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ค ำน ำ 
 

เอกสารเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นโดยงานศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ปรับลดข้อมูลบางส่วนและเพิ่มเติมส่วนท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเก็บบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน หรือ พื้นฐานในการค้นคว้าต่อไป 

ข้อมูลท่ีได้น ามาบรรจุไว้มีท้ังหมด 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการเรียน ข้อมูลงบประมาณการศึกษา ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูล
สถานประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลทางสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากงานต่างๆ ท่ีเป็น
เจ้าของเรื่องท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

ศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ท้ังแนะน าส่ิงท่ีจะ
เป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการพัฒนาก าหนดทิศทาง จัดการศึกษา
ให้แก่เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว 

 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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     1.ข้อมูลสถำนศึกษำ 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  เดิมช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดย
ได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรม
อาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) ได้แต่งต้ังนายบรรพต   ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละ
มุง ได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบ 
การเรียนปกติ  4 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาพณิชยการ 

 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพ  (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

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

 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน 
 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี ้
                               -  หลักสูตร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม   

(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
-  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 

 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส. 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  

    -  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน
    เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    -  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน
   คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา  คือ 
สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล 

 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
 พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 
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 พ.ศ.  2556 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันท่ี 14
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกำศใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ   
 พุทธศักรำช 2556 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

เครื่องหมำยและควำมหมำยของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 

 

 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองช้ัน  รอบเสมา

ธรรมจักร  จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนเป็นช่ือวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านล่างเขียนว่า 
PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
ทุ ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสัจ  ๔  สัจธรรมของพระพุทธเจ้า 
(๑) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(๒) ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความด้ินรนทะยานออก 
(๓) นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความด้ินรนทะยานออก 
(๔) ม  หมายความว่า  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  
ความคิดชอบ  วาจาชอบ  กระท าชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และต้ังจิตมั่นชอบ 
สีประจ ำวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 
 

 
                              สีขำว – สีน  ำเงิน 
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ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 

สุพรรณิกำร์ ช่ือสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้
ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถ่ินก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียง
เหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกา
มักปลูกบริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ  ในเมืองไทยทาง
เหนือ เรียกว่า ฝ้ายค า น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว 

เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเด่ียวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคล่ืน 
ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน 
ไม่มีกล่ิน ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสี
น้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีท้ังกลีบเด่ียวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือน
ธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์มีปลูกในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 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  สายพาณิชย์ 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 – 2558 
7 นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป ผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2559 - 2559 
8 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อ านวยการ     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
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รำยนำมรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อดีต – ปัจจุบัน 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี พ.ศ. 
1 นายประสิทธิ์             สุขพูนผล รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 
2 นายไพรัช                  วรรณศิริลักษณ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 
3 นายธนรัตน์               ทองหยัด รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2539 - 2556 
4 นายจินดาพล             เปรมศรี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2544 
5 นายบุญเลิศ               หมัตตะทวี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 
6 นายสมบัติ                อ่ าสาริกา รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2542 - 2555 
7 นายพรชัย                 ค่ายใส รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 - 2550 
8 นายธวัชชัย               มากมณี รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 - 2547 
9 นางอารีย์                  พงษ์สมบูรณ์ 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 สุรินทร์ รองผู้อ านวยการ       พ.ศ. 2555 – 2559 
13 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ ์ รองผู้อ านวยการ       พ.ศ. 2556 – 2559 
14 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2556 –2559 
15 นายณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
16 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
17 นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

 

รำยนำมผู้บริหำร สถำนศึกษำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ปี  พ.ศ. 
1 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
2 นายวิทยา                  อินสว่าง รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2550 -  ปัจจุบัน 
3 นายณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
4 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
5 นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

เกียรติประวัติส ำคัญท่ีได้รับ 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน นักศึกษำ          

ปี พ.ศ. ผลงำน 
2540 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประเภทความคิด 

    สร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
    2540 
2. ได้รับโล่ท่ีระลึก ผู้มีอุปการคุณในการจัดงานชุมชนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

2542 1. ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รักในหลวง 
    ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย 
2. ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ในงานอีเทคแฟร์  
    โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) ส านักงานคณะกรรมการการ  
    อาชีวศึกษา 

2543 1. ได้รับเกียรติบัตร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมิตร ครั้งท่ี 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 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย์ 
   (การประกวดCD-ROM Multimedia เรื่อง 12 ปี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   กรมอาชีวศึกษา) ระดับภาคตะวันออก 

2545 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง  ระดับวิทยาลัยและ 
   อุดมศึกษาการอนุรักษ์เพลงไทย  ภายใต้โครงการส านึกในชาตินิยม 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   ประเภทส่ิงประดิษฐ์ราคาไม่เกิน  3,000  บาท  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ 
   นักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียนได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนการจัด 
   นิทรรศการทางวิชาการและงาน 65 ปี  สัตหีบ – สิงห์สมุทร 
4. ได้รับเกียรติบัตร สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี โดยแต่งกายด้วย 
   ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับ 
   โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

2546 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังส าคัญในการจัดงานมหกรรม 
   รวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเส้ือเหลือง 
 



  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  

10 
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ปี พ.ศ. ผลงำน 
2547 1. ได้รับโล่แสดงความขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุน  โครงการ 

   บูรณาการพันธกิจ และทรัพยากร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม 
   เป้าหมายยุค  ICT โปรแกรมสร้างผู้เช่ียวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต  
   (Expert Plus)  
2. ได้รับโล่เกียรติคุณน านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (รักษ์โลก รักธรรมชาติ 
   ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด) เพื่อนช่วยเพื่อน ณ กองพันสะเท้ินน้ าสะเท้ินบก 
   กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

2548 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้อ่านข่าวภาษาอังกฤษ  ในงานประชุมวิชาชีพ 
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา 
   โครงการกีฬาอาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ร่วมกับสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี  4 
   ส่ิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระดับภาคตะวันออก- กรุงเทพฯ 
   ประจ าปีการศึกษา 2548 
4. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทท่ี  4 
   ส่ิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับชาติ การประกวด 
   ส่ิงประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่เทิดไท้มหาราชันย์ประจ าปีการศึกษา  2548 

2549 1. ได้รับทุนการศึกษาอัจฉริยะอาชีวะ บริษัท TOYOTA เป็นผู้มอบทุนการศึกษา 
    และพัฒนาจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์ 
    - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  9  รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ  TOYOTA 
    - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  3  รายการข่าวเด็ด 
     - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  ITV 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากลระดับมัธยมศึกษา  
   โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน  Cheer  Leader  Championship  2006 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการ  To  Be  Number  One งานป้องกัน 
   และบ าบัดการติดสารเสพติด         

2550 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2550 ช่ือโครงการน้ ามะพร้าวอ่อน 
   มีผลต่อการงอกของเมล็ดผักขม 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2550 ช่ือโครงการชุดไฟฟ้าอเนก 
   ประสงค์แบบพอเพียง 
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ปี พ.ศ. ผลงำน 
2550 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

   กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550 
   ประเภทส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2550 
   ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
   กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2550 
   ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

2551 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุรี 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแข่งขัน 
    อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาตะกร้อหญิงทีมเด่ียวหญิง   
   ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเด่ียวหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
    อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเด่ียวชาย  ในการแข่งขันกีฬา 
    อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดชาย  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
   ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
11. ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  ในการแข่งขันอาชีวศึกษา 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
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2551 14. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร  ในการแข่งขัน 

   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
15. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
16. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
17. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
18. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
19. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 
21. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬา 
   อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 

2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมหญิงเด่ียว  ในการแข่งขัน 
   หมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งท่ี 9 ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุรี 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมชายเด่ียว  ในการแข่งขันกีฬา 
   หมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งท่ี  9 ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุรี 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งท่ี  9  
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภททีม  ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งท่ี  9 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
5. โครงการวิทยาศาสตร์ 
    ระดับภาค  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 โคมไฟ LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
                  ระดับปวส. 
    ระดับ อศจ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โคมไฟ LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 
                   ปวส.ส่ิงประดิษฐ์ฯ 
    ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์  
                ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดนักขายอาชีวะ 
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2553 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักร้องเพลงไทยสากลหญิง งานประชุม 

   องค์การวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชาธานี 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาค 
   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
3. ได้โล่ท่ีระลึก งานเนื่องในโอกาส คณะนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   เย่ียมสถานศึกษา 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อทีมเด่ียวหญิง 
   ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลชาย 
   ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาหมากล้อมประเภททีมชาย ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสวยงาม ระดับประชาชนท่ัวไป  
   การประกวดประดิษฐ์กระทงฯ งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาประจ าปี 2553 
9. ได้รับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2553  จาก 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้แก่  นายวรากร รักรวย 
   นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ระดับ ปวส. 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอลประเภททีมหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
   ชลบุรี 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กีฬาฟุตซอลประเภททีมชาย  
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวหญิง 
   ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวชาย 
   ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ระดับอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุรี 
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กีฬากรีฑา ประเภทลู่ 800 เมตรชายและ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กีฬากรีฑา ประเภทลู่ 400 เมตรชาย  
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กีฬากรีฑา  ประเภทลานชาย  
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กีฬากรีฑา  ประเภทขว้างจักรชาย 
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2554 
 
 
 
 
 

   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กีฬากรีฑา  ประเภททุ่มน้ าหนักชายและ 
   ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีระดับอาชีวศึกษา  
   จังหวัดชลบุรี 
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติประเภท  
   สวยงามระดับประชาชน เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา 2554 

2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R 
   ขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานคร 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ขององค์การ 
   วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกวด 
   โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี  22  
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ สมาชิกองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ หน่วยองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
6. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด 
   วงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R 
7. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด 
   วงดนตรีสากลของคนพันธ์ R 
8. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด 
   นักร้องลูกทุ่งชาย 
9. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด 
   นักร้องเพลงไทยสากล 
10. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเช่ือม 
   โลหะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (TIG & SMAW) 

2556 
 
 
 

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งท่ี 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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2556 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา ทุ่มน้ าหนัก 

6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา ขว้างจักร 
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา พุ่งแหลม 
8. ได้รับรางวัลอันดับ 4 ประเภทกีฬากรีฑา วิ่ง 400 เมตร 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเด่ียวชาย 
10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเด่ียวหญิง 
11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย 
12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดหญิง 
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 
15. ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2556 จากคณะกรรมการ 
     จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
16. รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ  
     จาก คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 
     จากกระทรวงศึกษาธิการ 

2557 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น 
ระดับภาคท่ีจังหวัดนครนายก 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น 
ระดับชาติท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R 
   ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร    
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ระดับภาค 
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
5. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน องค์การมาตรฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
   ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง สมาชิกองค์การดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานคร 

2558      วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังนี้ 
1. กีฬาเปตอง 
2. กีฬาประเภทขว้างจักร ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
3. กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 
4. กีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 
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ปี พ.ศ. ผลงำน 
2558 ระดับจังหวัด 

5. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
6. การแข่งขันวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก “กาแฟโบราณ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
7. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
8. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเช่ือม GTAW&SMAW,GTAW&GMAW ปวส.” 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
9. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเช่ือม GTAW&SMAW,GTAW&GMAW ปวช.” 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
10. การแข่งขันวิชาชีพ “งานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
11. การแข่งขันวิชาชีพ “การแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
12. การแข่งขันวิชาชีพ “การแข่งขันติดต้ังสัญญาณจานดาวเทียม” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
13. การแข่งขันทักษะวิชา “การประกวดมารยาทไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
14. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเทคนิคยานยนต์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
15. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
16. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
17. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบนักร้อง 
เพลงไทยลูกทุ่ง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
18. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
19. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ประกวดร้องเพลงสากล ชาย” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
20. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ประกวดร้องเพลงสากล หญิง” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
21. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ประกวดวงดนตรีโฟล์ซองคนพันธ์ R” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
22. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ประกวดวงดนตรสีากลคนพันธ์ R” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
23. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกวดและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง” 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
24. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการจัดน าขายรายการน าเท่ียว” ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ 
25. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี” 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
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ปี พ.ศ. ผลงำน 
2558 26. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “ทักษะ The Marketing Challenge” 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
27. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “สุนทรพจน์ภาษาไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
28. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน” ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศ 
29. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
30. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานฝีมือ ระดับ ปวช.” ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ 
31. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “ประกวดรักการอ่าน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
32. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คะแนนรวมมวยไทยสมัครเล่นหญิง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
33. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คะแนนรวมมวยสากลสมัครเล่นหญิง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
34. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การร้องเพลงไทยสากล
(สตริง) ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
35. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับภาคประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ขนาดสถานศึกษาระดับกลาง 
36. ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานระดับเหรียญทองแดง สถานศึกษาขนาดกลาง ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค  
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 27 ปีการศึกษา 2558 
37. ได้เข้าร่วมมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 การประชุมวิชการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน 
ทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งท่ี 25 ปีการศึกษา 2558  
38. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดประเภททักษะพื้นฐาน 
การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล(สตริง)ชาย การประชุมวิชการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 27 ปีการศึกษา 2558 
39. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2558 

2559 วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังนี้ 
ระดับอาชีวศึกษา 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเด่ียว ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมหญิง 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชาย 
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ปี พ.ศ. ผลงำน 
2559 ระดับภาค 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเด่ียว สุดสาครเกมส์ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย สุดสาครเกมส์  
ระดับชาติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเด่ียว สงขลาเกมส์ 
 

2560 กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ประเภทกีฬากรีฑา  
1. รางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ าหนักชาย 
2. รางวัลชนะเลิศ ขว้างจักรชาย 
3. รางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลนชาย 
4. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์ชาย 
5. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตรชาย 
6. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตรชาย 
7. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตรชาย 
8. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์หญิง 
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 100 เมตรชาย 
10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 4x100 เมตรหญิง 
11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 200 เมตรชาย 
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 100 เมตรหญิง 
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 800 เมตรหญิง 
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 
1. รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียวชาย 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย 
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง) 
1. รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียวหญิง 
2. รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง 
ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (ชาย) 
1. รางวัลชนะเลิศ น้ าหนักไม่เกิน 60 กก. 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วอลเลย์บอลหญิง 
ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย) 
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 บาสเกตบอลชาย 
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ปี พ.ศ. ผลงำน 
2560 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งท่ี 12 หนุมานเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร 
1.กีฬาขว้างจักร รางวัลชนะเลิศ 
2.วิ่ง 400 เมตร รางวัลชนะเลิศ 
3.วิ่ง 4x400 เมตร รางวัลชนะเลิศ 
4.วิ่งผลัดเมดเล่ย์ รางวัลรองชนะเลิศ 
5.วิ่ง 4x100 เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
6.พุ่งแหลม รางวัลชนะเลิศ 
7.วิ่ง 100 เมตร รางวัลรองชนะเลิศ 
8.วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รางวัลรองชนะเลิศ 
9.วิ่งผลัดเมดเล่ย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
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ผู้วยการสถานศึกษา 
ว่าที่ร้อยรี ดร.ชาติชายตลุนจันทร์ 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายณรงค์  สุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

นายวิทยา  อินสว่าง   

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ 

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์ 

หน.งานการเงิน 
นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

หน.งานบัญช ี
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

หน.งานบริหารทั่วไป 
นางวาสนา  พานสุวรรณ 

หน.งานทะเบียน 
นางสาวธนภรณ์  ศิลาราช 

หน.งานบุคลากร 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

หน.งานพัสดุ 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศกึษา 

หน.งานอาคารสถานที ่
นายนที  ลอยเมฆ 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
นายบอย  โคตรภักดี 

หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 

หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสง่า  คูค า 

หน.งานความร่วมมือ 
นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 

หน.งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 
นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 

หน.งานประกันคุณภาพและฯ 
นางสาวสมคิด  หมั่นหาดี 

หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
นางประรินญา  ว่องไว 

หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสุรีย์  หนองกก 

หน.งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 

หน.งานปกครอง 
นายจีราศักด์ิ  วุฒิศรีศิริพร 

หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายชาตรี  ม่วงเขาแดง 

หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 

หน.งานโครงการพิเศษและการฯ 
 นายวสันต์  อารีย์ 

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
นายปริปูรติ   ศรีรุ่งเรือง 

หน.แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง 
นายจารึก  จารุมิตร 

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นาย
สง่า  คูค า 

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ 
นางสุรีย์  หนองกก 

หน.แผนกวิชาเคร่ืองกล 
นายไกรวัฒน์  บุญชัยสวัสด์ิ 

หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นางสาวกาญจนา  ยอดศรีค า 

นางแอนนา  ผลไสว 

หน.แผนกวิชาเคร่ืงมือกลฯ 
นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์ 

หน.แผนกวิชาโลหะการ 
นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 

เา 

หน.แผนกวิชาการบัญช ี
นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

หน.แผนกวิชาการตลาด 
 นางสาวสุจิตรา  นาชัยทอง 

หน.แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

หน.หลักสูตรระยะสั้น 
นายสมนึก  บุญช่วยชาติ 

หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ 

หน.งานวัดผลและฯ 
นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 

หน.งานวิทยบริการฯ 
นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ 

หน.งานอาชีวฯระบบทวิภาคี 
นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง 

หน.งานสื่อการเรียนฯ 
 นายเดชา  เฉยพันธ์ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

            แผนภูมบิริหำรสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

งานประชาสัมพันธ ์

ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานบัญช ี

งานพัสดุ 

งานบริหารทั่วไป 

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 

งานความร่วมมือ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานประกนัคุณภาพ 

งานส่งเสริมผลิตผลฯ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา     

งานปกครอง 

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

งานส่ือการเรียนการสอน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

  แผนภูมิบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

         
      
 

นำยวิทยำ  อินสว่ำง 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

 

 

นำยนพรัตน์  กลิ่นหอม 
หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 

นำยสง่ำ  คูค ำ 
หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

นำงสำวสมคิด  หม่ันหำดี 
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นำงสำวศศิธร  อมรพันธ์ 
หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 

นำงประรินญำ ว่องไว 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

นำงสำวมณีรัตน์  บัวค ำ 
หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

          แผนภูมิบริหำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

 

 
 

นำยณรงค์  สุขเจริญ 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

 

 

นำงวำสนำ  พำนสุวรรณ 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

นำงอัญชลี  บุญก่อ 
หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

นำงอำรีรัตน์  เสียงเพรำะ 
หัวหน้ำงำนพัสดุ 

นำยนที  ลอยเมฆ 
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่

นำงสำวปิ่นมณี  เจริญคลัง 
หัวหน้ำงำนกำรเงิน 

นำงสำวสมฤทัย  บุญก่อ 
หัวหน้ำงำนบัญชี 

นำงสำวธนภรณ์  ศิลำรำช 
หัวหน้ำงำนทะเบียน 

นำยบอย  โคตรภักดี 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ ์
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ข้อมูลสถานศึกษา 

  แผนภูมิบริหำรฝ่ำยพฒันำกจิกำรนักเรียน นักศึกษำ 

     
 

นำยจีรำศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร 
หัวหน้ำงำนปกครอง 

นำงเสำวลักษณ ์ บุญบ ำรุง 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนกัเรียน นักศึกษำ 

 

นำยชำตรี  ม่วงเขำแดง 
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

นำงสำวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 
หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

นำยวสันต์  อำรีย ์
หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

นำงสุรีย ์ หนอกกก 
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

นำงสำวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 
หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

         แผนภูมิบริหำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

             
 
    
 
 
 

 

 
 
 

นำยพงศ์สรณ์  บวรสขุวัฒน์ 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวชิำกำร 

 

 

นายไกรวฒัน์  บุญชัยสวัสด์ิ 
แผนกวิชาเครื่องกล 

 

นายจารึก  จารุมิตร 
แผกนวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายสง่า  คูค า 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 

แผนกวิชาโลหะการ 
นางสาวกาญจนา  ยอดศรีค า 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์ 
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 

 
นางสุรีย์  หนองกก 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 
แผนกวิชาการบัญชี 

 

นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 
แผนกวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ 

การจัดการ 

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
นายสมนึก  บุญช่วยชาติ 

แผนกวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

นายปริปูรติ  ศรีรุ่งเรือง 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 
งานวัดผลและประเมินผล 

 
นายเดชา  เฉยพันธ์ 

งานส่ือการเรียนการสอน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ผู้บริหาร, 5, 4% 
ข้าราชการ, 16, 14% 

พนกังานราชการ, 25, 
22% 

ครูพเิศษสอน, 33, 29% 

บคุลากรสาย
สนบัสนนุ, 36, 31% ผู้บริหาร 

ข้าราชการ 

พนกังานราชการ 

ครูพเิศษสอน 

บคุลากรสายสนบัสนนุ 

2.ข้อมูลบุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกร 
 บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  5 คน 
  ข้าราชการครู   จ านวน          16 คน 
  พนักงานราชการ   จ านวน          25 คน 
  ครูอัตราจ้าง   จ านวน           33 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน          36 คน        
  รวมจ านวนบุคลากร  จ านวน         115 คน 

อัตรำบุคลำกรในวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 

ระดับต ำแหน่ง 
ระดับวิทยฐำนะ ระดับกำรศึกษำ 

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

ผู้บริหาร - -  2 3 1 3 1 - 
ข้าราชการ (ครู) - - - - - 4 12 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - 2 22 - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 2 31 - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - - - - 16 8 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 3 
นักการภารโรง - - - - - - -  10 

รวมทั งสิ น - 10 2 3 1 11 82 21 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 

ชื่อ ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย    นำมสุกล  ตลุนจันทร์ 
ต ำแหน่ง       :  ผู้อ านวยการ 
วุฒิกำรศึกษำ :   
-  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
-  คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
-  ปร.ด บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 ชื่อ นายวิทยา        นำมสุกล  อินสว่าง 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วุฒิกำรศึกษำ :   
-   ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ 
 

 

ชื่อ นายณรงค์    นำมสุกล  สุขเจริญ 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
วุฒิกำรศึกษำ : -   
-   ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
-   คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 ชื่อ นางเสาวลักษณ์  นำมสุกล  บุญบ ารุง 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
วุฒิกำรศึกษำ :  
-   บธ.บ  การตลาด 
-   บธ..ม. บริหารูรกิจ 
 

 

ชื่อ นายพงศ์สรณ ์   นำมสุกล  บวรสุขวัฒน์ 
ต ำแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วุฒิกำรศึกษำ :  
-   ศศ.บ (เกียรตินิยมอันดับสอง) อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-   วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 28 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

ข้ำรำชกำรคร ู
 

 

ชื่อ นางสาวธนภรณ์   นำมสุกล  ศิลาราช 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.2 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ ภาษาอังกฤษ 
-  บธ.ม.การตลาด 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  หัวหน้างานทะเบียน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
และโลจิสติกส์ 

 

ชื่อ นางนริสรา       นำมสุกล  บุตรวงษ์ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.3 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ 

เครื่องแต่งกาย 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนฯ 

 

ชื่อ นายสมนึก        นำมสุกล  บุญช่วยชาติ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.3 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

 

ชื่อ นางสาวภคมน   นำมสุกล  หวังวัฒนากูล 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.2 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปทส. พาณิชยการธนบุรี 
-  คอม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

 

 

ชื่อ นางอัญชลี        นำมสุกล  บุญก่อ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  สส.บ.ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ชื่อ นายไกรวฒัน์    นำมสุกล  บุญชัยสวัสด์ิ 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.2 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
 

 

ชื่อ นางสาวสมคิด     นำมสุกล  หมั่นหาดี 
ต ำแหน่ง      :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ .การบัญชี 
- บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

 
 

 

 

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

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  

 
 

 

ชื่อ นางแอนนา        นำมสุกล ผลไสว 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 

 
 

 

ชื่อ  นายชำตรี     นำมสุกล ม่วงเขาแดง 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ :  
- ค.บ. คณิตศาสตร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู่ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ) 
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ชื่อ นายจารึก        นำมสุกล จารุมิตร 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 

 

 

ชื่อ  นายนพรัตน์     นำมสุกล กล่ินหอม 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.บ ช่างยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 

 

ชื่อ  นางอารีรัตน์     นำมสุกล เสียงเพราะ 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (เช่ือม-

ประกอบ) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 

 

ชื่อ  นายสุริยำ     นำมสุกล สวัสด์ินพรัตน์ 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ. อุตสาหกรรมเครื่องมือกล 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล 

 

ชื่อ  นายปริปูรติ     นำมสุกล ศรีรุ่งเรือง 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศน.บ.ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-   หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวมณีรัตน์     นำมสุกล บัวค า 
ต ำแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิกำรศึกษำ :  
- ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

พนักงำนรำชกำรคร ู
 

 

ชื่อ นายจีราศักดิ์       นำมสุกล  วุฒิศรีศิริพร 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อิเล็กทรอนิกส์) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 

 

ชื่อ ว่าท่ี ร้อยโทอรรถพันธ์  นำมสุกล พงษาพันธ ์
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- กศ.บ. พลศึกษา 
- กศ.ม. บริหารการศึกษา 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา

สุขศึกษาฯ) 

 

ชื่อ นางสาวอรพินท์   นำมสุกล   อึ๊งเจริญ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ศศ.บ. การจัดการ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ  

 

 

ชื่อ นางสาวบุษรินทร์    นำมสุกล  ร้อยแก้ว 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ.สังคมศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
  

 

ชื่อ นางสาวปิ่นมณี     นำมสุกล  เจริญคลัง 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บช.บ. การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
- หัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ชื่อ นางสาวสมฤทัย   นำมสุกล   บุญก่อ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บช.บ. การบัญชี 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานบัญชี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 

 

ชื่อ นางประรนิญา   นำมสุกล ว่องไว 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบัญชี) 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

 

 

ชื่อ นางสาวศศิธร    นำมสุกล อมรพันธ์ 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

 

 

ชื่อ นางสาวกิตติยากรณ์      นำมสุกล  รถทอง 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ค.อ.บ. อุตสาหการ 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยห้วหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

ชื่อ นางสาวเอ็นดู      นำมสุกล มังกรแสงแก้ว 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ. ไฟฟ้า 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวัดผลและฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า

ก าลัง 
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ชื่อ นายนที      นำมสุกล ลอยเมฆ 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  คบ. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค

พื้นฐาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 

 

ชื่อ นายวสันต์      นำมสุกล อารีย์ 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ :  
- ปทส. เครื่องกล 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 

ชื่อ นางสาวชัญญาณ์ภัช   นำมสุกล นาชัยทอง 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ การตลาด 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกการตลาดและฯ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานงานอาคารฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการฯ  

 

ชื่อ นางสาวกาญจนา      นำมสุกล ยอดศรีค า 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.อ.บ  ครุศาสตร์อุตสาหการ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างาน แนะแนวฯ 

 

ชื่อ นาวสาวกมลธรัตน์    นำมสกุล เอี่ยมโคกสูง 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 
- กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 
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 ชื่อ นายอิสระพงศ์    นำมสกุล  มาพล 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 

 ชื่อ นายณัฐพงษ์   นำมสกุล  ทรงอาจ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส. เทคนิคยานยนต์  
 

หน้าท่ีพิเศษ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการฯ 

 
 ชื่อ นายธนกิจ  นำมสกุล   มากมณี 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

หน้าท่ีพิเศษ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 

 ชื่อ นางสาวพิมพิกา  นำมสกุล   ยอดดี 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

หน้าท่ีพิเศษ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 
 

 ชื่อ  นางสุรีย์      นำมสกุล  หนองกก 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  กศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
-  หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 
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 ชื่อ นายเดชา     นำมสกุล เฉยพันธ์ 
ต ำแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-     กศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 

 

 

ชื่อ นายบอย  นำมสกุล   โคตรภักด ี
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
 -  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ                                  
 
 

 ชื่อ  นางสาวอรวรรณ      นำมสกุล   นิยมสิทธิ์ 
ต ำแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

นักศึกษา 
- หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

 
 ชื่อ นางกรชนก  นำมสกุล   ภูเจริญ 

ต ำแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ. การโรงแรม 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 ชื่อ นายชโลมพร     นำมสกุล  แน่นหนา 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-  รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
-  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทวิภำคีฯ 
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               ครูอัตรำจำ้ง                   
   แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  

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

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
- ผู้ช่วยหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

(วิชาวิทยาศาสตร์) 
 

 ชื่อ  นางสาวประภาภรณ์  นำมสกุล วุฒิฐานจ ำเรญิ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ. วาริชศาสตร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 

 

 ชื่อ นางวาสนา        นำมสกุล พานสุวรรณ 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ ภูมิศาสตร์ 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  

 ชื่อ นางสาวอรวรรณ    นำมสกุล  เกตุโชติ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
 

 ชื่อ นางสาวเทียนรุ่ง นำมสกุล เรืองอิทธินนัท์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 

-  คบ. ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
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 ชื่อ นายยศภาดา     นำมสกุล ธัญญาลิขิต 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
-   คศ.ม. หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา                  

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ 

 ชื่อ นางสาวประภาภรณ์   นำมสกุล  เกษสัญชัย 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

 
 

ชื่อ นางสาวสุรีย์ภรณ์     นำมสกุล สุขธนารักษ์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 

 
 

ชื่อ Miss Sonum Wangmo 
วุฒิกำรศึกษำ : 
Bachelor Degree English 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ครูแผนกสามัญสัมพันธ์             
(ภาษาอังกฤษ) 
 

 ชื่อ Miss Chandra Kala Subba  
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- Bachelor of Business MGMT 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 39 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 
 

ชื่อ Miss Maria Concepcion Enriquez 
Severino 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- Bachelor of Science in Nursing (BSN) 

หน้าท่ีพิเศษ 
ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
(ภำษำอังกฤษ) 

 
 

ชื่อ Miss Gao Tanting 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- หลักสูตรกำรสอนภำษำจีน 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ครูแผนกสามัญสัมพันธ์             
(ภาษาจีน) 
 

 

แผนกวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง 
 

 
 
 

 
 

ชื่อ นายธาณี     นำมสกุล  แสงโชติ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปทส. เช่ือมประสาน 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือ
กลและซ๋อมบ ารุง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
 

 ชื่อ นายพลวัฒน ์  นำมสุกล  ไชยศรี 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหการ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือฯ 
 

 ชื่อ นายอานนท์  นำมสุกล  สะและห ์
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
-  ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกล 
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แผนกวิชำเทคนิคพื นฐำน 
 

   

แผนกวิชำช่ำงเช่ือม 
 

 

แผนกวิชำเครื่องกล 
 

 

แผนกวิชำบัญชี 
 

 
 

 ชื่อ นางสาวเกศสุดา   นำมสุกล  ศรแผลง 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 ชื่อ นายมนูญ      นำมสกุล วินทะไชย 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปทส. เช่ือมและประสาน 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
 

 ชื่อ นายกฤษดา     นำมสกุล  กิ่งแสง 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

 ชื่อ นางสุชีรา    นำมสกุล   หะสิตะ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ศศ.บ. การบริหารจัดการท่ัวไป 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
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แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ นายภัทรพล    นำมสกุล  ธนตันยะกุล 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนฯ 

 ชื่อ นายวัชรพงษ์    นำมสกุล  ฤทธิ์ประเสริฐ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ศอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 
 
 

ชื่อ นายธีรศักดิ์    นำมสกุล  พล้ิงวงค์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
-  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

 
 
 

ชื่อ นายสุวิทย ์   นำมสกุล  รสหอม 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  วศ.บ อิเ.ล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
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แผนกวิชำช่ำงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

 

แผนกวิชำกำรตลำด 
 

 ชื่อ นางสาวนฤมล   นำมสุกล  สง่าเพ็ชร 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  

 ชื่อ นายศักดิ์ชัย   นำมสุกล  ชุมไธสงค์ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 

 ชื่อ นายสุเทพ   นำมสุกล  วินทะสมบัติ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-  

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 

 ชื่อ นางสาวกัลยา นำมสกุล  ไชยวิเชียร 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ. การตลาด 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

 

 ชื่อ นางสาวขวัญตา นำมสกุล  บุญประเสริฐ 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ 

งบประมาณ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

แผนกวิชำการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

 ชื่อ  นางสาวสุชัญญ์ญำ   นำมสกุล   นาชัยทอง 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

-  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ         

-  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมฯ 

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

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป       
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว          

 ชื่อ นายภานุมาศ       นำมสกุล พุมมา 
ต ำแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน้าท่ีพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนฯ 
 

 
 
 
 

ชื่อ นางสาวจารุวรรณ   นำมสุกล  กาฬภักดี 
ต ำแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ศษ.บ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
-  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 

 
 
 
 

ชื่อ นายศิริวัฒน์    นำมสุกล  ศรีเล็กยัง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การโรงแรม 

หน้าท่ีพิเศษ 
- ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร) 
เจ้ำหน้ำท่ีงำนกำรเงิน 

 
 
 
 

ชื่อ นางจิรสุตา     นำมสกุล  อินทร์ภูเมศร์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 
 
 

ชื่อ นางสาวสุกัญญา     นำมสกุล  สิงห์ใจช้ืน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ปวส. การบัญซี 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนบัญชี 
 
 
 

ชื่อ นางสาวกรรณิกา     นำมสุกล รักความสุข 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   บช.บ .การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 

 ชื่อ นางสาวพัชรี     นำมสกุล  เอี่ยมสอำด 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนประชำสัมพันธ์ 
 
 

ชื่อ นางสาวเจนจิรา    นำมสกุล  ใจเย็น 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนพัสดุ 
 
 

ชื่อ  นางสุกัญญา      นำมสกุล  บุญก่อ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   บช.บ. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 

 
 

ชื่อ นางสาวสุพรรษา   นำมสกุล ปราบรัตน์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนทะเบียน 
 
 

ชื่อ นางสาวลลิตา นำมสุกล  วงษ์ย่างห่าง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การโรงแรม 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

 
 

ชื่อ นางสาวกรกฎ นำมสุกล  อุดมภ์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การโรงแรม 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนอำคำรสถำนท่ี 

 

ชื่อ นางสาวอัญชณา นำมสุกล  อยู่สบาย 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนสำรบรรณ 
 
  

ชื่อ นางสาวเกศินี    นำมสกุล  ปัทถานา 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การตลาด  

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนบุคลำกร 
 
 

ชื่อ นายอ าพล    นำมสกุล  ศรีจันทร์แก้ว 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การโรงแรม 

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนวิจัยฯ 
 ชื่อ  นางสาวเกษร    นำมสกุล  ดีปราสัย 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-   รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยพัฒนาฯ 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 ชื่อ นางสาวระพนินาถ   นำมสกุล   จุลเสวก 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล 

 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนส่งเสริมผลิตผลฯ 
 
 
 

ชื่อ นางสาววิสุทธิโฉม   นำมสุกล  บุญน้อม 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมผลิตผลฯ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนปกครอง 
 ชื่อ นางสาวน้ าอ้อย       นำมสกุล จงปลงกลาง 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-   วท.บ. การจัดการท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนกิจกรรม 
 ชื่อ  นางสาวพิศมัย      นำมสกุล  แก้วมาตร 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การโรงแรม 

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนแนะแนว 

 

ชื่อ นางสาวนารถลดา   นำมสุกล  สุวรรณมาโจ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนครูท่ีปรึกษำ 
 ชื่อ นางจารุวรรณ     นำมสกุล  สุ่มแช่ม 

วุฒิกำรศึกษำ : 
- บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีงานครูที่ปรึกษา 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำและงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

 

ชื่อ นางสาวอรุณ ี    นำมสกุล  ถิ่นจันดา 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   บธ.บ. การตลาด 

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา และงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนห้องสมุด 
 ชื่อ นางกาญจนา     นำมสกุล  ปางชาติ 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 ชื่อ นางสาวโสรยา     นำมสกุล  ทองเทพ 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บธ.บ. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนวัดผลและประเมินผล 
 ชื่อ นางสาวนฤภร    นำมสุกล  พรหมอินทร ์

วุฒิกำรศึกษำ : 
-  บช.บ การบัญชี 
 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 

 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนทวิภำคี 
 ชื่อ นางสาวชุติกาญจน์    นำมสกุล  พรหมอินทร์ 

วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคีฯ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว (พนักงำนขับรถ) 
 

 

ชื่อ นายวริทธิ์นันท์     นำมสุกล วงษ์ค าจันทร์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พนักงานขับรถ 

 

ชื่อ นายบุญลือ            นำมสุกล  มาเห็ม 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 

พนักงานขับรถ 

 

ชื่อ นายปราโมทย ์    นำมสุกล  บุษบา 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พนักงานขับรถ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว (นักกำรภำรโรง) 
 

 ชื่อ  นางประคอง       นำมสกุล  แดงสันเทียะ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 

นักการภารโรง 

 ชื่อ  นางสาวเพ็ญศรี       นำมสกุล  บุตรทอง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายบุญเติม          นำมสุกล บุตรทอง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นางประเทือง            นำมสุกล  คิดรอบ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายพฤหัส             นำมสุกล บุตรโชติ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-   ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 
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 ชื่อ  นางสาวปทุมวรรณ    นำมสกุล  มูลภาที 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 

 
 

ชื่อ นางฉวีวรรณ           นำมสุกล  โต่นวุธ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายค าศาล             นำมสุกล โต่นวุธ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายเอนก          นำมสุกล บุญมาฉาย 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักการภารโรง 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

   3.ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  
ระดับกำรศึกษำ และสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2560 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยวิทยาลัยเปิดสอนระบบการเรียนปกติ ระบบทวิภาคี และระบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
หลักสูตรระดับกำรศึกษำและสำขำที่เปิดสอน 
1. ระบบปกติและระบบทวิภำคี  

 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ สำขำงำน 
วิชาเครื่องกล ยานยนต์ / ยานยนต์ (ทวิ) 
 ตัวถังและสี (ทวิ) 
วิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ช่างกลโรงงาน / ช่างกลโรงงาน (ทวิ)  
วิชาโลหะการ โครงสร้าง 
วิชาไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ประเภทวิชำพาณิชยกรรม 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการบัญชี การบัญชี 
วิชาการตลาด การตลาด 
วิชาธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการโรงแรม การโรงแรม 
วิชาการท่องเท่ียว การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
   



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 53 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ สำขำงำน 
วิชาเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ (ทวิ) 
วิชาเครื่องมือกล อุตสาหกรรมการผลิต (ทวิ) 
วิชาโลหะการ  เช่ือมอุตสาหกรรม 
วิชาไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้า 
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการบัญชี  การบัญชี 
วิชาการตลาด การตลาด 
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่ง 
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการโรงแรมและบริการ  บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
     
2. ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 

 
ประกำศนียบัตร 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
วิชาไฟฟ้าก าลัง ติดต้ังไฟฟ้า 
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำ สำขำงำน 

วิชาการบัญชี การบัญชี 
วิชาการตลาด การตลาด 
วิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส านักงาน 
 
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 

 

สำขำวิชำที่เปิดสอน 
1. วิชาอาหารและโภชนาการ 
2. วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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4.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ข้อมูลนักเรียน ระดับชั น ปวช., ปวส. ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ท่ี แผนกวิชำ 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ปวส.1 ปวส.2 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ทั งสิ น 

1 ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 49 65 29 31 0 174 40 34 9 15 98 272 
2 ยานยนต์ (ทวิ) 86 30 45 0 0 161 0 0 0 0 0 161 
3 ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิ) 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 
4 เคร่ืองมือกล/เทคนิคอุตฯ (ทวิ) 49 39 31 16 0 135 16 28 1 29 74 209 
5 เคร่ืองมือกล (ทวิ) 32 42 21 0 0 95 0 0 0 0 0 95 
6 โลหะการ/เทคโนโลยีเชื่อม 

โครงสร้างโลหะ (ทวิ) 
25 22 12 4 0 63 15 11 0 0 26 89 

7 ไฟฟ้าก าลัง 86 62 44 15 4 211 35 24 1 54 114 325 
8 อิเล็กทรอนิกส์/ระบบภาพและ 

ระบบเสียง 
47 40 36 9 0 132 16 20 11 0 47 179 

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

35 44 29 12 0 120 12 19 1 0 32 152 

10 การบัญชี 63 56 49 9 0 177 51 25 1 24 101 278 
11 การตลาด/ธุรกิจการบริการ

ยานยนต์ (ทวิ) 
69 34 34 3 8 148 7 17 3 33 60 208 

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 73 68 48 15 12 216 38 29 2 35 104 320 
13 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิ) 13 0 7 2 0 22 0 0 0 0 0 22 
14 การจัดการขนส่ง 0 0 0 0 0 0 28 29 5 0 62 62 
15 การโรงแรม (ทวิ)/บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิ) 
85 75 54 19 0 233 6 24 1 7 38 271 

16 การท่องเที่ยว 23 23 25 9 0 80 0 0 1 0 1 81 
รวม 749 600 464 144 24 1981 264 260 36 197 757 2738 

 
 
 

 
 

2337 

221 

180 

2738 ปกติ 

เทียบโอน 

ตกค้าง 

รวมทัง้สิน้ 

จ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
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ข้อมูลนักเรียน ระดับชั น ปวช., ปวส. ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
 
 
 

ท่ี แผนกวิชำ 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ปวส.1 ปวส.2 ตกค้ำง เทียบ
โอน 

รวม ทั งสิ น 

1 ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 38 57 39 18 - 152 38 33 3 8 82 234 
2 ยานยนต์ (ทวิ) 65 21 22 1 - 109 - - - - - 109 
3 ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิ) 16 - - - - 16 - - - - - 16 
4 เคร่ืองมือกล/เทคนิคอุตฯ (ทวิ) 44 34 31 6 - 113 16 23 - 23 62 175 
5 เคร่ืองมือกล (ทวิ) 30 36 16 2 - 86 - - - - - 86 
6 โลหะการ/เทคโนโลยีเชื่อม 

โครงสร้างโลหะ (ทวิ) 
 

20 
 

16 
 

10 
 
2 

 
- 

 
48 

 
15 

 
10 

 
- 

 
- 

 
25 

 
73 

7 ไฟฟ้าก าลัง 77 56 41 4 2 180 33 23 1 37 94 274 
8 อิเล็กทรอนิกส์/ระบบภาพและ 

ระบบเสียง 
 

42 
 

27 
 

35 
 
5 

 
- 

 
109 

 
13 

 
20 

 
2 

 
- 

 
35 

 
144 

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

 
34 

 
43 

 
29 

 
4 

 
- 

 
110 

 
10 

 
17 

 
1 

 
- 

 
28 

 
138 

10 การบัญชี 53 50 40 - - 143 45 23 1 18 87 230 
11 การตลาด/ธุรกิจการบริการ

ยานยนต์ (ทวิ) 
 

55 
 

33 
 

33 
 
- 

 
- 

 
121 

 
7 

 
15 

 
2 

 
18 

 
42 

 
163 

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 60 44 - - 166 37 29 2 30 98 264 
13 ธุรกิจค้าปลีก (ทวิ) 13 - 7 - - 20 - - - - - 20 
14 การจัดการขนส่ง - - - - - - 26 26 3 - 55 55 
15 การโรงแรม (ทวิ)/บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิ) 
 

75 
 

59 
 

49 
 
4 

 
- 

 
187 

 
5 

 
21 

 
- 

 
- 

 
26 

 
213 

16 การท่องเที่ยว 22 17 17 - - 56 - - 1 - 1 57 
รวม 646 509 413 46 2 1,616 245 240 16 134 635 2,251 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2053 

136 62 

2251 

ปกติ 

เทียบโอน 

ตกค้าง 

รวมทัง้สิน้ 

 จ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
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5.ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 ข้อมูลครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 รำยละเอียดครุภัณฑ์กำรศึกษำและครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับกำรจัดสรรจำก สอศ.    
1 ปรับปรุงบ้านพักครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 รายการ 1,170,000.00 1,170,000.00 

ครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรรจำก สอศ.    

1 
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบประมวลผล 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

1 ชุด 1,020,000.00 1,020,000.00 

2 ชุดปฏิบัติการตรวจรอยร้าวแบบตรวจสอบด้วยสายตา 1 ชุด 1,500,000.00 1,500,000.00 

3 
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบรอยร้าวไม่ท าลายด้วยคล่ืนเสียงอุตตร้าโซ
นิคชนิดปกติ 

4 ชุด 1,250,000.00 5,000,000.00 

4 ชุดปฏิบัติการตรวจสอบรอยร้าวแบบตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม 1 ชุด 2,000,000.00 2,000,000.00 

5 ชุดปฏิบัติการตรวจสอบรอยร้าวแบบตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก 1 ชุด 4,000,000.00 4,000,000.00 

6 ชุดปฏิบัติการเช่ือมและซ่อมแซมระบบรางตามมาตรฐานสากล 1 ชุด 3,000,000.00 3,000,000.00 

ครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรรจำก บกศ.    

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง 15,000.00 1,500,000.00 

2 เครื่องเช่ือม MIG/MAG 1 ชุด 130,000.00 130,000.00 

3 เครื่องเช่ือมไฟฟ้าและ TIG (อาร์กอน) 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 

4 เครื่องอ่านลายนิ้วมือและบันทึกเวลาเข้า-ออก 1 เครื่อง 18,500.00 18,500.00 

5 เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป ความถ่ี 100 MHZ 20 เครื่อง 19,998.30 399,966.00 

6 เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 45,000.00 45,000.00 
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6.ข้อมูลงบประมำณ 
สรุปงบรำยจำ่ย(งบด ำเนินกำร) ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2559  

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1/2559 
(1 เม.ย.59-30 ก.ย.59) 

  ภำคเรียนท่ี 2/2559 
(1 ต.ค.59-31 มี.ค.60) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

งบบุคลำกร      

   เงินเดือน (ข้าราชการ) 
   เงินวิทยฐานะ 

3,777,750.00 
268,800.00 

1,352,820.00 
95,200.00 

5,130,570.00 
364,000.00 

   เงินตอบแทน 
   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

184,800.00 
2,479,923.87 

67,200.00 
3,724,783.19 

252,000.00 
6,204,707.06 

รวมจ ำนวนเงิน (งบบุคลำกร) 6,711,273.87 5,240,003.19 11,951,277.06 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 
   งปม.ปวช. 
   ค่าสาธารณูปโภค 

1,149,984.62 
653,952.77 

1,277,160.02 
583,926.52 

 
2,427,144.64 
1,237,879.29 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวช.) 1,803,937.39 1,861,086.54 3,665,023.93 

   งปม.ระยะสั้น 167,997.57  479,372.45 647,370.02 
รวมจ ำนวนเงิน (งปม.ระยะสั น) 167,997.57 479,372.45 647,370.02 
   งปม.ปวส. 
 

1,207,278.05 
 

1,170,118.33 
 

2,377,396.38 
 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวส.) 1,207,278.05 1,170,118.33 2,377,396.38 
รวมจ ำนวนเงิน (งบด ำเนินงำน)      3,179,213.01 3,510,577.32    6,689,790.33 
งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ  

- เครื่องต้ังศูนย์ล้อรถยนต์ 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
- อาคารเอนกประสงค์  
- ปรับปรุงรั้ว 
- ปรับปรุงโรงจอดรถ 
- ปรับปรุงบ้านพักคร ู

 
 
- 
- 
 

463,000.00 
- 
- 
- 
 

- 
1,010,000.00 

 
3,704,000.00 

- 
- 

1,099,393.97 
 

- 
1,010,000.00 

 
4,167,000.00 

- 
- 

1,099,393.97 
 

รวมจ ำนวนเงิน (ค่ำครภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 463,000.00 4,714,000.00 5,177,000.00 
งบเงินอุดหนุน (โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่ 
เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี) 
     ค่าจัดการเรียนการสอน 
     ค่าหนังสือเรียน 
     ค่าอุปกรณ์การเรียน 
     ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5,913,190.00 
1,581,627.60 
283,590.00 

1,350,000.00 
949,525.00 

4,986,740.00 
1,236,537.40 
276,000.00 

- 
816,450.00 

 
 

10,899,930.00 
2,818,165.00 
559,590.00 

1,350,000.00 
1,765,975.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอุดหนุน) 10,077,932.60 7,315,727.40 17,393,660.00 
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รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1/2559 
(1 เม.ย.59-30 ก.ย.59) 

  ภำคเรียนท่ี 2/2559 
(1 ต.ค.59-31 มี.ค.60) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
     เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี
        - ทุนเฉลิมราช (ปวส.) 
    กิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม 
    ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (ค่าเครื่องมือผู้เรียน) 

 
514,000.00 

- 
 
- 

1,297,800.00                   

 
- 
- 
 
- 
- 

  
514,000.00 

- 
 
- 

1,297,800.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 1,811,800.00 0.00 
 

1,811,800.00 
 

งบรำยจ่ำยอื่น 
     โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

 
94,800.00 

 
189,600.00 

 
284,400.00 

     โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 87,780.00 58,800.00 146,580.00 
     โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรยีนอาชีวศึกษา 108,927.31 - 108,927.31 
     โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix It Center - 9,907.20 9,907.20 
     โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม ่  - 19,960.00 19,960.00 
     โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (น้ าท่วมภาคใต้) - 296,677.76 296,677.76 
     โครงการซ่อมบ ารุงและพัฒนาบุคลากรฯ ตามพระราชด าริฯ 32,000.00 - 32,000.00 
     โครงการอาชีวะผู้สูงวัย 30,000.00 - 30,000.00 
     โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 138,059.50 - 138,059.50 
     โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 199,695.90 - 199,695.90 

     โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ 
     นักศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 

49,643.02 - 
 

49,643.02 
 

     โครงการส่งเสริมการปฏริูปอาชีวศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
     เป็นฐาน (PjBl) 

20,000.00 - 
 

20,000.00 
 

     โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน - - - 
     โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคร ู 75,000.00 - 75,000.00 
     โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา DVT 89,997.49 - 89,997.49 
     โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 289,999.84 - 289,999.84 

     โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 19,845.71 - 19,845.71 

     โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาสการสร้างงาน 
     สร้างอาชีพ 

- - 
 
- 
 

รวมจ ำนวนเงิน (งบรำยจ่ำยอื่น) 1,235,748.77 574,944.96 
 

1,810,693.73 
 

รวมจ ำนวนเงินทั งสิ น 23,478,968.25 21,355,252.87 
 

44,834,221.12 
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สรุปงบรำยจำ่ย(งบด ำเนินกำร) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1/2560 
(1 เม.ย.60-30 ก.ย.60) 

  ภำคเรียนท่ี 2/2560 
(1 ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

งบบุคลำกร 
  

 
 

   เงินเดือน (ข้าราชการ) 
   เงินวิทยฐานะ 

4,067,860.00 
239,400.00 

0.00 
0.00 

4,067,860.00 
239,400.00 

  เงินตอบแทน 
   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

162,400.00 
3,269,900.32 

0.00 
0.00 

162,400.00 
3,269,900.32 

รวมจ ำนวนเงิน (งบบุคลำกร) 7,739,560.32 0.00 7,739,560.32 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 
   งปม.ปวช. 
   ค่าสาธารณูปโภค 

873,926.21 
1,140,591.11 

0.00 
0.00 

 
873,926.21 

1,140,591.11 

วมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวช.) 2,014,517.32 0.00 2,014,517.32 

   งปม.ระยะสั้น 422,049.84 0.00 422,049.84 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม.ระยะสั น) 422,049.84 0.00 422,049.84 
   งปม.ปวส. 
   ค่าสาธารณูปโภค 

1,174,549.53 
            0.00 

0.00 
0.00 

1,174,549.53 
0.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งปม. ปวส.) 1,174,549.53 0.00 1,174,549.53 

รวมจ ำนวนเงิน (งบด ำเนินงำน) 3,611,116.69 0.00 3,611,116.69 
งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 0.00 0.00 0.00 

รวมจ ำนวนเงิน (ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 0.00 0.00 
 

0.00 
งบเงินอุดหนุน (โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
15 ปี) 
     ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
     ค่ำหนังสือเรียน 
     ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
     ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 
     ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน 

5,796,900.00 
2,462,461.85 
368,000.00 

1,440,000.00 
940,975.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

5,796,900.00 
2,462,461.85 
368,000.00 

1,440,000.00 
940,975.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอุดหนุน) 11,008,336.85 0.00 
 

11,008,336.85 
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รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1/2560 
(1 เม.ย.60-30 ก.ย.60) 

  ภำคเรียนท่ี 2/2560 
(1 ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

 
รวมจ ำนวนเงิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
  เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  โครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาท่ียากจน 
  เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี

- ทุนเฉลิมราช (ปวช.) 
   ค่าเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน 

440,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 

0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
440,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 

0.00 
รวมจ ำนวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 465,000.00 0.00 465,000.00 

งบรำยจ่ำยอื่น 
  โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน 
  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน 
  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  Fix It Center 
  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
  โครงการเรง่ประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 
  โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคร ู

126,997.91 
199,832.25 

 
273,454.73 

 
34,999.11 
78,943.41 
480,000.00 
189,600.00 
58,800.00 
29,980.00 
80,000.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
126,997.91 
199,832.25 

 
273,454.73 

 
34,999.11 
78,943.41 
480,000.00 
189,600.00 
58,800.00 
29,980.00 
80,000.00 

รวมจ ำนวนเงิน (งบรำยจ่ำยอื่น) 1,552,607.41 0.00 
 

1,552,607.41 

รวมจ ำนวนเงินทั งสิ น 24,376,621.27 0.00 
 
24,376,621.27 
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7.ข้อมูลสถำนประกอบกำร 
สรุปจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 1/2560 

 

 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ จ ำนวน
ที่ สถำน

ประกอบกำร ปวช. ปวส.
1 ยำนยนต์ 21 71 0 71

3 เคร่ืองมือกล 8 17 0 17

4 เทคนิคอุตสำหกรรม 7 0 23 23

5 ไฟฟ้ำก ำลัง 18 42 0 42

6 โครงสร้ำง 5 11 0 11

7 เทคนิคกำรเชื่อมอุตสำหกรรม 4 0 10 10

8 อิเล็กทรอนิกส์ 17 35 0 35

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 30 0 30

11 กำรบญัชี 27 22 23 45

12 กำรตลำด 22 35 16 51

13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 21 0 21

14 เทคโนโลยีส ำนักงำน 11 0 29 29

15 กำรโรงแรม 25 116 0 116

16 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 2 0 22 22

17 กำรทอ่งเที่ยว 7 15 0 15

18 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 11 0 29 29

208 415 152 567

สรปุจ ำนวนสถำนประกอบกำร ภำคเรยีนที่ 1/2560 

จ ำนวนสถำนประกอบกำร 208 แห่ง

จ ำนวนเรยีน นักศึกษำ  567  คน

สำขำงำน
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ

รวม

รวม



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 62 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

1 ธนำคำรออมสิน สำขำสวนอุตสำหกรรมศรีรำชำ 1 น.ส.ปยิธำดำ แจ้งสว่ำง ปกติ บช.3

664/25-27 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม 

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-481541

2 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยำรีสอร์ท 1 น.ส.สุวรรณำ สมเด็จ ปกติ บช.3

19 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-702777

3 Regents International School Pattaya 1 น.ส.ชัญญำฎำ สลุงอยู่ ปกติ บช.3

33/3  ม.1 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 

โทรศัพท ์ 038-418777

4 บริษัท ทอ็ปคำร์ กรุ๊ป จ ำกัด 1 น.ส.อำทติยำ สิงหเขต ปกติ บช.3

62/1 ม.8 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-119666

5 บริษัท จ.ีอำร์.อำร์. วำล์ว แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด 1 น.ส.สุพรรษำ แสงจันทร์ ปกติ บช.3

124/6 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-225746

6 บริษัท อียูเอ็ม พัทยำ จ ำกัด 1 น.ส.วิภำวี เทศเทยีน ปกติ บช.3

70/11 ม.7 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 092-2506663

7 ธนำคำรออมสิน สำขำบำงละมุง 1 น.ส.วิยะดำ มำสุข ปกติ บช.3

460 ม.4 ถ.พัทยำ-นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.เจนจิรำ นำนวน ปกติ บช.3

โทรศัพท ์ 038-222002 3 น.ส.สสิมำ โต๊ะมี ปกติ บช.3

โทรสำร   038-222012 4 น.ส.เบญญำภำ เดชบญุ ปกติ บช.ส.2

วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ

สรปุรำยช่ือ นักเรยีน-นักศึกษำ ภำคเรยีนที่ 1/2560

ฝึกงำนต้ังแต่ วันที่  15  พฤษภำคม  2560 ถึงวันที่  9  กันยำยน  2560

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

8 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโปง่ 1 น.ส.ชีรีน เจ๊ะมะ ปกติ บช.3

89 ม.3 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.สุพรรษำ ใจซ่ือ ปกติ บช.3

โทรศัพท ์ 038-078953   โทรสำร   038-078888

9 บริษัท บำ้นบญัชี จ ำกัด 1 นำยวธัญญู ทว้มมัย ปกติ บช.3

357/9 ม.9  ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-415805-8

10 บริษัท ทโีอท ีจ ำกัด(มหำชน) 1 น.ส.ศิริรัตน์ ยะภักดี ปกติ บช.3

191 ม.9 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยอัครพล โจซ้ิม ปกติ บช.3

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-422027 3 นำยเศรษวัฒน์ แสนสองชั้น ปกติ คธ.ช.3/2

4 นำยเจษฎำ พงษ์ประสิทธ์ิ ปกติ คธ.ช.3/2

11 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพัทยำ (ชั้นพิเศษ) 1 น.ส.วิไลลักษณ์ พรรณำ ปกติ บช.3

26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.เมธำวี บญุมี ปกติ บช.ส.2

โทรศัพท ์ 038-222461-4   โทรสำร   038-222090 3 น.ส.พุทธิดำ ท ำประโยชน์ ปกติ กต.ช.3

12 โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ 1 น.ส.ศิริมำ ธงยศ ปกติ บช.3

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ศศิชำ แก่นสำริกำ ปกติ บช.3

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยสุวรรณ พูลผล ปกติ คธ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-259999 4 น.ส.กัญญรัตน์ รักรวย ปกติ กต.ส.2

โทรสำร        - 5 น.ส.กฤษนำฎ พงศ์พินธวิศ ปกติ กต.ส.2

13 ธนำคำรออมสิน สำขำฮำเบอร์มอลล์แหลมฉบงั 1 น.ส.วิรัญชนำ วิบลูย์กุล ปกติ บช.3

38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ 2 น.ส.ศิริพร พุฒหอม ปกติ บช.3

จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-493089

โทรสำร        -

14 สหกรณ์กำรเกษตรบำงละมุง 1 น.ส.เมธำวี นิ่มอนงค์ ปกติ บช.3

16/1 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-222001   โทรสำร   038-702436

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

15 ธนำคำรโรงเรียนวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 1 น.ส.สำยธำร กมลเนตร ปกติ บช.3

15/7 ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.สุวรรณำ เหลำวงษ์ศรี ปกติ บช.3

โทรศัพท ์ 038-221643 3 น.ส.สุขฤทยั จ ำปำทอง ปกติ บช.ส.2

โทรสำร   038-221818 4 น.ส.กุลธิดำ ชัยชนะ ปกติ บช.ส.2

วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 5 น.ส.สุปรำนี ศรีมันตะ ปกติ บช.ส.2

6 น.ส.ปยิพร บดุดำพันธ์ ปกติ บช.ส.2

7 นำยทศพร จันทวำท ปกติ คธ.ส.2

8 น.ส.สวพร ก ำจร ปกติ กต.ช.3

9 นำยจักรพงศ์ เฉลิมวัฒน์ ปกติ ชฟ.3/1

10 นำยธนทตั แหนบทอง ปกติ ชฟ.3/1

11 นำยเรืองกิตติ อธิรัฐธีรโชติ ปกติ ชฟ.ช.3/3

12 นำยพันชวิศ แก้วเอี่ยม ปกติ ชช.ช.3

13 นำยมณฑล สุขศรี ปกติ ชช.ช.3

14 นำยสุรศักด์ิ กล่ินหอม ปกติ ชย.ช.3/2

15 นำยเจษฎำกร โคเต็ม ทวิ ชย.ช.3/3

16 นำยเจษฎำ บวัทอง ทวิ ชย.ช.3/4

17 นำยณัฐวุฒิ หวังชุ่มกลำง ทวิ กร.ช.3/1

18 น.ส.เปรมรัศมี เทยีนทอง ทวิ กร.ส.2

19 น.ส.นันทนัช วิจำรจิตร ทวิ กร.ส.2

20 นำยจักรพงษ์ พนมยงค์ ทวิ กร.ส.2

21 น.ส.อชิรญำณ์ แย้มทศัน์ ทวิ กร.ส.2

22 นำยสรำวุฒ ผุริจันทร์ ทวิ กร.ส.2

23 นำยศิริชัย มุกดำสนิท ทวิ กร.ส.2

24 นำยกชศร อ้นเทยีน ทวิ กร.ส.2

25 นำยธีรชัย พึ่งบรรหำร ทวิ กร.ส.2

26 นำยฐนดล พงษ์มุกดำ ทวิ กร.ส.2

27 น.ส.บษุผำ ชัยรำชำ ปกติ บช.ส.2

28 นำยกิตติศักด์ิ สอนเสนำ ปกติ บช.ส.2

29 น.ส.สิริยำกร ถิ่นมะนำว ปกติ กท.ช.3/1

30 น.ส.ยุวดี อัครศรี ปกติ กท.ช.3/1

31 น.ส.สุพรรษำ บวัคล่ี ปกติ กท.ช.3/1

32 น.ส.อัญทกิำ พงษ์สีดำ ปกติ กท.ช.3/1

33 นำยณัฐวุฒิ หวังชุ่มกลำง ปกติ กท.ช.3/1

ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบที่ ช่ือสถำนประกอบกำร
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

16 ธนำคำรออมสิน สำขำเนินพลับหวำน 1 น.ส.ลักษณำ ฉลองด ำรงค์ ปกติ บช.ส.2

13/234 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-041338

17 บริษัท ชลบรีุอีซูซุเซลล์ จ ำกัด (สำขำบำงละมุง) 1 น.ส.อรนิภำ วังงำม ปกติ บช.ส.2

46 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยไพรัช สิทธิไกร ทวิ ชย.ช.2/5

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยศรัญ สุขประเสริฐ ทวิ ชย.ช.2/5

โทรศัพท ์ 038-222420 4 นำยณรงค์ศักด์ิ ประเสริฐสังข์ ทวิ ชย.ช.2/6

โทรสำร   038-223585 5 นำยเจษฎำชัย ค ำจิ๋ว ทวิ ชย.ช.2/5

18 บริษัท ธนพล กำรบญัชี จ ำกัด 1 น.ส.แสงเทยีน ศรีชมภู ปกติ บช.ส.2

63/22-23 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.วิภำดำ ปรุะพรม ปกติ บช.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-415587  โทรสำร   038-373949

19 บริษัท นันดำวำนำ จ ำกัด 1 น.ส.นัยนำ ยังถำวร ปกติ บช.ส.2

72/45 ม.13 ถ.พัฒนำกำร ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 089-5003301

20 ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 1 น.ส.วรวรรณ มะลิวัลย์ ปกติ บช.ส.2

171 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ศรัญญำ ชำกลำง ปกติ บช.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.วรสุดำ แก้วดวงงำม ปกติ บช.ส.2

โทรศัพท ์ 038-253100 4 น.ส.มนต์มนัส มะจะกรณ์ ปกติ คธ.ช.3/2

โทรสำร        - 5 นำยชลสิทธ์ิ อัมพวำ ปกติ ชอ.ช.3/1

6 นำยณัทพงศ์ บญุต้ัง ปกติ ชอ.ช.3/1

7 นำยธีรชัย ทองอยู่ ปกติ ชอ.ช.3/1

8 น.ส.สุวิมล บวัเจริญ ปกติ กท.ช.3/1

21 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงละมุง 1 น.ส.เปรมฤทยั ละออเอี่ยม ปกติ บช.ส.2

100 ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.อรณิชำ รุ่งแก้ว ปกติ บช.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.กมลพร เชื้อค ำเพ็ง ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-222048 4 น.ส.ปริตำ ญำติดอน ปกติ คธ.ส.2

โทรสำร        - 5 นำยกรกฏ ชื่นอุรำ ปกติ ทค.ช.3/2

6 นำยสุภำษิต ต๊ิบกันเงิน ปกติ ทค.ช.3/2

22 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) 1 น.ส.จำรุวรรณ ปิ่นทอง ปกติ บช.ส.2

79 ม.1 ถ.สุขุมวิทสำยเก่ำ ต.นำเกลือ 2 น.ส.จันจิรำ จันทร์ทอง ปกติ บช.ส.2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-703104-13  โทรสำร   038-703135

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
 

 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

23 CK Resort Pattaya 1 น.ส.ลอคซ่ี ลี ปกติ บช.ส.2

999 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-416606  โทรสำร   038-422392

24 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ บำ้นบำงละมุง 1 น.ส.กัลดำ เสือเหม็ง ปกติ บช.ส.2

40 ม.4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-241121,038-251759

25 ส ำนักงำนเทศบำลบำงละมุง 1 น.ส.สุภำพร ปรือปรัก ปกติ บช.ส.2

12/2 ม.2 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยโชค กำสำ ปกติ กต.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยธำดำ เมืองกร่ิม ปกติ ชอ.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-240445 4 นำยนพัตธร ปญัญำศักด์ิ ปกติ ชอ.ช.3/1

โทรสำร        - 5 นำยโชติวิทย์ พุทธชำติ ปกติ ทค.ช.3/2

6 นำยวรวุฒิ สุขเขต ปกติ ทค.ช.3/2

26 บริษัท ทองถำวรพัฒนำ จ ำกัด 1 น.ส.ทรงพร เล้ียงรักษำ ปกติ บช.ส.2

50/6 ม.9 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-909400  โทรสำร   038-909449

27 บริษัท โตโยต้ำ จีเอ็นดี ชลบรีุ จ ำกัด 1 น.ส.กนกอร สำรมำตร ปกติ บช.ส.2

18/4 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 2 นำยพิสิฐชนม์ ค ำภำนนท์ ทวิ ชย.ช.2/6

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยสรำวุฒิ อินจรัญ ทวิ ชย.ช.2/6

โทรศัพท ์062-5970947 4 นำยพิธำ เทโวบติั ทวิ ชย.ช.2/6

28 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ำกัด 1 นำยสิทธิชัย ใจตรง ปกติ คธ.ช.3/2

206 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-490581  โทรสำร   038-493665

29 โรงพยำบำลบำงละมุง 1 นำยวณัฐพงศ์ ปญัญะ ปกติ คธ.ช.3/2

669 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยลิขิต เกตุมำ ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-429245 3 นำยอัลวิน ลำบอน จูเนียร์ โครเดอร์ ปกติ คธ.ส.2

โทรสำร   038-428464 4 นำยอับดุลรอฮีม มำทอง ปกติ ทค.ช.3/2

5 นำยภัทรดำนัย ไม้ค ำ ปกติ ทค.ช.3/2

30 ร้ำนช่ำงปำ้ย 1 น.ส.พุธิตำ กำรเรียบ ปกติ คธ.ช.3/2

16/14 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 น.ส.อมำวสี ส ำรำญ ปกติ ชอ.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.พิมพ์ลภัส พรหมสิน ปกติ ชอ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 091-0042908

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

31 ที่ท ำกำรไปรษณีย์บำงละมุง 1 น.ส.อมิตำ ด้วงพิบลูย์ ปกติ คธ.ช.3/2

290 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.โศรญำ ระค ำภำ ปกติ คธ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-428225  โทรสำร   038-428542

32 บริษัท เอ็มบ ีพัทยำ ออโต้เฮำส์ จ ำกัด 1 น.ส.ลักษิกำ สุขลำภ ปกติ คธ.ช.3/2

16/119 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 น.ส.อินธิรำ ประทมุชัย ปกติ คธ.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยรวิช แจ้งใจ ปกติ ชย.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-223333  โทรสำร   038-702259

33 เทศบำลนครแหลมฉบงั 1 น.ส.ศศิทรำ แสงสี ปกติ คธ.ช.3/2

99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 น.ส.พัชรำ เพ็งจันทร์ลอน ปกติ คธ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-400808-19 3 น.ส.อำภำภรณ์ นครสำน ปกติ คธ.ช.3/2

34 บริษัท ทริปเปลิทบีรอดแบนด์ จ ำกัด 1 น.ส.สุนิตำ เพรชพรรณ ปกติ คธ.ช.3/2

35/30-31 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.เกศกนก ดรุณพันธ์ ปกติ คธ.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยอนำวิน วรรณค ำ ปกติ คธ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 033-001071 4 นำยวิทวัสชัย วงษ์ศักดำ ปกติ คธ.ช.3/2

โทรสำร   033-001074 5 นำยโรจนินทร์ โกศัลวิตร์ ปกติ คธ.ส.2

6 นำยพชร รุ่งปลิก ปกติ คธ.ส.2

35 บริษัท จำคอบเอ็นเตอร์โพรส์ จ ำกัด 1 น.ส.อำภำภรณ์ นครสำน ปกติ คธ.ช.3/2

88/52 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 086-3215040

36 โรงพยำบำลเมืองพัทยำ 1 น.ส.ฤทยั กมลรักษ์ ปกติ คธ.ช.3/2

261/40 ม.10 ซ.บวัขำว ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ 2 นำยจักรพัฒน์ เทพบตุร ปกติ คธ.ส.2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยพีระพนธ์ พรหมสนธิ ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-103900  โทรสำร   038-488332

37 บริษัท Mercedes Benz - MB Pattaya Autohaus จ ำกัด 1 น.ส.วรรณพร พร้อมพิมพ์ ปกติ คธ.ช.3/2

16/119 ม.8 ถ.สุขุมวิทพัทยำ1 ต.หนองปลำไหล

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-223345

38 สถำนีต ำรวจภูธรบำงละมุง 1 น.ส.สุภำวิดำ นำคฮวด ปกติ คธ.ส.2

ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.อรวรรณ พะรินรัมย์ ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-221800

39 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พัทยำชัยทพิย์ 1 น.ส.อรยำ แสงจุม ปกติ คธ.ส.2

65/1 ม.7 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง                                                  

จ.ชลบรีุ 20150 โทรศัพท ์038-221228

โทรสำร 038-223094

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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สำขำวิชำ

40 บริษัท เจมส์ แกลลอร่ี พัทยำ จ ำกัด 1 น.ส.น้ ำฝน ศรีรัตน์ ปกติ คธ.ส.2

555 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-391222

41 บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์(ประเทศไทย) จ ำกัด 1 น.ส.วิชำดำ โชคชนะ ปกติ คธ.ส.2

53 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 น.ส.บรูพำ แพงสวัสด์ิ ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-344300

42 นิติบคุคลอำคำรชุด ศุภำลัย มำเรย์@พัทยำ 1 น.ส.ปณุยำพร บญุเขื่อง ปกติ คธ.ส.2

818 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยกิตติชำติ ปรีชำ ปกติ คธ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  ทรศัพท ์ 061-7511006

43 บริษัท ไมย์ เออร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด 1 น.ส.ตรีนภำ ไร่เงิน ปกติ คธ.ส.2

38/9 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยกฤติน แสงจันทร์ ปกติ คธ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-404200 3 น.ส.วำสนำ ทองค ำแสง ปกติ คธ.ส.2

โทรสำร   038-4900393

44 บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบชิิมอเตอร์สประเทศไทย จ ำกัด 1 น.ส.สโรชำ ทองดี ปกติ คธ.ส.2

199 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-493205

45 บริษัท พัทยำฮอนด้ำ คำร์ส์ จ ำกัด 1 น.ส.มินตรำ มำตรมี ปกติ คธ.ส.2

297/6 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ทศันีย์ แก้วสุวรรณ ปกติ คธ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยสุชำนนท์ ยุทธนำวำ ทวิ ชย.ช.3/3

โทรศัพท ์ 038-727315-20 4 นำยชนุติ ทองดี ทวิ ชย.ช.3/3

โทรสำร   038-7277321 5 นำยณัฐวุฒิ อินทร์ส ำรัตน์ ทวิ ชย.ช.3/4

6 นำยธวัชชัย โตแปน้ ทวิ ชย.ช.3/4

7 นำยเกียรติภูมิ พลรักษำ ทวิ ชย.ช.3/4

8 นำยอิทธิกร เมืองมัจฉำ ทวิ ชย.ช.2/5

9 นำยกิตติชัย สัมฤทธ์ิ ทวิ ชย.ช.2/5

10 น.ส.สุภัทรำ กินิยม ทวิ ชย.ช.2/5

11 นำยสุชำนนท์ ยุทธนำวำ ทวิ ชย.ช.3/3

12 นำยชนุติ ทองดี ทวิ ชย.ช.3/3

13 นำยณัฐวุฒิ อินทร์ส ำรัตน์ ทวิ ชย.ช.3/4

14 นำยธวัชชัย โตแปน้ ทวิ ชย.ช.3/4

15 นำยเกียรติภูมิ พลรักษำ ทวิ ชย.ช.3/4

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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46 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำแหลมฉบงั 1 น.ส.มินตรำ ศรีสรรค์ ปกติ คธ.ส.2

215 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 น.ส.สุปรีดำ บตุรรำช ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-350447-8  โทรสำร   038-768408

47 บริษัท ซิเคียวริทสั ประเทศไทย จ ำกัด 1 นำยธนพล ดอนไพรสด ปกติ คธ.ส.2

39/1-2 ม.7 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยจิรทปีต์ สุดใจ ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 1168

48 บริษัท กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด 1 นำยศุภณัฐ ใยดี ปกติ คธ.ส.2

118/18 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยอภิวัฒน์ จันมณีกุล ปกติ คธ.ส.2

โทรศัพท ์ 092-9843970

49 บริษัท มิตซูชลบรีุ จ ำกัด สำขำพัทยำ 1 น.ส.ศิริวรรณ ไม้พรต ปกติ กต.ช.3

16/54 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 น.ส.ภำวินี คีรีนิล ปกติ กต.ช.3

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยสมยศ จันทเกษม ปกติ ชย.ช.3/2

โทรศัพท ์  086-3014077  โทรสำร    038-703334

50 ร้ำนกำแฟสด สภ.บำงละมุง 1 น.ส.ศุภนิดำ อินทลักษณ์ ปกติ กต.ช.3

ไม่มีเลขที่ต้ัง ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 085-1330893

51 บริษัท แม็กซ์มวยไทย จ ำกัด 1 น.ส.ปยิธิดำ แสนฝ้ำย ปกติ กต.ช.3

41/108 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-416999

52 บริษัท เซ็นทรัล แฟมิล่ีมำร์ท  จ ำกัด(มหำชน) 1 น.ส.อมรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย ปกติ กต.ช.3

2 น.ส.กมลรัตน์ จันทร์หอม ปกติ กต.ช.3

3 น.ส.วำสนำ อินเขียว ปกติ กต.ช.3

4 น.ส.วันวิสำ อยู่สบำย ปกติ กต.ช.3

5 น.ส.นันทมล สมศรี ปกติ กต.ช.3

6 น.ส.ปทมุวัน สืบศรี ปกติ กต.ช.3

7 น.ส.ปรำรถนำ แตงอ่อน ปกติ กต.ช.3

8 น.ส.พรนภำ เทยีนพันธ์ ปกติ กต.ช.3

9 น.ส.พัชรี เพ็ชรสวัสด์ิ ปกติ กต.ช.3

10 น.ส.ภัทรำภรณ์ จิตสมบรูณ์กุล ปกติ กต.ช.3

11 น.ส.ภำสินี เขียวสอำด ปกติ กต.ช.3

12 น.ส.วรรณธกำนต์ ใส้พงษ์ ปกติ กต.ช.3

13 น.ส.วรำพร พลเย่ียม ปกติ กต.ช.3

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 70 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

บริษัท เซ็นทรัล แฟมิล่ีมำร์ท  จ ำกัด(มหำชน) 14 น.ส.ศิริลักษณ์ กุลเกษ ปกติ กต.ช.3

15 น.ส.สุธิดำ อินทรวิเชียร ปกติ กต.ช.3

16 น.ส.หทยัรัตน์ ฉลองด ำรงค์ ปกติ กต.ช.3

17 น.ส.รุ่งทพิย์ เจริญโชคชัยพำนิช ปกติ กต.ช.3

18 น.ส.สุนิสำ วรัญตะกำมิตร ปกติ กต.ช.3

19 น.ส.ณัฐนี สุขสมกิจ ปกติ กต.ช.3

20 น.ส.ชนำพร จุลนันท์ ปกติ กต.ช.3

21 น.ส.ดวงฤดี แก้วปล่ัง ปกติ กต.ช.3

22 น.ส.ศุภลักษณ์ ปดิตำระเต ปกติ กต.ช.3

23 น.ส.ชลธิชำ พุฒนอก ปกติ กต.ช.3

53 บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด(มหำชน) 1 น.ส.วันเพ็ญ สุขสวัสด์ิ ปกติ กต.ช.3

198/28 ม.9 ถ.บวัขำว ซ.15 ต.หนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 086-3834184

54 ร้ำน เคสโทรศัพท ์100 บำท (CentralFestival Pattaya Beach) 1 น.ส.จินทริำ ผลสินธ์ุ ปกติ กต.ช.3

333/59 ม.9 ถ.พัทยำสำย2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 033-003999

55 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 1 น.ส.วรำพร พลเย่ียม ปกติ กต.ช.3

77/29 ม.1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 063-2048622

โทรสำร   02-7979811

56 บำ้นภำษำหวำง-หมิง (Wang-ming) 1 น.ส.นนทณีย์ สตำเจริญ ปกติ กต.ช.3

62/25 ม.6 ถ.เนินพลับหวำน ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-733174

57 เทสโก้ โลตัส 1 นำงสำวพรนภำ เทยีนพันธ์ ปกติ กต.ช.3

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-753025

58 ศูนย์รวมประกันภัยพัทยำ 1 น.ส.สุภำพร ในจิตร์ ปกติ กต.ช.3

62/20 ม.6 ถ.เนินพลับหวำน ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 097-0721983

59 บริษัท TIPS จ ำกัดมหำชน 1 น.ส.พัชรินทร์ อ่อนนิ่ม ปกติ กต.ส.2

ทำ่เรือน้ ำลึกแหลมฉบงั B4 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ 

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์086-6209650

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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60 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด(มหำชน) 1 นำยนพรัตน์ อินทรชิรำช ปกติ กต.ส.2

78/54 ม.9 ถ.พัทยำสำย2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรสำร  033-003888

61 ร้ำนสเวนเซ่นส์ สำขำเซนทรัลพัทยำบชี 1 น.ส.วำเนสซ่ำ เคร้ำทซี์เดอร์ ปกติ กต.ส.2

333/99 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 062-6029285

62 บริษัท ไพร์ม ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกัด 1 น.ส.กัญญำรัตน์ ขุนทอง ปกติ กต.ส.2

82/49 ม.6 ถ.เนินพลับหวำน ต.หนองปรือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 093-5827156

63 โรงแรมเอเพ็กซ์ โฮเต็ล (Apex Hotel) 1 น.ส.สรัลรัตน์ แก้วสิงห์ ปกติ กต.ส.2

216/1 ม.10 ถ.พัทยำสำย2 ต.หนองปรือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20260  โทรศัพท ์ 038-428281

64 บริษัท ไทยซัมมิท ฮำร์เนส  จ ำกัด(มหำชน) 1 น.ส.กรรณิกำ พิมพ์ทำ้ว ปกติ กต.ส.2

203 ม.3 ถ.นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั ต.ทง่สุขลำ 2 น.ส.ธนพร คงเจริญ ทวิ ลจ.ส.2

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-490760-7

โทรสำร   038-490-768

65 บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด (สำขำชัยพรวิถ)ี 1 น.ส.สกำวเดือน วันบวัแดง ปกติ กต.ส.2

28/65 ม.1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 099-1654615

66 บริษัท ซังกิว แหลมฉบงั (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยประมำณ รักสง่ำ ปกติ กต.ส.2

79/25 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 น.ส.มณีรัตน์ รักประชำ ปกติ กต.ส.2

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-480208

โทรสำร   038-480207

67 บริษัท เซ็นทรัล แฟมิล่ีมำร์ท จ ำกัด 1 นำยชัชวำล นนทสิ์งห์ ปกติ กต.ส.2

389/2 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 085-485424

68 โรงแรมบติูก ซิต้ี 1 น.ส.เพ็ญนภำ ภูเงิน ปกติ กต.ส.2

272 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-424457

69 บริษัท เคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 น.ส.ศิริรัตน์ กรีพิมำย ปกติ กต.ส.2

(สำขำโลตัสพัทยำเหนือ) 221/19 ม.5 ถ.พัทยำเหนือ 

 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 

โทรศัพท ์089-9676925

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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70 บริษัท ซีพีออล์ จ ำกัด (มหำชน) 1 น.ส.ชนินำถ บญุเล้ียง ปกติ กต.ส.2

268/1 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

71 บริษัท อ.ีไอ. เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยณัฎฐำ พันธะสำร ปกติ ชฟ.ช.3/1

145/9 ถ.มำบยำ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 2 น.ส.สุนิสำ ส ำสำย ปกติ ชฟ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 089-4077325 3 น.ส.บญุสวัสด์ิ อ้นอ๊อด ปกติ ชฟ.ช.3/2

โทรสำร       - 4 น.ส.วิริทธ์ิพล สิงหค์ำน ปกติ ชฟ.ช.3/2

5 นำยปรมินทร์ อินตระวังค์ ปกติ ชฟ.ช.3/2

6 นำยสิทธิโชค ทองหล่อ ปกติ ชฟ.ช.3/2

7 น.ส.ธนำยุทธ ใจอำรี ปกติ ชฟ.ช.3/2

8 นำยสถำพร เตยจังหรีด ปกติ ชฟ.ช.3/3

9 นำยปยิะลักษณ์ ทองสุข ปกติ ชฟ.ช.3/3

72 แขวงทำงหลวงชนบทชลบรีุ 1 นำยนิธิ ทองวิเศษ ปกติ ชฟ.ช.3/1

409 ม.3 ต.หนองชำก อ. บำ้นบงึ จ.ชลบรีุ 20170

โทรศัพท ์ 038-201138  โทรสำร   038-202071

73 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอศรีรำชำ 1 นำยนรำธิป แสงอยู่ ปกติ ชฟ.ช.3/2

65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์ 038-311011  โทรสำร   038-322500

74 โรงแรม ซันบมีพัทยำ 1 นำยธนำวิน เหรียญทอง ปกติ ชฟ.ช.3/2

277/27 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ซอย 8 ต.หนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 โทรศัพท ์ 038-427120-9

75 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 1 นำยเกริกพล สำชะนะ ปกติ ชฟ.ช.3/2

50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-493725

76 บริษัท วิทยำธร จ ำกัด 1 นำยเปน็หนึ่ง นันทะดี ปกติ ชฟ.ช.3/2

663/1 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยณัฐวัฒน์ กองแก้ว ปกติ ชฟ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-761011 3 นำยธันวำ วงค์ดวงตำ ปกติ ชฟ.ช.3/2

โทรสำร   038-760128 4 นำยนฤเดช สุริวงค์ ปกติ ชฟ.ช.3/2

5 นำยอนิรุท สุจรรยำ ปกติ ชฟ.ช.3/1

6 นำยสัญญำ แก้วกูล ปกติ ชฟ.ช.3/3

7 นำยวีรภัทร พรมเมส ปกติ ชฟ.ช.3/3

77 ร้ำน ช.เซอร์วิสแอร์ 1 นำยจรัสโชค โสดผักแว่น ปกติ ชฟ.ช.3/1

92/15-16 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง 2 นำยปรเมศวร์ อินสิงห์ ปกติ ชฟ.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 081-3922305

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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78 โรงแรม แอท มำยด์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ 1 นำยอรวินท์ แซ่เอียบ ปกติ ชฟ.ช.3/1

99/1-2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยธนำสิน ผ่องกลำง ปกติ ชฟ.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-427777 3 นำยเต๋ำ กันระโน ปกติ ชฟ.ช.3/1

79 เคปดำรำ รีสอร์ท พัทยำ 1 นำยรังสิกร ประจวบสุข ปกติ ชฟ.ช.3/1

256 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยกฤตภำส ก้อนธิ ปกติ ชฟ.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-933888

80 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทเวนต้ี ทรีมำร์ช 1 นำยนิรุธ จันทร์นุช ปกติ ชฟ.ช.3/1

1000/37 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บำ้นบงึ อ.บำ้นบงึ 2 นำยสุวสันต์ พุ่มจิต ปกติ ชฟ.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 062-8246626

81 บริษัท โฮมมำร์ท เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1 นำยปรำนต์ แสงวิเศษ ปกติ ชฟ.ช.3/2

234 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-415418

82 บริษัท เบลลำ รอยัล จ ำกัด 1 นำยคุณำกร เพ็งปล่ัง ปกติ ชฟ.3/1

336/22 ม.9 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-428104

โทรสำร   038-428105

83 บริษัท สยำมคอมเมอร์เชียล  ซีพอร์ท จ ำกัด 1 นำยสมปอง เกิดทอง ปกติ ชฟ.ช.3/3

113/30 ม.1 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยภัทรพล พิมพำ ปกติ ชฟ.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20230   โทรศัพท ์ 038-351038
84 บริษัท มัลติแบกซ์ จ ำกัด(มหำชน) 1 นำยภูธเนศ พิมภักดี ปกติ ชฟ.ช.3/3

211 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230
โทรศัพท ์038-491726-9  โทรสำร  038-492482

85 บริษัท เอ็มเจ โกลว์ จ ำกัด 1 นำยสรุตพงษ์ เพิ่มพูลผล ปกติ ชฟ.ช.3/3

69/7 ม.1 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 086-1129847

86 ร้ำนสหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค 1 นำยภูมินทร์ พรมมำนอก ปกติ ชฟ.ช.3/3

85/2 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 083-5984998

87 ร้ำน ส.กิจไพศำล อิเล็กตริค 1 นำยศุภสิทธ์ ชมชื่น ปกติ ชฟ.ช3/3

668/25 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยยงยุทธ นำคะ ปกติ ชฟ.ช.3/3

โทรศัพท ์ 062-4289399

88 บริษัท เคลฟเวอร์ เอ็นซิสเต็ม จ ำกัด 1 พัฒกร มัยวงค์ ปกติ ชฟ.ช.3/3

278/15-16 ม.12 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

  โทรศัพท ์ 038-351827  โทรสำร   038-351826

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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89 บริษัท ไทยอำรำอิ จ ำกัด 1 นำยชลสิทธ์ิ สรรพสิทธ์ิ ปกติ ชอ.ช.3/1

623/1-2 ม.11 ถ.สุขำภิบำล ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-480446-7

โทรสำร   038-480448

90 บริษัท เอ็น ท ีเอส อิเล็กทริค จ ำกัด 1 นำยนครินทร์ แซ่เล้ำ ปกติ ชอ.ช.3/1

24/125 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยพริษฐ์พงศ์ุ พรหมโชติ ปกติ ชอ.ช.3/2

โทรศัพท ์083-0404646 3 นำยหฤษฏ์ อ่ ำสำริกำ ปกติ ชอ.ช.3/2

91 ร้ำน อมร ศูนย์บริกำรซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 1 นำยธนกร ค ำแหง ปกติ ชอ.ช.3/1

135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์038-328204

92 ร้ำน MS Sound 1 น.ส.กฤตพร กลัดหงิม ปกติ ชอ.ช.3/1
114 ม.6 ถ.สุขุทวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ณัฐนันท์ พันธ์เหนือ ปกติ ชอ.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 085-8253855

93 จิตตภำวัน วิทยำลัย แผนกซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 1 นำยนิติพล ศิริพร ปกติ ชอ.ช.3/1

50 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-703092

94 ร้ำน อีสเทร์ิน ไอท ีพัทยำ 1 นำยธนกฤต มะลิซ้อน ปกติ ชอ.ช.3/1

8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยวำยุ แซ่กัง ปกติ ชอ.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยรุ่งพมร เจริญพร ปกติ ชอ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 092-6568689 4 นำยนรำธร นรินทร์ ปกติ ทค.ช.3/1

โทรสำร   038-724064 5 นำยจิรำยุ คล้ำยสมบรูณ์ ปกติ ทค.ช.3/1

95 บริษัท แซม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย 1967 จ ำกัด 1 นำยณัฐวุฒิ ขุนภักดี ปกติ ชอ.ช.3/1

181/9 ม.11 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยธนำกร โนนทะสำร ปกติ ชอ.ช.3/1

โทรศัพท ์ 086-3920278

96 ร้ำน Set up คำร์ออดิโอ้ 1 น.ส.ชลธิชำ วงษ์ไพศำล ปกติ ชอ.ช.3/1

4/122 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 น.ส.สุภำวดี ค ำพันธ์ ปกติ ชอ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 086-1118311

97 ร้ำน อำนนท ์อิเล็กโทรนิกส์ 1 น.ส.ปทัมำ ยังประเสริฐ ปกติ ชอ.ช.3/2

206/4 ม.11 ถ.พระพรม ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์086-8348783

98 บริษัท เอฟ. จ.ี เอ. (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยสมบรูณ์ โพธิสำรัตนะ ปกติ ชอ.ช.3/2

212 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยเจษฎำ จันทร์เทยีน ปกติ ชอ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-400115-8  โทรสำร   038-400119

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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99 ร้ำน ที.ท.ี ไอท ีซิสเทม 1 นำยศิขริน จรูญศรีโชติก ำจร ปกติ ชอ.ช.3/2

167/57 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.บษุกร หนำนสำร ปกติ ชอ.ช.3/2

โทรศัพท ์ 088-5229667

100 โรงเรียนอำชีวพระมหำไถ่พัทยำ 1 นำยสัญชัย ระนำดแก้ว ปกติ ชอ.ช.3/2

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-716257-9   โทรสำร   038-716543

101 ร้ำน ชิ อิเล็กทรอนิกส์ 1 นำยอับดุลสลำม ปำนแก้ว ปกติ ชอ.ช.3/2

44/16 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 089-0059683

102 ร้ำน เอิญ เซอร์วิส 1 นำยวิชญ์พล รักษำวงษ์รัตน์ ปกติ ชอ.ช.3/2

16/940 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยอนิรุจน์ เจริญผล ปกติ ชอ.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 089-8342206 3 นำยสุรชำติ พรหมใย ปกติ ชอ.ช.3/2

103 ร้ำน เอฟ อิเล็กทรอนิกส์ 1 นำยชุติภพ อศิรำงกรู ณ อยุทธยำ ปกติ ชอ.ช.3/1

24/4 ม.9 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

104 ร้ำน มำนพ เซอร์วิส 1 นำยณัฐพงษ์ เล่ียมวิลัย ปกติ ชอ.3/1

222/3 ม.8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 087-4861677

105 บริษัท ทรีวิว จ ำกัด 1 นำยวิศรุต ใจหยุด ปกติ ชอ.3/2

227/2 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรรำชำ 

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 062-8088411

106 ร้ำน It Shop 1 น.ส.ชนิสรำ ล่ิมต๋ี ปกติ ทค.ช.3/1

หอ้ง 3R44 ชั้น3 8 หมู่ 10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ 2 นำยธีรศักด์ิ เที่ยงเจริญ ปกติ ทค.ช.3/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 (ตึกคอมพัทยำใต้)

โทรศัพท ์081-1527758

107 ร้ำน ดีดี เซอร์วิส (D.D. Service) 1 น.ส.ณัฐฒินันท์ บญุเรือง ปกติ ทค.ช.3/1

265/4 ม.6 ถ. โพธิสำร ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยพิชญ สุนทโรบล ปกติ ทค.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150   โทรศัพท ์091-2417955

108 ร้ำน Kingkong computer 1 นำยปำฏิหำริย์ เพียดำ ปกติ ทค.ช.3/1

8 หมู่ 10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยจอมพล สุมำลย์กันต์ ปกติ ทค.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150 (ตึกคอมพัทยำใต้) 3 นำยกฤติเดช จันทโสภณโน ปกติ ทค.ช.3/1

โทรศัพท ์085-3293659
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109 ร้ำน คอมสยำม 1 นำย ภ.ภูมิ แย้มมณี ปกติ ทค.ช.3/1

8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยศุภทนิ บตุรชำลี ปกติ ทค.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 (ตึกคอมพัทยำใต้)  โทรศัพท ์080-6458601

110 ร้ำน พัทยำ ท ูยู (Pattaya 2 U) 1 นำยระริน ประโพชะนัง ปกติ ทค.ช.3/2

20/291-292 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์038-724043

111 บริษัท เซ็นทรัล ไอท ีแอนด์ ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ำกัด 1 นำยสิรวิชญ์ สำยแก้ว ปกติ ทค.ช.3/2

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยศิริศักด์ิ แก้วบญุเรือง ปกติ ทค.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์085-1938124

112 ร้ำน IT Care  (ฮำเบอร์มอลล์แหลมฉบงั) 1 นำยยุทธนำ ฉำบพิมำย ปกติ ทค.ช.3/2

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยภูมิกมล บรูณสมภพ ปกติ ทค.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์086-8372624

113 บริษัท บกิ อิเล็กทริก เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยศักด์ิสิทธ์ิ แสงอุดม ปกติ ทค.ช.3/2

111/111 ม.10 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยอภิสิทธ์ิ ค ำแจ่ม ปกติ ทค.ช.3/2

โทรศัพท ์038-763386-8  โทรสำร 038-763389

114 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คอมพ์เทค ไอท ีเซอร์วิส 1 น.ส.วรำภรณ์ ศรีนุช ปกติ ทค.ช.3/2

382/40 ม.4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.โสรดำ หำญรัก ปกติ ทค.ช.3/2

โทรศัพท ์038-223945-8 3 น.ส.รฐำ หวำนนุรักษ์ ปกติ ทค.ช.3/2

โทรสำร 038-223949 4 น.ส.ธนพล ทมิจ้อย ปกติ ทค.ช.3/2

115 บริษัท สไมล์ ปร้ิน โซลูชั่น เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยณสมุทร ศรีสุข ปกติ ทค.ช.3/1

3/35 ม.9 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-702167

โทรสำร   038-702168

116 ร้ำน AM TECH คอมพิวเตอร์ & เกมมิ่งเกียร์ 1 นำยณัฐพงศ์ ค ำสุวรรณ์ ปกติ ทค.ช.3/1

284/64 ม.5 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-368170

117 บริษัท CAT ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท. เขตตะวันออก 1 นำยจตุภูมิ ย่ีหู้ ปกติ ทค.ช.3/1

124 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 033-004007-70

โทรสำร   033-004001-10

118 บริษัท PSS Com@Network จ ำกัด 1 นำยโชคอำนันท์ ถึงถำวร ปกติ ทค.ช.3/1

8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 087-6079992
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119 บริษัท จิรพัฒน์คอนสตรัคชั่น ซัพพลำย แอนด์ เรนเทล จ ำกัด 1 นำยสรศักด์ิ จันทรมหำ ปกติ ชช.ช.3

39/1 ม.3 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยกฤษฎำ อินทร์กลำง ปกติ ชช.ช.3

โทรศัพท ์ 038-110687

120 ร้ำน เสนำอุดมกำรช่ำง 1 นำยภำนุวัฒน์ ธรรมรังรอง ปกติ ชช.ช.3

113/43 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์  090-9094203

121 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบงั โอโตบอด้ี เวิร์ค จ ำกัด 1 นำยศิวะดล ถนอมรอด ปกติ ชช.ช.3

201 ม.3 นิคมอุตสำหกรรม ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ 2 นำยยุทธพิชัย บญุคล้ำย ปกติ ชช.ส.2

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-491800 3 นำยเอกวุฒิ ปองค ำสิน ปกติ ชช.ส.2

โทรสำร   038-491818-9

122 บริษัท สโนว์เฟซ จ ำกัด 1 นำยเขตโสภณ แพนแสง ปกติ ชช.ช.3

261/11 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20110  โทรศัพท ์ 038-060151

123 บริษัท ดับบลิว ท ีเอส เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยวิชชำกร นำคสุข ปกติ ชช.ช.3

371/77 ม.8 ถ.ไร่กล้วย-หนองขำม ต.สุรศักด์ิ 2 นำยทฆีทศัน์ นุ่มทอง ปกติ ชช.ช.3

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 3 นำยอัษฎำวุธ แก้วละมุล ปกติ ชช.ช.3

โทรศัพท ์ 033-035315  โทรสำร   038-112544 4 นำยปฎิภำณ สุภำพ ปกติ ชช.ช.3

124 บริษัท เอ.เจ. พลำสท ์จ ำกัด 1 นำยสันติชัย ปิ่นมณี ปกติ ชช.ส.2

38/11 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยศักด์ิสิทธ์ิ ไกยสวน ปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท ์ 038-4903305 3 นำยสำริศ กุลพงษ์ศรี ทวิ ทอ.ส.2

โทรสำร        - 4 นำยวุฒินันท์ จันทร์กลัด ทวิ ทอ.ส.2

125 บริษัท เคอร่ี สยำมซีพอร์ต จ ำกัด 1 นำยณัฐพงษ์ สิทธิค ำ ปกติ ชช.ส.2

113/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยทนิกร โสระบตุร ปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท ์ 038-352325  โทรสำร   038-352340

126 บริษัท ศรีรำชำคอนสตรัคชั่น จ ำกัด(มหำชน) 1 นำยอัศรำ เมฆลำ ปกติ ชช.ส.2

97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 นำยพงษ์ศิริ วัฒนำกังชัย ปกติ ชช.ส.2

โทรศัพท ์  038-317555

127 บริษัท เอส.ท.ีซี. คอนกรีตโปรดัคท ์จ ำกัด 1 นำยสุรศักด์ิ สองศรี ปกติ ชช.ส.2

220/26 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยอินทร์ไตร โตเจริญสุข ทวิ ชย.ช.2/6

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.อัญธิญำ ขอมเดช ทวิ ลจ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-423115-6 4 น.ส.จันทมิำ พ่วงพี ทวิ ลจ.ส.2
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128 อู่ บำงเสร่ กำรช่ำง 1 นำยศรำยุทธ ภูละ ปกติ ชย.ช.3/2

98/1 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บำงเสร่ อ.สัตหบี

จ.ชลบรีุ 20260

โทรศัพท ์ 084-8669917

129 บริษัท ศิริอนันต์ กำรยำง จ ำกัด 1 นำยภำนุวัฒน์ บญุผ่อง ปกติ ชย.ช.3/2

10/28 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 2 นำยพงศกร บวัคร้ืน ปกติ ชย.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยยุทธเนตร ยุทธวิถี ปกติ ชย.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-705141 4 นำยวุฒิชัย งำมข ำ ปกติ ชย.ช.3/2

โทรสำร        - 5 นำยสุมล พู่พะเนียด ปกติ ชย.ช.3/2

6 นำยอติรุจ บญุรัตนผลิน ปกติ ชย.ช.3/2

7 นำยอภิวุฒิ อ ำไพศรี ปกติ ชย.ช.3/2

130 บริษัท เอ็น.พี.เอส.เค.  มำรีน จ ำกัด (Honda Marine) 1 นำยภัทรพล แซ่ปงึ ปกติ ชย.ช.3/2

161/76 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยภูมินทร์ อุ่นคงทอง ปกติ ชย.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยโซลชำ พุ่มอินทร์ ปกติ ชย.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-425228 4 นำยศิวกร ปยิวชิรอัมพร ปกติ ชย.ช.3/2

131 ร้ำน ณพธรเซอร์วิส 1 นำยวีรทปิ บญุเมือง ปกติ ชย.ช.3/2

5/6 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง  

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-756685

132 อู่ ช่ำงศักด์ิ 1 นำยธณกร พูลเพิ่ม ทวิ ชย.ช.3/3

229/94 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20260 2 นำยเรืองศักด์ิ สิงหง์ำม ทวิ ชย.ช.3/3

โทรศัพท ์086-1337160

133 บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบรีุ จ ำกัด (สำขำแหลมฉบงั) 1 นำยไพศำล กระบนุ ทวิ ชย.ช.3/3

777/88 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยอำนนท์ เอี่ยมเขียว ทวิ ชย.ช.3/4

โทรศัพท ์ 038-111200 โทรสำร   038-195812 3 นำยบญัชำ ศรีบญุณะ ทวิ ชย.ช.3/3

134 บริษัท ศรีรำชำ ออโตเฮำส์ จ ำกัด 1 นำยเฉลิมชัย สว่ำงจิต ทวิ ชย.ช.3/3

138 ม.15-16 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยเทพฤทธ์ิ วันศรี ทวิ ชย.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยน ำโชค คันธมำลัย ทวิ ชย.ช.3/4

โทรศัพท ์ 038-216561 4 นำยอรรถสิทธ์ิ ปิ่นถำวรสวัสด์ิ ทวิ ชย.ช.3/3

135 บริษัท อีซูซุ ตะวันออกชลบรีุ จ ำกัด (ศรีรำชำ) 1 นำยวีรยุทธ พิมพิลำ ทวิ ชย.ช.3/4

15/219 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 20110  โทรศัพท ์ 038-314253-7

โทรสำร   038-328406
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136 ร้ำน ยำงมหำนคร 1 นำยมิถุนำ ศิริมนตรี ทวิ ชย.ช.3/4

105/2 ม.9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์ 086-8254197

137 ร้ำน อ๊อด เซอร์วิส 1 นำยกิตติ กลับวงษ์ ทวิ ชย.ช.3/4

15/81 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 081-7824592

โทรสำร   038-231547

138 ร้ำน บ ีแอนด์ บ ีเซอร์วิส 1 นำยเจษฎำ แสนอินตำ ทวิ ชย.ช.3/4

54/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 085-3948555

139 บริษัท ออโต้โซน จ ำกัด 1 นำยธนภัทร อ ำไพ ทวิ ชย.ช.3/3

4/2 ม.6 ต.บำ้นสวน อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 2 นำยอมรเทพ แซ่อึ๊ง ทวิ ชย.ช.3/3

โทรศัพท ์ 083-6022064 3 นำยอรรถพล สิมสุวรรณ ทวิ ชย.ช.3/3

140 บริษัท ชลบรีุ อีซูซุเซลล์ จ ำกัด สำขำบำงละมุง 1 นำยไพรัช สิทธิไกร ทวิ ชย.ช.2/5

46 ม.8 ถ.สุขุมวิท อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยศรัญ สุขประเสริฐ ทวิ ชย.ช.2/5

โทรศัพท ์ 038-222420 3 นำยณรงค์ศักด์ิ ประเสริฐสังข์ ทวิ ชย.ช.2/6

โทรสำร   038-223585 4 นำยเจษฎำชัย ค ำจิ๋ว ทวิ ชย.ช.2/5

141 บริษัท ตันติวำณิชกิจ กำรยำง จ ำกัด 1 นำยอภิสิทธ์ิ พรชัย ทวิ ชย.ช.2/5

164 ม.4 ถ.สุขุมวิท อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-240760-1  โทรสำร   038-704412

142 บริษัท ส.อุดมเอกออโต้ไทร์ จ ำกัด 1 น.ส.ชลธิชำ พินยะพงศ์ ทวิ ชย.ช.2/5

72/166-171 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 2 นำยบญุรอด ระพันธ์ ทวิ ชย.ช.2/5

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 095-8356151 3 นำยภัทรพงศ์ มีสมบติั ทวิ ชย.ช.2/6

โทรสำร   038-195352

143 อู่ ต่ิง เซอร์วิส 1 นำยพสธร ทมิเที่ยง ทวิ ชย.ช.2/5

10/7 ม.7 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 089-4083150

144 บริษัท วิชัยยศ กำรช่ำง จ ำกัด 1 นำยนนธกร โฉมอำจ ทวิ ชย.ช.2/6

188/89 ม.5 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-350806

145 บริษัท โตโยต้ำพัทยำ (1998) จ ำกัด 1 นำยประคัลภ์ งำนส ำเร็จ ทวิ ชย.ช.2/6

55/4 ม.7 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยทรรศนะ เฟื่องคอน ทวิ ชย.ช.2/6

โทรศัพท ์ 038-222509-12  โทรสำร   038-222514

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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146 บริษัท ทอ็ปคำร์ ฮำเบอร์ จ ำกัด 1 นำยชวกรณ์ ชนะสิทธ์ิ ทวิ ชย.ช.2/6

62/1 ม.8 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยนิติพงษ์ ชูอำวุธ ทวิ ชย.ช.2/6

โทรศัพท ์ 095-2078608

147 อู่ เปะ๊ โรงโปะ๊ 1 นำยผดุงเกียรติ หอมขจร ทวิ ชย.ช.2/5

183/1 ม.2 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 2 นำยสหรัฐ ร่ืนอำรมย์ ทวิ ชย.ช.2/5

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 087-1455665

148 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แหลมฉบงัเอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส 1 นำยธนโชติ ภัณฑิรำวรโชติ ทวิ คม.ช.3/3

28/3 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-491317

149 บริษัท วำตำนำเบ ้ฮีททรีทเม้นท ์จ ำกัด 1 นำยเอกลักษณ์ บญุธรรม ทวิ คม.ช.3/3

789/100 ม.1 ถ.สำยหนองค้ำ-แหลมฉบงั 

ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-348216-9  โทรสำร   038-348221

150 บริษัท ซินเนอร์จี้ อินดรัสตรี เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยอนวรรษ ศิริรัตน์ ทวิ คม.ช.3/3

31/16 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยปรีชำพล สำยยศ ทวิ คม.ช.3/3

โทรศัพท ์ 038-109206

151 บริษัท โปรแม็ค แมชชีน แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 1 นำยอนุวัฒน์ หนองใหญ่ ทวิ คม.ช.3/3

42/14 ม.7 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยอำนนท์ เฉยดิตถ์ ทวิ คม.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-069481

152 บริษัท เจเอวำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยอัษฎำ ถนอมกำย ทวิ คม.ช.3/3

114 ม.9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 นำยเปน็หนึ่ง เกื้อคลัง ทวิ คม.ช.3/3

โทรศัพท ์ 038-343901 3 นำยเกียรติศักด์ิ เอี่ยมมำตร ทวิ คม.ช.3/3

โทรสำร   038-9346898 4 นำยนัฐพงค์ พ่วงอินทร์ ทวิ คม.ช.3/3

153 บริษัท ไทยมีนเทค จ ำกัด 1 นำยปรมัตถ์ ฤกษ์ดี ทวิ คม.ช.3/3

577/1 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 2 นำยสิทธิชัย เชียมขุนทด ทวิ คม.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-190134 3 นำยธนวัฒน์ โทนะศรี ทวิ คม.ช.3/3

โทรสำร   038-190135 4 นำยพรภวิษย์ เจนกิจ ทวิ คม.ช.3/3

154 บริษัท ประสิทธิผล แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 1 นำยกรรชัย อ ำไพ ทวิ คม.ช.3/3

174/40 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยนครินทร์ ศรีปำน ทวิ คม.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-351485

โทรสำร   038-352140

155 บริษัท เอ็มดีเอฟ โมดิฟำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยอัมรินทร์ ปำนวิมล ทวิ คม.ช.3/3

48/73 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230  

โทรศัพท ์ 038-494089  โทรสำร   038-494576

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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156 บริษัท เอ็มโบรวำวส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยทนิกร ศรีน้อย ทวิ ทอ.ส.2

34/3 ม.4 ถ.331 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-345718-23  โทรสำร   038-345725

157 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยกนก อินทรรัตน์ ทวิ ทอ.ส.2

602 ม.11 ถ.สุขำภิบำล8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 2 นำยเอกชัย โลเชียงสำย ทวิ ทอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20110  โทรศัพท ์ 038-763080-99 3 นำยฤทธิพร ภู่พูลทรัพย์ ทวิ ทอ.ส.2

158 บริษัท อำร์.วี.เจ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยจิรำยุส แคล้วณรงค์ ทวิ ทอ.ส.2

77 ม.5 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยนรำวิชญ์ เทยีนมงคล ทวิ ทอ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-058755 3 นำยณัฐกริช วงษ์อิน ทวิ ทอ.ส.2

โทรสำร        - 4 นำยธนภูมิ ปรีเลขำ ทวิ ทอ.ส.2

5 นำยสุรศักด์ิ จิตรบรรเทำ ทวิ ทอ.ส.2

6 น.ส.ศรำวุธ มะแม้น ทวิ ทอ.ส.2

7 นำยสิทธิชัย สุทธิชัยพฤกษ์ ทวิ ทอ.ส.2

8 นำยสุรชัย ทองเชิด ปกติ ชช.ส.2

9 น.ส.ศิริพร สุ่มมำตย์ ทวิ ลจ.ส.2

159 บริษัท ไทยออยล์ ทลู แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 1 นำยพันธกำนต์ พัดไสว ทวิ ทอ.ส.2

36/34 ม.5 ถ.332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหบี 

จ.ชลบรีุ 20180  โทรศัพท ์038-181751

160 โรงแรม อีสเทร์ิสน แกรนด์ พำเลซ พัทยำ 1 น.ส.ประยูร กำญจนพัฒน์ ทวิ ทอ.ส.2

99/1 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยสันติ อ่อนมี ทวิ ทอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-332712

161 บริษัท ไทยซัมมิท พลำสเทค จ ำกัด 1 นำยกฤษกร พิลำทอง ทวิ ทอ.ส.2

200,204 ม.3  ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ  2 นำยสัจจำ สีสิทธ์ิ ทวิ ทอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20230 3 นำยศรำวุฒิ อินทร์ดี ทวิ ทอ.ส.2

โทรศัพท ์ 099-2129189 4 นำยมำนะชัย ฤกษ์โพคี ทวิ ทอ.ส.2

โทรสำร        - 5 นำงสำวผภำวัลย์ ดีงำม ทวิ ทอ.ส.2

6 น.ส.ศศิวิมล ภูเดช ทวิ ลจ.ส.2

7 น.ส.สโรชินี จ่ำงเจริญ ทวิ ลจ.ส.2

8 น.ส.ยุพำ ศรีดี ทวิ ลจ.ส.2

9 น.ส.ยุพิน ศรีดี ทวิ ลจ.ส.2

10 น.ส.ณัฐพร พวงมำลัย ทวิ ลจ.ส.2

162 บริษัท ซูเปอร์ ดรำย จ ำกัด 1 นำยอ ำนวย แซ่จ่ำว ทวิ ทอ.ส.2

104/6 ม.6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-7276737

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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163 บริษัท แมคโดนัล(ประเทศไทย) จ ำกัด  (สำขำอเวนิล) 1 น.ส.มณิสรำ สุรำฤทธ์ิ ทวิ ลจ.ส.2

339/9 ม.10 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์02-696900

164 บริษัท เอ-วัน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเทนเนอร์ ดีพอท จ ำกัด 1 น.ส.สุพัตรำ โจทย์ครบรีุ ทวิ ลจ.ส.2

6 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 น.ส.ภัทรำพร อ่อนพรมรำช ทวิ ลจ.ส.2

โทรศัพท ์038-400768  โทรสำร  038-400797 3 น.ส.กัญญ์ชยำวีร์ ศรสุวรรณ ทวิ ลจ.ส.2

165 บริษัท อำร์ แอนด์ เอส คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยปยิะนัฐ วิริยะ ทวิ ลจ.ส.2

188/97 ม.1 ต.บงึ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยกิตติรัตน์ มีธรรม ทวิ ลจ.ส.2

โทรศัพท ์085-7276138 3 น.ส.เนตรทรำย ลำดี ทวิ ลจ.ส.2

โทรสำร         - 4 น.ส.จันทร์จิรำ ศรีสุขใส ทวิ ลจ.ส.2

5 นำยชนัญญพงศ์ เก้ำพระจันทร์ ทวิ ลจ.ส.2

6 นำยระพีพัฒน์ จันทร์ตรี ทวิ ลจ.ส.2

166 ศูนย์กระจำยสินค้ำ CP ALL 1 น.ส.พัชรี ไพเรำะ ทวิ ลจ.ส.2

123/11 ม.4 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 0-2648-2043  โทรสำร   0-2679-0190

167 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) 1 นำยเทยีมเทพ ยอดศิลำ ทวิ ลจ.ส.2

(แหลมฉบงัคอมเพล็กซ์) 2 นำยกฤษณะพล ขจรวงค์ ทวิ ลจ.ส.2

122 ม.2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 033-274200

168 บริษัท ไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมและเทคโนโลยี จ ำกัด 1 น.ส.สุนิตำ ตระกูลชนคุณ ทวิ ลจ.ส.2

503/94 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์ 038-7634926

169 บริษัท เอส.ท.ีซี. คอนกรีตโปรดักท ์จ ำกัด 1 น.ส.อัญธิญำ ขอมเดช ทวิ ลจ.ส.2

220/26 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ  อ.บำงละมุง 2 น.ส.จันทมิำ พ่วงพี ทวิ ลจ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-23115-6

โทรสำร   038-426519

170 บริษัท ซังกิวแหลมฉบงั (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 น.ส.ธนัญญำ แผ่นทอง ทวิ ลจ.ส.2

79/25 ม.10 ถ.นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั 

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-480208-15

171 บริษัท น ำชัยโฮม อิเล็คโทรนิกส์ จ ำกัด (สำขำพัทยำกลำง) 1 น.ส.ณัฐมล เทยีนมณี ทวิ ลจ.ส.2

353/46 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 083-7196669  โทรสำร   038-726404-4

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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172 บริษัท เค อำร์ ซี ทรำนสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยศุภกิจ พลนอก ทวิ ลจ.ส.2

96 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-401309-10  โทรสำร   038-401335

173 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สตำร์พลัส ฟิลด์ เซอร์วิส 1 น.ส.กัญจนพร บวัส ำลี ทวิ ลจ.ส.2

84/1 ม.8 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-227401

174 ไทยกำร์เด้น รีสอร์ท พัทยำ 1 น.ส.อริสำ แก้วรำช ทวิ กร.ช.2/1

179/168 ม.5 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.นภัสวรรณ แก้วศรี ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ฐิติวรดำ ทองคลอด ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์ 038-370614-8 4 น.ส.พรจันทรำ จิตหำญ ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร   038-426198 5 น.ส.เบญจมำภรณ์ พุทธสิงห์ ทวิ กร.ช.2/2

6 น.ส.วรัญญำ แซ่ต้ัง ทวิ กร.ช.2/2

7 นำยสมัคร ยงยืน ทวิ กร.ช.3/2

175 โรงแรม แกรนด์ จอมเทยีน พำเลซ 1 น.ส.ปำลินี โชตินอก ทวิ กร.ช.2/1

356 ม.12 ถ.เลียบชำยหำดจอมเทยีน ต.หนองปรือ 2 น.ส.จิรำวรรณ โกรัมย์ ทวิ กร.ช.2/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.กรรณิกำ ผิวพรรณ ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-231405 4 น.ส.ปณัฐฐำ เกตุแจ้ ทวิ กร.ช.2/1

โทรสำร   038-231404 5 น.ส.จุฑำรัตน์ งำมสัมฤทธ์ิ ทวิ กร.ช.2/1

6 น.ส.รัตนำพร นกทอง ทวิ กร.ช.2/1

7 น.ส.นุสบำ เคนขำว ทวิ กร.ช.2/1

8 น.ส.ธนัชชำ ม่วงศรี ทวิ กร.ช.2/1

176 โรงแรม ฮำร์ดร็อค พัทยำ 1 นำยกฤษณ กฐินทอง ทวิ กร.ช.2/1

429 ม.9 ถ.เลียบชำยหำดพัทยำ อ.บำงละมุง 2 นำยกรรชัย เนำวนิตย์ ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยกฤษดำ วันเสือ ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-428755 4 นำยกมลภู สุขคะ ทวิ กร.ช.2/1

177 กำร์เด้นซีวิว รีสอร์ท พัทยำ 1 น.ส.จันทร์เพ็ญ ยุทธหำญ ทวิ กร.ช.2/1

207/1 ม.5 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ 2 น.ส.ประภำทพิย์ แสนสิทธ์ิ ทวิ กร.ช.2/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 โทรศัพท ์ 038-226010-81 3 น.ส.สุทธิดำ จันดำ ทวิ กร.ช.2/1

โทรสำร   038-226078

178 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยำ 1 น.ส.สโรชำ บำร์ตัน ทวิ กร.ช.2/2

463/68 ถ.พัทยำสำย1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.วีระดำ อนุรักษ์ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-725555

โทรสำร   038-725562

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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179 โรงแรม ทซิีกส์ ไฟว์ 1 น.ส.กนกอร ภูสีฤทธ์ิ ทวิ กร.ช.2/1

555/85 ม.5 ถ.นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.กนิษฐำ พูลกล่ิน ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ลักษณะพร พำนหำญ ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-225800 4 น.ส.สหสัวรรณ แดงทพิย์ ทวิ กร.ช.2/1

โทรสำร         - 5 น.ส.ภิมภ์พิศำ โพธ์ิกล่ิน ทวิ กร.ช.2/1

6 น.ส.ชนิดกรรดำ อยู่ญำติมำก ทวิ กร.ช.2/1

7 น.ส.ดวงพร บ ำเพ็ญแพทย์ ทวิ กร.ช.2/1

8 น.ส.มณฑิตำ แก้วเนียม ทวิ กร.ช.2/1

9 น.ส.จิตรำนุช สิริวำโย ทวิ กร.ช.2/1

10 น.ส.นรมน บญุธัญกำรณ์ ทวิ กร.ช.2/1

11 น.ส.ฐำนิตำ บญุช่วย ทวิ กร.ช.3/1

12 น.ส.ชลธิชำ แนวน้อย ทวิ กร.ช.3/1

13 น.ส.สุภำพร ท ำนิยม ทวิ กร.ช.3/1

14 นำยปอ้มเพชร ขันสู้ ทวิ กร.ช.3/1

15 น.ส.ภัทรำวรรณ ผลัดประพุทธ ทวิ กร.ส.2

16 น.ส.จุฑำพร กองแก้ว ทวิ กร.ส.2

17 น.ส.วิชชุลดำ ละออเอี่ยม ทวิ กร.ส.2

18 น.ส.วิชุดำ พำมอก ทวิ กร.ส.2

19 น.ส.จันทร์ทพิย์ เรียกกลำง ทวิ กร.ส.2

20 น.ส.เสำวลักษณ์ พำลำนำที ทวิ กร.ส.2

21 น.ส.แสงทพิย์ สระบวัทอง ทวิ กร.ส.2

22 นำยอมรเทพ แสงเพ็ชร์ ทวิ กร.ส.2

23 น.ส.ธิดำรัตน์ สันทำลุนัย ทวิ กร.ส.2

24 น.ส.ธิดำศรี จรรยำศิริกุล ทวิ กร.ส.2

25 น.ส.พินันทำ วงแหวน ทวิ กร.ส.2

26 น.ส.เกศศิริ มำสูงเนิน ทวิ กร.ส.2

27 น.ส.สุวดี จันนุบนิ ทวิ กร.ส.2

180 โรงแรมเดอะซำยน์ แอนด์ วิลล่ำ 1 น.ส.อธิชำ เกิดนำแซง ทวิ กร.ช.2/1

555/65 ม.5 ถ.นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ธิติพร มั่นเขตวิทย์ ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ชนม์นิภำ กลึงเอี่ยม ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-909811 4 น.ส.ฐิตินันท์ ปยิมนต์ ทวิ กร.ช.2/1

โทรสำร   038-225588 5 นำยกิตติศักด์ิ ช ำนำญ ทวิ กร.ช.2/1

6 น.ส.ธำรินี วังหอม ทวิ กร.ช.2/1

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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181 Siam @ Siam Design Hotel Pattaya 1 น.ส.ธนำพร โจทย์ครบรีุ ทวิ กร.ช.2/2

390 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.กชกร วงศ์มำก ทวิ กร.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ชลดำ ภูถำดถม ทวิ กร.ช.3/1

โทรศัพท ์038-930600 4 น.ส.ปยินุช ยอดอำจ ทวิ กร.ช.3/1

182 Hotel J Pattaya (โรงแรม เจ พัทยำ) 1 น.ส.กนกพร ปยิะกมลรัตน์ ทวิ กร.ช.2/2

221 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์  038-423620

183 โรงแรม เมำทเ์ทนบชี 1 น.ส.วนัทศจี ปรีชำวงษ์ ทวิ กร.ช.2/2

378/16 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.สุพพัตรำ เสมอดี ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.อนุชษรำนุกุล ทองค ำ ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์ 038-250502  4 น.ส.จิรำรัตน์ หำญเวช ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร         - 5 น.ส.ศรีกัลยำ แมลงภู่ ทวิ กร.ช.2/2

6 น.ส.รินรดำ เจริญฤทธ์ิ ทวิ กร.ช.3/1

7 นำยธีรภัทร เลิศสถิตไพโรจน์ ทวิ กร.ช.3/1

8 น.ส.ปภัสรำ ก้องกังวำฬ ทวิ กร.ช.3/1

184 โรงแรม ซิตรัส ปำร์ค โฮเทล พัทยำ 1 น.ส.ปยิะนัท อินตะจักร์ ทวิ กร.ช.2/2

333 ม.12 ถ.ทพัพระยำ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-364555

185 โรงแรม พัทยำกำร์เด้น 1 น.ส.อภิญญำ วัฒนวิบลูย์กิจ ทวิ กร.ช.2/2

157/77 ม.6 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ 2 น.ส.ซำรีนำ ลีบ ำรุง ทวิ กร.ช.3/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์  038-426775-6 3 น.ส.ณัฐณิชำ รัตนสนธ์ิ ทวิ กร.ช.3/1

โทรสำร    038-426113

186 โรงแรม พูลแมน พัทยำ จี 1 น.ส.ศศิวิมล บญุภำ ทวิ กร.ช.2/2

445/3 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.เกศไพรินทร์ แซ่โค้ว ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์ 038-411940-8 3 น.ส.วิภำวรรณ หล่ ำสำย ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร   038-367824 4 น.ส.สุนิสำ ครองเกียรติ ทวิ กร.ช.2/2

187 โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยำ 1 น.ส.กรวรรณ ทพินงค์ ทวิ กร.ช.2/2

425/9 ม.9 ถ.พัทยำสำย2  ต.หนองปรือ 2 นำยสิรภพ บญุภำ ทวิ กร.ช.2/2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยกิจศวิษฐ์ บญุมำ ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์ 038-418888 4 น.ส.ศิริพร นำครักษ์ ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร        - 5 น.ส.พงศ์กร อ่อนเคร็ง ทวิ กร.ช.2/2

6 นำยเปน็หนึ่ง บวัเทศ ทวิ กร.ช.2/2

7 นำยสิทธิพร ดอกดวง ทวิ กร.ช.2/2

ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบที่ ช่ือสถำนประกอบกำร
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188 PRS Hotel and Fitness center 1 นำยอธิรำช ถันทอง ทวิ กร.ช.2/2

599/3-4 ม.10 ถ.พัทยำสำย3 ต.หนองปรือ 2 น.ส.มณีรัตน์ แสนพันธ์ ทวิ กร.ช.2/2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-425931

189 โรงแรมเรือนทพิย์ พัทยำ (Ruenthip Pattaya) 1 น.ส.ยุวดี พรหมใย ทวิ กร.ช.2/2

287 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.พิมพ์ชนก เขียวอ่อน ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 086-3107082

190 Bella Villa Cabana Resort 1 น.ส.อินทริำ แซ่เล้ำ ทวิ กร.ช.2/2

55/7 ม.1 ถ.สุขุมวิท-พัทยำ6/1 ต.นำเกลือ 2 น.ส.ศรินรัตน์ ณ นคร ทวิ กร.ช.2/2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.มณฑิรำ เคยท ำ ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์ 038-705205-6  โทรสำร   038-223 330  4 น.ส.สิรินญำ ปะโมทำนัง ทวิ กร.ช.2/2

191 Centara Azure hotel pattaya 1 น.ส.จำรุวรรณ เบำ้นุวงศ์ ทวิ กร.ช.2/2

198/29 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยจักรกฤษณ์ ยำมำ ทวิ กร.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยสุรเดช เชื้อแก้ว ทวิ กร.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-724333  โทรสำร   038-723200 4 นำยเอกลักษณ์ ทพิย์เวช ทวิ กร.ช.3/2

192 วิลลำ นำวิน รีสอร์ท 1 น.ส.ชลรดำ กำรทรัพย์ ทวิ กร.ช.3/1

350 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20260  โทรศัพท ์ 038-2310667

193 โรงแรมเดอะซิต้ีโฮเต็ล ศรีรำชำ 1 น.ส.ชนรดำ หวลระลึก ทวิ กร.ช.3/1

6/126 ม.2 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 น.ส.สำวิตรี เกิดขำว ทวิ กร.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-322700  โทรสำร   038-322739-40 3 น.ส.สุดำพร ปรุโปร่ง ทวิ กร.ช.3/2

194 โรงแรม อีสเทร์ิน แกรนด์ พำเลซ พัทยำ 1 น.ส.สุภรดำ ใยเมือง ทวิ กร.ช.3/2

99/1 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ณัชชำ หงษ์ทอง ทวิ กร.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-3327127 3 น.ส.สิริยำภำ ยุทนำวำ ทวิ กร.ช.3/2

195 โรงแรม ลองบชีกำร์เด้น แอนด์ สปำ พัทยำ 1 นำยพิทวัส ระวังวงค์ ทวิ กร.ช.3/1

499/7 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.อริสรำ สำยสิงห์ ทวิ กร.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ศิริลักษณ์ คุณแก้ว ทวิ กร.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-414616 4 น.ส.จุฬำลักษณ์ โสภำพ ทวิ กร.ช.3/1

โทรสำร   038-424068-9 5 น.ส.กิตติญำ ศรีสืบวงค์ ทวิ กร.ช.3/2

6 น.ส.ณัฐกำนต์ มำลำภิรมย์ ทวิ กร.ช.3/2

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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196 Mera Mare Hotel 1 น.ส.ศุภำรัตน์ แก้วบวัสำ ทวิ กร.ช.3/2

420/200 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ 2 น.ส.พวงผกำ ชมภูนุช ทวิ กร.ช.3/2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ณัฐิกำ เจ๊ะหมัด ทวิ กร.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-111800 4 น.ส.ชุติกำญจน์ ก้ำนทอง ทวิ กร.ช.3/2

โทรสำร        - 5 น.ส.ณัฐชำ ศรีเทยีมเงิน ทวิ กร.ช.3/2

6 น.ส.ณัฎฐณิชำ ซ้ือนำวงค์ ทวิ กร.ช.3/2

7 น.ส.รดำ ไปล่นรินทร์ ทวิ กร.ช.3/2

8 น.ส.พรณัฐชำ เจริญสุข ทวิ กร.ช.3/1

9 น.ส.ศิริกำญจน์ เทศแก้ว ทวิ กร.ช.3/1

197 The siamese hotel Pattaya 1 น.ส.ธนำภำ ศิริวงษ์ ทวิ กร.ช.3/1

160/60 ม.5 ถ.พัทยำสำย3 ต.นำเกลือ 2 น.ส.ดำรำทพิย์ อินทร์มงคล ทวิ กร.ช.3/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 น.ส.ธิติสุดำ มโนรมย์ ทวิ กร.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-425668-72 4 น.ส.อภิญญำ บญุสิทธ์ิ ทวิ กร.ช.3/1

โทรสำร   038-425667 5 น.ส.นันทดิำ บญุเสมอ ทวิ กร.ช.3/1

6 น.ส.ปวรรัตน์ เจริญย่ิง ทวิ กร.ช.3/1

198 โรงแรมโกลเด้น ดรำก้อน บชี 1 น.ส.มัลลิกำ นุชนำรถ ทวิ กร.ช.3/1

143/6 ม.2 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 086-9702233

199 Fairtex Sports clup & Hotel 1 น.ส.ชนชนก แก้ววิจิตร ทวิ กร.ช.3/1

179/185 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.ณัฎฐ์สุรำงค์ วงศ์เกษร ทวิ กร.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-253867

200 Sunshine Hotel & Residences 1 น.ส.นริศรำ อรุณรัตน์ ทวิ กร.ช.3/1

217/1 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ต.นำเกลือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-427364

201 ฟำร์มแกะพัทยำ (Pataya Sheep Farms) 1 น.ส.พิมพ์ลภัส แซ่หยำง ปกติ กท.ช.3/1

73/8 ม.3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 น.ส.ศิรัญลักษณ์ นำวินอุดมทรัพย์ ปกติ กท.ช.3/1

โทรศัพท ์092-3216718

202 บริษัท ศิลปกรรม หตัถกรรม และวัฒนธรรมไทย(๑๙๘๘) จ ำกัด 1 น.ส.กันติยำ รักษำทรัพย์ ปกติ กท.ช.3/1

387 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-727333

โทรสำร   038-421555

203 บริษัท บิ๊กบฟีำร์ม จ ำกัด 1 น.ส.นวลธีร์ โสภำรักษ์ ปกติ กท.ช.3/1

40/10 ม.3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 น.ส.จิรำภรณ์ แลไธสง ปกติ กท.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-172001 3 น.ส.อำภำพร แพงกิ่ง ปกติ กท.ช.3/1

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

204 บริษัท เมืองโบรำณ จ ำกัด (สำขำพัทยำ) 1 น.ส.จิรภำ บญัชำเมฆ ปกติ กท.ช.3/1

206 ม.2 ถ.พัทยำ-นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.เจนจิรำ โหงษ์น้อย ปกติ กท.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-367815 3 น.ส.ศุภนิตย์ คุณพำ ปกติ กท.ช.3/1

205 บริษัท ริก้ำ ทวัร์ จ ำกัด (Rika Tour) 1 น.ส.สุภำวิดำ นิลประเสริฐ ปกติ กท.ช.3/1

345/182-183 ม.12 ถ.ทพัพระยำ ต.หนองปรือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 081-5756568

206 Pipo Pony Club ฟำร์มม้ำแคระ ปโีป โพนี่คลับ 1 นำยอรรถวิชญ์ สุนทรธรรมขันธ์ ปกติ กท.ช.3/1

345 ม.1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.อัมรินทร์ ก่อแก้ว ปกติ กท.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-249666 3 น.ส.อำรียำ พิลำคง ปกติ กท.ช.3/1

207 บริษัท แยงซีเกียง จ ำกัด (สวนประเพณีไทย พัทยำ) 1 น.ส.วิลำสินี กลำงชัย ปกติ กท.ช.3/1

81/1 ม.9 ถ.เขำมะกอก ต.หว้ยใหญ่ อ.บำงละมุง 2 น.ส.บษุฎี ศรีขร ปกติ กท.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 095-2492433

208 ร้ำน นำเกลือเซอร์วิส 1 นำยณัฐวุฒิ วรรณวงค์ ปกติ ชย.ช.2/1

38/3 ม.12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 089-7524691

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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             สรุปจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 2/2560 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ จ ำนวน
ที่ สถำน

ประกอบกำร ปวช. ปวส.
1 ยำนยนต์ 16 45 0 45

2 ตัวถังและสี(ทวิ) 1 14 0 14

3 เทคนิคยำนยนต์ 13 0 28 28

4 เคร่ืองมือกล 41 83 0 83

5 เทคนิคอุตสำหกรรม 7 0 23 23

6 ไฟฟ้ำก ำลัง 8 0 21 21

7 อิเล็กทรอนิกส์ 14 0 33 33

8 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 0 17 17

9 กำรบญัชี 16 27 0 27

11 ธุรกิจค้ำปลีก 1 29 0 29

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 27 0 27

14 กำรโรงแรม 33 101 0 101

15 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 0 0 4 4

16 ธุรกิจบริกำรยำนยนต์ 1 0 7 7

17 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 17 0 19 19

185 326 152 478

สรุปจ ำนวนสถำนประกอบกำร ภำคเรียนที่ 2/2560 

จ ำนวนสถำนประกอบกำร     185    แหง่

จ ำนวนเรียน นักศึกษำ    478 คน

รวม

สำขำงำน
จ ำนวนนักเรยีน นักศึกษำ

รวม
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ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

1 ธนำคำรออมสิน (สำขำสยำมคันทรีคลับ) 1 นำงสำวจุฑำรัตน์ แจ้งแสง ปกติ บช.ช.2/1

19/110-111 ม.6 ถ.พรประภำนิมิต ต.หนองปรือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-405063

2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไม้แก้ว 1 น.ส.จิรนันท์ จันทร์เทยีน ปกติ บช.ช.2/1

44/1 ม.1 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-309216  โทรสำร   038-309228

3 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองหนองปรือ 1 นำงสำวพรรษำ อ่ำงรัมย์ ปกติ บช.ช.2/1

111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวนัดดำ เงำงำม ปกติ บช.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-933100  โทรสำร   038-933122 3 นำงสำวปทัมำ พำนส ำรำญ ปกติ คธ.ช.2

4 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) 1 นำงสำวนำรีรัตน์ ยำผิว ปกติ บช.ช.2/1

79 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 086-3624294

5 บริษัท พ.ีเอ็ม.เทรดด้ิง แอนด์ ฟู้ดส์ แคน จ ำกัด 1 นำยฉัตรชนก เพ็ชรกิ่ง ปกติ บช.ช.2/1

26/1 ม.5 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-240178  โทรสำร   038-240179

6 บริษัท พ.ีแอล อินเตอร์ แอคเค้ำท ์จ ำกัด 1 นำงสำวจุฑำมำศ ทองพ่วงพูล ปกติ บช.ช.2/1

88/13  หมู่บำ้นกลำงสวน ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-118723,080-0059698

7 โรงเรียนสอนภำษำเวิร์ดไวด์ทอีีเอฟแอล 1 นำงสำวนริศรำ โฉมแก้ว ปกติ บช.ช.2/1

315/93-94 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 โทรสำร 038-303225

โทรศัพท ์038-303224,093-5819342

8 ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 1 นำงสำวชนพัฒน์ หว่งประโคน ปกติ บช.ช.2/1

171 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวเกศรินทร์ เมรุด ปกติ บช.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวสุชำวดี เชยชัยภูมิ ปกติ บช.ช.2/1

โทรศัพท ์038-253100 4 นำงสำวกชกร ศรีมำเพชร ปกติ คธ.ช.2

โทรสำร       - 5 นำงสำวจีรำพร ศรีมุ่ย ปกติ คธ.ช.2

6 นำงสำวพรรณภัทร สำยพันธ์ ปกติ คธ.ช.2

9 บริษัท เคอร่ี สยำมซีพอร์ต จ ำกัด 1 นำงสำวคีตภัทร กล้ำหำญ ปกติ บช.ช.2/1

113/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำงสำวเอมมิกำ ภำคีโชติ ปกติ บช.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-352325

วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ

สรปุรำยช่ือ นักเรยีน-นักศึกษำ ภำคเรยีนที่ 2/2560

ฝึกงำนต้ังแต่ วันที่  9  ตุลำคม  2560 ถึงวันที่  3  กุมภำพันธ์  2561

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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สำขำวิชำ

10 บริษัท เอส.ท.ีซี. คอนกรีตโปรดัคส์ จ ำกัด 1 นำงสำวทพิย์พิพัฒน์ ปทัมำลี ปกติ บช.ช.2/1

220/26 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวทศันีย์ เนติธรรมรัตน์ ปกติ บช.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 062-5960007

11 ธนำคำรออมสิน สำขำสวนอุตสำหกรรมศรีรำชำ 1 นำงสำวนริศรำพร ชำยกล่ัน ปกติ บช.ช.2/1

664/25-27 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม 

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-481541

12 บริษัท เบย์บรีซ โฮเต็ล จ ำกัด 1 นำงสำวนุชนำถ ไกยลุน ปกติ บช.ช.2/1

503/2 ม.10 ถ.พัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวนุชนำฎ ประชุมสำย ปกติ บช.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20260  โทรศัพท ์ 038-428383-84

13 บริษัท บำ้นบญัชี จ ำกัด 1 นำงสำวบหุงัน พำเสน่ห์ ปกติ บช.ช.2/1

357/9 ม.9  ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวชลพิชำ ธรรมรัง ปกติ บช.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-415805-8

14 ธนำคำรออมสิน สำขำฮำร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั 1 นำงพรประภำ มุ่งหำเงิน ปกติ บช.ช.2/1

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-400400

โทรสำร   038-493089

15 โรงแรม เบสท ์บชี วิลล่ำ 1 นำงสำวอภิชญำ ศรีมำศ ปกติ บช.ช.2/1

362 ม.9 ซ.5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20260

โทรศัพท ์ 038-414666

16 บริษัท วี แอนด์ เจ กลอบอล ดีไซน์ จ ำกัด 1 นำงสำวธิดำพร บญุเรืองศรี ปกติ คธ.ช.2

42/19 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์038-051254

17 โรงพยำบำลบำงละมุง 1 นำยปณิธำน สำยืน ปกติ คธ.ช.2

669 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยณัฐกำนต์ ข ำใจ ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-411551-2 3 นำยตะวัน วรรณวิจิตร ปกติ คธ.ช.2

โทรสำร   038-428464 4 นำยจตุรวิทย์ ฤทธ์ิจอหอ ปกติ คธ.ช.2

5 นำยชนะโชค สละเอี่ยม ปกติ คธ.ช.2

18 บริษัท ชลบรีุอีซูซุเซลล์ จ ำกัด (สำขำบำงละมุง) 1 นำงสำวพิริยำพร ศิลปศำสตร์ ปกติ คธ.ช.2

46 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวจุฑำรัตน์ สุขพร้อม ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-222420-4 3 นำยทรงกลด ศรีลำ ปกติ ชย.ช.2/1

โทรสำร   038-223585 4 นำยคณภัค สิทธิสกุลชัย ปกติ ชย.ช.2/1

5 นำยธวัชชัย กองค ำ ปกติ ชย.ช.2/2

6 นำยปยิะพล อุทะจันทร์ ปกติ ชย.ช.2/2

7 นำยฉันทวัฒน์ แก้ววันทำ ปกติ ชย.ส.2

8 นำยเสฎฐวุฒิ บญุทนั ปกติ ชย.ส.2

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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19 ธนำคำรโรงเรียนวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 1 นำงสำวสุจำรี สุธน ปกติ บช.ช.2/1

15/17 ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวดำริกำ สำยพร ปกติ บช.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-221643 3 นำงสำวปยิะนันท์ เปยีนประโคน ปกติ บช.ช.2/1

โทรสำร   038-221818 4 นำงสำวพรนภำ มั่งนิมิตร ปกติ บช.ช.2/1

วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 5 นำยจักรกฤษ ผลชู ปกติ บช.ช.2/1

6 นำงสำวนงนภัส ตุงคะเสน ปกติ คธ.ช.2

7 นำยขวัญชัย แสงรักษ์ ปกติ ชอ.ส.2

8 นำยธนภัทร กุฎมหำรำช ปกติ ชย.ช.2/1

9 นำยอันดำ แก้วมณี ปกติ ชย.ช.2/1

 10 นำยณัฐนนท์ ดวงอำจ ปกติ ชย.ช.2/1

11 นำยกรรชัย เนำวนิตย์ ปกติ ชย.ช.2/2

12 นำยประสิทธิพร ผิวเกล้ียง ปกติ ชย.ช.2/2

13 นำยนิมิตร เล็กธูป ปกติ ชย.ช.2/2

14 นำยอธิวัฒน์ พำพำนต์ ปกติ ชย.ช.2/2

15 นำยธีรพล กุดนอก ปกติ ชย.ส.2

16 นำยกฤษณะ สังข์นิล ทวิ ชอ.ส.1

17 นำยกฤตนัย ธงไชย ทวิ ชอ.ส.1

18 นำยวิชยุตม์ ริยำพันธ์ุ ปกติ คม.ช.3/2

19 นำยจิรวัฒน์ แสงคล้ำย ทวิ ชย.3

20 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบรีุ เขต 3 1 นำงสำวประรัญญำ หบีเงิน ปกติ คธ.ช.2

14/42 ม.4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวณัฐชำ ตลอดไธสง ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-234218   โทรสำร   038-234191

21 ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงละมุง 1 นำงสำวอรวรรณ นกนำ ปกติ คธ.ช.2

1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวเจนจิรำ ทมิเที่ยง ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-221335  โทรสำร   038-221124 3 นำงสำวณัฐชยำ รุ่งเรือง ปกติ คธ.ช.2

22 ธนำคำรออมสิน สำขำอ่ำวอุดม 1 นำงสำวธนัญญำ บญุพิวัฒน์กุล ปกติ คธ.ช.2

143/16-17 ม.8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำงสำวพิชญำภำ อินถำ ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-351818-9  โทรสำร   038-351818

23 บริษัท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) 1 นำงสำวทศันีย์ ค ำภูนำ ปกติ คธ.ช.2

191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวทพิพำภรณ์ โสดำ ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-424045  โทรสำร   038-421500

24 บริษัท ทพิย์ประภำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 1 นำงสำวชลธี กุดนอก ปกติ คธ.ช.2

569/142 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 081-9825238 , 092-2542778,038-061639

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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25 บริษัท เอวิเอชั่น เอเจนซ่ี แอสซิสแทน จ ำกัด 1 นำงสำวณัฐชำ มิตรมำนะ ปกติ คธ.ช.2

62/1 ม.8 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวจันจิรำ แสงโทโพธ์ิ ปกติ คธ.ช.2

โทรศัพท ์ 038-119666 3 นำยกันติศำ ไชยสุวรรณ ปกติ คธ.ช.2

โทรสำร        - 4 นำยฐำนพัฒน์ ภู่ประสงค์ ปกติ คธ.ช.2

5 นำยธนดล ย้ิมงำม ปกติ คธ.ช.2

26 บริษัท ทริปเปลิทบีรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) 1 นำยวัฒนำ สีมำวงษ์ ปกติ ชอ.ส.2

35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยนรำธิป ธรรมชำติ ปกติ ทค.ส.2

โทรศัพท ์ 033-001071  โทรสำร   033-001074

27 ร้ำน เจ แอนด์ เจ อิเล็กทรอนิกส์ 1 นำยชญำนนท์ เหลืองอ่อน ปกติ ชอ.ส.2

25/131 ม.3 ถ.เก้ำกิโล ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 20110  โทรศัพท ์ 087- 8270963

28 ร้ำน เอส.แอล.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย 1 นำยสุชำติ เหยีมสันเที๊ยะ ปกติ ชอ.ส.2

(SL Service and Supply)

18/75 ม.3 ถ.เก้ำกิโล ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์ 095-1184449  โทรสำร   038-324099

29 บริษัท บำลำนซ์ซิสเต็มส์จ ำกัด 1 นำยมนต์ตรี ทยุหน้ำเมือง ปกติ ชอ.ส.2

(Balance Systems.co.,ltd) 2 นำยอัครเดช พุทธิกำญจนกูล ปกติ ชอ.ส.2

1/77 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 3 นำยวิทวัฒน์ หนวดหอม ปกติ ชอ.ส.2

โทรศัพท ์ 033-006244

30 Siam @ Siam Design Hotel Pattaya 1 นำยภำนุพงษ์ โพธ์ิเจริญ ปกติ ชอ.ส.2

390 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยพลโท คุ้มภัย ปกติ ชอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์038-930600 3 นำยชลำคม ทรัพย์ประเสริฐ ปกติ ชอ.ส.2

31 บริษัท ไอ-ทรอนิกส์ จ ำกัด 1 นำยสุขพัฒน์ แซ่ต้ัง ปกติ ชอ.ส.2

216/89-90 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 นำยพีรชัย จันทร์เล็ก ปกติ ชอ.ส.2

โทรศัพท ์ 033-002306  โทรสำร   038-762988

32 โรงแรมเดอะซำยน์ แอนด์ วิลล่ำ 1 นำงสำวดลธนัญ สินกล่ิน ปกติ ชอ.ส.2

555/65 ม.5 ถ.นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยกฤตินนท์ กันประกอบ ปกติ ชอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยอนุชำ ก ำเนิดเรือง ปกติ ชอ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-909811 4 นำยสมบรูณ์ เทพบรรจง ปกติ ชอ.ส.2

โทรสำร   038-225588 5 นำยสิรภพ เชียงปู่ ปกติ ชอ.ส.2

6 นำยกิตติพงษ์ อัมพวำ ปกติ ชฟ.ส.2

7 นำยธเนศ สมจิตรชอบ ปกติ ชฟ.ส.2

8 นำยอนุชำ ทองหุ้ม ปกติ ชฟ.ส.2

9 นำยพิพัฒน์ เปง็ใจ ปกติ ชฟ.ส.2

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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33 ร้ำน สหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค 1 นำงสำวสุพิชชำ กำญจนยุทธพันธ์ ปกติ ชอ.ส.2

85/2 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 083-5984998  ทรสำร   033-641640

34 Cholchan Pattaya Resort 1 นำยอำยุวัตร ดอกแก้ว ปกติ ชอ.ส.2

19 ม.1 ถ.สุขุมวิทพัทยำ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-702777

35 บริษัท โฟลเทคเวิลด์ จ ำกัด (Flow Tech World) 1 นำยกฤษกร โคปำลสูตร ปกติ ชฟ.ส.2

16 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยธนำกร จันทร์ประสำท ปกติ ชฟ.ส.2

โทรศัพท ์ 091-8830607 3 นำยนัฐพร กิ่งพิกุล ปกติ ชฟ.ส.2

โทรสำร        - 4 นำยพรอนันต์ ศิลปศำสตร์ ปกติ ชฟ.ส.2

36 บริษัท สมบติัถำวร จ ำกัด 1 นำยอภิสิทธ์ิ เทยีนงูเหลือม ปกติ ชฟ.ส.2

50/6 ม.9 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยศิวกร อินทร์พรหม ปกติ ชฟ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-909600 ต่อ 438  โทรสำร   038-909698

37 บริษัท ทองถำวรพัฒนำ จ ำกัด 1 นำยธงชำติ ฉ่ ำบญุรอด ปกติ ชฟ.ส.2

50/10 ม.9 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยกวี รุ่งฟ้ำไพศำล ปกติ ชฟ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-909400

38 บริษัท นำฟ อิเล็คทริคอลเซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด 1 นำยกฤษดำ เชียงบดุดี ปกติ ชฟ.ส.2

199/87 ม.6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยกฤษณะ โชติ ปกติ ชฟ.ส.2

โทรศัพท ์080-1018595 3 นำยธนวินท์ ผ่องภิญโญ ปกติ ชฟ.ส.2

39 บริษัท เบสท ์เอนจิเนียร่ิง แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ำกัด 1 นำยนนทวัฒน์ สร้อยแก้ว ปกติ ชฟ.ส.2

299/37 ม.4 ต.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยอนนท์ ปดัโพนงำม ปกติ ชฟ.ส.2

โทรศัพท ์ 086-561208  โทรสำร   038-354081

40 บริษัท คอมพิวเตอร์ ไอท ีจ ำกัด 1 นำยรุ่งเรือง อ่อนสอำด ปกติ ชฟ.ส.2

115/24 ม.3 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20180 2 นำยจิรำยุทส์ โมรำวรรณ ปกติ ชฟ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-490156

41 ฝ่ำยซ่อมใหญ่อำกำศยำนอู่ตะเภำ 1 นำงสำวเจนจิรำ เชิดโฉม ปกติ ชฟ.ส.2

บริษัท กำรบนิไทย จ ำกัด(มหำชน)

70/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.พลำ อ.บำ้นฉำง จ.ชลบรีุ 21130

โทรศัพท ์ 038-698195

42 บริษัท โปร เทคโน เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยเกียรติศักด์ิ หลักทองค ำ ปกติ ชฟ.ส.2

24/5 ม.9 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 087-1417541  โทรสำร   038-069510

43 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คอมพ์เทค ไอท ีเซอร์วิส 1 นำยรำชวัตร ทพิโรจน์ ปกติ ทค.ส.2

382/40 ม.4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์038-223945-8  โทรสำร 038-223949
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44 บริษัท สไมล์ ปร้ิน โซลูชั่น เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยฤทธิชัย ตรงใจ ปกติ ทค.ส.2

3/35 ม.9 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยวสันต์ คุตปรำนี ปกติ ทค.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-702167

โทรสำร   038-702168

45 ร้ำน Kingkong computer 1 นำยศรีลำกร มำกคุณ ปกติ ทค.ส.2

8 หมู่ 10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยวัชระ ขยันท ำ ปกติ ทค.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 (ตึกคอมพัทยำใต้) โทรศัพท ์085-3293659

46 บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยสิรภพ จำรุชัยสิทธิกุล ปกติ ทค.ส.2

53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยปยิพันธ์ ศิริวรรณ ปกติ ทค.ส.2

โทรศัพท ์ 038-344300

47 โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ 1 นำยธนวัฒน์ เอี่ยมวงษำ ปกติ ทค.ส.2

290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์ 038-320200  โทรสำร   038-311008

48 บริษัท เอ็นเอสท ีเซอร์วิส แอนด์ ทรำนสปอร์ตเทชั่น จ ำกัด 1 นำงสำวกนกพร เจริญเอกลำภ ปกติ ทค.ส.2

553/11 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำงสำวกันต์ฤทยั นรสำร ปกติ ทค.ส.2

โทรศัพท ์ 083-1583788 3 นำยอำนนท์ เพ็งสุข ปกติ ทค.ส.2

โทรสำร        - 4 นำยจิรยุทธ บวัหอม ปกติ ทค.ส.2

5 นำงสำวรมิตำ เชื้อวงษ์ ปกติ ทค.ส.2

49 บริษัท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) (สำขำทำ่เรือแหลมฉบงั) 1 นำยสิทธิกร มีกล่ินหอม ปกติ ทค.ส.2

47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-493999

50 โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ 1 นำยฟำริส มูฮำหมัดยูโซบ ปกติ ทค.ส.2

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวชลดำ ใจย่ังยืน ปกติ ทค.ส.2

โทรศัพท ์ 038-259999  โทรสำร   038-259990

51 บริษัท โปรแม็ค แมชชีน แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 1 นำยธนวัฒน์ โหมดข ำ ปกติ คม.ช.3/1

42/14 ม.7 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยรัตนกร ดำคำน ปกติ คม.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-069481

52 บริษัท ไทยซัมมิท ฮำร์เนส จ ำกัด (มหำชน) 1 นำยณัฐพล สุรีลำบท ปกติ คม.ช.3/1

202 ม.3 ถ.นิคมอุตสหกรรมแหลมฉบงั ต.ทุ่งสุขลำ 2 นำยณัฐพล นะสังขมิตร ปกติ คม.ช.3/1

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 3 นำยจักรพรรด์ิ สมบรูณ์ ปกติ คม.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-490762-7,038-401913-7

โทรสำร   038-490768-9

53 บริษัท เอส.บ.ีเอ. เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยพีรวัตร มีสุข ปกติ คม.ช.3/2

16/1 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำงสำวศุภรส บดีรัฐ ปกติ คม.ช.3/2

โทรศัพท ์ 033-002423  โทรสำร   033-002424 3 นำยนัทธพงศ์ มิ่งขวัญ ปกติ คม.ช.3/1
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54 บริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์ จ ำกัด 1 นำยกันตภณ ชัยเศรษฐพงศ์ ปกติ คม.ช.3/1

219 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยอธิศ อ่องเอิบ ปกติ คม.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-494945-9  โทรสำร   038-494940

55 ร้ำน คงกิจเจริญ 1 นำยชำตรี ทรัพย์พล ปกติ คม.ช.3/1

579/1 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 081-7235523

56 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด BSPP เอ็นจิเนียร่ิง 1 นำยชัยณรงค์ ไชยวงค์ ปกติ คม.ช.3/1

313 ม.5 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

โทรศัพท ์ 087-0085943  ทรสำร   038-893134

57 บริษัท เจไอทที ีอินเวนต้ิง จ ำกัด 1 นำยเจษฎำ สุขน้อย ปกติ คม.ช.3/1

66/40 ม.1 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 088-2137169

58 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วี เค เทคนิคอล ซัพพลำย 1 นำยวุฒิชัย บญุคง ปกติ คม.ช.3/2

269/45 ม.6 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 090-7682242

59 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี พรีซีชั่น เวิร์ค จ ำกัด 1 นำยธีรพล เหมือนอิ่ม ปกติ คม.ช.3/1

71 ม.3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยศรัณญ์ ภูเงิน ปกติ คม.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-069058  โทรสำร   038-702703

60 บริษัท มัลติแบกซ์ จ ำกัด(มหำชน) 1 นำยธนำรักษ์ บตุนังกุล ปกติ คม.ช.3/1

211 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-491725

61 บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พำทส์ จ ำกัด 1 นำยจิม กำบส ำโรง ปกติ คม.ช.3/1

7/238 ม.6 ถ.นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ต.มำบยำงพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท ์ 038-650480-2  โทรสำร   038-650484

62 บริษัท ชัยเดชำมำรีน กำรช่ำง จ ำกัด 1 นำยเดชำพล จันทบลิ ปกติ คม.ช.3/2

141/131 ม.6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 094-5609850

63 บริษัท สแกน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยณัฐพัชร์ เวชอรุณ ปกติ คม.ช.3/2

243/205-206 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 2 นำยปญัญำ ค ำลือชัย ปกติ คม.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-031586 3 นำยธนพลธ์ สุกใส ปกติ คม.ช.3/1

64 โรงกลึง โรงโปะ๊ 1 นำยติณณภพ สำยสมุทร ปกติ คม.ช.3/1

302 ม.5 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยสิทธิพล พงศ์สัมฤทธ์ิ ปกติ คม.ช.3/2

โทรศัพท ์ 094-3319935 3 นำยภำนุวัฒน์ พันธ์ุศรี ปกติ คม.ช.3/2

65 บริษัท บงึทองเทค จ ำกัด 1 นำยธนวัฒน์ กุลสุวรรณ ปกติ คม.ช.3/1

28/21 ม.8 ต.บงึ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 นำยศุภำกร พยำบำล ปกติ คม.ช.3/2

โทรศัพท ์ 081-723108
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66 บริษัท ทอ้ปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 1 นำยระพีพัฒน์ มีพันธ์ ปกติ คม.ช.3/2

(Top Trend Manufacturing Co., Ltd.)

334 ม.1 ถ.สุขำภิบำล ต.บงึ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-480848-51  โทรสำร   038-760763

67 บริษัท นิคส์ วิศวกรรม จ ำกัด 1 นำยโชคชัย ประยูรรัตน์ ปกติ คม.ช.3/2

56/33 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยวิสุธัช เลิศทรัพย์อ ำไพ ปกติ คม.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-223898

โทรสำร   038-223896

68 ร้ำน พี.โอ. ออโต้ เซอร์วิส 1 นำยฉัตรมงคล เล็กเขียน ปกติ ชย.ช.2/1

51/3 ม.1 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยชนำธิป เสือตำด ปกติ ชย.ช.2/1

โทรศัพท ์ 099-6467559 3 นำยณัฐวุฒิ พงษ์สูงเนิน ปกติ ชย.ช.2/1

69 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (AMAL) 1 นำงสำวณัฐวุฒิ บวัเขียว ปกติ ชย.ช.2/1

224/25 ต.สรุศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 นำยณัฐวัฒน์ ปรำบภัย ปกติ ชย.ช.2/1

โทรศัพท ์ 087-6092509 3 นำยธนำกร ธ.น.ยอด ปกติ ชย.ช.2/2

70 บริษัท พัทยำ ออโตโมบลิ จ ำกัด 1 นำยกฤษณะ จันทร ปกติ ชย.ช.2/1

222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทยีน อ.สัตหบี 2 นำยธนำกร บญุยะวิบลูย์ ปกติ ชย.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20250  โทรศัพท ์ 038-255800

โทรสำร   038-255928-9

71 ร้ำน หนึ่ง เซอร์วิส 1 นำยธนวัฒน์ วิสุทธ์ิประเสริฐ ปกติ ชย.ช.2/1

270/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยธนำธิป เซ็นนิล ปกติ ชย.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 064-3430315 3 นำยธรรมนูญ หงษ์สีทอง ปกติ ชย.ช.2/2

72 อู่มัด 1 นำยธนธรณ์ ธัญญะชัย ปกติ ชย.ช.2/1

19 ม.9 ถ.เขำตำโล ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยชำญณรงค์ ขุนพิทกัษ์ ปกติ ชย.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 087-1199446

73 ร้ำน TN ล้อซ่ิงพัทยำ 1 นำยธันยธรณ์ ทองค ำมำ ปกติ ชย.ช.2/1

39/1 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 037-4894461

74 ร้ำน ชูกิจ ออโต้ 1 นำยณัฐนันท์ แสงใส ปกติ ชย.ช.2/1

201/7 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยดนัย แก้วค ำ ปกติ ชย.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 081-2099239

โทรศัพท ์ 038-702386

75 ร้ำน Green Tower Shop 1 นำยคมสัน เฉลิมญำติ ปกติ ชย.ช.2/1

5/36 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยปยิเชษฐ์ รำมอญ ปกติ ชย.ช.2/2

โทรศัพท ์ 081-9490115

76 บริษัท ชลบรีุอีซูซุเซลส์ จ ำกัด (สำขำพัทยำ) 1 นำยสหชัย สำสิทธ์ิ ปกติ ชย.ส.2

329/2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20260 2 นำยสิทธิพร ประหว่ัน ปกติ ชย.ส.2

โทรศัพท ์ 038-720580-1    โทรสำร   038-423379 3 นำยธำรำชล เทพนำค ปกติ ชย.ส.2

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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77 บริษัท โตโยต้ำพัทยำ (1998) จ ำกัด 1 นำยภำณุวัฒน์ จันทร์ดิษฐ์ ปกติ ชย.ส.2

55/4 ม.7 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยคำวิน ศรีกระสุน ปกติ ชย.ส.2

โทรศัพท ์ 038-222509-12 3 นำยวีรทศัน์ เลิศขุนทด ปกติ ชย.ส.2

โทรสำร   038-222514 4 นำยพิเชษฐ สหศำสตร์ ปกติ ชย.ส.2

  5 นำยปยิณัฐ ต่ำยเมือง ปกติ ชย.ส.2

78 บริษัท ทรู เรนตัล เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยปรมัตต์ เชื้ออำษำ ปกติ ชย.ส.2

109/3 ม.4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยภำนุวัฒน์ แสวงหำทรัพย์ ปกติ ชย.ส.2

โทรศัพท ์ 084-5653815 3 นำยจักริน ครุฑผำสุข ปกติ ชย.ส.2

79 บริษัท มิตซู ชลบรีุ จ ำกัด (พัทยำ) 1 นำยอภิชำ มีวัฒนำ ปกติ ชย.ส.2

16/54 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยชัชวำล พ่วงอ่อน ปกติ ชย.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยอนุชำ วงษ์หงษ์ ปกติ ชย.ส.2

โทรศัพท ์ 038-703-333-7  โทรสำร   038-703334 4 นำยโกวิท เหล่ียมบำง ปกติ ชย.ส.2

80 บริษัท แอเดียนท ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยวัชรำกร สุนันต๊ะ ปกติ ชย.ส.2

49/68 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-927700 โทรสำร   038-656112

81 บริษัท โตโยต้ำ เจริญยนต์ชลบรีุ จ ำกัด(สำขำนำจอมเทยีน) 1 นำยธนกฤษฏ์ อำรีย์ ปกติ ชย.ส.2

102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทยีน อ.สัตหบี

จ.ชลบรีุ 20250  โทรศัพท ์ 087-7497946

82 บริษัท โตโยต้ำ จีเอ็นดี ชลบรีุ จ ำกัด 1 นำยนันทวัฒน์ คุ้มสิงหสั์น ปกติ ชย.ส.2

18/4 ม.4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยวสันต์ เจริญผล ปกติ ชย.ส.2

โทรศัพท ์ 038-719999 ต่อ 161  โทรสำร   038-719915

83 บริษัท ชู ไก จ ำกัด(มหำชน) 1 นำยปรเมทร์ แสงสุข ปกติ ชย.ส.2

42/62 ม.14 ซ.จรรยวรรธ 5 ถ.บำงนำ-ตรำด 2 นำยเกรียงศักด์ิ ศรีประทมุ ปกติ ชย.ส.2

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540 3 นำยกิตติศักด์ิ พิมพิลำ ปกติ ชย.ส.2

โทรศัพท ์ 0-2715-0000  โทรสำร   0-2715-0055

84 บริษัท มำสด้ำ ชลบรีุ จ ำกัด สำขำบอ่วิน 1 นำยธีรพงษ์ พรหมศร ปกติ ชย.ส.2

271/2 ม.6 ถ.331 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-197144

85 บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ ำกัด 1 นำยพีรพล แซ่ย่ำง ปกติ ชย.ส.2

555 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-190666  โทรสำร   038-109249

86 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ชัยรัตน์ยำงยนต์ (พัทยำเหนือ) 1 นำยบญุยงค์ ศรีจูมพล ปกติ ชย.ส.2

1/50 ม.6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 086-3833222

87 บริษัท โตโยต้ำพัทยำ (1998) จ ำกัด 1 นำยทรรศนะ เฟื่องคอน ทวิ ชย.ช.2/6

55/4 ม.7 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยประคัลภ์ งำนส ำเร็จ ทวิ ชย.ช.2/6

โทรศัพท ์ 038-222509-12  โทรสำร   038-222514 3 นำยภัทรพงศ์ มีสมบติั ทวิ ชย.ช.2/6
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88 บริษัท ท.ีพี. บอด้ีเพนท ์1995 จ ำกัด 1 นำยรัตนชัย อำจผักปงั ทวิ ตถ.1/6

64/20 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยอรรถพล ส้มทองค ำ ทวิ ตถ.1/6

โทรศัพท ์ 084-7381616 3 นำยอำธิวัตร์ จิตมำตย์ ทวิ ตถ.1/6

โทรสำร   038-223440 4 นำยเฑียรทอง ตันหยง ทวิ ตถ.1/6

5 เพิ่มพิพรรธน์ ปำนบดุดำ ทวิ ตถ.1/6

6 นำยไชยวัฒน์ เชื้อวงษ์ ทวิ ตถ.1/6

7 นำยนิพัทธ์ บรูะประทปี ทวิ ตถ.1/6

8 นำยมินทดำ ได้รอดดี ทวิ ตถ.1/6

9 นำยมิ่งแมน สุดำ ทวิ ตถ.1/6

10 นำยสุรศักด์ิ กล่ินหอม ทวิ ตถ.1/6

11 นำยเตชิต งำมย่ิงยงค์ ทวิ ตถ.1/6

12 นำยโชควำนันท์ ถึงถำวร ทวิ ตถ.1/6

13 นำยธนวัฒน์ วชิระนันทกุล ทวิ ตถ.1/6
14 นำยธนพัฒน์ เกตุทบั ทวิ ตถ.1/6

89 บริษัท ชลบรีุ อีซูซุเซลล์ จ ำกัด สำขำบำงละมุง 1 นำยไพรัช สิทธิไกร ทวิ ชย.ช.2/5

46 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยศรัญ สุขประเสริฐ ทวิ ชย.ช.2/5

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยเจษฎำชัย ค ำจิ๋ว ทวิ ชย.ช.2/5

โทรศัพท ์ 038-222420  โทรสำร   038-223585 4 นำยณรงค์ศักด์ิ ประเสริฐสังข์ ทวิ ชย.ช.2/6

90 บริษัท พัทยำฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด 1 นำยกิตติชัย สัมฤทธ์ิ ทวิ ชย.ช.2/5

297/6 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวชลธิชำ พินยะพงค์ ทวิ ชย.ช.2/5

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-727315

โทรสำร   038-727321

91 อู่ เปะ๊ โรงโปะ๊ 1 นำยผดุงเกียรติ หอมขจร ทวิ ชย.ช.2/5

183/1 ม.2 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 2 นำยสหรัฐ ร่ืนอำรมย์ ทวิ ชย.ช.2/5

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 087-1455665

92 บริษัท ตันติวำณิชกิจ กำรยำง จ ำกัด 1 นำยอภิสิทธ์ิ พรชัย ทวิ ชย.ช.2/5

164 ม.4 ถ.สุขุมวิท อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-240760-1  โทรสำร   038-704412

93 อู่ วิเชียร กำรำจ 1 นำยพิสิฐชนม์ ค ำภำนนท์ ทวิ ชย.ช.2/6

44/4 ม.8 ถ.โรงไม้ขีด ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยศรำวุฒิ อินจรัญ ทวิ ชย.ช.2/6

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 098-3594966

94 อู่ต่ิงเซอร์วิส 1 นำยพสธร ทมิเที่ยง ทวิ ชย.ช.2/5

10/7 ม.7 ต.โปง่ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 089-4083150
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95 บริษัท ทอ็ปคำร์ ฮำร์เบอร์ จ ำกัด 1 นำยชวกรณ์ ชนะสิทธ์ิ ทวิ ชย.ช.2/6

(ฟอร์ด ฮำร์เบอร์ แหลมฉบงั) 2 นำยนิติพงษ์ ชูอำวุธ ทวิ ชย.ช.2/6

62/1 ม.8 บำ้นทุ่งกรำด ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-119666

96 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยณัฏฌำ พันธะสำร ทวิ ชย.ส.1

79/1 ม.4 ถ.Highway7 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง 2 นำยอำทติย์ ภูมิภูเขียว ทวิ ชย.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยอิทธิ ร่มโพธ์ิ ทวิ ชย.ส.1

โทรศัพท ์033-082520 4 นำยธีรัช มีสม ทวิ ชย.ส.1

โทรสำร 033082522 5 นำยพรหมทตั สมมำตร์ ทวิ ชย.ส.1

97 บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ ำกัด 1 นำยจิรศักด์ิ เจริญสุข ทวิ ชย.ส.1

555 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยนนทวัฒน์ ปั่นไทยวงศ์ ทวิ ชย.ส.1

โทรศัพท ์ 038-190666 3 นำยพีระพล เปล่งปล่ัง ทวิ ชย.ส.1

โทรสำร   038-109249 4 นำยสุขสันต์ วิเชียรสกุลโชติ ทวิ ชย.ส.1

5 นำยณัฐพล บญุนำค ทวิ ชย.ส.1

98 ร้ำน สุขุมวิทชัยกำรช่ำง 1 นำยปฏิเวช ฤำโสภำ ทวิ คม.ช.2/3

289/8 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 087-130813

99 โรงกลึง ทอ่ไอเสียโรงโปะ๊ 1 นำยอัครเดช สังข์ทอง ทวิ คม.ช.2/3

302 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-234055

100 ร้ำน ณัฐวุฒิ กำรช่ำง 1 นำยธนกฤต ยะปะละ ทวิ คม.ช.2/3

139/3 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 087-2310835

101 ร้ำน อุดมแอร์ 1 นำยกฤษฎำ มีลำ ทวิ คม.ช.2/3

8/3 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 081-8657581

102 บริษัท ไทยซัมมิทฮำร์เนส จ ำกัด (มหำชน) 1 นำยพรชัย บญุจุน ทวิ คม.ช.2/3

203 ม.3 ถ.นิคมอุตสหกรรมแหลมฉบงั ต.ทุ่งสุขลำ 2 นำยสำริศ ชดเชย ทวิ คม.ช.2/3

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 3 นำยเกียรติศักด์ิ ตระกูลทมุ ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 038-490760 4 นำยนัธพงศ์ พันล ำ ทวิ ชอ.ส.1

โทรสำร   038-490768 5 น.ส.ธนพร คงเจริญ ทวิ ลจ.ส.2

103 บริษัท อัลคำซ่ำร์ จ ำกัด 1 นำยเศรษฐดำ เศรษฐแสงศรี ทวิ คม.ช.2/3

78/14 ม.9 ถ.พัทยำสำย2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยปญัญำ สำขำกุล ทวิ คม.ช.2/3

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-410224

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 101 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 
 

 

ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

104 บริษัท สแกน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยทรงศักด์ิ ศรีทอง ทวิ คม.ช.2/3

243/205-206 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 2 นำยสุทศัน์ ชูชื่น ทวิ คม.ช.2/3

จ.ชลบรีุ 20230 3 นำยวรรณชัย ละดำดำษ ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 038-031586 4 นำยศุภชัย เลิศมี ทวิ คม.ช.2/3

105 บริษัท พ.ีอำร์. ศรีรำชำวิศวกรรม จ ำกัด 1 นำยสหโชค บวัทอง ทวิ คม.ช.2/3

577/4 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยธนพล บญุแท้ ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 038-340262 3 นำยศุภวิชญ์ สุมำนพ ทวิ คม.ช.2/3

106 โรงแรม อีสเทร์ิน แกรนด์ พำเลซ พัทยำ 1 นำยจำรุเดช ชนะแก้ว ทวิ คม.ช.2/3

99/1 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยรัฐทวี โตสุข ทวิ คม.ช.2/3

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยธรรมสรณ์ หว่งประโคน ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 038-332712 4 นำยสำน นำแล ทวิ คม.ช.2/3

โทรสำร        - 5 นำยสุภวุฑฒิ ม่วงศรี ทวิ คม.ช.2/3

6 นำยชลรำช แสนบญุมำ ทวิ คม.ช.2/3

7 นำงสำวผกำวัลย์ ดีงำม ทวิ ทอ.ส.2

107 บริษัท โปรแม็ค แมชชีน แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 1 นำยฑศพล จิตรภักดี ทวิ คม.ช.2/3

42/14 ม.7 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 2 นำยร่มธรรม หมวดอ่อน ทวิ คม.ช.2/3

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยอนุวัฒน์ หนองใหญ่ ทวิ คม.ช.3/3

โทรศัพท ์ 038-069481 4 นำยอำนนท์ เฉยดิตถ์ ทวิ คม.ช.3/3

108 หำ้งหุ้นส่วน ไทยไธรพเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย 1 นำยกิตติพศ คูหะมณี ทวิ คม.ช.2/3

89/236 ม.6 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยณัฐวัตร ฮ้อย่ิง ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 086-1387241

109 บริษัท สุขุม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 1 นำยคุณำกร ค ำแก้ว ทวิ คม.ช.2/3

248/5 ม.12 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยพีรเดช วงค์ตำผำ ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 038-354598-99  โทรสำร   038-351886

E-mail : sukhumcon@hotmail.com

110 บริษัท เอ็มดีเอฟ โมดิฟำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยวิโรจน์ ประพำน ทวิ คม.ช.2/3

48/79 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยเกียรติคุณ อินทร์สุรัน ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 038-494089  โทรสำร   038-494576

111 บริษัท ไทยเดมอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยธนดล เล็กศิริ ทวิ คม.ช.2/3

277/6 ม.12 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยณัฐวัฒน์ ล้วนเกษม ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 092-5236767  โทรสำร   038-352032

112 บริษัท เอ็มพี เทค พรีซิชั่น จ ำกัด 1 นำยวิโรจน์ สีลำแก้ว ทวิ คม.ช.2/3

436/16 ม.1 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยบญุญำ บอลสิทธ์ิ ทวิ คม.ช.2/3

โทรศัพท ์ 081-1764153

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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113 บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยธนกร บญุมีสมุทรกุล ทวิ คม.ช.2/3

602 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 2 นำยกนก อินทรรัตน์ ทวิ ทอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20110 3 นำยเอกชัย โลเชียงสำย ทวิ ทอ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-763080  โทรสำร   038-480096 4 นำยฤทธิพร ภู่พูลทรัพย์ ทวิ ทอ.ส.2

114 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แหลมฉบงัเอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส 1 นำยธนโชติ ภัณฑิรำวรโชติ ทวิ คม.ช.3/3

28/3 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-491317

115 บริษัท วำตำนำเบ ้ฮีททรีทเม้นท ์จ ำกัด 1 นำยเอกลักษณ์ บญุธรรม ทวิ คม.ช.3/3

789/100 ม.1 ถ.สำยหนองค้ำ-แหลมฉบงั 

ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-348216-9  โทรสำร   038-348221

116 บริษัท เจเอวำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยเกียรติศักด์ิ เอี่ยมมำตร ทวิ คม.ช.3/3

114 ม.9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

โทรศัพท ์ 038-343901  โทรสำร   038-9346898

117 บริษัท ไทยมีนเทค จ ำกัด 1 นำยปรมัตถ์ ฤกษ์ดี ทวิ คม.ช.3/3

577/1 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 2 นำยสิทธิชัย เชียมขุนทด ทวิ คม.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20230 3 นำยธนวัฒน์ โทนะศรี ทวิ คม.ช.3/3

โทรศัพท ์ 038-190134 4 นำยพรภวิษย์ เจนกิจ ทวิ คม.ช.3/3

โทรสำร   038-190135 5 นำยนัฐพงค์ พ่วงอินทร์ ทวิ คม.ช.3/3

6 นำยอัษฎำวุธ มำตรสงครำม ทวิ ทอ.ส.2

7 นำยสุรศักด์ิ จิตรบรรเทำ ทวิ ทอ.ส.2

118 บริษัท ประสิทธิผล แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 1 นำยกรรชัย อ ำไพ ทวิ คม.ช.3/3

174/40 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 2 นำยนครินทร์ ศรีปำน ทวิ คม.ช.3/3

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-351485

โทรสำร   038-352140

119 บริษัท ซินเนอร์จี้ อินดัสตรี เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยอนวรรษ ศิริรัตน์ ทวิ คม.ช.3/3

31/16 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยปรีชำพล สำยยศ ทวิ คม.ช.3/3

โทรศัพท ์ 038-109206

120 บริษัท เอ็น เจ เอช เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยอัษฎำ ถนอมกำย ทวิ คม.ช.3/3

242/5 ม.6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยเปน็หนึ่ง เกื้อคลัง ทวิ คม.ช.3/3

โทรศัพท ์ 080-0963308  โทรสำร   038-762103

121 บริษัท บ2ีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เทรดด้ิง จ ำกัด 1 นำยอัมรินทร์ ปำนวิมล ทวิ คม.ช.3/3

114/81 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-493450

122 บริษัท เอ็มโบรวำวส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำยทนิกร ศรีน้อย ทวิ ทอ.ส.2

34/3 ม.4 ถ.331 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-345718-23  โทรสำร   038-345725

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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123 บริษัท ไทยออยล์ ทลู แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 1 นำยพันธกำนต์ พัดไสว ทวิ ทอ.ส.2

36/34 ม.5 ถ.332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหบี 

จ.ชลบรีุ 20180  โทรศัพท ์038-181751 - 54

124 โรงแรมเดอะซำยน์ แอนด์ วิลล่ำ 1 นำยธนภูมิ ปรีเลขำ ทวิ ทอ.ส.2

555/65 ม.5 ถ.นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำยณัฐกริช วงษ์อิน ทวิ ทอ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-909800

โทรสำร   038-909888

125 บริษัท อำร์.วี.เจ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยสิทธิชัย สุทธิชัยพฤกษ์ ทวิ ทอ.ส.2

77 ม.5 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยสัจจำ สีสิทธ์ิ ทวิ ทอ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-058755 3 นำยศรำวุธ มะแม้น ทวิ ทอ.ส.2

โทรสำร        - 4 นำยศรำวุฒิ อินทร์ดี ทวิ ทอ.ส.2

126 บริษัท โปรจิเนียร์ เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยสำริศ กุลพงษ์ศรี ทวิ ทอ.ส.2

52/9 ม.4 ต.บงึ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยวุฒินันท์ จันทร์กลัด ทวิ ทอ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-182162 3 นำยนรำวิชญ์ เทยีนมงคล ทวิ ทอ.ส.2

127 Golden Beach Hotel (โรงแรม โกลเด้น บชี) 1 นำยมำนะชัย ฤกษ์โพคี ทวิ ทอ.ส.2

519/27 ม.10 ถ.พัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ 2 นำยจิรำยุส แคล้วณรงค์ ทวิ ทอ.ส.2

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยกฤษกร พิลำทอง ทวิ ทอ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-422331 4 นำยสันติ อ่อนมี ทวิ ทอ.ส.2

โทรสำร        - 5 นำงสำวประยูร กำญจนพัฒน์ ทวิ ทอ.ส.2

128 บริษัท ซูเปอร์ ดรำย จ ำกัด 1 นำยอ ำนวย แซ่จ่ำว ทวิ ทอ.ส.2

104/6 ม.6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-7276737

129 ร้ำน MS sound auto car pattaya 1 นำยสิทธิกร วงศ์ไทย ทวิ ชอ.ส.1

114 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยพงศ์ธร นำวิมำลย์ ทวิ ชอ.ส.1

โทรศัพท ์ 085-8253855 3 นำยภูวไนย ไชยคุณ ทวิ ชอ.ส.1

130 บริษัท ภูฟ้ำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1 นำยสิทธิกร เพิ่มสนำม ทวิ ชอ.ส.1

315/299 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวสุธำทพิย์ พูลเพิ่ม ทวิ ชอ.ส.1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 089-1451525

131 Prime time Hotel 1 นำยปริญญำ เซ็นหลวง ทวิ ชอ.ส.1

60 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20130 2 นำยมณเฑียร เหมำะเจำะ ทวิ ชอ.ส.1

โทรศัพท ์ 090-7700477  โทรสำร   038-383830

132 ร้ำน ชิ อิเล็กทรอนิกส์ (Shi Electronic) 1 นำยภำนุพงศ์ หำญชัย ทวิ ชอ.ส.1

44/6 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำยคณิศร จิตต์รักษ์ ทวิ ชอ.ส.1

โทรศัพท ์ 089-6059683

133 โรงแรม มำรีน เย็นสบำย 1 นำยธรรมฑัต มงคลกำร ทวิ ชอ.ส.1

523/3 ม.10 ถ.พระต ำหนัก ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-411544

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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134 Villa Adikan 1 นำยธนัชชำ ม่วงศรี ทวิ กร.ช.2/1

148/173 ม.5  ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 081-8185726  โทรสำร   038-367946

135 โรงแรม แกรนด์ จอมเทยีน พำเลซ 1 นำงสำวจิรำวรรณ โกรัมย์ ทวิ กร.ช.2/1

356 ม.12 ถ.เลียบหำดจอมเทยีน ต.หนองปรือ 2 นำงสำวรัตนำพร นกทอง ทวิ กร.ช.2/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-231611

โทรสำร   038-231613

136 โรงแรม ทซิีกซ์ ไฟว์ (Tsix5 Hotel) 1 นำงสำวชนม์นิภำ กลึงเอี่ยม ทวิ กร.ช.2/1

555/85 ม.5 ถ.นำเกลือ12 อ.บำงละมุง 2 นำงสำวจิตรำนุช สิริวำโย ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวดวงพร บ ำเพ็ญแพทย์ ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-225800 4 นำงสำวชนิดกรรดำ อยู่ญำติมำก ทวิ กร.ช.2/1

โทรสำร   038-225890 5 นำงสำวฐิตินันท์ ปยิมนต์ ทวิ กร.ช.2/1

6 นำงสำวปำลินี โชตินอก ทวิ กร.ช.2/1

7 นำงสำวนรมน บญุธัญกำรณ์ ทวิ กร.ช.2/1

8 นำงสำวภิมภ์พิศำ โพธ์ิกล่ิน ทวิ กร.ช.2/1

9 นำงสำวธิติพร มั่นเขตวิทย์ ทวิ กร.ช.2/1

10 นำงสำวศิริลักษณ์ คุณแก้ว ทวิ กร.ช.3/1

11 นำงสำวชลธิชำ แนวน้อย ทวิ กร.ช.3/1

12 นำงสำวจุฬำลักษณ์ โสภำพ ทวิ กร.ช.3/1

13 นำงสำวสุภำพร ท ำนิยม ทวิ กร.ช.3/1

14 นำยปอ้มเพชร ขันสู้ ทวิ กร.ช.3/1

137 โรงแรม Hard Rock Hotel Pattaya (ฮำร์ดร็อค พัทยำ) 1 นำยกฤษณ กฐินทอง ทวิ กร.ช.2/1

429 ม.9 ถ.เลียบชำยหำดพัทยำ อ.บำงละมุง 2 นำยกมลภู สุขคะ ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยกฤษดำ วันเสือ ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-428755 4 นำยเปน็หนึ่ง บวัเทศ ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร         - 5 นำยพงศ์กร อ่อนเคร็ง ทวิ กร.ช.2/2

6 นำยสิทธิพร ดอกดวง ทวิ กร.ช.2/2

7 นำยภำนุ บญุมำ ทวิ กร.ช.3/2

138 โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยำ 1 นำงสำวศิริพร นำครักษ์ ทวิ กร.ช.2/2

425/9 ม.9 ถ.พัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-418888

โทรสำร   038-418890

139 โรงแรมเรือนทพิย์ พัทยำ (Ruenthip Pattaya) 1 นำงสำวยุวดี พรหมใย ทวิ กร.ช.2/2

287 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวจำรุวรรณ เบำ้นุวงศ์ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 086-3107082

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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140 Mera Mare Hotel 1 นำงสำวกนกอร ภูสีฤทธ์ิ ทวิ กร.ช.2/1

420/200 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ 2 นำงสำวมณฑิตำ แก้วเนียม ทวิ กร.ช.2/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยกนิษฐำ พูลกล่ิน ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-111800 4 นำงสำวสหสัวรรณ แดงทพิย์ ทวิ กร.ช.2/1

โทรสำร   038-195690   5 นำงสำวลักษณะพร พำนหำญ ทวิ กร.ช.2/1

6 นำงสำวจุฑำรัตน์ งำมสัมฤทธ์ิ ทวิ กร.ช.2/1

7 นำงสำวปณัฐฐำ เกตุแจ้ ทวิ กร.ช.2/1

8 นำงสำวกรรธิกำ ผิวพรรณ ทวิ กร.ช.2/1

9 นำงสำวศรีกัลยำ แมลงภู่ ทวิ กร.ช.2/2

10 นำยอธิรำช ถันทอง ทวิ กร.ช.2/2

11 นำงสำวมณีรัตน์ แสนพันธ์ ทวิ กร.ช.2/2

12 นำงสำวณัฐิกำ เจ๊ะหมัด ทวิ กร.ช.3/2

13 นำงสำวณัฐชำ ศรีเทยีมเงิน ทวิ กร.ช.3/2

14 นำงสำวรดำ ไปล่นรินทร์ ทวิ กร.ช.3/2

141 Bella Villa Cabana Resort 1 นำงสำวประภำทพิย์ แสนสิทธ์ิ ทวิ กร.ช.2/1

55/7 ม.1 ถ.สุขุมวิท-พัทยำ6/1 ต.นำเกลือ 2 นำงสำวนุสบำ เคนขำว ทวิ กร.ช.2/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวจันทร์เพ็ญ ยุทธหำญ ทวิ กร.ช.2/1

โทรศัพท ์ 038-703205 4 นำงสำวสิรินญำ ปะโมทำนัง ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร   038-703206 5 นำงสำวอินทริำ แซ่เล้ำ ทวิ กร.ช.2/2

6 นำงสำวมณฑิรำ เคยท ำ ทวิ กร.ช.2/2

7 นำงสำวศรินรัตน์ ณ นคร ทวิ กร.ช.2/2

8 นำงสำวอนุชษรำนุกูล ทองค ำ ทวิ กร.ช.2/2

9 นำยพิสิทธ์ิพงษ์ นำมวงศ์ ทวิ กร.ส.1

142 ไทยกำร์เด้น รีสอร์ท พัทยำ 1 นำงสำวนภัสวรรณ แก้วศรี ทวิ กร.ช.2/1

179/168 ม.5 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวอริสำ แก้วรำช ทวิ กร.ช.2/1

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวพรจันทรำ จิตหำญ ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์ 038-370614-8 4 นำงสำวเบญจมำภรณ์ พุทธสิงห์ ทวิ กร.ช.2/2

โทรสำร   038-426198 5 นำงสำววรัญญำ แซ่ต้ัง ทวิ กร.ช.2/2

6 นำงสำวฐิติวรดำ ทองคลอด ทวิ กร.ช.2/2

7 นำงสำวศุภำรัตน์ แก้วบวัสำ ทวิ กร.ช.3/2

8 นำงสำวพวงผกำ ชมภูนุช ทวิ กร.ช.3/2

9 นำงสำวณัฎฐณิชำ ซ้ือนำวงค์ ทวิ กร.ช.3/2

10 นำงสำวชุติกำญจน์ ก้ำนทอง ทวิ กร.ช.3/2

11 นำยสมัคร ยงยืน ทวิ กร.ช.3/2

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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143 Siam @ Siam Design Hotel Pattaya 1 นำงสำววีระดำ อนุรักษ์ ทวิ กร.ช.2/2

390 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวธนำพร โจทย์ครบรีุ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวสโรชำ บำร์ตัน ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์038-930600 4 นำงสำวกชกร วงศ์มำก ทวิ กร.ช.3/1

5 นำงสำวชลดำ ภูถำดถม ทวิ กร.ช.3/1

6 นำงสำวซำรีนำ ลีบ ำรุง ทวิ กร.ช.3/1

7 นำงสำวปยินุช ยอดอำจ ทวิ กร.ช.3/1

144 Avana Laemchabang Hotel 1 นำยกิจศวิษฐ์ บญุมำ ทวิ กร.ช.2/2

114/99 ม.10 ซ.แหลมทอง 2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-490750-3

โทรสำร   038-490754

145 โรงแรม ลองบชีกำร์เด้น แอนด์ สปำ พัทยำ 1 นำยสิรภพ บญุภำ ทวิ กร.ช.2/2

499/7 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวศศิวิมล บญุภำ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยพิทวัส ระวังวงค์ ทวิ กร.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-414616 4 นำงสำวณัฐกำนต์ มำลำภิรมย์ ทวิ กร.ช.3/2

โทรสำร   038-424068-9 5 นำงสำวกิตติญำ ศรีสืบวงค์ ทวิ กร.ช.3/2

6 นำงสำวสุดำพร ปรุโปร่ง ทวิ กร.ช.3/2

146 Hotel J Pattaya (โรงแรม เจ พัทยำ) 1 น.ส.กนกพร ปยิะกมลรัตน์ ทวิ กร.ช.2/2

221 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์  038-423730

โทรสำร    038-423731

147 โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยำ 1 นำงสำวศิริพร นำครักษ์ ทวิ กร.ช.2/2

425/9 ม.9 ถ.พัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-418888

โทรสำร   038-418890

148 โรงแรมเรือนทพิย์ พัทยำ (Ruenthip Pattaya) 1 นำงสำวยุวดี พรหมใย ทวิ กร.ช.2/2

287 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวจำรุวรรณ เบำ้นุวงศ์ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 086-3107082

149 Siam @ Siam Design Hotel Pattaya 1 นำงสำววีระดำ อนุรักษ์ ทวิ กร.ช.2/2

390 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวธนำพร โจทย์ครบรีุ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวสโรชำ บำร์ตัน ทวิ กร.ช.2/2

โทรศัพท ์038-930600 4 นำงสำวกชกร วงศ์มำก ทวิ กร.ช.3/1

โทรสำร       - 5 นำงสำวชลดำ ภูถำดถม ทวิ กร.ช.3/1

6 นำงสำวซำรีนำ ลีบ ำรุง ทวิ กร.ช.3/1

7 นำงสำวปยินุช ยอดอำจ ทวิ กร.ช.3/1

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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150 Avana Laemchabang Hotel 1 นำยกิจศวิษฐ์ บญุมำ ทวิ กร.ช.2/2

114/99 ม.10 ซ.แหลมทอง 2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 038-490750-3

โทรสำร   038-490754

151 โรงแรม ลองบชีกำร์เด้น แอนด์ สปำ พัทยำ 1 นำยสิรภพ บญุภำ ทวิ กร.ช.2/2

499/7 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวศศิวิมล บญุภำ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยพิทวัส ระวังวงค์ ทวิ กร.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-414616 4 นำงสำวณัฐกำนต์ มำลำภิรมย์ ทวิ กร.ช.3/2

โทรสำร   038-424068-9 5 นำงสำวกิตติญำ ศรีสืบวงค์ ทวิ กร.ช.3/2

6 นำงสำวสุดำพร ปรุโปร่ง ทวิ กร.ช.3/2

152 Hotel J Pattaya (โรงแรม เจ พัทยำ) 1 น.ส.กนกพร ปยิะกมลรัตน์ ทวิ กร.ช.2/2

221 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์  038-423730

โทรสำร    038-423731

153 บริษัท เซจ(ูไทยแลนด์) จ ำกัด (HELLO, VAN GOGH ) 1 น.ส.เกศไพรินทร์ แซ่โค้ว ทวิ กร.ช.2/2

286/49 ม.2 ถ.สุขุมวิท-พัทยำ19 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 2 น.ส.สุนิสำ ครองเกียรติ ทวิ กร.ช.2/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-119630-3

154 Sunshine Hotel & Residences 1 น.ส.นริศรำ อรุณรัตน์ ทวิ กร.ช.3/1

217/1 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ต.นำเกลือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-427364

155 โรงแรมเดอะซิต้ีโฮเต็ล ศรีรำชำ 1 นำงสำวชนรดำ หวลระลึก ทวิ กร.ช.3/1

6/126 ม.2 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110 2 นำงสำวสำวิตรี เกิดขำว ทวิ กร.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-322700  โทรสำร   038-322739-40

156 Centara Azure hotel pattaya 1 นำยจักรกฤษณ์ ยำมำ ทวิ กร.ช.3/1

198/29 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยเอกลักษณ์ ทพิย์เวช ทวิ กร.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 033-083333 3 นำยสุรเดช เชื้อแก้ว ทวิ กร.ช.3/2

โทรสำร   033-116300

157 กำร์เด้นซีวิว รีสอร์ท พัทยำ 1 นำงสำวศิริกำญจน์ เทศแก้ว ทวิ กร.ช.3/1

207/1 ม.5 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ 2 นำงสำวพรณัฐชำ เจริญสุข ทวิ กร.ช.3/1

อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-226010-81

โทรสำร   038-226078

158 โรงแรม โคซ่ี บชี พัทยำ 1 นำงสำวฐำนิตำ บญุช่วย ทวิ กร.ช.3/1

400 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-250800-3  โทรสำร   038-250799

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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159 โรงแรม เมำทเ์ทนบชี (Mountain Beach Pattaya Hotel) 1 นำงสำวรินรดำ เจริญฤทธ์ิ ทวิ กร.ช.3/1

378/16 ม.12 ถ.พระต ำหนัก ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวปภัสรำ ก้องกังวำฬ ทวิ กร.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-250502-4

โทรสำร   038-250504

160 The siamese hotel Pattaya 1 นำงสำวปวรรัตน์ เจริญย่ิง ทวิ กร.ช.3/1

(บริษัท ธนวรรณ ครองทรัพย์ พัทยำ จ ำกัด) 2 นำงสำวธิติสุดำ มโนรมย์ ทวิ กร.ช.3/1

160/60 ม.5 ถ.โพธิสำร ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 3 นำงสำวดำรำทพิย์ อินทร์มงคล ทวิ กร.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150 4 นำงสำวณัฎฐ์สุรำงค์ วงศ์เกษร ทวิ กร.ช.3/1

โทรศัพท ์ 038-425668-72  โทรสำร   038-425667

161 โรงแรมโกลเด้น ดรำก้อน บชี 1 นำงสำวนันทดิำ บญุเสมอ ทวิ กร.ช.3/1

143/6 ม.2 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง 2 นำงสำวธนำภำ ศิริวงษ์ ทวิ กร.ช.3/1

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-240127 3 นำงสำวมัลลิกำ นุชนำรถ ทวิ กร.ช.3/1

โทรสำร   038-704195

162 โรงแรมเดอะซำยน์ แอนด์ วิลล่ำ 1 นำงสำวณัฐณิชำ รัตนสนธ์ิ ทวิ กร.ช.3/1

555/65 ม.5 ถ.นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-909800

โทรสำร   038-909888

163 วิลลำ นำวิน รีสอร์ท 1 นำงสำวชลรดำ กำรทรัพย์ ทวิ กร.ช.3/1

350 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20260  โทรศัพท ์ 038-2310667

164 โรงแรม กำสะลอง รีสอร์ท แอนด์ สปำ 1 นำงอภิญญำ บญุสิทธ์ิ ทวิ กร.ช.3/1

258/11-12 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-223961

165 โรงแรม อีสเทร์ิน แกรนด์ พำเลซ พัทยำ 1 นำงสำวสุภรดำ ใยเมือง ทวิ กร.ช.3/2

99/1 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวสิริยำภำ ยุทนำวำ ทวิ กร.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำงสำวณัชชำ หงษ์ทอง ทวิ กร.ช.3/2

โทรศัพท ์ 038-332715 4 นำยธนพล กอนแก้ว ทวิ กร.ส.1

โทรสำร        - 5 นำงสำวนุชนำถ ดีโคตร ทวิ กร.ส.1

6 นำงสำวกฤตธีรำ ชัยวิรัตน์ ทวิ กร.ส.1

166 Centara Azure hotel pattaya 1 นำยจักรกฤษณ์ ยำมำ ทวิ กร.ช.3/1

198/29 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยเอกลักษณ์ ทพิย์เวช ทวิ กร.ช.3/2

จ.ชลบรีุ 20150 3 นำยสุรเดช เชื้อแก้ว ทวิ กร.ช.3/2

โทรศัพท ์ 033-083333

โทรสำร   033-116300

167 บริษัท เอส.ท.ีซี คอนกรีต โปรดัคท ์จ ำกัด 1 นำงสำวจันทมิำ พ่วงพี ทวิ ลจ.ส.2

220/26 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง  

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-423115-6

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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168 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 1 นำงสำวจันทร์จิรำ ศรีสุขใส ทวิ ลจ.ส.2

333 ม.9 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 062-6939615

โทรสำร   038-8410073

169 บริษัท มำรีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกัด 1 นำงสำวณัฐมล เทยีนมณี ทวิ ลจ.ส.2

49/63 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-401298

170 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) 1 นำงสำวอัญธิญำ ขอมเดช ทวิ ลจ.ส.2

(แหลมฉบงัคอมเพล็กซ์)

122 ม.2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 033-274200

171 บริษัท แมคไทย จ ำกัด (สำขำ VC Pattaya) 1 นำงสำวเนตรทรำย ลำดี ทวิ ลจ.ส.2

59/15 ม.10 ถ.พระต ำหนัก ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 092-2652567

172 บริษัท แหลมฉบงั อินเตอร์ ลิงค์ จ ำกัด 1 นำงสำวกัญญ์ชยำวีร์ ศรสุวรรณ ทวิ ลจ.ส.2

91/20 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยกฤษณะพล ขจรวงค์ ทวิ ลจ.ส.2

โทรศัพท ์ 038-494549-50  โทรสำร   038-494551

173 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ำกัด (Index Living Mall) 1 นำงสำวสุพัตรำ โจทย์ครบรีุ ทวิ ลจ.ส.2

13/122-123 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำยเทยีมเทพ ยอดศิลำ ทวิ ลจ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 038-716859

โทรสำร   038-716905

174 บริษัท อำร์ แอนด์ เอส คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 1 นำยกิตติรัตน์ มีธรรม ทวิ ลจ.ส.2

188/97 ม.1 ต.บงึ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 2 นำยปยิะนัฐ วิริยะ ทวิ ลจ.ส.2

โทรศัพท ์085-1276138 3 นำยชนัญญพงศ์ เก้ำพระจันทร์ ทวิ ลจ.ส.2

โทรสำร         - 4 นำงสำวสุนิตำ ตระกูลชนคุณ ทวิ ลจ.ส.2

5 นำยระพีพัฒน์ จันทร์ตรี ทวิ ลจ.ส.2

175 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 1 นำงสำวยุพำ ศรีดี ทวิ ลจ.ส.2

190/25 ม.9 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 089-3321000

176 บริษัท สยำมมิชลิน จ ำกัด 1 นำงสำวศิริพร สุ่มมำตย์ ทวิ ลจ.ส.2

87/11 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-407500

177 บริษัท อีซ่ีเบสท ์อินกรีเดียนท ์จ ำกัด 1 นำงสำวศศิวิมล ภูเดช ทวิ ลจ.ส.2

132/2 ม.1 ถ.เลียบทำงรถไฟ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 2 นำงสำวสโรชินี จ่ำงเจริญ ทวิ ลจ.ส.2

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์ 083-397355

โทรสำร   038-068143

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

178 บริษัท แมคไทย จ ำกัด (สำขำฮำเบอร์มอลล์ แหลมฉบงั) 1 นำงสำวณัฐพร พวงมำลัย ทวิ ลจ.ส.2

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบรีุ 20230  โทรศัพท ์ 083-397355

179 บริษัท แมคไทย จ ำกัด (สำขำอเวนิล) 1 น.ส.มณิสรำ สุรำฤทธ์ิ ทวิ ลจ.ส.2

339/9 ม.10 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบรีุ 20150  โทรศัพท ์02-696900

180 บริษัท ลำ แกลเลอเรีย จ ำกัด 1 นำงสำวกัญจนพร บวัส ำลี ทวิ ลจ.ส.2

333 ม.3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038-196333

181 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 1 นำงสำวยุพิน ศรีดี ทวิ ลจ.ส.2

(เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สำขำหนองเกตุใหญ)่

700/135-138 ม.8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง 

จ.ชลบรีุ 20150

182 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด 1 นำงสำวธนัญญำ แผ่นทอง ทวิ ลจ.ส.2

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์ 038-404200

183 บริษัท ไทยออยล์ ทลู แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 1 นำงสำวภัทรำพร อ่อนพรมรำช ทวิ ลจ.ส.2

36/34 ม.5 ถ.332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหบี 

จ.ชลบรีุ 20180  โทรศัพท ์038-181751 - 54

184 บริษัท โตโยต้ำพัทยำ (1998) จ ำกัด 1 นำงสำวจีระนันท์ นุชเซ๊ำะ ทวิ ธย.ส.1

55/4 ม.7 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรีุ 20150 2 นำงสำวธนำรักษ์ แจ่มกระจ่ำง ทวิ ธย.ส.1

โทรศัพท ์ 038-222509-12 3 นำงสำวทพิวรรณ ตังกิม ทวิ ธย.ส.1

โทรสำร   038-222514 4 นำงสำวพรนิภำ นุชเซ๊ำะ ทวิ ธย.ส.1

5 นำงสำวรุจิรดำ อ้วนผุย ทวิ ธย.ส.1

6 นำงสำวศรีไพร ย่ังยืน ทวิ ธย.ส.1

7 นำงสำวศิริยำ รกชัฏ ทวิ ธย.ส.1

185 บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด(มหำชน) 1 นำงสำวพฤกษำ ช ำนำญดู ทวิ ธป.ช.1

331 ชั้น 24 ถ.สีลม แขวง สีลม เขตบำงรัก 2 นำงสำวกนกวรรณ อุตสำหประดิษฐ์ ทวิ ธป.ช.1

กรุงเทพมหำนคร 10500 3 นำงสำวณัฐมล โตสุข ทวิ ธป.ช.1

โทรศัพท ์ 02-0719000 4 นำงสำวธัญญำเรศ โคนำจำรย์ ทวิ ธป.ช.1

โทรสำร      - 5 นำงสำวปรำรถนำ อุ่นจีน ทวิ ธป.ช.1

6 นำงสำวปยิำพัชร บญุปกครอง ทวิ ธป.ช.1

7 นำยพิมลรัตน์ สุริยมำศ ทวิ ธป.ช.1

8 นำงสำวศุภิสรำ สุขเกษม ทวิ ธป.ช.1

9 นำงสำวอมรรัตน์ ภูหวัไร่ ทวิ ธป.ช.1

10 นำงสำวอำพรรณทอง จีระกิจโสภณ ทวิ ธป.ช.1

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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ระดับช้ัน

สำขำวิชำ

บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด(มหำชน)  (ต่อ) 11 นำงสำวอุ้มศิริ วงศ์ศรีแก้ว ทวิ ธป.ช.1

12 นำงสำวเจนจิรำ ทองหล่อ ทวิ ธป.ช.1

13 นำงสำวอภิญญำ อังกูรภัทร์ ทวิ ธป.ช.1

14 นำงสำวมณฑำรพ ประเสริฐวงค์ ทวิ ธป.ช.3

15 นำงสำวชลนิภำ สีเทยีมทอง ทวิ ธป.ช.3

16 นำงสำวนัฐทชิำ อู่ตุ้ม ทวิ ธป.ช.3

17 นำงสำวเจนจิรำ ค ำสิทธ์ิ ทวิ ธป.ช.3

18 นำงสำวปรีชญำ อุ่นแก้ว ทวิ ธป.ช.3

19 นำยสุทธิชัย กำรบญุ ทวิ ธป.ช.3

20 นำงสำวทตัพิชชำ โหรำศำสตร์ ทวิ ธป.ช.3

21 นำงสำวชลธิชำ ค ำกลำง ทวิ ธป.ช.1

22 นำงสำวจิรำพร มะลิวัลย์ ทวิ ธป.ช.1

23 นำงสำวนันทกิำนต์ ศรีค ำ ทวิ ธป.ช.1

24 นำงสำวสุนีย์ แจ่มกระจ่ำง ทวิ ธป.ช.1

25 นำงสำวณัฐำพร หงษ์พิลำ ทวิ ธป.ช.1

26 นำงสำววิชุดำ รอดมำลำ ทวิ ธป.ช.1

27 นำงสำวฐิติวรรณ ชินนอก ทวิ ธป.ช.1

28 นำงสำวนริศรำ นำคอนุเครำะห์ ทวิ ธป.ช.1

29 นำยกิตติศักด์ิ สุนำโท ทวิ ธป.ช.1

ที่ ช่ือสถำนประกอบกำร ช่ือนักเรยีน - นักศึกษำ ระบบ
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8.ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

   
 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
1. อำคำรสุพรรณิกำร์ 1  (อำคำรเรียนและปฏิบติักำร 4 ชั น บริหำรธุรกิจ) 

ลักษณะอาคาร : ตึก  4  ช้ัน  20  ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10 เมตร ยาว  48 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี  พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องผู้อ านวยการ, ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ และห้องเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ 

 

2. อำคำรสุพรรณิกำร์ 2  (อำคำรส ำนักงำนหอประชุม) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2537 
การใช้งาน : หอประชุม, ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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3. อำคำรสุพรรณิกำร์ 3  (อำคำรกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 5 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

6. อำคำรสุพรรณิกำร์ 6  (อำคำรโรงฝึกงำน แผนกวิชำเคร่ืองกล/ไฟฟ้ำก ำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ช้ัน 40 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2541 

การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
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7. อำคำรสุพรรณิกำร์ 7  (อำคำรเรียนและปฏิบติักำร 4 ชั น ศูนย์วิทยบริกำร) 
ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ช้ัน 8 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2544 

การใช้งาน : 
ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ห้องอินเตอร์เนต็, ห้องสมุด, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ, งานส่ือการเรียนการสอน และห้องประชุม 2 

 
 

8. อำคำรสุพรรณิกำร์ 8  (อำคำรเรียนและปฏิบติักำร 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 สัมพันธ ์
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9. อาคารสุพรรณิการ์ 9  (อาคารอ านวยการ) 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 3 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10  เมตร  ยาว 28 เมตร  
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องผู้อ านวยการ, ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงาน, ห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. อำคำรบ้ำนพักผู้บริหำรระดับ 7-8 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2538 
การใช้งาน : บ้านพักผู้อ านวยการ 
มีพื้นท่ีใช้สอย : 112  ตารางเมตร 
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11. อำคำรบ้ำนพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6.20 เมตร ยาว 18 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2540 
การใช้งาน : บ้านพักครู – อาจารย์ 

 
 

12. อำคำรส ำนักงำนพัสดุกลำง (อำคำรชั่วครำว) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
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 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2548 
การใช้งาน : สนามกีฬา/จัดกิจกรรม 
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15. อำคำร อบจ.ชลบุรีอนสุรณ์ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2551 
การใช้งาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และส านักงานประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

 
16. อำคำรคูหำลูกเสือ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2554 
การใช้งาน : อาคารคูหาลูกเสือ 
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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 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง  6   เมตร     ยาว  16   เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องสหกรณ์, ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ, ห้องขายกาแฟ&เบเกอรี่ 
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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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21. โรงจอดมอเตอร์ไซค์นักเรียน นักศึกษำ 
ลักษณะอาคาร : โรงเรือนเปิดโล่ง พื้นคอนกรีต 
ขนาดอาคาร : กว้าง 9 เมตร ยาว 64 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2559 
การใช้งาน : ส าหรับจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษา 

 

22. อำหำรโรงอำหำรใหม่ 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร : กว้าง 17 เมตร ยาว 48 เมตร 
ก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2559 
การใช้งาน : ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร 
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9.ข้อมูลทำงสังคม   
 

ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ 
ชลบุรี  เมืองชายทะเลท่ีได้รับการกล่าวขานมากท่ีสุดแห่งบูรพาทิศ  ดินแดนชายทะเลอันมั่งค่ังแห่ง

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

คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนท่ีเหลือนับถือศาสนา
คริสต์  อิสลาม  และอื่นๆ  โดยผสมผสานความเช่ือความศรัทธาในส่ิงศักด์ิสิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาท่ีตนนับถือ
ด้วย   เช่น  เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  ผู้คนท่ีศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่ม
ขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บ าเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆท่ัวจังหวัดชลบุรี   หรืออีก
ตัวอย่างหนึ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ  คนเมืองชลมักเดินทางไปท่ีเขาสามมุข  เพื่อสักการะและขอพรจากเจ้าแม่
สามมุข  บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา  สองตัวอย่างนี้คือความเช่ือของชาวจีนท่ี
ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถิ่น  จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายแต้จ๋ิว ซึ่งเช่ียวชาญ
การค้าและมีบทบาทส าคัญในเรื่องเศรษฐกิจ  ประมง  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  และเข้ามาต้ังถิ่นฐานในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ท าการค้าและประมงอย่างกวา้งขวางจน
มีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกท้ังเป็นผู้น าอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายแถบอ าเภอ
บ้านบึง  อ าเภอพานทอง และอ าเภอพนัสนิคม  ส่วนคนจีนท่ีอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มักท าอาชีพปลูก
ผักและเล้ียงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน  ส าหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลท่ี 3  มีอาชีพท าไร่ ท านา 
และมีความสามารถพิเศษในการท าหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาต้ังแต่สมัยอยุธยา 
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ปัจจุบันมีอาชีพท าสวนผลไม้  ไร่มันส าปะหลัง  และค้าขายในตลาด  เป็นกลุ่มท่ีเคร่งครัดในประเพณีและ
ศาสนาทุกวันนี้  ชลบุรีได้ก้าวย่างผ่านยุคแห่งการพัฒนา  จนสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อม  ท้ังในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การท่องเท่ียว  อุตสาหกรรม  การเกษตร  วิถีชีวิต  และสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์   กลายเป็นเมืองชายทะเลท่ีมีเสน่ห์  น่าเท่ียว  น่าลงทุน  และมีความปลอดภัย
สูงศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลท้ังหมดดังกล่าว   จึงกลายเป็นต้นทุนท่ีมั่งค่ังเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน้ าเอกแห่งบูรพาทิศ”  ท่ีพร้อมเปิดประตูออกสู่สังคม
โลกได้อย่างสมภาคภูมิ 
ข้อมูลทำงตลำดแรงงำน  ปัจจุบันชลบุรีเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจมั่งค่ังมั่นคง  เติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเป็น
แหล่งท่ีน่าลงทุน  โดยในปี พ.ศ. 2550  ชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.74 ประชากรมี
รายได้เฉล่ียต่อหัว  368,369 บาท  จัดเป็นล าดับท่ี  5 ของประเทศไทย   ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดส่วนใหญ่
มากจากการท่องเท่ียว  และอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะเป็นผลจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าเรือน้ าลึกแหลม
ฉบัง  ตามโครงการพัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวันออก  (Eastern  Seaboard)  นั่นเอง ชลบุรีวันนี้จึงเป็นจังหวัดท่ี
สามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตามยุคสมัย  โดยเฉพาะปัจจุบันท่ีก าลังมีการนี้พัฒนาจากเมืองเกษตรและ
ประมง ไปเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในระดับนานาชาติ  คนเมืองชลจึงเริ่มหันเข้ามาท างานใน
ระบบราชการ  บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ตามภาวะความต้องการแรงงานของตลาด
ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน   ควบคู่ไปกับการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมท่ีสามารถรักษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ประเพณี  และวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว้  จึงกลายเป็น
เรื่องท้าทายส าหรับชลบุรีท่ีก าลังก้าวเดินไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์  
“เที่ยวชลบุรีไม่มีค ำว่ำน่ำเบื่อ  กิจกรรมเหลือเฟือ  แหล่งท่องเที่ยวมำกมี  สัมผัสเกลียวคลื่นครำม  สำยน  ำใส  ลมเย็น
สบำย  ภำยใต้ไอแดดอุ่น  ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศำสตร์  ธรรมชำติ   วัฒนธรรม   และควำมรู้หลำกหลำยครบรส  ปิดท้ำย
ด้วยแหล่งบันเทิงและแสงสีสุดอลังกำร  ชลบุรี  บ้ำนของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกชื่นชม” จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งที่มี
สถำนที่ท่องเที่ยวสวยงำมและน่ำสนใจเป็นจ ำนวนมำก โดยจ ำแนกออกเป็นหลำยประเภท  ประกอบด้วย  แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชำติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  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
กำ รท่อ ง เ ที่ ย ว ในช่ ว ง เ ดื อนมกรำคม -ธั นว ำคม พ .ศ .  2553 ที่ ผ่ ำนมำ  ชลบุ รี มี จ ำนวน นักท่ อ ง เ ที่ ย ว
ประมำณ  9,335,399  คน  เพิ่มขึ 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 โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลำพ ำนักเฉลี่ยอยู่ในจังหวัด  2.59 วัน 
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ปัจจัยท่ีช่วยเอื้ออ านวยให้กิจกรรมการท่องเท่ียวของชลบุรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มิได้มีเฉพาะความหลากหลาย
ของตัวแหล่งท่องเท่ียวเองเท่านั้น  หากแต่ยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอีกหลายประการ  อันได้แก่นโยบาย
ส่งเสริมของส่วนกลางและทางจังหวัด  รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน  นอกจากนี้ชลบุรียัง
มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  โรงแรมระดับห้าดาว  ร้านอาหารทะเลรสเลิศ  สปา  สนามกอล์ฟ  ฯลฯ  ท่ี
ล้วนทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว   และปลอดภัย  เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเท่ียว  ท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครของชลบุรี
แล้ว  แม่เหล็กส าคัญซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกได้ก็คือ  “เมืองพัทยำ”  ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่ง
แสงสีท่ีไม่เคยหลับใหล  เมืองพัทยาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและน าพาตนเองก้าวสู่เวทีโลกได้  โดยมีความโดด
เด่นทางด้านธรรมชาติและกิจกรรมบันเทิงเป็นฐานกลยุธที่ส าคัญ  ตัวหาดพัทยาแม้ยาวเพียง 3 กิโลเมตร  ทว่า
มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งทอดยาว  ชายหาดขาวสะอาดเนื้อเนียน  และมีกิจกรรมทางน้ าหลากหลายรอให้ไป
สัมผัส  หาดพัทยาแบ่งเป็น 3 ส่วน   คือ  พัทยาเหนือ  พัทยากลาง  และพัทยาใต้  โดยท่ีชายหาดพัทยาใต้นั้น
ถือเป็น “ศูนย์กลำงแห่งแสงสี”  ท่ีคึกคักคับค่ังไปด้วยท่ีกิน  ท่ีพัก  แหล่งช็อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า  บาร์
เบีย  รวมถึงจุดเช่ารถ  เรือ  และท่าเรือไปสู่เกาะล้าน  นอกจากนี้ยังมีการปิดถนนให้คนเดิน
เท่ียว  หรือ Walking Street  ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ด้วย  พัทยาจึงเป็นเสมือนจุดเช่ือมต่อท่ีสมบูรณ์
แบบ  ของความหลากหลายลงตัวท้ังมวลในโลกแห่งการท่องเท่ียวยุคสหัสวรรษใหม่นี้อีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ช่ือ
ของชลบุรีและพัทยา  ได้รับการบรรจุไว้ในคู่มือท่องเท่ียวระดับโลกหลายเล่ม  ก็เนื่องมาจากท่ีนี่เป็นศูนย์รวม
ของกิจกรรมหลำกหลำยจนคิดไม่ถึง  มาเท่ียวชลบุรีจึงไม่มีค าว่าน่าเบ่ือแน่นอน  เริ่มต้ังแต่กิจกรรมทางน้ าตาม
ชายหาดและเกาะแก่ง  จะเล่นน้ า  นั่งเรือกล้วย  ขี่เจ็ตสกี  เล่นพาราเซลล่ิง  เล่นวินด์เซิร์พ  ไคต์เซิร์พ  หรือ
แล่นเรือใบ  ชลบุรีก็มีพร้อม  หรือจะเลือกไปด าน้ าต้ืน (Snorkeling)  และด าน้ าลึกแบบสกูบา (Scuba) ท่ีเกาะ
ล้าน  ก็ไม่มีปัญหา  แต่ท่ีพิเศษสุดก็คือ  การนั่งเรือกึ่งด าน้ าลงไปชมโลกใต้ทะเลท่ีเกาะล้านและเกาะ
สาก  สัมผัสความหลากหลายของสรรพชีวิตใต้โลกสีครามแห่งท้องทะเลตะวันออกชลบุรีวันนี้จึงพร้อมแล้ว
ส าหรับนักท่องเท่ียวทุกคน  ในการมอบประสบการณ์ดีๆ  และเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนในชีวิตให้สมบูรณ์
แบบ  สมกับค าว่า  “ชลบุรี  ศูนย์กลางการท่องเท่ียวแห่งทะเลตะวันออก”  อย่างแท้จริง“ชลบุรีเมืองหน้าด่าน
ชายทะเล  ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีใครๆก็ยอมรับ  วันนี้เรามีแหลมฉบัง  ท่าเทียบเรือระดับ World 
Class  ท่ีเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร  และวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน  ความทันสมัยได้
มาตรฐาน  ผสานวิสัยทัศน์กว้างไกล  ท าให้ชลบุรีมีท่าเรือนานาชาติซึ่งโลกต้องเหลียวมามอง” 
ด้วยปัจจัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์  มีชายฝ่ังทะเลทอดยาวกว่า 160 กิโลเมตร  อีกท้ังคล่ืนลมไม่รุ่นแรง
มากนัก  แม้ในฤดูมรสุม  เอื้ออ านวยให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าจอดเรือ
พาณิชย์  ท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี  ต าแหน่งท่ีต้ังของชลบุรีท่ีอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของ
ประเทศ  อีกท้ังไม่ห่างไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก  ยิ่งเสริมให้ชายฝ่ังทะเลตะวันออกของชลบุรี 
กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกทางทะเลของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว   รัฐบาลจึงจัดให้ชลบุรีเป็นพื้นท่ี
เป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)  ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 20 
ปี  ต้ังแต่ พ.ศ. 2524-2544 ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 8.3 ล้านไร่  ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังได้รับฉายาว่าเป็น  “A 
World Class Port”  มีลักษณะเป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  บนพื้นท่ีขนาด 
6,340 ไร่  สามารถรองรับเรือขนำดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ท าหน้าท่ีเป็น
องค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม   ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนท่ีเช่าประกอบการหรือท่ี
เรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่าเทียบเรือท่ีมีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่ง
หนึ่งของโลก  จากการจัดอันดับท่าเทียบเรือท่ีเป็น World Top Container Portโดยนิตยสารช้ันน าของโลก
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อย่าง LoylldList  ท่าเรือ ด้วยลักษณะท่ีต้ังของประเทศไทย ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว  กัมพูชา  และมาเลเซีย  อีกท้ังยังสามารถติดต่อท าการค้าผ่านแดนกับประเทศ
ใกล้เคียง ได้แก่  จีนตอนใต้ และ เวียดนาม เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็น  “หน้ำด่ำนของภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ท าให้ท่าเรือแหลมฉบังมีข้อได้เปรียบในลักษณะท่ีเป็นท่าเรือท่ีมีดินแดนหลังท่า 
(Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ท าให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปเป็น “Gateway Port”  โดยพยายามดึง
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มาเป็น Hinterland ของท่าเรือแหลมฉบังในอนาคตท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้า
ขนาดใหญ่ท่ีสุด (Post Panamax) ได้ รวมท้ังมีพื้นท่ีสนับสนุน (Supporting Areas) ส าหรับประกอบการท่า
เทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน   รถไฟ  และ
ทางน้ า  เข้า-ออกเช่ือมโยงกับภาคต่างๆภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 
ดีเย่ียมยิ่งไปกว่านั้น  ท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นท่ีว่างเพียงพอส าหรับพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น สถานี
จอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า  และ Free Trade Area เป็นต้น รวมท้ังมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกเสริมอื่นๆด้วย เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยท่ีไ ด้
มาตรฐานสากล     ซึ่งพร้อมท่ีจะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรได้ด้านการประกอบการ ท่าเรือ
แหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง   เนื่องจากเน้นเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท่าเทียบเรือและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง  ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จาก
การแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ อย่างสูงสุด  โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพและมีนโยบายจ ากัดตู้สินค้า 
ผ่านท่าเรือกรุงเทพไว้ไม่เกิน 1.0 ล้านทีอียู  ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2539 แล้วการมีท่าเทียบเรือระดับโลกอย่างแหลม
ฉบังอยู่ในจังหวัดชลบุรี  จึงช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม  การคมนาคมขนส่ง  การสาธารณสุข 
ไฟฟ้า  ประปา  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ  ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถสร้างงานให้ 
 แก่คนท้องถิ่นได้อีกนับหมื่น  หรืออาจถึงแสนต าแหน่ง  ก่อให้เกิดความต่ืนตัวและการเรียนรู้เพื่อการ 
พัฒนาบุคคลากรอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ  ผลรายงานการส ารวจประจ าปี พ.ศ. 2552 เป็น
ดังนี้  คือ  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจ านวน 2,848 แห่ง  เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2551   จ านวน  152  แห่ง  มีจ านวนคนงานท้ังส้ิน 173,025  คน เงินทุนจ านวน  370,375  ล้านบาท 
และมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรม  5 นิคม   จ านวน  1,112  แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ.  2551  จ านวน 466  แห่ง  มีคนงาน 122,646  คน  เงินลงทุนรวม  409,700  ล้านบาท   รวมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีจ านวน  3,960  แห่ง  คนงานจ านวน  2,776  คน      เงินลงทุน
ท้ิง  756,878,450,225  บาท  ผลประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็นรายได้หลักของจังหวัดชลบุรี 
โดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องต่อไป  ชลบุรีวันนี้พรอ้มแล้วที่จะเดินหน้าเต็มก าลัง  เพื่อพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมและท่าเรือระดับนานาชาติให้ชาวโลกได้ประจักษ์   สมดังฉายาท่ีว่า  “A World Class Port” 
 

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 
1.ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดชลบุรี 

1.1ประวัติเมืองชลบุรี 
 จังหวัดชลบุรี  เป็นดินแดนท่ีปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย 
แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ  โดยใน
ท าเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยาก าหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองช้ันจัตวา ส่วนแผนท่ีไตรภูมิก็มีช่ือต าบลส าคัญ
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ของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ปัจจุบัน
คือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรท้ังบนบกและในทะเล 
มีการท าไร่ ท านา ท าสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนท่ีล่องเรือส าเภาเข้ามา
ค้าขายกับกรุงสยามด้วยดินแดนท่ีเรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ
สามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชน
กลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพื่อการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและก าไล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายท่ีเกิด
จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย 
เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดส ารวจท่ีต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม  พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์โคกพนมดี ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อท่ี 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็น
ท่ีต้ังเมืองโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณา
เขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
2.  สัญลักษณ์และค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
 2.1  ตรำประจ ำจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
  
 
 
 
ตราจังหวัดชลบุรี เป็นรู ปภู เขาอยู่ ริ มทะเล   แสดงถึง สัญ ลักษณ์ส า คัญ  2 ประการของ
จังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์  และ “รูปภูเขำอยู่ริมทะเล” หมายถึง
เขาสามมุข  อันเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักด์ิสิทธิ์   เป็นท่ีเคารพของชาวชลบุรี  ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป  ซึ่งต่างมีความเช่ือตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ท่ีมาเคารพกราบ
ไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึง
กลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด   
 
 
 
 

 2.2  ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
  “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน   จักสานดี  ประเพณีว่ิงควาย”  
 

 2.3  ดอกไม้และต้นไม้ประจ ำจังหวัด  
          ดอกไม้ประจ ำจังหวัด  ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี   คือ  ประดู่ป่ำ  ช่ือ
วิทยาศาสตร์  Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เปลือกต้นสีน้ าตาลด าแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มี
ดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อท่ีซอกใบ  กลีบดอกสีเหลืองอ่อน  และ
มีกล่ินหอมอ่อนๆ  ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์  เช่น  เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  แก่นให้ผ้าได้

ธงประจ ำจงัหวดัชลบุรี ตรำประจ ำจงัหวดัชลบุรี 
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ดี ใบผสมกับน้ าใช้สระผม และประโยชน์ในทางสมุนไพร  คือ  แก่นมีรสขมฝาดร้อน  ใช้บ ารุงโลหิต  แก้
กระษัย  แก้ คุดทะราด  แก้ผ่ืนคัน  และขับปัสสาวะพิการ 

 

 2.4  วิสัยทัศน์จังหวัด 
  “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจช้ันน า โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ท่ีเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานท่ีท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติท่ียั่งยืน” 

 

 2.5  พันธกิจจังหวัด 
 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
 2.  สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

           3.  บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          4.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
 5.  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 

2.6  ค่ำนิยมจังหวัดชลบุรี 
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
 
 2.7  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้
     ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับความเปล่ียนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ
     ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  ประชาชนมี
     ความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการ 
     เรียนรู ้
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวน  
     การมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ 
     ประโยชน์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความ 
     ต้องการของตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเพิ่ม
     ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับเปล่ียนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และ
     พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและ 
     แหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
     จังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3.  ประวัติควำมเป็นมำของเมืองพัทยำ 
3.1  ประวัติเมืองพัทยำ 

 เดิมท่ี "พัทยำ" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ  เริ่มรู้จักกันจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 
2310 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า 3เดือน พระยาตาก (สิน)ขณะนั้นยังเป็นพระยาก าแพงเพชร ลง
ความเห็นว่าหากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไปจะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอน
พระยาก าแพงเพชรจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปต้ังหลักใหม่ให้มีก าลังทัพเข้มแข็งขึ้นค่อยกลับมากู้กรุงคืน
พระยาก าแพงเพชรได้เริ่มเคล่ือนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอยหนี
การตามล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระท่ังเลยเข้าแขวงเมือชลบุรีพระยาก าแพงเพชรหยุดพักทัพที่บริเวณ 
หน้าวัดใหญ่อินทรารามในปัจจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ ต าบลนา
เกลือแขวงเมืองบางละมุง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังสถานีต ารวจภูธรพัทยำ     ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าวเอาไว้ว่าขณะท่ี นำยกลม  เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ท่ีนั่นต้ังทัพคอยสกัดคิดจะ 
 
ต่อรองพระยาก าแพงเพชรในตอนนั้นขึน้ช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารที่ร่วมเดินทางมาแห่
ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรงกลัว
พระเดชานุภาพวางอาวุธส้ินพาพรรคพวกพลเข้าร่วมกองทัพกับพระยาก าแพงเพชรจากนั้นพระยาก าแพงเพชร
ก็น้ าทัพไปหยุดประทับ ณ สถานท่ีท่ีมีหนองน้ าครั้งรุ่งขึ้นหรือวันองัคารแรม 6 ค่ าเดือนยี่ นายกลมจึงน าไพร่พล
หมื่นหนึ่งน าทัพไปถึง ณ ต าบลหนึ่งและหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอมเทียนและทุ่ง
ไก่เต้ีย สัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกต าบลนี้ว่า "ทัพพระยา"และเปล่ียนมาเรียกใหม่ 
"พัทธยา"เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณท่ีพระยาตากมาต้ังทัพนั้นท าเลดี และมีลมทะเลช่ือ "ลมพัทธยา"ซึ่งก็คือลม
ท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานท่ี แห่งนี้ว่า "หมู่บ้ำน
พัทธยำ"ต่อมาปัจจุบันค าว่า"พัทธยำ"ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยำ"     
 3.2  ลักษณะทำงกำยภำพ        

 ท่ีต้ัง เมืองพัทยา  ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออก บริเวณเส้นรุ้งท่ี  13 °เหนือ  และเส้นแวงท่ี  101°
ตะวันออก อยู่ในท้องท่ีอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร    
ตั งอยู่  เลขท่ี  171  หมู่ 6  ถนนพัทยาเหนือ  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260    
อาณาเขต                        
ทิศเหนือ       :  เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย          
ทิศตะวันออก :  ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันออกประมาณ 900 เมตร)   
ทิศตะวันตก      :  ขนานกับแนวชายฝ่ังทะเล                               
ทิศใต้             :  จรดพื้นท่ีต าบลห้วยใหญ่       
 พื นที่ทั งหมด 208.10 ตำรำงกิโลเมตร  (130,062.50 ไร่)     
 - พื้นดิน  (รวมเกาะล้าน)      53.44      ตารางกิโลเมตร  (33,400 ไร่)   
 - พื้นน้ า                          154.66    ตารางกิโลเมตร  (96,662.50 ไร่) 
          - เกาะล้าน                       4.07       ตารางกิโลเมตร  (2,543.75 ไร่)   
  พัทยาประกอบด้วยพ้ืนที่  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 
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3. ต าบลห้วยใหญ่               หมู่ 4 4. ต าบลหนองปลาไหล         หมู่ 6, 7 และ 8 
ในส่วนชำยหำดของพัทยำมีควำมยำวประมำณ 15 กิโลเมตร 

3.3  สภำพภูมิประเทศ 
เมืองพัทยาต้ังอยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง มีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลหนองปรือและพื้นท่ี

บางส่วน   อยู่ในเขตต าบลนาเกลือ  ต าบลห้วยใหญ่และต าบลหนองปลาไหลลักษณะภูมิประเทศ   เป็นท่ี
เนิน  มีท่ีราบน้อย  ท่ีราบส าคัญจะเป็นท่ีต้ังของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านท่ีพักอาศัย
จะอยู่ถัดจากหาดพัทยาขึ้นไปทางตอนบน  โดยท่ีราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเต้ีย ๆ สูงไม่เกิน 100 ม.รทก. 
นับต้ังแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเต้ีย ความสูงประมาณ  35 ม.รทก.(เมตรท่ีระดับน้ าทะเลปานกลาง)บริเวณ
ถัดลงมาเป็นเขาน้อยเขาตาโลและเขาเสาธง  สูงประมาณ  65 ม.รทก. (เมตรที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง)  

แนวเขานี้แตกตัวออกไปต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก   ซึ่งติดกับชายฝ่ังทะเล  สูง
ประมาณ  98 ม.รทก.   ซึ่งท าให้เกิดท่ีราบระหว่างเชิงเขากับชายฝ่ังทะเลอีก 2 แห่ง  อยู่ทางตอนบนและ
ตอนล่าง  โดยท่ีราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีบริเวณนาเกลือ      ซึ่งเป็นท่ีต้ังของศูนย์กลางของชุมชนแถบ
นี้  ส่วนท่ีราบตอนล่าง  มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝ่ังทะเล   ซึ่งห่างจากชายฝ่ังทะเล
ประมาณ  1  กิโลเมตร  และจากลักษณะของเนินเขาและท่ีราบดังกล่าว  ท าให้เกิดทางน้ าตาม
ธรรมชาติ  ลักษณะล าน้ าโดยท่ัว ๆ ไป  มีขนาดเล็กและต้ืนเขินในช่วงฤดูแล้ง   เช่น  คลองนาเกลือ  คลองเสือ
แผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น รวมท้ังในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ
อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลประมาณ  8  กิโลเมตร  เช่น  เกาะล้าน เกาะครก  และเกาะสาก 

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

ตะกอนดินและหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้ าซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึงปัจจุบัน
ลักษณะ     ดังกล่าวส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นท่ีเมืองพัทยา 

2. หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคไทรแอสสิก 
พบเห็นได้ท่ัวไปโดยเฉพาะริมชายฝ่ังทะเล 

3. หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัสพบเห็นได้ทางด้านตะวันตกของเมือง
พัทยาเป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิทหน่วยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เป็นหน่วยหิน
ตะกอนและหินแปรที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส  ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหินดินดาน 
หินทรายในหลาย ๆ บริเวณท่ีแปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์  หินอาร์กิลโลท์  หินควอร์ทไซด์และหินชนวน  พบเห็น
ได้บริเวณแนวชายฝ่ังทะเลต้ังแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะล้าน) 

 
 
 
 

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

สองห้างสรรพสินค้าหลักก็ตั้งอยู่พัทยำกลำงนี้เช่นกัน  ท่ีนี่ยังมีตรอกซอยเล็กๆ มากมาย   โดยมีซอยไปรษณีย์ 
และซอยพัทยำแลนด์ 1,2 และ 3 เป็นหลัก ส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวต้ังอยู่ท่ีถนนเลียบชำยหำดใกล้ๆ กับ
แยก พัทยำใต้ "วอร์คกิ ง สตรีท" ซอยต่างๆ จะพาคุณสู่ถนนสายสอง ซึ่งมีบำร ์  ร้ำนอำหำร  และร้านอุปกรณ์
ด าน้ าเล็กๆ สองร้าน   ท่ีนี่ยังมีโรงแรมและเกสเฮาส ์เล็กๆที่เสนอ ราคาท่ีพักแบบสมเหตุสมผล 
 

พัทยำนำเหนือ (นำเกลือ) 
     ในอดีตก่อนท่ีน่าเกลือจะเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว    เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมาก่อน  อาชีพหลักของ
ชาวนาเกลือ  คือ  การท านำเกลือ จึงท าให้มีกล่ินอายของบ้าน เรือโบราณอยู่ในปัจจุบัน ท่ีนำเกลือ คุณยังคง
จะได้เจอบ้านเรือนเก่าๆ ท่ีท าด้วยไม้, ถนนสายแคบๆ  ร้านก๋วยเต๋ียวท้องถิ่น และเรือหาปลา  บรรดาบ้านเรือน
ท่ีสร้างอยู่เหนือ แอ่งน้ าดูเหมือนกันภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับร้านขายของหัตถกรรมซึ่งเป็น
หัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อไปถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ เริ่มต้นถนนเลียบชำยหำด
อาณาเขตพัทยำเหนือ  ส่ิงแวดล้อมก็จะดูแตกต่างจากนาเกลือไปอย่างส้ินเชิง  บรรดาโรงแรม บ้านพัก และ
ร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้นมากมายติดกับถนนเลียบชำยหำดและท่ีนี่คุณยังสามารถเดินเล่น ใต้ร่มต้นปาล์มไปตาม
ทางเดินเท้าเลียบชำยหำด ท่ีเพิ่งสร้างเสร็จไปยังส่วนของพัทยำ    ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าถนนสองสายสอง
พัทยำ  ซึ่งมีโรงแรม  แหล่งช็อปป้ิง  คลับ บาร์ และส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวต้ังอยู่ 
พัทยำใต้ 
     ถนนพัทยาใต้โค้งมากจากถนนเลียบชำยหำด แหล่งชุมชนแถบนี้ถูกเรียกว่า  "วอล์คกิ ง สตรีท (Walking 
Street)"   เขตเดินเท้านี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ จะน านักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าเล็กๆ มากมาย ซึ่ง
บริการ ร้านขายเส้ือผ้า ร้านขายเครื่องกีฬา ร้านขายเครื่องประดับ และร้านขายของท่ีระลึก  ท่ีนี่ยังมีบาร์
มากมาย และยังมีร้านอาหารทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการรบัประทาน
อาหาร พัทยาใต ้นั้นเก่าแก่และดูวุ่นวายกว่าส่วนอื่นๆของเมืองพัทยาคุณสามารถเดินทะลุโรงแรมสยามเบชอร์ 
(Siam Bayshore)   และถนนอัฐจินดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเขตแดนเมืองพัทยำใต ้ เดินไปตามซอยเล็ก ๆ 
โดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะเล็กซักแค่ไหนแต่มันจะน าทางคุณสู่ถนนพระต าหนักซึ่งเป็นด้านหลังของพทัยาและ
น าไปสู่ ถนนพัทยาสายสอง           
หำดจอมเทียน                                 
 รอบๆ หำดจอมเทียนก็เหมือนกับหลายๆ  ท่ีในประเทศไทยซึ่งคุณจะเจอการสะกดค าท่ีแตกต่างกัน
ของค าว่า "Jomtien"  หาดหกกิโลเมตรของหำดจอมเทียนถูกแบ่ง จากส่วนอื่นๆในเมืองพัทยาด้วยเนินเขา
ด้านหลังของพัทยำใต ้  เมื่อขับรถผ่านเนินเขา และผ่านพระพุทธรูปใหญ่  รวมท้ังโรงแรมรอยัลคลิป  ก็จะลงมา
สู่หาดท่ีค่อนข้างเงียบ  หาดนั้นก็คือหำดจอมเทียน ชำยหำดนี้เป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมของกีฬาทางน้ า  
เนื่องจากพื้นท่ีแถวนี้มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมาจากอ่ำวไทย   และทะเลท่ีหาดนี้ยังมีความ คับค่ังของเรือ
น้อยกว่าท่ีอ่ำวพัทยำนอกจากนี้หาดจอมเทียนยังเป็นที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดด 
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คณะผู้ด ำเนินงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
 1.  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 2.  นายวิทยา    อินสว่าง  รองผู้อ านวยการ 
 3.  นายณรงค์   สุขเจริญ  รองผู้อ านวยการ 
 4.  นางเสาวลักษณ์   บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ 
 5.  นายพงศ์สรณ์   บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 1.  นางสุรีย์   หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 2.  นางอัญชลี   บุญก่อ  หัวหน้างานบุคลากร 
 3.  นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
 4.  นางสาวธนภรณ์  ศิลาราช  หัวหน้างานทะเบียน 
 5.  นางอารีรัตน์   เสียงเพราะ หัวหน้างานพัสดุ 
 6.  นายนพรัตน ์   กล่ินหอม หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 7.  นางสาวชัญญาภัช  นาชัยทอง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 8.  นายนที   ลอยเมฆ  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
 9.  นายชาตรี     ม่วงเขาแดง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
คณะผู้จัดท ำข้อมูลสถำนศึกษำ 
 1.  นายสง่า  คูค า  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 2.  นายภานุมาศ  พุมมา  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 3.  นายเดชา  เฉยพันธ์  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 4.  นายบอย  โคคตรภักดี ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 5.  นางสาวระพินนาถ   จุลเสวก  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
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