
ข้อมูลสถานประกอบการ 
สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2558 

 
ล าดับ  

ท่ี 

 
สาขางาน 

 
จ านวน 
สถาน

ประกอบการ 

                                 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

 
รวม 

 
ปวช. ปวส. 

1 ยานยนต์ 13 73 - 73 
2 เทคนิคยานยนต์ 18 - 42 42 
3 เครื่องมือกล -     -  - - 
4 เทคนิคอุตสาหกรรม 7 - 15 15 
5 ไฟฟ้าก าลัง 7 29 - 29 
6 ติดตั้งไฟฟ้า - - - - 
7 โครงสร้าง 2 9 - 9 
8 เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 5 - 10 10 
9 อิเลก็ทรอนิกส ์ 8 31 - 31 
10 อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 - 13 13 
11 เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 13 27 - 27 
12 คอมพิวเตอรฮ์าร์ดแวร ์ - - - - 
13 การบญัชี 21 13 25 38 
14 การขาย - - - - 
15 การตลาด 15 19 13 32 
16 ธุรกิจค้าปลีก 1 9 - 9 
17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 17 - 17 
18 เทคโนโลยีส านักงาน 19 - 35 35 
19 การโรงแรม 18 38 21 59 
20 บริการอาหารและเครือ่งดื่ม - - - - 
21 การท่องเที่ยว 5 22 - 22 

รวม 168 287 174 461 
 
 
 

 

 

 

 



สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2558 
  

ล าดับ
ท่ี 

 
สาขางาน 

 
จ านวน 
สถาน

ประกอบการ 

  
รวม จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

 
ปวช. ปวส. 

1 ยานยนต์ 18 40 - 40 
2 เทคนิคยานยนต์ - - - - 
3 เครื่องมือกล 12    37 - 37 
4 อุตสาหกรรมการผลิต 7 - 15 15 
5 ไฟฟ้าก าลัง - - - - 
6 ติดตั้งไฟฟ้า 5 - 18 18 
7 โครงสร้าง - - - - 
8 เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม - - - - 
9 อิเลก็ทรอนิกส ์ - - - - 
10 อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 7 - 24 24 
11 เทคนิคคอมพิวเตอร ์ - - - - 
12 คอมพิวเตอรฮ์าร์ดแวร ์ 4 - 15 15 
13 การบญัชี 14 27 - 27 
14 การตลาด 2 - 8 8 
15 การจัดการโลจสิติกส ์ 4 - 4 4 
16 ธุรกิจค้าปลีก 2 7 - 7 
17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 31 - 31 
18 เทคโนโลยีส านักงาน - - - - 
19 การโรงแรม 15 70 10 80 
20 บริการอาหารและเครือ่งดื่ม - - - - 
21 การท่องเที่ยว - - - - 

รวม 105 212 94 306 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

1 ธนาคารออมสินสาขาเมอืงพทัยา 1 น.ส.ปิยพร บุดดาพนัธ์ ปกติ บช.3

8/46-48 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์  084-4577391

โทรสาร 

2 ส านักงาน ธนพลการบัญชี 1 น.ส.ภารดี วงศ์ศิริ ปกติ บช.3

63/22-23 ม.10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 2 น.ส.แสงเทียน ศรีชมภู ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-415587-9

โทรสาร 038-373949

3 บริษทั เอส.ที.ซี.คอนกรีต โปรดัคท์ จ ากดั 1 น.ส.นพวรรณ แป้นแกว้ ปกติ บช.3

16/83 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พทัธ์ธีรา บุตรโชติ ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 038-423115-6

โทรสาร 038-425494

4 เทศบาลต าบลบางละมงุ 1 น.ส.สุภาพร ปรือปรก ปกติ บช.3

ถนนบางละมงุ  12/2  ต.บางละมงุ อ.บางละมง จ.ชลบุรี 2 น.ส.นัฐชา สุวรรณ์ทอง ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-240881-4 ต่อ 103,108

โทรสาร 038-240407

5 หจก.โปรซันเดย์ เซอร์วิส 1 น.ส.กรีติ เมคัน ปกติ บช.3

576/8-9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-4893512

โทรสาร 

6 เมอืงพทัยา 1 น.ส.วรสุดา แกว้ดวงงาม ปกติ บช.3

ถนนพทัยาเหนือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.วิภาดา ปุระพรม ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-253100 ต่อ 4040 3 น.ส.ชุติกาญจน์ พรหมอนิทร์ ปกติ บช.ส2

โทรสาร 038-253125 4 น.ส.ปรารถนา ปุย้กอง ปกติ วพ.ส2

5 น.ส.สิริรัตน์ หวังมี ปกติ วพ.ส2

วิทยาลยัเทคนิคพัทยา

ที่ ชื่อสถานประกอบการ

สรุปรายชื่อ นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที ่1/2558

ฝึกงานตัง้แต ่วันที ่ 18  พฤษภาคม  2558 ถึงวันที ่ 18  กันยายน  2558

ระบบชื่อนักเรยีน - นักศึกษา



 
 

 

 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

เมอืงพทัยา 6 น.ส.กนกลักษณ์ เมน่คง ปกติ คธ.ส2

ถนนพทัยาเหนือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 7 นายสุทธิภัทร เนตรทอง ปกติ ชฟ.3

8 นายกฤษณพงษ์ ยอดมาลี ปกติ ชฟ.3

9 นายนาคินทร์ วงศ์ภา ปกติ ชฟ.3

10 นายกฤษณะ โชติ ปกติ ชฟ.3

11 นายกฤษณ์ชัย คณฑา ปกติ ชฟ.3

12 นายพพิฒัน์ เป็งใจ ปกติ ชฟ.3

13 นายวัลลภ เรงัง ปกติ ชฟ.3

14 นายจิรายุทธ์ โมราวรรณ ปกติ ชฟ.3

15 นายจิรศักด์ิ ประสิทธ์ิ ปกติ ชฟ.3

16 นายธีรพงษ์ พฤทวิไพฑูรย์ ปกติ ชฟ.3

17 นายวีรยุทธ ศรีทองแท้ ปกติ ชอ.3

18 นายกติติพงษ์ ศรีษะ ปกติ ชอ.3

19 น.ส.ดลธนัญ สินกล่ิน ปกติ ชอ.3

20 นายอายุวัตร ดอกแกว้ ปกติ ชอ.3

21 น.ส.เกศศิริ มาสูงเนิน ปกติ กท.3

22 นายอมรเทพ แสงเบ็ชร์ ปกติ กท.3

23 น.ส.ธิดารัตน์ สันทาลุนัย ปกติ กท.3

24 น.ส.จามกิร ร่มสกลุ ปกติ กท.3

25 น.ส.ธิดาศรี จรรยาศิริกลุ ปกติ กท.3

26 น.ส.สราวุฒ ผุริจันทร์ ปกติ กท.3

27 น.ส.พนิันทา วงแหวน ปกติ กท.3

28 น.ส.เสาวลักษณ์ พาลานที ปกติ กท.3

29 น.ส.กรเกศ ชื่นเสมา ปกติ กท.3

30 น.ส.สุนิตา ช่อทับทิม ปกติ กท.3

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

7 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส 1 น.ส.วิสา นาคจินดา ปกติ บช.ส2

499 ม.9  ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เนาวรัตน์ สาคร ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 038-259500

โทรสาร 038-424242

8 บริษทั สรณิชย์ การบัญชี จ ากดั 1 น.ส.ปาริชาต เณรแกว้ ปกติ บช.ส2

14/7 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุกญัญา สิงห์ใจชื้น ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 081-6836899

9 The Zign Hotel 1 น.ส.สุมนา สุคนธมาลี ปกติ บช.ส2

555/65 ม.5  ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กรรณิกา ใจซ่ือ ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 038-909800

โทรสาร 038-909888

10 โรงแรม พลูแมน พทัยา จี 1 น.ส.วรรณา แยกสูงเนิน ปกติ บช.ส2

445/3 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.นัชริกา นิ่มมณีวรรณ ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 038-411940-8

โทรสาร 038-367824

11 บริษทั มอลเทน(ไทยแลนด์) จ ากดั 1 น.ส.สุกญัญา สุขประเสริฐ ปกติ บช.ส2

666 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2 น.ส.สุวรรณา สุขประเสริฐ ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 038-480048

โทรสาร 038-480047

12 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคจอมเทียน 1 น.ส.เพชรลดา บุญมี ปกติ บช.ส2

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

โทรศัพท์ 038-076263

โทรสาร 038-076263

13 ส านักงาน พ ีแอนด์ อาร์ การบัญชี 1 น.ส.นิภาพร ขันสู้ ปกติ บช.ส2

202/197 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.อสิราภรณ์ สุภานิชิ ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 083-1155255

โทรสาร 038-421369

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

 
 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

14 ธนาคารออมสินสาขาสยามคันทรีคลับ 1 น.ส.ละอองทิพย์ มาลัยค า ปกติ บช.ส2

519/153-153 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038-406053

15 บริษทั บ้านบัญชี จ ากดั 1 นายธนากร ตาแจ่ม ปกติ บช.ส2

357/9 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260 2 น.ส.ปรีญาพร ชัยราชา

โทรศัพท์ 038-425805

โทรสาร 038-716100

16 โรงแรม ไทยการ์เด้น รีสอร์ท 1 น.ส.ศุภรัตน์ โพธิศรี ปกติ บช.ส2

179/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.จินดารัตน์ มบีุญ ปกติ บช.ส2

โทรศัพท์ 038-370614-8

โทรสาร 038-413575

17 บริษทั โสภาการบัญชี และกฎหมาย จ ากดั 1 น.ส.เบญจมาศ ประเสริฐสุนทร ปกติ บช.ส2

53/47,49 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 083-330268-70

โทรสาร 038-330271

18 บริษทั ไฮคอม ออโตโมทีฟ พลาสติกส์(ประเทศไทย) จ ากดั 1 น.ส.พรพมิล เอมกระโทก ปกติ บช.ส2

64/30 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-656265-8

โทรสาร 038-656271

19 บริษทั วิสูตรเจริญยนต์ จ ากดั 1 น.ส.กญัญารัตน์ อุน่แกว้ ปกติ บช.ส2

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

โทรศัพท์ 038-481967-9

โทรสาร 038-481967-9 ต่อ 115

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

20 ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพทัยา 1 น.ส.สรชา อไุรจารี ปกติ บช.3

15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กลัดา เสือเหมง็ ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-221643 3 น.ส.เบญญาภา เดชบุญ ปกติ บช.3

โทรศัพท์ 038-222118 4 น.ส.อญัชลีพร จุ้ยมว่งศรี ปกติ บช.ส2

5 น.ส.เนตรอรุณ สีดา ปกติ บช.ส2

6 น.ส.วราภรณ์ พนัดี ปกติ บช.3

วิทยาลัยเทคนิคพทัยา 7 นายทศพร จันทวาท ปกติ คธ.3

15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 8 น.ส.กนกพร แกว้วันตา ปกติ คธ.3

9 น.ส.ภัทราพร ออ่นพรมราช ปกติ กต.3

10 นายอนุวัฒน์ เย็นภูเขา ปกติ กต.3

11 นายโชค กาสา ปกติ กต.3

12 นายสุขพฒัน์ แซ่ต้ัง ปกติ ชอ.3

13 นายสมบูรณ์ เทพบรรจง ปกติ ชอ.3

14 นายธงชัย อนิทปัดถา ปกติ ชอ.3

15 นายธนาวัฒน์ ชัยนะเลิศวงศ์ ปกติ ชอ.3

16 นายสุทธิชัย ไขรัมย์ ปกติ ชอ.3

17 นายพนัธ์ศักด์ิ อ่ าแห ปกติ ชอ.3

18 นายวีรยุทธ ศรีทองแท้ ปกติ ชอ.3

19 นายปุญญพฒัน์ ฉิมล่องด า ปกติ ชอ.3

20 นายพรีะพร ศิริ ปกติ ชช.3

21 นายอนุชา เซ็นสุรีย์ ปกติ ชย.2

22 นายภานุพนัธ์ อนิจันทร์ ปกติ ชย.2

23 นายชายแดน ชูวงศ์ ปกติ ชย.3

24 น.ส.มยุรา ผายมอญ ทวิ กร.3

25 น.ส.เจนจิรา กลมกลึง ทวิ กร.3

26 น.ส.สุจิตรา ผาบจันดา ทวิ กร.ส2

27 น.ส.เจนจิรา ชื่นดวง ทวิ กร.ส2

28 น.ส.ผกามาส ปะวะกชุะโก ทวิ กร.ส2

29 น.ส.วาสนา เอีย่มสอาด ทวิ กร.ส2

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

21 โรงแรม ชลจันทร์ พทัยา รีสอร์ท 1 น.ส.วริศรา สนิทข า ปกติ คธ.3

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

โทรศัพท์ 038-702777

โทรสาร 038-702778

22 บริษทั เมอืงไทยลิสซ่ิง จ ากดั(สาขาเนินพลับหวาน) 1 น.ส.พชิญา โสนออ่น ปกติ คธ.3

12-12/1 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กนกพร สายกระสุน ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-041035

โทรสาร 038-041035

23 บริษทั ไมย์เออร์ อนิดัสตรีส์ จ ากดั 1 น.ส.ตรีนภา ไร่เงิน ปกติ คธ.3

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

โทรศัพท์ 038-404200

โทรสาร 038-490393

24 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค ศรีราชา 1 นายนพรัตน์ เกดิขาว ปกติ คธ.3

65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-322609

โทรสาร 038-322500

25 ร้าน อสีเทิร์น ไอที.คอม พทัยา 1 นายภานุพงษ์ เกสร ปกติ คธ.3

111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-933118

26 บริษทั มริาเคิล เวฟ จ ากดั 1 น.ส.ศศิวิมล ภูเดช ปกติ คธ.3

60/4 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.สุวิภา สิมลี ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-491668

โทรสาร 038-495207

27 ส านักงานเทศบาลเมอืงหนองปรือ 1 น.ส.กมลชนก โต๊ะลัง ปกติ คธ.3

111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-933118

โทรสาร 038-933122

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ระบบชื่อนักเรยีน - นักศึกษา



 

 
 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

28 หจก.สตาร์พลัส ฟลิด์ เซอร์วิส 1 น.ส.กาญจนพร บัวส าลี ปกติ คธ.3

110/314 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กทม. 10220

โทรศัพท์ 038-227401,402

โทรสาร 038-227401,402

29 การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคเมอืงพทัยา 1 น.ส.เจนจิรา ออ่นเงิน ปกติ คธ.3

100  ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สโรชินี จ่างเจริญ ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-221861 3 น.ส.กลัยา บัวส าลี ปกติ คธ.ส2

โทรสาร 038-221003 4 น.ส.การะเกษ บุญพงษา ปกติ คธ.ส2

5 นายกวี รุ่งฟา้ไพศาล ปกติ ชฟ.3

6 นายบุรี บุโรดม ปกติ ชฟ.3

7 นายภาสกร วงษแ์กว้ ปกติ ชฟ.3

8 นายวัชระ ขยันท า ปกติ ทค.3

9 นายอานนท์ เพง็สุข ปกติ ทค.3

30 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง 1 น.ส.กมลพร เชื้อค าเพง็ ปกติ คธ.3

53 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายกติติชาติ ปรีชา ปกติ คธ.3

โทรศัพท์ 038-495265-68

โทรสาร 038-495274

31 ท่ีท าการไปรษณีย์บางละมงุ 1 น.ส.หนึ่งฤทัย เมธีกลุ ปกติ คธ.3

290 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-495265-68

โทรสาร 038-495274

32 บริษทั เอสคอน คอนกรีต จ ากดั 1 น.สงดวงมณี ศรีสมภาร ปกติ วพ.ส2

100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.อรอมุา ภูสีดิน ปกติ วพ.ส2

โทรศัพท์ 038-2555283

โทรสาร 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

33 บริษทั Soft House Research&Programming 1 นายหัตถชัย จิตร์สาคร ปกติ วพ.ส2

55 ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-4980930

34 ร้าน มาสเตอร์ ไอเดีย กรุ๊ป 1 น.ส.สุพรรณษา แสงทอง ปกติ วพ.ส2

298/4 ม.5 ข้างไปรษณีย์บางละมงุ ต.นาเกลือ 2 นายประวิทย์ แกว้แป้นมา ปกติ วพ.ส2

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-5765432

โทรสาร 038-727030

35 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 1 นายณัฐพงษ์ สีสุด ปกติ วพ.ส2

301 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพสิิทธ์ิศักด์ิ สีหานนท์ ปกติ วพ.ส2

โทรศัพท์ 038-259999

โทรสาร 038-259999 ต่อ 3216

36 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) สาขาพทัยา 1 นายวิชญะ สุขจ าลอง ปกติ วพ.ส2

191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ภคพร แสนสิงห์ ปกติ คธ.ส2

โทรศัพท์ 038-422027 3 นายสิทธิพงษ์ อุน่ศิริ ปกติ ทค.3

โทรสาร 038-421500 4 นายวัฒนา สีมาวงษ์ ปกติ ทค.3

37 บริษทั โสภณ เคเบิล้ ทีวี และการส่ือสารพทัยา 1 น.ส.รัชดาภรณ์ โต๊ะชาลี ปกติ วพ.ส2

410/7 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-8268777

38 บริษทั บางละมงุเคเบิล้ทีวี จ ากดั 1 นายศราวุฒิ วิมลกลาง ปกติ วพ.ส2

102/34 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพทัิกษ์ สงวนพนัธ์ ปกติ วพ.ส2

โทรศัพท์ 038-225333

โทรสาร 038-225860

39 หจก.มศิีลป์ 2013 1 นายสิทธิศักด์ิ สุระเสน ปกติ วพ.ส2

113/6  ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 090-9844429

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

40 บริษทั เอสคอน คอนกรีต จ ากดั 1 น.ส.ดวงมณี ศรีสมภาร ปกติ คธ.ส.2

100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.อรอมุา ภูสีดิน ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท์ 038-255283  

โทรสาร 

41 ท่ีว่าการอ าเภอบางละมงุ 1 น.ส.วิษณี กรศิริ ปกติ คธ.ส.2

ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-221124

โทรสาร 038-221124

42 ส านักงานอยัการจังหวัดพทัยา 1 น.ส.ศิวตา ศรีออ่น ปกติ คธ.ส.2

ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2 นายอรรถพล เจริญสุข ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท์ 038-181927

โทรสาร 038-181927

43 บริษทั ซีทโบ๊ต จ ากดั 1 น.ส.ปิยภรณ์ โมราวรรณ ปกติ คธ.ส.2

63/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ศิลาภรณ์ ตันเจริญ ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท์ 038-421072-3

โทรสาร 038-421073

44 การประปาส่วนภูมภิาคสาขาพทัยา (ชั้นพเิศษ) 1 น.ส.นิรัชรา แสงทอง ปกติ คธ.ส.2

26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.นธิตา พรหมราช ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท์ 038-222461-4

โทรสาร 038-222465

45 บริษทัทิพย์มณี มเีดีย เน็ตเวิร์ค จ ากดั 1 นายชาญชัย พทุธา ปกติ คธ.ส2

263/92 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.กญัชลิการ์ แจ่มกระจ่าง

โทรศัพท์ 038-249734

โทรสาร 038-072563

46 ส านักงานนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง 1 น.ส.ทัศนา แป้งหอม ปกติ คธ.ส2

49/19 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.ชลธิชา บรรจงปรุ ปกติ คธ.ส2

โทรศัพท์ 038-490941-6 ต่อ 218

โทรสาร 038-490948

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

47 บริษทั ไทยลู้บ เบล็นด้ิง จ ากดั 1 น.ส.พชิญาภา บุพศิริ ปกติ คธ.ส2

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

โทรศัพท์ 038-354231

โทรสาร 354237

48 บริษทั มาเตฮัน สยาม แลมบ์ด้า จ ากดั 1 น.ส.นิตยา ไทยเมอืงทอง ปกติ คธ.ส2

71/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ  จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-703256-7

โทรสาร 038-703262

49 บริษทั ซูไก จ ากดั(มหาชน) 1 น.ส.นุศรา ยุทธิวัฒน์ ปกติ คธ.ส2

42/62 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540

โทรศัพท์ 02-7150000ต่อ32

โทรสาร 02-3166574

50 บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) 1 น.ส.รุ่งนภา วงษาสืบ ปกติ คธ.ส2

636 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 2 น.ส.สุวรรณี บุญพทัิกษ์

โทรศัพท์ 038-481555

โทรสาร 038-481551

51 บริษทั RMA Automotive จ ากดั 1 น.ส.พรนิภา ดอกนางแย้ม ปกติ คธ.ส2

203 ม.3 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490123

52 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั(สาขาพทัยาบงกช3) 1 น.ส.พนิท์ุสุดา ค าเรือง ปกติ กต.3

176/5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ 081-9081543

53 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั(สาขาพทัยาบงกช4) 1 น.ส.เกษยา คู่จันทึก ปกติ กต.3

327/336 ม.8 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 092-281375

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 

 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

54 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั(สาขาชัยพรวิถี ซอย15) 1 นายปิยะนัฐ วิริยะ ปกติ กต.3

65/16-19 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

55 บริษทั สยามแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั (สาขาพทัยา-นาเกลือ16) 1 น.ส.กฤษนาฏ พงศ์พนิธริศ ปกติ กต.3

506/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  084-4391095

โทรสาร 038-367715

56 หจก. เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท 1 น.ส.กญัญารัตน์ ขุนทอง ปกติ กต.3

157/93-96 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  084-4391075

57 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั(สาขาบ่อยาง3) 1 นายระพพีฒัน์ จันทร์ตรี ปกติ กต.3

183/54 ม.17 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

58 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั (พทัยาสาย1ซอย2) 1 นายชัชวาล นนท์สิงห์ ปกติ กต.3

389/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  094-6487147

59 บริษทั เดอะพซิซ่า คอมปะนี จ ากดั 1 น.ส.ศศิกานต์ ศาลกลาง ปกติ กต.3

4/222 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

60 บริษทั บิก๊ซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ 1 นายรัฐพล ปุกตุล ปกติ กต.3

78/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260 2 น.ส.สกาวเดือน วันบัวแดง ปกติ กต.3

โทรศัพท์ 038-361361 3 น.ส.จิตตาภรณ์ มณีงาม ปกติ กต.3

โทรสาร 038-361432 4 น.ส.วิรัตดา วันตุ้ม ปกติ กต.3

61 บริษทั Green Fresh จ ากดั 1 น.ส.สุลานนา ชาดา ปกติ กต.3

ถ.เรียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

62 บริษทั Swensen's (Thai) Ltd. (สาขารอยัลการ์เด้น) 1 น.ส.วาเนสซ่า สายศิล ปกติ กต.3

218 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-423833

โทรสาร 038-423833

63 บริษทั มติรยนต์พทัยา จ ากดั 1 นายฮาริซ ไวยสุกี ปกติ กต.3

124/180 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-427427

64 บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 1 น.ส.วิไลลักษณ์ สรสุรินทร์ ปกติ กต.3

4629 ม.2 ถ.สภ.บางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 

65 บริษทั โฮมโปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1 น.ส.ศวิตา เจนศึก ปกติ กต.ส.1

สาขาพทัยากลาง 2 น.ส.ศศิธร นวลมะ ปกติ กต.ส.1

333 ม.9 ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 3 น.ส.ดุจดาว พลกลาง ปกติ กต.ส.1

4 น.ส.น้ าทิพย์ มะลิยศ ปกติ กต.ส.1

5 น.ส.กาญจนา จันทรัตน์ ปกติ กต.ส.1

6 น.ส.ธัญชนก สุกใส ปกติ กต.ส.1

66 บริษทั โฮมโปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1 น.ส.โมรี มะลิซ้อน ปกติ กต.ส.1

สาขาพทัยาเหนือ 2 น.ส.ชุติมา หนูน้อย ปกติ กต.ส.1

384/2 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 3 นายสุทธิพงษ์ มนี ปกติ กต.ส.1

67 หจก. เอส อาร์ แมชชีน พทัยา 1 นายจีรวุฒิ ตินตะบุระ ปกติ ชก.ส2

325/10 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายวีระศักด์ิ อาจศึก ปกติ ชก.ส2

โทรศัพท์  089-0961946

โทรสาร  038-231328

68 บริษทั เอพ ียูไนเทค จ ากดั 1 นายธวัชชัย นาสกาด ปกติ ชก.ส2

60/41 ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายจีรวัฒน์ บุญมา ปกติ ชก.ส2

โทรศัพท์ 038-338822 3 นายชุติพนธ์ พลเภา ปกติ ชก.ส2

โทรสาร 038-338844

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

69 บริษทั ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จ ากดั 1 นายพงศกร อปุค า ปกติ ชก.ส2

49/22 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสุรสิทธ์ิ ในจิตร์ ปกติ ชก.ส2

โทรศัพท์ 038-494076-7

โทรสาร 038-494078

70 บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั 1 นายทวีพงษ์ นาควงษ์ ปกติ ชก.ส2

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายอนิรุทธ์ ศรีพงษย์ิ่ง ปกติ ชก.ส2

3 นายธนวัฒน์ โพธ์ิสาจันทร์ ปกติ ชก.ส2

71 บริษทั ไทย มนี เทค จ ากดั 1 นายวัจน์กร ตะลุดตะก า ปกติ ชก.ส2

577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอลงกรณ์ ถวายทรัพย์ ปกติ ชก.ส2

โทรศัพท์ 089-2448446 3 นายพงศธร อนิทร์มี ปกติ ชก.ส2

โทรสาร 038-100746

72 บริษทั โปรแมค็ แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 1 นายวรายุทธ ปัน้ประสงค์ ปกติ ชก.ส2

30/11 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-240281-2

โทรสาร 038-240282

73 บริษทั วรกจิ กอ่สร้าง จ ากดั 1 นายกฤตธรรม สมบูรณ์ ปกติ ชฟ.3

141/16 ม.11  ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 085-6606451

74 ร้าน AAA 1 นายอภิสิทธ์ิ เทียนงูเหลือม ปกติ ชฟ.3

226/26 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายธนามติร ประส่ิงชอบ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 033-670226 3 นายมชัฌิมา สามารถ ปกติ ชฟ.3

โทรสาร 033-670226

75 บริษทั สยามคันทรีคลับ จ ากดั 1 นายธงชาติ ฉ่ าบุญรอด ปกติ ชฟ.3

50  ม.9 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายศิวกร อนิทร์พรม ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-909700

โทรสาร 038-909777

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

76 บริษทั สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จ ากดั 1 นายธนวินท์ ผ่องภิญโญ ปกติ ชฟ.3

113/30 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายเจริญพงศ์ บุญแกว้ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-351038 กด2

โทรสาร 038-351118

77 ร้านสุพจน์ แอร์ เซอร์วิส 1 นายกฤษดา เชียงบุดดี ปกติ ชฟ.3

68/1  ต.บางปลาสร้อย อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 2 นายชเนศ สมจิตรชอบ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-275330 3 นายรุ่งเรือง ออ่นสอาด ปกติ ชฟ.3

โทรสาร 038-275330 4 นายพรอนันต์ ศิลปศาสตร์ ปกติ ชฟ.3

78 หจก.แหลมฉบัง แอนด์ อเิล็กทริค 1 นายทินกร โลระบุตร ปกติ ชฟ.3

56 ม.4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพรเทพ สกนุะสิงห์ ปกติ ชฟ.3

โทรศัพท์ 038-311011,038-322170

โทรสาร 038-322500

79 บริษทั สหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อเิล็คทริค จ ากดั 1 นายเจษฎา นารินษ์ ปกติ ชฟ.3

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

โทรศัพท์ 083-5984998

โทรสาร 038-118642

80 ร้าน IC-Note Book 1 นายธนวัฒน์ เอีย่มวงษา ปกติ ทค.3

77/14 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 085-2888699

81 ร้าน It Intention 1 นายขุนณรงค์ สว่างศรี ปกติ ทค.3

ห้อง 3250-3251 ชั้น 3 4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038-491769

82 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง 1 นายสิรภาพ จารุชัยสิทธิกลุ ปกติ ทค.3

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

โทรศัพท์ 038-494200

โทรสาร 038-495035

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

83 ร้าน Voice Business 1 นายนราธิป ธรรมชาติ ปกติ ทค.3

109/47 ม.13 ซ.วัดธรรมสามคัคี ต.หนองปรือ 

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-4283158

84 ร้าน Mind Domain ฮาเบอร์มอลล์แหลมฉบัง 1 นายจิรยุทธ บัวหอม ปกติ ทค.3

4/222ม.10 ชั้น3 ห้อง3282 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 082-4741411

85 ร้าน Eastern It Pattaya 1 นายสุทธิพนัธ์ ค านึงถึง ปกติ ทค.3

8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250 2 นายณัฐภัทร ยังให้ผล ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-724064

โทรสาร 038-7204064

86 ส านักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก 1 นายศรีลากร มากคุณ ปกติ ทค.3

124 ม.10 พทัยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายคุณานนท์ งามข า ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 033-004301-6 3 นายชนัฐ เรืองจ้อย ปกติ ทค.3

โทรสาร 033-004301-6 ต่อ 4255 4 นายพษิณุพงศ์ สกลุเดช ปกติ ทค.3

87 บริษทั นิวแซลเทลไลท์ อนิเตอร์เนชั่นแนง (ประเทศไทย) 1 น.ส.วรกานต์ นันจันทร์ ปกติ ทค.3

สุขมวิท 45  ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พลอยนภัส รุ่งรัตน์พร ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 086-4453877,0891339668

88 ร้าน Chip  ฮาเบอร์มอล 1 นายสิทธิกร มกีล่ินหอม ปกติ ทค.3

ชั้น 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายปรัชญา กาหลง ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 081-3062168

89 โรงพยาบาลบางละมงุ 1 นายวสันต์ คุตปราณี ปกติ ทค.3

669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอภิวัฒน์ มะลิซ้อน ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 038-411551-2

โทรสาร 038-429244

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

90 บริษทั ทริปเปิล้ที บรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน) 1 นายปิยพนัธ์ ศิริวรรณ ปกติ ทค.3

35/30-31 ม.9 ซ.ชยัพฤกษ ์ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.กนัต์ฤทัย นรสาร ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 090-0761178, 033-001088

91 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา 1 นายธนกร ประเสริฐ ปกติ ทค.3

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ภัทรพงศ์ ไชยจันทร์ ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 089-1379794 3 นายนฤเบศร์ มกรนันท์ ปกติ ชอ.3

โทรสาร 038-716543 4 นายกฤตินนท์ กนัประกอบ ปกติ ชอ.3

5 นายสิรภพ เชียงฟู่ ปกติ ชอ.3

92 ร้าน ดีซี คอมพิวเตอร์และระบบเนต็เวิร์ค 1 น.ส.รมติา เชื้อวงษ์ ปกติ ทค.3

ห้อง 3R46  ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนพนธ์ ข าเอนก ปกติ ทค.3

โทรศัพท์ 086-7871645

โทรสาร 038-724306

93 บริษทั อนุรักษ ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1 นายธีรศักด์ิ ทับคา ปกติ ชอ.3

100/12ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-774824

94 ร้าน ขอบอา่งซาวด์ 1 นายนาวิน ทามลู ปกติ ชอ.3

9/3 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายนัฐพล พทุธโคตร ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 081-0149778 3 นายศักดา หวังขอบกลาง ปกติ ชอ.3

95 บริษทั เซ็นทรัน เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 1 น.ส.วีนัส สายศิล ปกติ ชอ.3

(เค.เอฟ.ซี.สาขาไมค์พทัยา) 2 นายวีรกจิ ทาษี ปกติ ชอ.3

262 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 092-2495724

โทรสาร 038-414021

96 ร้าน หมอูเิล็กทรอนิกส์ 1 นายสิทธิเดช ท านาโพธ์ิ ปกติ ชอ.3

223/6 ม.6 ซ.สยามคัมทรีคลับ ต.หนองปรือ 2 นายมนต์ตรี ทุยหน้าเมอืง ปกติ ชอ.3

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 089-0424106,086-0711519

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 
 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

97 ร้าน TP เคร่ืองเย็น 1 นายมาวิน จิตรถิ่น ปกติ ชอ.3

58/10  ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายชลาคม ทรัพย์ประเสริฐ ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 090-1364325

98 โรงแรม ทรีซิกต้ีโฟว์ 1 นายชัยวัฒน์ แซ่ตัน ปกติ ชอ.3

555/85 ม.5 ซ.นาเกลือ12 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ 2 นายอคัรเดช พทุธิกาญจนกลุ ปกติ ชอ.3

จ.ชลบุรี 20150 3 นายวิทวัฒน์ หยาดหอม ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 038-225800

99 บริษทั พทัยา ซายน์ - ซีสเต็มส์ จ ากดั 1 นายอนุชา ก าเนิดเรือง ปกติ ชอ.3

95/4 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายขวัญชัย แสงรักษ์ ปกติ ชอ.3

โทรศัพท์ 081-4296408

100 ร้าน สหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อเิล็คทริค 1 น.ส.สุพชิชา กาญจนยทุธพนัธ์ ปกติ ชอ.3

112/9 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 083-5984998

101 โรงแรม เซนทารา แกรนด์ มริาจ บีช รีสอร์ท 1 นายประเสริฐ ถึงแสง ทวิ ชอ.ส2

277 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายคมกริช มะหาดเล็ก ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 038-714703 3 นายฐานุกลู พาลี ทวิ ชอ.ส2

4 นายอดุมศักด์ิ มากเอีย่ม ทวิ ชอ.ส2

102 ร้าน เทอร์โบ ซาวด์ 1 นายอมัรินทร์ สากลยุทธ ทวิ ชอ.ส2

115/36ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายธีรศักด์ิ ไพรสวรรค์ ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 038-367717 3 นายอนุพงษ์ สุขสบาย ทวิ ชอ.ส2

103 โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล 1 นายธันวาธร บุญสับ ทวิ ชอ.ส2

353  ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260 2 นายณัฐพล ทีจันทึก ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 038-250421-4 3 นายสิทธิเกยีรติ มาสอน ทวิ ชอ.ส2

4 นายพรพพิฒัน์ ชูศรี ทวิ ชอ.ส2

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

104 หจก.เกรดเดอร์ 1 นายยุทธนา บุระสี ปกติ ชอ.ส2

28/1 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายจ ารักษ์ เล่งซง ปกติ ชอ.ส2

โทรศัพท์ 085-0821788

105 บริษทั อาร์.วี.เจ.เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1 นายอนุวัฒน์ คงเมอืง ปกติ ชช.3

77  ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอศัรา เมฆลา ปกติ ชช.3

โทรศัพท์  038-058755ต่อ109 3 นายพงษสิ์ริ วัฒนากงัชัย ปกติ ชช.3

โทรสาร  038-058759 4 นายดนุพล ด าเอีย่ม ปกติ ชช.3

5 นายทรงวุฒิ ต๋ิววุฒิวงค์ ปกติ ชช.3

6 นายศักด์ิสิทธ์ิ ไกยสวน ปกติ ชช.3

7 นายสันติชัย ปิน่มณี ปกติ ชช.3

106 บริษทั คอโรชั่น แอนด์ โพรเทคชั่น จ ากดั 1 นายวีริศ สุวินัย ปกติ ชช.3

114/30 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  083-240943

107 บริษทั คลิงเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 1 นายอนูชัย โสระบุตร ปกติ ชช.ส.2

159/1 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายกฤติภา ดิลกธนันตกลุ ปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท์  038-702429-35

โทรสาร  038-703197

108 บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) คลังกา๊ซบ้านโรงโป๊ะ 1 นายณภัทร กมิศิริ ปกติ ชช.ส.2

222/115 ม.5 ต.บางละมงุ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20150 2 นายนราวุฒิ งานการ ปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท์  038-705495

โทรสาร  038-241047

109 บริษทั STP & I จ ากดั (มหาชน) 1 นายวีระยุทธ ล้ าเลิศ ปกติ ชช.ส.2

48/1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายมนูญ ประพาสมณเฑียรปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท์  038-407949,091-7725974

110 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 1 นายธนพล ปานกลุ ปกติ ชช.ส.2

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

โทรศัพท์ 038-437103

โทรสาร 038-437103

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 

ระดับชั้น
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111 บริษทั ไทยซัมมทิ ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) 1 นายพสักร นาคอิม่ ปกติ ชช.ส.2

202 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายเอกพงศ์ ไตรยะภา ปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท์ 038-490760-6

โทรสาร 038-490768

112 อู ่ไพฑูรย์ 1 นายอทิธิ ร่มโพธ์ิ ทวิ ชย.2

180/1 ม.5 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-9498616

113 บจก.ตันติวาณิช การยาง 1 นายจิรศักด์ิ เจริญสุข ทวิ ชย.2

164 ม.4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายจิตรภณ เจริญสุข ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-704413 3 นายศักดิพงศ์ วงษวั์นดี ปกติ ชย.ส2

โทรสาร 038-704412 4 นายเฉลิมชัย กระจ่างศิลป์ ปกติ ชย.ส2

114 บริษทั เล็กต้ัล พทัยา จ ากดั 1 นายวิทยา พรนัดดา ทวิ ชย.2

382/43 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 1 นายสถาพร แกว้สีนวน ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-415620 2 นายวุฒิชัย ไชยแสง ปกติ ชย.ส2

โทรสาร 038-415624

115 อู ่เป๊ะ โรงโป๊ะ 1 นายจิรภาส พทุธรักษา ทวิ ชย.2

183 ม.2 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  087-1455665

116 บริษทั สยามนิสสันชลบุรี จ ากดั สาขาพทัยา 1 นายกติติศักด์ิ ศรีเพชร ทวิ ชย.2

142/67 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายรุ่งโรจน์ ค าวงษ์ ทวิ ชย.2

โทรศัพท์ 038-703051

โทรสาร 038-703055

117 บริษทั ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั สาขาพทัยา 1 นายพงศ์ภัค ฟเิคลส์ ทวิ ชย.2

288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอทิธิพล พรหมสะวัน ทวิ ชย.2

โทรศัพท์ 038-7024626 3 นายธีรัช มสีม ทวิ ชย.2

โทรสาร 038-221171 4 นายนนทวัฒน์ ปิน่ไทยวงศ์

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

118 อู ่ช่างเป็ด เซอร์วิส 1 นายพชิญะ กรียพนัธ์ ทวิ ชย.2

48/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายศุภณัฐ อนิทรง ทวิ ชย.2

โทรศัพท์ 089-7911683 3 นายเมธาสิทธ์ิ แกน่พรหมมา ทวิ ชย.2

4 นายจิรวัฒน์ แสงคล้าย ทวิ ชย.2

119 บริษทั มติซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส 1 นายเกยีรติพฒัน์ มสิุกร ทวิ ชย.2

333 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฏฌา พนัธะสาร ทวิ ชย.2

โทรศัพท์ 038-489241 3 นายเฉลิมพล กนัทรโสภา ทวิ ชย.2

โทรศัพท์ 038-489245

120 บริษทั โตโยต้าพทัยา (1998) จ ากดั สาขาบ่อวิน 1 นายวัชรากร สุนันต๊ะ ปกติ ชย.3

269/128 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสุภาพ รู้ยืนยง ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 083-346170-4

โทรสาร 038-346394

121 อู ่จรัล เซอร์วิส 1 นายนฤพล เทียนมณี ปกติ ชย.3

243/33ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอคัรวินท์ ตันแดง ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 081-4299690

122 บริษทั โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากดั สาขาศรีราชา 1 นายวรากร ทองยัง ปกติ ชย.3

137/27 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายภูริชญ์ รักเมยีน ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 038-328323 3 นายนาวิน คนิกา ปกติ ชย.3

โทรสาร 038-323844 4 นายสยมภู จันทเต็ง ปกติ ชย.3

123 บริษทั ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั สาขาพทัยา 1 นายปิยณัฐ ต่ายเมอืง ปกติ ชย.3

288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายภูไม ทองจันทร์ ปกติ ชย.3

โทรศัพท์  038-702462-6 3 นายพนม ปลีกเมล ปกติ ชย.3

โทรสาร 038-221171 4 นายภาณุวัฒน์ จันทร์ดิษฐ์ ปกติ ชย.3

5 นายสิทธิพร ผลไธสง ปกติ ชย.3

6 นายสุรเดช จันทร์หอม ปกติ ชย.3

7 นายพเิชษฐ สหศาสตร์ ปกติ ชย.3

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

124 ร้าน สมประสงค์ สมานภิรมย์ 1 นายองอาจ มวัีฒนา ปกติ ชย.3

139/23 ม.5 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพธิิวัฒน์ สุค าหล้า ปกติ ชย.3

โทรศัพท์ 081-7502940, 092-6342228 3 นายภานุวัฒน์ แสวงหาทรัพย์ ปกติ ชย.3

4 นายภานุพงศ์ แสวงหาทรัพย์ ปกติ ชย.3

125 ร้าน ไฮเทคยนต์ เซอร์วิส 1 นายสุทธิเกยีรติ กากแกว้ ปกติ ชย.ส2

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

โทรศัพท์ 086-3236947

126 บริษทั กูด๊ทีม อนิเตอร์ไพร์ จ ากดั 1 นายกติติพงษ์ บุตราช ปกติ ชย.ส2

172/14 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 091-1194733

โทรศัพท์ 038-060618

127 อู ่แอด๊ 1 นายวายุ แสงอไุร ปกติ ชย.ส2

95/6 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 090-4499884

128 ร้าน เอญิ เซอร์วิส 1 นายทนากจิ เกตุทอง ปกติ ชย.ส2

16/9 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 089-8342206

129 บริษทั Honda Marine จ ากดั 1 นายตุลา ประสมทอง ปกติ ชย.ส2

38/3 ม.17 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-425228

130 ร้าน อ.เจริญ เฮดเดอร์ 1 นายสุทธิเกยีรติ นาดี ปกติ ชย.ส2

325/6 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-3775698,089-5447909

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ
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131 บริษทั อซูีซุตะวันออกชลบุรี จ ากดั 1 นายอรรคชัย สอนศรี ปกติ ชย.ส2

15/219 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายพรุิณ ช้อยกลาง ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-314253-7 3 นายทนงศักด์ิ ประเสริฐสุข ปกติ ชย.ส2

โทรสาร 038-328406 4 นายสุทธิภัทร พว่งออ่น ปกติ ชย.ส2

132 บริษทั มติซูชลบุรี จ ากดั 1 นายอนุชาติ จั่นเท่ียง ปกติ ชย.ส2

111/22 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายพทิญา ชูจิตต์ ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-328222,038-190722-5

โทรสาร 038-190733 

133 อู ่สมคิด การช่าง 1 นายศรายุทธ ทับทิม ปกติ ชย.ส2

333 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20230 2 ณัฐพงศ์ เย็นใจ ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 086-1575251,038-400524 3 นายนรุตม์ แจ่มสว่าง ปกติ ชย.ส2

4 นายอนุพร ทองชมภู ปกติ ชย.ส2

5 นายปกาศิต หาญกล้า ปกติ ชย.ส2

134 บริษทั โตโยต้าพทัยา (1998) จ ากดั สาขาพทัยา 1 นายสุยพงศ์ บานเย็น ปกติ ชย.ส2

55/4 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุรินทร์ ทองเหลือง ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-222509-12 ต่อ127 3 นายอดุมทรัพย์ ริดเมา้ ปกติ ชย.ส2

โทรสาร  038-222514 4 นายบัญชา สายศร ปกติ ชย.ส2

5 นายกรกฎ ยินดีสุข ปกติ ชย.ส2

6 นายนัธสิทธ์ิ หอมดี ปกติ ชย.ส2

135 ร้าน สมทิธ์ิ ออโต้ ไวร์ 1 นายเกยีรติศักด์ิ แสงสว่าง ปกติ ชย.ส2

30/22 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายวัชรกร คงมัน่ ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 081-9231036 3 นายวิเชษฐ อ่ าพึง่ ปกติ ชย.ส2

4 นายวิษณุ คันทรราษฎร์ ปกติ ชย.ส2

136 รณชัย ระบบไฟฟา้รถยนต์ 1 นายพลูสวัสด์ิ จันทร์เพญ็ ปกติ ชย.ส2

13/4 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-5787973,081-8650816

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ
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137 บริษทั สยามนิสสันชลบุรี จ ากดั สาขาพทัยา 1 นายชัยสิทธ์ิ พทุธิภาพ ปกติ ชย.ส2

142/67 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายรัฐศาสตร์ เกษมศิริ ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 038-706051

โทรสาร  038-703055

138 อู ่สะอิง้ การ์เด้น ไข่ เซอร์วิส เรซซ่ิง 1 นายอนุวัฒน์ กลุสิงห์ ปกติ ชย.ส2

120/10 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายคุณากร จิตรเย็น ปกติ ชย.ส2

โทรศัพท์ 081-8895986

139 บริษทั มติซูชลบุรี จ ากดั สาขาพทัยา 1 นายดนัย ปะอา้ย ปกติ ชย.ส2

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

โทรศัพท์ 038-703333 3 นายจักรกฤษณ์ สมพร ปกติ ชย.ส2

โทรสาร 038-703338 4 นายโชคชัย นาคนวล ปกติ ชย.ส2

140 โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa 1 น.ส.นพรัตน์ โพธ์ินาม ปกติ กร.3

499/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.เปรมรัศมี เทียนทอง ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 038-414616 3 น.ส.กฤติยา หงษี ปกติ กร.3

โทรสาร 

141 โรงแรม เมอร์เคียว พทัยา โอเชี่ยน รีสอร์ท 1 น.ส.จันทร์จิรา ศรีสุขใส ปกติ กร.3

463/100 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุดารัตน์ สุขเถื่อน ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 038-769660-661 3 น.ส.สุนิตา ตระกลูธนคุณ ปกติ กร.3

โทรสาร 038-769689 4 น.ส.เมทินี จันทร์ด า ปกติ กร.3

5 น.ส.เนตรทราย ลาดี ปกติ กร.3

142 โรงแรม ไอบิส พทัยา 1 น.ส.ธนัชญา ร้ัวส าราญ ปกติ กร.3

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

โทรศัพท์ 038-418161

โทรสาร  038-418189

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 
 
 
 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

143 โรงแรม อสีเทิร์น แกรนด์ พาเลซ 1 น.ส.จันทร์ทิพย์ เรียกกลาง ปกติ กร.3

99/1 ม.11 ซ.เขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2 น.ส.พไิลวรรณ หมืน่หารธัญกจิ ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 038-332712-15 3 น.ส.วิมลศิริ บุญเสริม ปกติ กร.3

โทรสาร  038-332718

144 โรงแรม Royal Cliff Hotels Group 1 น.ส.แสงพลอย ใหมค่ า ปกติ กร.3

353 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ธัญวรัตน์ หลงมา ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 038-250421 3 น.ส.จารุวรรณ นามปัญญา ปกติ กร.3

145 โรงแรม Welcome Plaza Hotel 1 น.ส.ศุภิญญา ต้นเมง้ ปกติ กร.3

213 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260 2 น.ส.วรัญญา บุญมี ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 088-1970937 3 น.ส.สุชานารถ สุขถนอม

146 โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท 1 นายณัฐวุฒิ หวังชุ่มกลาง ปกติ กร.3

209/112 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายกชศร อน้เทียน ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 038-415212-23 3 นายธีรชัย พึง่บรรหาร ปกติ กร.3

147 โรงแรม ไซร์มสี โฮเทล 1 น.ส.ธนาภรณ์ ปานวงค์ศา

160/60 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-425669

148 โรงแรม พัทยา การ์เด้นท์ 1 นายนราศักด์ิ อคุ า ทวิ กร.3

157/77 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายพงศกร โพธ์ิกระจ่าง ทวิ กร.3

โทรศัพท์ 038-426775-82 3 นายอธิป ภูร่ะย้า ทวิ กร.3

โทรสาร  038-426113

149 โรงแรมไทยการ์เด้น รีสอร์ท 1 น.ส.วิภาภรณ์ สืบบุตร์ ทวิ กร.3

179/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.พกิลุแกว้ ดวนขันธ์ ทวิ กร.3

โทรศัพท์ 038-370615-8 ทวิ กร.3

โทรสาร 038-413575 ทวิ กร.3

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

150 โรงแรม สยามแอท็สยาม ดีไซน์ โฮเทล 1 น.ส.นพมาศ ขันใจ ปกติ กร.3

390 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.มณิสา สุภฤทธ์ิ ปกติ กร.3

โทรศัพท์ 038-725555 3 น.ส.ณัฐพร พวงมาลัย ปกติ กร.3

โทรสาร  038-725562 4 น.ส.ปาริชาติ รัตนคร ปกติ กร.3

5 น.ส.วิชุดา ละออเอีย่ม ทวิ กร.3

6 น.ส.นันทนัช วิจารจิตร ทวิ กร.3

7 นายจักรพงษ์ พนมยงค์ ทวิ กร.3

8 น.ส.ภัทราวรรณ ผลัดประพทุธ ทวิ กร.3

151 โรงแรมพรีมา วิลล่า 1 น.ส.แพรพรรณ ภูลา ทวิ กร.ส2

157/22 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ณริศรา ค าต๋ัน ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-370705-7 3 นายคุณวุฒิ ยนต์สุวรรณ ทวิ กร.ส2

4 น.ส.หนึ่งฤทัย กรมนารถ ทวิ กร.ส2

152 โรงแรม รอยัลไทย พาวิลเลียน จอมเทียน บูติก รีสอร์ท 1 น.ส.สรัลรัตน์ แกว้สิงห์ ทวิ กร.ส2

246/91 ม.12ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-232311,089-1551056

โทรสาร 038-232311

153 โรงแรม The Leela Resort&Spa Pattaya 1 นายณัฐคม นาคภักดี ทวิ กร.ส2

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

โทรศัพท์ 038-415991-9

โทรสาร  038-415990,038-425100

154 โรงแรม ไทยการ์เด้น รีสอร์ท 1 น.ส.สุปราณี ออ่นค าจุน ทวิ กร.ส2

179/168 ม.5  ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุภาภรณ์ ยืนสุข ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-370614

155 โรงแรม เมาท์เทนบีช พทัยา 1 น.ส.สุดารัตน์ เลิศนา ทวิ กร.ส2

378/16 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.ปวีณา มณีธรรม ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-250502-4

โทรสาร  038-250504

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 
 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

156 โรงแรมเดอะ ซายน์ 1 น.ส.สายทิพย์ พุม่เพชร ทวิ กร.ส2

555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.นภสร สงเกตุ ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-900800

157 โรงแรม อสีติน 1 นายไอรดา คงไทย ทวิ กร.ส2

217/27  ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.สุภัสสรา อน้เทียน ทวิ กร.ส2

โทรศัพท์ 038-424191 3 น.ส.สุภัสสรา อุม้ชู ทวิ กร.ส2

โทรสาร  4 น.ส.ศิริวรรณ อนิส าราญ ทวิ กร.ส2

5 นายสัจญาณ เล่ปะสุวรรณ์ ทวิ กร.ส2

158 บริษทั ศิลปกรรม หัตถกรรม และวัฒนธรรมไทย 1 น.ส.นฤมล เปล่ียนคุ้ม ปกติ กท.3

(1988) จ ากดั 2 น.ส.นราทิพย์ สังสิมมา ปกติ กท.3

387/ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-727333

โทรสาร  038-421555

159 บริษทั อนัเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พทัยา จ ากดั 1 น.ส.สุภัสสรา หนูน้อย ปกติ กท.3

22/22 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.นฤมล ค าแพทย์ ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 038-756879 ต่อ156 3 น.ส.นวลฤมล สุริยา ปกติ กท.3

โทรสาร  038-756977

160 บริษทั มโิมซ่า เมเนจเมน้ท์ จ ากดั 1 น.ส.รัตน์ชฎาภรณ์ชาญถิ่นดง ปกติ กท.3

28/19-20 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2 น.ส.สุธิตา บุญมาเลิศ ปกติ กท.3

โทรศัพท์ 038-237318-9 3 น.ส.พรรณี โสนนอก ปกติ กท.3

โทรสาร  038-237317

161 บริษทั เมอืงโบราณ จ ากดั 1 น.ส.วรกานต์ การเรียบ ปกติ กท.3

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

โทรศัพท์ 081-3508708

โทรสาร  038-367845

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดับชั้น

สาขาวชิา

162 บริษทั หมูบ่้านช้างพทัยา จ ากดั 1 น.ส.สุวดี จันนุบิน ปกติ กท.3

54/1 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 น.ส.แสงทิพย์ สระบัวทอง ปกติ กท.3

163 บริษทั ซีพอีอลล์ จ ากดั 1 นายชมสกล จันทร์พทัิกษ์ ทวิ

2 น.ส.จารุวรรณ แจ่มแจ้ง ทวิ

3 น.ส.ภาคินี ค าแกว้ ทวิ

4 น.ส.สุพรรณี งามข า ทวิ

5 น.ส.วิลาวัลย์ แปงการิยา ทวิ

6 นายณัฐพล พรรคเจริญ ทวิ

7 น.ส.ศศิธร บุญรัตนผลิน ทวิ

8 น.ส.วิภา ร่วมทรัพย์ ทวิ

9 น.ส.ปณิดา สาแหรกทอง ทวิ

164 บริษทั Jay Engineering จ ากดั 1 นายชัยธวัช สวรรค์ ปกติ ชก.ส2

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

โทรศัพท์ 038-343901

โทรสาร 038-343902

165 อู ่นาเกลือเซอร์วิส 1 นายสหรัฐ จันทุมา ทวิ ชย.3

38/3 ม.17 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 202-150

โทรศัพท์ 089-7524691, 087-6098537

166 บจก.ตันติวาณิช การยาง 1 นายชนัญญพงศ์ เกา้พระจันทร์ 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

167 บริษทั ชลบุรี อซูีซุเซลล์ จ ากดั(สาขาบางละมงุ) 1 นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์ ทวิ ชย.3

46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายเกษฎาวุธ รณที ทวิ ชย.3

โทรศัพท์ 084-9615018

168 บริษทั สแกน เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1 นายจักกฤษ นพบรรลัง ปกติ ชช.ส2

243/205 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 089-0993862

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

1 ส านักงานตากสินการบญัชี 1 น.ส.อุบลวรรณ อ้นเวียง ปกติ บช.2

222/93 หมู่ 9  อ าเภอ บางละมุง ชลบรีุ 20150 2 น.ส.ปทัมา นคร ปกติ บช.2

โทรศัพท ์038 489 351

โทรสาร 038 489 351

2 เทศบาลบางละมุง 1 น.ส.สิรินญา ไพสาลี ปกติ บช.2

12/2 ถ.บางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.เจนจิรา บานแย้ม ปกติ บช.2

โทรศัพท ์0-3824-0445 3 น.ส.วรีพรรณ แก้วสุวรรณ

โทรสาร0-3824-0407

3 ส านักงานบญัชี แอ็คเคาทฟ์อร์ยู 1 น.ส.ปยิธิดา เฉยศิริ ปกติ บช.2

333/65 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20150 ปกติ บช.2

โทรศัพท ์084 899 8099

4 ธนาคารออมสินสวนอุตสาหกรรมศรีราชา 1 น.ส.สุมิตตรา บญุตานัย ปกติ บช.2

664/25-27 ม. 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 2 น.ส.ศุภกร รวมธรรม

โทรศัพท ์0-3848-1541 3 น.ส.มาริษา บวัทอง

โทรสาร 0-3848-1542

5 เทศบาลเมืองหนองปรือ 1 น.ส.เพ็ญประภา เพชรประไพ ปกติ บช.2

111 หมู่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายจิรศักด์ิ รุ่งเรือง ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์ 0-3893-3100 3 นายกฤษฎา เชษฐบรีุ ปกติ คธ.2

โทรสาร 0-3893-3122

6 บริษัท เอส.ท.ีซี คอนกรีต โปรดัคท ์จ ากัด 1 น.ส.ลลิตา  พูนประสิทธ์ิ ปกติ บช.2

13/9-10 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.ละอองดาว เจริญวงศ์ ปกติ บช.2

โทรศัพท ์ 0-3842-7503. ปกติ คธ.2

ปกติ คธ.2

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

สรปุรายชื่อ นักเรยีน-นักศึกษา ภาคเรยีนที่ 2/2558

ฝึกงานตั้งแต ่วันที่  19  ตลุาคม  2558 ถึงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2559

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

7 ธนาคารออมสิน  สาขาเนินพลับหวาน 1 น.ส.ปลายฟ้า ถุนนอก ปกติ บช.2

13/234 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์0-3804-1338

โทรสาร 0-3804-1339

8 บริษัท ซีทโบต๊  จ ากัด 1 น.ส.ดวงจันทร์ จินดาอินทร์ ปกติ บช.2

63/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.กรกนก ทองวิโรจน์ ปกติ บช.2

โทรศัพท ์0-3842-1072-3 3 น.ส.นาตยา โกมลวาณิชย์ ปกติ บช.2

โทรสาร  0-3842-1372 4 น.ส.สุภาพร  แอ่นดอย ปกติ บช.2

9 บริษัท ชลบรีุอีซูซุเซลล์ จ ากัด 1 นายธนาภรณ์ ประพันธ์พัฒน์ ปกติ บช.2

46/2 หมู่ 7 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบรีุ จังหวัดชลบรีุ

 โทรศัพท ์ 0-3838-6691-710

โทรสาร   0-3838-2024

10 ธนาคารออมสิน สาขาเมืองพัทยา 1 น.ส.กัญชพร อินทร์ทอง ปกติ บช.2

8/46-48 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 

โทรศัพท ์0-3842-3643

โทรสาร 0-3842-3690

11 ทา่เรือสยามเคอร่ี 1 น.ส.พรสินี ศิริยศ ปกติ บช.2

113/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์0-3835-2325-32

12 ธนาคารออมสินสาขาบางละมุง 1 น.ส.จิตตาภรณ์ ชมภนูุช ปกติ บช.2

460 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์  0-3822-2002

13 ส านักงานขายโครงการบา้นในฝัน - สหภาพ 1 น.ส.สุนิสา โคตรอ่อน ปกติ บช.2

588/3 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230 2 น.ส.วราพร ประกอบธรรม ปกติ บช.2

โทรศัพท ์  03876302

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

14 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 น.ส.นภาพร อินเสง่ียม ปกติ บช.2

15/17 ม. 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.เบญจพร จันทร์เทยีน ปกติ บช.2

โทร 038-221643  โทรสาร 038-222118 3 น.ส.ภทัรียา ศรีสวัสด์ิ ปกติ บช.2

4 น.ส.ปดิวรัดา นามบวบพับ ปกติ บช.2

1 นายบญัชา เกาะยางเผือก ปกติ บช.2

2 นายอธิชัย ไทรศรีค า ปกติ บช.2

15 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าพัทยากลาง 1 นายนนทชัย โพธิสิม ปกติ คธ.2

191 ม.9  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายภริูพันธ์ เพียรดี ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์0-3842-4045 3 นายภริูพัฒน์ เพียรดี

โทรสาร  0-3842-1500

16 โรงพยาบาลบางละมุง 1 น.ส.กัญญารัตน์ ร่ืนแก้ว ปกติ คธ.2

669 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายอนันต์สิทธ์ิ บวัสระ ปกติ คธ.2

โทรศัพท0์-3842-9245 3 นายลอย ชนาภาธนกร ปกติ คธ.2

โทรสาร 0-3842-8464 4 น.ส.ขวัญฤทยั มูลม่อม ปกติ คธ.2

5 นายสหรัฐ สุขสมโชติ ปกติ ทค.ส.2

6 น.ส.ปวิตรา สุธน ปกติ ทค.ส.2

17 บริษัท วิสตาส ดีเวอร์ล็อฟเม้นท ์จ ากัด 1 นายจักรกฤษ การเสรี ปกติ คธ.2

333  ม.12 ทพัพระยา อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายโยธิน ตีระสุชัย ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์038 252 154 3 นายศราวุธ อยู่มา

18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเมืองพัทยา 1 น.ส.โสรยา จันทศร ปกติ คธ.2

ซอยสนามกอล์ฟ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.ชนาธนันท์ ดีเรือง ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์ 0-3822-2425 3 นายพัทธนภรต์ พิสิษฐ์คุณพิสิษฐ์ ปกติ ทค.ส.2

โทรสาร 0-3822-1003 4 น.ส.รัตเนนทร กล่อมเกล้ียง ปกติ ทค.ส.2

19 โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา 1 น.ส.กัญญารัตน์ พรมวงค์ ปกติ คธ.2

0/253-4 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ  . ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์0-3848-8964

โทรสาร 0-3848-8964

ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบที่ ชื่อสถานประกอบการ



 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

20 โรงเรียนสอนภาษา เอ.ย.ูเอ. AUA พัทยา 1 น.ส.ณัฐกานต์ ลาวล า ปกติ คธ.2

ชั้น 4 หา้งเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาฯ อ.บางละมุง ชลบรีุ . ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์38-043-621

21 ที่ท าการไปรษณีย์บางละมุง 1 น.ส.ขวัญฤดี มูลม่อม ปกติ คธ.2

290หมู5่ถนนสว่างฟ้า นาเกลือ บางละมุง ชลบรีุ 2 น.ส.สุดารัตน์ สาระสิทธ์ิ ปกติ คธ.2

โทรศัพท0์ 3842 8225 1 นายธนวินท์ แก้วเนตร ปกติ ทค.ส2

โทรสาร 0 3841 4317 2 นายภาสกร ตรีพยัคฆ์ ปกติ ทค.ส2

22 เทศบาลต าบลโปง่ 1 นายธนกร จาดสุวรรณ์ ปกติ คธ.2

86 ม.3 ต.โปง่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ, 20150 2 น.ส.ผกาสินี ค าสอาด ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์038078888

23 บริษัท มาเตฮัน สยามแลมบต้์า จ ากัด 1 น.ส.มลธิชา ปรีชาภารกร ปกติ คธ.2

1602/12 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง . ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์0-3860-6170-2

โทรสาร 0-3860-6173

24 ศาลาว่าการเมืองพัทยา 1 น.ส.ภษูณิศา ธงชัยกิตติคุณ ปกติ คธ.2

71 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.พรประภา ปฎญิาณานุวัต

โทรศัพท0์-3825-3100

25 ส านักงานศุลกากรทา่เรือแหลมฉบงั 1 นายนัทธพงศ์ แสงประกาย ปกติ คธ.2

ศรีราชา, ชลบรีุ, 20230 2 นายภทัรวิทย์ สุรัตนกูล ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์0-3840-7713

26 บริษัท โปรตอน เทรดด้ิง จ ากัด 1 น.ส.พัชราภรณ์ สุภาตา ปกติ คธ.2

5/88 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์038 705 586

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 
 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

27 ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา 1 น.ส.จุฑารัตน์ พ่วงเฟื่อง ปกติ คธ.2

7/1ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 2 น.ส.อรัญญา บญุเกิด

โทรศัพท ์0 3831 1202

28 บริษัท ทพิย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด 1 น.ส.ยศวดี เอี่ยมศรี ปกติ คธ.2

63/92 ม.12 ซ.ชัยพฤกษ2์ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.กัญญารัตน์ เฟื่องคอน ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์:0-3875-7074

โทรสาร 0-3875-7218

29 บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาพัทยา 2 1 น.ส.ศิริวิมล นักบญุ ปกติ คธ.2

78/12 ม.9 ถนนพัทยาสาย 2 อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ ปกติ คธ.2

โทรศัพท ์0-3836-1432

โทรสาร 

30 บริษัท อ.ีไอ.เซอร์วิส จ ากัด 1 นายสหรัฐ แซงรัมย์ ปกติ ชฟ.ส2

145/9 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 2 นายอาทติย์ จิตหนองสรวง ปกติ ชฟ.ส2

โทรศัพท ์ 038 681 925 3 นายปฏภิาณ ผู้มีสัตย์ ปกติ ชฟ.ส2

4 นายกฤษณะ การปลูก ปกติ ชฟ.ส2

5 นายทนงศักด์ิ ครุธมีชัย ปกติ ชฟ.ส2

6 นายศุภกิจ วิรัชมงคลชัย ปกติ ชฟ.ส2

7 นายสิทธิชัย เดชบญุ ปกติ ชฟ.ส2

8 นายสิรวิชญ์ จันทวงค์ ปกติ ชฟ.ส2

9 นายเตวิช อินทร์ชม ปกติ ชฟ.ส2

10 นายปญัญธร กล่ินหอม ปกติ ชฟ.ส2

11 นายวสันต์ชัย สีหะ ปกติ ชฟ.ส2

31 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 1 นายกิตตินันท์ ชุมพร ปกติ ชฟ.ส2

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายฐณะวัฒน์ อัครอาธิศักด์ิ ปกติ ชฟ.ส2

โทรศัพท ์  038 429 001

ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบที่ ชื่อสถานประกอบการ



 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

32 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ต าบลบงึ 1 นายโกวิท พลถนอม ปกติ ชฟ.ส2

164/1 หมู่ 7 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา ชลบรีุ 20110 2 นายภานุพันธ์ สังข์แก้ว ปกติ ชฟ.ส2

โทรศัพท ์ 038480739 3 นายสุรวุฒิ ฉาดนอก ปกติ ชฟ.ส2

33 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด TRCS 1 นายสุชาครีย์ แสนสุข ปกติ ชฟ.ส2

152/9 ม.7 คชต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์098-8323245

34 บริษัท บราโว่ อิเล็คทริค ซิสเทม็ซ์ จ ากัด 1 นายจีรพันธ์ โคตรพงษ์ ปกติ ชฟ.ส.2

99/254 ม.8 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ .

โทรศัพท ์  0-2703-2536

35 บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1 นายอดิศักด์ิ คุ้มสมุทร ทวิ ชอ.ส2

75/81 อาคารริชมอนด์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 2 นายณัฐพล อยู่ดี ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท ์0-2204-8888 3 นายจตุพร เตียววณิชกุล

โทรศัพท ์0-2260-7556 4 นายธนวัฒน์ ศรีวิลัย

36 บริษัท อัญชลีวัน จ ากัด(The Zign Hotel) 1 น.ส.สุนารี อ่ าแห ทวิ ชอ.ส2

555/65 ม.5 ต.บางละมุง อ.หนองปรือ จ.ชลบรีุ 2 นายวัชระ หลักค า ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท ์038 225 542 3 นายสิทธิศักด์ิ เชียมขุนทด

4 น.ส.จิรวรรณ บญุเพ็ง

37 บริษัท สินโสธร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1 นายอัมรินทร์ สากลยุทธ ทวิ ชอ.ส2

174 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายธีรศักด์ิ ไพรสวรรค์ ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท ์038240151 3 นายอนุพงษ์ สุขสบาย ทวิ ชอ.ส2

โทรสาร 038-240236

38 โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล 1 นายธันวาธร บญุสับ ทวิ ชอ.ส2

ถนนพัทยาสาย 2 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายณัฐพล ทจีันทกึ ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท ์038-250421 3 นายสิทธิเกียรติ มาสอน ทวิ ชอ.ส2

4 นายพรพิพัฒน์ ชูศรี ทวิ ชอ.ส2

39 ร้าน Turbo Sound 1 นายอัมรินทร์ สากลยุทธ ทวิ ชอ.ส2

115/36ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายธีรศักด์ิ ไพรสวรรค์ ทวิ ชอ.ส2

โทรศัพท ์038-367717 3 นายอนุพงษ์ สุขสบาย ทวิ ชอ.ส2

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ



 

ระดบัชั้น

สาขาวิชา

47 บริษัท สยามอิเคซาวา จ ากัด 1 นายธิติพันธ์ แปง้หอม ปกติ ชก.3

308/1 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 2 นายกฤษฎาธร ฮ้อยิ่ง ปกติ ชก.3

โทรศัพท ์038-327044-5

48 บริษัท ศรีราชา ทกัโบต๊ จ ากัด 1 นายธนภมูิ ปรีเลขา ปกติ ชก.3

142/13 ม.1 ต.ทุ่งสุชลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 2 นายศุภากร เฉียวกุล ปกติ ชก.3

โทรศัพท ์ 038-951421-5  โทรสาร 038-352963

49 บริษัท T&T jig and Tool  จ ากัด 1 นายสาริศ กุลพงษ์ศรี ปกติ ชก.3

73/10 ม.1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

50 หจก.ปาปา้ ดีเทลล่ิง 1 น.ส.ประยูร กาญจนพัฒน์ ปกติ ชก.3

120/1 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 2 น.ส.เบญจวรรณ วงษ์วิชัย ปกติ ชก.3

โทรศัพท ์038-328084  โทรสาร 038-065123

51 บริษัท โปรแม็ค แมชชีน แอน ซัพพลาย จ ากัด 1 นายสุรศักด์ิ จิตรบรรเทา ปกติ ชก.3

30/11 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายอ านวย แซ่จ่าว ปกติ ชก.3

โทรศัพท ์038-240281-2 3 นายณัฐกริช วงษ์อิน ปกติ ชก.3

โทรสาร 038-240282 1 นายวรายุทธ ปั้นประสงค์ ทวิ ชก.ส2

52 บริษัท เจพี พรีซีซ่ัน จ ากัด 1 นายณัฐกริช วงษ์อิน ปกติ ชก.3

351/1 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20150 2 นายสันติ อ่อนมี ปกติ ชก.3

โทรศัพท ์085-2846843 3 นายนราวิชญ์ เทยีนมงคล ปกติ ชก.3

53 บริษัท มิลล์คอน สกีล จ ากัด(มหาชน) 1 นายจตุพร บญุน้อย ทวิ ชก.ส2

99 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท ์ 038-606040

54 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน) 1 นายอนิรุทธ์ ศิริพงษ์ยิ่ง ทวิ ชก.ส2

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 2 นายทวีพงษ์ นาควงษ์ ทวิ ชก.ส2

3 นายธนวัฒน์ โพธ์ิสาจันทร์ ทวิ ชก.ส2

55 บริษัท ไทย มีน เทค จ ากัด 1 นายวัจน์กร ตะลุดตะก า ทวิ ชก.ส2

577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230 2 นายอลงกรณ์ ถวายทรัพย์ ทวิ ชก.ส2

โทรศัพท ์089-2448446 3 นายพงศธร อินทร์มี ทวิ ชก.ส2

โทรสาร 038-100746

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ
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56 บริษัท ไทย ธน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1 นายจีรยุทธ ตินตะบรุะ ทวิ ชก.ส2

28/2 ต.มาบมาพุด อ.บาละมุง จ.ระยอง 201150 2 นายชุติพนธ์ พลเภา ทวิ ชก.ส2

โทร 038 - 608667

57 บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลิแบค จ ากัด 1 นายพงศกร อุปค า ทวิ ชก.ส2

49/22 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230 2 นายสุรสิทธ์ิ โนจิตร์ ทวิ ชก.ส2

โทรศัพท ์038-494076-7

โทรสาร 038-494078

58 บริษัท เอพี ยูไนเทค จ ากัด 1 นายจีรวัฒน์ บญุมา ทวิ ชก.ส2

60/41 ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 2 นายธวัชชัย นาสกาด ทวิ ชก.ส2

โทรศัพท ์038-338822

โทรสาร 038-338844

59 บริษัท ไทยโยอิ จ ากัด 1 นายจีระศักด์ิ อาจศึก ทวิ ชก.ส2

84 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์ 038-223291-2 โทรสาร 038-223293

60 บริษัท สยามนิสสันชลบรีุ จ ากัด สาขาพัทยา 1 นายกิตติศักด์ิ ศรีเพชร ทวิ ชย.2

142/67 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายภานุพันธ์ อินจันทร์ ทวิ ชย.2

โทรศัพท ์038-706051 3 นายเฉลิมพล กันทรโสภา ทวิ ชย.2

โทรสาร  038-703055 4 นายรุ่งโรจน์ ค าวงษ์ ทวิ ชย.2

61 ร้าน แปะ๊โรงโปะ๊ 1 นายจิรภาส พุทธรักษา ทวิ ชย.2

183/1 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์087-1455665

62 บริษัท ชลบรีุอีซูซุเชลล์ จ ากัด สาขาพัทยา 1 นายอนุชา เซินสุรีย์ ทวิ ชย.2

46/2 หมู่ 7 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบรีุ จังหวัดชลบรีุ

โทรศัพท ์ 0-3838-6691-710  โทรสาร 0-3838-2024

63 บริษัท เบนซ์ ระยอง (สาขาพัทยา) 1 นายอิทธิ ร่มโพธ์ิ ปกติ ชย.2

16/119 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายธนานิวัฒน์ ศิลปม์งคล ปกติ ชย.2

โทรศัพท ์038-223345 3 นายนิเวศน์ อินทร์พิทกัษ์ ปกติ ชย.2

4 นายจิระวิน แซ่เตียว ปกติ ชย.2

ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบที่ ชื่อสถานประกอบการ
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64 ร้านร่วมใจ การช่าง 1 นายสุขสันต์ วิเชียรสกุลโชติ ปกติ ชย.2

212/5 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20230 2 นายธนภทัร แก้วเล็ก ปกติ ชย.2

โทรศัพท ์038-222420

โทรสาร 038-223585

65 อู่ ปญัญาแก๊ส 1 นายนฤเบศร์ กรวิรัตน์ ปกติ ชย.2

271/9 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์ 089-1615192

66 ร้าน เจ เอส ออโต้เซอร์วิส 1 นายณัฐพล บญุนาค ปกติ ชย.2

33/15 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายนันทวัฒน์ อนันเต่า ปกติ ชย.2

โทรศัพท ์038-069034 3 นายทตัธน อุ่ค า ปกติ ชย.2

4 นายเกษมสันต์ แซ่เอี้ยว ปกติ ชย.2

67 บริษัท มาสด้าชลบรีุ จ ากัด สาขาพัทยา 1 นายลิขิตมงคล กอดแก้ว ปกติ ชย.2

42/4 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000

โทรศัพท ์038-223646

68 บริษัท พัทยา ฮอนด้า คาร์ส์ จ ากัด 1 นายพิเชษฐ์ เทโวบติั ปกติ ชย.2

297/6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายอดุลย์ ต้ังจิตร์

โทรศัพท ์038-727315 3 นายคมกฤต ผสมศร

69 อู่ ช่างเลิศ 1 นายธนกร ปราบณรงค์ ปกติ ชย.2

40/20 ม.1 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์085-1763934

70 อู ่ช่างเล็ก 1 นายชนายุทธ สุขเสริม ปกติ ชย.2

12/22 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

71 ร้าน อู ่โชติ การช่าง 1 นายเมธี  จันทเกษม ปกติ ชย.2

19/57 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายโจเซฟ เครเกอร์ ปกติ ชย.2

โทรศัพท ์086-8323548 3 นายธีระพล พรมเมตตา ปกติ ชย.2

72 ร้าน ณพธร เซอร์วิส 1 นายธนบตัร ล าดับวงค์ ปกติ ชย.2

ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ
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73 บริษัท ไทยยนต์ชลบรีุ ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1 นายนนทวัฒน์ ปั่นไทยวงศ์ ทวิ ชย.2

288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายอิทธิพล พรหมสะวัน ทวิ ชย.2

โทรศัพท ์ 038-702462-6 โทรสาร 038-221171 3 นายธีรัช มีสม ทวิ ชย.2

74 ร้าน อู่ ช่างอัต 1 นายอดิศักด์ิ ศิลมงคล ทวิ ชย.2

ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

75 ร้าน อู่ช่างเปด็ เซอร์วิส 1 นายศุภณัฐ อินทรง ทวิ ชย.2

48/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายพิชญะ กรียพัฒน์ ทวิ ชย.2

โทรศัพท ์089-7911683 3 นายเมธาสิทธ์ิ แก่นพรหมมา ทวิ ชย.2

4 นายจิรวัฒน์ แสงคล้าย ทวิ ชย.2

76 บริษัท มิตซู คาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1 นายเกียรติพัฒน์ มุสิกร ทวิ ชย.2

58/6 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 2 นายณัฎฌา พันธะสาร ทวิ ชย.2

โทรศัพท ์038-215666  โทรสาร 038-215669 3 นายเฉลิมพล กันทรโสภา ทวิ ชย.2

77 บริษัท มิตรยนต์พัทยา 1998 จ ากัด 1 นายวิทยา พรนัดดา ทวิ ชย.2

124/108 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายจิรศักด์ิ เจริญสุข ทวิ ชย.2

โทรศัพท ์038-427427  โทรสาร 038-415684

78 โรงแรม ไทย การ์เด้น รีสอร์ท 1 นายสรรเสริญ  ปรีชาวงษ์ ปกติ กร.2

179/168 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.นภาพร พลหารดี ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-370615-8 3 น.ส.อรญา วิเชียร ปกติ กร.2

โทรสาร 038-413575 4 นายณัฐวุฒิ งามประยูร ปกติ กร.2

5 นายอรรถพล แดงทพิย์ ปกติ กร.2

6 นายศรัณย์กร สว่างวงษ์ ปกติ กร.2

7 นายอลงกต แบวงค์ ปกติ กร.2

8 น.ส.ภทัราวรรณ ผลัดประพุทธ ทวิ กร.3

9 นายจักรพงษ์ พนมยงค์ ทวิ กร.3

10 น.ส.วิชชุลดา สะออเอี่ยม ทวิ กร.3

11 น.ส.วิภาภรณ์ สืบบตุร ทวิ กร.3

12 น.ส.พิกุลแก้ว ดวนขันธ์ ทวิ กร.3

13 น.ส.นันทนัช วิจารจิตร ทวิ กร.3

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ
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79 โรงแรม การ์เด้น คลีฟ พัทยา 1 นางสาวอรญา วิเชียร ปกติ กร.2

220/21 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์038-259333

80 โรงแรม ไอบสิ พัทยา 1 นายณัฐพล รักชาติ ปกติ กร.2

463/79 ม.9  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบรีุ 2 น.ส.กมลวรรณ ดีพรรณ ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-418161 3 นายสิทธ์ิพงษ์ ดอกดวง ปกติ กร.2

โทรสาร  038-418189 4 น.ส.พรพิมล จันทร์ลา ปกติ กร.2

5 น.ส.เจนจิรา วันทมาตร์ ปกติ กร.2

6 นายอาณกร สามสังข์ ปกติ กร.2

81 โรงแรม ลองบชี การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา 1 น.ส.นัฐริกา โคตรวงษ์จันทร์ ปกติ กร.2

499/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.อรพิน สุทธิประภา ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-414616 3 น.ส.นนท์ ชนาภาธนกร ปกติ กร.2

4 น.ส.สุรนุช ชมสนธ์ ปกติ กร.2

5 น.ส.วรกมล เรืองมั่น ปกติ กร.2

6 น.ส.จิราพร จันทร์ทม ปกติ กร.2

7 น.ส.ทฆิัมพร ตองกล่ิน ปกติ กร.2

8 น.ส.นงนภสั เพชรอ่อน ปกติ กร.2

9 น.ส.ณิรัญญา ผาทมุ ปกติ กร.2

82 โรงแรมโคซี บชี พัทยา 1 น.ส.อากิ ทองวัฒน์ ปกติ กร.2

400 ม.12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.พรพิมล จันทร์ลา ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-250803

83 โรงแรม อิสเทร์ิน แกรนด์ พาเลซ พัทยา 1 น.ส.ดลยา สลามเต๊ะ ปกติ กร.2

99/1 ม.11 ซ.เขาตาโล หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.อธิชา สลามเต๊ะ ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-332712-15 3 น.ส.วิลาวัณย์ เรงัง ปกติ กร.2

โทรสาร  038-332718 4 น.ส.เมวิกา  เสมา ปกติ กร.2

5 น.ส.วัลลภา นาคนวน ปกติ กร.2

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ
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84 โรงแรม เดอะซายน ์พัทยา 1 น.ส.เพ็ญพิสุทธ์ิ สังข์นิล ปกติ กร.2

555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.พิมลนาฎ  ประสพวงษ์ ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-900800 3 น.ส.สิราวรรณ สีดา ปกติ กร.2

4 น.ส.ทาริกา อาทะวิมล ปกติ กร.2

5 น.ส.เกวลิน สินรัตนะ ปกติ กร.2

6 น.ส.มณีรัตน์ ทา่ส าราญ ปกติ กร.2

7 น.ส.กานต์ธิดา เต๋ทิ ปกติ กร.2

8 น.ส.ลลิตา ด าเกล้ียง ปกติ กร.2

9 น.ส.ชนิดา ปานสอน ปกติ กร.2

10 น.ส.อุไรวรรณ ศิริงาน ปกติ กร.2

1 น.ส.กมลวรรณ ไชยพร ทวิ กร.ส1

2 น.ส.ยุสดี มงคลกูล ทวิ กร.ส1

3 น.ส.กมลลักษณ์ แจ้งสว่าง ทวิ กร.ส1

4 น.ส.กรรณิการ์ เจริญสุข ทวิ กร.ส1

5 น.ส.โศภฐิดา กลางพิมาย ทวิ กร.ส1

6 น.ส.ปทัมา สุวรรณนาค ทวิ กร.ส1

7 น.ส.ณัฐกานต์ สาธร ทวิ กร.ส1

8 น.ส.ดวงพร ศิริพันธ์ ทวิ กร.ส1

9 น.ส.ณัฏฐ์ฌาภทัรเฉื่อยกล่ัน ทวิ กร.ส1

10 น.ส.อินทอุร วงษ์ศรีทมุ ทวิ กร.ส1

85 โรงแรมฮิลตัน พัทยา 1 น.ส.เจนจิรา ใจชื้น ปกติ กร.2

243/25 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายธนวัฒน์ โยธินทะ ปกติ กร.2

86 โรงแรม เมาน์เทน บชี รีสอร์ท พัทยา 1 นายภาณพงศ์ มะปราง ปกติ กร.2

378/16 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์038-250502-4

87 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา 1 น.ส.วิจิตรา นรพิมพ์ ปกติ กร.2

206 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 นายเฉลิมชัย หนิเทา ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-420696 3 น.ส.กฤตธีรา ชัยวิรัตน์ ปกติ กร.2
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88 โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา 1 น.ส.สุภาวดี เนินปราง ปกติ กร.2

209/112 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.รัชฎาพร สิงหค์ า ปกติ กร.2

โทรศัพท ์038-415212 3 น.ส.อรรถยา ปญัญาอ้าย ปกติ กร.2

89 โรงแรมมาเบลิการ์เด้นท์ 1 นายภรัณยู กันทะวงศ์ ปกติ กร.2

159/133 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์038-415260-8

90 Pattaya Garden Hotel 1 นายนราศักด์ิ อุค า ทวิ กร.3

157/77 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นายอธิป ภู่ระย้า ทวิ กร.3

โทรศัพท ์038-426775-82

โทรสาร  038-426113

91 โรงแรม Royal Cliff Group 1 น.ส.ณัฐลิตา ณ สงขลา ทวิ กร.3

353 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์038-250421

92 โรงแรม ทซิีคต้ีไฟร์ 1 น.ส.มยุรา ผายมอญ ทวิ กร.3

555/85 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

93 บริษัท น าชัย โฮม อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 1 น.ส.จีรภญิญา แสนศรี ทวิ ปวส.1

353/46 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์038-716010-4

94 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด 1 น.ส.สุนิชญาพร ซิวจ าปา ทวิ ปวส.1

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

โทรศัพท ์038-491304 ต่อ 367

โทรสาร 038-493290

95 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1 น.ส.กมล อยู่ทรัพย์ ทวิ ปวส.1

50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์038-493725

96 Pattaya Fruit Garden 1 น.ส.เบญจวรรณ วันอ้วน ทวิ ปวส.1

56/5 ม.11 ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์  086-1526262
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97 บริษัท วี.พี.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 1 นายจักรวาล ชัยพินิจ ปกติ ชก.2

181/63 ม.8 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 2 นายณัฐวุฒิ โม้อ้วน ปกติ ชก.2

โทรศัพท ์02-3240652 3 นายอนาวิล บญุปลูก

98 บริษัท 3วี คอนแทรคเตอร์ จ ากัด 1 นายธนกฤต น้อยปกุ ปกติ ชก.2

149 ม.2 ต.ตะเคียเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ  20150 2 นายพงษ์ศิริ ระยาย้อย ปกติ ชก.2

โทรศัพท ์038-704133-4

โทรสาร 038-704135

99 ร้าน โรงกลึง - ทอ่ไอเสีย 1 นายอัครพนธ์ สังข์ทอง ปกติ ชก.2

โทรสาร 038-491769 2 นายอมรเทพ อะสุรา ปกติ ชก.2

100 บริษัท ประสิทธ์ิผล แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 1 นายธนวัฒน์ โพยประโคน ปกติ ชก.2

174/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ ปกติ ชก.2

โทรศัพท ์038-351386

โทรสาร 038-352140

101 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จ ากัด 1 นายศุภกร สรวงศิริ ปกติ ชก.2

44/2 ม.8 ต.โปง่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ ปกติ ชก.2

โทรศัพท ์038-227301-2 ปกติ ชก.2

102 บริษัท โฮมโปร เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาพัทยากลาง 1 น.ส.น้ าทพิย์ มะลิยศ ทวิ กต.ส1

333 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.ดุจดาว พลกลาง ทวิ กต.ส1

โทรศัพท ์038-360422 3 น.ส.กาญจนา จันทรัตน์ ทวิ กต.ส1

โทรสาร 038-360487

103 บริษัท โฮมโปร เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาพัทยาเหนือ 1 น.ส.โมรี มะลิซ้อน ทวิ กต.ส1

333 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.ศวิตา เจนศึก ทวิ กต.ส1

โทรศัพท ์038-360422 3 น.ส.ธันย์ชนก สุขใส ทวิ กต.ส1

โทรสาร 038-360487 4 น.ส.ศศิธร นวลมะ ทวิ กต.ส1

5 น.ส.ชุติมา หนูน้อย ทวิ กต.ส1
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104 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1 น.ส.นัฐทชิา อู่ตุ้ม ทวิ ธป.1

4629 ม.2 ถ.สภ.บางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 2 น.ส.ศิริรัตน์ กรีพิมาย ทวิ ธป.3

3 น.ส.พัชรินทร์ อ่อนนิ่ม ทวิ ธป.3

4 นายนัตพงศ์ แสนสะอาด ทวิ ธป.3

5 น.ส.จิรวดี แสนกาศ ทวิ ธป.3

6 น.ส.แพรพลอย จันต๊ะนาเขต ทวิ ธป.3

105 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มังกรทองลิสซ่ิง 1 น.ส.ชนินาถ บญุเล้ียง ทวิ ธป.3

ซอยเขาตะโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์ 086-0698778

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรยีน - นักศึกษา ระบบ


