
1 
 

 
 
 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
 

ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2562 
ฝึกงานตั้งแต่ วันที่  13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี  7 กันยายน 2562 

 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน - นักศึกษา ระบบ 

ระดับชั้น 

สาขาวชิา 

1 TSIX5 Hotel 1 นางสาวศิริธร ขมเล็ก ปกติ บช.ช.3 

 
555/85 ม.5 ถ.นาเกลือ 12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวเบญญาพร แก้วศร ี ปกติ กต.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวศิริวิภา มูลละ ปกติ กต.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 225800 4 นายกฤตธีระ ชัยวิรัตน ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 225890 5 นายจิตวัต โอ่งทอง ปกติ ชฟ.ช.3 

  
6 นายธนากร ศรีระชาติ ปกติ ชฟ.ช.3 

  
7 นายสุรยุทธ สุขเสน ปกติ ชฟ.ช.3 

  
8 นายเสรี อุสารัมย ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  
9 นายเกริกฤทธิ ์ นพศร ี ปกติ ชฟ.ช.3 

  
10 นางสาวเจนจิรา เปี่ยนขุนทด ทวิ กร.ช.3 

  
11 นายอาทิตย ์ บัวคลี่ ทวิ กร.ช.3 

  
12 นางสาวจุฬาลักษณ์ รั่นอรัญ ทวิ กร.ช.3 

  
13 นายทรัพย์ไพศาล แสงจันทร ์ ทวิ กร.ช.3 

       

2 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร ์ลิงค์ จํากัด 1 นางสาวอัมพกิา ประชาราษฎร์ ปกติ บช.ช.3 

 
91/20 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวรวิสรา ลีพรม ปกติ บช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 494549 , 099 - 4251333 3 นางสาวกานดารัตน ์ พานทอง ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 494551 4 นางสาวศศิชา แก่นสาริกา ทวิ ลจ.ส.2 

       

3 บริษัท บ้านบัญช ีจาํกัด 1 นายมนตรี ศิริสวัสดิ ์ ปกติ บช.ช.3 

 
119/3 - 4 ม.11 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวศิริมา ธงยศ ปกติ บช.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวสุพรรษา ใจซ่ือ ปกติ บช.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 425805 , 081 - 6405333 

     

 
โทรสาร   038 - 425806 

     
       

4 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 1 นางสาวอรทัย งามวงษ์ ปกติ บช.ช.3 

 
301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสุทธิดา จันทร์เทศ ปกติ บช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 259999 

     

 
โทรสาร   038 - 259990 

     
       

5 การไฟฟูาสว่นภูมภิาคเมืองพัทยา 1 นางสาวพัชชา ทับมาลา ปกติ บช.ช.3 

 
100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสาริยา วรสาร ปกติ บช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 221861 3 นางสาวเรวิกา วิมล ปกติ บช.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 221003 4 นางสาวจีรวรรณ สอนอาจ ปกติ บช.ส.2 

 
การไฟฟูาสว่นภูมภิาคเมืองพัทยา (ต่อ) 5 นายอนาวิน วรรณคํา ปกติ คธ.ส.2 
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6 นายวิทวัสชัย วงษ์ศักดา ปกติ คธ.ส.2 

  
7 นายณัฐพล จันทร์กระจ่าง ปกติ ชฟ.ช.3 

  
8 นายฐภัทร โคตรรัตน์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  
9 นายพัลลภ สุขจริง ปกติ ชฟ.ช.3 

       

6 บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 1 นางสาวรุจิราวรรณ์ อยู่เย็น ปกติ บช.ช.3 

 
220/26 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวธัญญารัตน ์ ภูมิคอนสาร ปกติ บช.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 423115 - 6 

     

 
โทรสาร   038 - 426519 

     
       

7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด บางละมุง 206 (หนองเกตุใหญ่) 1 นางสาวอาลยีา แสวงแก้ว ปกติ บช.ช.3 

 
700/131 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  033 - 096008 

     

 
โทรสาร   033 - 096008 

     

       
8 การไฟฟูาสว่นภูมภิาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 นางสาวสุชัญญา ทองพระพักตร์ ปกติ บช.ช.3 

 
80 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

     

 
โทรศัพท์  038 - 130212 

     

 
โทรสาร   038 - 130211 

     

       
9 บริษัท วัชร มารีน จาํกัด 1 นางสาวปิยนุช พืชพันธุ ์ ปกติ บช.ช.3 

 
140/94 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาววรรณรัตน์ เพ็งมา ปกติ บช.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 418500 

     

 
โทรสาร   038 - 418547 

     
       

10 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 จํากัด สาขาแหลมฉบัง 1 นางสาวอาทิตยากร อรุณเนตร ปกติ บช.ช.3 

 
4/31 - 32 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  084 - 5559168 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
11 ธนาคารออมสินวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 นายรัชชานนท ์ ทับทิมทอง ปกติ บช.ช.3 

 
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวพัชรา วงศ์หาแทน ปกติ บช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 221643 3 นางสาวไพลิน คล่องแคล่ว ปกติ บช.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 221818 4 นางสาวสุวรรนิษา วงษ์ลา ปกติ บช.ช.3 

 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 5 นายจิรพัทธ ์ ศรีสว่าง ปกติ คธ.ช.3 

  
6 นางสาววชิรญาณ์ ชาติสม ทวิ กร.ช.3 

  
7 นางสาวอมรรัตน ์ พิกุลแกว้ ทวิ กร.ช.3 

  
8 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงหาทรัพย ์ ทวิ กร.ช.3 

  
9 นางสาวอรัญญา นักราจารย ์ ทวิ กร.ช.3 
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10 นางสาวจันจิรา ศรีสัมฤทธิ์ ทวิ กร.ช.3 

  
11 นายอภิชาต ิ บุญสังข์ ทวิ กร.ช.2 

  
12 นางสาวกานต์ชนิต กลับวุ่น ทวิ กร.ช.2 

  
13 นางสาวธัญลกัษณ ์ ครองเช้ือ ทวิ กร.ช.2 

  
14 นายถิรนัย คํามา ทวิ กร.ช.2 

  
15 นางสาวกันตยิา สืบเผ่า ทวิ กร.ช.2 

  
16 นางสาวณัฐพร บุญอะนะ ทวิ ชย.ช.2 

  
17 นายธงศักดิ ์ ใจยะสาร ปกติ ชอ.ช.3 

  
18 นางสาวมนัสว ี แดงมณี ปกติ ชอ.ช.3 

  
19 นายธีรภัทร เล่ปะสุวรรณ ปกติ ชอ.ช.3 

  
20 นางสาวสุภาวด ี คําทอง ทวิ ชย.ช.2 

  
21 นางสาวศุภนิดา อินทลักษ ์ ปกติ กต.ช.3 

  
22 นายวธัญญ ู ท้วมมัย ปกติ บช.ส.2 

  
23 นายมงคลชัย 

กาเบรียล วัน
ลีลา 

ทวิ ชก.ช.3 

  
24 นายธนพล บุญแท ้ ทวิ ชก.ช.3 

       

12 การประปาสว่นภูมภิาคสาขาพัทยา 1 นางสาวศิริรัตน์ ยะภกัด ี ปกติ บช.ส.2 

 
26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวรเชษฐ ์ สุดสาลี ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 222461 - 5 3 นางสาวเพ็ญวภิา แต่งเมือง ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 222090 

     

       
13 บริษัท โตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุร ี จํากัด 1 นางสาวสุพัตรา ดาทอง ปกติ บช.ส.2 

 
18/4 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวอมรรัตน ์ บุญหงษ์ ปกติ บช.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 719999 ต่อ 161 3 นางสาวศิริลักษณ์ ทําธุระ ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 719915 4 นางสาวพิมพกานต ์ นัยเนตร ปกติ คธ.ช.3 

  
5 นางสาวเกตน์สิรี ขุนทองนุ่ม ปกติ คธ.ช.3 

  
6 นางสาวศศิทรา แสงสี ปกติ คธ.ส.2 

  
7 นางสาวนฤมล ทิมสายสวัสดิ ์ ปกติ คธ.ส.2 

  
8 นายชัยวัฒน ์ ฉิมสุข ทวิ ชย.ช.2 

       
14 ธนาคารออมสินสาขาอา่วอุดม 1 นางสาวพรนภา นวลจันทร์ ปกติ บช.ส.2 

 
143/16 - 17 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวสุวรรณา เหลาวงษ์ศร ี ปกติ บช.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 351818 

     

 
โทรสาร   038 - 315819 

     

       
15 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พัทยาชัยทิพย์กอ่สร้าง 1 นางสาวปรารถนา ศรีประเสริฐ ปกติ บช.ส.2 

 
65/1 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 221228 

     

 
โทรสาร   038 - 223094 
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16 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนย์ฯพัทยา 1 นางสาวขนิษฐา กรุมรัมย์ ปกติ บช.ส.2 

 
79 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวจิราพร สงัด ปกติ บช.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 703111 

     

 
โทรสาร   038 - 703104 - 5 

     

       
17 สํานักงาน พี แอนด ์อาร ์การบัญชี 1 นางสาวสสิมา โต๊ะมี ปกติ บช.ส.2 

 
202/197 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวปาริฉัตร เอื้ออาดูลยก์ูล ปกติ บช.ส.2 

 
โทรศัพท์ 083 - 1155255 

     

 
โทรสาร  038 - 411922 

     

       
18 บริษัท มาร์ช ออโต้ 2010 จํากัด 1 นางสาววิรัญชนา วิบูลย์กุล ปกติ บช.ส.2 

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

     

 
โทรศัพท์  038 - 491133 

     

 
โทรสาร   038 - 491134 

     

 
E - mail  Address:info@marchauto2010.co.th 

     
       

19 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท 1 นางสาวสุวรรณา สมเด็จ ปกติ บช.ส.2 

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

     

 
โทรศัพท์  038 - 702777 ต่อ 3701 

     

 
โทรสาร   038 - 702778 

     

       
20 บริษัท พรีเชียส เจมส์ คอลเลคชั่น จํากดั 1 นางสาวอสมาภรณ์ ยั่งยืน ปกติ บช.ส.2 

 
98 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 412333 ต่อ 405 

     

 
โทรสาร   038 - 429710 

     

       
21 บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) ศูนย์ฯ พทัยา 1 นายอัครพล โจซิ้ม ปกติ บช.ส.2 

 
191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 422027 

     

 
โทรสาร   038 - 421500 

     

       
22 สถานีตํารวจภูธรบางละมุง 1 นางสาวชัญญาฎา สลุงอยู่ ปกติ บช.ส.2 

 
203 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฐวัตร อิ่มชื่น ปกติ คธ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 221800 - 1 3 นางสาวซารีนา ลีบํารุง ปกติ คธ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 221119 

     

       
23 บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาโรงโปฺะ 1 นางสาวเจนจิรา นานวน ปกติ บช.ส.2 

 
265/6 - 8 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสุภาวิดา คําสะอาด ปกติ บช.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 198420 - 21 

     

 
โทรสาร   038 - 198422 
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24 ธนาคารออมสินสาขาสยามคันทรีคลับ 1 นางสาวน้ําทิพย ์ เหง้าน้อย ปกติ บช.ส.2 

 
19/110 - 111 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 405063 

     

 
โทรสาร   038 - 405064 

     

       
25 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 1 นางสาวอุบลวรรณ สุขสุทธิ์ ปกติ บช.ส.2 

 
328/1 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวธารทิพย ์ เผ่ือนทิม ปกติ บช.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 488777 ต่อ 215 , 200 

     

 
โทรสาร   038 - 427742 , 422740 

     

       
26 การประปาสว่นภูมภิาคสาขาแหลมฉบัง 1 นางสาวไพลิน เปียนวม ปกติ บช.ส.2 

 
215 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 2 นางสาวพิชญา โมกขะศักดิ ์ ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 350447 - 8 ต่อ 13 , 14 3 นางสาวรุจีรัตน ์ ดังชัยภูมิ ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 768408 

     

       
27 โรงพยาบาลบางละมุง 1 นายอานนท ์ ขันชัยภูม ิ ปกติ คธ.ช.3 

 
669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายมงคลชัย เสมามิ่ง ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 411551 - 2 3 นายอนุรักษ ์ จริตกาย ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 428464 4 นายวัชรศร บ่อกาว ี ปกติ คธ.ช.3 

  
5 นางสาวศุภนิดา คุ้มตีทอง ปกติ คธ.ส.2 

  
6 นายวณัฐพงศ์ ปัญญะ ปกติ คธ.ส.2 

  
7 นายอภิเษกซิงห์ เดวี ปกติ ทค.ช.3 

  
8 นายพิพัฒนพ์งษ์ สีระสา ปกติ ทค.ช.3 

       

28 ที่ว่าการอําเภอบางละมุง 1 นายเฉลิมชัย ดีแสน ปกติ คธ.ช.3 

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

     

 
โทรศัพท์  038 - 221124 

     

 
โทรสาร   038 - 222025 ต่อ 115 

     

 
E - mail : banglamungdistrict@hotmail.com 

     
       

29 เทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย 1 นายเอกราช อาสนไชย ปกติ คธ.ช.3 

 
88 ม.3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 170520 ต่อ 114 

     

 
โทรสาร   038 - 170520 ต่อ 117 

     
       

30 บริษัท โฟลเทคเวิลด์ จาํกัด 1 นางสาวอรพิมล สีสอน ปกติ คธ.ช.3 

 
16 ม.8 ถ.เลียบรถไฟ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2 นางสาวสาลิน ี ใจเย็น ปกติ คธ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวนริสา ศาสตร์ประสิทธิ์ ปกติ คธ.ส.2 

 
โทรศัพท์  091 - 8830607 4 นางสาวดวงหทยั กล้ากสิกจิ ปกติ คธ.ส.2 
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โทรสาร   033 - 641382 5 นางสาวจิรนันท ์ ร่มเจียม ปกติ คธ.ส.2 

  
6 นางสาวอารยี ์ ดีบุญชัย ปกติ ชฟ.ช.3 

  
7 นายญาณวรุตม์ เกตุปั้น ปกติ ชฟ.ช.3 

  
8 นางสาวไอลดา พุทธา ปกติ ชฟ.ช.3 

  
9 นายสราวุฒ ิ แซ่วี ปกติ ชฟ.ช.3 

       

31 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลล์ จํากัด (สาขาบางละมุง) 1 นางสาวภัทรชา ผลบุญ ปกติ คธ.ช.3 

 
46/6 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสรารัตน ์ แซ่ตั้ง ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 223099 3 นายบุญญฤทธิ ์ ปูองคํารส ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 223049 4 นายสิทธพิร ศรีบัวลา ทวิ ชย.ช.2 

  
5 นายสันติภาพ ศรีแจ้ง ทวิ ชย.ช.2 

       

32 สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 1 นางสาวโสภา สุขบรรจง ปกติ คธ.ช.3 

 
99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 2 นางสาวลัดดาวัลย ์ จันทร์ศร ี ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 400808 3 นางสาวสิริวรรณ แตงไทย ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 400419 

     

       
33 บริษัท เอ.ซี.ดี (ไทยแลนด์) จํากัด 1 นางสาวเปรมวด ี ไม้น้อย ปกติ คธ.ช.3 

 
27/38 ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวอนันทพร วงค์ยอด ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  063 - 2204488 , 063 - 2204499 

     

 
โทรสาร   02 - 1231717 

     

       
34 การท่าเรือแหลมฉบัง 1 นายพีรดนย ์ อํามาต ปกติ คธ.ช.3 

 
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 2 นายพิรุณ พรหมศิรินนท์ ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 409000 3 นายสุระว ี สังข์ทอง ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 490149 

     

       
35 บริษัท นานาซายน์พัทยา จํากัด 1 นางสาวกุลณัฐ พันแพง ปกติ คธ.ส.2 

 
8/84 - 85 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวกรรณธิมา โพธิ์สุวรรณ ปกติ คธ.ส.2 

 
โทรศัพท์  081 - 0039899 3 นายชลิต บุญธรรม ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 411514 4 นายกสิณ โรมรัน ปกติ ชอ.ช.3 

  
5 นายจิราย ุ เรียงวงษ์ ปกติ ชอ.ช.3 

       

36 บริษัท ไลฟ์ไทม์กราฟฟกิ แอนด์ ดีไซน์ จํากัด 1 นางสาวศยามล อินทร์บํารุง ปกติ คธ.ส.2 

 
166/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  086 - 4092536 , 062 - 2599624 

     

 
โทรสาร   033 - 641679 

     

       
37 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด กาญจนประภาส 1 นางสาวนารานันท ์ ธรรมจินดารัช ปกติ คธ.ส.2 

 
272/131 ม.5 ซ.โพธิสาร ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ 

     

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
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โทรศัพท์  062 - 6989947 , 038 - 426302 

     

 
โทรสาร   038 - 412579 

     

       
38 บริษัท ไมย์เออร ์อินดัสตรีส์ จํากัด 1 นายสิทธิชยั ใจตรง ปกติ คธ.ส.2 

 
38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 2 นายจตุรพัทธิ ์ สาพา ปกติ คธ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 404200 3 นายอิทธิพล แจ่มสว่าง ทวิ ชก.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 490393 4 นายธนวัฒน ์ เส็งเจริญ ทวิ ชก.ช.3 

  
5 นายสารัช บัวคลี่ ทวิ ชก.ช.3 

       

39 ร้าน เดอะ สวีทเทนเนอร์ พัทยา 1 นางสาวบงกช สร้อยฟูา ปกติ คธ.ช.3 

 
94/39 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  086 - 2269460 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
40 บริษัท พี.จี.ที. (2007) จํากัด 1 นางสาวพรรณพิลาศ ถนอมพันธุ ์ ปกติ คธ.ส.2 

 
162/2 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายเกียรติศักดิ ์ เอี่ยมมาตร ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 170571 - 2 3 นายอนวรรษ ศิริรัตน์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 170570 4 นายวิสธุัช เลิศทรัพย์อําไพ ทวิ ทอ.ส.2 

  
5 นายอานนท ์ เฉยดิตถ์ ทวิ ทอ.ส.2 

  
6 นายนัทธพงศ์ มิ่งขวัญ ทวิ ทอ.ส.2 

  
7 นายปรีชาพล สายยศ ทวิ ทอ.ส.2 

  
8 นายเกริกพล สาชะนะ ทวิ ชฟ.ส.2 

  
9 นายพงศธร พิมเคน ทวิ ชฟ.ส.2 

  
10 นายปรมินทร ์ อินตระวังค์ ทวิ ชฟ.ส.2 

  
11 นางสาวกัญจนพร พานเงิน ทวิ ชช.ส.2 

  
12 นายชนะพล ลอยวิสุทธิ ์ ทวิ ชช.ส.2 

       
41 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จํากัด (โรงบาํบัดน้ําเสียเมืองพัทยา) 1 นายณัฐกฤต กระสิน ปกติ คธ.ช.3 

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

     

 
โทรศัพท์  02 - 9439795 

     

 
โทรสาร   02 - 9439795 

     

       
42 เทศบาลตําบลหนองปลาไหล 1 นางสาวจิตรลดา สังข์ทอง ปกติ คธ.ช.3 

 
56/2 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวรัตนกรณ์ ห้วยใหญ ่ ปกติ คธ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 170668 

     

 
E-Mail    info@nongplalai.go.th 

     

       
43 บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) จํากัด 1 นางสาวตวงรักษ ์ สมุทรวานิช ปกติ คธ.ส.2 

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

     

 
โทรศัพท์  038 - 480208 - 15 

     

 
โทรสาร   038 - 480207 
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44 บริษัท เฟิร์ทคลาส แอคเคาท์ จํากัด 1 นายสุวรรณ พูลผล ปกติ คธ.ช.3 

 
179/7 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 411031 

     

 
โทรสาร   038 - 411032 

     

       
45 ร้าน Case 100 เดียว (สาขา รอยัล การเ์ด้น พลาซ่า พัทยา) 1 นางสาวจินตนา ผลสินธุ์ ปกติ กต.ช.3 

 
218 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  087 - 7401133 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

46 บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด สาขาพทัยาเหนือ 1 นางสาวณัฐธยาน ์ สิทธิเจริญยศ ปกติ กต.ช.3 

 
221/19 ม.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวณัฏฐา อุ่นนา ปกติ กต.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  062 - 6029268 , 091 - 4515532 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

47 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2 1 นางสาวสเก็ตดาว น้อยเอี่ยม ปกติ กต.ช.3 

 
ตึกทะเลทองทาวเวอร ์53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา 

     

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 330702 - 3 

     

 
โทรสาร   038 - 330130 

     
       

48 บริษัท เอ บ ีแอล โลจิสติกส ์จํากัด 1 นางสาวสุดารัตน ์ เรือนทอง ปกติ กต.ช.3 

 
46/19 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  098 - 2648542 

     

 
โทรสาร   038 - 400799 

     

       
49 บริษัท นิคส์วิศวกรรม จํากัด 1 นางสาวพันภิษา สารฤทธิ ์ ปกติ กต.ช.3 

 
56/33 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 223898 - 9 

     

 
โทรสาร   038 - 223896 

     
       

50 บริษัท เอ แอนด์ จ ีเทคโนโลยี จํากัด 1 นางสาวอรัญญาพร หอมระรื่น ปกติ กต.ช.3 

 
300/30 ม.1 ต.ตาสิทธิ ์อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

     

 
โทรศัพท์  038 - 959506 - 7 

     

 
โทรสาร   038 - 959508 

     

       
51 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด สาขาพัทยา 1 นางสาวกัญญาณัฐ หมื่นยุทธ ์ ปกติ กต.ช.3 
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16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนวัฒน ์ นบไปล ่ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 703333 - 7 3 นายวีรพงษ ์ พวงมณ ี ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 197344 

     

       
52 บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จํากัด (สาขาบางละมุง 4270) 1 นางสาวนงนุช บรรจง ปกติ กต.ช.3 

 
171/17 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  082 - 6674612 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
53 บริษัท อัลฟุา เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 1 นางสาววัลยา พลีขันธ ์ ปกติ กต.ช.3 

 
315/315 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  094 - 4649282 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

54 บริษัท วิมลรัตน์ฮาร์ดแวร์ จํากัด 1 นางสาวศุกลภัทร สุขสวัสดิ ์ ปกติ กต.ช.3 

 
137/11 ม.2 ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250 

     

 
โทรศัพท์  038 - 078924 

     

 
โทรสาร   038 - 078924 

     

       
55 บริษัท ศุภมิตรฟููด (2014) จํากัด 1 นางสาวพัชรมัย ฉิมชา ปกติ กต.ช.3 

 
333 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวกรกนก เฟือยตา ปกติ กต.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 414880 

     

 
โทรสาร   038 - 414880 

     
       

56 บริษัท พัทยา ฮอนดา้คาร์ส์ จํากัด 1 นางสาวชฎาพร พรมแพง ปกติ กต.ช.3 

 
297/6 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นายภัทรพล คงมั่น ทวิ ชย.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 727315 - 20 

     

 
โทรสาร   038 - 410223 

     
       

57 บริษัท โคซ่ี บีช โฮเต็ล จํากัด 1 นางสาวประกายดาว ทองคํา ปกติ กต.ช.3 

 
400 ม.12 ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวสุพรรณษา โพธิ์แก้ว ปกติ กต.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20260 3 นางสาวอุบลรัตน ์ ประกายะศรี ปกติ กต.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 418555 4 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟักทอง ปกติ กต.ช.3 

 
E - mail  reservation@cosybeachhotel.com 

     
       

58 บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จํากัด 1 นางสาวณัฐวรรณ บุญรังษี ปกติ กต.ช.3 

 
99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ 2 นางสาวธญาลักษณ ์ ต้ออาษา ปกติ กต.ช.3 

 
ชั้น 21 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 3 นางสาวสุดารัตน ์ แสนจันทร ์ ปกติ กต.ช.3 

 
จ.นนทบุรี 11120 4 นางสาวฐาปน ี ดวงภักดีรัมย ์ ปกติ กต.ช.3 
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โทรศัพท์   02 - 8365999 5 นางสาวธนาภรณ์ ปลอดกลาง ปกติ กต.ช.3 

 
โทรสาร    02 - 8365998 

     
       

59 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด(มหาชน) 1 นางสาวศิรินภา โทรัตน์ ปกติ กต.ช.3 

 
333 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 410073 

     

 
โทรสาร   038 - 360456 

     

       
60 สํานักงานศุลกากรทา่เรือแหลมฉบัง 1 นางสาวทิพเนตร แย้มมณ ี ปกติ กต.ช.3 

 
919 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 407777 

     

 
โทรสาร   038 - 407702 

     

       
61 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สมเพชรเจริญทรัพย์ รหัสสาขา 2991 1 นางสาวพจมาน โพธิ์กลิ่น ปกติ กต.ช.3 

 
สาขา ทีดับบลิวพัทยาสาย 3 

     

 
259/1,259/3 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 423913 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

62 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1 นางสาวนริศรา กองแก้ว ปกติ กต.ช.3 

 
677/32 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวบุษกร ท้วมเกิด ปกติ กต.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 068077 3 นายกันต์ทศน ์ อินทรประสาท ปกติ กต.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 068077 

     

       
63 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด (สาขาโลตัสพัทยาใต้) 1 นางสาวจุฑาภรณ์ คําเกตุ ปกติ กต.ช.3 

 
408/2 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 300800 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

64 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 1 นางสาวปวันรัตน ์ เสาประโคน ปกติ กต.ช.3 

 
สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา 2 นางสาวอารีรัตน ์ ปะหูปะปา ปกติ กต.ช.3 

 
456,777,777/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 3 นายเกรียงไกร อินมณ ี ปกติ กต.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 4 นางสาวภัทรสุดา ไหลเลื่อน ปกติ กต.ช.3 

 
โทรศัพท์  033 - 252222 5 นางสาวอริสา รอดช้าง ปกติ กต.ช.3 

 
โทรสาร         - 6 นางสาววรรณลภา วงษ์มะเซาะ ปกติ กต.ช.3 

       

65 บริษัท เอ-วัน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเทนเนอร์ 1 นางสาวพรณัฐชา เจริญสุข ทวิ ลจ.ส.2 

 
ดีพอท จาํกัด 2 นางสาวศิริกาญจน ์ เทศแก้ว ทวิ ลจ.ส.2 
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6 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 8400768 , 038 - 400788 

     

 
โทรสาร   038 - 8400797 

     
       

66 บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จํากัด 1 นางสาวทัศนา ศรีทอง ทวิ ลจ.ส.2 

 
234 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวทัศนีย ์ ศรีทอง ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 415415 - 9 

     

 
โทรสาร   038 - 415555 - 6 

     

       
67 บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จํากัด 1 นางสาวภาวิน ี คีรีนิล ทวิ ลจ.ส.2 

 
7/355 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

     

 
โทรศัพท์  038 - 650295 - 7 

     

 
โทรสาร   038 - 650298 

     

       
68 บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด สาขาเทอร์มินอล 21 1 นางสาวศิริลักษณ์ กุลเกษ ทวิ ลจ.ส.2 

 
777/1 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  096 - 8811128 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

69 บริษัท เวลดี พลัส จํากัด 1 นางสาวจินทิรา ผลสินธุ์ ทวิ ลจ.ส.2 

 
99/684 - 685 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  088 - 2030421 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
70 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 1 นางสาวหทยัรัตน์ ฉลองดํารงค์ ทวิ ลจ.ส.2 

 
123/11 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสุธิดา อินทรวิเชียร ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรศัพท์  02 - 0711618 ต่อ 4042 3 นางสาวพัชร ี เพ็ชรสวัสดิ ์ ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรสาร       - 

     

       
71 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด 1 นางสาวอรวรรณ ว่องไว ทวิ ลจ.ส.2 

 
200/204 ม.3 ถ.นิคมแหลมฉบัง 2 ต.ทุ่งสุขลา 2 นางสาวกาญจนา ภักตร์วิลัย ทวิ ลจ.ส.2 

 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 491304 

     

 
โทรสาร   038 - 439290 

     
       

72 บริษัท กรกฤต ทรานสปอร์ต จํากัด 1 นางสาวพรพณา พรีพรม ทวิ ลจ.ส.2 

 
298/15 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวปภาภรณ์ ประกอบกิจ ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรศัพท์  081 - 3571321 

     

 
โทรสาร   038 - 482436 
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73 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาบางละมุง 1 นางสาววรรณธกานต ์ ใส้พงษ์ ทวิ ลจ.ส.2 

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

     

 
โทรศัพท์  038 - 424317 , 038 - 428225 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
74 บริษัท อาร์ แอนด์ เอส คอนเทนเน่อร์ เซอร์วิส จํากัด 1 นางสาวสุภัทตา แก้วตาล ทวิ ลจ.ส.2 

 
188/97 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวธันลกัษณ์ สุภาษ ี ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรศัพท์  085 - 1276138 3 นางสาวนุชนันท ์ อํารุง ทวิ ลจ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 401156 

     

       
75 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาพัทยาเหนือ 1 นางสาวภัทรานุช สุริยันต์ ทวิ ลจ.ส.2 

 
555/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  033 - 008931 - 8 

     

 
โทรสาร   033 - 008939 

     

       
76 บริษัท อีเคพี โลจิสติกส์ จาํกัด 1 นางสาววัชรินทร์ พรมม ี ทวิ ลจ.ส.2 

 
7/151 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

     

 
โทรศัพท์  085 - 1276138 

     

 
โทรสาร   02 - 5742699 

     

       
77 บริษัท ซีไอเอ็มซี โลจิสติกส์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จาํกัด 1 นางสาวนันทมล สมศรี ทวิ ลจ.ส.2 

 
220/4 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 110752 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
78 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากัด (OSI) 1 นางสาวทัตพิชชา โหราศาสตร์ ทวิ ลจ.ส.2 

 
600/9 ม.11 ถ.สุขาภบิาล 8 ต.หนองขาม 2 นางสาวสุนิสา วรัญตะกามิตร ทวิ ลจ.ส.2 

 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 480766 - 7 

     

 
โทรสาร   038 - 480828 

     
       

79 บริษัท นําชัย โฮม อิเล็คโทรนิกส์ จํากัด 1 นางสาวหทยัรัตน์ ฉลองดํารงค์ ทวิ ลจ.ส.2 

 
353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 716040 - 4 

     

 
โทรสาร   038 - 716048 

     

       
80 บริษัท โตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรี จํากัด 1 นางสาวกมลวรรณ ดีพรวน ทวิ ธบ.ส.2 

 
18/4 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวโยษิตา ไกรวรรณ์ ทวิ ธบ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 719900 
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โทรสาร   038 - 719915 

     

       
81 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด สาขาพัทยา 1 นางสาวมัลลิกา นุชนารถ ทวิ ธบ.ส.2 

 
16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวชลดา ภูถาดถม ทวิ ธบ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 703333 - 7 

     

 
โทรสาร   038 - 197344 

     

       
82 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด(มหาชน) 1 นางสาวอทิตยา อินทปัจ ทวิ ธป.ช.2 

 
331 ชั้น 24 ถ.สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก 2 นางสาววัชราภรณ์ สวยไทยสง ทวิ ธป.ช.2 

 
กรุงเทพมหานคร 10500 3 นางสาวศลิษา หาระพัด ทวิ ธป.ช.2 

 
โทรศัพท์  02-0719000 4 นางสาวฮาวา เล็มเละ ทวิ ธป.ช.2 

 
โทรสาร      - 5 นายเกริกพล กอบธัญกิจ ทวิ ธป.ช.2 

  
6 นางสาวณิชกานต ์ อ่อนประสป ทวิ ธป.ช.2 

  
7 นางสาวอรรถวด ี ใจตรง ทวิ ธป.ช.2 

  
8 นางสาวกนกพร เมตดี ทวิ ธป.ช.2 

  
9 นางสาวขนิษฐา ราชสิงโห ทวิ ธป.ช.2 

  
10 นางสาวศรัณยา มีชัย ทวิ ธป.ช.2 

  
11 นางสาวชนิกรานต ์ นิลวงค์ ทวิ ธป.ช.2 

  
12 นางสาวธาราทิพย ์ เพชรไทย ทวิ ธป.ช.2 

  
13 นายอภิชาต ิ โคตะ ทวิ ธป.ช.2 

  
14 นางสาวชลดา กฤษณะภูต ิ ทวิ ธป.ช.2 

  
15 นางสาวกัณฐิมา คชเสนีย์ ทวิ ธป.ช.2 

  
16 นายณัฐพล พรชัยนิพันธ ์ ทวิ ธป.ช.2 

  
17 นางสาวธัญพัฒน์ ศิริเวชพร ทวิ ธป.ช.2 

       

83 บริษัท ศรีธิคํา มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 1 นางสาวสุข รินนารอด ทวิ ธป.ช.2 

 
57/5 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  064 - 2929888 , 090 - 2979678 

     

 
โทรสาร         - 

     
       

84 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จํากัด สาํนักงานใหญ ่ 1 นายชาญวิทย ์ จิตสมบูรณ์กุล ทวิ ชย.ช.2 

 
55/4 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธงชัย หนองใหญ่ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 223901 3 นายคณาธิป นิลด ี ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 222514 

     

       
85 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลล์ จํากัด สาขาพัทยา 1 นายธณัฐ ช่อม่วง ทวิ ชย.ช.2 

 
329/2 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายจารุพงศ์ สิทธิอมร ทวิ ชย.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายธณาคุณ บุตรเลียง ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 420133 4 นายณัฐวุฒ ิ ลายคราม ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 423379 5 นายอภิรักษ ์ แอมปัดชา ทวิ ชย.ช.2 
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6 นายศักดิ์ชัย พ้นภัยพาล ทวิ ชย.ช.2 

  
7 นายอัณณพ แสงสว่าง ทวิ ชย.ช.2 

  
8 นายศิริชัย ศัตรูพินาศ ทวิ ชย.ช.2 

  
9 นายเดชรภัทธิ ์ เอี่ยมประสิทธิ ์ ทวิ ชย.ช.2 

  
10 นายไตรเทพ แสงจันทร ์ ทวิ ชย.ช.3 

       
86 อู่ ติ่งอะไหล่ยนต์ 1 นายภาคภูม ิ กล้าหาญ ทวิ ชย.ช.2 

 
10/7 ม.7 ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  089 - 4083150 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
87 อู่ โส เซอร์วิส 1 นายนคเรศ ทองไพบูลย์ ทวิ ชย.ช.2 

 
174/44 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายเอนก แก้วละมุล ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรศัพท์  081 -8635786 , 084 -3627803 3 นายภาคภูม ิ ภังภูธร ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรสาร         - 

     

       
88 บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จํากัด 1 นายณัฐศาสตร์ พรมใบ ทวิ ชย.ช.2 

 
สาขาอา่วอุดม - แหลมฉบัง 2 นายธราเทพ ชุมสอน ทวิ ชย.ช.2 

 
88 - 88/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 355222 - 26 

     

 
โทรสาร   038 - 355200 

     
89 อู่ ช่างโต การาจ 1 นายนราธรน์ วะโรรัมย ์ ทวิ ชย.ช.2 

 
9 ม.11 ถ.หนองกระบอก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายพันธ์ศักดิ ์ เข็มทอง ทวิ ชย.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  092 - 1595194 

     

 
โทรสาร         - 

     
90 บริษัท ตงหมิง จํากัด (สาขาที่ 2) 1 นายปฏิภาณ แพงแก้ว ทวิ ชย.ช.2 

 
710/2 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 348333 

     

 
โทรสาร   038 - 348375 

     

       
91 บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จํากัด สาขาพทัยา 1 นายจิตรธนกรณ์ คนพินิจพิศ ทวิ ชย.ช.2 

 
142/67 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นายฉัตรมงคล บุญส่ง ทวิ ชย.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายพงศธร สระบัวทอง ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 703054 

     

 
โทรสาร   038 - 703055 

     

       
92 ร้าน ประจวบ เซอร์วิส 1 นายพุฒิพงศ์ พรมครบุร ี ทวิ ชย.ช.2 

 
84/1 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายภาคิน รัตนสาลี ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  081 - 1575488 3 นายภาดน ุ โปร่งพักตร์ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร         - 4 นายณัฐพล มิ่งขวัญ ทวิ ชย.ช.2 
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93 อู่ รวมใจการช่าง 1 นายธนากร ธงทอง ทวิ ชย.ช.2 

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

     

 
โทรศัพท์ 063 - 3814658 

     

 
โทรสาร        - 

     

       
94 อู่ บ้านล่างเซอร์วิส 1 นายณัฐชล แซ่หวือ ทวิ ชย.ช.2 

 
46 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายนนทวัฒน ์ แสนบุตรดี ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  097 - 0305536 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
95 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ที.เจ.เค. เซอร์วิสทรัคส์แอนด์บัส 1 นายภาณุพงศ์ เหลาแตว ทวิ ชย.ช.2 

 
6/1 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20110 

     

 
โทรศัพท์  080 - 7335578 

     

 
โทรสาร         - 

     

       

       
96 อู่ ช่างอัตเซอร์วิส 1 นายพีรพัฒน ์ อร่ามศร ี ทวิ ชย.ช.2 

 
45/1 ม.1 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  086 - 8235448 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
97 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด บางละมุงทรานสปอรต์ (สํานักงานใหญ่) 1 นายมงคล โคตรโนนกอก ทวิ ชย.ช.2 

 
1 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 241421 , 086 - 3343868 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
98 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชา) 1 นายชินวัตร ชอบลคร ทวิ ชย.ช.2 

 
111/22 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายศิรวิทย ์ งานดี ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 328222 - 0, 038 - 190722 - 5 

     

 
โทรสาร   038 - 190733 

     

 
เว็บไซต์   http://www.mitsuchonburi.com/ 

     
99 บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (สาขาพัทยา) 1 นายศรัญญู อุททา ทวิ ชย.ช.2 

 
33/3 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอัศม์เดช ฤทธิ์บูรณ์ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 489241 3 นายอาษา ฤทธิบูรณ์ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 489445 

     

       

       
100 อู่ อุ๊เซอร์วิสพัทยา 1 นายอนิรุทน ์ แก้วยัง ทวิ ชย.ช.2 

 
19/57 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสิริศักดิ ์ หินซุย ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  085 - 2812640 
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โทรสาร         - 

     

       
101 บริษัท ทิมธรรมเซอร์วิส จํากัด (Honda) 1 นายนภสินธุ ์ รุ่งแก้ว ทวิ ชย.ช.2 

 
159/124 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายเกียรติศักดิ ์ ศิริรัตน์ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  081 - 0033539 3 นายพงศธร ภู่อยู ่ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 088826 - 8 4 นายกฤษดา แสงขํา ทวิ ชย.ช.2 

  
5 นายโยธิน พิกุล ทวิ ชย.ช.2 

  
6 นายศรุต อวนมินทร ์ ทวิ ชย.ช.2 

       
102 บริษัท ทิมธรรมเซอร์วิส จํากัด (Mitsu) 1 นายเจษฎากร ดอกไม้ ทวิ ชย.ช.2 

 
159/124 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายจิรกิตติ ์ แซ่เตียว ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  081 - 0033539 3 นายธีระวัฒน ์ ทองสุมาตร ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 088826 - 8 4 นายวรจกัร สุภาพ ทวิ ชย.ช.2 

  
5 นายอภิสิทธิ ์ มงคลชัยทรัพย์ ทวิ ชย.ช.2 

  
6 นายกจิธิพล จิตตกิจ ทวิ ชย.ช.2 

103 บริษัท เอ็ม.วี.ออโต้บอดี้ แอนด์ เพ็นท ์จาํกัด(สํานักงานใหญ่) 1 นายปรเมษฐ์ เขียนชื่น ทวิ ชย.ช.2 

 
(อีซูซุ) 324/74 ม.2 เคหะทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง 2 นายพัชรพล ขําศร ี ทวิ ชย.ช.2 

 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1021 3 นายสรรพาวุธ สิงห์สนิท ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 222420 

     

 
โทรสาร         - 

     
104 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จํากัด สาํนักงานใหญ ่ 1 นายธนภัทร ทับมณ ี ทวิ ชย.ช.2 

 
55/4 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายพิพัฒน ์ พรมพงษ์ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 223901 3 นายกรวิชญ ์ ญาณศักดิ์ ทวิ ชย.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 222514 4 นายทินกร เปรมศรี ทวิ ชย.ช.2 

  
5 นายพัสกร สันตวงค์ ทวิ ชย.ช.2 

  
6 นายสุวรรณ ศรีทอง ทวิ ชย.ช.2 

  
7 นายชินพัฒน ์ ภู่ดัด ทวิ ชย.ช.2 

  
8 นายพีรพัฒน ์ ภูคําใบ ทวิ ชย.ช.2 

105 บริษัท มาสด้า ชลบุรี จาํกัด (มหาชน) (สาขาพัทยา) 1 นายเกษฎา บอลสิทธิ ์ ทวิ ชย.ช.3 

 
2/25 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายชวลิต ต้นพุฒ ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 196551 3 นายธวัชชัย บําเพ็ญเชียร ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 196552 4 นายธีระพล บุญเย็น ทวิ ชย.ช.2 

       
106 บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จํากัด สาขาศรีราชา 1 นายสุรเดช แก้วฝุาย ทวิ ชย.ช.3 

 
59 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

     

 
โทรศัพท์  038 - 313873 - 5 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
107 บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จาํกัด สาขาแหลมฉบัง 1 นายนพเกา้ โกติรัมย ์ ทวิ ชย.ช.3 

 
777/88 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายชินพัฒน ์ ธรรมนิยม ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 111200 3 นายฐตวัฒน ์ มาศงูเหลือม ทวิ ชย.ช.3 
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โทรศัพท์  038 - 195812 

     

       
108 ร้าน ปราโมทย์ เซอร์วิส 1 นายกฤษณะ พลรบ ทวิ ชย.ช.3 

 
42/28 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  093 - 3878998 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
109 ร้าน อู่ระเริงชัยการช่าง 1 นายธนากร บุญส่งเสริม ทวิ ชย.ช.3 

 
127/45 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

     

 
โทรศัพท์  084 - 5679432 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
110 อู่ สมโภช 1 นายปาราเมศ จิเอี่ยม ทวิ ชย.ช.3 

 
24/34 ม.2 ถ.พรพระภานิมิต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  091 - 1957922 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
111 ร้าน ชัยวัฒน์ดีเซล 1 นายณัฐพล บัวประทุม ทวิ ชย.ช.3 

 
18/61 ม.6 ถ.พรประภานิมิต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายอัษฎาวุธ มะภู่ทอง ทวิ ชย.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายชนะชล นิภาพันธ ์ ทวิ ชย.ช.3 

 
โทรศัพท์  090 - 9963578 

     

 
โทรสาร         - 

     
112 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด บี เอส พี พ ีเอ็นจิเนียริ่ง 1 นายธนภัทร พงษ์สมบูรณ์ ทวิ ชก.ช.3 

 
313 ม.5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 2 นายเจษฎากร บุญเลิศ ทวิ ชก.ช.3 

 
โทรศัพท์  087 - 0085943 , 038 - 893134 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
113 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พรเจริญ พริซิชั่น เอน็จิเนียริ่ง 1 นายศิรสิทธิ ์ ขําชัยภูม ิ ทวิ ชก.ช.3 

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

     

 
โทรศัพท์  085 - 2882969 

     

 
โทรสาร   038 - 072664 

     

       
114 บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด สาขา 00003 1 นายธนชล สวยด ี ทวิ ชก.ช.3 

 
88/14 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 352564 , 084 - 9450531 

     

 
โทรสาร   038 - 352563 

     

       
115 บริษัท ประสิทธิ์ผล แมชชีนเนอรี่ จาํกัด 1 นายธนายุทธ สันโดด ทวิ ชก.ช.3 

 
174/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายพรพิชิต สว่างวงษ ์ ทวิ ชก.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 351128 , 038 -351387 
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โทรสาร   038 - 352140 

     

       

       
116 บริษัท ประชาคม แมชชีนเนอร์ร่ี แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 1 นายพงศกร โสภณ ทวิ ชก.ช.3 

 
207/39 ม.9 ต.สุรศักดิ ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

     

 
โทรศัพท์  038 - 112699 

     

 
โทรสาร   038 - 112690 

     

       
117 บริษัท เจไอทีที อินเวนติ้ง จํากัด 1 นายสุรพล พูนบุญ ทวิ ชก.ช.3 

 
60/44 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  081 - 4063601 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
118 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี้ จํากัด 1 นายณัฐวัตร ศรีโชค ทวิ ชก.ช.3 

 
54/8 - 9 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์   038 - 400883 

     

 
โทรสาร    038 - 400882 

     

 
E - Mail   teccopyoa@gmail.com 

     
119 บริษัท เอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ทเซอร์วสิ จํากัด 1 นายฐิติวัฒน ์ วงศ์ศรี ทวิ ชก.ช.3 

 
41/59 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายพงศา แสงงาม ทวิ ชก.ช.3 

 
โทรศัพท์  062 - 593300 3 นายธนพล พวงมาลัย ทวิ ชก.ช.3 

 
E - mail  sps.supplyparts.service@gmail.com 

     

       
120 โรงกลึงอ๊อดบ่อวิน 1 นายวรฤทธิ ์ ทองคงอยู่ ทวิ ชก.ช.3 

 
251/22 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  081 - 6391806 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
121 บริษัท เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส จํากัด 1 นายพีรวัตร มีสุข ทวิ ทอ.ส.2 

 
87/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  089 - 2442204 , 038 - 490900 

     

 
โทรสาร   038 - 400619 

     

       
122 บริษัท โอคายามา่ (ประเทศไทย) จาํกัด 1 นางสาวศุภรส บดีรัฐ ทวิ ทอ.ส.2 

 
49/27 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวทินมณี ตังกิม ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 401562 - 3 

     

 
โทรสาร   038 - 401560 

     

       
123 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี พรีซีชั่น เวิร์ค จํากดั 1 นายธีรพล เหมือนอิ่ม ทวิ ทอ.ส.2 

 
71 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนวัฒน ์ โหมดขํา ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 069058 3 นายธนพลธ ์ สุกใส ทวิ ทอ.ส.2 



20 
 

 
โทรสาร   038 - 702703 

     

       
124 บริษัท บึงทอง เทค จํากัด 1 นายภานุวัฒน ์ พันธุ์ศรี ทวิ ทอ.ส.2 

 
28/21 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายศุภากร พยาบาล ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 263530 , 081 - 7231080 

     

 
โทรสาร   038 - 641610 

     

       
125 บริษัท จินดา ออโต ้เพ้นท์ จาํกัด 1 นายเจษฎา สุขน้อย ทวิ ทอ.ส.2 

 
17/3 ม.3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวุฒิชยั บุญคง ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  090 - 9925683 , 038 - 190901 ต่อ 101 3 นายชัยณรงค์ ไชยวงค์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรสาร         - 4 นายติณณภพ สายสมุทร ทวิ ทอ.ส.2 

       

       
126 บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จาํกัด 1 นายอัษฎา ถนอมกาย ทวิ ทอ.ส.2 

 
100 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายระพพีัฒน์ มีพันธ ์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 763196 - 9 , 095 - 5721256 3 นายนราธร สีดาสุข ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 482954 

     

       
127 บริษัท ตลาดน้ํา 4 ภาคพัทยา จาํกัด 1 นายชาตรี ทรัพย์พล ทวิ ทอ.ส.2 

 
451/304 ม.12 ถ.สุขุมวิท-พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายสิทธพิล พงศ์สัมฤทธิ์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์ 088 - 444 7777 

     

 
E-mail   info@pfm4.com 

     
128 บริษัท ไทยมีนเทค จํากัด 1 นายธนวัฒน ์ โทนะศรี ทวิ ทอ.ส.2 

 
577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายพรภวิษย ์ เจนกิจ ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 190134 , 089 - 2449380 3 นายจกัรพรรดิ์ สมบูรณ์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 190135 4 นายณัฐพล สุรีลาบท ทวิ ทอ.ส.2 

       
129 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด แหลมฉบังเอ็นจิเนียริง่เซอร์วิส 1 นายธนโชต ิ ภัณฑิราวรโชต ิ ทวิ ทอ.ส.2 

 
28/3 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

     

 
โทรศัพท์ 089 - 0990437 

     

 
โทรสาร  038 - 491317 

     

       
130 บริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์ จํากัด 1 นายอธิศ อ่องเอิบ ทวิ ทอ.ส.2 

 
219 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 494941 

     

 
โทรสาร   038 - 494941 

     

       
131 บริษัท โมเดิร์น อาร์ท เซอร์วิส จํากัด 1 นายนัฐพงค์ พ่วงอินทร์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
104/42 หมู่ที่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  089 - 7488758 
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โทรสาร         - 

     

       
132 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด(มหาชน) 1 นายวิชชากร นาคสุก ทวิ ชช.ส.2 

 
42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 2 นายอัษฎาวุธ แก้วละมุล ทวิ ชช.ส.2 

 
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3 นายสุวรรณศร ไวยฤทธิ ์ ทวิ ทอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 408500 

     

 
โทรสาร   038 - 351554 

     
133 บริษัท อาร์ ที เค เอ็นจิเนียริ่ง ซับพลาย จํากัด 1 นายนครินทร์ ศรีปาน ทวิ ทอ.ส.2 

 
42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 

     

 
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 408500 

     

 
โทรสาร   038 - 351554 

     
134 บริษัท เดอะ สมาร์ท กรุ๊ป จํากัด 1 นายดุลยวัต เรืองเดช ปกติ ชฟ.ช.3 

 
39/43 ชั้น 2 อาคารชุดศรีราชาคอนโดวิว ถ.สุรศักดิ์ 1 

     

 
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

     

 
โทรศัพท์  038 - 112621 

     

 
โทรสาร         - 

     
135 การไฟฟูาสว่นภูมภิาคจอมเทียน 1 นางสาวประภัสสร คู่ราศรี ปกติ ชฟ.ช.3 

 
61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ ่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 907896 , 038 - 111857 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
136 โรงแรม วู้ดแลนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 1 นายพีรพัฒน ์ วันยะ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
164/1 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นายกวินทิพย ์ สงค์ใย ปกติ ชฟ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวชลนณี มาลัยหอม ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 421707 

     

 
โทรสาร   038 - 425663 

     
137 บริษัท ทิฟฟานี่โชว ์พัทยา จํากัด 1 นายธนกฤต สะสิกุล ปกติ ชฟ.ช.3 

 
464 ม.8 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20260 

     

 
โทรศัพท์  038 - 421700 - 5 

     

 
โทรสาร   038 - 421711 - 2 

     
138 บริษัท พีเค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จํากัด (สํานักงานใหญ่) 1 นายณฐกร วงษ์แก้ว ปกติ ชฟ.ช.3 

 
190/4 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวศิริรัตน์ บุญเทียม ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 197948 3 นางสาวจิตกานต ์ รินสอน ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 197949 

     

       
139 ร้าน สหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค 1 นายภวูดล นุกาศรัมย ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
85/2 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวธันย์ชนก นุชแฟง ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  033 - 129881 , 083 - 5984998 

     

 
โทรสาร        - 
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140 โรงแรม พรีมา วงศ์อมาตย ์ 1 นายปัณณทัต ทิพยวนาวัฒน ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
157/22 ม.5 ซ.วงศ์อํามาตย ์ถ.พัทยา - นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นายนราวิชญ ์ ตันแดง ปกติ ชฟ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวสุวีรยา กฤษณานนท ์ ปกติ กท.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 370705 - 7 4 นางสาวสาวิตรี เจริญค้า ปกติ กท.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 370285 

     
141 บริษัท สล็อท-นานไก จาํกัด 1 นายณภัทร แตงไทย ปกติ ชฟ.ช.3 

 
163/40 ม. 7 ถ.อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 2 นายกายธรรม จันทา ปกติ ชฟ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 3513814 

     

 
โทรสาร   038 - 351360 

     
142 บริษัท ทีอาร์ดับบลวิ สเทียริ่ง แอนด์ ซัซเพนชั่น จํากัด 1 นายวิศรุต ทองอ่อน ปกติ ชฟ.ช.3 

 
64/2 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

     

 
โทรศัพท์  038 - 927800 

     

 
โทรสาร   038 - 955208 

     

       
143 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) สาขาชัยพฤกษ์ 1 นายกิตตภิูม ิ ดาราธรรม ปกติ ชฟ.ช.3 

 
35/30-31 ม.9 ซ.ชัยพฤกษ2์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  033 - 001071 

     

 
โทรสาร   033 - 001074 

     
144 บริษัท คอมพิวเตอร์ ไอท ีจํากัด 1 นายสุรเชษฐ์ สง่างาม ปกติ ชฟ.ช.3 

 
115/24 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 2 นายอาํพล อินทรประเสริฐ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  085 - 8319058 

     

 
โทรสาร   038 - 490156 

     

       
145 บริษัท ทรินิต้ี ฟอร์ซ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จํากัด 1 นายศักดา มาสะ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
63/6 ม.4 ซ.บ้านแกรก 4 ถ.สายหลกั 36 ต.หนองปลาไหล 

     

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  063 - 1526546 

     

 
โทรสาร         - 

     
146 ร้าน ช.เซอร์วิสแอร ์ 1 นางสาวศตพร พงศ์พินธวิศ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
92/15-16 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายภูริพัฒน ์ วงศิลา ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  081 - 3922305 , 086 - 8334985 3 นายวรุต ภู่ระย้า ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 240386 

     

       
147 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จํากัด 1 นายศุภกจิ ลาสิม ปกติ ชฟ.ช.3 

 
106/8 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอิทธิพล พงษ์ไพฑูรย์ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 372273 ต่อ 445 

     

 
โทรสาร   038 - 198713 

     

 
E - mail  pranee@laemchabanggolf.com 
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148 ร้าน รุ่งเรืองมอเตอร์ 1 นางสาววราพร สอนสะอาด ปกติ ชฟ.ช.3 

 
458/14 ม.4 ถ.ชัยพรวถิ ีต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  085 - 3972858 

     

 
โทรสาร         - 

     
149 บริษัท อีซี่ เอ็ม แอนด์ อ ีซัพพลาย จํากดั 1 นายศิริชัย โสมชัย ปกติ ชฟ.ช.3 

 
10/41 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศุภักชยั ผาแดงวิทยา ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  095 - 1818666 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
150 โรงแรม ซันไชน์ แอนด์ เรซิเด้นซ์ 1 นายปัญจพล ทรัพย์ศิร ิ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
217/1 ม.10 ซ.8 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 414174 - 9 

     

 
โทรสาร   038 - 421302 

     

       
151 บริษัท ทีพี ออล์ เอเนอจ ีแอนด ์เทรดดิ้ง จํากัด 1 นายมนตรี ปะวะโข ปกติ ชฟ.ช.3 

 
89/3 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  088 - 4865537 

     

 
E - mail  tanoochot@gmail.com 

     

       
152 บริษัท โชลิตกรุ๊ป จํากัด 1 นายรณฤทธิ ์ เทพหาญ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
50/50 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2 นายรุ่งโรจน ์ ชัยมีเขียว ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 195224 

     

 
โทรสาร   038 - 195224 

     

       
153 บริษัท ริเวียร่า ลักซ์ซูรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด (สาํนักงานใหญ่) 1 นายอัษฎา อัคฮาด ปกติ ชฟ.ช.3 

 
406/329-332 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายวิศรุต เสง่ียมโคกกรวด ปกติ ชฟ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายววิัฒน ์ เหลืองบริสุทธิ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 235830 , 081 - 0180765 

     

 
โทรสาร   038 - 231465 

     
154 Pattaya Park Beach Hotel 1 นายอรรถพล ถ้วยทอง ปกติ ชฟ.ช.3 

 
345 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายวธัญญ ู วรวิสันต ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 364110 - 20 

     

 
โทรสาร   038 - 364129 

     

       
155 บริษัท สล็อท-นานไก จาํกัด 1 นายเมธา ศิริ ปกติ ชฟ.ช.3 

 
163/40 ม. 7 ถ.อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 

     

 
จ.ชลบุรี 20230 
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โทรศัพท์  038 - 3513814 

     

 
โทรสาร   038 - 351360 

     
156 บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จํากัด 1 นายวีรพัฒน ์ สิงห์กุล ปกติ ชฟ.ช.3 

 
64/12 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

     

 
โทรศัพท์  038 - 954300 - 4 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
157 บริษัท สวีดเทคดอทคอม จํากัด (Swedtech.com.co.,ltd) 1 นายภาสกร มั่นคง ปกติ ชฟ.ช.3 

 
506/3 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ ์ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายศุภิชยั ศรีวิชัย ปกติ ชฟ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  033 - 670550 , 098 - 4846519 

     

 
โทรสาร         - 

     
158 ร้าน Water shop 1 นายสุเมธ กุลศร ี ปกติ ชฟ.ช.3 

 
142/70 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  086 - 3397066 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
159 บริษัท วิทยาธร จํากัด 1 นายธันวา วงค์ดวงตา ทวิ ชฟ.ส.2 

 
1000/39 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 2 นายณัฐวัฒน ์ กองแก้ว ทวิ ชฟ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 062059 3 นายเป็นหนึ่ง นันทะดี ทวิ ชฟ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 760128 4 นายสัญญา แก้วกูล ทวิ ชฟ.ส.2 

  
5 นายนฤเดช สุริวงค์ ทวิ ชฟ.ส.2 

160 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จํากัด 1 นายวีรภัทร พรมเมส ทวิ ชฟ.ส.2 

 
206 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา 2 นายปรเมศวร ์ อินสิงห์ ทวิ ชฟ.ส.2 

 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 490580 - 5 ต่อ 1105 

     

 
โทรสาร   038 - 493665 

     
161 บริษัท อิโต้ (ประเทศไทย) จํากัด 1 นายจรัสโชค โสดผักแว่น ทวิ ชฟ.ส.2 

 
17/8 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 113911 - 2 , 091 - 8717375 

     

 
โทรสาร   038 - 113910 

     

       
162 ร้าน สุชาติ อิเลคโทรนิค 1 นายอนุรักษ ์ ปุยะโท ปกติ ชอ.ช.3 

 
150/62 ม.2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  089 - 4058285 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
163 วิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 1 นางสาวจุฑารัตน ์ เทียมพล ปกติ ชอ.ช.3 

 
440 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวพรนิสา แหลมกี่ก่าํ ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรศัพท์  086 - 8342803 3 นายกฤตกานต ์ ช่วยนา ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรสาร         - 
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164 ร้าน เทคนิคศูนย์บริการ 1 นางสาวเสาวลกัษณ์ บุญจูง ปกติ ชอ.ช.3 

 
206/105 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวเกวลิน วาทะยา ปกติ ชอ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20260 3 นางสาวอภิชา บุญเอี่ยม ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรศัพท์  089 - 4013800 , 038 - 716561 

     

 
โทรสาร         - 

     
165 สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา 1 นายธนาภวิัฒน ์ ศรีระบุตร ปกติ ชอ.ช.3 

 
304 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอดิศร อ่อนโสม ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 420802 - 5 

     

 
โทรสาร   038 - 420802 - 5 

     

       

       
166 ร้าน M.S Sound pattaya 1 นายพรีเดช นาทอง ปกติ ชอ.ช.3 

 
114 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายนพดล บุญเลาะห ์ ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรศัพท์  085 - 8253855 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
167 บริษัท ทรายมณี จํากัด(โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา) 1 นายพงศ์นรินทร์ ดํารงค์ศิลป์ ปกติ ชอ.ช.3 

 
499/7 ม.5 ถ.นาเกลือ 16 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายนาวิน โดนโยธา ปกติ ชอ.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายชญานนท ์ ชินบุตร ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 414616 - 26 4 นายสุทธิพ์งษ์ ดวงมณ ี ทวิ กร.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 424068 - 9 5 นายวิทย์ยา มิ่งสรรพางค์ ทวิ กร.ช.3 

168 ร้าน ป.รุ่งเรืองอิเล็กทรอนิกส์ 1 นางสาวจิราพร ขําทอง ปกติ ชอ.ช.3 

 
197/3 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  062 - 8538639 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
169 ร้าน วี.โฮม อิเล็กโทรนิกส ์ 1 นายปกรณ์ โกรกสําโรง ปกติ ชอ.ช.3 

 
113/19 ม.5 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  082 - 18970421 

     

 
โทรสาร         - 

     
170 บริษัท พัทยา ซายน์ - ซีสเต็มส์ จํากัด 1 นายพงศกร ตันพันตร ี ปกติ ชอ.ช.3 

 
95/14 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายบุญม ี คงวิเศษ ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรศัพท์  084 - 3626013 3 นายสิทธกิร คนทนด ี ปกติ ชอ.ช.3 

 
โทรสาร         - 4 นายพีรพล ปลัดจันทร์ ปกติ ชอ.ช.3 

       
171 บริษัท ภูฟาู เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1 นายสัญชัย ระนาดแกว้ ทวิ ชอ.ส.2 

 
315/299 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายนิติพล ศิริพร ทวิ ชอ.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 252425 , 089 - 1451525 
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โทรสาร   038 - 252423 

     
172 Thai Garden Resort 1 นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมสิน ทวิ ชอ.ส.2 

 
179/168 ม.5 ถ.พัทยาเหนอื อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวอมาวส ี สําราญ ทวิ ชอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 370614 

     

 
โทรสาร   - 

     

       
173 ร้าน อานนท์ อิเล็กโทรนิค 1 นางสาวปัทมา ยังประเสริฐ ทวิ ชอ.ส.2 

 
206/4 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  086 - 834878 , 090 - 9840413 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
174 บริษัท เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส จํากัด 1 นายชลสิทธิ ์ อัมพวา ทวิ ชอ.ส.2 

 
87/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายรุ่งพมร เจริญพร ทวิ ชอ.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 490900 - 12 ต่อ 613 3 นายณัทพงศ์ บุญตั้ง ทวิ ชอ.ส.2 

 
โทรสาร   038 - 400619 

     

       
175 บริษัท โบตานี่ ลอดจ ์จํากัด 1 นายธนกฤต มะลิซ้อน ทวิ ชอ.ส.2 

 
245/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

     

 
โทรศัพท์  038 - 235555 

     

 
โทรสาร   038 - 237096 

     

 
Email    botanybeach@gmail.com 

     

       
176 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด 1 นายศิขริน จรูญศรีโชติกําจร ทวิ ชอ.ส.2 

 
ท่าเรือแหลมฉบัง (ท่าเทียบเรือ B5 และ C3) ต.ทุ่งสุขลา 

     

 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 408200 

     

 
โทรสาร   038 - 401021 

     
177 ร้าน พัทยาทูย ู(Pattaya 2U) 1 นายฉัตรมงคล พินาจภยั ปกติ ทค.ช.3 

 
20/291 - 292 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายณรงค์ชัย ใจดี ปกติ ทค.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 724043 

     

 
โทรสาร         - 

     
178 ร้าน IT Shop Service & Repair Center 1 นายธนพล จันทร์เสนีย์ ปกติ ทค.ช.3 

 
ตึกคอมพัทยาใต้ 8 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ 

     

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  081 - 1527758 , 038 - 723050 

     

 
โทรสาร         - 

     
179 ร้าน CHIP ศูนย์จําหน่ายอะไหลแ่ละบรกิารซ่อมโน๊ตบุ๊ค 1 นายกิรพัฒน ์ ผาสุข ปกติ ทค.ช.3 

 
ฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง ชั้น 3 ที่อยู่ 4/222 ม.10 2 นายพงศกร ทองยัง ปกติ ทค.ช.3 

 
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

     

 
โทรศัพท์  081 - 3064168 
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เว็บไซต์   http://chipcenter.in.th/ 

     
180 Computer Home Service 1 นายทัพพสาร ใบผักแว่น ปกติ ทค.ช.3 

 
50/383 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกิตติชยั แซ่ลิ้ง ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรศัพท์  063 - 4152137 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
181 บริษัท คอมพ์เทค ไอท ีโซลูชั่น เซอร์วิส จํากัด 1 นายธรรมนูญ ชื่นตา ปกติ ทค.ช.3 

 
382/40 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายนภัสกร ล้ําเลิศ ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 223945 - 8 3 นายภานุมาศ หอยออ่น ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 223949 4 นายอนภุาพ ศรีสืบวงค์ ปกติ ทค.ช.3 

 
E - mail  comptech@comptechit.com 

     
182 ร้าน Kingkong computer 1 นายนนทพัทธ ์ กิมทรง ปกติ ทค.ช.3 

 
8 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 (ตึกคอมพัทยาใต้) 

     

 
โทรศัพท์ 085 - 3893859 

     

 
โทรสาร        - 

     
183 ร้าน อาณาจักรคอมพวิเตอร์ 1 นายกฤตพล โตวังจร ปกติ ทค.ช.3 

 
ห้อง 4R25 - 1 190/25 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ 2 นายนพนันท ์ ลําทา ปกติ ทค.ช.3 

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  081 - 7143057 

     

 
โทรสาร        - 

     
184 บริษัท อีซี่เบสท์ อินกรีเดียนท์ จํากัด 1 นายณัฐพล มานัสสา ปกติ ทค.ช.3 

 
132/2 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายนิโคลาส ชาโคเวลลี ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรศัพท์  087 - 6016039 , 038 - 068143 

     

 
โทรสาร   038 - 068143 

     

       
185 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด (สาขา 00010) 1 นางสาวอมรรัตน ์ เกตุทอง ปกติ ทค.ช.3 

 
ห้องเลขที่ 4R05 - 4R08 ชั้นที่ 4 190/25 ม.9 ต.หนองปรือ 2 นายเกษตรศิลป ์ วงจันปฺอก ปกติ ทค.ช.3 

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 196471 

     

 
โทรสาร   038 - 196472 

     

       
186 บริษัท สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จํากดั 1 นายสาธิต โกติรัมย ์ ปกติ ทค.ช.3 

 
3/35 ม.9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศรายุทธ ศรีทม ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 702167 , 086 - 622480 

     

 
โทรสาร   038 - 702168 

     

       
187 ร้าน IT Care 1 นายระพพีัฒน์ นีสกุล ปกติ ทค.ช.3 

 
ฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง 4/222 ม.10 2 นายพชรพล พึ่มกุล ปกติ ทค.ช.3 

 
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

     

 
โทรศัพท์  086 - 8372624 
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โทรสาร         - 

     
188 ร้าน อีสเทิร์น ไอที ศรีราชา 1 นางสาวบุศริน ฉิมจิ๋ว ปกติ ทค.ช.3 

 
135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นางสาวพัณณิตา จอยเอกา ปกติ ทค.ช.3 

 
โทรศัพท์  083 - 8491674 , 038 - 358326 

     

 
โทรสาร 

     

       
189 เจแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 1 นางสาวอรทัย บัวสุวรรณ ์ ปกติ ทค.ช.3 

 
ตึกคอมศรีราชา ชั้น 2 135/99 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา 

     

 
จ.ชลบุรี 20110 

     

 
โทรศัพท์  083 - 1151405 , 095 - 0508210 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
190 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โชคนิยมเต็นท์ (สํานกังานใหญ่) 1 นางสาวชุลีพร คําแจ่ม ปกติ ทค.ช.3 

 
14/5 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 170698 , 088 - 0134726 

     

 
โทรสาร   038 - 170694 

     

       
191 บริษัท ยูริ แอร์ จาํกัด (สาํนักงานใหญ่) 1 นายปัณณวัฒน ์ สระทองหลาง ปกติ ชช.ช.3 

 
86 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกฤษดา แก้วสว่าง ปกติ ชช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 223144 , 087 - 7424901 3 นายศิริพงษ์ เอิบสําโรง ปกติ ชช.ช.3 

 
โทรสาร          - 

     

       
192 บริษัท อีซี เอ็นดีที จํากัด (EC NDT Co.,ltd.) 1 นางสาวนันธยิา ทรัพย์วิเชียร ปกติ ชช.ช.3 

 
16/149 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวรัญชยั ใจตั้งตรง ปกติ ชช.ช.3 

 
โทรศัพท์  094 - 0270474 

     

 
โทรสาร         - 

     

       
193 บริษัท เออีซี อินสเพคชั่น เซอร์วิส จํากดั 1 นายมินทดา โสภาเพยีร ปกติ ชช.ช.3 

 
16/74 ชั้นที่ 1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2 นายกฤษณะ เดชแสง ปกติ ชช.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายวชิรพันธุ ์ แซ่เซียว ปกติ ชช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 211084 , 094 - 0270474 

     

 
โทรสาร   038 - 211084 

     
194 บริษัท ศรีราชา การาจ จํากัด 1 นายอาทิตย ์ อุดหนุน ปกติ ชช.ช.3 

 
307/11 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายวัชรพล บุกบุญ ปกติ ชช.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 354666 - 7 

     

 
โทรสาร   038 - 354668 

     

       
195 บริษัท เซอร์วิส ไมนด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 1 นายอนภุาพ มหาเรือนรัตน์ ปกติ ชช.ช.3 

 
32/7 ม.1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 058708 

     

 
โทรสาร   038 - 058709 
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196 บริษัท ซัพ โทเทิล แมนเนจเม้นท์ จํากัด 1 นายทีฆทัศน ์ นุ่มทอง ทวิ ชช.ส.2 

 
201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

     

 
โทรศัพท์  038 - 491800 ต่อ 2134 , 086 - 8232433 

     

 
โทรสาร   038 - 491819 

     

       
197 บริษัท เอส.ที.โพลีคาร์บอเนต แอนด์ สแตนเลส สตีล จํากัด 1 นายภานุวัฒน ์ ธรรมรังรอง ทวิ ชช.ส.2 

 
88/8 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

     

 
โทรศัพท์  038 - 181533 , 081 - 7625701 

     

 
โทรสาร   038 - 181555 

     

       
198 บริษัท ดานิลี่ จํากัด 1 นางสาวภัทราภรณ์ จิตสมบูรณ์กุล ทวิ ชช.ส.2 

 
64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 2 นายอนันชยั ฤาหาร ทวิ ชช.ส.2 

 
โทรศัพท์  038 - 902000 , 061 - 3979547 3 นางสาวจิราภรณ์ ขาวภูม ี ทวิ ชช.ส.2 

 
E - mail dfehr@thailand.danieli.com 4 นางสาวศุภานิช กลางน้อย ทวิ ชช.ส.2 

  
5 นายฉัตรชัย จงประเสริฐ ทวิ ชช.ส.2 

199 Garden Sea View Resort 1 นางสาวสุพรรณษา น้อยประชา ทวิ กร.ช.3 

 
207/1 ม.5 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาววิสา สมศรี ทวิ กร.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวสุภัชชา รอดเมตตา ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 226070 - 80 , 089 - 2451604 4 นางสาววรางคณา จินต์ด ี ทวิ กร.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 226078 5 นางสาววนิดา เนียมคล้าย ทวิ กร.ช.3 

  
6 นางสาวสุธิดา บุญธรรม ทวิ กร.ช.3 

200 โรงแรม ไอยรา พาเลส 1 นางสาวรัตนาวด ี จําปาศร ี ทวิ กร.ช.3 

 
571/99 - 100 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวมนัสนันท ์ ศรีทองแจ้ง ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 416800 3 นางสาวสุภัสสรา โพธิ์แจ่ม ทวิ กร.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 416833 - 34 4 นางสาวลัดดาวัลย ์ สิมมา ทวิ กร.ช.3 

       
201 Hard Rock Hotel Pattaya 1 นางสาวชยาภรณ์ รัตตนวิเชียร ทวิ กร.ช.3 

 
429 ม.9 ถ.พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายสุรศักดิ ์ จักรแกว้ ทวิ กร.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 428755 - 9 

     

 
โทรสาร   038 - 421673 

     
202 Way Hotel Pattaya 1 นางสาวสุพรรณรัตน์ อ่อนศร ี ทวิ กร.ช.3 

 
555/86 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวเบญจวรรณ สุขสุทธิ์ ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 226300 - 8 3 นางสาวรุจิษยา พรมเมตตา ทวิ กร.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 226309 4 นางสาวพรหมพร เกษร ทวิ กร.ช.3 

       
203 The Leela Resort & Spa Pattaya 1 นางสาวนวลปราง องอาจ ทวิ กร.ช.3 

 
155 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวพรรษกร แฉล้มไธสง ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 415991 - 9 ต่อ 707 

     

 
โทรสาร   038 - 415900 , 038 - 425100 
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204 Mera Mare Pattaya 1 นางสาววิไรวรรณ แสงสว่าง ทวิ กร.ช.3 

 
420/200 ม.9 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ 2 นางสาวปราณ ี เถื่อนมั่น ทวิ กร.ช.3 

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวปิยาพัช รวมธรรม ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 111800 4 นายจกัริน หนองหาญ ทวิ กร.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 111809 

     
205 เดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา (The Tara Resort Pattaya) 1 นางสาวชมพูนุช อริยะ ทวิ กร.ช.3 

 
142/11 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 232921 

     

 
โทรสาร   038 - 232921 

     

       
206 GRAND BELLA HOTEL PATTAYA 1 นางสาวปรียากมล ดําเสมอ ทวิ กร.ช.3 

 
336/26 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวขวญัฤด ี สลับส ี ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 428104 3 นางสาวปนัดดา บัวระภา ทวิ กร.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 428105 

     

       
207 Best Bella Pattaya Hotel 1 นางสาวกัญญารัตน์ ศาลาเลิศ ทวิ กร.ช.3 

 
38/32 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวจิราพร เกตุทอง ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์   038 - 427061 - 9 , 062 - 3542614 

     

 
โทรสาร    038 - 427070 

     

       
208 บริษัท เลอ บาหลี รีสอร์ท จํากัด 1 นางสาวสุพรรษา ทาบีงกาฬ ทวิ กร.ช.3 

 
160/68-69 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายอานนท ์ ซาหยอง ทวิ กร.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 197821 - 3 , 064 - 1010777 

     

 
โทรสาร   038 - 197824 

     

       

       
209 บริษัท บิ๊กบ ีฟาร์ม จํากัด 1 นางสาวนุชนาถ สุดสาลี ปกติ กท.ช.3 

 
41/10 ม.3 ถ.พัทยา-ชลบุรี ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2 นางสาวบุษบา พิทักษ์รัตน ์ ปกติ กท.ช.3 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวญาณิศา เข้มแข็ง ปกติ กท.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 172001 - 4 , 092 - 2730836 

     

 
E - Mail  Bigbeefarm@hotmail.com 

     
210 บริษัท โปรสปา จํากัด 1 นางสาววิมลพร โพธิ์พืช ปกติ กท.ช.3 

 
571/31 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสุธิดา ปฐมศิริกุล ปกติ กท.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 415447 , 091 - 1199263 3 นางสาวบุษยมาศ อ่างเฮ้า ปกติ กท.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 425400 4 นางสาววราภรณ์ ปูอมสุด ปกติ กท.ช.3 

       
211 สถานีวิจยัวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1 นางสาวธัญชนก แสงเลิศล้ํา ปกติ กท.ช.3 

 
149 ม.3 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 2 นางสาวอริศรา ปูอมสุวรรณ ์ ปกติ กท.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 216198 3 นางสาวสุกัญญา ไชยวงศ์ ปกติ กท.ช.3 

 
โทรสาร   038 - 216350 4 นางสาวธนกร สีสองเมือง ปกติ กท.ช.3 
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5 นางสาวนฤมล บุญลือ ปกติ กท.ช.3 

212 บริษัท เอส.พี. พัทยา จํากัด 1 นายวรุตม ์ ขันทะคีร ี ปกติ กท.ช.3 

 
54/58 หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนวุฒ ิ จันฟูอน ปกติ กท.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 248270 - 3 

     

 
โทรสาร   038 - 248274 

     

       
213 บริษัท เลอ บาหลี รีสอร์ท จํากัด 1 นายธีระดา รัญคําภา ปกติ กท.ช.3 

 
160/68-69 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายกิตติศักดิ ์ ขันเงิน ปกติ กท.ช.3 

 
โทรศัพท์  038 - 197821 - 3 , 064 - 1010777 

     

 
โทรสาร   038 - 197824 

     

       
214 บริษัท ศิลปกรรม หัตถกรรม และวัฒนธรรมไทย (1988) 1 นางสาวพัชรีพร พยุงวงษ ์ ปกติ กท.ส.2 

 
จํากัด 2 นางสาวสุภาวด ี บุญส่ง ปกติ กท.ส.2 

 
387 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  081 - 7356340 

     

 
โทรสาร   038 - 421555 

     
215 บริษัท อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา จํากัด 1 นางสาวสุชาดา ประสิทธิ์วิเศษ ปกติ กท.ส.2 

 
22/22 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวนิศารัตน ์ ยวนกระโทก ปกติ กท.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20260 

     

 
โทรศัพท์  038 - 756879 

     

 
โทรสาร   038 - 756977 

     
216 โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 นางสาวดวงฤทัย เช้ือพิลิ ทวิ กร.ช.2 

 
220/21 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวณัฐชยา เปรมสุขดี ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 259333 3 นางสาวพัชรินทร์ ราษฎร์ทว ี ทวิ กร.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 259332 4 นางสาวชนิสรา กล้าหาญ ทวิ กร.ช.2 

       
217 บริษัท สีฟูาลุมพินี จํากัด โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์พัทยา 1 นางสาวจันธิมา ทาจําปา ทวิ กร.ช.2 

 
456, 777, 777/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวพัชรพร บุญสนอง ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวมณี ตังกิม ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  033 - 168999 4 นางสาวรุจิรา ดาบิ้ง ทวิ กร.ช.2 

 
โทรสาร   033 - 168900 5 นางสาวศศลักษณ์ โคมกระจ่าง ทวิ กร.ช.2 

218 บริษัท ทรายมณี จํากัด (โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา) 1 นางสาวปนัดดา สวัสดิ์กิจ ทวิ กร.ช.2 

 
499/7 ม.5 ถ.นาเกลือ 16 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวชนิสรา แย้มละมัย ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวภัทรวดี สุดประเสริฐ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 414616 - 26 4 นางสาวอารยีา สุทธิชัย ทวิ กร.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 424068 - 9 5 นางสาวแพรทิพย ์ อ่อนสวัสดิ ์ ทวิ กร.ช.2 

  
6 นางสาววารี ตะเภาทอง ทวิ กร.ช.2 

  
7 นางสาวโซเฟีย ยะยาต ี ทวิ กร.ช.2 

  
8 นางสาวโชษิตา ศรีเสวตร์ ทวิ กร.ช.2 

  
9 นางสาววัลลภา อัศวภูม ิ ทวิ กร.ช.2 

  
10 นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมภิญโญ ทวิ กร.ช.2 
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11 นางสาวปิยธิดา มิตรอมรธรรม ทวิ กร.ช.2 

219 Hard Rock Hotel Pattaya 1 นางสาวพยิดา วาดอักษร ทวิ กร.ช.2 

 
429 ม.9 ถ.ชายหาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวพรรณราย วาวนิล ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 428755 - 9 

     

 
โทรสาร   038 - 421673 

     
220 Holiday inn Pattaya 1 นางสาวนันทิชา โพธวิรรณ ทวิ กร.ช.2 

 
463/99,463/68 ถ.พัทยาสาย1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวศศิกานต ์ บํารุงวัตร ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวสุวพร ศรีทุนา ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์   038 - 725555 4 นางสาวสาธิตา จับแสงจันทร์ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรสาร    038 - 725562 5 นางสาวอาภาศิร ิ หรรษา ทวิ กร.ช.2 

 
E-mail   info@holidayinn-pattaya.com 6 นางสาวรสสุคนธ ์ สีทองหลาง ทวิ กร.ช.2 

221 โรงแรม ไอยรา พาเลส 1 นางสาวศตวรรษ ตาระบัติ ทวิ กร.ช.2 

 
571/99 - 100 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวณัฐวด ี พงษ์ศิริหิรัญ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 416800 3 นางสาวขนิษฐา เท่ียงเจริญ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 416833 - 34 4 นางสาวพรจิรา กิมเล้ง ทวิ กร.ช.2 

  
5 นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมวิเศษ ทวิ กร.ช.2 

  
6 นายวิทวัส วรรณปะกะ ทวิ กร.ช.2 

222 โรงแรม ไอยราแกรนด์ 1 นางสาวกนกพร สุดเดช ทวิ กร.ช.2 

 
338/118 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวกัลยา จันทเสน ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 252500 3 นางสาวนุจร ี มณีกรรณ์ ทวิ กร.ช.2 

 
Email     aiyaragrand@hotmail.com 4 นางสาวชาริสา เผือกผิววงษ ์ ทวิ กร.ช.2 

223 บริษัท 232 จํากัด (Hotel Vista) 1 นางสาวสุตาภัทร ศรีแจ่ม ทวิ กร.ช.2 

 
196 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวสุมิตรา ประเสริฐวิทย์ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 052300 - 15 

     

 
โทรสาร   038 - 052317 

     

 
E - Mail  info@hotelvista.com 

     
224 โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา 1 นางสาวณัชชา ใจสุทธิ ทวิ กร.ช.2 

 
292 ม.6 ถ.เพ็ชรตระกูล ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวพนิดา จูมศรีสิงห์ ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวกชมน สายสุคนธ ์ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 416630 ต่อ 112 

     

 
โทรสาร   038 - 416630 ต่อ 111 

     
225 โรงแรม ไมค์ การ์เด้น รีสอร์ท 1 นางสาวสุริษา แพทย์มด ทวิ กร.ช.2 

 
221/71 - 72 ม.6 ถ.พัทยาสาย 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวพรนัชชา ใจตรง ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 416622 

     

 
โทรสาร         - 

     
226 โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช 1 นางสาวณิชกานต ์ ไชยภารีย ์ ทวิ กร.ช.2 

 
489 ซ.6/1 ถ.หาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวณัฐพร เสิกภูเขียว ทวิ กร.ช.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 3 นายณัฐกานต ์ บุญเรืองพะเนาว ์ ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 413833 - 6 4 นายพงษ์นรินทร ์ ศรีวะอุไร ทวิ กร.ช.2 



33 
 

 
โทรสาร   038 - 361578 - 80 5 นางสาวชนันธิดา อินทร์พรม ทวิ กร.ช.2 

  
6 นายยศพล เกตุประทุม ทวิ กร.ช.2 

227 บริษัท เลอ บาหลี รีสอร์ท จํากัด 1 นางสาวสิตานัน ควบพิมาย ทวิ กร.ช.2 

 
160/68-69 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาววนิดา จะเปี้ย ทวิ กร.ช.2 

 
โทรศัพท์  038 - 197821 - 3 , 064 - 1010777 3 นายไตรรัตน์ มนตรี ทวิ กร.ช.2 

 
โทรสาร   038 - 197824 4 นางสาวอภิญญา แสงสุวรรณ ทวิ กร.ช.2 

  
5 นางสาวสุพรรณี แก่นกระธูป ทวิ กร.ช.2 

228 โรงแรม พรีม่า วงศ์อมาตย ์ 1 นางสาวสลิลพร สารพันโชติวิทยา ทวิ กร.ช.2 

 
157/22 - 23 ม.5 ซ.วงอมาตย ์ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลอื 

     

 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 370705 - 7 

     

 
โทรสาร   038 - 370285 

     
229 บริษัท จีรภัทร์ เรสซิเดนซ์ จํากัด (J Inspired Hotel Pattaya) 1 นางสาวฮัซซูน่า ไกรนุช ทวิ กร.ช.2 

 
8/49 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 423620 

     

 
โทรสาร   038 - 423731 

     
230 บริษัท แมคไทย จํากัด (สาขาพัทยากลาง) 1 นางสาวลีเบคก้า เกรย์ ทวิ กร.ช.2 

 
392/60 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

     

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  083 - 4877358 

     

 
โทรสาร         - 

     
231 THE GRAND PALAZZO HOTEL 1 นางสาวกชกร วงศ์มาก ทวิ กร.ส.2 

 
292 ม.6 ถ.เพ็ชรตระกูล ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวปิ่นรัตน ์ พนาจารย ์ ทวิ กร.ส.2 

 
จ.ชลบุรี 20150 

     

 
โทรศัพท์  038 - 416630 ต่อ 112 

     

 
โทรสาร   038 - 416630 ต่อ 111 
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สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ 
ภาคเรียนที ่1/2562 

 
ล าดับท่ี สาขางาน จ านวนสถานประกอบการ 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
รวม 

ปวช. ปวส. 
ระดับช้ัน ปวช. 

1 เครื่องกล 28 88 0 88 

2 ช่างกลโรงงาน 9 18 0 18 

3 ช่างเชื่อม 5 11 0 11 

4 ไฟฟูากําลัง 25 57 0 57 

5 อิเลก็ทรอนิกส ์ 9 26 0 26 

6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 14 29 0 29 

7 การบัญช ี 11 18 0 18 

8 การตลาด 20 39 0 39 

9 ธุรกจิค้าปลีก 2 18 0 18 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 30 0 30 

10 การโรงแรม 25 105 0 105 

11 การท่องเทียว 5 18 0 18 

รวมระดับช้ัน ปวช. 161 457 0 457 

  

ระดับช้ัน ปวส. 

12 เทคนิคอุตสาหกรรม 13 0 30 30 

13 เทคนิคเชื่อมอตุสาหกรรม 3 0 11 11 

14 อิเลก็ทรอนิกส ์ 6 0 10 10 

15 ไฟฟูากําลัง 3 0 11 11 

16 การบัญช ี 15 0 27 27 

17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 0 19 19 

18 การจดัการโลจสิติกส ์ 15 0 26 26 

19 ธุรกจิบรกิารยานยนต ์ 2 0 4 4 

20 การโรงแรม 1 0 2 2 

21 บริการอาหารและเครื่อง
ดืม 

2 0 4 4 

รวมระดับช้ัน ปวส. 70 0 144 144 

  

รวมท้ังสิ้น 231 457 144 601 
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ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที ่2/2562 
ฝึกงานตั้งแต่ วันที่  7 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักเรียน - นักศึกษา ระบบ 

ระดับชั้น 

สาขาวิชา 
1 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 นายจิรวัฒน ์ กาว ี ปกติ บช.ช.2 

  99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  2 นางสาวกฤตยิาณ ี จงใจเทศ ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 400808 - 19 3 นางสาวนันทิตา กลีบจําปา ปกติ คธ.ช.2 

  โทรสาร  -           

2 บริษัท เอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ต้ี จํากัด 1 นางสาวจารพุิชญา ยอดรัก ปกติ บช.ช.2 

  305/3 ม.10 เมืองพัทยา ต.หนองปรือ          

  อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  085 - 0630307          

  โทรสาร  -           

3 Hard Rock Hotel Pattaya 1 นายปยิพงษ ์ พวงทับทิม ปกติ บช.ช.2 

  429 ม.9 ถ.หาด เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 428755          

  โทรสาร  -           

4 การไฟฟูาสว่นภูมภิาคเมืองพัทยา 1 นางสาวชุลีพร ภู่พลอย ปกติ บช.ช.2 

  100 ม.2 พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  2 นางสาวนภัสกร ดีไร่ ปกติ บช.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นายธนกร ขวัญปัญญา ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 222085 4 นายปริญญา บุรินทร์วัฒนา ปกติ คธ.ช.2 

  โทรสาร   038 - 221007 5 นายนราธร นรินทร์ ทวิ ทค.ส.2 

    6 นายยุทธนา ฉาบพิมาย ทวิ ทค.ส.2 

    7 นายภัทรดานยั ไม้คํา ทวิ ทค.ส.2 

    8 นายจิราย ุ คล้ายสมบูรณ์ ทวิ ทค.ส.2 

5 เทศบาลเมืองหนองปรือ 1 นางสาวชนาพร ตรีเพ็ชร ปกติ บช.ช.2 

  111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวธาริษรา ลงสุวรรณ ปกติ บช.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 933100 3 นางสาวขวญัฤทัย ฤกษ์ศร ี ปกตี คธ.ช.2 

  โทรสาร    038 - 933122 4 นางสาวนันทวด ี วันจงคํา ปกตี คธ.ช.2 

              

6 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จํากัด (สาขาบางละมุง) 1 นางสาวธนพร อนันภักดิ ์ ปกติ บช.ช.2 

  46 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง  2 นางสาวชณัฐฎา มงกุฎ ปกติ บช.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์   038 - 222420         

  โทรสาร    081 - 3586970           

7 บ้านบัญชี จํากัด 1 นางสาวภัคจิรา กอม ปกติ บช.ช.2 

  119/3-4 ม.11, ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หนองปรือ  2 นางสาวณัฐธิชา เขื่อนหมั่น ปกติ บช.ช.2 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   081 - 6405333          
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  โทรสาร    038 - 425805 - 6           

8 เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 1 นางสาวกฤตพร ฉิมวิลัย ปกติ บช.ช.2 

  150/4 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์   038 - 933100          

  โทรสาร    038 - 933122          

              

9 เทศบาลตําบลหนองปลาไหล 1 นายพีรภัฒร์ หนาแน่น ปกติ บช.ช.2 

   56/2 ม.4 ถนน บ้านแกรก ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2 นางสาวพรศิริ แย้มไสว ปกติ บช.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์   038 - 170668          

  โทรสาร    -           

10 HARBOR MALL LAEMCHABANG 1 นางสาวกิตติวรรณ บุญรอด ปกติ บช.ช.2 

  4/222 ม.10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  2 นางสาวชนันดา มาสี ปกติ บช.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์   038 - 400400          

  โทรสาร    -           

11 เมืองไทยแคปปิตอล จํากัด มหาชน 1 นางสาวทัศน์ษวร
รณ 

จารุจันทร ์ ปกติ บช.ช.2 

  88/15 ม.5 ถนนพัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นางสาวบุณยนุช อินอุ่นโชต ิ ปกติ บช.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   063 - 2193105          

  โทรสาร    -           

12 บริษัท โปร บิสซิเนส อินเทลลิเจนท์ จํากัด 1 นางสาวกัญญาวีร ์ คําหนู ปกติ บช.ช.2 

  459/11 อ.บางละมุง ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวนันทวัน แก้วเดียวแสง ปกติ บช.ช.2 

  โทรศัพท์   080 - 0998584          

  โทรสาร    038 - 109132          

              

13 การประปาสว่นภูมภิาค สาขาพัทยา 1 นางสาวชญานิศ เครือเนตร ปกติ บช.ช.2 

  26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 ปิยพงษ ์ พวงทับทิม ปกติ บช.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 2224615          

  โทรสาร    038 - 109132          

              

14 COSY BEACH HOTEL 1 นายณัฐดนัย พิณารขา ปกติ บช.ช.2 

  400 ม.12 ถนน พระตําหนกั เมืองพัทยา อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   038 - 2508003          

  โทรสาร    026 - 6304003          

              

15 บริษัท เอ็ม.ที.เอส.โปรเกรส แทรฟฟิค จํากัด 1 นายทินกร เพชรชม ปกติ บช.ช.2 

  79/11 ม.6 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวปัทมาภรณ์ พรมไธสง ปกติ บช.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 4006367          
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  โทรสาร    026 - 401209          

              

16 วิริยะประกันภยั สาขาพัทยา 1 นางสาวญาดา โหงษ์น้อย ปกติ บช.ช.2 

  79 ม.1ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 2 นางสาวกัญญรัตน ์ เกาะยางเผือก ปกติ บช.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 703111          

  โทรสาร    -          

              

17 สถานีตํารวจบางละมุง 1 นายภิญญาพัชญ ์ นวลเดช ปกติ บช.ช.2 

  203 ม.2 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายขัตติยะ มีมอญ ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 221800          

  โทรสาร    -          

              

18 โรงแรม Acqua Hotel Pattaya 1 นายทัตพงศ์ บุญสิทธิ ์ ปกติ บช.ช.2 

  666 ม.10 ถนน พัทยา สาย 2 เมืองพัทยา อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   091 - 0090213          

  โทรสาร    038 - 414111           

19 วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 1 นางสาวกัญญารัตน์ ทองลอย ปกติ บช.ช.2 

  15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  2 นางสาวมนทิราพร ดีพรวน ปกติ บช.ช.2 

  โทรศัพท์ 038-221643 3 นางสาวนันทวัล ฉ่ําศร ี ปกติ บช.ช.2 

  โทรสาร 038-221818 4 นางสาวพรรณทิชา ผาสุข ปกติ บช.ช.2 

    5 นายกฤษดา นุชภาวร ปกติ บช.ช.2 

    6 นางสาวปรางค์วลัย เพ็งพรม ปกติ คธ.ช.2 

    7 นายอธิชาต ิ บุญสังข์ ทวิ กร.ช.2 

   8 นางสาวธัญลกัษณ ์ ครองเช้ือ ทวิ กร.ช.2 

    9 นางสาวกันตยิา สืบเผ่า ทวิ กร.ช.2 

  วิทยาลยัเทคนิคพัทยา(ต่อ) 10 นายชูชาต ิ พันธุ์อร่าม ทวิ ชย.ช.2 

    11 นายธนกร ตอนประโคน ทวิ ชย.ช.2 

    12 นายธนดล จดแตง ทวิ ชย.ช.2 

    13 นายฐานวุฒ สังข์เงิน ทวิ ชย.ช.2 

    14 นายกิตติกวิน จันทมาส ทวิ ชย.ช.2 

    15 นายภัทรผล คงมัน ทวิ ชย.ช.2 

    16 นายภวินท ์ จันทร์ดิษฐ์ ทวิ ชย.ช.2 

    17 นายพีรกานต ์ มูลผกา ทวิ ชย.ช.2 

    18 นายสันติภาพ ศรีแจ้ง ทวิ ชย.ช.2 

20 บริษัท สยามมิชลิน จํากัด 1 นายกัญญาภัค แสงตะวัน ปกติ คธ.ช.2 

  87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสุวรรณศร ไวยฤทธิ ์ ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรศัพท์ 038 - 148500 - 3107 3 นางสาววิชชากร นาคสุก ทวิ ชช.ส.2 

  โทรสาร -           

21 โฟลเทคเวิลด์ จํากัด 1 นางสาวภัคจีรา แก้วกันยา ปกติ คธ.ช.2 

  16 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวปิยะฉัตร ท้าวมา ปกติ คธ.ช.2 
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  โทรศัพท์ 091 - 8830607          

  โทรสาร -          

              

22 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 1 นางสาวนฤมล วรากลาง ปกติ คธ.ช.2 

  49/19 ม.5ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวปิยะรัตน์ โพธิ์ชยั ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์ 038 - 490949          

  โทรสาร  038 - 490940          

              

23 เทศบาลตําบลบางละมุง 1 นางสาวพัชรมณฑ์ กุลแก้ว ปกติ คธ.ช.2 

  12/2 ม.10 ถนนบางละมุง  ต.บางละมุง  2 นางสาวทิพวรรณ ดํามินเศษ ปกติ คธ.ช.2 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   038 - 240881 - 4          

  โทรสาร    038 - 240407           

24 โรงพยาบาลบางละมุง 1 นางสาวพลอยวริ
นทร ์

ชนิดสอน ปกติ คธ.ช.2 

  669 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวพัณณ์ตา บุญประเสร็ฐ ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 411551 - 2 3 นายนราวิชญ ์ กระจ่างเผ่า ปกติ คธ.ช.2 

  โทรสาร   038 - 428464 4 นายจิรวัฒน ์ พิมพ์พันธ ์ ปกติ คธ.ช.2 

    5 นายพุฒิเมธ เช้ือสอบ ปกติ คธ.ช.2 

    6 นายเจษฎา เข็มเมือง ทวิ ทค.ส.2 

    7 นายศุภทิน บุตรชาลี ทวิ ทค.ส.2 

    8 นายเจษฎา เข็มเมือง ทวิ ทค.ส.2 

    9 นายศุภทิน บุตรชาลี ทวิ ทค.ส.2 

25 Amari Residences Pattaya 1 นายนพณัฐกิตต ์ ภูธร ปกติ คธ.ช.2 

  382/14 ม.2 เขาพระตําหนัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 933222          

  โทรสาร   -           

26 บริษัท พี แอนด์ อาร ์การบัญชี จํากัด 1 นายปยิพัทธ ์ พิเคราะห์ ปกติ คธ.ช.2 

  202/197  ม.9  ต.หนองเปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   033 - 640578           

  โทรสาร    033 - 640578          

              

27 การไฟฟูาสว่นภูมภิาค นาจอมเทียน 1 นายดุริยางค์ อันมี ปกติ คธ.ช.2 

  61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20130          

  โทรศัพท์   038 - 907896          

  โทรสาร    -          

              

28 CAT สาขาแหลมฉบัง 1 นางสาวกัญญาภัค แสงตะวัน ปกติ คธ.ช.2 

  50 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา           

  อ. ศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา 20231          

  โทรศัพท์   033 - 678721          
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  โทรสาร    -          

              

29 บริษัท ทีโอที จํากัด  (มหาชน) 1 นายธนวัฒน ์ สาโส ปกติ คธ.ช.2 

  191 ม. 9 ถนนพัทยา สาย 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายปราบพล ปัญญารัตน์
สกุล 

ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 424045 3 นายชาล ี ถินนอก ปกติ คธ.ช.2 

  โทรสาร    038 - 421500 4 นายณัฐพล หลี่ ปกติ คธ.ช.2 

              

30 โรงแรม เบท พัทยา 1 นายธดากรณ์ บุญเอก ปกติ คธ.ช.2 

  212/1 ถนน พัทยาสายสอง เมืองพัทยา อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์   096 - 4496236          

  โทรสาร    038 - 416250           

31 ที่ว่าการอําเภอบางละมุง 1 นางสาวปทิตตา ชาตะรี ปกติ คธ.ช.2 

  ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 2 นางสาวทัณฑิกา เกิ่งสวัสดิ ์ ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 221124          

  โทรสาร    -          

              

32 เทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย 1 นางสาวพิชญาภรณ์ ญาติเจริญ ปกติ คธ.ช.2 

  88 ม.3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวนภัสสร เขียวสนิท ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 170450          

  โทรสาร    -           

33 บริษัท เอสท ูเอ็มบรอยเดอรี่ แอนด ์ปริน้ท์ จํากัด 1 นางสาวณัฐนารี ณ อุบล ปกติ คธ.ช.2 

  เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตําบล โปุง อาํเภอบางละมุง ชลบุรี 
20150 

2 นางสาวชญาดา แซ่อึ้ง ปกติ คธ.ช.2 

  โทรศัพท์   038 - 170450        

  โทรสาร    -        

              

34 บริษัท  ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด 1 นางสาวกาญจนา ภักตร์วิลัย ทวิ ลจ.ส.2 

  200,204 ม.3 ถ.นิคมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 2 นางสาวอรวรรณ ว่องไว ทวิ ลจ.ส.2 

  จ.ชลบุรี 20230 3 นายธนพล พวงมาลัย ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 667999          

  โทรสาร   -           

35 ซีเนียร ์แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จาํกัด 1 นางสาวพรพณา พรีพรม ทวิ ลจ.ส.2 

  789/115-6 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวปภาภรณ์ ประกอบกิจ ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรศัพท์  096 - 5069912          

  โทรสาร   033 - 047281          

              

36 บริษัทเอ-วันอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเทนเนอร์ดีพอท จํากัด 1 นางสาวปภาภรณ์ ประกอบกิจ ทวิ ลจ.ส.2 

  6 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นางสาวพรพณา พรีพรม ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 400768 3 นางสาวศิริกาญจน ์ เทศแก้ว ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรสาร   038 - 400797          
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37 ช่างภาพอิสระ 1 นางสาวพรณัฐชา เจริญสุข ทวิ ลจ.ส.2 

  121 ม.8 ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  092 - 5058494          

  โทรสาร   -          

              

38 โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จํากัด สาขาพัทยา 1 นางสาวทัศนา ศรีทอง ทวิ ลจ.ส.2 

  234 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20250 2 นางสาวทัศนีย ์ ศรีทอง ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 415415          

  โทรสาร   038 - 415555          

             

              

39 อาร ์แอนด์ เอส คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จํากัด 1 นางสาวธันลกัษณ์ สุภาษ ี ทวิ ลจ.ส.2 

  188/97 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 2 นางสาวสุภัทตา แก้วตาล ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรศัพท์  - 3 นางสาววัชรินทร์ พรมม ี ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรสาร   - 4 นางสาวนุชนันท ์ อํารุง ทวิ ลจ.ส.2 

              

40 บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จํากัด 1 นางสาวภาวิน ี คีรีนิล ทวิ ลจ.ส.2 

  7/355 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140          

  โทรศัพท์  038 - 650295 - 7          

  โทรสาร   098 - 650298           

41 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์ ลิงค์ จํากัด 1 นางสาวกานดารัตน ์ พานทอง ทวิ ลจ.ส.2 

  91/20 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038 - 494549          

  โทรสาร   -          

              

42 CIMC Logistic Services (Thailand) Co.,Ltd L. 1 นางสาวนันทมล สมศรี ทวิ ลจ.ส.2 

  220/4 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  092 - 5897492          

  โทรสาร   -          

              

43 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 1 นางสาววรรณธ
กานต ์

ใส้พงษ์ ทวิ ลจ.ส.2 

  123/11 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง  2 นางสาวศิริลักษณ์ กุลเกษ ทวิ ลจ.ส.2 

  จ.ชลบรี 20150 3 นางสาวพัชร ี เพ็ชรสวัสดิ ์ ทวิ ลจ.ส.2 

  โทรศัพท์  092 - 5897492          

  โทรสาร   -           

44 ศุภมิตรสโตร ์จํากัด 1 นางสาวหทยัรัตน์ ฉลองดํารงค์ ทวิ ลจ.ส.2 

  34/5 ม.10 ถนน พัทยาใต้ เมืองพัทยา อ.บางละมุง  2 นางสาวศศิชา แก่นสาริกา ทวิ ลจ.ส.2 

  จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  038 - 374 588          
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  โทรสาร   025 - 287600           

45 โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกัด 1 นางสาวสุนิสา วรัญตะกามิตร ทวิ ลจ.ส.2 

  600/9 ม.11 ถนน สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  2 นางสาวทัตพิชชา โหราศาสตร์ ทวิ ลจ.ส.2 

  จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038 - 480766 - 7          

  โทรสาร   038 - 480828           

46 ซีไอเอ็มซี โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จํากัด 1 นางสาวนันทมล สมศรี ทวิ ลจ.ส.2 

  220/4 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  092 - 597492          

  โทรสาร   -          

              

47 บริษัท 8 เจน จํากัด 1 นางสาวปทุมวัน สืบศรี ทวิ ลจ.ส.2 

  99/684-685 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวจินทิรา ผลสินธุ์ ทวิ ลจ.ส.2 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  081 - 6155498          

  โทรสาร   -           

48 บริษัท วิวทะเลพร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จาํกัด 1 นางสาวภัทรานุช สุริยันต์ ทวิ ลจ.ส.2 

  434/40 ม.12 ทัพพระยา เมืองพัทยา อาํเภอบางละมุง          

  ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  092 - 597492         

  โทรสาร   -           

49 บริษัท วราสินธ์ สยาม เซอร์วิส จํากัด 1 นางสาวสุธิดา อินทร์วิเชียร ทวิ ลจ.ส.2 

  12/2 ม.12 ถ.เขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง          

  จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  -         

  โทรสาร   -           

50 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด มหาชน 1 นางสาวอุ้มศิร ิ วงศ์ศรีแก้ว ทวิ ธป.ช.2  

  313 ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก  2 นางสาวชลธิชา คํากลาง ทวิ ธป.ช.2  

  กรุงเทพมหานคร 10500 3 นางสาวกนกวรรณ อุตสาหประ
ดิษฐ ์

ทวิ ธป.ช.2  

  โทรศัพท์  020 - 769000 4 นางสาวฐิติวรรณ ชินนอก ทวิ ธป.ช.2  

  โทรสาร   020 - 218613 5 นางสาวจิราพร มะลิวัลย ์ ทวิ ธป.ช.2  

   6 นางสาวธัญญาเรศ โคนาจารย ์ ทวิ ธป.ช.2  

    7 นางสาวเจนจิรา ทองหล่อ ทวิ ธป.ช.2  

    8 นางสาวณัฐมล โตสุข ทวิ ธป.ช.2  

    9 นางสาวอภิญญา อังกูรภัทร ์ ทวิ ธป.ช.2  

    10 นางสาวสุนีย ์ แจ่งกระจ่าง ทวิ ธป.ช.2  

   11 นางสาวนันทิกานต์ ศรีคํา ทวิ ธป.ช.2  

  บริษัท ซีพี ออลล ์จํากัด มหาชน (ต่อ) 12 นางสาวปิยาพัชร บุญปกครอง ทวิ ธป.ช.2  

    13 นางสาวอาพรรณ
ทอง 

จีระกิจโสภณ ทวิ ธป.ช.2  

51 อู่ธนาเซอร์วิส 1 นายพงศ์พัฒน ์ ชินโคตรพงษ์ ทวิ ชย.ช.2 
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  59/1 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวีรภัทร หนองใหญ่ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  093 - 0932739 3 นายศุภชยั  อรรถเดโช ทวิ ชย.ช.3 

  โทรศัพท์  -         

              

52 บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จํากัด 1 นายจันทวัฒน์ โพธิแจ่ม ทวิ ชย.ช.2 

  222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 20250 2 นางสาวปทิตตา ชีวงค์ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 225800 3 นายอดิเทพ เข็มโคกกรวด ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 225928-9 4 นายศตรววษ เมฆกําพล ทวิ ชย.ช.2 

    5 นายชลชาต ิ ลุนอันทา ทวิ ชย.ช.2 

    6 นายณัฐนันท์ เขาทอง ทวิ ชย.ช.2 

53 บริษัท มิตซูพัทยา นาจอมเทียน 1 นายกิตติชนม ์ จงเจริญ ทวิ ชย.ช.2 

  222/2 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน, อ.สัตหีบ, พัทยา, 2 นายศิวัช พินทา ทวิ ชย.ช.2 

   ชลบุร ี20250 3 นายสินธินนท ์ สุขแสวง ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  091 - 5579131         

  โทรศัพท์  -         

              

54 บริษัท มาสด้าชลบุรี จํากัด (มหาชน) สาขาพัทยา 1 นายกอ้งเกียรติ สาแก้ว ทวิ ชย.ช.2 

  225 ม.6 ถ.สุขุมวิท เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฐวุฒ ิ บาริตัน ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 196551 3 นายธราเทพ พันธ์ชัยศร ี ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  -         

              

55 ร้าน ยูไนเต็ดประดับยนต ์ 1 นายจกัรกฤษ พัฒนงาม ทวิ ชย.ช.2 

  เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 2 นางสาวจารวุรรณ นิลเกษ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 196551         

  โทรศัพท์  -         

              

56 บริษัท โตโยต้าพัทยา(1998) จํากัด สํานกังานใหญ่ 1 นายชนะชยั ทองคํา ทวิ ชย.ช.2 

  55/4 ม.1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายชาญวิทย ์ จิตสมบูรณ์กุล ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 222509-13 3 นายธงชัย หนองใหญ่ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 222514         

57 อู่ ไพฑูรย์ทรัพย์สถิตย ์ 1 นายอนุชิต ใจยอด ทวิ ชย.ช.2 

  314/59 ม6 ถ.9กิโล ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 2 นายธนวันต ์ นาร ี ทวิ ชย.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20230 3 นายณัธวุฒิ แก้วคําทอง ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  094 - 5619359 4 นายอมรฦทธิ ์ สิมมาทอง ทวิ ชย.ช.2 

  โทรสาร   -         

              

58 ร้าน เปฺะโรงโปฺะ 1 นายประวีร์ ทรงโยริน ทวิ ชย.ช.2 

  183/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง          

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  087 - 1455665         

  โทรสาร   -         
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59 อู่ ก๊อปช็อป พัทยา 1 นายภูมินทร ์ สุดไชยา ทวิ ชย.ช.2 

  56/71 ม.6 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2 นายพธิิวัฒน ์ มูลเชื้อ ทวิ ชย.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นายอนุสิทธ ์ นวลร่ืน ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  093 - 9533423         

  โทรสาร   -           

60 อู่ วริน เซอร์วิส 1 นายยุทธพงค์ เงินเต็ม ทวิ ชย.ช.2 

  71/4 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายพัสกร วงเจ๊ะมะ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  081 - 7959972         

  โทรสาร   -           

61 ร้าน ไทยอํานาจ 1 นายธนโชต ิ เตชะพกาพงษ ์ ทวิ ชย.ช.2 

  22/44 ม.6 ถ.มาบ2 หนองใหญ่ ต.หนองปรือ         

  อ.บาละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  086 - 9027360         

  โทรสาร   -           

62 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จํากัด สาขาพัทยา 1 นายณัฐภูม ิ แดงภูมิ ทวิ ชย.ช.2 

  329/2 ม.9 ถนน พัทยาสาย 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายชนันธร อินทวัน ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  - 4 นายจารุพงศ์ สิทธิอมร ทวิ ชย.ช.2 

  โทรสาร   038 - 420133 5 นายธณัฐ ช่อม่วง ทวิ ชย.ช.2 

    6 นายธณาคุณ บุตรเลียง ทวิ ชย.ช.2 

              

63 JR Garage 1 นายภพัฒน์ ดํารงศักดิ์ ทวิ ชย.ช.2 

  91/77 ม.3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวันเฉลิม ขืนเขียว ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  086 - 3172109 3 นายปรีชานนท ์ หาญจันทร ์ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรสาร   - 4 นายภพิัฒน์ ดํารงศักดิ์ ทวิ ชย.ส.2 

    5 นายวันเฉลิม ขืนเขียว ทวิ ชย.ส.2 

    6 นายปรีชานนท ์ หาญจันทร ์ ทวิ ชย.ส.2 

    7 นายสุริยา กุบแกว้ ทวิ ชย.ส.2 

    8 นายศฐาพรชัย  ทิพย์สมบัต ิ ทวิ ชย.ส.2 

64 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด สาขาศรีราชา 1 นายธินวัตร ชลบลคร ทวิ ชย.ช.2 

  111/22 ม.4 ตสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายศิรวิทย ์ งานดี ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 328222 3 นายธีรศักดิ ์ ณ จันทร์ตา ทวิ ชย.ช.2 

  โทรสาร   038 - 190733 4 นางสาวผกาวรรณ โข่งเขียว ทวิ ชย.ช.2 

             

             

65 บริษัท มิตซูคาร์สแอนด์เซอร์วิส จํากัด 1 นายอัศม์เดช ฤทธิบูรณ์ ทวิ ชย.ช.2 

  33/3 ถนนสุขุมวิทซอย85 เมืองพัทยา อ.บางละมุง 2 นายอาษา ฤทธิบูรณ์ ทวิ ชย.ช.2 

   จ.ชลบุร ี20150 3 นายศรัญญู อุททา ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 489241         

  โทรสาร   -           

66 เซนเซย์ ออโต้ สาขา2 (ZENSEI AUTO) 1 นายภัคพล จันทร์ตร ี ทวิ ชย.ช.2 
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  154/32 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์  083 - 3532200         

  โทรสาร   033 - 002179         

              

67 โตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุร ีสํานักงานใหญ่ 1 นายยานนท ์ หนูนา ทวิ ชย.ส.2 

  18/4 ม.4 อ.บางละมุง ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  038 - 719999         

  โทรสาร   -         

              

68 Ocean Marina Yacht Club Pattaya 1 นายนิตินัย บริบูรณ์นาคม ทวิ ชย.ช.2 

  274/1 ม.4 ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250         

  โทรศัพท์  038 - 237313         

  โทรสาร   -         

              

69 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จาํกัด สาขานาจอมเทียน 1 นายมงคล โคตรโนนกอก ทวิ ชย.ช.2 

  102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ  2 นายจิตรธนกรณ์ คนพินิชพิศ ทวิ ชย.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20250 3 นายชัยวัฒน ์ ฉิมสุข ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 255663         

  โทรสาร   038 - 255662         

              

70 บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี 1 พงศธร สระบัวทอง ทวิ ชย.ช.2 

  142/67 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง          

  จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  038 - 7030513         

  โทรสาร   038 - 703055           

71 อู่ Champ  Pattaya Car Service 1 นางสาวพัชรินทร์ ประกอบผล ทวิ ชย.ช.2 

  15/81 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นางสาวกัญญว์รา เดชภูแก้ว ทวิ ชย.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  081 - 3564906         

  โทรสาร   -         

              

72 workshop punya 1 นายธีรภัทร งาสิทธิ์ ทวิ ชย.ช.3 

  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  086 - 9987352         

  โทรสาร   -           

73 อู่ช่างอัตเซอร์วิส 1 นายพัชพัฒน ์ อร่ามศร ี ทวิ ชย.ช.2 

  ต.ตะเคียนเต๋ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  -         

  โทรสาร   -         

              

74 ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จํากัด 1 ปฏิภาณ แพงแก้ว ทวิ ชย.ช.2 
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  710/2 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  2 นายนัฐพงศ์ พ่วงอินทร์ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 348333         

  โทรสาร   038 - 348375         

              

75 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) 1 นายเมธา นิยมไพศาลสุข ทวิ ชย.ส.2 

  42/1 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา          

  จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์  038 - 408500         

  โทรสาร   038 - 351444         

              

76 TJK Services  1 นายภาณุพงศ์ เหลาแตว ทวิ ชย.ช.2 

  6/1 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230         

  โทรศัพท์  091 - 8292555         

  โทรสาร   -         

              

77 อู่ ซ่อมรถยนต์ แหลมฉบัง SO เซอร์วิส แหลมบัง 1 นายนคเรศ ทองไพบูลย์ ทวิ ชย.ช.2 

  174/44 หมู่ที7่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์  084 - 3627803         

  โทรสาร   -         

              

78 อู่ ติ่งอะไหล่ยนต ์ 1 นายภาภูม ิ กล้าหาญ ทวิ ชย.ช.2 

  10/7 ม.7 ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  089 - 0358629         

  โทรสาร   -         

              

79 บริษัท สมบัติถาวร จาํกัด 1 นายบุญญฤทธิ ์ ปูองคํารส ทวิ ชย.ช.2 

  50, ตําบล โปุง อาํเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 2 นายฉัตรมงคล บุญสั่ง ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 909600         

  โทรสาร   038 - 909698         

              

80 อู่ช่างอั้น คอมมอนเรล 1 นายณัฐศาสตร์ พรมใบ ทวิ ชย.ช.2 

  531/57 ม.11 ถ.เก้ากิโล ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 2 นายธราเทพ ชุมสอน ทวิ ชย.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  080 - 4894230         

  โทรสาร   -         

              

81 อู่บ้านล่างเซอร์วิส 1 นายณัฐชล แซ่หวือ ทวิ ชย.ช.2 

  47/3 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  097 - 0305536         

  โทรสาร   -         

              

http://tjkservices.com/
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82 อู่ประจวบ เซอร์วิส 1 นายภาดน ุ โปร่งพักตร์ ทวิ ชย.ช.2 

  84/1 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฐพล มิ่งขวัญ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  061 - 8949474 3 นายภาคิน รัตนสาลี ทวิ ชย.ช.2 

  โทรสาร   - 4 นางสาวพันธ์ศักดิ ์ เข็มทอง ทวิ ชย.ช.2 

              

83 อู่ซ่อมรถยนต์ รวมใจการช่าง แหลมฉบงั 1 นายธนากร ธงทอง ทวิ ชย.ช.2 

  212/5 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 2 นายพุฒิพงศ์ พรมครบุร ี ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  063 - 3814658         

  โทรสาร   -         

              

84 อู่ช่างโต PK garage service care 1 นายนราธรน์ วะโรรัมย ์ ทวิ ชย.ช.2 

  สุขุมวิท-พัทยา 87 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  092 - 1595194         

  โทรสาร   -         

              

85 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด สาขาพัทยา 1 นายวีรพงษ ์ พวงมณ ี ทวิ ชย.ช.3 

  16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอัณณพ แสงสว่าง ทวิ ชย.ช.3 

  โทรศัพท์  083 - 067 3500 3 นายสิทธพิร ศรีบัวลา ทวิ ชย.ช.3 

  โทรสาร   - 4 นายอภิรักษ ์ แอมปัดชา ทวิ ชย.ช.3 

    5 นายณัฐวิฒ ิ ลายคราม ทวิ ชย.ช.3 

86 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลล์ จํากัด สาขาบางละมุง 1 นายศักดิ์ชัย พ้นภัยพาล ทวิ ชย.ช.2 

  46 หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศิริชัย ศัตรูพินาศ ทวิ ชย.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวสุภาวด ี คําทอง ทวิ ชย.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 222420 4 นายเดชร์ภทธิ ์ เอี่ยมประสิทธิ ์ ทวิ ชย.ช.2 

  โทรสาร   038 - 222420 5 นางสาวศรินรัตน์ ณ นคร ทวิ ธบ.ส.2 

    6 นางสาวมณฑิรา เคยทํา ทวิ ธบ.ส.2 

87 บริษัท ฟอร์คลิฟท์ โตเกียว เซอร์วิส จํากัด 1 นายเกษฎา บอลสิทธิ ์ ทวิ ชย.ช.3 

  31/269 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 20230 2 นายอัมรัตน ์ ไวยากรณ์ ทวิ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 354380 - 1 3 นายอิทธิพล แจ่มสว่าง ทวิ ชก.ช.3 

  โทรสาร         - 4 นายธนวัฒน ์ เส็งเจริญ ทวิ ชก.ช.3 

              

88 บริษัท สยามนิสสันชลบุร ีจํากัด สาขาศรีราชา 1 นายสุรเดช แก้วฝุาย ทวิ ชย.ช.3 

  59 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110        

  โทรศัพท์  038 - 313873 - 5        

  โทรสาร         -        

              

89 บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุร ีจํากัด สาขาแหลมฉบัง 1 นายนพเกา้ โกติรัมย ์ ทวิ ชย.ช.3 

  777/88 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายชินพัฒน ์ ธรรมนิยม ทวิ ชย.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 111200 3 นายฐตวัฒน ์ มาศงูเหลือม ทวิ ชย.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 195812        
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90 ร้าน ปราโมทย์ เซอร์วิส  1 นายกฤษณะ พลรบ ทวิ ชย.ช.3 

  42/28 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  093 - 3878998        

  โทรสาร         -        

              

91 ร้าน อู่ระเริงชัยการชา่ง 1 นายธนากร บุญส่งเสริม ทวิ ชย.ช.3 

  127/45 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี        

  โทรศัพท์  084 - 5679432        

  โทรสาร         -        

              

92 อู่ สมโภช  1 นายปาราเมศ จิเอี่ยม ทวิ ชย.ช.3 

  24/34 ม.2 ถ.พรพระภานิมิต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง        

  จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  091 - 1957922        

  โทรสาร         -           

93 ร้าน ชัยวัฒน์ดีเซล 1 นายณัฐพล บัวประทุม ทวิ ชย.ช.3 

  18/61 ม.6 ถ.พรประภานิมิต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  2 นายอัษฎาวุธ มะภู่ทอง ทวิ ชย.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นายชนะชล นิภาพันธ ์ ทวิ ชย.ช.3 

  โทรศัพท์  090 - 9963578        

  โทรสาร         -           

94 ร้านพัทยา โช๊คอัพ 1 นายพงศธร สีจําปา ทวิ ชย.ช.3 

  3/16 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  091 - 8011365        

  โทรสาร         -        

           

95 บริษัท เจไอทีที อินเวนติ้ง  จํากัด 1 นายสุรพล พูนบุญ ทวิ ชย.ช.3 

  60/44 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  081 - 4063601        

  โทรสาร   088 - 2137169        

           

96 MB Pattaya Autohaus Co.,Ltd. 1 นายรวิช แจ้งใจ ทวิ ชย.ส.2 

  16/119 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2 นายยุทธเนตร ยุทรวิธ ี ทวิ ชย.ส.2 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นายสุรพล มณีวงษ์ ทวิ ชย.ส.2 

  โทรศัพท์  081 - 3024594 4 นายธนกฤต สร้อยคําดี ทวิ ชย.ส.2 

  โทรสาร  -         

              

97 บริษัท วัชร มารีน จาํกัด (สาํนักงานใหญ่) 1 นายออมทรพัย ์ เงินทอง ทวิ ชย.ส.2 

  140/94 ม..11 ถนนสุขุมวิท อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20150 2 นายสมุล พู่พะเนียด ทวิ ชย.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 418500 3 นายกฤษณะ สานนท์ ทวิ ชย.ส.2 

  โทรสาร   038 - 418543 4 นายอภิวุฒ ิ อําไพศรี ทวิ ชย.ส.2 
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98 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวริ์ค จํากัด 1 นายนิตินัย บริบูรณ์นาคม ทวิ ชย.ส.2 

  201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 2 นายธนกฤต สร้อยดําด ี ทวิ ชย.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 491800          

  โทรสาร   -          

99 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พี.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส 1 นายภูมิชนก ทิพวัลย ์ ทวิ ชก.ช.3 

  205/10  ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  2 นายพีรพัฒน ์ อยูแกว้ ทวิ ชก.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20230 3 นายชัยณรงค์ คําเสน ทวิ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 350461          

  โทรสาร   038 - 350470          

              

100 บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 1 นายธนพัฒน์ โสภาเพยี ทวิ ชก.ช.3 

  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา 2 นายชัยณรงค์ คําเสน ทวิ ชก.ช.3 

  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3 นายจีรพัฒน ์ ว่องไว ทวิ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 4070000          

  โทรสาร   038 - 407018           

101 บริษัท เอสเควาย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด 1 นายววิัส เมธีวรรณกุล ทวิ ชก.ช.3 

  ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายปกรณ์ สัตยานุ
เคราะห์ 

ทวิ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 328498 3 นายจีรพนธ ์ โสทองเมือง ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   - 4 นายอตวิุฒิ อยู่สุข ปกติ ชก.ช.3 

              

102 N W E Engineering Co,.Ltd. 1 นายปยิพนธ ์ แจ่มศร ี ทวิ ชก.ช.3 

  180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  2 นายธีรเทพ สุขสมิท ทวิ ชก.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20230 3 นายธีรภัทร ผลบุญ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 762860, 038 - 762870, 081-3778617 4 นายศุภกร คําผา ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   038 - 762880 5 นายเจมส ์ เหมวัน ปกติ ชก.ช.3 

    6 นายวรฤทธิ ์ ทอกคงอยู ่ ปกติ ชก.ช.3 

   7 นายพรพิชิต สว่างวงษ ์ ปกติ ชก.ช.3 

103 บริษัท พี.จี.ที. (2007) จํากัด 1 นายธนภัทร ยะสีดา ทวิ ชก.ช.3 

  162/2 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสุรศักดิ ์ โคตรอ่อน ทวิ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 170571 3 นายพิชยัภูษิต จันทร์เงิน ทวิ ชก.ช.3 

  โทรสาร   038 - 170570 4 นายวิสธุัช  เลิศทรัพย์
อําไพ 

ทวิ ทอ.ส.2 

    5 นายปรีชาพล สายยศ ทวิ ทอ.ส.2 

    6 นายนัทธพงศ์ มิ่งขวัญ ทวิ ทอ.ส.2 

    7 นายบีรวัตร มีสุข ทวิ ทอ.ส.2 

    8 นายอนวรรษ ศิริรัตน์ ทวิ ทอ.ส.2 

    9 นายอานนท ์ เฉยดิตถ์ ทวิ ทอ.ส.2 

    10 นายเกริกพล สาชะนะ ทวิ ชฟ.ส.2 

    11 นายพงศธร พิมเคน ทวิ ชฟ.ส.2 

    12 นายปรมินทร ์ อินตระวังค์ ทวิ ชฟ.ส.2 
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    13 นายปณะพล ลอยวิสุทธิ ์ ทวิ ndt.ส2 

    14 นางสาวกัญจนพร พานเงิน ทวิ ndt.ส2 

104 PASHO (Thailand) Co.,Ltd 1 นายทศวรรษ อินทะคง ทวิ ชก.ช.2 

  137/7 ม.6 ต.มาบโปุง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 2 นายภาสวิชญ ์ อินทยุง ทวิ ชก.ช.2 

  โทรศัพท์  092 - 9123939          

  โทรสาร   038 - 952917          

              

105 R.v.j Engineering Co.LTD 1 นายศุภสิน แจ่มกระจา่ง ทวิ ชก.ช.2 

  77 หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายอธิราช ไทยธรรม ทวิ ชก.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 058755 3 นายมูฮาหมัด ศูนย์รัมย์ ทวิ ชก.ช.2 

  โทรสาร   - 4 นายอดิเทพ นาตเนื้อ ทวิ ชก.ช.2 

    5 นายจีรพัฒน ์ เจือจาน ทวิ ชก.ช.2 

106 บริษัท ววิัฒน์พรีซิชั่น จํากัด 1 นายพิพัฒน ์ สันติกุล ทวิ ชก.ช.2 

  36/4-5 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000          

  โทรศัพท์  038 - 797 182          

  โทรสาร   -          

              

107 บริษัท ซี.อี.เอส. เกียร์ แอนด์ แมชชีนนิง่ จํากัด 1 นายพิสุทธิ ์ ชูชื่น ทวิ ชก.ช.2 

  15/112-114 ม.4 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายธนวัฒน ์ ยอดรักษ ์ ปกติ ชก.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 310574 3 นายพิสุทธิ ์ ชูชื่น ปกติ ชก.ช.2 

  โทรสาร   -          

             

              

108 บริษัท เคแอล แมชชีน อินเตอร์พาร์ท กรุ๊ป จํากัด 1 นายศรัณย ู มาลัยพวง ทวิ ชก.ช.2 

  17/23 ม.7 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  080 - 5628868          

  โทรสาร   -          

              

109 พี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1 นายชัยณรงค์ คําเสน ทวิ ชก.ช.2 

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

  โทรศัพท์  038 - 350461          

  โทรสาร   038 - 350470          

              

110 บริษัท เคพลัส เทคโนโลย ีจํากัด 1 นายจิรพัฒน ์ ว่องไว ทวิ ชก.ช.2 

  90/70 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายธนพัฒน์ โสภาเพยี ทวิ ชก.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 495325          

  โทรสาร   038 - 495326          

              

111 ร้าน วิรัตน์ การกลึง 1 นายสิทธิศักดิ ์ เวียงแก้ว ทวิ ชก.ช.2 

  165/18 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี20180          

  โทรศัพท์  084 - 7043228          
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  โทรสาร   -          

             

112 บริษัท จักรพงษ์พาร์ทแอด์ซัพพลาย จํากัด 1 นายณรงค์ฤทธิ์  เจาะด ี ทวิ ชก.ช.2 

  54/7 ม.7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038 - 347780          

  โทรสาร   -          

              

113 บริษัท ประสิทธิ์ผลแมชชีนเนอรี่ จํากัด 1 นายอาดุล ลี้ตระกูล ปกติ ชก.ช.3 

  174/40 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 2 นายต้นตระการ เผ่าเงินงาม ปกติ ชก.ช.3 

  เทศบาลเมืองชลบุรี 20230 3 นายศุภชยั วรรณพัฒน ์ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 351485 4 นายปริเยศ ถนอมรอด ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   - 5 นายธนายุทธ สันโดด ปกติ ชก.ช.3 

114 บริษัท โปรแม็ค แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย จาํกัด 1 นายวรวุฒิ หล่อทอง ปกติ ชก.ช.3 

  ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาววิมพ์วภิา เมฆกัมพล ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 692095 3 นางสาวเสาวลกัษณ์ ขันสัมฤทธ ์ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   - 4 นายสุทธพิงษ์ ยังให้ผล ปกติ ชก.ช.3 

    5 นายปรเมษฐ์ ขวัญงาม ปกติ ชก.ช.3 

115 บริษัท อิโต้(ประเทศไทย) จํากัด 1 นายสหรัฐ เต้นปักษี ปกติ ชก.ช.3 

  ม.4 ต.ตะเคียนเตีย อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150         

  โทรศัพท์  -         

  โทรสาร   -           

116 โรงกลึง พัฒน์เจริญ การช่าง 1 นายอรัญตชา พูลพิพัฒน ์ ปกติ ชก.ช.3 

  ม.8 ถ.อัสสัมชัญ - หนองยายบู ่ต.สรศักดิ์   2 ศานติกร เจริญสุข ปกติ ชก.ช.3 

  อ.สรีราชา จ.ชลบุรี 20110         

  โทรศัพท์  094 - 8792464         

  โทรสาร   -         

117 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด 1 นายอภิสิทธ ์ ศัตรูพ่าย ปกติ ชก.ช.3 

  128 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 2 นายธีรธัช พิชัยสงคราม ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 354230 - 1 3 นายกฤษฎา คามรักษ์ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   038 - 354237           

118 บริษัท ปาปาู ดีเทลลิ่ง จํากัด 1 นางสาวสุธิดา คนรู้ ปกติ ชก.ช.3 

  120/1 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายเศวตโชต ิ ช้างทองคํา ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  089 - 8318462  3 นายธนภัทร ปราณีชาติ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   038 - 828084 4 นายธนพล บุญแท ้ ปกติ ชก.ช.3 

              

119 บริษัท จินดา ออโต ้เพ้นท์ จาํกัด 1 นายธีรพล พรหมศิริ ปกติ ชก.ช.3 

  17/3 ตําบล เขาไม้แกว้ อําเภอบางละมงุ ชลบุรี 20150 2 นายอาทิตย ์ สุทธิผล ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  082 - 665 7973 3 นายสิทธกิร สิงห์โต ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   -         

            

120 บริษัท เอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ท เซอรว์ิส จํากัด 1 นายพงศา แสงงาน ปกติ ชก.ช.3 
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  41/59 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายฐิติวัฒน ์ วงศ์ศรี ปกติ ชก.ช.3 

  โทรศัพท์  062 - 5933300 3 นายสารรัช บัวคลี่ ปกติ ชก.ช.3 

  โทรสาร   -         

              

121 บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส(ชลบุรี) จํากัด สํานักงานใหญ ่ 1 นายธนชล สวยด ี ปกติ ชก.ช.3 

  88/14 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20230         

  โทรศัพท์  038 - 352564         

  โทรสาร   -         

              

122 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี ้จํากัด 1 นายณัฐวัตร ศรีโชค ปกติ ชก.ช.3 

  54/8-9 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038 - 400883          

  โทรสาร   -          

              

123 บริษัท ประชาคม แมชชีนเนอร์ร่ี แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 1 นายพงศกร โสภณ ปกติ ชก.ช.3 

  207/39หมู่ที่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20000          

  โทรศัพท์  038 - 112699          

  โทรสาร   038 - 112690          

              

124 ร้าน อ้วนแบตเตอรี่ ไดนาโม เติมน้ํายาแอร์ 1 นายธนวัฒน ์ อยู่สุข ปกติ ชก.ช.3 

  311/20, 510/6 ม11ชอยมิตรสัมพันธ์ ต.สุรศักดิ์          

  อําเภอศรีราชา ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์  089 - 8317235         

  โทรสาร   038 - 112690           

125 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พรเจริญ พริซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 1 นายศีรสิทธิ ์ ขําชัยภูม ิ ปกติ ชก.ช.3 

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

  โทรศัพท์  081 - 4445569          

  โทรสาร   038 - 072664          

              

126 บริษัท เฟด พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 1 นายเจษฏากร บุญเลิศ ปกติ ชก.ช.3 

  163/39 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  084 - 56469761          

  โทรสาร   033 - 641567          

              

127 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด 1 นายณรงค์ ไชยวงค์ ทวิ ทอ.ส.2 

  44/2 ม.8 ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายเจษฎา สุขน้อย ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 22731 3 นายสิทธพิล พงศ์สัมฤทธิ์ ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรสาร   038 - 227312 4 นายภานุวัฒน ์ พันธ์ศรี ทวิ ทอ.ส.2 

    5 นายชาตรี ทรัพย์ผล ทวิ ทอ.ส.2 

128 บริษัท ไทยคอนติเนทัล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1 นายณัฐพล สุรีลาบท ทวิ ทอ.ส.2 

  47/13 ม.9 ถนนสุขประยูร ต.นาปุา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 2 นายระพพีัฒน์ มีพันธ ์ ทวิ ทอ.ส.2 
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  โทรศัพท์  080 - 2012441 3 นายจกัรพรรดิ์ สมบูรณ์ ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรสาร   - 4 นายอัษฎา ถนอมกาย ทวิ ทอ.ส.2 

    5 นายอธิศ อ่องเอิบ ทวิ ทอ.ส.2 

    6 นายธนวัฒน ์ โทนะศรี ทวิ ทอ.ส.2 

    7 นายพรภวิษย ์ เจนกิจ ทวิ ทอ.ส.2 

129 ร้านโมเดิร์นอาร์ทเซอร์วิส 1 นายณัฐพงศ์ พ่วงอินทร์ ทวิ ทอ.ส.2 

  104/42 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  086 - 1477558          

  โทรสาร   -          

              

130 บริษัท เอ็มแอนด์ดี พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด 1 นายธีรพล เหมือนอิ่ม ทวิ ทอ.ส.2 

  71 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายธนวัฒน ์ โหมดขํา ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 0690589 3 นายธนพลธ ์ สุกใส ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรสาร   038 - 0640589           

131 บริษัท บึงทอง เทค จํากัด 1 นายศุภากร พยาบาล ทวิ ทอ.ส.2 

  28/21 ม.8 บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  033 - 641610          

  โทรสาร   -          

              

132 โอคายาม่า (ประเทศไทย) จํากัด 1 นางสาวศุภรส บดีรัฐ ทวิ ทอ.ส.2 

  49/27 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 2 นายธนากร ขัดเชิง ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 4015613 - 312 3 นายสรศักดิ ์ สุนทรีย์ ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรสาร   038 - 4015613           

133 หจก. แหลมฉบัง เอ็นจิเนยีริ่ง เซอร์วิส 1 นายธนโชต ิ ภัณฑิราวรโชต ิ ทวิ ทอ.ส.2 

  28/3 ม.9 ซอย ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา           

  จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  089 - 0990437          

  โทรสาร   038 - 491317           

134 พอล แอนด ์โค (ประเทศไทย) จํากัด 1 นายติณณภพ สายสมุทร ทวิ ทอ.ส.2 

  59/18 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวุฒิชยั บุญคง ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 170422          

  โทรสาร   038 - 170423          

              

135 บริษัท ไกลาสแอนด์อลิสาอลูมินั่มเทรดดิ้ง จํากัด 1 นายชาตรี ทรัพย์พล ทวิ ทอ.ส.2 

  244/17 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2 นายสิทธพิล พงศ์สัมฤทธิ์ ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรศัพท์  099 - 5153556 3 นายภานุวัฒน ์ พันธุ์ศรี ทวิ ทอ.ส.2 

  โทรสาร   038 - 238033        

              

136 บริษัท พีเค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จํากัด 1 นายธนวัฒน ์ พันผง ปกติ ชฟ.ช.2 

  190/4 ม.8 ต. ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสหรัฐ มานะด ี ปกติ ชฟ.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 197948 3 นายณัฐวุฒ ิ สุขณรงศ์ ปกติ ชฟ.ช.2 
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  โทรสาร   - 4 นางสาวขวญัเมือง อินทร์ตา ปกติ ชฟ.ช.2 

    5 นายพชรพล  เสือวิเชียร ปกติ ชฟ.ช.2 

    6 นายปรเมศวร ์ อินสิงห์ ทวิ ชฟ.ส.2 

    7 วีรภัทร พรมเมส ทวิ ชฟ.ส.2 

137 อนันญาคอนโด 1 นายอนุรัตน ์ นาดี ปกติ ชฟ.ช.2 

  83/4 ม.2 ซอย นาเกลือ 4 เมืองพัทยา อ.บางละมุง  2 นายอภิวัฒน ์ พืมพาเรือ ปกติ ชฟ.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 223252          

  โทรสาร   038 - 703344           

138 โรงแรม holiday inn พัทยา 1 นายบุริศร์ คงประเสร็จ ปกติ ชฟ.ช.2 

  483/68 ม.9 ต.เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวธีรลนย ์ สุชขี ปกติ ชฟ.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 725555 3 นายภ.ถูม ิ แย้มมณ ี ทวิ ทค.ส.2 

  โทรสาร   -          

              

139 THE ZIGN HOTEL 1 นายเอกพงศ์ สุขเพ็ญ ปกติ ชฟ.ช.2 

  555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายจันทพร รัตนจินดา ปกติ ชฟ.ช.2 

  โทรศัพท์  038 - 909800         

  โทรสาร   -          

              

140 บริษัท นูโว เซ็นทริก จํากัด 1 นายสัญชัย ระนาดแกว้ ปวส.
2 

สชอ.ส.2 

  50/50  ถ.หนองไม้แก่น ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 นายนิติพล ศิริพร ปวส.
2 

สชอ.ส.2 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 195224          

  โทรสาร   -           

141 Gems Gallery Pattaya Co,. Ltd. 1 นายนภสินธุ ์ ผลเจริญ ทวิ ชฟ.ส.2 

  555 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  038 - 371222         

  โทรสาร   -         

142 Birds and Bees Resort 1 นายพีรพัฒน ์ ช้างไผ่ ทวิ ชฟ.ส.2 

  366/11 ม.12 ซ.พระตําหนัก 4 เมืองพัทยา  2 นายนภสินธุ ์ ผลเจริญ ทวิ ชฟ.ส.2 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3 นายณภัทร จ้าวสันเที๊ยะ ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 250035         

  โทรสาร   -           

143 ร้านศิลป์ชัย โฆษณา 1 นายพิรพัฒน ์ ช้างไผ่ ทวิ ชฟ.ส.2 

  233/14 ม.11 ถ.สุขุมวิท อ.หนองปรือ ต.บางละมุง         

  จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  082 - 453546         

  โทรสาร   -         

144 แม็กโนเลีย มีเดีย จาํกัด 1 นายอานาจ โสโพธิ ์ ทวิ ชฟ.ส.2 

  18/7 ซ.สมเด็จเจ้าตากสิน34 เขตธนบุรี แขวง ดาวคะนอง  2 นายชิษณุพงศ์ ภูเหลี่ยม ทวิ ชฟ.ส.2 
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  จ.กรุงเทพมหานคร 10600 3 นายธนวัฒน ์ จั่นเพ็ชร ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรศัพท์  085 - 3367152 4 นายสรายุทธ รอดเจริญ ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรสาร   - 5 นายณภัทร จ้าวสันเที๊ยะ ทวิ ชฟ.ส.2 

    6 นายธีระดล โอดพิมพ ์ ทวิ ชฟ.ส.2 

145 SWEDTECH.Com Co., LTD. 1 นายธวัชชัย แผงดี ทวิ ชฟ.ส.2 

  506/3 ,.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  033 - 670550         

  โทรสาร   098 - 4846519         

146 บริษัท วิทยาธร จํากัด 1 นายสัญญา แก้วกูล ทวิ ชฟ.ส.2 

  663/1 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายธันวา วงศ์ดวงตา ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 062059 3 นายเป็นหนึ่ง นันทะดี ทวิ ชฟ.ส.2 

  โทรสาร   038 - 760128 4 นายณัฐวัฒน ์ กองแก้ว ทวิ ชฟ.ส.2 

              

147 อิโต้ (ประเทศไทย) จาํกัด 1 นายจรัสโชค โสดผักแว่น ทวิ ชฟ.ส.2 

  17/8 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  -         

  โทรสาร   -         

              

148 Meyer Industries Limited  1 นายอิทธิพล รัสมีเดือน ทวิ ชฟ.ส.2 

  (บริษัท ไมย์เออร ์อินดัสตรีย์ จาํกัด)         

  38/9 ,.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230         

  โทรศัพท์  027 - 307777         

  โทรสาร   038 - 404200         

              

149 บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 1 นายอภิสิทธิ ์ คําแจ่ม ทวิ ทค.ส.2 

  220/26 ม.6 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 4231156          

  โทรสาร   -          

              

150 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด คอมพ์เทคไอทีเซอร์วิส 1 นายภัทรนน สมบัติ ทวิ ทค.ส.2 

  382/40 ม.4 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวีรศักดิ ์ วงศ์ศรีแก้ว ทวิ ทค.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 2239458 3 นายรฐา หวานนุรักษ ์ ทวิ ทค.ส.2 

  โทรสาร   038 - 223949 4 นายสิรวิชญ ์ สายแกว้ ทวิ ทค.ส.2 

151 โรงแรมเมาเท่นบีชพัทยา 1 นายคณิศร คณากูล ทวิ ทค.ส.2 

  378/16 ม.12 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260          

  โทรศัพท์  038 - 2505024          

  โทรสาร   -          

              

152 อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 1 นางสาวณัฐฒินันท์ บุญเรือง ทวิ ทค.ส.2 

  999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวโสรดา หาญรัก ทวิ ทค.ส.2 

  โทรศัพท์  038 - 4811978          
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  โทรสาร   038 - 482095          

              

153 central festival pattaya beach 1 นายระริน ประโพชะนัง ทวิ ทค.ส.2 

  333/102 ถนน พัทยาสายสอง อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20260          

  โทรศัพท์  095 - 5904851          

  โทรสาร   038 - 930999 - 3141 - 2           

154 YURI AIR CO.,LTD. 1 นายทีฆทัศช ์ นุ่นทอง ทวิ ชช.ส.2 

  86, ตําบล หนองปลาไหล อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 2 นายฉัตรชัย จงประเสริฐ ทวิ ชช.ส.2 

  โทรศัพท์  094 - 9356640 3 นางสาวภัทราภรณ์ จิตสมบูรณ์กุล ทวิ ndt.ส2 

  โทรสาร   -          

              

155 บริษัท เอส.ที. โพลีคาร์บอเนตแอนด์สแตนเลสสตีล จํากัด 1 นายภานุวัฒน ์ ธรรมรังรอง ทวิ ชช.ส.2 

  131/44 ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 377185          

  โทรสาร   -           

156 บริษัท ดับบลิว ที เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1 นายอีษฎาวุธ แก้วละมุล ทวิ ชช.ส.2 

  หมู่ที่ 8 371/77 ถนนไร่กล้วย-หนองขาม ตําบลสุรศักดิ์        

  อําเภอศรีราชา ชลบุรี 20000        

  โทรศัพท์  038 - 407500        

  โทรสาร   -        

              

157 บริษัท ดานิลี่ จาํกัด 1 นายอนันชยั ฤาหาร ทวิ ndt.ส2 

  64/210 หมู่ 4  ต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 2 นางสาวศภานิช กลางน้อย ทวิ ndt.ส2 

  โทรศัพท์  038 - 955 888 ต่อ 2306 3 นางสาวจิราภรณ์ ขาวภูม ี ทวิ ndt.ส2 

  โทรสาร   -         

              

158 Hotel J Residence 1 นางสาวกชมน สายสุคนช์ ทวิ กร.ช.2 

  221/62 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ซ.5 อ.บางละมุง  2 นางสาวรัชชา ใจสุทธิ ทวิ กร.ช.2 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 423741          

  โทรสาร   -           

159 โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 นายถิรนัย คํามา ทวิ กร.ช.2 

   220/21 ม.5 ซอยนาเกลือ 16 อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 259333          

  โทรสาร   -           

160 Bella Villa Cabana 1 นางาสาวพนิดา จูมศรีสิงห์ ทวิ กร.ช.2 

  55/7 ม.1 ถนนสุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 703205         
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  โทรสาร   -         

              

161 At Mind Serviced Residence 1 นายเอกชยั แจ่มปั้นรักษ ์ ทวิ กร.ส.1 

  99/1-2 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 371222          

  โทรสาร   -          

              

162 ห้องอาหารสีฟูา จํากัด Blue spice 1 นางสาวจิตรานุช สิริวาโย ทวิ กร.ส.1 

  777/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวมณฑิตา แก้วเนียม ทวิ กร.ส.1 

  โทรศัพท์  026 - 550251 3 นางสาวกรรธกิา ผิวพววณ ทวิ กร.ส.1 

  โทรสาร   022 - 537806 4 นางสาวปาลิน ี โชตินอก ทวิ กร.ส.1 

    5 นางสาวสหัสวรรณ แดงทิพย ์ ทวิ กร.ส.1 

   6 นางสาวปณัฐฐา เกตุแจ ้ ทวิ กร.ส.1 

    7 นางสาวจุฑารัตน ์ งามสัมฤทธิ ์ ทวิ กร.ส.1 

    8 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญทอง ทวิ กร.ส.1 

    9 นางสาวพัชราวด ี คล่องแคล่ง ทวิ กร.ส.1 

    10 นางสาวนิตยา สัมมา ทวิ กร.ส.1 

163 บริษัท ทรายมณี จํากัด 1 นายพงศ์กร  อ่อนเคร็ง ทวิ กร.ส.1 

  499/7 ม.5 เมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 414616          

  โทรสาร   038 - 421714           

164 Thai Garden Resort 1 นางสาวรัตนา เสาตรง ทวิ กร.ส.1 

  179/168 ม.5 ถนนพัทยาเหนือ ต.หนองปรือ  2 นางสาวภิมภ์พิศา โพธิ์กลิ่น ทวิ กร.ส.1 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3 นางสาวมลทยา แก่นนวลศร ี ทวิ กร.ส.1 

  โทรศัพท์  038 - 3706148 4 นางสาวพรจันทรา จิตหาญ ทวิ กร.ส.1 

  โทรสาร   038 - 426198           

165 ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา 1 นายกฤษดา วันเสือ ทวิ กร.ส.1 

  499/7 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ           

  อ.บางละมุง ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 414616          

  โทรสาร   038 - 421714           

166 โรงแรม Avana laem chabang 1 นายกจิศวิษฐ ์ บุญมา ทวิ กร.ส.1 

  114/99 ม.10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา          

  จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  038 - 4907503          

  โทรสาร   -          

             

167 Swensen's Central marina 1 นางสาวสธิดา บุญธรรม ทวิ กร.ช.3 

  78/54 ถนน พัทยาสายสอง เมืองพัทยา อ.บางละมุง         

  จ.ชลบุรี 20150        
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  โทรศัพท์  -        

  โทรสาร   -        

              

 
สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ 

ภาคเรียนที ่2/2562 
 

ล าดับท่ี สาขางาน จ านวนสถานประกอบการ 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

รวม 
ปวช. ปวส. 

ระดับช้ัน ปวช. 

1 เครื่องกล 41 107 0 107 

2 ช่างกลโรงงาน 28 75 0 75 

3 ไฟฟูากําลัง 4 11 0 11 

4 การบัญช ี 19 34 0 34 

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 35 0 35 

6 ธุรกจิค้าปลีก 1 13 0 13 

7 การโรงแรม 3 8 0 8 

รวมระดับช้ัน ปวช. 110 283 0 283 

  

ระดับช้ัน ปวส. 
8 เทคนิคเครือ่งกล 7 0 19 19 

9 เทคนิคอุตสาหกรรม 9 0 30 30 

10 ไฟฟูากําลัง 9 0 25 25 

11 เทคนิคโลหะ 3 0 5 5 

12 การตรวจสอบโดยไม่ทําลาย (NDT) 1 0 6 6 

13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 5 0 16 16 

14 การโรงแรม 7 0 18 18 

15 ธุรกจิบรกิารยานยนต ์ 1 0 2 2 

16 การจดัการโลจสิติกส ์ 15 0 28 28 

รวมระดับช้ัน ปวส. 57 0 149 149 

  

รวมท้ังสิ้น 167 283 149 432 

 

 

ที่มา : งานทวิภาคี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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