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ค าน า 
 
เอกสารเล่มนี้ได้จัดทําขึ้นโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งคณะผู้จัดทําได้ปรับ

ลดข้อมูลบางส่วนและเพ่ิมเติมส่วนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
หรือ พ้ืนฐานในการค้นคว้าต่อไป ข้อมูลที่ได้นํามาบรรจุไว้มีทั้งหมด 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการเรียน ข้อมูลงบประมาณ
การศึกษา ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลทางสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ได้รับความอนุเคราะห์จากงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าของเรื่องทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ  

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ทั้งแนะนําสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทําเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการพัฒนา
กําหนดทิศทาง จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว  

 
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
        ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได้รับการ
สนับสนุนเรื่องที่ดินของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะตําบลนาเกลือ ฝุายธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา 
(ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งนายบรรพต ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้
ดําเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับดังนี้  

พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  
พ.ศ. 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ  
พ.ศ. 2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ในระบบการเรียนปกติ 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ   
พ.ศ. 2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
พ.ศ. 2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รุ่นแรก 1 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี) และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย) 

พ.ศ. 2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิม ดังนี้  

- หลักสูตร ปวช. 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย) 

- หลักสูตร ปวส. 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด  

พ.ศ. 2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.  
พ.ศ. 2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส.  
พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน นักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมดังนี้  
- หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์  
- หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  
พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คือ  

สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล  
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พ.ศ. 2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา  
พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) เปิดมาจนถึงป๎จจุบัน 

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 
เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น รอบเสมาธรรมจักร 
จารึกอักษร ทุ ส นิ ม มีข้อความด้านบนเป็นชื่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านล่างเขียนว่า PATTAYA 
TECHNICAL COLLEGE  

ทุ ส นิ ม หมายความว่า อริยสัจ ๔ สัจธรรมของพระพุทธเจ้า  
(๑) ทุ หมายความว่า ทุกข์ ความไม่สบายกายสบายใจ  
(๒) ส หมายความว่า สมุทัย สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานออก  
(๓) นิ หมายความว่า นิโรธ ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความดิ้นรนทะยานออก  
(๔) ม หมายความว่า อริยมรรค ๘ ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ ได้แก่ ความเห็นธรรม 

ความคิดชอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งจิตมั่นชอบ  
 
 
 
 

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
สีขาว – สีน้ าเงิน 
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ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
สุพรรณิการ์ ชื่อสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่นกําเนิด

ในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พ้ืนเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณ
พระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝูายคํา นําเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปี
มาแล้ว เปลือกต้นสีน้าตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝุามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็น
คลื่น ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่งและบาน
พร้อมๆกัน ไม่มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อ
แห้งเมล็ดสีน้ําตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝูายหุ้มเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว 
เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์มีปลูกในพ้ืนที่วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี 
พ.ศ.2540 โดย ผู้อํานวยการ นายบรรพต ศิริพัลลภ ผู้อํานวยการท่านแรกของวิทยาลัย 
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รายนามผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

รายนามผู้อํานวยการสถานศึกษา อดีต – ป๎จจุบัน 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ปี พ.ศ. 
1 นายบรรพต ศิริพัลลภ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2536 -2540  
2 นายวัลลภ สายพาณิชย์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2540 -2545 
3 นายสมคิด อ่วมเพ็ง ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2546 -2547 
4 นายวินิจ พงษ์ประจักษ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2547 -2550 
5 นายจิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2550 - 2554 
6 นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2554 – 2558 
7 นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2559 -2559 
8 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2559 – 2562 
9 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2562 – ป๎จจุบัน 

  
รายนามรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อดีต – ป๎จจุบัน 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ปี พ.ศ. 

1 นายประสิทธิ์ สุขพูนผล  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2538 -2540  
2 นายไพรัช วรรณศิริลักษณ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2538 -2540 
3 นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2539 - 2556 
4 นายจินดาพล เปรมศรี รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2540 - 2544 
5 นายบุญเลิศ หมัตตะทวี รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2540 -2545 

6 นายสมบัติ  อํ่าสาริกา  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2542 -2555 

7 นายพรชัย ค่ายใส  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2544 -2550 

8 นายธวัชชัย  มากมณี  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2544 -2547  

9 นางอารีย์ พงษ์สมบูรณ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2550 -2552 

10 นายวิทยา อินสว่าง รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2550 – 2561 

11 นางทองใบศรี อินสว่าง รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2552 - 2555 

12 นางนพพร สุรินทร์  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2555 – 2559  

13 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2556 – 2559  
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14 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2556 –2559 

15 นายณรงค์ สุขเจริญ  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2559 – 2561 

16 นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2560 – ป๎จจุบัน 

17 นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2560 – ป๎จจุบัน  

18 นางสุจาริน แพงภูงา รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2561 – ป๎จจุบัน 

19 นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2561 – ป๎จจุบัน 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
1 ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2562 – ป๎จจุบัน 
2 นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2560 – ป๎จจุบัน 
3 นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2560 – ป๎จจุบัน  
4 นางสุจาริน แพงภูงา รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2561 – ป๎จจุบัน 
5 นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. 2561 – ป๎จจุบัน 
 
 
 

เกียรติประวัติส าคัญที่ได้รับ  
 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา 
 

ปี พ.ศ. ผลงาน 
2540 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2540  
2. ได้รับโล่ที่ระลึก ผู้มีอุปการคุณในการจัดงานชุมชนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
 

2542 1. ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รักในหลวง ห่วงลูกหลาน 
ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย  

2. ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ในงานอีเทคแฟร์ โรงเรียน
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
2543 1. ได้รับเกียรติบัตร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬา

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  
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2. ได้รับเกียรติบัตร 3rd HONDA ECOMO POWER CONTEST THAILAND From MR.Ko 

Yamaguchi President A.P.Honda Co., Ltd.  
 

2544 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทกําหนดโจทย์ (การ
ประกวด CD-ROM Multimedia เรื่อง 12 ปี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กรมอาชีวศึกษา) 
ระดับภาคตะวันออก  

 
2545 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษาการ

อนุรักษ์เพลงไทย ภายใต้โครงการสานึกในชาตินิยม  
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ราคาไม่เกิน 3,000 บาท เขตภาคกลางและภาคตะวันออก  
3. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ นักศึกษาช่าง

ไฟฟูาช่วงปิดภาคเรียนได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการและ
งาน 65 ปี สัตหีบ – สิงห์สมุทร 

 
2545    4. ได้รับเกียรติบัตร สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี โดยแต่งกายด้วยผ้าไทย

อย่างต่อเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับ โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 

 
2546 1. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนและเป็นกําลังสําคัญในการจัดงานมหกรรม รวมพลัง

สร้างสุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเสื้อเหลือง  
 

2547 1. ได้รับโล่แสดงความขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุน โครงการ บูรณาการพันธกิจ และ
ทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม เปูาหมายยุค ICT โปรแกรมสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต (Expert Plus)  

2. ได้รับโล่เกียรติคุณนํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ (รักษ์โลก รักธรรมชาติ ร่วมใจ ต้าน
ภัยยาเสพติด) เพ่ือนช่วยเพื่อน ณ กองพันสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก กองพลนาวิกโยธิน 
กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

 
2548 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้อ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาชีพภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร  
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา โครงการกีฬา

อาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมรักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระดับภาคตะวันออก-กรุงเทพฯ ประจําปีการศึกษา 2548  

4. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับชาติ การประกวด สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่เทิดไท้มหา
ราชันย์ ประจําปีการศึกษา 2548  

 
2549 1. ได้รับทุนการศึกษาอัจฉริยะอาชีวะ บริษัท TOYOTA เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และพัฒนา

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

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากลระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์  

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Cheer Leader Championship 2006 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ To Be Number One งานปูองกัน และบําบัดการติดสาร
เสพติด  

 
2550 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุร ีพุทธศักราช 2550 ชื่อโครงการน้ํามะพร้าวอ่อน มีผลต่อการงอกของเมล็ดผักขม 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุร ีพุทธศักราช 2550 ชื่อโครงการชุดไฟฟูาอเนกประสงค์แบบพอเพียง  
 

2550 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2550 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2550 ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  

5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2550 ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 
2551 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง ในการแข่งขัน อาชีวศึกษา
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดชลบุร ี 

4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทกีฬาตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  

6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดหญิง ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
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7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

8. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดชาย ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  

9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  

11. ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา  

12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกีฬา  อาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี 

14. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

15. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  

 
2551 16. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
17. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ในการแข่งขัน กีฬา

อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
18. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
19. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดชลบุรี  
20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา  
21. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จงัหวัดชลบุร ี 
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง ในการแข่งขัน กีฬา

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 

2552 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาหมากล้อมหญิงเดี่ยว ในการแข่งขัน หมากล้อม
อาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ 9 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาหมากล้อมชายเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬา หมากล้อม
อาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ 9 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 
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3. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ในการแข่งขัน กีฬาหมาก
ล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ 9 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภททีม ในการแข่งขัน กีฬาหมาก
ล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ 9 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

5. โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 โคมไฟ LED จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. และ ระดับ อศจ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โคมไฟ LED จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องเตือน
ภัยอเนกประสงค์  

 
2552 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดนักขายอาชีวะ 

 
2553 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักร้องเพลงไทยสากลหญิง งานประชุมองค์การ

วิชาชีพอาชีวศึกษาระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชาธานี  
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาค ณ สนาม

กีฬากลางจังหวัดเชียงราย  
3. ได้โล่ที่ระลึก งานเนื่องในโอกาส คณะนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยม

สถานศึกษา  
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขัน

กีฬาเซป๎กตะกร้ออาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬา

หมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   
 6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย ในการแข่งขัน กีฬาหมาก

ล้อม อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากล้อมประเภททีมชาย ในการแข่งขัน กีฬา

หมากล้อม อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสวยงาม ระดับประชาชนทั่วไป การประกวด

ประดิษฐ์กระทงฯ งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาประจําปี 2553  
9. ได้รับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2553 จาก สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายวรากร รักรวย นักศึกษาแผนก
วิชาการตลาด ระดับ ปวส. 

 
2554 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตซอลประเภททีมหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตซอลประเภททีมชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุร ี 

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  

4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  
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5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
ชลบุร ี 

6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ี 

7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากรีฑา ประเภทลู่ 800 เมตรชายและ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากรีฑา ประเภทลู่ 400 เมตรชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากรีฑา ประเภทลานชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุร ี  

9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากรีฑา ประเภทขว้างจักรชาย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ี 

10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากรีฑา ประเภททุ่มน้ําหนักชายและประเภทเขย่ง
ก้าวกระโดดชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 

11. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติประเภท สวยงาม
ระดับประชาชน เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา 2554 

 
2555 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R ขององค์การ

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร  
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกวด โครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22  
  

2555 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ สมาชิกองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ หน่วยองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตฯ  
6. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวด วง

ดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R  
7. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดวงดนตรี

สากลของคนพันธ์ R  
8. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้อง

ลูกทุ่งชาย  
9. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้อง

เพลงไทยสากล  
10. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (TIG & SMAW) 
 

2556 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 8 “บัวหลวงเกมส์”  
 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์ท น้ําหนัก
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ไม่เกิน 63.5 กก.  
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวล น้ําหนัก ไม่เกิน 64 

กก.  
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นมิดเดิลเวท

น้ําหนักไม่เกิน 75 กก.  
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท 

น้ําหนักไม่เกิน 81 กก.  
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา ทุ่มน้ําหนัก   
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา ขว้างจักร  
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา พุ่งแหลม  
8. ได้รับรางวัลอันดับ 4 ประเภทกีฬากรีฑา วิ่ง 400 เมตร  
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภทเดี่ยวชาย  
10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภทเดี่ยวหญิง  
11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย  
12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมชุดหญิง  
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R  
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R  
15. ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2556 จากคณะกรรมการจัดงาน

ฉลองวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ  
16. รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จาก คณะกรรมการจัด

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2557 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ระดับภาคที่จังหวัดนครนายก  
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬามวยสากล

สมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร  
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร  
5. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน องค์การมาตรฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค 

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง สมาชิกองค์การดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและ 

กรุงเทพมหานคร  
 

2558 วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังนี้  
1. กีฬาเปตอง 
2. กีฬาประเภทขว้างจักร ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
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3. กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  
4. กีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน  
ระดับจังหวัด  
5. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
6. การแข่งขันวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก “กาแฟโบราณ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
7. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
8. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW,GTAW&GMAW ปวส.” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ  
9. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW,GTAW&GMAW ปวช.” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ  
10. การแข่งขันวิชาชีพ “งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
11. การแข่งขันวิชาชีพ “การแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
12. การแข่งขันวิชาชีพ “การแข่งขันติดตั้งสัญญาณจานดาวเทียม” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 
13. การแข่งขันทักษะวิชา “การประกวดมารยาทไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
14. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเทคนิคยานยนต์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
15. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศ  
16. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเดินสายไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย” ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศ 
17. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “การประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบนักร้อง เพลงไทย

ลูกทุ่ง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
 

2558 18. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
19. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดร้องเพลงสากล ชาย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
20. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดร้องเพลงสากล หญิง” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
21. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดวงดนตรีโฟล์ซองคนพันธ์ R” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
22. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
23. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกวดและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ  
24. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการจัดนําขายรายการนําเที่ยว” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
25. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
26. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
27. การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “สุนทรพจน์ภาษาไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
28. การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
29. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ 
30. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานฝีมือ ระดับ ปวช.” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
31. การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “ประกวดรักการอ่าน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
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32. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คะแนนรวมมวยไทยสมัครเล่นหญิง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  

33. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คะแนนรวมมวยสากลสมัครเล่นหญิง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  

34. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

35. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับภาคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาด
สถานศึกษาระดับกลาง  

36. ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานระดับเหรียญทองแดง สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558  

37. ได้เข้าร่วมมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558  

38. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดประเภททักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันร้อง
เพลงไทยสากล(สตริง)ชาย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 

39. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจําปี
การศึกษา 2558 

 
2559 วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังนี้  

 
ระดับอาชีวศึกษา  
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซป๎กตะกร้อประเภททีมหญิง  
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซป๎กตะกร้อประเภททีมชาย  
 
ระดับภาค  
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว สุดสาครเกมส์  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย สุดสาครเกมส์  
 
ระดับชาติ  
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว สงขลาเกมส์  
 

2560 กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ครั้งที ่12 ประจ าปีการศึกษา 2560  
ประเภทกีฬากรีฑา  
1. รางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ําหนักชาย  
2. รางวัลชนะเลิศ ขว้างจักรชาย  
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3. รางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลนชาย  
4. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์ชาย  
5. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตรชาย  
6. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตรชาย  
7. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตรชาย  
8. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์หญิง  
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 100 เมตรชาย  
10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 4x100 เมตรหญิง  
11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 200 เมตรชาย  
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 100 เมตรหญิง  
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 800 เมตรหญิง  
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย)  
1. รางวัลชนะเลิศ เซป๎กตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย  
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เซป๎กตะกร้อ ทีมชุดชาย  
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง)  
1. รางวัลชนะเลิศ เซป๎กตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง  
2. รางวัลชนะเลิศ เซป๎กตะกร้อ ทีมชุดหญิง  
ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (ชาย)  
1. รางวัลชนะเลิศ น้ําหนักไม่เกิน 60 กก.  
 

2560 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)  
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง  
ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย)  
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 บาสเกตบอลชาย  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 หนุมานเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  
1. กีฬาขว้างจักร รางวัลชนะเลิศ  
2. วิ่ง 400 เมตร รางวัลชนะเลิศ  
3. วิ่ง 4x400 เมตร รางวัลชนะเลิศ  
4. วิ่งผลัดเมดเล่ย์ รางวัลรองชนะเลิศ  
5. วิ่ง 4x100 เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
6. พุ่งแหลม รางวัลชนะเลิศ  
7. วิ่ง 100 เมตร รางวัลรองชนะเลิศ  
8. วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รางวัลรองชนะเลิศ  
9. วิ่งผลัดเมดเล่ย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

2561 1. รางวัลชมเชย ผลงาน ซาลาเปาเบญจรงค์ 
2. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟูา 
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3. รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ไก่ทอดสมุนไพร 
4. รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ผลงาน กระทะทอดไร้กากระบบ 2 น้ํา 
5. รางวัลชมเชย ผลงาน เครื่องยกฝาตระแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ํา 
6. รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน ฟาร์มไก่อัจฉริยะ 
7. รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน สลดัทอดร้อยรวมใจ 
8. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไร้คนขับ 
9. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน อุปกรณ์ช่วยกัดงานเหลี่ยม 
10. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน อุปกรณ์ขยายถุงพับข้าง 
11. รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องขายปากกาหยอดเหรียญ 
12. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฝานผัก 
13. รางวัลเหรียญทอง ผลงาน ซอสผัดไทยสับปะรด 

 
2562 รางวัลจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ 

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ Chillax จากการแข่งขัน สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 

2. รางวัลชมเชย ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง จากการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ผลงาน pattayatech smart city จากการแข่งขัน สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 

4. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ Chillax จากการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
 

2562 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง จากการ
แข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลงาน pattayatech smart city จากการแข่งขัน สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 

7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงาน อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมอร์เตอร์ จากการแข่งขัน 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ   
ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ทักษะการเชื่อม  SMAW & GTAW                 เหรียญทอง (อันดับ 6) 
2. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ          เหรียญทองแดง (อันดับ 7) 
3. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา                    รางวัลชมเชย 
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค   
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 31  ณ อาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว 

1. ทักษะการเชื่อม  SMAW & GTAW                    เหรียญทองแดง 
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2. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ             เหรียญทองฃ 
3. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน        เหรยีญทองแดง 
4. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย                     เหรียญทองแดง 
5. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    เหรียญเงิน 
6. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา                      เหรียญทอง 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ได้รับรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
3. ทักษะงานวัดละเอียด (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง) ระดับ ปวช. ได้รับ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
4. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
5. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
6. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 

1 
7. ทักษะการติดตั้งไฟฟูาและควบคุมไฟฟูา ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
8. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
9. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3 
10. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 

 
2562 11. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

12. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
13. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
14. ทักษะการนําเสนอขายสินค้า    “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
15. ทักษะการนําเสนอรายการนําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 
16. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
17. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  (English Public Speaking Contest) 

ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
18. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ 

ปวช. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
20. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
21. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
22. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง) ระดับ ปวส. ได้รับ
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รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
23. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 3 
24. ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
25. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2 
26. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ได้รับ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
27. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
28. ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
29. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
30. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
31. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. หรอื ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
32. ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E -Commerce) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รบั

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
33. ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
34. ประเภท Flair  Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
35. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
36. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
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จ านวนบุคลากร 
 
 บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จํานวน  5 คน 
  ข้าราชการครู   จํานวน           16 คน 
  พนักงานราชการ   จํานวน           25 คน 
  ครูอัตราจ้าง   จํานวน            28 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว   จํานวน           32 คน        
  รวมจํานวนบุคลากร  จํานวน          106 คน 
 
 

อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ระดับต าแหน่ง 
ระดับวิทยฐานะ ระดับการศึกษา 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ผู้บริหาร - - 3 2 1 4 - - 

ข้าราชการ (ครู) - 10 4 2 - 4 12 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - 3 22 - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 1 27 - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - 14 8 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 1 
นักการภารโรง - - - - - - - 9 
รวมทั้งสิ้น - 10 7 4 1 12 75 18 
   
 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

28 
 

 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 

 

 

ชื่อ  ว่าที่พันตรี วานิช  นามสุกล  สมชาติ 
ต าแหน่ง       :  ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 
วุฒิการศึกษา :   
 
-  ศษ.บ บริหารการศึกษา  
-  กศ.ม การบริหารการศึกษา 
-  บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 

 ชื่อ นางเสาวลักษณ ์       นามสุกล บุญบํารุง 
ต าแหน่ง      :  รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
วุฒิการศึกษา :   
-   บธ.บ การตลาด 
-   บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

 

 ชื่อ นายพงศ์สรณ์  นามสุกล  บวรสุขวัฒน ์
ต าแหน่ง      :  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
วุฒิการศึกษา :  
-   ศศ.บ (เกียรตินิยมอันดับสอง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
-   วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหาร, 5, 4% 
ข้าราชการ, 16, 14% 

พนักงานราชการ, 25, 
22% 

ครูพิเศษสอน, 33, 29% 

บุคลากรสาย
สนับสนุน, 36, 31% ผู้บริหาร 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

ครูพิเศษสอน 

บุคลากรสายสนับสนุน 
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 ชื่อ  นายเรืองยศ  นามสุกล  รัตนพงษ์ 
ต าแหน่ง      :  รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
วุฒิการศึกษา :  
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- บริหารการศึกษา 

 ชื่อ นางสุจาริน    นามสุกล  แพงภูงา 
ต าแหน่ง      :  รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา :  
- อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
- บริหารเทคนิคและอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

ข้าราชการครู 
 

 ชื่อ นางนริสรา       นามสุกล  บุตรวงษ ์
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.3 
วุฒิการศึกษา : 
-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ 

เครื่องแต่งกาย 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนฯ 

 ชื่อ นายสมนึก        นามสุกล  บุญช่วยชาต ิ
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.3 
วุฒิการศึกษา : 
-  คศ.บ.อุตสาหกรรมผ้าและการแต่งกาย 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
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ชื่อ นางสาวธนภรณ์   นามสุกล  ศิลาราช 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.2 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ ภาษาอังกฤษ 
-  บธ.ม.การตลาด 
 

หน้าที่พิเศษ 
-  หัวหน้างานทะเบียน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
และโลจิสติกส์ 

 ชื่อ นางสาวภคมน   นามสุกล  หวังวัฒนากูล 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.2 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปทส. พาณิชยการธนบุรี 
-  คอม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

 

 ชื่อ นายไกรวัฒน์    นามสุกล  บุญชัยสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.2 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
 

 ชื่อ นางอัญชลี        นามสุกล  บุญก่อ 
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
-  สส.บ.ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

 

 ชื่อ นางสาวสมคิด     นามสุกล  หมั่นหาดี 
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ .การบัญช ี
- บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 
 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบญัชี 
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 ชื่อ นายสง่า        นามสุกล คูคํา 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- ปทส.ไฟฟูา (เทคนิคไฟฟูาสื่อสาร) 

 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- หัวหน้างานทะเบียน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
 

 ชื่อ นางแอนนา        นามสุกล ผลไสว 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 

 
 

 ชื่อ  นายนพรัตน์     นามสุกล กลิ่นหอม 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.บ ช่างยนต์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานความร่วมมือ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 

 ชื่อ นายจารึก        นามสุกล จารุมิตร 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรมไฟฟูา 

 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากําลัง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 

 

 ชื่อ  นางอารีรัตน์     นามสุกล เสียงเพราะ 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อม-

ประกอบ) 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 
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 ชื่อ  นายสุริยา     นามสุกล สวัสดิ์นพรัตน์ 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- คอ.บ. อุตสาหกรรมเครื่องมือกล 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล 

 ชื่อ  นายปริปูรติ     นามสุกล ศรีรุ่งเรือง 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.1 
วุฒิการศึกษา : 
- ศน.บ.ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

หน้าที่พิเศษ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 ชื่อ  นายชาตรี     นามสุกล ม่วงเขาแดง 
ต าแหน่ง       :  คร ูคศ.1 
วุฒิการศึกษา :  
- ค.บ. คณิตศาสตร์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู่ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อ  นางสาวมณีรัตน์     นามสุกล บัวคํา 
ต าแหน่ง       :  คร ูคศ.1 
วุฒิการศึกษา :  
- ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานแผนงาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
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พนักงานราชการครู 
 

 ชื่อ ว่าที ่ร้อยโทอรรถพันธ์  นามสุกล พงษาพันธ์ 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- กศ.บ. พลศึกษา 
- กศ.ม. บริหารการศึกษา 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา

สุขศึกษาฯ) 

 ชื่อ นางสาวอรพินท์   นามสุกล   อ๊ึงเจริญ 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ศศ.บ. การจัดการ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ  

 

 ชื่อ นางสาวบุษรินทร์    นามสุกล  ร้อยแก้ว 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ.สังคมศึกษา 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
  

 ชื่อ นางสาวปิ่นมณี     นามสุกล  เจริญคลัง 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  บช.บ. การบัญชี 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
- หัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 
 

 ชื่อ นางประรินญา   นามสุกล ว่องไว 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี) 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
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 ชื่อ นางสาวสมฤทัย   นามสุกล   บุญก่อ 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  บช.บ. การบัญชี 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานบัญชี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 

 ชื่อ นางสาวศศิธร    นามสุกล อมรพันธ์ 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานวิจัย 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

 
 

 

ชื่อ นายจีราศักดิ์       นามสุกล  วุฒิศรีศิริพร 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อิเล็กทรอนิกส์) 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 

 ชื่อ นางสาวเอ็นดู      นามสุกล มังกรแสงแก้ว 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ. ไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานวัดผลและฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูา

กําลัง 
 

 ชื่อ นายนที      นามสุกล ลอยเมฆ 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  คบ. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค

พ้ืนฐาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
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 ชื่อ นางสาวชัญญาณ์ภัช   นามสุกล นาชัยทอง 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ การตลาด 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกการตลาดและฯ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานงานอาคารฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการฯ  

 ชื่อ นายวสันต์      นามสุกล อารีย์ 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา :  
- ปทส. เครื่องกล 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 ชื่อ นางสาวกาญจนา      นามสุกล ยอดศรีคํา 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ  ครุศาสตร์อุตสาหการ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
- ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหวัหน้างาน แนะแนวฯ 

 ชื่อ นายอิสระพงศ์    นามสกุล  มาพล 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 

 ชื่อ นายณัฐพงษ์   นามสกุล  ทรงอาจ 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- ปทส. เทคนิคยานยนต์  
 

หน้าที่พิเศษ 
 -  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการฯ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพัสดุ 
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 ชื่อ นายธนกิจ  นามสกุล   มากมณี 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิการศึกษา : 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานอาคารฯ 

 ชื่อ นางสาวพิมพิกา  นามสกุล   ยอดดี 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา ไฟฟูากําลัง 

หน้าที่พิเศษ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

 

 ชื่อ  นางสาวสุรีย์      นามสกลุ  แย้มสรวน 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่พิเศษ 
-  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
-  หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 ชื่อ นายเดชา     นามสกุล เฉยพันธ์ 
ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-     กศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่พิเศษ 
-  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
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 ชื่อ นายบอย  นามสกุล   โคตรภักดี 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

หน้าที่พิเศษ 
 -  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานสื่อการเรียนฯ                                  
 

 

 ชื่อ นายชโลมพร     นามสกุล  แน่นหนา 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-  รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 ชื่อ นางวาสนา        นามสกุล พานสุวรรณ 
ต าแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.บ ภูมิศาสตร ์

 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  

 ชื่อ นายมนูญ      นามสกุล วินทะไชย 
ต าแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปทส. เชื่อมและประสาน 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
ฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
ฯ 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวนฤมล   นามสุกล  สง่าเพ็ชร 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  
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 ชื่อ นางสาวกนกชญา  นามสุกล  ทองละมุล 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

 

 
 

ครพูิเศษสอน 
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

 ชื่อ นางสาวสายฝน    นามสกุล   พยอม 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
- ผู้ช่วยหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

(วิชาวิทยาศาสตร์) 
 

 ชื่อ  นางสาวประภาภรณ์  นามสกุล วุฒิฐานจ าเริญ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.บ. วาริชศาสตร ์

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 

 

 ชื่อ นางสาวเทียนรุ่ง  นามสกุล เรืองอิทธินันท์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  คบ. ภาษาอังกฤษ 

 

 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

39 
 

 

 

ชื่อ นายยศภาดา  นามสกุล  ธัญญาลิขิต 
วุฒิการศึกษา : 
-   ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
-   คศ.ม. หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวอรวรรณ    นามสกุล  เกตุโชติ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
 

 

 

ชื่อ นางสาวสุรีย์ภรณ์    นามสกุล สุขธนารักษ์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 

หน้าที่พิเศษ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 

 

 

ชื่อ Miss Sonum Wangmo 
วุฒิการศึกษา : 
Bachelor Degree English 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูแผนกสามัญสัมพันธ์             
(ภาษาอังกฤษ) 
 

 ชื่อ Miss Chandra Kala Subba  
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- Bachelor of Business MGMT. 

 

หน้าที่พิเศษ 
- ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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แผนกวิชาเครื่องกล 

 

แผนกวิชาเครื่องมือกล 

 ชื่อ นายกฤษฎา     นามสกุล  กิ่งแสง 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 

 ชื่อ      นามสกุล   
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 

 

 

 

 

ชื่อ นายอานนท์  นามสุกล  สะและห์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมือกล 
 

 ชื่อ นายพลวัฒน์   นามสุกล  ไชยศรี 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหการ 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมือฯ 
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แผนกวิชาช่างเชื่อม 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

 

ชื่อ นางสาวเกศสุดา   นามสุกล  ศรแผลง 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรม 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานทวิภาคีฯ 

 

 

ชื่อ นางสาวนภัสชญา นามสุกล  คงการุณ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

วิศวกรรมอุตสาหการ 

หน้าที่พิเศษ 
-  
 

 

 

ชื่อ นายธาณ ี    นามสกุล  แสงโชต ิ
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ปทส. เชื่อมประสาน 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือ
กลและซ๋อมบํารุง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
 

 

 

 

ชื่อ นายภัทรพล    นามสกุล  ธนตันยะกุล 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
(ไฟฟูาอุตสาหกรรม) 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
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แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

 

 ชื่อ นายวัชรพงษ์    นามสกุล  ฤทธิ์ประเสริฐ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  ศอ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 

 

 

 

 

ชื่อ นายธีรศักดิ ์   นามสกุล  พลิ้งวงค์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา 
-  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟูา 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

 

 

ชื่อ นายศักดิ์ชัย   นามสุกล  ชุมไธสงค์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

ชื่อ นายสุเทพ   นามสุกล  วินทะสมบัติ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

43 
 

แผนกวิชาบัญชี 

 

แผนกวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสุชีรา    นามสกุล   หะสิตะ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ศศ.บ. การบริหารจัดการทั่วไป 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

 

 

 

ชื่อ นางสาวกัลยา นามสกุล  ไชยวิเชียร 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. การตลาด 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

 

 ชื่อ นางสาวขวัญตา นามสกุล  บุญประเสริฐ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ 

งบประมาณ 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวสุชัญญ์ญา   นามสกุล   นาชัยทอง 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

-  ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมฯ         

-  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมฯ 

 

 

ชื่อ นายภานุมาศ       นามสกุล พุมมา 
ต าแหน่ง       :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
 

 

 

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์    นามสกุล  ไชยแก้ว 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารทั่วไป       
- ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนว          
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แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางจิรสุตา     นามสกุล  อินทร์ภูเมศร์ 
วุฒิการศึกษา : 
-  บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

 

 

ชื่อ นางสาวสุจินันท์  นามสกุล  ปิ่นมณี 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  บธ.บ. การจัดการโรงแรม 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างสวสัดการ 
- ครูประจําแผนกวิชาการโรงแรม

และการท่องเที่ยว 

 ชื่อ นางสาวกรณ์กรวีร์  นามสกุล  ศิริโชควีระ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
 
วุฒิการศึกษา : 
-  ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
- 
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ชื่อ นางสาวสุกัญญา     นามสกุล  สิงห์ใจชื้น 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปวส. การบัญซ ี

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานบัญชี 

 

 

 

ชื่อ นางสาวกรรณิกา     นามสุกล รักความสุข 
วุฒิการศึกษา : 
-   บช.บ .การบัญช ี

เจ้าหน้าที่งานบัญชี 

 ชื่อ นางสาวพัชรี     นามสกุล  เอี่ยมสอาด 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 

 

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 

 

 

ชื่อ  นางสุกัญญา      นามสกุล  บุญก่อ 
วุฒิการศึกษา : 
-   บช.บ. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
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ชื่อ นางสาวสุพรรษา   นามสกุล ปราบรัตน์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 

 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ชื่อ นางสาวกรกฎ   นามสกุล อุดมภ์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส.การโรงแรม 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

ชื่อ นางสาวเจนจิรา    นามสกุล  ใจเย็น 
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
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เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

 ชื่อ นางสาวอัญชณา   นามสุกล  อยู่สบาย 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

 

 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

 

ชื่อ นายอําพล    นามสกุล  ศรีจันทร์แก้ว 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การโรงแรม 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

 

  

ชื่อ นางสาวเกศินี    นามสกุล  ป๎ทถานา 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การตลาด  

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
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เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

ชื่อ นางกาญจนา     นามสกุล  ปางชาติ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

 ชื่อ นางสาวน้ําอ้อย       นามสกุล จงปลงกลาง 
วุฒิการศึกษา : 
-   วท.บ. การจัดการทั่วไป 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 ชื่อ นางสาวปิยะกมล     นามสกุล  บุตรดา   
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ การตลาด 

 

 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา และงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 
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เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

 ชื่อ นางจารุวรรณ     นามสกุล  สุ่มแช่ม 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

 

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

 
ชื่อ นางมลฤด ี    นามสกุล  มรรคผล 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว   

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ชื่อ นางสาวโสรยา     นามสกุล  ทองเทพ 
วุฒิการศึกษา : 
-  บธ.บ. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

51 
 

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 

 

 

ชื่อ นางสาว   นามสุกล   
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การโรงแรม 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคีและงานความร่วมมือ 

 ชื่อ นางสาวชุติกาญจน์    นามสกุล  พรหมอินทร์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคีฯ 

 

 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

 ชื่อ นางสาวนฤภร    นามสุกล  พรหมอินทร์ 
วุฒิการศึกษา : 
-  บช.บ การบัญช ี

 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

52 
 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 

 
ชื่อ  นางสาวศศิพร      นามสกุล  ลงสุวรรณ์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวเกษร    นามสกุล  ดีปราสัย 
วุฒิการศึกษา : 
-   รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 

 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 
 

 

 

ชื่อ นายอรรถพร   นามสกุล สิทธิธรรม  
วุฒิการศึกษา : 
-  ปวช. งานเครื่องกล 
 
 
 
 

พนักงานขับรถ 
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ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 

 

 ชื่อ นายบุญเติม          นามสุกล บุตรทอง 
วุฒิการศึกษา : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ  นางประคอง       นามสกุล  แดงสันเทียะ 
วุฒิการศึกษา : 

-   ประถมศึกษาปีที่ 4 

นักการภารโรง 

 ชื่อ  นางสาวเพ็ญศรี       นามสกุล  บุตรทอง 
วุฒิการศึกษา : 

-  ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นางประเทือง            นามสุกล  คิดรอบ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ประถมศึกษาปีที่  6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายพฤหัส             นามสุกล บุตรโชติ 
วุฒิการศึกษา : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 
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 ชื่อ  นางสาวปทุมวรรณ    นามสกุล  มูลภาที 
วุฒิการศึกษา : 

-   ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายคําศาล             นามสุกล โต่นวุธ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ประถมศึกษาปีที่  6 

นักการภารโรง 

 

 

ชื่อ นางฉวีวรรณ           นามสุกล  โต่นวุธ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ประถมศึกษาปีที่  6 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นายเอนก          นามสุกล บุญมาฉาย 
วุฒิการศึกษา : 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักการภารโรง 

  

ที่มา : งานบุคลากร ณ วันที ่1 ตุลาคม 2562 
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ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิทยาลัยเปิดสอนระบบการเรียนปกติ ระบบทวิภาคี และระบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

1. ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขางานยานยนต์ 
 - สาขางานตัวถังและสี 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 
สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขางานไฟฟูากําลัง 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชา สาขางาน 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

สาขาวิชา สาขางาน 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 
สาขาวิชาไฟฟูา สาขางานไฟฟูากําลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการขนส่ง 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
 
 
2. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

ระดับประกาศนียบัตร 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา สาขางาน 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขาวิชาไฟฟูา สาขางานติดตั้งไฟฟูา 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

สาขาวิชา สาขางาน หมายเหตุ 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย เรียนที่ วท.ทัพยา 
ไฟฟูาเบื้องต้น - เรียนที่ วท.ทัพยา 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร - เรียนที่ เรือนจําพัทยา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - เรียนที่ เรือนจําพัทยา 
ปะยางรถจักรยานยนต์ - เรียนที่ วท.ทัพยา 
การทํามุ้งลวด - เรียนที่ วท.ทัพยา 
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น - เรียนที่ วท.ทัพยา 
การล้างเครื่องปรับอากาศ - เรียนที่ วท.ทัพยา 
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา - เรียนที่ วท.พัทยา 
การทําพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน - เรียนที่ วท.พัทยา 
การทําขนมไดฟุกุ - เรียนที่ วท.พัทยา 
   

 
ที่มา : งานหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 
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สรุปจ านวนผู้เรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส. 
 

ที่ สาขางาน 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2562 

ปวช.1 (62) ปวช.2 (61) ปวช.3 (60) 
 

ปวส.1 (62) ปวส.2 (61) 
  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ทั้งสิ้น 

1 ยานยนต์/เทคนิคยานยนต ์ 55 4 38 4 30 0 131 12 2 36 1 51 182 

2 ยานยนต ์(ทวิ)/เทคนิคยานยนต์ (ทวิ) 68 4 45 2 78 5 202 31 0 17 0 48 250 

3 ตัวถังและส ี(ทวิ) 25 2 18 0 21 0 66 0 0 0 0 0 66 

4 เครื่องมือกล 51 8 42 10 45 6 162 0 0 0 0 0 162 

5 
เครื่องมือกล (ทวิ)/อุตสาหกรรมการ

ผลิต (ทวิ) 
28 0 26 0 30 3 87 21 1 40 5 67 154 

6 
โครงสร้าง/เทคโนโลยีงานเช่ือม

โครงสร้างโลหะ (ทวิ) 
18 2 19 3 10 1 53 7 0 0 0 7 60 

7 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 

8 ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 8 18 18 

9 ไฟฟูากําลัง 72 6 48 5 73 15 219 31 5 29 0 65 284 

10 ไฟฟูากําลัง (ทวิ) 24 1 12 0 0 0 37 6 0 17 0 23 60 

11 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม (ทวิ) 
33 17 41 9 39 11 150 10 3 0 0 13 163 

12 ระบบภาพและระบบเสียง (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 17 17 

13 เมคคาทรอนิกส์ 18 3 7 2 0 0 30 0 0 0 0 0 30 

14 
เทคนิคคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร ์
50 3 46 3 32 4 138 22 1 22 4 49 187 

15 การบัญช ี 3 67 8 63 3 35 179 2 32 4 48 86 265 

16 
การตลาด/ธุรกจิการบรกิารยานยนต์ 

(ทวิ) 
4 20 0 30 3 58 115 0 3 3 18 24 139 

17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 54 25 45 19 53 223 11 5 16 26 58 281 

18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 

19 ธุรกิจค้าปลกีทั่วไป (ทวิ) 9 7 3 14 0 14 47 2 0 0 0 2 49 

20 การจัดการการขนส่ง (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0 34 60 60 

21 
การโรงแรม(ทวิ)/บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม(ทวิ) 
11 62 6 49 15 69 212 5 15 4 19 43 255 

22 การโรงแรม Ep. 3 29 1 10 0 0 43 0 0 0 0 0 43 
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23 การท่องเท่ียว 5 20 4 12 5 18 64 0 0 2 6 8 72 

รวม 504 309 389 261 403 292 2158 167 106 212 173 658 2816 

รวมทั้งหมด 813 650 695 2158 273 385 658 2816 

 
สรุปจ านวนผู้เรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส. 

 

ที่ สาขางาน 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2562 

ปวช.1 (62) ปวช.2 (61) ปวช.3 (60) 
 

ปวส.1 (62) ปวส.2 (61) 
  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ทั้งสิ้น 
1 ยานยนต์/เทคนิคยานยนต ์ 55 4 32 4 30 0 125 11 2 36 1 50 175 
2 ยานยนต ์(ทวิ)/เทคนิคยานยนต์ (ทวิ) 68 4 42 2 74 3 193 31 0 17 0 48 241 
3 ตัวถังและส ี(ทวิ) 25 2 15 0 18 0 60 0 0 0 0 0 60 
4 เครื่องมือกล 51 8 42 10 37 6 154 0 0 0 0 0 154 

5 
เครื่องมือกล (ทวิ)/อุตสาหกรรมการ

ผลิต (ทวิ) 
28 0 26 0 28 3 85 21 1 40 5 67 152 

6 
โครงสร้าง/เทคโนโลยีงานเช่ือม

โครงสร้างโลหะ (ทวิ) 
18 2 19 3 9 0 51 7 0 0 0 7 58 

7 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 
8 ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 8 17 17 
9 ไฟฟูากําลัง 72 6 48 5 69 15 215 28 5 28 0 61 276 
10 ไฟฟูากําลัง (ทวิ) 24 1 12 0 0 0 37 6 0 17 0 23 60 

11 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม (ทวิ) 
33 17 41 9 39 11 150 9 3 0 0 12 162 

12 ระบบภาพและระบบเสียง (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 17 17 
13 เมคคาทรอนิกส์ 18 3 7 2 0 0 30 0 0 0 0 0 30 

14 
เทคนิคคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร ์
50 3 46 3 32 4 138 22 1 22 2 47 185 

15 การบัญช ี 3 66 8 63 3 34 177 2 32 4 47 85 262 

16 
การตลาด/ธุรกจิการบรกิารยานยนต์ 

(ทวิ) 
4 20 0 30 3 58 115 0 3 3 16 22 137 

17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 51 25 45 18 52 214 10 5 16 24 55 269 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11 
19 ธุรกิจค้าปลกีทั่วไป (ทวิ) 2 3 3 14 0 8 30 2 0 0 0 2 32 
20 การจัดการการขนส่ง (ทวิ) 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0 29 55 55 

21 
การโรงแรม(ทวิ)/บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม(ทวิ) 
11 55 6 49 12 64 197 5 15 4 18 42 239 

22 การโรงแรม Ep. 2 28 1 10 0 0 41 0 0 0 0 0 41 
23 การท่องเท่ียว 3 20 4 12 4 18 61 0 0 2 6 8 69 

รวม 490 293 377 261 376 276 2073 160 105 210 160 635 2708 
รวมทั้งหมด 783 638 652 2073 265 370 635 2708 

 
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที ่ 16 กันยายน 2562 
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ข้อมูลครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงาน 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับการจัดสรรจาก สอศ.    

1. อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น 1 หลัง 12,555,900 12,555,900 

2. อาคารห้องน้ํา ห้องส้วมชายหญิง 1 หลัง 1,719,900 1,719,900 

3. 
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ชั้น 

(งบผูกพัน) 
1 หลัง 36,574,500 36,574,500 

 ปี 2562   7,314,900    

 ปี 2563  29,259,600    
 
  
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

ครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจาก สอศ.    

1. 
ครุภัณฑ์เครื่องกลึงซีเอ็นซี ควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง 2,996,000 2,996,000 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

ครุภัณฑ์การศึกษา (บกศ.)    

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  (งานศูนย์ข้อมูลฯ) 60 เครื่อง 15,000 900,000 

2. 
ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ (แผนกวิชา

สามัญฯ) 
1 ชุด 2,000,000 2,000,000 

 
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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สรุปงบรายจ่าย (งบด าเนินการ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  

รายการ 
ภาคเรียนที ่1/2562 ภาคเรียนที ่2/2562 

รวมจ านวนเงิน  (1 เม.ย. 62 - 30 
ก.ย. 62) 

(1ต.ค. 62 - 31 
มี.ค. 63) 

งบบุคลากร       
เงินเดือน (ข้าราชการ) 8,137,029.85 3,814,620.00 11,951,649.85 
เงินวิทยฐานะ 629,640.86 335,303.23 964,944.09 
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 261,900.00 93,000.00 354,900.00 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,923,190.00 3,337,040.00 10,260,230.00 

รวมจ านวนเงิน (งบบุคลากร) 15,951,760.71 7,579,963.23 23,531,723.94 
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)       
งบประมาณ (ปวช.) 2,017,289.74 705,556.40 2,722,846.14 

รวมจ านวนเงิน (งปม.ปวช) 2,017,289.74 705,556.40 2,722,846.14 
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งบประมาณ (ระยะสั้น) 569,491.48 29,104.85 598,596.33 

รวมจ านวนเงิน (งปม.ระยะสั้น) 569,491.48 29,104.85 598,596.33 

งบประมาณ (ปวส.) 2,058,745.69 1,117,651.07 3,176,396.76 

รวมจ านวนเงิน (งปม.ปวส) 2,058,745.69 1,117,651.07 3,176,396.76 

รวมจ านวนเงิน (งบด าเนินงาน) 4,645,526.91 1,852,312.32 6,497,839.23 
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา       
เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2,889,000.00 - 2,889,000.00 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น 453,475.03 2,183,306.10 453,475.03 
อาคารห้องน้ําห้องส้วมชายหญิง 1,719,900.00 - 1,719,900.00 
อาคารเรียนและปฏิบัติการโรมแรม 5 ชั้น 7,314,900.00 - 7,314,900.00 

รวมจ านวนเงิน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 12,377,275.03 2,183,306.10 12,377,275.03 

งบเงินอุดหนุน (โครงการสนบัสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)       
ค่าจัดการเรียนการสอน  13,675,550.00 6,156,200.00 19,831,750.00 

ค่าหนังสือเรียน 4,082,250.50 585,341.60 4,667,592.10 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 770,500.00 345,000.00 1,115,500.00 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,872,000.00 - 1,872,000.00 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  1,939,425.00 984,675.00 2,924,100.00 

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุน) 22,339,725.50 8,071,216.60 30,410,942.10 
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งบเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  290,000.00 - 290,000.00  

เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี       
- ทุนเฉลิมราช (ปวช.) 75,000.00 45,000.00 120,000.00 

ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (ค่าเครื่องมือผู้เรียน) 387,890.00 - 387,890.00 

เงินอุดหนุน  -  หารายได้ระหว่างเรียน 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 762,890.00 45,000.00 807,890.00 
  
       

รายการ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 

คงเหลือ  (1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 
62) 

(1ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 
63) 

งบรายจ่ายอ่ืน 
   

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 297,999.66 - 297,999.66 

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา 0.00 - 0.00 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  It Center) 690,931.61 
 

690,931.61 

โครงการลดป๎ญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 124,922.91 - 124,922.91 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 38,445.25 - 38,445.25 
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 1,183,925.00 - 1,183,925.00 
โครงการความร่วมมือสู่มาตรฐานนานาชาติ 999,974.00 - 999,974.00 
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โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 0.00 189,600.00 189,600.00 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับนักเรียน 0.00 58,800.00 58,800.00 

โครงส่งเสริมกิจกรรมฯ 29,953.03 0.00 29,953.03 
โครงการรณรงค์และปูองกันแก้ป๎ญหายาเสพติด 22,199.98 0.00 22,199.98 
โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนเขตพิเศษภาคตะวันออก 592,900.00 0.00 592,900.00 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 49,994.50 0.00 49,994.50 
โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอด 599,999.25 0.00 599,999.25 

รวมจ านวนเงิน (งบรายจ่ายอ่ืน) 4,631,245.19 248,400.00 4,879,645.19 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 60,708,423.34 19,980,198.25 78,505,315.49 

 

ที่มา : งานแผนและงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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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 
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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 

  
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 
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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 

  
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 นายวธัญํ ู 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 
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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 

     

       
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 
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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 

     

       
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 ป๎ญญะ 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 
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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 

 
โทรสาร   033 - 641382 5 นางสาวจิรนันท ์ ร่มเจียม ปกติ คธ.ส.2 

  
6 นางสาวอารยี ์ ดีบุญชัย ปกติ ชฟ.ช.3 

  
7 นายญาณวรุตม์ เกตุป๎้น 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 
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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 

     

 
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 
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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 

     

       
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 
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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 

 
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 
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โทรศัพท์  038 - 418555 4 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟ๎กทอง 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 

 
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 
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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 

 
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 
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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 

     

       
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 
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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 

     

 
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 อินทป๎จ 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 
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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 ์ แอมป๎ดชา ทวิ ชย.ช.2 

  
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 
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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 

       
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 นายศรัญํู 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 
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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 

     

 
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 
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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 

 
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 
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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 

     

 
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 
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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 

 
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 
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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 

     

 
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 
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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        - 

     

       
140 โรงแรม พรีมา วงศ์อมาตย ์ 1 นายป๎ณณทัต 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 
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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 

     

       
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 นายป๎ญจพล 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 นายวธัญํ ู วรวิสันต ์ ปกติ ชฟ.ช.3 
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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 

     

 
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 
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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         - 

     

       
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 
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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 

     

 
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 นางสาวป๎ทมา 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 
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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 

     

 
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 
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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 

     

 
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 นายป๎ณณวัฒน ์ 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 
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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 

     

       
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 
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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 

     

       
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 
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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 

  
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 
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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 

  
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 
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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 

 
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 ขวัญป๎ญญา 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 นางสาวป๎ทมาภรณ์ 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 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

102 
 

  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 ป๎ญญารัตน์
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 นายศรัญํู 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 ์ แอมป๎ดชา 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 เต้นป๎กษี 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 แจ่มป๎้นรักษ ์ 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 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2562 

122 
 

 
 
 
 
 

1. อาคารสุพรรณิการ์ 1 
(อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น บริหารธุรกิจ) 

ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 20 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10 เมตร ยาว 48 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติการ 
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2. อาคารสุพรรณิการ์ 2 
(อาคารหอประชุม , ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2537 
การใช้งาน : หอประชุม, ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. อาคารสุพรรณิการ์ 3 
(อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 5 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
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4. อาคารสุพรรณิการ์ 4 
(อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาโลหะการ) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. อาคารสุพรรณิการ์ 5 
(อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2537 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
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6. อาคารสุพรรณิการ์ 6 
(อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาเครื่องกล / ไฟฟ้าก าลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 40 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2541 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏีและโรงฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. อาคารสุพรรณิการ์ 7 
(อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน , ศูนย์วิทยบริการ) 

ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 8 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2544 
การใช้งาน : ห้อง Self-Access , งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ , ห้องสมุด , แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และห้องประชุม 2 
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8. อาคารสุพรรณิการ์ 8 
(อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน แผนกสามัญสัมพันธ์) 

ลักษณะอาคาร : ตึก 4 ชั้น 16 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2554 
การใช้งาน : หอ้งเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. อาคารสุพรรณิการ์ 9 
(อาคารอ านวยการ) 

ลักษณะอาคาร : อาคาร 3 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องผู้อานวยการ , ฝุายบริหารทรัพยากร , ฝุายวิชาการ , ฝุายแผนงาน , ฝุาย

กิจการนักเรียนนักศึกษา , ห้องประชุม 
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10. อาคารบ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7-8 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2538 
การใช้งาน : บ้านพักผู้อานวยการ 
มีพ้ืนที่ใช้สอย : 112 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

11. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6.20 เมตร ยาว 18 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2540 
การใช้งาน : บ้านพักครู – อาจารย์ 
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12. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2544 
การใช้งาน : สํานักงานพัสดุกลาง 

 

13. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว) 
ลักษณะอาคาร : โรงเรือนเปิดโล่ง พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง 
ขนาดอาคาร : - 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2544 
การใช้งาน : ปลูกพืชไร้ดิน 
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14. อาคารส านักงานเอนกประสงค์ (พละศึกษา) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2548 
การใช้งาน : สนามกีฬา/จัดกิจกรรม 

 
  

 
 

 

15. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2551 
การใช้งาน : งานประชาสัมพันธ์ , งานครูที่ปรึกษา , งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
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16. อาคารคูหาลูกเสือ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2554 
การใช้งาน : อาคารคูหาลูกเสือ , งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 

17. อาคารชั่วคราว 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2554 
การใช้งาน : งานสวัสดิการ , งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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19. อาคารเรือนทรงไทย (ศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง) 
ลักษณะอาคาร : อาคารเรือนทรงไทย 3 หลัง 
ขนาดอาคาร : - 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ห้องเกียรติยศ , ห้องรับรอง , ห้องแสดงพระราชกรณียกิจเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2556 
การใช้งาน : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , ร้านสุพรรณิการ์ค่าเฟุ 
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20. ลานกีฬาและออกกาลังกายในร่ม 
ลักษณะอาคาร : โครงหลังคาเอนกประสงค์ พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดอาคาร : กว้าง 22 เมตร ยาว 32 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2557 
การใช้งาน : กิจกรรมหน้าเสาธง ลานกีฬา กิจกรรมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. โรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา 
ลักษณะอาคาร : โรงเรือนเปิดโล่ง พ้ืนคอนกรีต 
ขนาดอาคาร : กว้าง 9 เมตร ยาว 64 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2559 
การใช้งาน : สาหรับจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน-นักศึกษา 
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22. อาคารโรงอาหารใหม่ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง 17 เมตร ยาว 48 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2559 
การใช้งาน : สําหรับนั่งรับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. อาคารแฟลช 4 ชั้น 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 4 ชั้น 28 ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2562 (กําลังทําการก่อสร้าง) 
การใช้งาน : บ้านพักพนักงานราชการ 
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24. อาคารแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ลักษณะอาคาร : อาคาร 5 ชั้น 36 ห้อง 
ขนาดอาคาร : - 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. 2562 (กําลังทําการก่อสร้าง) 
การใช้งาน : อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 
จังหวัดชลบุรี เมืองชายทะเลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ ดินแดนชายทะเลอันมั่งคั่ง

แห่งนี้ ได้ผันผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน จากการเป็นเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนามาสู่เมืองเกษตร 
อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว สิ่งนี้อาจสะท้อนคุณลักษณะสําคัญของคนเมืองชล ซึ่งมีความขยันและมองการไกล 
กอปรกับทรัพย์ในดินสินในน้ํา ต่างช่วยกันเอ้ืออานวยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นและ
ต่อเนื่อง 

ป๎จจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ 1,364,002 คน ประชากรแฝงประมาณ 1,500 ,000 คน ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพ้ืนถิ่น
จริงๆของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทําปศุสัตว์ และทําเหมืองแร่ โดย
ลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออม เอาการเอางาน หนัก
เอาเบาสู้ มีความเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญ
รุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาล
ประจําปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้านและงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระ
ทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอําเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคัก
สนุกสาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึง
เอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 

คนเมืองชลในป๎จจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ 
อิสลาม และอ่ืนๆ โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือด้วย เช่น เมื่อ
ถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่มขาว งดการบริโภค
เนื้อสัตว์ แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บําเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆทั่วจังหวัดชลบุรี หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข เพ่ือสักการะและขอพรจากเจ้าแม่สามมุข บริเวณเขาสามมุข
ซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา สองตัวอย่างนี้ คือความเชื่อของชาวจีนที่ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับ
ความศรัทธาท้องถิ่น จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว ซ่ึง
เชี่ยวชาญการค้าและมีบทบาทสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทําการค้าและประมงอย่าง
กว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นําอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ําตาล
ทรายแถบอําเภอบ้านบึง อําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 
มักทาอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สําหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลที่ 3 มี
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อาชีพทําไร่ ทํานา และมีความสามารถพิเศษในการทําหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัย
อยุธยา 

ป๎จจุบันมีอาชีพทําสวนผลไม้ ไร่มันสําปะหลัง และค้าขายในตลาด เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและ
ศาสนาทุกวันนี้ ชลบุรีได้ก้าวย่างผ่านยุคแห่งการพัฒนา จนสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อม ทั้งในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร วิถีชีวิต และสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์ น่าเที่ยว น่าลงทุน และมีความปลอดภัยสูง
ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชลบุรกีลายเป็น “เพชรน้ําเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่าง
สมภาคภูมิ 

ข้อมูลทางตลาดแรงงาน ป๎จจุบันชลบุรีเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแหล่งที่น่าลงทุน โดยในปี พ.ศ. 2550 ชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.74 ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 368,369 บาท จัดเป็นลําดับที่ 5 ของประเทศไทย ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดส่วนใหญ่มาก
มาจากการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเป็นผลจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
ตามโครงการพัฒนาชายฝ๎่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) นั่นเอง ชลบุรีวันนี้จึงเป็นจังหวัดที่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตามยุคสมัย โดยเฉพาะป๎จจุบันที่กําลังมีการนี้พัฒนาจากเมืองเกษตรและประมง ไป
เป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ คนเมืองชลจึงเริ่มหันเข้ามาทางานในระบบ
ราชการ บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมกันมากข้ึน ตามภาวะความต้องการแรงงานของตลาดที่
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่ไปกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ที่สามารถรักษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ จึงกลายเป็นเรื่องท้าทาย
สําหรับชลบุรีที่กําลังก้าวเดินไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ 

“เที่ยวชลบุรีไม่มีคําว่าน่าเบื่อ กจิกรรมเหลือเฟือ แหล่งท่องเที่ยวมากมี สัมผัสเกลียวคลื่นคราม สายน้ํา
ใส ลมเย็นสบาย ภายใต้ไอแดดอุ่น ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และความรู้หลากหลาย
ครบรส ปิดท้ายด้วยแหล่งบันเทิงและแสงสีสุดอลังการ ชลบุรี บ้านของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกชื่นชม” 
จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจเป็นจํานวนมาก โดยจําแนกออกเป็นหลาย
ประเภท ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ อาทิ หาดพัทยา หาดบางแสน 
เกาะสีชัง หมู่เกาะไผ่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วัดใหญ่อินทา
ราม วัดญาณสังวรารามฯ วิหารเซียน หมู่บ้านช้าง สวนเสอืศรีราชา เมืองจําลอง สวนนงนุช อุทยานหินล้านปี
และฟาร์มจระเข้พัทยา และอ่ืนๆอีกมากมาย ความหลากหลายซึ่งมารวมกันอยู่ในแหล่งเดียวนี่เอง เอ้ืออํานวย
ให้ชลบุรีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งทุกคนมิอาจปฏิเสธได้สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเดือน 
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ชลบุรีมีจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 9,335,399 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 
พ.ศ. 2552 จํานวน 1,156,423 คน ทํารายได้ 65,462 ล้านบาท เฉพาะเมืองพัทยาแห่งเดียวมีจํานวน
นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2553 มากถึง 4,007,623 คน จากผลการสํารวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมาเยือน
จังหวัดชลบุรี เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชาวรัสเซีย จีน ไต้หวัน เยอรมนี และอินเดียตามลําดับ โดย
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยอยู่ในจังหวัด 2.59 วัน 

ป๎จจัยที่ช่วยเอื้ออานวยให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของชลบุรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มิได้มีเฉพาะความ
หลากหลายของตัวแหล่งท่องเที่ยวเองเท่านั้น หากแต่ยังเกิดขึ้นจากป๎จจัยแวดล้อมอีกหลายประการ อันได้แก่
นโยบายส่งเสริมของส่วนกลางและทางจังหวัด รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน นอกจากนี้
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ชลบุรียังมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โรงแรมระดับห้าดาว ร้านอาหารทะเลรสเลิศ สปา สนามกอล์ฟ ฯลฯ ที่
ล้วนทันสมัย สะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย เพ่ิมความม่ันใจในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศนอกจากแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครของชลบุรีแล้ว 
แม่เหล็กสําคัญซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ก็คือ “เมืองพัทยา” ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแสงสีที่
ไม่เคยหลับใหล เมืองพัทยาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและนําพาตนเองก้าวสู่เวทีโลกได้ โดยมีความโดดเด่น
ทางด้านธรรมชาติและกิจกรรมบันเทิงเป็นฐานกลยุทธที่สําคัญ ตัวหาดพัทยาแม้ยาวเพียง 3 กิโลเมตร ทว่ามี
ลักษณะเป็นอ่าวโค้งทอดยาว ชายหาดขาวสะอาดเนื้อเนียน และมีกิจกรรมทางน้ําหลากหลายรอให้ไปสัมผัส 
หาดพัทยาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ โดยที่ชายหาดพัทยาใต้นั้นถือเป็น 
“ศูนยก์ลางแห่งแสงสี” ที่คึกคักคับคั่งไปด้วยที่กิน ที่พัก แหล่งชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า บาร์เบีย รวมถึงจุดเช่า
รถ เรือ และท่าเรือไปสู่เกาะล้าน นอกจากนี้ยังมีการปิดถนนให้คนเดินเที่ยว หรือ Walking Street ในช่วงเวลา 
18.00-24.00 น. ด้วย พัทยาจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ของความหลากหลายลงตัวทั้งมวลในโลก
แห่งการท่องเที่ยวยุคสหัสวรรษใหม่นี้อีกป๎จจัยหนึ่งที่ทาให้ชื่อของชลบุรีและพัทยา ได้รับการบรรจุไว้ในคู่มือ
ท่องเที่ยวระดับโลกหลายเล่ม ก็เนื่องมาจากที่นี่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมหลากหลายจนคิดไม่ถึง มาเที่ยวชลบุรี
จึงไม่มีคําว่าน่าเบื่อแน่นอน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมทางน้ําตามชายหาดและเกาะแก่ง จะเล่นน้ํา นั่งเรือกล้วย ขี่เจ็ต
สกี เล่นพาราเซลลิ่ง เล่นวินด์เซิร์พ ไคต์เซิร์พ หรือแล่นเรือใบ ชลบุรีก็มีพร้อม หรือจะเลือกไปดําน้ําตื้น 
(Snorkeling) และดําน้ําลึกแบบสกูบา (Scuba) ที่เกาะล้าน ก็ไม่มีป๎ญหา แต่ที่พิเศษสุดก็คือ การนั่งเรือกึ่งดํา
น้ําลงไปชมโลกใต้ทะเลที่เกาะล้านและเกาะสาก สัมผัสความหลากหลายของสรรพชีวิตใต้โลกสีครามแห่งท้อง
ทะเลตะวันออกชลบุรีวันนี้จึงพร้อมแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ในการมอบประสบการณ์ดีๆ และเติมเต็ม
วันหยุดพักผ่อนในชีวิตให้สมบูรณ์แบบ สมกับคาว่า “ชลบุรี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งทะเลตะวันออก” 
อย่างแท้จริง“ชลบุรีเมืองหน้าด่านชายทะเล ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีใครๆก็ยอมรับ วันนี้เรามีแหลม
ฉบัง ท่าเทียบเรือระดับ World Class ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นเข้า
ด้วยกัน ความทันสมัยได้มาตรฐาน ผสานวิสัยทัศน์กว้างไกล ทาให้ชลบุรีมีท่าเรือนานาชาติซึ่งโลกต้องเหลียวมา
มอง” 

ด้วยป๎จจัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีชายฝ๎่งทะเลทอดยาวกว่า 160 กิโลเมตร อีกท้ังคลื่นลมไม่
รุ่นแรงมากนัก แม้ในฤดูมรสุม เอ้ืออํานวยให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าจอดเรือ
พาณิชย์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ตําแหน่งที่ตั้งของชลบุรีที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ 
อีกท้ังไม่ห่างไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก ยิ่งเสริมให้ชายฝ๎่งทะเลตะวันออกของชลบุรี กลายเป็น
ศูนย์กลางการส่งออกทางทะเล ของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว รัฐบาลจึงจัดให้ ชลบุรีเป็นพื้นที่เปูาหมาย 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 20 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2524-2544 ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 8.3 ล้านไร่ ป๎จจุบันท่าเรือแหลมฉบังได้รับฉายาว่าเป็น “A World Class 
Port” มีลักษณะเป็นท่าเรือน้ําลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บนพ้ืนที่ขนาด 6,340 ไร่ สามารถ
รองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ทําหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือ
โดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัตกิารเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือท่ีเรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่า
เทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับท่าเทียบ
เรือท่ีเป็น World Top Container Port โดยนิตยสารชั้นนําของโลกอย่าง LoylldList ท่าเรือ ด้วยลักษณะ
ที่ตั้งของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และ
มาเลเซีย อีกท้ังยังสามารถติดต่อทาการค้าผ่านแดนกับประเทศใกล้เคียง ได้แก่ จีนตอนใต้ และ เวียดนาม เป็น
ต้น โดยมีลักษณะเป็น “หนา้ด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ทําให้ท่าเรือแหลมฉบังมีข้อได้เปรียบใน
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ลักษณะที่เป็นท่าเรือที่มีดินแดนหลังท่า (Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ทําให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปเป็น 
“Gateway Port” โดยพยายามดึงประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มาเป็น Hinterland ของท่าเรือแหลมฉบังใน
อนาคตท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพ้ืนที่สนับสนุน 
(Supporting Areas) สําหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้า เข้า-ออกเชื่อมโยงกับภาคต่างๆภายในประเทศ และกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

ดีเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือแหลมฉบังยังมีพ้ืนที่ว่างเพียงพอสําหรับพัฒนาในธุรกิจเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ เช่น 
สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเสริมอ่ืนๆด้วย เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกปูองกันความเสียหายจากอัคคีภัยที่ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรได้ด้านการประกอบการ ท่าเรือ
แหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง เนื่องจากเน้นเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท่าเทียบเรือและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จาก
การแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ อย่างสูงสุด โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพและมีนโยบายจากัดตู้สินค้า 
ผ่านท่าเรือกรุงเทพไว้ไม่เกิน 1.0 ล้านทีอียู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แล้วการมีท่าเทียบเรือระดับโลกอย่างแหลม
ฉบัง อยู่ในจังหวัดชลบุรี จึงช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การสาธารณสุข ไฟฟูา 
ประปา การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถสร้างงานให้แก่คน
ท้องถิน่ได้อีกนับหมื่น หรืออาจถึงแสนตําแหน่ง ก่อให้เกิดความตื่นตัวและการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาบุคคลากร
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในด้านอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลรายงานการสํารวจประจาปี พ.ศ. 2552 เป็นดังนี้ คือ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจานวน 2,848 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 จานวน 152 แห่ง มี
จํานวนคนงานทั้งสิ้น 173,025 คน เงินทุนจํานวน 370,375 ล้านบาท และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม 5 นิคม จํานวน 1,112 แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2551 จํานวน 466 แห่ง มีคนงาน 122,646 คน 
เงินลงทุนรวม 409,700 ล้านบาท รวมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีจํานวน 3,960 แห่ง คนงาน
จํานวน 2,776 คน เงินลงทุนทิ้ง 756,878,450,225 บาท ผลประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็น
รายได้หลักของจังหวัดชลบุรี โดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องต่อไป ชลบุรีวันนี้พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเต็มกําลัง 
เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและท่าเรือระดับนานาชาติให้ชาวโลกได้ประจักษ์ สมดังฉายาที่ว่า “A World 
Class Port” 
 

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 
 
1.ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 

1.1 ประวัติเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย 

แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ โดยใน
ทําเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยากําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อตําบลสําคัญ
ของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ป๎จจุบัน
คือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล 
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มีการทําไร่ ทํานา ทําสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือสําเภาเข้ามา
ค้าขายกับกรุงสยามด้วยดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ
สามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝ๎่งแม่น้าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชน
กลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกป๎ดและกําไล ภาชนะเครื่องป๎้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิด
จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย 
เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดสํารวจที่ตาบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทําให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็น
ที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขต
ของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในป๎จจุบัน 
 
2. สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 

2.1 ตราประจําจังหวัดชลบุรี 
ตราจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์สําคัญ 2 ประการของจังหวัด คือ 

“ทะเล” หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขาสามมุข อัน
เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างมี
ความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจาก
ภยันตรายต่างๆได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนีย
สถานและสัญลักษณ์สําคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด 

 
2.2 คําขวัญประจําจังหวัด 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 

 
2.3 ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัด 
ดอกไม้ประจําจังหวัด ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ปุา ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถ่ัว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 
15-25 เมตร เปลือกต้นสีน้ําตาลดาแตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีดอกระหว่างเดือน
มีนาคม-เดือนเมษายน โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
สําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้ผ้าได้ดี ใบผสมกับน้าใช้สระผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตราประจําจังหวัดชลบุรี                                          ธงประจําจังหวัดชลบุรี   
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และประโยชน์ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อน ใช้บํารุงโลหิต แก้กระษัย แก้ คุดทะราด แก้ผื่นคัน 
และขับป๎สสาวะพิการ 
 

2.4 วิสัยทัศน์จังหวัด 
“ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนํา โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน” 
 

2.5 พันธกิจจังหวัด 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
3. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
5. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 

 
2.6 ค่านิยมจังหวัดชลบุรี 
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพ่ือให้ ชลบุรีเป็น

เมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมี ความรู้คู่คุณธรรม น้อม
นาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวน การมีส่วน
ร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความ ต้องการของ
ตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และ พัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ํา เพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3. ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา 
3.1 ประวัติเมืองพัทยา 
เดิมที่ "พัทยา" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ เริ่มรู้จักกันจากคําบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 

ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า 3 เดือน พระยาตาก (สิน) ขณะนั้นยังเป็นพระยากําแพงเพชร ลงความเห็นว่า
หากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไป จะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอน พระยา
กําแพงเพชร จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปตั้งหลักใหม่ให้มีกาลังทัพเข้มแขง็ขึ้นค่อยกลับมากู้กรุงคืนพระ
ยากําแพงเพชร ได้เริ่มเคลื่อนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอยหนีการ
ตามล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระทั่งเลยเข้าแขวงเมืองชลบุรีพระยากําแพงเพชรหยุดพักทัพที่บริเวณหน้า
วัดใหญ่อินทรารามในป๎จจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ ตําบลนาเกลือ
แขวงเมืองบางละมุง ป๎จจุบันอยู่ด้านหลังสถานีตารวจภูธรพัทยา ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าวเอาไว้ว่าขณะที่ นายกลม เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ที่นั่นตั้งทัพคอยสกัดคิดจะ
ต่อรองพระยากําแพงเพชรในตอนนั้นขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารที่ร่วมเดินทางมาแห่
ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรงกลัว
พระเดชานุภาพวางอาวุธสิ้นพาพรรคพวกพลเข้าร่วมกองทัพกับพระยากําแพงเพชร จากนั้นพระยากําแพงเพชร
ก็นําทัพไปหยุดประทับ ณ สถานที่ที่มีหนองน้ํา ครัง้รุ่งขึ้นหรือวันอังคารแรม 6 ค่ําเดือนยี่ นายกลมจึงนําไพร่พล
หมื่นหนึ่งนําทัพไปถึง ณ ตําบลหนึ่งและหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอมเทียนและทุ่ง
ไก่เตี้ย สัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกตําบลนี้ว่า "ทัพพระยา"และเปลี่ยนมาเรียกใหม่ 
"พัทธยา"เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณท่ีพระยาตากมาตั้งทัพนั้นทําเลดี และมีลมทะเลชื่อ "ลมพัทธยา"ซึ่งก็คือลม
ที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่ แห่งนี้ว่า "หมู่บ้าน
พัทธยา" ต่อมาป๎จจุบันคาว่า"พัทธยา" ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยา"  

3.2 ลักษณะทางกายภาพ  
ที่ตั้ง เมืองพัทยา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก บริเวณเส้นรุ้งที่ 13 °เหนือ และเส้นแวงที่ 101°ตะวันออก 

อยู่ในท้องที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร ตั้งอยู่ เลขท่ี 
171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 อาณาเขต ทิศเหนือ : เริ่ม
จากแนวคลองกระทิงลาย ทิศตะวันออก : ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 900 เมตร) ทิศตะวันตก : ขนานกับแนวชายฝ๎่งทะเล ทิศใต้ : จรดพ้ืนที่ตําบลห้วยใหญ่ พ้ืนที่ทัง้หมด 
208.10 ตารางกิโลเมตร (130,062.50 ไร่) - พ้ืนดิน (รวมเกาะล้าน) 53.44 ตารางกิโลเมตร (33,400 ไร่) – พ้ืน
น้ํา 154.66 ตารางกิโลเมตร (96,662.50 ไร่) - เกาะล้าน 4.07 ตารางกิโลเมตร (2,543.75 ไร่) พัทยา
ประกอบด้วยพืน้ที่ 4 ตําบล อันประกอบด้วย  
1. ตําบลนาเกลือ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 (เกาะล้าน)  
2. ตําบลหนองปรือ หมู่ 5, 6, 9, 10, 11, 12 และ 13 
3. ตําบลห้วยใหญ่ หมู่ 4  
4. ตําบลหนองปลาไหล หมู่ 6, 7 และ 8 ในส่วนชายหาดของพัทยามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
 

3.3 สภาพภูมิประเทศ 
เมืองพัทยาตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางละมุง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตําบลหนองปรือและพ้ืนที่บางส่วน 

อยู่ในเขตตําบลนาเกลือ ตําบลห้วยใหญ่และตําบลหนองปลาไหลลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่เนิน มีที่ราบน้อย ที่
ราบสําคัญจะเป็นที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านที่พักอาศัยจะอยู่ถัดจากหาด
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พัทยาขึ้นไปทางตอนบน โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน 100 ม.รทก. นับตั้งแต่ทิศเหนือลง
มาเป็นเนินเขาเตี้ย ความสูงประมาณ 35 ม.รทก.(เมตรที่ระดับน้ําทะเลปานกลาง) บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย
เขาตาโลและเขาเสาธง สูงประมาณ 65 ม.รทก. (เมตรที่ระดับน้าทะเลปานกลาง) แนวเขานี้แตกตัวออกไป
ต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับชายฝ๎่งทะเล สูงประมาณ 98 ม.รทก. ซึ่งทาให้เกิดที่ราบ
ระหว่างเชิงเขากับชายฝ๎่งทะเลอีก 2 แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
บริเวณนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชนแถบนี้ ส่วนที่ราบตอนล่าง มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไป
กับชายฝ๎่งทะเล ซึ่งห่างจากชายฝ๎่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว 
ทําให้เกิดทางน้ําตามธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป มีขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง เช่น คลองนาเกลือ 
คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น รวมทั้งในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝ๎่งทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร เช่น เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก 
 

3.4 สภาพทางธรณีวิทยา 
สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาประกอบด้วยหินประเภทต่างๆอธิบายได้ดังนี้ 

1. ตะกอนลาน้ําและหินกรวด (Alluvium, Eluvium ,Valley fill and River Gravel) เป็นบริเวณท่ีตะกอนดิน
และหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้าซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึงป๎จจุบันลักษณะ 
ดังกล่าวส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพ้ืนที่เมืองพัทยา 

2. หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคไทรแอสสิก พบเห็น
ได้ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝ๎่งทะเล 

3. หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัสพบเห็นได้ทางด้านตะวันตกของเมืองพัทยา
เป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิทหน่วยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เป็นหน่วยหิน
ตะกอนและหินแปรที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
หินดินดาน หินทรายในหลาย ๆ บริเวณท่ีแปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์ หินอาร์กิลโลท์ หินควอร์ทไซด์และ
หินชนวน พบเห็นได้บริเวณแนวชายฝ๎่งทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงใน
เกาะล้าน) 

 
3.5 ที่ตัง้เมืองพัทยา 
พัทยา ตั้งอยู่บนฝ๎่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 140 กิโลเมตร

และห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 160 กิโลเมตร ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยา
กลาง พัทยาใต้และหาดจอมเทียน พัทยากลาง พัทยากลางอาจจะน่าใจน้อยกว่าพัทยาเหนือ โรงแรมส่วนมาก
ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ร้านอาหารต่างๆ ก็จะเล็กกว่าแถบอ่ืนๆ ที่นี่คุณจะพบกับจุดเริ่มต้นของพัทยาบาร์เบียร์ หรือ
บาร  ์เปิด (Open Air) 

นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้า และบาร์อะโกโก้มากมาย สํานักงานตํารวจพัทยาและสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองก็อยู่ที่นี่เช่นกัน รอยัลการ์เด้น พลาซ่า (Royal Garden Plaza) และไมค์ เพลซ (Mike's Place) ซ่ึง
เป็นสองห้างสรรพสินค้าหลักก็ตั้งอยู่พัทยากลางนี้เช่นกัน ที่นี่ยังมีตรอกซอยเล็กๆ มากมาย โดยมีซอยไปรษณีย์ 
และซอยพัทยาแลนด์ 1,2 และ 3 เป็นหลัก สํานักงานตํารวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชายหาดใกล้ๆ กับแยก 
พัทยาใต้ "วอร์คกิง้ สตรีท" ซอยต่างๆ จะพาคุณสู่ถนนสายสอง ซึ่งมีบาร  ์ ร้านอาหาร และร้านอุปกรณ์ดําน้ํา
เล็กๆ สองร้าน ที่นี่ยังมีโรงแรมและเกสเฮาส์เล็กๆที่เสนอ ราคาท่ีพักแบบสมเหตุสมผล  
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พัทยาเหนือ (นาเกลือ) ในอดีตก่อนที่น่าเกลือจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เคยเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมมาก่อน อาชีพหลักของชาวนาเกลือ คือ การทํานาเกลือ จึงทําให้มีกลิ่นอายของบ้าน เรือโบราณ
อยู่ในป๎จจุบัน ที่นาเกลือ คุณยังคงจะได้เจอบ้านเรือนเก่าๆ ที่ทาด้วยไม้, ถนนสายแคบๆ ร้านก๋วยเตี๋ยวท้องถิ่น 
และเรือหาปลา บรรดาบ้านเรือนที่สร้างอยู่เหนือ แอ่งน้ําดูเหมือนกันภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับ
ร้านขายของหัตถกรรมซึ่งเป็นหัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อไปถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ 
เริ่มต้นถนนเลียบชายหาดอาณาเขตพัทยาเหนือ สิ่งแวดล้อมก็จะดูแตกต่างจากนาเกลือไปอย่างสิ้นเชิง บรรดา
โรงแรม บ้านพัก และร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้นมากมายติดกับถนนเลียบชายหาดและที่นี่คุณยังสามารถเดินเล่น 
ใต้รม่ต้นปาล์มไปตามทางเดินเท้าเลียบชายหาด ทีเ่พ่ิงสร้างเสร็จไปยังส่วนของพัทยา ที่เป็นทีรู่้จักกันดีว่าถนน
สองสายสองพัทยา ซึ่งมีโรงแรม แหล่งช็อปปิ้ง คลับ บาร์ และสํานักงานตํารวจท่องเที่ยวตั้งอยู่พัทยาใต้ ถนน
พัทยาใต้โค้งมากจากถนนเลียบชายหาด แหล่งชุมชนแถบนี้ถูกเรียกว่า "วอล์คกิ้ง สตรีท (Walking Street)" 
เขตเดินเท้านี้เพ่ิงสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ จะนํานักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าเล็กๆ มากมาย ซึ่งบริการ ร้านขาย
เสื้อผ้า ร้านขายเครื่องกีฬา ร้านขายเครื่องประดับ และร้านขายของที่ระลึก ที่นี่ยังมีบาร์มากมาย และยังมี
ร้านอาหารทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลเพื่อเพ่ิมบรรยากาศในการรับประทานอาหาร พัทยาใต้
นั้นเก่าแก่และดูวุ่นวายกว่าส่วนอื่นๆของเมืองพัทยาคุณสามารถเดินทะลุโรงแรมสยามเบชอร์ (Siam 
Bayshore) และถนนอัฐจินดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเขตแดนเมืองพัทยาใต้ เดินไปตามซอยเล็ก ๆ โดยไม่ต้อง
สนใจว่ามันจะเล็กซักแค่ไหนแต่มันจะนําทางคุณสู่ถนนพระตําหนักซึ่งเป็นด้านหลังของพัทยาและนาไปสู่ ถนน
พัทยาสายสอง หาดจอมเทียน รอบๆ หาดจอมเทียนก็เหมือนกับหลายๆ ที่ในประเทศไทยซึ่งคุณจะเจอการ
สะกดคําที่แตกต่างกันของคาว่า "Jomtien" หาดหกกิโลเมตรของหาดจอมเทียนถูกแบ่ง จากส่วนอื่นๆในเมือง
พัทยาด้วยเนินเขาด้านหลังของพัทยาใต้ เมื่อขับรถผ่านเนินเขา และผ่านพระพุทธรูปใหญ่ รวมทั้งโรงแรมรอยัล
คลิป ก็จะลงมาสู่หาดที่ค่อนข้างเงียบ หาดนั้นก็คือหาดจอมเทียน ชายหาดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬา
ทางน้ํา เนื่องจากพ้ืนที่แถวนี้มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมาจากอ่าวไทย และทะเลที่หาดนี้ยังมีความ คับค่ังของ
เรือน้อยกว่าที่อ่าวพัทยา นอกจากนี้หาดจอมเทียนยังเป็นที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดด 
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คณะผู้ด าเนินงาน 

 
ที่ปรึกษา 
1. ว่าที่พันตรี วานิช สมชติ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
2. นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง  รองผู้อํานวยการ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3. นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  รองผู้อํานวยการ ฝุายบริหารทรัพยากร 
3. นางสุจาริน แพงภูงา   รองผู้อํานวยการ ฝุายวิชาการ 
4. นายเรืองยศ รัตนพงษ์   รองผู้อํานวยการ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  
ผู้ให้ข้อมูล 
1. นายชาตรี ม่วงเขาแดง   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. นางอัญชลี บุญก่อ   หัวหน้างานบุคลากร 
3. นางสาวอรพินท์ อ๊ึงเจริญ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. นายสง่า คูคํา    หัวหน้างานทะเบียน 
5. นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ  หัวหน้างานพัสดุ 
6. นางสาวมณีรัตน์ บัวคํา  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
7. นางสาวชัญญาภัช นาชัยทอง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
8. นายนที ลอยเมฆ   หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
9. นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
คณะผู้จัดท าข้อมูลสถานศึกษา 
1. นายบอย โคตรภักดี   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
2. นายภานุมาศ พุมมา   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
3. นายเดชา เฉยพันธ์   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
4. นางกาญจนา ปางชาติ   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
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