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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน-นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ฝึกงานตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่  24 ตุลาคม 2563 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ   
  

ชื่อนักเรียน - นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น 

สาขาวิชา 

1 บริษัท พี เค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป  จํากัด 1 นายอธิปพล  มณีรัตน์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  190/4 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นางสาวอนดา  ขุนทอง ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 197 948 3 นายธนวัฒน ์ พันผง ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร   038 - 197 949 4 นายณัฐวุฒิ  สุขณรงค์ ปกติ ชฟ.ช.3 

    5 นายขวัญเมือง  อินทร์ตา ปกติ ชฟ.ช.3 

    6 นายสหรัฐ  มานะดี ปกติ ชฟ.ช.3 

    7 นางสาวปิยธิดา แซ่อ๊ึง ปกติ ชฟ.ช.3 

2 โรงแรม THE ZIGN HOTEL 1 นายชนะศักดิ์  ประทุมชาติ ปกติ ชฟ.ช.3 

  555/65  ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายณัฐวัฒน์  ลิสันเทียะ ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 909 800 3 นายชัยภัทร  คงม่ัน ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร   038 - 909 888          

              

3 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 1 นายไตรภพ  บัวพันธ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  100 ม.2 พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 490 580 5          

  โทรสาร  038 - 490 768           
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4 บริษัท เดอะ ริเวียร่า โมนาโค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด 

1 นายพชรพล  เดชบุญ ปกติ ชฟ.ช.3 

  80/164 ม.9 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายภิญโญ  สังข์ทอง ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  0838 - 197 948 3 นายวัฒนชัย  สร้อยสุวรรณ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร   038 - 197 949          

              

5 บริษัท เดอะ ริเวียร่า โมนาโค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด 

1 นายศิวกร  ศรีอาจ ปกติ ชฟ.ช.3 

  80/164 ม.9 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายทยากร  เลิศพลอย ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  0838 - 197 948 3 นายทวีศักดิ์  แสงเพ็ชร ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร   038 - 197 949 4 นายธนโชต ิ เที่ยงเจริญ ปกติ ชฟ.ช.3 

              

6 บริษัท คอมพิวเตอร์ ไอที จํากัด 1 นายพงค์พันธุ์  น้อยหลาน
เมือง 

ปกติ ชฟ.ช.3 

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

  โทรศัพท์  085 - 831 9058          

  โทรสาร  -          

              

8 บริษัท S.P.C System Service  1  นายจารุพัฒน์  หมื่นโท ปกติ ชฟ.ช.3 

  153/146 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายประสิทธิ์  ปรางจันทร์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  095 - 480 6067 3 นายเพชรสกุล  ภู่สวัสดิ ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร  -          

9 บริษัท ศรีราชาทักโบ๊ต จํากัด 1     ปกติ ชฟ.ช.3 

  142/13 ม.1 ต.ทุ่งสุชลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230 2 นายณัฐพล  โยชนัง ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 351 4215 3 นายจักริน  บุญน้อย ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร  -          

10 บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จํากัด 1 นายสิรภพ  ศกุนรักษ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  49/68 ม.5 ต.ทุ่งสุชลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายวรชิต  เกี๋ยวคํา ปกติ ชฟ.ช.3 
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  โทรศัพท์  038 - 927 777 ต่อ 7840          

  โทรสาร  -          

              

11 บริษัท สุวรรณ ดีไซน์ จํากัด 1 นางสาว
วรรณิษา  

เหล็กเพชร ปกติ ชฟ.ช.3 

  120/42 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสถาพร  เมธีกุล ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 196 553          

  โทรสาร  -          

              

12 ร้าน ออเดอะไทม์เซอร์วิส 1 นายเดชา  เทียนสีม่วง ปกติ ชฟ.ช.3 

  89/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20330 2 นายอัศม์เดช  วงษ์ไทย ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  089 - 145 5099          

  โทรสาร  -          

              

13 อู่ เอกเซอร์วิส 1 นางสาวอาริษา  น้ําคํา ปกติ ชฟ.ช.3 

  7/1 ม.7 ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  062 - 875 7478          

  โทรสาร  -          

14 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กาญจนประภาส 1 นายณัฐวัตร  บูรณะกรณ์ ปกติ ชฟ.ช.3 

  272/131 ม.5 ซ.โพธิสาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายพิชัย  สารัมภกุล ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  062 - 698 9947          

  โทรสาร  -          

15 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ริชเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง   นายทนงศักดิ์  วิชิต ปกติ ชฟ.ช.3 

  146/69  ซอยบ้านหนองหัวแรต 8 ต.หนองปลาไหล    นายวีรภัทร  กุลแก้ว ปกติ ชฟ.ช.3 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  086 - 336 4844          

  โทรสาร  -           
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16 Holiday Inn Pattaya 1 นายบุริศร์  คงประเสริฐ ปกติ ชฟ.ช.3 

  463, 68 463/99 Pattaya Sai 1 Rd, เมืองพัทยา           

  อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 725 555          

  โทรสาร  -           

17 บริษัท มโนพสุ แอสเซทส์ จํากัด 1 นายจันทพร  รัตนจินดา ปกติ ชฟ.ช.3 

  285/219 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายธีรดนย์  สุขขี ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  062 - 390 136 3 นายพชรพล  เสือวิเชียร  ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรสาร   - 4 นายอภิวัฒน์  พิมพาเรือ ปกติ ชฟ.ช.3 

    5 นายอนุรัตน์  นาดี ปกติ ชฟ.ช.3 

18 บริษัท ศ. กิจไพศาล อิเล็คตริค จํากัด 1 นายเอกพงศ์  สุขเพ็ญ ปกติ ชฟ.ช.3 

  178/48 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายบุริศร์  คงประเสริฐ ปกติ ชฟ.ช.3 

  โทรศัพท์  062 - 428 9399          

  โทรสาร   -          

              

       

19 ร้าน เอิญ เซอร์วิส ฟิล์มกรองแสง แอร์รถยนต์ 1 นายบริรักษ์  บุตรทอง ปกติ ชอ.ช.3 

  16/9-10 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2 นายชลธารา  ศรีพรหม ปกติ ชอ.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  084 - 834 2206          

  โทรสาร  -           

20 อู๊ด อิเลคทรอนิค 1 นายอัศวิน  บุตรใส ปกติ ชอ.ช.3 

  301/29 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 197 899          

  โทรสาร  -          
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21 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 1 นายศราวุฒิ  สมอไพร ปกติ ชอ.ช.3 

  440 ม.9 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายสราวุฒิ  ชัชว์รัตน ์ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  089 - 403 3950 3 นายเจษฎา  หีบเงิน ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรสาร  038 - 411 329 4 นายศักดา  ทรัพย์โฉม ปกติ ชอ.ช.3 

              

22 ร้าน Thai Sound - Pattaya 1 นายวีรภัฎ  เปลี่ยนศรี  ปกติ ชอ.ช.3 

  301 ทับ 35 ม.12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ  2 นายสุรชัย  หนองขุ่นสาร ปกติ ชอ.ช.3 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3 นายสุรสีห์  สิทธิศาสตร์  ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  089 - 027 5393         

  โทรสาร  -          

              

23 ร้านทําปูาย นานา ซายน์ พัทยา ศูนย์รวมปูายครบวงจร  1 นางสาวกุลธิดา  ปราบรัตน์ ปกติ ชอ.ช.3 

  NaNa Signs Pattaya 2 นายเตชพัฒน์  เพียกเพีย ปกติ ชอ.ช.3 

  8/84 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3 นายธรรมรักษ์  แสงเมือง ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  081 - 003 9899 4 นายกิตติพงษ์  สุขสวัสดิ์ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรสาร  -          

              

24 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา 1 นายกิติศักดิ์  แจ้งกระจ่าง ปกติ ชอ.ช.3 

  292 ม.6 ถนน เพ็ชรตระกูล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายภูรี  จิรโชคเรืองศรี ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 416 630          

  โทรสาร  -          

              

25 M.S sound pattaya ร้านเครื่องเสียง 1 นายณัฐกิตติ์  ดีขยัน ปกติ ชอ.ช.3 

  144 ม.6 ถนน สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  2  นายณัฐภาคย์  กิ่งเกษ ปกติ ชอ.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นายพงศธร  ตั้งอรุณสันติ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  085 - 825 3855          

  โทรสาร  -           
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26 ร้าน หวัน สปอยเลอร์ 1 นางสาววานิต้า  ไกรพันธุ์ ปกติ ชอ.ช.3 

  1/79 ม.6 ถนนสุขุมวิทพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  097 - 271 3311          

  โทรสาร  -           

27 ร้าน The Set-up Car Audio 1 นายจักรภัทร  แดงดี ปกติ ชอ.ช.3 

  4/135 ม.10 ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายทักษ์พัสวี  เอกกมลเจริญ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 427 061 3 นายณพัศ  บุญลิ้ม ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรสาร  - 4 นายภูวไนย  หอมหวล ปกติ ชอ.ช.3 

    5 นายสุภวัชร ์ สุภาพรม ปกติ ชอ.ช.3 

28 โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา 1 นายจักรพรรดิ์  พลพราหมณ์ ปกติ ชอ.ช.3 

  499/7 ม.5 อ.บางละมุง ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  038 - 414 616         

  โทรสาร   -         

              

29 Holiday Inn Pattaya 1  นางสาวสุมินตา  กองเป็ง ปกติ ชอ.ช.3 

  463, 68 463/99 Pattaya Sai 1 Rd, เมืองพัทยา  2 นางสาวสุ
วะนันต์  

ทองน้อย ปกติ ชอ.ช.3 

  อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 725 555          

  โทรสาร  -          

              

30 โรงแรม Centra by Centara Maris Resort Jomtien 1 นายเบญจรงค์  แตงเจริญ ปกติ ชอ.ช.3 

  98/2 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250          

  โทรศัพท์  038 - 103 333          

  โทรสาร  038 - 103 333          
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31 บริษัท นิรันดร์ ซาวด์ ซิสเต็ม จํากัด 1 นายภัทรกร  ชูรักษา ปกติ ชอ.ช.3 

  208/29-31 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายพลเอก  บุญเลิศ  ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  081 - 293 0817 3 นายธนสวัสดิ ์ ตุงคะเสน  ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรสาร  - 4 นายนเรศ  ดารารุ่ง ปกติ ชอ.ช.3 

              

32 ร้านทําปูาย นานา ซายน์ พัทยา ศูนย์รวมปูายครบวงจร  1 นายณัฐกิจ  ประสงค์
ทรัพย์ 

ปกติ ชอ.ช.3 

  NaNa Signs Pattaya 2 นายฉัตรชัย  ลิ้มไขแสง ปกติ ชอ.ช.3 

  8/84 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 5 นายกิตติศักดิ์  ทองปลั่ง ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  081 - 003 9899 6 นายธาดา  สุขสวัสดิ์ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรสาร  -         

              

33 บริษัท พัทยา ซายน์-ซีสเต็มส์ จํากัด 1 นายนครินทร์  แสนจันทร์ ปกติ ชอ.ช.3 

  40/12 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายธีรภัทร์  สุกายะ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  084 - 362 6013 3 นายธีทัต  ท้าวอินถา ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรสาร  -          

              

34 เทคนิคศูนย์บริการ พัทยา 1 นางสาวสุ
วะนันต์  

ทองน้อย ปกติ ชอ.ช.3 

  เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 716 561          

  โทรสาร  -        

              

35 บริษัท มอสโทริ จํากัด 1 นายป๎ณณธร  ชิงชม ปกติ ชอ.ช.3 

  222 ม.11  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2  นายวทัญํ ู ยมโคตร ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  086 - 840 8790          

  โทรสาร  033 - 641 800          
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36 สมจิตร นีออนไลท์ 1 นางสาวชนัญญา  ร่มกลาง ปกติ ชอ.ช.3 

  272/14 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นางสาวปภัสสร  ห้วยใหญ่ ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  081 - 904 5891          

  โทรสาร  038 - 367 193          

              

37 ร้านเทคนิคศูนย์บริการ ศรีราชา 2  นางสาวสุมินตา  กองเป็ง ปกติ ชอ.ช.3 

  44 1 ถนนเทศบาล 7 ต.ศรีราศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110 

3 นางสาวธิติมา สิงห์น้อย ปกติ ชอ.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 311 803          

  โทรสาร  -          

              

38 ร้าน ช.เซอร์วิสแอร์ 1 นายสหัสวรรษ  ศรีมาทร ปกติ ชอ.ส.1 

  92/15-16 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  0831- 392 2305          

  โทรสาร  038 - 240 386          

              

39 ร้าน ISARA AIR AND SERVICE 1 นายธนพงศ์  เร่งเจริญรัตน์ ปกติ ชอ.ส.1 

  126/136 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2  นายศุภกร  วงค์เดือน ปกติ ชอ.ส.1 

  โทรศัพท์  098 - 257 8798 3 นายป๎ญญพนต์  โคกโพธิ์ ปกติ ชอ.ส.1 

  โทรสาร  - 4 นายอานนท์  แปูนตระกูล ปกติ ชอ.ส.1 

              

40 บริษัท มอสโทริ จํากัด 1 นายป๎ณณธร  ชิงชม ปกติ ชอ.ส.1 

  222 ม.11  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2  นายวทัญํ ู ยมโคตร ปกติ ชอ.ส.1 

  โทรศัพท์  086 - 840 8790          

  โทรสาร  033 - 641 800          
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41 ร้าน ชาติศักดิ์แอร์ 1 นางสาวนวพร  บัวบาน ปกติ ชอ.ส.1 

  118/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายนัฐตพล  สุวรรณวิจิตร ปกติ ชอ.ส.1 

  โทรศัพท์  081 - 003 6629          

  โทรสาร  -          

             

42 เทคนิคศูนย์บริการ พัทยา 1 นางสาวอารยา  อุดมทรัพย์ ปกติ ชอ.ส.1 

  เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  038 - 716 561          

  โทรสาร  -         

              

43 ร้าน Thai Sound - Pattaya 1 นายบุญอนันต์  บุญผุดผ่อง ปกติ ชอ.ส.1 

  301 ทับ 35 ม.12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ           

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  089 - 027 5393          

  โทรสาร  -           

44 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 นายภราดร  โสภากุล ปกติ ทค.ช.3 

  290 ถนน เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110 

2  นายอิทธิพล  แดงเรือง  ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  080 - 570 2122          

  โทรสาร  -          

              

45 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมพ์เทคไอทีเซอร์วิส 1 นายปรเมท  ทองดีสุข ปกติ ทค.ช.3 

  382/40 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายภาสกร   เหมือนสวัสดิ์ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 223 945 - 8 3 นายอภิสิทธิ์  ธีรภาพสมบัติ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรสาร  038 - 223 949 4 นายณภัทร  สุคัณธมาลี ปกติ ทค.ช.3 

    5 นางสาวธนาพร  ผิวทน ปกติ ทค.ช.3 

46 ร้าน Pattaya 2 U 1 นายศุภณัฐ  ทัพธานี ปกติ ทค.ช.3 
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  20/291-292 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายไตรลักษณ์  เหมือนเหลา ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  081 - 159 4404          

  โทรสาร  038 - 724 043          

              

47 ร้าน Kingkong Computer (ตึกคอมพัทยาใต้) 1 นายอนุชา  พงษ์ดําบรรณ์ ปกติ ทค.ช.3 

  ชั้น 4 ห้อง 4r05 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายรัชพล  ศิริแย้มยศ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  085 - 389 3859          

  โทรสาร  -          

48 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 1 นายชานนท์  แสนสุข  ปกติ ทค.ช.3 

  100 ม.2 พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  2 นายปิยพัทร์  พวงทับทิม ปกติ ทค.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 490 580 5          

  โทรสาร  038 - 490 768           

49 Advice สาขาพัทยากลาง 1 นายพัทธนันท์  มั่นหมาย ปกติ ทค.ช.3 

  340/7 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกัญจน์
ลักษมณ์  

เสนนอก ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  085 - 386 9990          

  โทรสาร  -          

              

50 Tell Besta system co.,ltd 1 นายภูมินทร์  นินทอง ปกติ ทค.ช.3 

  5 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายวีรโชต ิ ทุมรักษา ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  089 - 133 9668          

  โทรสาร  -          

51 ร้าน อีสเทิร์น ไอที พัทยา 1 นายชาญชัย  เรืองวิวัฒน
โรจน ์

ปกติ ทค.ช.3 

  ชั้น 3 ห้อง 3r 42-43 ม.10 ถนน พัทยาใต้ ต.หนองปรือ 2 นางสาวณัชชา  อยู่ไทย ปกติ ทค.ช.3 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          
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  โทรศัพท์  092 - 656 8689          

  โทรสาร  -           

52 บริษัท อีสเทิร์น ไอที. โน๊ตบุ๊ค จํากัด 1 นายธนากาญจน์  ทัศนา ปกติ ทค.ช.3 

  135 ชั้นที่ 2 ตึกคอม ศรีราชา 99 ถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา           

  จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์  038 - 427 061          

  โทรสาร  -          

53 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที แหลมฉบัง 1 นายณัฐพงษ์  เป็นตามวา ปกติ ทค.ช.3 

  47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายสหรัถ  ฮวดเฮง ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 491 333          

  โทรสาร  -          

              

54 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา (สถานีไฟฟูาพัทยา
กลาง) 

1 นายทอมมี่  เมียห์เอ ปกติ ทค.ช.3 

  162/11 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายปริญญา  ชิโกเน่ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  064 - 516 4462          

  โทรสาร  -          

              

55 ศูนย์บริการซ่อม Notebook PC - พัทยา 1 นายธนภัทร  เบี้ยใคล  ปกติ ทค.ช.3 

  42/346 ซอย เนินพลับหวาน เมืองพัทยา อ.บางละมุง  2 นายนรวัฒน์  เทียนขาว ปกติ ทค.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  082 - 713 7106          

  โทรสาร  -           

56 บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 1 นายธนากร  จันทะลัง ปกติ ทค.ช.3 

  191 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายศุภฤกษ์  ชโลดมพงศ์ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 424 045          

  โทรสาร  -          
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57 โรงพยาบาลบางละมุง 1 นายปฐมพร  พร้อมทอง ปกติ ทค.ช.3 

  669 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายอธิชา  ธรรมสัญญา ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 221 800          

  โทรสาร  -          

              

58 ร้าน @Service 1 นายภูมินทร์  ภูกาบเพ็ชร์ ปกติ ทค.ช.3 

  190/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายปฏิภาณ  เฉลิมนนท์ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  084 - 566 5419        

  โทรสาร  -        

              

59 บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมพิวเตอร์ พัทยา จํากัด 1  นายกฤษฎา  พรานบูรย์ ปกติ ทค.ช.3 

  60/2ม.2 เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  2 นายพิเชษฐชัย  ใยงาม ปกติ ทค.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 -           

  โทรสาร  -           

60 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ 1 นายภาวศุทธิ์  ขํากล้า ปกติ ทค.ช.3 

  40 ม.4 ถนนสุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

2 นายรัฐพล  แซ่โต๊ะ ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  084 - 566 5419          

  โทรสาร  -          

              

61 บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมพิวเตอร์ พัทยา จํากัด 1 นายธนพล  มุดขอนแก่น  ปกติ ทค.ช.3 

  60/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  038 - 360 400        

  โทรสาร  -        

62 ร้าน เจ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 1 นางสาวชนาภา  แซ่ตั้ง ปกติ ทค.ช.3 
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  135 ชั้นที่ 2 ตึกคอม ศรีราชา 99 ถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา         

  จ.ชลบุรี 20110        

  โทรศัพท์  083 - 115 1405        

  โทรสาร  095 - 0508210        

63 ร้าน พัทยา ไอที จํากัด 1 นายชัชวาลย ์ นฤทัย ปกติ ทค.ช.3 

  ห้อง 2 r 05 ม.10 ถนน พัทยาใต้ ต.หนองปรือ        

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  081 - 685 1418        

  โทรสาร  -           

64 บริษัท บางละมุง เคเบิ้ลทีวี จํากัด 1 นายสินมหัต  ใจรัมย์ ปกติ ทค.ช.3 

  102/32-34 พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง         

  จ.ชลบุรี 20150        

  โทรศัพท์  038 - 225 454        

  โทรสาร  -        

              

65 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 1 นายสมพร  แสวงวงศ์  ปกติ ทค.ช.3 

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

  จ.ชลบุรี 20230        

  โทรศัพท์  038 - 408 500        

  โทรสาร  038 - 351 554           

66 ร้าน สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส 1 นายชานนท์  ทันตเวช ปกติ ทค.ช.3 

  74/19 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

1 นายสิทธิกร ตระกูลไทย
กําเนิด 

ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 702 167        

  โทรสาร  -        

              

67 บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จํากัด 1 นายสรธร  วงศ์เลิศ ปกติ ทค.ช.3 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา 2563 

84 
 

  263/92  ม.12  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายตะวัน  ขวัญมี ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 072 5563        

  โทรสาร  -        

              

68 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ศูนย์โทรคมนาคมศรี
ราชา 

1 นายจิณณธรรม  ปะระทัง ปกติ ทค.ช.3 

  215/6 ม.9 ถนน บายพาส ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา          

  จ.ชลบุรี 20231          

  โทรศัพท์  033 - 678 010          

  โทรสาร  -           

69 มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ 1 นายกฤติพงศ์  กาวิน ปกติ ทค.ช.3 

  440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2 นายกีรติ สาธร ปกติ ทค.ช.3 

  โทรศัพท์  02 - 572 4042          

  โทรสาร  -          

              

70 บริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จํากัด 1 นายปาฏิหาริย์  ฤกษ์งาม ปกติ ชช.ช.3 

  84/5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 703 239          

  โทรสาร  -          

              

71 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส แอนด์ ไอ มารีน เซอร์วิส 1 นายวัศพล  พัฒนวิจิตร  ปกติ ชช.ช.3 

  14 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2 นายศิริศักดิ์  ด้วงศิร ิ ปกติ ชช.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 351 313          

  โทรสาร  -          

              

72 บริษัท สยามอิเคซาวา จํากัด 1 นางสาวฐิตาภา  บุญเซ่ง ปกติ ชช.ช.3 

  308/1 ม.8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20110 2 นายเบิร์ด  ศรีสูงเนิน ปกติ ชช.ช.3 
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  โทรศัพท์  038 - 327 044          

  โทรสาร  038 - 328 138          

73 บริษัท ยูริ แอร์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) 1 นายจิรภัทร  ใจประสงค์ ปกติ ชช.ช.3 

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

  โทรศัพท์  081 - 659 2500          

  โทรสาร          -          

74 บริษัทเอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ท เซอร์วิส จํากัด 1 นายอภิสิทธิ์  ช่วยวงศ์ญาติ ปกติ ชช.ช.3 

  41/59 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230          

  โทรศัพท์  089 - 056 2680          

  โทรสาร          -          

              

75 ร้านปูาย สมจิตรนีออนไลท์ Somjit Neon Light 1 นายสุมานัส  ประพันธ์
พัฒน์ 

ปกติ ชช.ช.3 

  272/14 ม.5 พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง  2 นายจีรวัฒน์  ประจําถิ่น ปกติ ชช.ช.3 

  จ.ชลบุรี 20150 3 นายชัชรินทร์  อารีย์ ปกติ ชช.ช.3 

  โทรศัพท์  081 - 933 1837          

  โทรสาร          -           

76 บริษัท KLINGER Thailand 1  นายกฤตนัย  คงคําสิต ปกติ ชช.ช.3 

  159/1 ม.4 ตหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  038 - 196 7514          

  โทรสาร          -          

77 สุวัฒน์ การช่าง 1 นายฉันท์ทัด  ช่างทองคํา ปกติ ชช.ช.3 

  18/114 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  093 - 220 9500          

  โทรสาร   -          

              

78 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมจิตรนีออนไลท์ 1 นายชัชรินทร์  อารีย์ ปกติ ชช.ช.3 
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  272/14 ม.5 พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี 20150          

  โทรศัพท์  081 - 933 1837          

  โทรสาร   -          

              

79 พี แอนด์ พี ซัพพลาย จํากัด 1 นายธีรภัทร์  วงค์อินไทย  ปกติ ชช.ช.3 

  48 ม.3 อ.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230          

  โทรศัพท์  095 - 478 7926          

  โทรสาร   -          

              

80 บริษัท นาพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จํากัด 1 นายศุภชัย  ไกรนิล ปกติ ชช.ช.3 

  104/28 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2 นายไกรศร  มาลัย ปกติ ชช.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 116 418          

  โทรสาร   038 - 116 419          

              

81 NT Iceonline (Eastern) Co.,Ltd. 1 นางสาวชลล
ภัทร  

น้อยมุ้ง ปกติ มค.ช.3 

  52/26 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230 2 นางสาวป๎ญจ
รัตน์  

บุญแก้ว ปกติ มค.ช.3 

  โทรศัพท์  038 - 109 228 , 092 - 429 4655         

  โทรสาร   038 - 109 229        

              

82 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เออาร์ - ซิสเท็ม 1  นายธรรมสรณ์ กาสีพวง ปกติ มค.ช.3 

  149/20 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  091 - 870 7982         

  โทรสาร   -        

83 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นาวาพัฒนา 1 นายชวินโรจน ์ ประทีปสุข
ปกรณ์ 

ปกติ มค.ช.3 
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  5/39  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110          

  โทรศัพท์  033 - 324 933          

  โทรสาร   380 - 234 934          

              

84 บริษัท SN Service Solutions 1 นายชุตินันท์  สังลาย ปกติ มค.ช.3 

  785 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  

2 นายฐิติโชต ิ น้อยธรรม
ศักดิ์ 

ปกติ มค.ช.3 

  10210         

  โทรศัพท์  -         

  โทรสาร   02 - 398 5600         

85 ร้านอิสระแอร์ 1 นายณัฐวุฒิ  ภานุรักษ์ ปกติ มค.ช.3 

  234/50 ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150         

  โทรศัพท์  098 - 257 8798         

  โทรสาร   -         
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