนวนเงินทั งสิ น 49,122,630.84 44,830,457.76 4,292,173.08 

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.) 5,904,663.02 - 6,480,827.39 

 

   ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 
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7.ข้อมูลสถำนประกอบกำร 
สรุปจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 1/2557 

 
ล ำดับ  

ท่ี 

 
สำขำงำน 

 
จ ำนวน 
สถำน

ประกอบกำร 

                                 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

 
รวม 

 
ปวช. ปวส. 

1 ยานยนต์ 16 39 - 39 
2 เทคนิคยานยนต์ 5 - 18 18 
3 เครื่องมือกล 13    23 - 23 
4 เทคนิคอุตสาหกรรม 4 - 6 6 
5 ไฟฟ้าก าลัง 12 32 - 32 
6 ติดตั้งไฟฟา้ - - - - 
7 โครงสรา้ง 3 7 - 7 
8 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 5 - 19 19 
9 อิเล็กทรอนิกส ์ 9 23 - 23 
10 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - - 
11 เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 12 23 - 23 
12 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร ์ - - - - 
13 การบัญช ี 30 15 20 35 
14 การขาย 9 11 - 11 
15 การตลาด 9  - 11 11 
16 ธุรกิจค้าปลีก - - - - 
17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 16 - 16 
18 เทคโนโลยีส านักงาน 10 - 16 16 
19 การโรงแรม 8 27 - 27 
20 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 4 - 18 18 
21 การท่องเที่ยว 5 16 - 16 

รวม 164 232 108 340 
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สรุปจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 2/2557 
  

ล ำดับ
ท่ี 

 
สำขำงำน 

 
จ ำนวน 
สถำน

ประกอบกำร 

  
รวม จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

 
ปวช. ปวส. 

1 ยานยนต์ 11 23 - 23 
2 เทคนิคยานยนต์ - - - - 
3 เครื่องมือกล 16    19 - 19 
4 อุตสาหกรรมการผลติ 2 - 5 5 
5 ไฟฟ้าก าลัง - -  - - 
6 ติดตั้งไฟฟา้ 3 - 7 7 
7 โครงสรา้ง - - - - 
8 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม - - - - 
9 อิเล็กทรอนิกส ์ - - - - 
10 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 6 - 15 15 
11 เทคนิคคอมพิวเตอร ์ - - - - 
12 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร ์ 9 - 15 15 
13 การบัญช ี 13 22 - 22 
14 การจดัการโลจิสติกส ์ 5 - 8 8 
15 ธุรกิจค้าปลีก -  - - - 
16 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 34 - 34 
17 เทคโนโลยีส านักงาน - - -  
18 การโรงแรม 4 17 - 17 
19 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 4 - 20 20 
20 การท่องเที่ยว - - - - 

รวม 83 115 70 185 
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ล ำดบั ระดบัชั้น

ที่ สำขำวิชำ

1 ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน 1 นายสุทธิพงษ์ มนี ปกติ บช.3

13/234 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์  038-041338

โทรสาร 038-041339

2 เทศบาลเมอืงหนองปรือ 1 น.ส.ศดานันท์ เพลียพนัธ์ ปกติ บช.3

111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ. ชลบุรี 20150 2 นายราชศักด์ิ ล่ืนกลาง ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-933118 3 นายอษัฎา ฉ่่าบุญรอด ปกติ ชฟ.3

โทรสาร 038-933122

3 ธนาคารออมสินสาขาบุญสัมพนัธ์ 1 น.ส.กนกวรรณ ทองค่า ปกติ บช.3

99/6-7 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฐพงศ์ พนัโสม ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-068939

โทรสาร 038-068938

4 บริษทั แหลมฉบัง อนิเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มนิอล จ่ากดั 1 น.ส.อญัชลี นาโควงค์ ปกติ บช.3

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าท่ี4  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-408200

โทรสาร 038-401024

5 ธนาคารออมสินสาขาย่อยสยามคันทรีคลับ 1 น.ส.มณฑาทิพย์ ผนังค่า ปกติ บช.3

19/97 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-40563-64

โทรศัพท์ 

6 หจก.สุภาวินี ซัพพลาย 1 น.ส.สุพรรษา ซาวมลู ปกติ บช.3

5/6 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-8508263

โทรสาร 038-241834

วิทยำลยัเทคนิคพัทยำ

ชื่อสถำนประกอบกำร

สรุปรำยชื่อ นักเรียน-นักศึกษำ ภำคเรียนที ่1/2557

ฝึกงำนตัง้แต ่วันที ่ 19  พฤษภำคม  2557 ถึงวันที ่ 12  กันยำยน  2557

ระบบชื่อนักเรียน - นักศึกษำ
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ล ำดบั ระดบัชั้น

ที่ สำขำวิชำ

7 บริษทั ซังกวิแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จ่ากดั 1 น.ส.ศรัญญา ยุวพนัธ์ ปกติ บช.3

79/25 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-480208-15

โทรสาร 038-480207

8 เมอืงพทัยา 1 น.ส.สุรัสวีด จันทร์สุข ปกติ บช.3

ถนนพทัยาเหนือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.นนทิยา วินัยเวช ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-253100 ต่อ 4040

โทรสาร 038-253125

9 บริษทั น้่าด่ืมบางละมงุ จ่ากดั 1 น.ส.อาทิตยา ค่าฤดี ปกติ บช.3

120/1 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-078870-105

โทรสาร 038-733330-103

10 บริษทั อพีเีอส ไอที เซอร์วิส จ่ากดั 1 น.ส.อวัญชลี นาโควงค์ ปกติ บช.3

127/77 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายอรรถวุฒิ พลเสนา ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 3 นายวันนิวัฒน์ ด่ารงค์เวช ปกติ ทค.3

11 บริษทั เมอืงไทย ลิสซ่ิง จ่ากดั 1 น.ส.ศิริวรรณ ค่าสอนพนัธ์ุ ปกติ บช.3

209/18 ม.10  ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20250 

โทรศัพท์ 038-332413

โทรสาร 038-332413

12 บริษทั Ceredos Thailand จ่ากดั (สาขาแหลมฉบัง) 1 น.ส.วราภรณ์ พนัที ปกติ บช.3

38 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490400

โทรสาร 038-250682

13 ส่านักงานสรรพากรพืน้ท่ี3 พทัยาใต้ 1 น.ส.ฉันทกาญจน์ สุวรรณรัศมี ปกติ บช.3

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-251750

โทรสาร 038-251750

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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ล ำดบั ระดบัชั้น

ที่ สำขำวิชำ

14 ส่านักงานบัญชี พ ีแอนด์ อาร์ การบัญชี 1 น.ส.สุพตัรา สุขจันทร์ ปกติ บช.5

202/197 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.วัชราภรณ์ บุญบรรจง ปกติ บช.5

โทรศัพท์ 038-411922

โทรสาร 038-421369

15 บริษทั วัฒนซิสเท็มเมชั่น จ่ากดั 1 น.ส.เอมกิา ส่าราญ ปกติ บช.5

512/15 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-374073-6

โทรสาร 038-428733

16 บริษทั เอม็.ที.เอน็.กฎหมายและการบัญชี 1 นายเพชรรัตน์ สายเพชร ปกติ บช.5

77/13 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038-069729,087-1320785

โทรสาร 038-067709

17 สหกรณ์ออมทรัพย์มติซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ่ากดั 1 น.ส.พรทิพย์ เพช็รวิเศษ ปกติ บช.5

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

โทรศัพท์ 038-493205

โทรสาร 038-493205

18 โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท 1 น.ส.สมจิต ประดิษฐ์ ปกติ บช.5

209/112 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-415212-32 โทรสาร 038-425469

19 บริษทั สปอร์ต การ์เด้น รีสอร์ท จ่ากดั 1 น.ส.เอมอร ประพนัธ์ ปกติ บช.5

178/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 083-370614-8

โทรสาร 038-413575

20 บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ่ากดั (มหาชน) 1 น.ส.มนีา สุขประเสริฐ ปกติ บช.5

97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 น.ส.ชาลิตตา ค่าศรี ปกติ บช.5

โทรศัพท์ 038-317555

โทรสาร 038-772467

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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ล ำดบั ระดบัชั้น

ที่ สำขำวิชำ

21 โรงแรมชลจันทร์ พทัยา รีสอร์ท 1 น.ส.นุชจรี สุจริยา ปกติ บช.5

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

โทรศัพท์ 038-702777

โทรสาร 038-702778

22 ธนาคารออมสิน สาขาบางละมงุ 1 น.ส.ชนพฒัน์ จันทบูรณ์ ปกติ บช.5

460 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์ 038-222002 โทรสาร 038-222012

23 บริษทั สรณิชย์การบัญชี จ่ากดั 1 น.ส.พมิพ์ บัวคล่ี ปกติ บช.5

14/7 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.รุ่งนภา พุม่พฤกษา ปกติ บช.5

โทรศัพท์ 081-8836899

โทรสาร 038-413635

24 บริษทั สินโสธร เอน็จิเนียร่ิง จ่ากดั 1 น.ส.พรวีด แซงผุย ปกติ บช.5

174  ม.2 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี  20150 2 น.ส.รุ้งทิวา ทองกญัญา ปกติ บช.5

โทรศัพท์ 081-7818006 ,038-240151

โทรสาร 038-240236

25 บริษทั ซีทโบ๊ต จ่ากดั 1 น.ส.สุชาดา นาคคล้าย ปกติ บช.5

63/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-421072-3

โทรสาร 

26 การประปาส่วนภูมภิาคสาขาแหลมฉบัง 1 น.ส.จุฑาณัฐ บุญเลิศล้น ปกติ บช.5

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

โทรศัพท์  038-354507 ต่อ18

โทรสาร 038-768408

27 บริษทั จุฑาวรรณ จ่ากดั 1 น.ส.ปรียานุช คณิตสาร ปกติ บช.5

789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-294524-8

โทรสาร 038-296529,038-296444

28 The Pizza Company สาขาเดลโกแ้หลมฉบัง 1 นายวิชยุตม์ แกว้ค่า ปกติ บช.5

662/15 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-480466

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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ล ำดบั ระดบัชั้น

ที่ สำขำวิชำ

29 โรงแรม เดอะซายน์ 1 น.ส.อรพรรณ มัน่จิต ปกติ บช.5

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

โทรศัพท์ 038-909800-20

โทรสาร 038-909888

30 ศาลาว่าการเมอืงพทัยา 1 น.ส.เกวลิน เพช็รในบ่อ ปกติ คธ.3

171 ม.6 ถ.พทัยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2 น.ส.มนิตรา ชัยสิงห์หา ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-253100 ต่อ 4040

โทรสาร 038-253124

31 บริษทั เมอืงไทย ลิสซ่ิง จ่ากดั 1 น.ส.กลัยา สหุนิล ปกติ คธ.3

88/15 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-726858

โทรสาร 

32 บริษทั เมอืงไทยลิสซ่ิง จ่ากดั 1 น.ส.ชนัดดา เทียนขาว ปกติ คธ.3

12-12/1 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-041035

โทรสาร 038-041035

33 หจก.ซัคเซ็ส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1 น.ส.วริศรา สนิทข่า ปกติ คธ.3

119/44 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 081-7127578

โทรสาร 038-760138

34 โรงพยาบาลบางละมงุ 1 นายสุทธิพฒัน์ กาญจนประภาส ปกติ คธ.3

669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายวันชนะ จันทร์สุวรรณ์ ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-411551-2 3 นายณัฐนันท์ วัฒนพร ปกติ คธ.5

โทรสาร 038-428464 4 นายทศพร โพธ์ิพะเนา ปกติ คธ.5

5 นายฐานุกลู พาลี ปกติ ชอ.3

6 นายสกรรจ์ พฒัเชียร ปกติ ทค.3

7 นายภานุวัฒน์ ประทุมรัตน์ ปกติ ทค.3

35 เทศบาลเมอืงหนองปรือ 1 น.ส.ยศวดี พลบุตร ปกติ คธ.3

111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250 2 น.ส.ณัฐมล เทียนมณี ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-933118
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36 บริษทั โสภณเคเบิล้และส่ือสารพทัยา จ่ากดั 1 น.ส.วริยา ยอดสร้อย ปกติ คธ.3

410/5-7 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ประภัสสร จันทรังษี ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-423777

โทรสาร 038-421777

37 ส่านักงานเทศบาลต่าบลโป่ง 1 น.ส.ชลดา ใจย่ังยืน ปกติ คธ.3

86 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-078953 ต่อ 103

โทรสาร 038-078888

38 บริษทั ชลบุรี อซูีซุเซลล์ จ่ากดั 1 น.ส.เบญจวรรณ ปัสสาพนัธ์ ปกติ คธ.3

46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กนกพร ไชยมงคล ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-222420-4 ต่อ 104

โทรสาร 038-221413

39 บจก.เบนซ์ระยอง (สาขาพทัยา) 1 น.ส.เบญจรัตน์ กระจ่างเจนกจิ ปกติ คธ.3

16/119 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายชาญณรงค์ สุดใจรัก ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-223333

โทรสาร 

40 ส่านักงานพฒันาท่ีดินเขต 2 ชลบุรี 1 น.ส.วิภาวรรณ อนิทระแกว้ ปกติ คธ.5

184/3 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.จันทร์จิรา แววนิล ปกติ คธ.5

โทรศัพท์ 038-351409

โทรสาร 038-351617

41 ส่านักงานประกนัสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 1 น.ส.ปวรวรรณ สัญญจิตต์ ปกติ คธ.5

53 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ศิริวรรณ เอย้วัน ปกติ คธ.5

โทรศัพท์ 038-495265-68

โทรสาร 038-495274

42 บริษทั พทัยา ซิต้ี ซีทราเวล จ่ากดั 1 น.ส.มลิสา พรีะชัย ปกติ คธ.5

125 ม.9  ซ.4 อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 080-1028509

โทรสาร 038-362348

43 บริษทั ไมยเออร์ อนิดัสตรีส์ จ่ากดั 1 น.ส.อนุสรา มลีา ปกติ คธ.5

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.พชัรี คงสุขา ปกติ คธ.5

โทรศัพท์ 038-404200 โทรสาร 038-490393
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44 บริษทั ไทยซัมมทิ พเีคเค จ่ากดั 1 น.ส.นพรัตน์ ยอดสันเทียะ ปกติ คธ.5

206 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศีรราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-404200

โทรสาร 038-490393

45 บริษทั ฟอลคอน คอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จ่ากดั 1 น.ส.อลิสา หงษเ์วียงจันทร์ ปกติ คธ.5

249/3 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 085-9805298

โทรสาร 038-482999

46 บริษทั ไทยออยล์ จ่ากดั (มหาชน) 1 น.ส.ภัทราพร เอมโกวิทย์ ปกติ คธ.5

42/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

 โทรศัพท์ 038-408500

โทรสาร 038-351554

47 บริษทั ไทยซัมมทิ ฮาร์เนส จ่ากดั (มหาชน) 1 นายไชยวัฒนาภรณ์สุวรรณค่า ปกติ คธ.5

202 ม.3  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายมงคล พนัสอนุสรณ์ ปกติ คธ.5

โทรศัพท์ 038-490760-9

โทรสาร 038-490768

48 บริษทั วิริยะประกนัภัย จ่ากดั (มหาชน) 1 นายกรปณต สังข์เพิม่ ปกติ คธ.5

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

โทรศัพท์ 038-703111

โทรสาร 038-703112-3

49 บริษทั ไทยอาราอ ิจ่ากดั 1 น.ส.วิภาวรรณ อนิทระแกว้ ปกติ คธ.5

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

โทรศัพท์ 038-480446

โทรสาร 038-480448

50 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ่ากดั 1 น.ส.ศศิธร นวลมะ ปกติ กข.3

1126/2 แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 2 น.ส.เกวลิน มากเอีย่ว ปกติ กข.3

51 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ่ากดั 1 น.ส.กญิญรัตน์ รักรวย ปกติ กข.3

73/82,73/91 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 091-5763406
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52 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ่ากดั(เพนียดช้าง ซ.6) 1 น.ส.ศริตา เจนศึก ปกติ กข.3

158/17 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 085-4853417

โทรศัพท์ 091-5763406

53 หจก.อดุมกจิทรัพย์ไพศาล แฟมล่ีิมาร์ท 1 น.ส.จตุรพร ศีรเกษ ปกติ กข.3

62/1-2 ม.4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

54 บริษทั เอน็เอสที เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต เทชั่น 1 น.ส.ธันย์ชนก สุกใส ปกติ กข.3

43/16 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  083-1583788

55 การประปาส่วนภูมภิาค สาขาพทัยา 1 น.ส.อนุสรา ซ่ือตรง ปกติ กข.3

26/1 ม.12 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038-222462-4 ต่อ 113

โทรสาร 038-222465

56 บริษทั ซีพอีอลล์ จ่ากดั (มหาชน) สาขาหนองคล้าใหม่ 1 น.ส.ธิติมา กมลพล ปกติ กข.3

69/19 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  091-027385

57 บริษทั เชสเตอฟูด้ จ่ากดั 1 น.ส.ธัญรดี บัวแย้ม ปกติ กข.3

78/54-56 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2 น.ส.สมสมร ซ้อหลง ปกติ กข.3

โทรศัพท์  038-362092

58 บริษทั เชสเตอฟูด้ จ่ากดั (สาขาโลตัสพทัยาเหนือ) 1 น.ส.นฤมล พรมนันท์ ปกติ กข.3

221/119 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-370970

59 บริษทั ซูซูก ิโกลบอล แมนูแฟคเจอร์ร่ิง(ประเทศไทย) 1 น.ส.อาภาพร เกล้ียงเกลา ปกติ กต.5

179 ม.1 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-350403

โทรศัพท์ 038-350427

60 บริษทั ปตท.จ่ากดั (มหาชน) คลังน้่ามนัศรีราชา 1 น.ส.สุธิรา ภูมนิัทธี ปกติ กต.5

123 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-355241

โทรสาร 038-493725 ต่อ 5522

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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61 บริษทั เอม็เอสเอม็ (ประเทศไทย) จ่ากดั 1 น.ส.เสาวณี ชื่นชอบ ปกติ กต.5

38/38 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-491960-6

โทรสาร 038-490245,038-490216

62 ธนาคารออมสิน สาขาย่อยสยามคันทรี คลับ 1 นายกรกช ว่องตระกลู ปกติ กต.5

519/152-153 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-405063

63 บริษทั โตโยต้าพทัยา (1998)จ่ากดั 1 น.ส.สุนิศา แสนเมอืง ปกติ กต.5

55/4 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-222509-12

โทรสาร 038-222514

64 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ่ากดั 1 น.ส.ดลยา ดาริวงษ์ ปกติ กต.5

571/19 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 085-4853415

65 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ่ากดั 1 น.ส.วัชราพร เจนศึก ปกติ กต.5

137/93/96 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.วิภารัตน์ เสือสิงห์ ปกติ กต.5

66 ท่ีท่าการไปรษณีย์บางละมงุ 1 น.ส.เกศินี ปัทนาถา ปกติ กต.5

โทรศัพท์ 038-428225

โทรสาร 038-428549

67 วิทยาลัยเทคนิคพทัยา 1 นายศาสตรา แย้มภักดี ปกติ กต.5

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

โทรศัพท์ 038-221643

โทรสาร 038-221818

68 บริษทั ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ่ากดั 1 นายปิยนันท์ อดุหนุน ทวิ ชก.3

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038-722295-8

โทรสาร  038-722155
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69 บริษทั โปรแมค็แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย จ่ากดั 1 นายอเุทน จงเพยีร ทวิ ชก.3

30/10-11 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุงจ.ชลบรีุ 20150 2 นายอมรวัฒน์ เกตุทอง ทวิ ชก.3

โทรศัพท์  086-1574015

70 หจก.พรเจริญ พรีซิชั่น เอน็จิเนียร่ิง 1 นายรุ่งอรุณ หงษค่์า ทวิ ชก.3

66/1 ม.1ต.เขาไมแ้กว้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-072664 โทรสาร 038-309023

71 บริษทัไฮโดร เอน็จิเนียร่ิง (เอเชีย) จ่ากดั 1 นายณัฐศักด์ิ แดงงาม ทวิ ชก.3

นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด 2 นายเดชบุญ เขียวอิม่ ทวิ ชก.3

64/82 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-955968-70

โทรสาร 038-955971

72 หจก.ปาป้า ดีเทลล่ิง 1 นายพงศกร ชัยลังกา ทวิ ชก.3

120/1 ม.1  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายธันวา แจ่มรอด ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 038-328084 โทรสาร 038-065123

73 บริษทั โอกโินะ กเิคน (ประเทศไทย) จ่ากดั 1 นายคาชา ระยอวรรค์ ทวิ ชก.3

325/10 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายศิริพงศ์ โตทวีทรัพย์ ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 038-231328,089-0961946

โทรสาร 038-231328

74 บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ 1 นายพสิิษฐ์ ทิพย์วัฒน์ ทวิ ชก.3

38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490330 โทรสาร 038-490337

75 หจก.ดีโมลด์ 1 นายสุภาพ หนูสู ทวิ ชก.3

84/19 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายภาคภูมิ หนูสู ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 038-761195,086-0239075

โทรสาร 038-761195

76 ร้าน บูรพา การกลึง* 1 นายอภินันท์ สิงห์สวัสด์ิ ทวิ ชก.3

18/171 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายโชคชัย โคช่วย ทวิ ชก.3

77 โรงกลึงเขาดิน* 1 นายมนตรี เอีย่มจันทร์ ทวิ ชก.3

460/40 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายสุริยะ หมอยาดี ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 089-2486578
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78 อู ่สุขุมวิทชัยการช่าง 1 นายอภิสิทธ์ิ รักษาทรัพย์ ทวิ ชก.3

289/8 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 087-1308130

79 หจก.เจพ ีพรีซีชั่น 1 นายวุฒินันท์ จันทร์กลัด ทวิ ชก.3

35/11 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุรเชษฐ์ จันทร์สนิท ทวิ ชก.3

โทรศัพท์  038-763221

80 บริษทั สโนว์เฟส จ่ากดั 1 นายทินกฤต เปนะนาม ทวิ ชก.3

261/11 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายวรพจน์ คงหิงษ์ ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 086-3252097 3 นายณัฐพล ส่าราญ ทวิ ชก.3

โทรสาร 038-060151

81 บริษทั เอม็.บี แมชชีนบราวร์ จ่ากดั 1 นายสุวรรณ เพชรกล้า ทวิ ชก5

111/6 ม.5 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 2 นายสุวรรณ ยอดส่าริด ทวิ ชก.5

โทรศัพท์ 02-9751230-3

82 บริษทั บีม โมลด้ิง แอนด์ พาร์ทส์ จ่ากดั 1 นายสิริชัย อยู่ทรัพย์ ทวิ ชก.5

62/182-183ม.4 ต.เสมด็เหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2 นายธวัชชัย มขุทอง ทวิ ชก.5

โทรศัพท์ 038-848528, 038-848113

โทรสาร 038-848113

83 บริษทั ไทยมนีเทค จ่ากดั 1 นายชัยธวัช สวรรค์ ทวิ ชก.5

577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280

โทรศัพท์ 038-100746

84 บริษทั Jay Engineering จ่ากดั 1 นายทศพล เหล่า ทวิ ชก.5

114 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-343901 โทรสาร 038-343902

85 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคเมอืงพทัยา 1 นายวัชระ แจ่มจุ้ย ปกติ ชฟ.3

100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี20150 2 นายสราวุธ ผสมทรัพย์ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-221861 3 นายฐานันดร ศิลธร ปกติ ชฟ.3

โทรสาร 038-221003 4 นายปกรณ์ จิตรภักดี ปกติ ชฟ.3

5 นายทินภัทร ทอนสูงเนิน ปกติ ชฟ.3

6 นายพงศ์ศิริ เขมะโยธิน ปกติ ชฟ.3

7 นายณัฐดนัย พวงพลอย ปกติ ชฟ.3

8 นายอรรถวิท อนิบุญ ปกติ ชฟ.3

9 นายไกรวิชญ ตูมเจริญ ปกติ ชฟ.3

10 นายมฮัูมมดัซารีฟ เบ็ญคาร ปกติ ชฟ.3

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   75 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ล ำดบั ระดบัชั้น

ที่ สำขำวิชำ

86 บริษทั วิทยาธร จ่ากดั 1 นายยุทธนา เปีย่มปรีชา ปกติ ชฟ.3

663/1 ม.11  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายเสฏฐวุฒิ สุดนิมติร ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-761011 โทรสาร 038-760128

87 โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ 1 นายกฤษณะ พลเท่ียง ปกติ ชฟ.3

356 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอานนท์ เดชวุ่น ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-231405 โทรสาร 038-231404

88 ร้าน เอน็.ที.แอร์ เซอร์วิส 1 นายเชาว์วัฒน์ สุขประเสริฐ ปกติ ชฟ.3

119/10 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250 2 นายสุรศักด์ิ ช่วยชูทรัพย์ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 089-9361910

89 บริษทั กรีนฟลิดีวีร็อบเมน้ท์ จ่ากดั 1 น.ส.วราภรณ์ รักศิลป์ ปกติ ชฟ.3

ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอคัรเดช ทองนาค ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 086-1129847 3 นายบุตรสุวรรณ์ จิตรสุวรรณ์ ปกติ ชฟ.3

4 นายจตุวิช หมคู่า ปกติ ชฟ.3

90 หจก.บางละมงุคอนกรีต 1 นายนริศ ณรงค์หนู ปกติ ชฟ.3

154/3 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-6327999

โทรสาร 038-116324

91 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค อ่าเภอศรีราชา 1 นายอนุชิต จันทร์ศรี ปกติ ชฟ.3

65 ม.5 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายจเร เชียวชาญ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-311011,038-322170

โทรสาร 038-322500

92 ร้าน สหรุ่งเรือง แอนด์ อเิล็คทริค 1 นายเสรี จังพนิิจกลุ ปกติ ชฟ.3

112/9 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายเจริญ เตรียมพยุง ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-118642 3 นายชาญ กาสา ปกติ ชฟ.3

93 บริษทั อทัสุมเิท็ก ประเทศไทย จ่ากดั 1 นายศิรศักด์ิ ทับทอง ปกติ ชฟ.3

60/1 ม.3 ต.มาบยาพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-891244-7

โทรสาร 038-891248

94 โอ ๋เซอร์วิส 1 นายอนุชา ศรีรักษา ปกติ ชฟ.3

77/22 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายเอกราช วังอรุณ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 089-7529471
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95 บริษทั วีเอส-เทค จ่ากดั 1 นายสมยศ เคียจะโปะ ปกติ ชฟ.3

142/11 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี  20260

โทรศัพท์ 038-237921

*หมำยเหต ุฝึกรวมกับแผนกบญัชี 1 นายราชศักด์ิ ล่ืนกลาง ปกติ ชฟ.3

2 นายอษัฎา ฉ่่าบุญรอด ปกติ ชฟ.3

96 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 นายภูมพิฒัน์ แสนตลาด ปกติ ทค.3

99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-400419 โทรสาร 038-400419

97 บริษทั ทีโอที จ่ากดั (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง 1 นายธัชธรรม ถนอมรอด ปกติ ทค.3

47 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอสิระ ขันทสิทธ์ิ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-494500 โทรสาร 038-495037

98 บริษทั ทริปเปิล ทรีบอรดแบนด์ จ่ากดั (มหาชน) 1 นายวสันต์ นิ่มสา ปกติ ทค.3

35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายบดินทร์ สุขส่าราญ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-001087,083-0511361

โทรสาร 033-001081

99 ส่านักงานบริการลูกค้า กสท.พทัยา 1 นายจักรพล แกว้มณี ปกติ ทค.3

124 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพรีพฒัน์ ภูเดช ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-004301-6

โทรสาร 033-004301 ต่อ 7038

100 ร้าน คอมสยาม (ตึกคอมพทัยาใต้) 1 นายณัฐพล ผลัดประพทุธ ปกติ ทค.3

8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 080-6458601

101 ร้าน พทัยาทูยู 1 นายวัชระ ยุตนาวา ปกติ ทค.3

20/291-2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2 นายอโนชา ผลประดับ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-724043 โทรสาร 038-724043

102 บริษทั นิวแซลเทลไลท์ อนิเตอร์เนชั่นแนง (ประเทศไทย) 1 นายณัฐดนัย จิตจรัส ปกติ ทค.3

388/9 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุรพศั ทองวิเศษ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 083-6123000
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103 ส่านักงานบริการลูกค้า กสท. แหลมฉบัง 1 นายอชิตพล กอ้นกระสัง ปกติ ทค.3

50 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอสิระ ขันทสิทธ์ิ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-494755 โทรสาร 038-494755

104 ร้าน Freedom It (ตึกคอมพทัยาใต้) 1 นายสิทธิพร เล่ปะสุวรรณ์ ปกติ ทค.3

R 325 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพชิเยศ ฉายแกว้มณี ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 080-6831243

105 ร้าน Comsiam 2 (ตึกคอมพทัยาใต้) 1 นายจิระพงศ์ จันทบูรณ์ ปกติ ทค.3

ถ.พทัยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอวิรุทธ์ แสงเสวต ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 080-6458601,038-724067

106 บจก.โสภณบรอดแบนด์เนทเวอร์ค 1 นายพษิณุ จิตมาตย์ ปกติ ทค.3

313/21 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 038-423000 โทรสาร 038-423022

107 โรงพยาบาลบางละมงุ 1 นายสกรรจ์ พฒัเชียร ปกติ ทค.3

669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายภานุวัฒน์ ประทุมรัตน์ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-411551-2 โทรสาร 038-429244

*หมำยเหต ุรวมกับแผนกคอมฯ นายสกรรจ์ พฒัเชียร ปกติ ทค.3

นายภานุวัฒน์ ประทุมรัตน์ ปกติ ทค.3

108 บริษทั ทีโอที จ่ากดั (มหาชน) สาขาพทัยา 1 นายชินวัฒน์ การภักดี ปกติ ชอ.3

191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพงษสิ์ทธ์ิ ดิษฐ์จ้อย ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 038-422027 3 นายฐิติพนัธ์ ขันแกว้ ปกติ ชอ.3

โทรสาร 038-421500 4 นายเตชิต เขียวสอาด ปกติ ชอ.3

5 นายพลวัฒน์ นิตอนิทร์ ปกติ ชอ.3

6 นายปฏิภาณ โคเต็ม ปกติ ชอ.3

109 ร้าน ส่งเสริม ออโต้ ซาวด์ 1 นายเกยีรติศักด์ิ คงหอม ปกติ ชอ.3

137/46-47 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายศักด์ิสุริยา นนทะโคตร ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 038-300905 3 นายพติุพงษ์ แสงทองสี ปกติ ชอ.3

โทรสาร 038-414057 4 นายสิทธิเกยีรติ จักพดุซา ปกติ ชอ.3

110 บริษทั ออฟโร้ด แอคเซสชอร่ีส์ จ่ากดั 1 น.ส.สุธิดา จักษมุาตร ปกติ ชอ.3

300/56 ม.1 ต.ตาสิทธิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-929600-699

โทรสาร 038-955238
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111 บจก.พทัยานพเกา้ 1 น.ส.วันวิสา ชูวงศ์ ปกติ ชอ.3

10/17 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ณัฐวดี ดวงอาจ ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 038-370582

โทรสาร 038-370585

112 ร้าน เอ ้ซาวด์ 1 นายอนัส เหมเสริม ปกติ ชอ.3

51/40 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 086-3018972

113 ร้าน อเีกิล้ ซาวด์ 1 นายเจษฎากร จั่นเพชร์ ปกติ ชอ.3

140/76 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายพลโท คุ้มภัย ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 084-0007868

โทรสาร

114 โรงแรม ชลจันทร์ พทัยา รีสอร์ท 1 นายภาณุพงศ์ โพธ์ิเจริญ ปกติ ชอ.3

ต.นาเกลือ  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-702777

โทรสาร 038-702778

115 ร้าน ลภ ออโต้ 1 นายจตุรงค์ เกตุจ้อย ปกติ ชอ.3

30/16 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสิทธิโชค บ่ารถงวัตร ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

116 โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป 1 นายกติติกาล ซอหิรัญ ปกติ ชอ.3

353 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายธงชัย ชิตเจริญ ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 038-230421 3 นายกติติพงษ์ พรรณศาล ปกติ ชอ.3

โทรสาร 038-250511

*หมำยเหต ุรวมกับแผนกคอมฯ นายฐานุกลู พาลี ปกติ ชอ.3

117 ร้านเสนาอดุม การช่าง 1 นายธีรวัฒน์ บุญเลิศล้น ปกติ ชช.3

113/43 ม.1 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 201502 นายธนบัตร ต๊ะประจ่า ปกติ ชช.3

โทรศัพท์  090-9094203
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118 ร้านสกายเหล็กดัด 1 นายเอกวุฒิ ปองค่าสิน ปกติ ชช.3

76/14 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายยศกร ซุ่นเล่ียง ปกติ ชช.3

โทรศัพท์  083-2229705 3 นายสุริยะ จุ้มทรัพย์ ปกติ ชช.3

119 บริษทั เอส.ที.สแตนเลส แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1 นายปาฏิหาริย์ ฝนเชย ปกติ ชช.3

176/26 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038-181533 โทรสาร 038-181555

120 บริษทั เอซแอนด์ เอน็ เซอร์วิส อนิเตอร์ จ่ากดั 1 นายธาดา เสง่ียมพนัธ์ ปกติ ปวส.2

33/5 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสหรัฐ ล่้าเลิศ ปกติ ปวส.2

โทรศัพท์  038-482421 3 นายวิเศษ สีเขียว ปกติ ปวส.2

โทรสาร  038-485441 4 นายสุรเชษฐ์ กอนมล ปกติ ปวส.2

5 นายเกยีรติพล ไกยสอน ปกติ ปวส.2

6 นายรัฐพล โยติง ปกติ ปวส.2

7 นายชนะชัย สุขมะณี ปกติ ปวส.2

8 นายจักรกฤษ นพบรรลัง ปกติ ปวส.2

121 บริษทั พทัยา ซายน์ เทค จ่ากดั 1 นายสุรศักด์ิ สองศรี ปกติ ปวช.3

2 นายดนัย จันโพธ์ิเศีย ปกติ ปวส.2

3 นายสุเมธ ทรัพย์กลาง ปกติ ปวส.2

4 นายเจนวิทย์ ค่าวิจิตร ปกติ ปวส.2

5 นายจักรพล กล่ินเนียม ปกติ ปวส.2

6 นายณัฐวัตร นุชเรืองศรี ปกติ ปวส.2

122 บริษทั ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ่ากดั 1 นายสุกฤต โพธิกลุ ปกติ ปวส.2

48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายยุทธพชิัย บุญคล้าย ปกติ ปวส.2

โทรศัพท์ 038-407000 โทรสาร 038-407019

123 ธวัชชัย การช่าง 1 นายจิรายุ สุขรินทร์ ปกติ ปวส.2

127/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-8627521

124 บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ่ากดั (มหาชน) 1 นายเทวฤทธ์ิ วันศรี ปกติ ปวส.2

97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายเบญพล ไข่พรมราช ปกติ ปวส.2

โทรศัพท์  038-31755 โทรสาร 038-712467 3 นายกฤษณะ พรมมา ปกติ ปวส.2

125 บริษทั โพไซดอนแอทโซซิเอท กรุ๊ป จ่ากดั 1 นายนัฐพล สมจิตต์ ปกติ ชย.3

272/19 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 083-8964145 โทรสาร 038-352885
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126 บริษทั โตโยต้าพทัยา (1998) จ่ากดั 1 นายกวิน บริสุทธ์ิ ปกติ ชย.3

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

โทรศัพท์ 038-222509-12 โทรสาร 038-222514

127 บริษทั มาร์ช ออโต้ 2010 จ่ากดั 1 นายพชิิตชัย อนัภักดี ปกติ ชย.3

63/15 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอดิศร การทองค่า ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 038-491133 โทรสาร 038-491134

128 บริษทั พทัยาฮอนด้าคาร์ส์จ่ากดั 1 นายชนินทร์ อรามพระ ปกติ ชย.3

297/6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กติติวรรณ ธงถาวรสุวรรณ ปกติ ชย.3

โทรศัพท์  038-727315-20 3 นายชนเดช สมแสง ปกติ ชย.3

โทรสาร 038-727321 4 นายอาธิชา สายเสวก ปกติ ชย.3

5 นายณัฐวุฒิ โพสาวัง ปกติ ชย.3

129 ร้าน ณพธร เซอร์วิส 1 นายโสภณ พาแกค่า ปกติ ชย.3

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายคมสันต์ นาคทอง ปกติ ชย.3

3 นายปพน อรุณรุต ปกติ ชย.3

130 อูช่่างอตั 1 นายพพิฒัน์ ลิมลา ปกติ ชย.3

45/1 ม.1 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสมเกยีรติ ศรีฤทธ์ิ ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 086-8235448 3 นายศราวุธ ปุยะโท ปกติ ชย.3

131 บ-ีควิก สาขาบิก๊ซี พทัยาใต้ 1 นายกอ้งนภา กนกธร ปกติ ชย.3

565/41 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายธวัชพงค์ มติรชอบ ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 038-374988-9

132 อู ่อุ ๊เซอร์วิส 1 นายภานุพนัธ์ สาธะวน ปกติ ชย.3

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

โทรศัพท์ 085-2812640

133 บริษทั เอสเอม็ซี มอเตอร์ จ่ากดั (มหาชน) 1 นายณัฐพล น้อยธิ ปกติ ชย.3

16/169 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2 นายจักรินทร์ เย่ียมเวหา ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 086-8153662 3 นายวริทธ์ พึง่กล่ัน ปกติ ชย.3

4 นายปณชัย เพิม่พนู ปกติ ชย.3

5 นายศุภชัย ศิลป์ประเสริฐ ปกติ ชย.3

134 บริษทั โตโยต้าพทัยา (1998) จ่ากดั 1 นายสุริยา สุทรากลุ ทวิ ชย.3

55/4 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายศิรภาส สกลุผาสุข ทวิ ชย.5

โทรศัพท์ 086-1489296 โทรสาร 038-222514
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135 อู ่นาเกลือเซอร์วิส 1 นายสหรัฐ จันทุมา ทวิ ชย.3

38/3 ม.17 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 202-150 2 นายศิวะ ชินาพนัธ์ ทวิ ชย.3

โทรศัพท์ 089-7524691, 087-6098537 3 นายทศพล ออ่นละมา้ย ทวิ ชย.3

4 นายวีระยุทธ บุตตะชา ทวิ ชย.3

136 อู ่เจริญยนต์ 1 นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์ ทวิ ชย.3

48/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายนัฐพล พรหมเมอืง ทวิ ชย.3

โทรศัพท์ 089-7911683 3 นายทินกร จันทรแกว้ ทวิ ชย.3

137 ร้าน ชัยรัตน์ ยางยนต์ 1 นายบุญยงค์ ศรีจุมพล ทวิ ชย.3

45/9 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ 086-3833222

138 บริษทั มาร์ช ออโต้ จ่ากดั 1 นายอนุสรณ์ วัยพดั ทวิ ชย.3

63/15 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์ 038-491133 โทรสาร 038-491134

139 บริษทั อซูีซุตะวันออกชลบุรี จ่ากดั 1 นายกติตศักด์ิ พมิพลิา ทวิ ชย.3

15/219 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายเกยีรติปกรณ์ สวนศรี ทวิ ชย.3

โทรศัพท์ 038-314253-7 โทรสาร 038-328406

140 บริษทั ตันติวาณิชกจิการยาง จ่ากดั 1 นายเอกชัย จั่นวิจิตร ทวิ ชย.3

164 ม.4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนวัฒน์ พรมกนั ทวิ ชย.3

โทรศัพท์ 038-704413 โทรสาร 038-704412 3 นายวัชรพงษ์ คงคาสี ทวิ ชย.3

141 บริษทั ชลบุรีอซูีซุเซลส์ จ่ากดั (สาขาบางละมงุ) 1 นายอานนท์ สุรกลู ปกติ ชย.ส2

46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุธี ผาสุก ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-222420 3 นายอเนชา สุขถนอม ปกติ ชย.ส2

โทรสาร 4 นายชัยวัฒน์ แจ้งกระจ่าง ปกติ ชย.ส2

5 นายกนัต์ องัคุณดี ปกติ ชย.ส2

6 นายอธิคม ประกอบธรรม ปกติ ชย.ส2

7 นายจาตุรนต์ ตุ้มวงษา ปกติ ชย.ส2

142 อู ่สมบูรณ์ เซอร์วิส 1 นายศักดา ชื่นดี ปกติ ชย.ส2

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
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143 บริษทั มติซูชลบุรี จ่ากดั (สาขาพทัยา) 1 นายธีรพล สุขอาษา ปกติ ชย.ส2

16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายภิญโญ บรรณพงษ์ ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-70333-7, 086-3014077 3 นายกมัพล ชาติผา ปกติ ชย.ส2

โทรสาร 038-703338

144 ร้าน A.P. Car Service 1 นายวัชรพงษ์ ศรีค่า ปกติ ชย.ส2

245/2 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายกติติธัช มุง่หาเงิน ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 089-7629850 3 นายภาคภูมิ ทังไธสง ปกติ ชย.ส2

4 นายธนพล ยวนศรี ปกติ ชย.ส2

145 อู ่สอิง้การ์เด้นไข่ เซอร์วิส เรซซ่ิง 1 นายกาลัญญู เทศกระทึก ปกติ ชย.ส2

120/ ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายธีระวุฒิ บุตรวงศ์ ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 082-4779001 3 นายสุขุมพนัธ์ บุญมาเลิศ ปกติ ชย.ส2

146 โรงแรม The zign 1 น.ส.เบญญทิพย์ พวงศรี ทวิ กร.3

555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.อาทิตยา มะณี ทวิ กร.3

โทรศัพท์ 038-909800 3 น.ส.สุนันทา กนัหาพนัธ์ ทวิ กร.3

โทรสาร 038-909888 4 น.ส.ณัฎฐ์ฌาภัทร เฉื่อยกล่่า ทวิ กร.3

5 น.ส.ศิริกาญจนา ศิริพษิมัน์กลุชัย ทวิ กร.3

6 น.ส.ธัญญาลักษณ์ พรมเสน ทวิ กร.3

7 น.ส.โศภิฐตา กลางพมิาย ทวิ กร.3

8 น.ส.โมรี มะลิซ้อน ทวิ กร.3

9 น.ส.อรไพลิน วรวงศ์ ทวิ กร.3

10 น.ส.อรสา ปริญ ทวิ กร.3

11 นายภูวดล ผาดผ่อง ทวิ กร.3

12 นายสุขรินทร์ ปานสันเทียะ ทวิ กร.3

13 น.สงดุจดาว พลกลาง ทวิ กร.3

14 น.ส.สุนิตา ดีย่ิง ทวิ กร.3

15 น.ส.กาญจนา จันทรัตน์ ทวิ กร.3

16 น.ส.กลุวดี ค่าแหงพล ทวิ กร.3

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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147 โรงแรม ไอบิส พทัยา 1 นายกติติศักด์ิ ล้ิมสนธิกลุ ทวิ กร.3

463/79 ม.9  ต.หนองปรือ  อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี  20260 2 น.ส.ศิริพร เฉลิมญาติ ทวิ กร.3

โทรศัพท์ 038-418161 3 น.ส.วสุนันท์ พึง่สัมพนัธ์ ทวิ กร.3

โทรสาร  038-418189 4 น.ส.ไพลิน โพธ์ิศรีจันทร์ ทวิ กร.3

5 นายกนัตภณ มนต์วิเศษ ทวิ กร.3

6 นายศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง ทวิ กร.ส2

7 นายอ่าพล ศรีจันทร์แกว้ ทวิ กร.ส2

8 น.ส.พสิมยั แกว้มาตร ทวิ กร.ส2

9 น.ส.สกาวเดือน เชิดชน ทวิ กร.ส2

10 น.ส.ดวงมณี วังวงศ์ ทวิ กร.ส2

11 น.ส.กรกฎ อดุมภ์ ทวิ กร.ส2

148 โรงแรม Holiday Inn 1 น.ส.น้่าผ้ึง บุญเพง็ ทวิ กร.3

463/68 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-725555 โทรสาร 038-725562

149 โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พทัยา 1 น.ส.อมัพรรณ แหวนวงษ์ ทวิ กร.3

353 ต.จอมเทียน อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ชุติมา หนูน้อย ทวิ กร.3

โทรศัพท์ 038-250511 3 น.ส.กมลลานนท์ ศรีสุข ทวิ กร.3

150 โรงแรมไทยการ์เด้น รีสอร์ท 1 น.ส.ธัญชนก วรรณพฒัน์ ทวิ กร.3

179/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ธนาพร ยงเสมอ ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-370615-8 3 น.ส.ภุมริน บุญเลาะห์ ทวิ กร.ส2

โทรสาร 038-413575 4 น.ส.ไพลิน เมนะเนตร ทวิ กร.ส2

5 น.ส.อไุรวรรณ ตีค่า ทวิ กร.ส2

151 โรงแรม ดุสิตธานี พทัยา 1 น.ส.ณัฐลิตา ณ สงขลา ทวิ กร.3

240/2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรี 20150 2 นายอธิทรณ์ เจริญสุข ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-425611-7 โทรสาร 038-428239

152 โรงแรม อสีเทิร์นแกรนด์พาเลซ 1 นายอสิรา ไวยศิลป์ ทวิ กร.ส2

99/1 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 038-332712

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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153 โรงแรม NY-TH Hotel Leamchabang 1 น.ส.ปรียานุช ค่าพทูิล ทวิ กร.ส2

99/99 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ธันยาภัทร ผูกอน้ ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-495102 3 น.ส.ภัทรสุดา สมใจ ทวิ กร.ส2

154 โรงแรม ทรีซิกต้ีไฟว์ 1 น.ส.สุทธิชา ปาสาเน ทวิ กร.ส2

555/85 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-225268 โทรสาร 038-225353

155 โรงแรม ซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท 1 นายทรงยศ โพธ์ิเงิน ทวิ กร.ส2

347/5 ม.2 ต.หนองปรือ  อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี  20260 2 น.ส.ลลิตา วงษย่์างห่าง ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-231056

156 บริษทั อาร์ท อนิ พาราไดรซ์ จ่ากดั 1 น.ส.น้่าผ้ึง ตาดี ปกติ กท.3

78/34 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ศศิทร ทองเชื้อ ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 038-424500 3 นายอนุรักษ์ นิลกัง่ ปกติ กท.3

โทรสาร  085-5042236 4 น.ส.ธนัชชา กาศอดุม ปกติ กท.3

157 บริษทั ไบร-เอน็จอย พทัยา จ่ากดั 1 น.ส.อรวรรณ เกาะรัมย์ ปกติ กท.3

261/4-8 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เมธาพร นิ่มอนงค์ ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 038-720257 3 น.ส.ศิริลักษณ์ มัง่ค่ัง ปกติ กท.3

โทรสาร  038-720252 4 นายเกยีรติภูมิ ประชุมศาลา ปกติ กท.3

158 บริษทั เมอืงโบราณ จ่ากดั 1 น.ส.ธิยาพร กมลพล ปกติ กท.3

206/2 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ณัฐนันท์ ไมจ้ันทร์ดี ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 081-3508708 3 นายชาตรี วงศ์สวัสด์ิ ปกติ กท.3

โทรสาร  038-367845 4 น.ส.จันจิรา โพรัมย์ ปกติ กท.3

159 บริษทั สวนเสือศรีราชา จ่ากดั 1 น.ส.กติติยา ซ่ือสัตย์ ปกติ กท.3

341 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ปนัดดา เพง็จันทร์ลอน ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 081-3508708 โทรสาร 038-367845

160 บริษทั Smart Travel จ่ากดั 1 น.ส.ธัญจิรา ชัยทอง ปกติ กท.3

111/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุวัลยา ปราดเปร่ือง ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 038-424423 โทรสาร 038-424549

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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161 ธนาคารออมสิน สาขาเนินพลับหวาน 1 น.ส.นีลณา มะลิซ้อน ปกติ บช.5

13/234 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038-041338-9

โทรสาร 038-041339

162 บริษทั แปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา จ่ากดั 1 นายพงศ์ศรัณญ์ เรืองสุกใส ปกติ ชฟ.3

90  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-771-111 

โทรสาร 038-771200

163 โรงแรม เบสท์ เบลล่า พทัยา 1 น.ส.ศดานันท์ ภูมลูนา ทวิ กร.3

38/32 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-427061

โทรสาร 038-771200

164 โรงแรม ไอบิส พทัยา 1 นายเสฏวุฒิ ภู่เอีย่ม ทวิ กร.3

463/79 ม.9  ต.หนองปรือ  อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี  20260

โทรศัพท์ 038-418161

โทรสาร  038-418189

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ

วิทยำลยัเทคนิคพัทยำ

สรุปรำยชื่อ นักเรียน-นักศึกษำ ภำคเรียนที ่1/2557

ฝึกงำนตัง้แต ่วันที ่ 19  พฤษภำคม  2557 ถึงวันที ่ 12  กันยำยน  2557
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1 ธนาคารออมสิน สาขาเนินพลับหวาน 1 น.ส.กชกร บกบน ปกติ บช.2

13/234 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250 2 น.ส.ศิริพร เภาเวียงค่า ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-041-338-9

โทรสาร 038-041-338-9

2 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคจอมเทียน 1 น.ส.รังสิยา ประคองวงษ์ ปกติ บช.2

302/10-12 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ. ชลบุรี 201502 น.ส.เมธาวี บุญมี ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-076263 โทรสาร 038-076263

3 โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พทัยา 1 น.ส.กลุธิดา บุญเกา่ ปกติ บช.2

220/21 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พรพมิล ไปปอด ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-259333 โทรสาร 038-259332

4 บริษทั ทีโอที จ่ากดั (มหาชน) สาขาพทัยา 1 น.ส.พรธิภา นามไพร ปกติ บช.2

191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-422027 โทรสาร 038-421500

5 เทศบาลต่าบลบางละมงุ 1 น.ส.เอือ้งฟา้ สืบสิงห์ ปกติ บช.2

12/2  ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-240881-4 ต่อ107

โทรสาร 038-240407

6 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคเมอืงพทัยา 1 น.ส.พชัรนันท์ ล่าไย ปกติ บช.2

100 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กชกร กล่ินตลบ ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-221007 3 น.ส.อรวรรณ พะรินรัมย์ ปกติ คธ.2

โทรสาร 038-221007 4 น.ส.สุภาวิดา นาคฮวด ปกติ คธ.2

7 ส่านักงานเทศบาลต่าบลตะเคียนเต้ีย 1 น.ส.กลุธิดา ชัยชนะ ปกติ บช.2

88 ม.3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี20150 

โทรศัพท์ 038-170520 ต่อ112

โทรสาร 038-170520

วิทยำลยัเทคนิคพัทยำ

สรุปรำยชื่อ นักเรียน-นักศึกษำ ภำคเรียนที ่2/2557

ฝึกงำนตัง้แต ่วันที ่ 20  ตลุำคม  2557 ถึงวันที ่13  กุมภำพันธ ์2558

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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8 การประปาส่วนภูมภิาคสาขาพทัยา(ชั้นพเิศษ) 1 น.ส.กรธิดา เกษนิกรรม ปกติ บช.2

26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ลักษณา ฉลองด่ารงค์ ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-222461-4 3 น.ส.คัคนา เพชรกล้า ปกติ บช.2

โทรสาร 038-222465 4 น.ส.พรพมิล จันทร์พงษ์ ปกติ คธ.2

5 นายลิขิต เกตุมา ปกติ คธ.2

9 บริษทั วิริยะประกนัภัย จ่ากดั (มหาชน) ศูนย์พทัยา 1 น.ส.จันจิรา จันทร์ทอง ปกติ บช.2

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

 โทรศัพท์ 038-703104-11 โทรสาร 038-703135

10 ศาลาว่าการเมอืงพทัยา 1 น.ส.ศรัญญา ชากลาง ปกติ บช.2

ถ.พทัยาเหนือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.อรณิชา รุ่งแกว้ ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-253100 ต่อ 4040 3 น.ส.เปรมฤทัย ละออเอีย่ม ปกติ บช.2

โทรสาร 038-253125 4 น.ส.สุวนันท์ อบุลรัตน์ ปกติ คธ.2

5 น.ส.วิชาดา โชคชนะ ปกติ คธ.2

11 บริษทั JWD Info Logistics จ่ากดั 1 น.ส.จารุวรรณ ปิน่ทอง ปกติ บช.2

122 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-674200 โทรสาร 038-674285

12 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 น.ส.บาหยัน เสนานิคม ปกติ บช.2

99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.สุวนันท์ พนัธ์นิล ปกติ บช.2

โทรศัพท์ 038-494723 3 นายกฤติน แสงจันทร์ ปกติ คธ.2

13 บริษทั วิสูตรเจริญยนต์ จ่ากดั 1 นายประมาณ รักสง่า ปกติ บช.2

613/5 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-481967 ต่อ115

14 โรงพยาบาลเมอืงพทัยา 1 นายจิรทีปต์ สุดใจ ปกติ คธ.2

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพรีพนธ์ พรหมสนธิ ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-103900

15 บริษทั ทีโอที จ่ากดั (มหาชน) แหลมฉบัง 1 น.ส.นวภรณ์ พาอุน่ใจ ปกติ คธ.2

47 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.สุปรีดา บุตราช ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-494200 โทรสาร 038-495035

16 บริษทั เมอืงไทย ลิสซ่ิง จ่ากดั(สาขาเนินพลับหวาน) 1 น.ส.ณัฐริกา มลูสาย ปกติ คธ.2

12,12/1 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2 น.ส.รุ้งทิวา จันทร์ดี ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-041035
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17 บริษทั ยูโร ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ 1 น.ส.เจนจิรา จิตร์วิโรจน์ ปกติ คธ.2

78/5 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-938283 โทรสาร 038-938283

18 ส่านักงานนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง 1 น.ส.บูรพา แพงสวัสด์ิ ปกติ คธ.2

49/19 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ณัฏธณิชา อนิบัว ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-490941-6 ต่อ218

โทรสาร 038-490948

19 โรงพยาบาลบางละมงุ 1 นายสุทิวัช งามเปีย่ม ปกติ คธ.2

669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายโรจนินทร์ โกศัลวิตร์ ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-411551-2 โทรสาร 038-428464

20 บริษทั ทิพย์มณี มเีดีย เน็ตเวิร์ค จ่ากดั 1 น.ส.ศิริลักษณ์ คงทอง ปกติ คธ.2

263/92 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-249734 โทรสาร 038-072563

21 บริษทั ไทยซัมมทิฮาร์เนส จ่ากดั (มหาชน) 1 น.ส.ยุภาพรรณ สอนเสนา ปกติ คธ.2

202 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.เกศริน สุวรรณประทีป ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-490761-3 โทรสาร 038-490586-9

22 เทศบาลเมอืงหนองปรือ 1 น.ส.รุ่งนภา ค่ามา ปกติ คธ.2

111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.อรวรรณ โต๊ะเหม ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-933118 โทรสาร 038-933122

23 ส่านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 1 น.ส.พมิพช์นก จรรยาวงศ์สว่าง ปกติ คธ.2

143 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-069055 โทรสาร 038-069054

24 หจก.เอส แอนด์ ไอ มารีน เซอร์วิส 1 น.ส.พยิดา คล้อยสมยั ปกติ คธ.2

14 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.นงลักษณ์ ภู่จุ้ย ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-352778

โทรสาร 038-351313 ต่อ108

25 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1 น.ส.อภิญญา อาลอ ปกติ คธ.2

 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์,โทรสาร 038-425300

26 ร้านหนองปรือ ค้าไม ้ 1 น.ส.วิไลวรรณ ขันสัมฤทธ์ิ ปกติ คธ.2

55/12 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-8491669 โทรสาร 038-248241
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27 ส่านักงานเทศบาลต่าบลโป่ง 1 นายจักรพฒัน์ เทพบุตร ปกติ คธ.2

86 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายโกวิท เหล่ียมบาง ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-078953 ต่อ103

โทรสาร 038-078888

หมำยเหต ุรวมอยูกั่บสำขำอ่ืน

ศาลาว่าการเมอืงพทัยา 4 น.ส.สุวนันท์ อบุลรัตน์ ปกติ คธ.2

5 น.ส.วิชาดา โชคชนะ ปกติ คธ.2

เทศบาลนครแหลมฉบัง 3 นายกฤติน แสงจันทร์ ปกติ คธ.2

การประปาส่วนภูมภิาคสาขาพทัยา 4 น.ส.พรพมิล จันทร์พงษ์ ปกติ คธ.2

5 นายลิขิต เกตุมา ปกติ คธ.2

บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ่ากดั (มหาชน) 3 นายอภิวัฒน์ จันทมณีกลุ ปกติ คธ.2

4 นายศุภณัฐ ใยดี ปกติ คธ.2

เทศบาลต่าบลหนองปลาไหล 2 น.ส.รัชดาวรรณ์ โปธิแกว้ ปกติ คธ.2

3 น.ส.อรณัส นะรีรัมย์ ปกติ คธ.2

การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคเมอืงพทัยา 1 น.ส.อรวรรณ พะรินรัมย์ ปกติ คธ.2

2 น.ส.สุภาวิดา นาคฮวด ปกติ คธ.2

28 หจก.เอม็ เอส ดับบลิว 1 นายอดิศร เขียวชอุม่ ปกติ ชฟ.ส2

61/7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายกมัปนาท อนิทนา ปกติ ชฟ.ส2

โทรศัพท์ 02-9145843,086-5227284 3 นายธนิต ธรรมพนัธ์ ปกติ ชฟ.ส2

โทรสาร 02-9096953

29 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 1 นายชาญอนันต์ เหลือพอผดุง ปกติ ชฟ.ส2

301 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสมชาย บุญชิต ปกติ ชฟ.ส2

โทรศัพท์ 038-259999 ต่อ 3212

โทรสาร 038-259999 ต่อ 3216

30 บริษทั เค.ที.ดี.อเิล็คทริค เทเลคอม จ่ากดั 1 นายมชีัย พรมบุญ ปกติ ชฟ.ส2

216/33-34 ม.1 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายวัชระ ถาวรกลาง ปกติ ชฟ.ส2

โทรศัพท์ 038-705274-5

โทรสาร 038-704933

31 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (แหลมฉบัง) 1 นายอภิวัฒน์ เลิศวิไล ปกติ ชอ.ส2

444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 2 นายอาณันย์ ถาอนิชุม ปกติ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 038-409151 โทรสาร 038-409157
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32 บริษทั จันทบุรี ไฟร์เวิร์ค จ่ากดั 1 นายธวัชชัย สลับศรี ปกติ ชอ.ส2

73/20 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 2 นายธนวันต์ ขุนเณร ปกติ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 081-3089254

33 บริษทั จันทชัยโย เทรดด้ิง จ่ากดั 1 นายอนุรักษ์ ชุ่มธิ ปกติ ชอ.ส2

245/37 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายนฤเบส เพช็รบุรี ปกติ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 038-117170 โทรสาร 038-117171

34 เทศบาลต่าบลหนองปลาไหล 1 นายจิระ บุญสังข์ ปกติ ชอ.ส2

56/2 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.รัชดาวรรณ์ โปธิแกว้ ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 038-170668 3 น.ส.อรณัส นะรีรัมย์ ปกติ คธ.2

35 ร้าน Turbo Sound 1 นายนพรัตน์ แจ้งแสง ปกติ ชอ.ส2

115/36 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-8750946 ,038-367717

36 วิทยาลัยเทคนิคพทัยา 1 นายกติติคุณ สุริยะพรหม ปกติ ชอ.ส2

15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุเมธ แซ่ต้ัง ปกติ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 038-221643 3 นายปารเมศ บุญประเสิรฐ ปกติ ชอ.ส2

โทรสาร 038-221818 4 นายคุณากร อ่านวย ปกติ ชย.2

5 นายสิทธิพร ประหมืน่ ปกติ ชย.2

หมำยเหต ุอยูกั่บสำขำกำรโรงแรม

โรงแรม Roya Cliff Hotels Group 1 นายจิณณวัตร ประเสริฐปาน ปกติ ชอ.ส2

2 นายอ่านาจ รัดดาดวง ปกติ ชอ.ส2

3 นายวารุจน์ ฟฟูอง ปกติ ชอ.ส2

4 นายจิรยุทธ คงอนิทร์ ปกติ ชอ.ส2

37 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา 1 นายอรรถชัย ฉลองด่ารงค์ ปกติ ทค.ส2

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายศิรสิทธ์ิ แซ่เกา๊ ปกติ ทค.ส2

โทรศัพท์ 038-716247 ,038-716543

38 บริษทั เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ่ากดั 1 น.ส.จริตรา บุญธรรม ปกติ ทค.ส2

149 ม.2 ต.ตะเคียเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์ 038-704133-4 โทรสาร 038-704135

39 ร้าน IT Intention 1 นายกวินท์ บุพศิริ ปกติ ทค.ส2

อาคารแหลมฉบังฮาร์เบอร์มอลแหลมฉบัง ชั้น3 2 นายธนภัทร พานทอง ปกติ ทค.ส2

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

โทรสาร 038-491769
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40 ร้าน Ipi Solution ชั้น3 ตึกคอมพทัยาใต้ 1 นายยุทธนา เกตุแพทย์ ปกติ ทค.ส2

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายภุชงค์ แกว้วรรณรัตน์ ปกติ ทค.ส2

โทรศัพท์ 087-1341734

41 หจก.คอมพเ์ทค ไอที เซอร์วิส 1 นายภณธเนศ ลักษณะสุต ปกติ ทค.ส2

382/40 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายศุภชาติ สุวรรณแสง ปกติ ทค.ส2

โทรศัพท์ 038-223945 3 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิหล่อง ปกติ ทค.ส2

โทรศัพท์ 038-223249

42 บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ่ากดั (มหาชน) 1 นายไชยรัตน์ ชาวเกาะใหม่ ปกติ ทค.ส2

35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายอาณัติ เอีย่มเด ปกติ ทค.ส2

โทรศัพท์ 033-001087,083-0511361 3 นายอภิวัฒน์ จันทมณีกลุ ปกติ คธ.2

โทรศัพท์ 033-001081 4 นายศุภณัฐ ใยดี ปกติ คธ.2

43 ร้าน CHIP 1 นายสมรักษ์ เข็มมาลัย ปกติ ทค.ส2

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 081-1772621

44 บริษทั ไอที 4499 จ่ากดั 1 นายธนาวัฒน์ ง่วนดา ปกติ ทค.ส2

119/7 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท์ 038-734027,086-3559556

โทรศัพท์ 033-674395

45 ร้านมายด์-โดเมน 1 นายจิรยุทธ แซ่ซ้ือ ปกติ ทค.ส2

4/222 หอ้ง 3282 ชั้น3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท์ 082-4741411

46 บริษทั โปรแมค็ แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย จ่ากดั 1 นายสุริยะ หมอยาดี ทวิ ชก.3

30/11 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอมรรัตน์ เกตุทอง ทวิ ชก.3

โทรศัพท์  038-240281-2 3 นายอเุทน จงเพยีร ทวิ ชก.3

โทรสาร  038-240282

47 บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ่ากดั (มหาชน) 1 นายพสิิษฐ์ ทิพย์วัฒน์ ทวิ ชก.3

38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-490330-5 โทรสาร 038-490337

48 บริษทั สโนว์เฟซ จ่ากดั 1 นายวรพจน์ คงหิงษ์ ทวิ ชก.3

261/11 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายณัฐพล ส่าราญ ทวิ ชก.3

โทรศัพท์  038-060151 โทรสาร 038-060108
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49 หจก.ดีโมลด์ 1 นายภาคภูมิ หนูสู ทวิ ชก.3

84/19 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายสุภาพ หนูสู ทวิ ชก.3

โทรศัพท์  038-761195 โทรสาร 038-761195

50 หจก.ปาป้า ดีเทลล่ิง 1 นายพงศกร ชัยลังกา ทวิ ชก.3

120/1 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายธันวา แจ่มรอด ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 038-328084 โทรสาร 038-065123

51 ร้าน บูรพา การกลึง 1 นายโชคชัย โคช่วย ทวิ ชก.3

171/4 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-7626170

52 บริษทั เอน็.พรี.ซี.ชั่น จ่ากดั 1 นายเดชบุญ เขียวอิม่ ทวิ ชก.3

254/93 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายณัฐิศักด์ิ แดงงาม ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 038-063465,081-8651886

โทรสาร 038-063465

53 บริษทั ไทยออยล์ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ่ากดั 1 นายปิยนันท์ อดุหนุน ทวิ ชก.3

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-7222295-8 โทร 038-722155

54 บริษทั โอกโินะ จิเคน (ประเทศไทยป จ่ากดั 1 นายศิริพงศ์ โตทวีทรัพย์ ทวิ ชก.3

112 ม.6 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-759645 ต่อ14

โทรสาร 038-759571

55 บริษทั เจพ ีพรีซีชั่น จ่ากดั 1 นายสุรเชษฐ์ จันทร์สนิท ทวิ ชก.3

351/1 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20150 2 นายวุฒินันท์ จันทร์กลัด ทวิ ชก.3

โทรศัพท์ 085-2846843

56 บริษทั สุวรรณทรัพย์ เอน็จิเนียร่ิง จ่ากดั 1 นายอภิสิทธ์ิ รักษาทรัพย์ ทวิ ชก.3

789/2 ม.8 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-1409915

57 บริษทั เจเอวาย เอน็จิเนียร่ิง จ่ากดั 1 นายชัยธวัช สวรรค์ ทวิ ชก.ส2

114 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  2 นายสิริชัย อยู่ทรัพย์ ทวิ ชก.ส2

โทรศัพท์ 038-343901 โทรสาร 038-343902 3 นายสุวรรณ รอดส่าริด ทวิ ชก.ส2

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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58 บริษทั ไทย มนี เทค จ่ากดั 1 นายธวัชชัย มขุทอง ทวิ ชก.ส2

577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสุวรรณ เพชรกล้า ทวิ ชก.ส2

โทรศัพท์  038-100745, 089-2448446

โทรสาร 038-100745

59 บริษทั พทัยาฮอนด้าคาร์ส จ่ากดั 1 นายธนกฤษฎ์ อารีย์ ปกติ ชย.2

88/88 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-237888

60 หจก. M@TRIX AUTO SERVICE 1 นายธาราชล เพทนาค ปกติ ชย.2

247/4 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-8892908

61 บริษทั ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากดั (สาขาพทัยา)1 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุขสมโชติ ปกติ ชย.2

288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายวรพล ริยฟะจันทร์ ปกติ ชย.2

โทรศัพท์ 038-702462-6 โทรสาร 038-221171

62 อู ่ปัญญาแกส๊ เซอร์วิส 1 นายกติิตธร แสนรัง ปกติ ชย.2

271/9 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายรัชชานนท์ เพชรทอง ปกติ ชย.2

โทรศัพท์ 081-1615192 3 นายจันทวัฒน์ แกว้วันทา ปกติ ชย.2

4 นายพงศธร พวงร้อย ปกติ ชย.2

63 บริษทั ชลบุรีอซูีซุเซลส์ จ่ากดั (สาขาบางละมงุ) 1 นายธราดล สมสถาน ปกติ ชย.2

46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222420  โทรสาร 038-223585

64 อู ่Pat's Racing Shop 1 นายพสิิษฐ์ ทองเกดิ ปกติ ชย.2

6/28 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายชาณุวัฒน์ แตงเจริญ ปกติ ชย.2

โทรศัพท์  038-412815 3 นายธาราดล คชเสีนีย์ ปกติ ชย.2

65 อู ่รักไทย ศิลป์ 1 นายธนวัฒน์ ศรีราตรี ปกติ ชย.2

11/4 ม.3  ต.เขาไมแ้กว้ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายจตุรงค์ บุญเพิม่ ปกติ ชย.2

โทรศัพท์ 089-0988327

66 อู ่ปราโมทย์ เซอร์วิส 1 นายคาวิน ศรีกระสุน ปกติ ชย.2

554/9 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-221254

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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67 บริษทั สยาม เพาเวอร์ว เซอร์วิส จ่ากดั 1 นายปรเมทร์ แสงสุข ปกติ ชย.2

206/30 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-060597 โทรสาร 038-060597

68 อู ่ณรงค์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1 นายสหชัย สาสิทธ์ิ ปกติ ชย.2

127/45 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายจารุวัฒน์ มหารส ปกติ ชย.2

โทรศัพท์ 081-5786947 โทรสาร 084-9477309

69 บริษทั ซูไก จ่ากดั (มหาชน) 1 นายอดิเทพ นาคสมบูรณ์ ปกติ ชย.2

42/62 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ10540 2 นายไกวิทย์ คงมัน่ ปกติ ชย.2

โทรศัพท์ 02-7150000 ต่อ32 โทรสาร 02-3166574 3 นายเกรียงศักด์ิ ศรีประทุม ปกติ ชย.2

70 โรงแรม ไอบิส พทัยา(บ.ดิเอราวัณ กรุ๊ป จ่ากดั มหาชน) 1 น.ส.ณัฏฐ์ธิตา ต้ังถิ่นฐาน ทวิ กร.2

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.มยุรา ผายมอญ ทวิ กร.2

โทรศัพท์ 038-418160 3 น.ส.นันทนัช วิจารจิตร ทวิ กร.2

โทรสาร  038-418189 4 น.ส.วิชชุลดา ละออเอีย่ม ทวิ กร.2

5 น.ส.ธามนิี มคีล้าย ทวิ กร.2

6 น.ส.วริศรา ศรีวะโสดา ทวิ กร.2

7 น.ส.เจนจิรา กลมกรึง ทวิ กร.2

71 โรงแรม Thai Garden Resort 1 น.ส.พรชิตา อ่่ากลาง ทวิ กร.2

179-168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พกิลุแกว้ ดวนขันธ์ ทวิ กร.2

โทรศัพท์ 038-370614-8 3 น.ส.วิภาภรณ์ สืบบุตร์ ทวิ กร.2

โทรสาร 038-413575 4 น.ส.ภัทราวรรณ ผลัดประพทุธ ทวิ กร.2

5 นายจักรพงษ์ พนมยงค์ ทวิ กร.2

6 น.ส.มาลินี เจาะดี ทวิ กร.2

7 นายสัจญาณ เล่ประสุวรรณ์ ทวิ กร.ส.1

8 น.ส.ศิริวรรณ อนิส่าราญ ทวิ กร.ส.1

9 น.ส.สุภัสสรา อุม้ชู ทวิ กร.ส.1

# น.ส.ไอรดา คงไทย ทวิ กร.ส.1

# น.ส.สุภาภรณ์ ยืนสุข ทวิ กร.ส.1

72 โรงแรมพทัยาการ์เด้น 1 นายนราศักด์ิ อคุ่า ทวิ กร.2

157/77 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอธิป ภู่ระย้า ทวิ กร.2

โทรศัพท์ 038-426775-80 โทรสาร 038-426713

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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73 The Pizza Company 1 น.ส.ศศิวิมล อูตุ้่ม ทวิ กร.2

408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 092-2764118

74 โรงแรมเดอะชายน์ แอนด์ วิลล่า 1 น.ส.สุดารัตน์ เลิศนา ทวิ กร.ส.1

555/65ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สรัลรัตน์ แกว้สิงห์ ทวิ กร.ส.1

โทรศัพท์ 039-909800-20 3 น.ส.สายทิพย์ พุม่เพชร ทวิ กร.ส.1

โทรสาร  038-909888 4 น.ส.นภสร สงเกตุ ทวิ กร.ส.1

5 น.ส.สุปราณี ออ่นค่าลุน ทวิ กร.ส.1

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

353 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ปวีณา มณีธรรม ทวิ กร.ส.1

โทรศัพท์ 038-250421 3 นายจิณณวัตร ประเสริฐปาน ปกติ ชอ.ส2

โทรสาร 038-250511 4 นายอ่านาจ รัดดาดวง ปกติ ชอ.ส2

5 นายวารุจน์ ฟฟูอง ปกติ ชอ.ส2

6 นายจิรยุทธ คงอนิทร์ ปกติ ชอ.ส2

76 โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa 1 น.ส.ณริศรา ค่าต๋ัน ทวิ กร.ส.1

499/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.แพรพรรณ ภูลา ทวิ กร.ส.1

โทรศัพท์ 038-414616 3 น.ส.เจนจิรา ชื่นดวง ทวิ กร.ส.1

โทรสาร 038-424068 4 น.ส.หนึ่งฤทัย กรมนารถ ทวิ กร.ส.1

5 น.ส.วาสนา เอีย่มสอาด ทวิ กร.ส.1

6 น.ส.ผกามาส ปะวะภูชะโก ทวิ กร.ส.1

7 นายคุณาวุฒิ ยนต์สุวรรณ ทวิ กร.ส.1

77 โรงแรม เดอะ ลีลารีสอร์ท แอนด์ สปา พทัยา 1 นายณัฐคม นาคภักดี ทวิ กร.ส1

155 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-415991-9 โทรสาร 038-415990

78 บริษทั บ้านโฟม จ่ากดั 1 น.ส.เบญจวรรณ วันอว้น ทวิ ปวส.1

151/14 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ประภามาส ส่ือกลาง ทวิ ปวส.1

โทรศัพท์ 090-6394950

79 บริษทั ไทยซัมมทิ พลาสเทค จ่ากดั 1 น.ส.สุนิชญาพร ซิวจ่าปา ทวิ ปวส.1

200,204 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-491304 ต่อ 367

โทรสาร 038-493290

ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบชื่อสถำนประกอบกำร
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80 บริษทั เอม็ เอส เอม็ (ประเทศไทย) จ่ากดั 1 น.ส.นิตยา โซ๊ะเฮง ทวิ ปวส.1

38/8 ม.5 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง 2 น.ส.กมล อยู่ทรัพย์ ทวิ ปวส.1

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3 น.ส.นพรัตน์ เพชรขาว ทวิ ปวส.1

โทรศัพท์ 038-491961-5

โทรศัพท์ 038-490216, 038-490245

81 หจก.โรงน้่าแข็งบางละมงุ (ราชา) 1 น.ส.จีรภิญญา แสนศรี ทวิ ปวส.1

54 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์   038-249162-3 โทร 038-733168

82 บริษทั ไทยซัมมทิ พเีคเค 1 น.ส.อรชุดา สีดารักษา ทวิ ปวส.1

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

โทรศัพท์ 038-490580-5 

83 บริษทั ไมยเออร์ อนิดัสตรีส์ จ่ากดั 1 น.ส.สุชาดา ค่าแพง ปกติ คธ.3

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-404200 ต่อ 470

โทรสาร 038-490393

ชื่อสถำนประกอบกำร ชื่อนักเรียน - นักศึกษำ ระบบ
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8.ข้อมูลอำคำรสถำนที ่

   
 

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

 

2. อำคำรสุพรรณิกำร์ 2  (อำคำรส ำนักงำนหอประชุม) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : หอประชุม, ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื และงานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 
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3. อำคำรสุพรรณิกำร์ 3  (อำคำรกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชัน้ 5 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. อำคำรสุพรรณิกำร์  4  (อำคำรโรงฝึกงำนแผนกวิชำโลหะกำร) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชัน้ มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
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5. อำคำรสุพรรณิกำร์ 5  (อำคำรโรงฝึกงำนแผนกวิชำเทคนิคพื นฐำน และแผนกวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชัน้ มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏี/โรงฝึกงาน 

 
6. อำคำรสุพรรณิกำร์ 6  (อำคำรโรงฝึกงำน แผนกวิชำเครื่องกล/ไฟฟ้ำก ำลัง/อิเล็กทรอนิกส/์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 40 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
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7. อำคำรสุพรรณิกำร์ 7  (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 4 ชั น ศูนย์วิทยบริกำร) 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 8 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2544 

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

 
 

8. อำคำรสุพรรณิกำร์ 8  (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 4 ชั น แผนกสำมัญสัมพันธ์ ) 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั น 16 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2554 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญ สมัพันธ ์
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9. อำคำรสุพรรณิกำร์ 9  (อำคำรอ ำนวยกำร) 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 3 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10  เมตร  ยาว 28 เมตร  
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องผู้อ านวยการ, ฝา่ยบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงาน, ห้องประชุม 

 
 
 

10. อำคำรบ้ำนพักผู้บรหิำรระดับ 7-8 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้ 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2538 
การใช้งาน : บ้านพักผู้อ านวยการ 
มีพื้นที่ใช้สอย : 112  ตารางเมตร 
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11. อำคำรบ้ำนพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้ 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6.20 เมตร ยาว 18 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2540 
การใช้งาน : บ้านพักคร ู– อาจารย ์

 
 

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

 
 

14. อำคำรส ำนักงำนเอนกประสงค์ (พละศึกษำ) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชัน้ 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2548 
การใช้งาน : สนามกีฬา/จดักิจกรรม 
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15. อำคำร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชัน้ 
ขนาดอาคาร : กว้าง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2551 
การใช้งาน : ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา และส านักงานประชาสัมพันธ์ 

 
 

16. อำคำรคูหำลูกเสือ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2554 
การใช้งาน : อาคารคูหาลูกเสือ 

 
 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   105 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. อำคำรศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง  6   เมตร     ยาว  16   เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องสหกรณ์, ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ, ห้องขายกาแฟ&เบเกอรี่ 
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  ที่มา : งานอาคารสถานที่      ข้อมูล ณ วันที ่27 ธันวาคม 2557  
 

   

19. อำคำรเรือนทรงไทย (ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมโครงกำรพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง) 
ลักษณะอาคาร : อาคารเรือนทรงไทย 3 หลัง 
ขนาดอาคาร :  
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องเกียรติยศ, ห้องรับรอง, ห้องแสดงพระราชกรณียกิจเศรษฐกิจพอเพียง 

 
20. ลานกีฬาและออกก าลังกายในร่ม 
ลักษณะอาคาร : โครงหลังคาเอนกประสงค์ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดอาคาร : กว้าง 22  เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2557 
การใช้งาน : กิจกรรมหน้าเสาธง ลานกีฬา กิจกรรมอื่นๆ 
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1. อาคารหอประชุม  1 ชั้น/ชั้นลอย พื้นที่  960  ตร.ม. แบบเลขที่  35604 

2.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 1920 ตร.ม. แบบเลขที่ 35301 
3.อาคารเรียน 1 ชั้น พื้นที่ 320 ตร.ม. อาคารชั่วคราวรับบริจาค 
4.อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น พื้นที่ 1368 ตร.ม. แบบเลขที ่
5.อาคารอเนกประสงค์ (อาคารพละ) 1 ชั้น  พื้นที่ 800 ตร.ม. 2 แบบเลขที่  
6.อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น /ชั้นลอย พื้นที่ 480 ตร.ม. 2 แบบเลขที่ 35606 
7.อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น พื้นที่ 400 ตร.ม. แบบเลขที่ กช.1200 
8.ลานกีฬาเอนกประสงค์(โดม) 
9.อาคารชั้นเดียวสหกรณ์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
10.อาคารโรงอาหาร 
11.โรงจอดรถจักรยานยนต์ 
12.อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 2 ชั้น แบบเลขที่ 35401 
13.อาคารบ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย 2 หลัง แบบเลขที่ 36404 
14.อาคารบ้านพักภารโรง 1 ชั้น 2 หน่วย 3 หลัง แบบเลขที่ 36001 
15.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น(ตึกสามัญฯ) 
16.อาคารอ านวยการ 3 ชั้น  
17.อาคารพัสดุ 
18.อาคารส านักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา 1 ชั้น พื้นที่ 112 ตร.ม. อบจ. บริจาค 
19.อาคารงานปกครอง 
20.โรงจอดรถยนต์ 
21.อาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 2 หลัง แบบเลขที่ 36002 
22.ศาลากลางสระน้ า 
23. หอพระ 
24. บ้านพักครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

11 

8 

5 

9 

2 
16 

4 

14 

5 

10 

14 

13 

14 

3 

6 

6 
5 

21 
21 

1 

16 

12 

 

19 

17 

22 

ถนนหน้ำวิทยำลัย 

แผนผัง วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 2557 

 

23 

15 

 

 18 

 7 

 

 

แปลงนำ 

24 

24 

 14  
20

0 

13 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   108 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

9.ข้อมูลทำงสังคม   
 

ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ 
ชลบุรี  เมืองชายทะเลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ  ดินแดนชายทะเลอันมั่งคั่งแห่ง

นี้  ได้ผันผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน  จากการเป็นเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต  พัฒนามาสู่เมือง
เกษตร  อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว  สิ่งนี้อาจสะท้อนคุณลักษณะส าคัญของคนเมืองชล  ซึ่งมีความขยันและ
มองการไกล  กอปรกับทรัพย์ในดินสินในน้ า  ต่างช่วยกันเอื้ออ านวยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ  เป็นไปอย่าง
สะดวกราบรื่นและต่อเนื่อง   
ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  1,364,002  คน ประชากรแฝงประมาณ 1,500,000 คน  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ผู้โยกย้ายเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพื้นถิ่นจริงๆของ
ชลบุรีแล้ว  จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล  นาไร่  ท าปศุสัตว์  และท าเหมืองแร่  โดย
ลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง  ใช้ชีวิตเรียบง่าย  ประหยัดอดออม  เอาการเอา
งาน  หนักเอาเบาสู้  มีความเป็นมิตร  และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ  แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรี
จะเจริญรุดหน้าไปมาก  อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม  ทว่าคนเมืองชลก็
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น  สะท้อนออกมาในรูปแบบงาน
เทศกาลประจ าปีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้านและงานเครื่องจักสานพนัสนิคม  งานประเพณีวันไหล 
(งานก่อพระทรายวันไหล)  ในช่วงหลังวันสงกรานต์  งานประเพณีกองข้าวอ าเภอศรีราชา  งานประเพณีวิ่ง
ควายอันคึกคักสนุกสาน  รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี  เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนแสดงให้
ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 

คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือนับถือศาสนา
คริสต์  อิสลาม  และอื่นๆ  โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือ
ด้วย   เช่น  เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่ม
ขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บ าเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆทั่วจังหวัดชลบุรี   หรืออีก
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ  คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข  เพื่อสักการะและขอพรจากเจ้าแม่
สามมุข  บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา  สองตัวอย่างนี้คือความเชื่อของชาวจีนที่
ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถิ่น  จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีสว่นใหญ่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว ซึง่เชี่ยวชาญ
การคา้และมีบทบาทส าคญัในเรื่องเศรษฐกิจ  ประมง  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  และเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ (รชักาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ท าการค้าและประมงอย่างกวา้งขวางจน
มีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้น าอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายแถบอ าเภอ
บ้านบึง  อ าเภอพานทอง และอ าเภอพนัสนิคม  ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที ่5 มักท าอาชีพปลูก
ผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน  ส าหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลที ่3  มีอาชีพท าไร ่ท านา 
และมีความสามารถพิเศษในการท าหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
ปัจจุบันมีอาชีพท าสวนผลไม้  ไร่มันส าปะหลัง  และค้าขายในตลาด  เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและ
ศาสนาทุกวันนี้  ชลบุรีได้ก้าวย่างผ่านยุคแห่งการพัฒนา  จนสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อม  ทั้งในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การเกษตร  วิถีชีวิต  และสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์   กลายเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์  น่าเที่ยว  น่าลงทุน  และมีความปลอดภัย
สูงศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว   จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน้ าเอกแห่งบูรพาทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคม
โลกได้อย่างสมภาคภูมิ 
ข้อมูลทำงตลำดแรงงำน  ปัจจุบันชลบุรีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคง  เติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเป็น
แหล่งที่น่าลงทุน  โดยในปี พ.ศ. 2550  ชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.74 ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัว  368,369 บาท  จัดเป็นล าดับที่  5 ของประเทศไทย   ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดส่วนใหญ่
มากจากการท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะเป็นผลจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าเรือน้ าลึกแหลม
ฉบัง  ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  (Eastern  Seaboard)  นั่นเอง ชลบุรีวันนี้จึงเป็นจังหวัดที่
สามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตามยุคสมัย  โดยเฉพาะปัจจุบันที่ก าลังมีการนี้พัฒนาจากเมืองเกษตรและ
ประมง ไปเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ  คนเมืองชลจึงเริ่มหันเข้ามาท างานใน
ระบบราชการ  บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ตามภาวะความต้องการแรงงานของตลาด
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน  ควบคู่ไปกับการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่สามารถรักษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ประเพณี  และวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้  จึงกลายเป็น
เรื่องท้าทายส าหรับชลบุรีที่ก าลังก้าวเดินไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์  
“เที่ยวชลบุรีไม่มีค ำว่ำน่ำเบื่อ  กิจกรรมเหลือเฟือ  แหล่งท่องเที่ยวมำกมี  สัมผัสเกลียวคลื่นครำม  สำยน  ำใส  ลมเย็น
สบำย  ภำยใต้ไอแดดอุ่น  ท่องเท่ียวแหล่งประวัติศำสตร์  ธรรมชำติ   วัฒนธรรม   และควำมรู้หลำกหลำยครบรส  ปิดท้ำย
ด้วยแหล่งบันเทิงและแสงสีสุดอลังกำร  ชลบุรี  บ้ำนของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกชื่นชม” จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งที่มี
สถำนที่ท่องเที่ยวสวยงำมและน่ำสนใจเป็นจ ำนวนมำก โดยจ ำแนกออกเป็นหลำยประเภท  ประกอบด้วย  แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชำติ  แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศำสตร์  แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย  และแหล่ง
ท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่  อำทิ หำดพัทยำ หำดบำงแสน เกำะสีชัง  หมู่เกำะไผ่  สถำบันวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  สวนสัตว์เปิดเขำเขียว   วัดใหญ่อินทำรำม  วัดญำณสังวรำรำมฯ  วิหำรเซียน  หมู่บ้ำนช้ำง  สวนเสือ
ศรีรำชำ  เมืองจ ำลอง สวนนงนุช   อุทยำนหินล้ำนปีและฟำร์มจระเข้พัทยำ  และอื่นๆอีกมำกมำย  ควำมหลำกหลำยซึ่งมำ
รวมกันอยู่ในแหล่งเดียวนี เอง  เอื ออ ำนวยให้ชลบุรีกลำยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งทุกคนมิอำจปฏิเสธได้สถำนกำรณ์
กำรท่อง เที่ ยวในช่วง เดือนมกรำคม -ธันวำคม พ.ศ .  2553 ที่ ผ่ ำนมำ ชลบุ รี มีจ ำนวนนักท่อง เที่ ยว
ประมำณ  9,335,399  คน  เพ่ิมขึ นจำกปี พ.ศ.  2552  จ ำนวน  1,156,423  คน  ท ำรำยได้   65,462 ล้ำนบำท   เฉพำะเมือง
พัทยำแห่งเดียวมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2553 มำกถึง  4,007,623  คน  จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติซึ่งมำเยือนจังหวัดชลบุรี   เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ชำวรัสเซีย จีน  ไต้หวัน เยอรมนี  และอินเดีย
ตำมล ำดับ โดยนักท่องเท่ียวแต่ละคนมีระยะเวลำพ ำนักเฉลี่ยอยู่ในจังหวัด  2.59 วัน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
ปัจจัยที่ช่วยเอื้ออ านวยให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของชลบุรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มิได้มีเฉพาะความหลากหลาย
ของตัวแหล่งท่องเที่ยวเองเท่านั้น  หากแต่ยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอีกหลายประการ  อันได้แก่นโยบาย
ส่งเสริมของส่วนกลางและทางจังหวัด  รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน  นอกจากนี้ชลบุรียัง
มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  โรงแรมระดับห้าดาว  ร้านอาหารทะเลรสเลิศ  สปา  สนามกอล์ฟ  ฯลฯ  ที่
ล้วนทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว   และปลอดภัย  เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว  ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครของชลบุรี
แล้ว  แม่เหล็กส าคัญซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ก็คือ  “เมืองพัทยำ”  ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง
แสงสีที่ไม่เคยหลับใหล  เมืองพัทยาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและน าพาตนเองก้าวสู่เวทีโลกได้  โดยมีความโดด
เด่นทางด้านธรรมชาติและกิจกรรมบันเทิงเป็นฐานกลยุธที่ส าคัญ  ตัวหาดพัทยาแม้ยาวเพียง 3 กิโลเมตร  ทว่า
มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งทอดยาว  ชายหาดขาวสะอาดเนื้อเนียน  และมีกิจกรรมทางน้ าหลากหลายรอให้ไป
สัมผัส  หาดพัทยาแบ่งเป็น 3 ส่วน   คือ  พัทยาเหนือ  พัทยากลาง  และพัทยาใต้  โดยที่ชายหาดพัทยาใต้นั้น
ถือเป็น “ศูนย์กลำงแห่งแสงสี”  ที่คึกคักคับคั่งไปด้วยที่กิน  ที่พัก  แหล่งช็อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า  บาร์
เบีย  รวมถึงจุดเช่ารถ  เรือ  และท่าเรือไปสู่เกาะล้าน  นอกจากนี้ยังมีการปิดถนนให้คนเดิน
เที่ยว  หรือ Walking Street  ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ด้วย  พัทยาจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์
แบบ  ของความหลากหลายลงตัวทั้งมวลในโลกแห่งการท่องเที่ยวยุคสหัสวรรษใหม่นี้อีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ชื่อ
ของชลบุรีและพัทยา  ได้รับการบรรจุไว้ในคู่มือท่องเที่ยวระดับโลกหลายเล่ม  ก็เนื่องมาจากที่นี่เป็นศูนย์รวม
ของกิจกรรมหลำกหลำยจนคิดไม่ถึง  มาเที่ยวชลบุรีจึงไม่มีค าว่าน่าเบ่ือแน่นอน  เริ่มตั้งแต่กิจกรรมทางน้ าตาม
ชายหาดและเกาะแก่ง  จะเล่นน้ า  นั่งเรือกล้วย  ขี่เจ็ตสกี  เล่นพาราเซลลิ่ง  เล่นวินด์เซิร์พ  ไคต์เซิร์พ  หรือ
แล่นเรือใบ  ชลบุรีก็มีพร้อม  หรือจะเลือกไปด าน้ าตื้น (Snorkeling)  และด าน้ าลึกแบบสกูบา (Scuba) ที่เกาะ
ล้าน  ก็ไม่มีปัญหา  แต่ที่พิเศษสุดก็คือ  การนั่งเรือกึ่งด าน้ าลงไปชมโลกใต้ทะเลที่เกาะล้านและเกาะ
สาก  สัมผัสความหลากหลายของสรรพชีวิตใต้โลกสีครามแห่งท้องทะเลตะวันออกชลบุรีวันนี้จึงพร้อมแล้ว
ส าหรับนักท่องเที่ยวทุกคน  ในการมอบประสบการณ์ดีๆ  และเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนในชีวิตให้สมบูรณ์
แบบ  สมกับค าว่า  “ชลบุรี  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งทะเลตะวันออก”  อย่างแท้จริง“ชลบุรีเมืองหน้าด่าน
ชายทะเล  ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใครๆก็ยอมรับ  วันนี้เรามีแหลมฉบัง  ท่าเทียบเรือระดับ World 
Class  ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร  และวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน  ความทันสมัยได้
มาตรฐาน  ผสานวิสัยทัศน์กว้างไกล  ท าให้ชลบุรีมีท่าเรือนานาชาติซึ่งโลกต้องเหลียวมามอง” 
ด้วยปัจจัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์  มีชายฝั่งทะเลทอดยาวกว่า 160 กิโลเมตร  อีกทั้งคลื่นลมไม่รุ่นแรง
มากนัก  แม้ในฤดูมรสุม  เอื้ออ านวยให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการสร้างท่าจอดเรือ
พาณิชย์  ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี  ต าแหน่งที่ตั้งของชลบุรีที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของ
ประเทศ  อีกทั้งไม่ห่างไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก  ยิ่งเสริมให้ชายฝั่งทะเลตะวันออกของชลบุรี 
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กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกทางทะเลของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว   รัฐบาลจึงจัดให้ชลบุรีเป็นพื้นที่
เป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)  ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 20 
ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2544 ครอบคลุมพื้นที่ถึง 8.3 ล้านไร่  ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังได้รับฉายาว่าเป็น  “A 
World Class Port”  มีลักษณะเป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  บนพื้นที่ขนาด 
6,340 ไร่  สามารถรองรับเรือขนำดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ท าหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม   ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่
เรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่ง
หน่ึงของโลก  จากการจัดอันดับท่าเทียบเรือที่เป็น World Top Container Portโดยนิตยสารชั้นน าของโลก
อย่าง LoylldList  ท่าเรือ ด้วยลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว  กัมพูชา  และมาเลเซีย  อีกทั้งยังสามารถติดต่อท าการค้าผ่านแดนกับประเทศ
ใกล้เคียง ได้แก่  จีนตอนใต้ และ เวียดนาม เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็น “หน้ำด่ำนของภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ท าให้ท่าเรือแหลมฉบังมีข้อได้ เปรียบในลักษณะที่เป็นท่าเรือที่มีดินแดนหลังท่า 
(Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ท าให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปเป็น “Gateway Port”  โดยพยายามดึง
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มาเป็น Hinterland ของท่าเรือแหลมฉบังในอนาคตท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทนัสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้า
ขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพื้นที่สนับสนุน (Supporting Areas) ส าหรับประกอบการท่า
เทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน   รถไฟ  และ
ทางน้ า  เข้า-ออกเชื่อมโยงกับภาคต่างๆภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 
ดีเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้น  ท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอส าหรับพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น สถานี
จอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า  และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเสริมอื่นๆด้วย เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยที่ ได้
มาตรฐานสากล     ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรได้ด้านการประกอบการ ท่าเรือ
แหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง   เนื่องจากเน้นเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท่าเทียบเรือและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จาก
การแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ อย่างสูงสุด  โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพและมีนโยบายจ ากัดตู้สินค้า 
ผ่านท่าเรือกรุงเทพไว้ไม่เกิน 1.0 ล้านทีอีย ู ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2539 แล้วการมีท่าเทียบเรือระดับโลกอย่างแหลม
ฉบังอยู่ในจังหวัดชลบุรี  จึงช่วยพัฒนาศักยภาพดา้นอุตสาหกรรม  การคมนาคมขนส่ง  การสาธารณสุข 
ไฟฟ้า  ประปา  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสามารถสร้างงานให้ 
 แก่คนท้องถิ่นได้อีกนับหมื่น  หรืออาจถึงแสนต าแหน่ง  ก่อให้เกิดความตื่นตัวและการเรียนรู้เพื่อการ 
พัฒนาบุคคลากรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ  ผลรายงานการส ารวจประจ าปี พ.ศ. 2552 เป็น
ดังนี้  คือ  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจ านวน 2,848 แห่ง  เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2551   จ านวน  152  แห่ง  มีจ านวนคนงานทั้งสิ้น 173,025  คน เงินทุนจ านวน  370,375  ล้านบาท 
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และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม  5 นิคม   จ านวน  1,112  แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ.  2551  จ านวน 466  แห่ง  มีคนงาน 122,646  คน  เงินลงทุนรวม  409,700  ล้านบาท   รวมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจ านวน  3,960  แห่ง  คนงานจ านวน  2,776  คน      เงินลงทุน
ทิ้ง  756,878,450,225  บาท  ผลประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็นรายได้หลักของจังหวัดชลบุรี 
โดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองต่อไป  ชลบุรีวันนี้พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเตม็ก าลัง  เพื่อพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมและท่าเรือระดับนานาชาติให้ชาวโลกได้ประจักษ์   สมดังฉายาที่ว่า  “A World Class Port” 
 

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 
1.ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดชลบุรี 

1.1ประวัติเมืองชลบุรี 
 จังหวัดชลบุรี  เป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย 
แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ  โดยใน
ท าเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยาก าหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา  ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อต าบลส าคัญ
ของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ปัจจุบัน
คือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล 
มีการท าไร่ ท านา ท าสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือส าเภาเข้ามา
ค้าขายกับกรุงสยามด้วยดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ
สามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชน
กลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพื่อการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและก าไล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิด
จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย 
เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดส ารวจที่ต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์โคกพนมดี ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็น
ที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณา
เขตของ 3 เมืองน้ีรวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 

2.  สัญลักษณ์และค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
 2.1  ตรำประจ ำจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
  
 
 
 

ธงประจ าจงัหวดัชลบุรี ตราประจ าจงัหวดัชลบุรี 
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ตราจังหวัดชลบุรี เป็นรูปภู เขาอยู่ริมทะเล   แสดงถึงสัญลักษณ์ส าคัญ 2 ประการของ
จังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์  และ “รูปภูเขำอยู่ริมทะเล” หมายถึง
เขาสามมุข  อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์   เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี  ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป  ซึ่งต่างมีความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบ
ไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึง
กลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์ส าคัญยิ่งแห่งหน่ึงของชาวชลบุรีมาโดยตลอด   
 

 2.2  ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
  “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน   จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย”  
 

 2.3  ดอกไม้และต้นไม้ประจ ำจังหวัด  
          ดอกไม้ประจ ำจังหวัด  ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่ำ  ชื่อ
วิทยาศาสตร์  Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เปลือกต้นสีน้ าตาลด าแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มี
ดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ  กลีบดอกสีเหลืองอ่อน  และ
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์  เช่น  เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  แก่นให้ผ้าได้
ดี ใบผสมกับน้ าใช้สระผม และประโยชน์ในทางสมุนไพร  คือ  แก่นมีรสขมฝาดร้อน  ใช้บ ารุงโลหิต  แก้
กระษัย  แก ้คุดทะราด  แก้ผื่นคัน  และขับปัสสาวะพิการ 

 

 2.4  วิสัยทัศน์จังหวัด 
  “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน” 

 

 2.5  พันธกิจจังหวัด 
 1.  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน ทุกด้าน 
 2.  สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยส์ิน 

           3.  บริหารจดัการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
          4.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทกุ ๆ ดา้น 
 5.  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 

2.6  ค่ำนิยมจังหวัดชลบุรี 
  "ซ่ือสัตย์ สุจรติ มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
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 2.7  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั มั่นคง เพื่อให้
     ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ
     ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีความสุข  ประชาชนมี
     ความรูคู้่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการ 
     เรียนรู้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวน  
     การมีสว่นร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ 
     ประโยชน์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความ 
     ต้องการของตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ไดม้าตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม
     ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสูร่ะบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และ
     พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสรา้งพื้นฐานและ 
     แหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
     จังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

3.  ประวัติควำมเป็นมำของเมืองพัทยำ 
3.1  ประวัติเมืองพัทยำ 

 เดิมที่ "พัทยำ" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ  เริ่มรู้จักกันจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 
2310 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า 3เดือน พระยาตาก (สิน)ขณะนั้นยังเป็นพระยาก าแพงเพชร ลง
ความเห็นว่าหากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไปจะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอน
พระยาก าแพงเพชรจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปตั้งหลักใหม่ให้มีก าลังทัพเข้มแข็งข้ึนค่อยกลับมากู้กรุงคืน
พระยาก าแพงเพชรได้เริ่มเคลื่อนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอยหนี
การตามล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระทั่งเลยเข้าแขวงเมือชลบุรพีระยาก าแพงเพชรหยุดพักทัพที่บริเวณ 
หน้าวัดใหญ่อินทรารามในปัจจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พกัที่บ้านหนองไผ่ ต าบลนา
เกลือแขวงเมืองบางละมุง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังสถานีต ารวจภธูรพัทยำ     ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าวเอาไว้วา่ขณะที่ นำยกลม  เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ที่นั่นตั้งทัพคอยสกัดคิดจะ 
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ต่อรองพระยาก าแพงเพชรในตอนนั้นขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารทีร่่วมเดนิทางมาแห่
ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู ่ดว้ยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรงกลวั
พระเดชานุภาพวางอาวุธสิ้นพาพรรคพวกพลเข้ารว่มกองทัพกับพระยาก าแพงเพชรจากนั้นพระยาก าแพงเพชร
ก็น้ าทัพไปหยุดประทับ ณ สถานที่ที่มีหนองน้ าครั้งรุ่งข้ึนหรือวันอังคารแรม 6 ค่ าเดือนยี่ นายกลมจึงน าไพรพ่ล
หมื่นหน่ึงน าทัพไปถึง ณ ต าบลหน่ึงและหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดนิทัพมาถึง นาจอมเทียนและทุ่ง
ไก่เตี้ย สัตหีบโดยหยุดพกัแรมแห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกต าบลน้ีว่า "ทัพพระยา"และเปลี่ยนมาเรียกใหม่ 
"พัทธยา"เน่ืองจากเห็นว่าตรงบริเวณทีพ่ระยาตากมาตั้งทพันั้นท าเลดี และมีลมทะเลชื่อ "ลมพัทธยา"ซึ่งก็คือลม
ที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่ แห่งนี้ว่า "หมู่บ้ำน
พัทธยำ"ต่อมาปัจจุบันค าว่า"พัทธยำ"ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยำ"     
 3.2  ลักษณะทำงกำยภำพ        

 ที่ตั้ง เมืองพัทยา  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก บริเวณเส้นรุ้งที่  13 °เหนือ  และเส้นแวงที่  101°
ตะวันออก อยู่ในท้องที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร    
ตั งอยู ่ เลขที่  171  หมู่ 6  ถนนพัทยาเหนือ  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี 20260    
อาณาเขต                        
ทิศเหนือ       :  เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย          
ทิศตะวันออก :  ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันออกประมาณ 900 เมตร)   
ทิศตะวันตก      :  ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล                               
ทิศใต ้            :  จรดพื้นที่ต าบลห้วยใหญ ่      
 พื นที่ทั งหมด 208.10 ตำรำงกิโลเมตร  (130,062.50 ไร่)     
 - พื้นดิน  (รวมเกาะล้าน)      53.44      ตารางกโิลเมตร  (33,400 ไร่)   
 - พื้นน้ า                          154.66    ตารางกิโลเมตร  (96,662.50 ไร่) 
          - เกาะล้าน                       4.07       ตารางกโิลเมตร  (2,543.75 ไร่)   

  พัทยาประกอบด้วยพื้นที ่ 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 มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลหนองปรือและพื้นที่

บางส่วน   อยู่ในเขตต าบลนาเกลือ  ต าบลห้วยใหญ่และต าบลหนองปลาไหลลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่
เนิน  มีที่ราบน้อย  ที่ราบส าคัญจะเป็นที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านที่พักอาศัย
จะอยู่ถัดจากหาดพัทยาขึ้นไปทางตอนบน  โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน 100 ม.รทก. 
นับตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเตี้ย ความสูงประมาณ  35 ม.รทก.(เมตรที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง)บริเวณ
ถัดลงมาเป็นเขาน้อยเขาตาโลและเขาเสาธง  สูงประมาณ  65 ม.รทก. (เมตรที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง)  
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แนวเขานี้แตกตัวออกไปต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก   ซึ่งติดกับชายฝั่งทะเล  สูง
ประมาณ  98 ม.รทก.   ซึ่งท าให้เกิดที่ราบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเลอีก 2 แห่ง  อยู่ทางตอนบนและ
ตอนล่าง  โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณนาเกลือ      ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชนแถบ
นี้  ส่วนที่ราบตอนล่าง  มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล  ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเล
ประมาณ  1  กิโลเมตร  และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว  ท าให้เกิดทางน้ าตาม
ธรรมชาติ  ลักษณะล าน้ าโดยทั่ว ๆ ไป  มีขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง   เช่น  คลองนาเกลือ  คลองเสือ
แผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น รวมทั้งในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ
อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ  8  กิโลเมตร  เช่น  เกาะล้าน เกาะครก  และเกาะสาก 

3.4  สภำพทำงธรณีวิทยำ 
สภาพธรณีวทิยาของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาประกอบด้วยหินประเภทต่างๆอธิบายได้ดังนี้ 
1. ตะกอนล าน้ าและหินกรวด  (Alluvium, Eluvium ,Valley fill and River Gravel) เป็นบริเวณที่

ตะกอนดินและหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้ าซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึงปัจจุบัน
ลักษณะ     ดังกล่าวส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นที่เมืองพัทยา 

2. หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคไทรแอสสิก 
พบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝั่งทะเล 

3. หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีซ่ึงเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัสพบเห็นได้ทางด้านตะวันตกของเมือง
พัทยาเป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิทหน่วยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เป็นหน่วยหิน
ตะกอนและหินแปรที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส  ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหินดินดาน 
หินทรายในหลาย ๆ บริเวณที่แปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์  หินอาร์กิลโลท์  หินควอร์ทไซด์และหินชนวน  พบเห็น
ได้บริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะล้าน) 

3.5  ที่ตั งเมืองพัทยำ 
 พัทยำ ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 140 กิโลเมตร
และห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 160 กิโลเมตร  ซึ่งพัทยำแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยำเหนือ พัทยำ
กลำง พัทยำใต้และหำดจอมเทียน 
พัทยำกลำง พัทยำกลำงอาจจะน่าใจน้อยกว่าพัทยำเหนือ  โรงแรมส่วนมากไม่ได้มีขนาดใหญ่   ร้านอาหาร
ต่างๆ  ก็จะเล็กกว่าแถบอื่นๆ ที่นี่คุณจะพบกับจุดเริ่มต้นของพัทยาบาร์เบียร์ หรือบาร ์เปิด (Open Air) 
นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้า  และบาร์อะโกโก ้มากมาย  ส ำนักงำนต ำรวจพัทยำและส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองก็อยู่ที่นี่เช่นกัน รอยัลการ์เด้น พลาซ่า (Royal Garden Plaza)  และไมค์ เพลซ (Mike's Place) ซึ่งเป็น 

สองห้างสรรพสินค้าหลักก็ตั้งอยู่พัทยำกลำงนี้เช่นกัน  ที่นี่ยังมีตรอกซอยเล็กๆ มากมาย   โดยมีซอยไปรษณีย์ 
และซอยพัทยำแลนด์ 1,2 และ 3 เป็นหลัก ส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชำยหำดใกล้ๆ กับ
แยก พัทยำใต้ "วอร์คกิ ง สตรีท" ซอยต่างๆ จะพาคุณสู่ถนนสายสอง ซึ่งมีบำร ์  ร้ำนอำหำร  และร้านอุปกรณ์
ด าน้ าเล็กๆ สองร้าน   ที่นี่ยังมโีรงแรมและเกสเฮาส ์เล็กๆที่เสนอ ราคาที่พักแบบสมเหตุสมผล 
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พัทยำนำเหนือ (นำเกลือ) 
     ในอดีตก่อนที่น่าเกลอืจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว    เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากอ่น  อาชพีหลักของ
ชาวนาเกลือ  คือ  การท านำเกลือ จึงท าให้มีกลิ่นอายของบ้าน เรือโบราณอยู่ในปัจจุบัน ที่นำเกลือ คุณยังคง
จะได้เจอบ้านเรือนเก่าๆ ที่ท าดว้ยไม้, ถนนสายแคบๆ  ร้านก๋วยเตี๋ยวทอ้งถิ่น และเรือหาปลา  บรรดาบ้านเรือน
ที่สร้างอยู่เหนือ แอ่งน้ าดเูหมือนกันภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับร้านขายของหัตถกรรมซึ่งเป็น
หัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อไปถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ เริ่มต้นถนนเลียบชำยหำด
อาณาเขตพัทยำเหนือ  สิ่งแวดล้อมก็จะดูแตกตา่งจากนาเกลือไปอย่างสิ้นเชิง  บรรดาโรงแรม บ้านพัก และ
ร้านอาหาร ถูกสร้างข้ึนมากมายติดกับถนนเลียบชำยหำดและที่นี่คุณยังสามารถเดินเล่น ใตร้่มต้นปาล์มไปตาม
ทางเดินเท้าเลียบชำยหำด ที่เพิ่งสร้างเสร็จไปยังสว่นของพัทยำ    ที่เป็นที่รู้จักกันดวี่าถนนสองสายสอง
พัทยำ  ซึ่งมีโรงแรม  แหล่งช็อปป้ิง  คลับ บาร ์และส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู ่
พัทยำใต้ 
     ถนนพัทยาใต้โค้งมากจากถนนเลียบชำยหำด แหล่งชุมชนแถบน้ีถูกเรียกว่า  "วอล์คกิ ง สตรีท (Walking 
Street)"   เขตเดินเท้านี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ จะน านักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าเล็กๆ มากมาย ซึ่ง
บริการ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องกีฬา รา้นขายเครื่องประดับ และร้านขายของที่ระลึก  ที่นี่ยังมีบาร์
มากมาย และยังมีร้านอาหารทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการรบัประทาน
อาหาร พัทยาใต ้นั้นเก่าแก่และดูวุ่นวายกว่าสว่นอืน่ๆของเมืองพัทยาคุณสามารถเดินทะลุโรงแรมสยามเบชอร ์
(Siam Bayshore)   และถนนอัฐจินดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเขตแดนเมืองพัทยำใต ้ เดินไปตามซอยเล็ก ๆ 
โดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะเล็กซักแค่ไหนแต่มันจะน าทางคุณสู่ถนนพระต าหนักซึ่งเป็นด้านหลังของพัทยาและ
น าไปสู่ ถนนพัทยาสายสอง           
หำดจอมเทียน                                 
 รอบๆ หำดจอมเทียนก็เหมือนกับหลายๆ  ที่ในประเทศไทยซึ่งคุณจะเจอการสะกดค าที่แตกตา่งกนั
ของค าว่า "Jomtien"  หาดหกกิโลเมตรของหำดจอมเทียนถูกแบ่ง จากส่วนอื่นๆในเมืองพัทยาดว้ยเนินเขา
ด้านหลังของพัทยำใต ้  เมื่อขับรถผ่านเนินเขา และผ่านพระพทุธรูปใหญ่  รวมทั้งโรงแรมรอยัลคลปิ  ก็จะลงมา
สู่หาดที่ค่อนข้างเงียบ  หาดนั้นก็คือหำดจอมเทียน ชำยหำดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬาทางน้ า  
เน่ืองจากพื้นที่แถวนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมาจากอำ่วไทย   และทะเลที่หาดนี้ยังมีความ คับคัง่ของเรือ
น้อยกว่าที่อ่ำวพัทยำนอกจากนี้หาดจอมเทียนยังเป็นที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดด 
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คณะผู้ด ำเนินงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
 1.  นายปริวัฒน์   ถานิสโร  ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคพัทยา 
 2.  นายวิทยา  อินสว่าง  รองผู้อ านวยการ 
 3.  นางนพพร  สุรินทร ์  รองผู้อ านวยการ 
 4.  นายศริเมศร ์  พัชราอริยธรณ ์  รองผู้อ านวยการ 
 5.  นายนิทัศน ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 1.  นางสาวบุศรินทร์ บุญก่อ  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 2.  นางอัญชล ี  บุญก่อ  หัวหน้างานบุคลากร 
 3.  นางสาวอรพินท ์ อึ๊งเจริญ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
 4.  นางจินตนา  จินดาศร ี หัวหน้างานทะเบียน 
 5.  วา่ทีร่.ต.จรีพงษ์ จันทราวงษ์เดชา หัวหน้างานพัสด ุ
 6.  นายนพรัตน ์  กลิ่นหอม หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 7.  นายสรุิยา  ธงภักด ี  หัวหน้างานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
 8.  นายนท ี  ลอยเมฆ  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 9.  นายสัญญา  งาสระน้อย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
คณะผู้จัดท ำข้อมูลสถำนศึกษำ 
 1.  นายสงา่  คูค า  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 2.  นายภานุมาศ  พุมมา  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 3.  นายมนูญ  วินทะไชย ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 4.  นางสาวทพิย์รตัน ์ ธิภาศร ี  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 5.  นางสาวระพินนาถ   จุลเสวก  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
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