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ค าน า 
 
เอกสารเล่มนี้ได้จัดทําขึ้นโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งคณะผู้จัดทําได้ปรับ

ลดข้อมูลบางส่วนและเพ่ิมเติมส่วนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
หรือ พ้ืนฐานในการค้นคว้าต่อไป ข้อมูลที่ได้นํามาบรรจุไว้มีทั้งหมด ๙ 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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สารบัญ 
            
            หน้า 
คํานํา  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสถานศึกษา .............................................................................................................  ๔ 

- ประวัติวิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
- คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
- โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา   

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลบุคลากร ..................................................................................... ............................. ๒๑ 
- อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
- ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ข้าราชการครู  
- พนักงานราชการ  
- ครูอัตราจ้าง  
- ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  
- ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)   
- ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)   

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ...................................................................................... ๕๙ 
- ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ...................................................................... ............................. ๖๒ 
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ ปวช.  
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ ปวส. 

ส่วนที่ ๕ ข้อมูลครุภัณฑ์ ....................................................................................... ............................. ๖๔ 
- ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

ส่วนที่ ๖ ข้อมูลงบประมาณ ................................................................................ ............................. ๖๗  
- ข้อมูลงบประมาณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓   

ส่วนที่ ๗ ข้อมูลสถานประกอบการ ..................................................................... ............................. ๗๐  
- สรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓   

ส่วนที่ ๘ ข้อมูลอาคารสถานที่ ............................................................................. ............................ ๘๘ 
- ข้อมูลอาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  

ส่วนที่ ๙ ข้อมูลทางสังคม .................................................................................... ............................        ๑๐๓  
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
- ข้อมูลทางตลาดแรงงาน  
- ข้อมูลจังหวัดชลบุรี  
- ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา 

คณะผู้ดําเนินงาน ................................................................................................ .............................        ๑๑๒ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔ 
 

 
 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงและอุปกรณ์การศึกษาจากพระครูวิมลภาณ เจ้า
คณะตําบลนาเกลือ ธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งนายบรรพต ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงาน
จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ดําเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับดังนี้พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับประกาศ
จัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

พ.ศ. ๒๕๓๗ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ในระบบการเรียนปกติ ๔ สาขาวิชา คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รุ่นแรก ๑ 

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

พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิม ดังนี้  

- หลักสูตร ปวช. ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย) 

- หลักสูตร ปวส. ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด  

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.  
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส.  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน 

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

สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คือ  

สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล  
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พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา  
พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) เปิดมาจนถึงป๎จจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
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 สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานอยาก  
(๓) นิ หมายความว่า นิโรธ ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความดิ้นรนทะยานอยาก  
(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 ๕-๑๐ เมตร มีถิ่นกําเนิด

ในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พ้ืนเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณ
พระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝูายคํา นําเข้ามาประเทศไทยกว่า ๕๐ ปี
มาแล้ว เปลือกต้นสีน้าตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝุามือ มี ๕ 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.
๒๕๔๐ โดย ผู้อํานวยการ นายบรรพต ศิริพัลลภ ผู้อํานวยการท่านแรกของวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
เอกลักษณ์  

ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ 
 
อัตลักษณ์  

มีจิตบริการ 
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รายนามผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

รายนามผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีต – ปัจจุบัน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
๑ นายบรรพต ศิริพัลลภ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐  
๒ นายวัลลภ สายพาณิชย์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ 
๓ นายสมคิด อ่วมเพ็ง ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 
๔ นายวินิจ พงษ์ประจักษ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ 
๕ นายจิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
๖ นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๗ นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๙ 
๘ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
๙ ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ป๎จจุบัน 

  
รายนามรองผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีต – ปัจจุบัน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 

๑ นายประสิทธิ์ สุขพูนผล รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ 

๒ นายไพรัช วรรณศิริลักษณ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ 

๓ นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๖ 

๔ นายจินดาพล เปรมศรี รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ 

๕ นายบุญเลิศ หมัตตะทวี รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ 

๖ นายสมบัติ  อํ่าสาริกา  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๕ 

๗ นายพรชัย ค่ายใส  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ 

๘ นายธวัชชัย  มากมณี  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗  

๙ นางอารีย์ พงษ์สมบูรณ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 

๑๐ นายวิทยา อินสว่าง รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๑ 

๑๑ นางทองใบศรี อินสว่าง รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ 

๑๒ นางนพพร สุรินทร์  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
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๘ 
 

๑๓ นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  

๑๔ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

๑๕ นายณรงค์ สุขเจริญ  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๑๖ นางสุจาริน แพงภูงา  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑๗ นายเรืองยศ  รัตนพงษ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

๑๘ นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ป๎จจุบัน 

๑๙ นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ป๎จจุบัน 

๒๐ นางนันทวัน เที่ยงธรรม รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ป๎จจุบัน 

๒๑ นายบดีรัฎฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฎฐ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ป๎จจุบัน 
 
 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ปี พ.ศ. 
๑ ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ป๎จจุบัน 
๒ นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง  รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ป๎จจุบัน 
๓ นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ป๎จจุบัน  
๔ นางนันทวัน เที่ยงธรรม รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ป๎จจุบัน 
๕ นายบดีรัฎฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฎฐ์ รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ป๎จจุบัน 
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๙ 
 

เกียรติประวัติส าคัญที่ได้รับ  
 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา 
 

ปี พ.ศ. ผลงาน 
๒๕๔๐ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๐  
๒. ได้รับโล่ที่ระลึก ผู้มีอุปการคุณในการจัดงานชุมชนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  

๒๕๔๒ ๑. ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รักในหลวง ห่วงลูกหลาน 
ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย  

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

๒๕๔๓ ๑. ได้รับเกียรติบัตร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ ๑ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  

๒. ได้รับเกียรติบัตร ๓rd HONDA ECOMO POWER CONTEST THAILAND From MR.Ko 
Yamaguchi President A.P.Honda Co., Ltd.  

๒๕๔๔ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทกําหนดโจทย์ (การประกวด 
CD-ROM Multimedia เรื่อง ๑๒ ปี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กรมอาชีวศึกษา) ระดับภาค
ตะวันออก  

๒๕๔๕ ๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดร้องเพลง ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษาการ
อนุรักษ์เพลงไทย ภายใต้โครงการสานึกในชาตินิยม  

๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ราคาไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท เขตภาคกลางและภาคตะวันออก  

๓. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ นักศึกษาช่าง
ไฟฟูาช่วงปิดภาคเรียนได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการและ
งาน ๖๕ ปี สัตหีบ – สิงห์สมุทร 

๔. ได้รับเกียรติบัตร สนับสนนุโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่าง
ต่อเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับ โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 

๒๕๔๖ ๑. ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนและเป็นกําลังสําคัญในการจัดงานมหกรรม รวมพลังสร้าง
สุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเสื้อเหลือง  

๒๕๔๗ ๑. ได้รับโล่แสดงความขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุน โครงการ บูรณาการพันธกิจ และ
ทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม เปูาหมายยุค ICT โปรแกรมสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต (Expert Plus)  

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

๒๕๔๘ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้อ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาชีพภาค
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๑๐ 
 

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา โครงการกีฬา

อาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมรักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระดับภาคตะวันออก-กรุงเทพฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๘  

๔. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับชาติ การประกวด สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่เทิดไท้มหา
ราชันย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๘  

๒๕๔๙ ๑. ได้รับทุนการศึกษาอัจฉริยะอาชีวะ บริษัท TOYOTA เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และพัฒนา
จักรยานพลังงานแสงอาทิตย์  
- ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ TOYOTA  
- ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ รายการข่าวเด็ด  
- ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ITV  

๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากลระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์  

๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Cheer Leader Championship ๒๐๐๖ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ To Be Number One งานปูองกัน และบําบัดการติดสาร
เสพติด  

๒๕๕๐ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ชื่อโครงการน้ํามะพร้าวอ่อน มีผลต่อการงอกของเมล็ดผัก
ขม 

๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๐ ชื่อโครงการชุดไฟฟูาอเนกประสงค์แบบ
พอเพียง 

๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

๒๕๕๑ ๑.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 
๒.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๓.   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง ในการแข่งขัน อาชีวศึกษาระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดชลบุรี  
๔.   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทกีฬาตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขันกีฬา
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๑๑ 
 

อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๕.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
๖.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดหญิง ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
๗.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมเดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๘.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทีมชุดชาย ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
๙.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๑๐. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จงัหวัดจันทบุรี  
๑๑. ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา จังหวัด

นครราชสีมา  
๑๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันอาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๑๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกีฬา  อาชีวศึกษา ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี 
๑๔. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๑๕. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
 ๑๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๑๗. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ในการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษา 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี  
๑๘. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๑๙. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดชลบุรี  
๒๐. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬา

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา  
๒๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จงัหวัดชลบุร ี 
๒๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง ในการแข่งขัน กีฬา

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
๒๕๕๒ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาหมากล้อมหญิงเดี่ยว ในการแข่งขัน หมากล้อมอาชีวศึกษา
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๑๒ 
 

มุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ ๙ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 
๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาหมากล้อมชายเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬา หมากล้อม

อาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ ๙ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ในการแข่งขัน กีฬาหมาก

ล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ ๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๔. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬาหมากล้อมประเภททีม ในการแข่งขัน กีฬาหมาก

ล้อมอาชีวศึกษามุ่งสู่พัฒนาระดับ (V – GO 9) ครั้งที่ ๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๕. โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๓ โคมไฟ LED จากพลังงาน

แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. และ ระดับ อศจ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โคมไฟ LED จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ เครื่องเตือน
ภัยอเนกประสงค์  

๒๕๕๒ ๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันสุดยอดนักขายอาชีวะ 
๒๕๕๓ ๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักร้องเพลงไทยสากลหญิง งานประชุมองค์การวิชาชีพ

อาชีวศึกษาระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชาธานี  
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาค ณ สนามกีฬา

กลางจังหวัดเชียงราย  
๓. ไดร้ับโล่ที่ระลึก งานเนื่องในโอกาส คณะนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยม

สถานศึกษา  
๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขันกีฬา

เซป๎กตะกร้ออาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬา

หมากล้อมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   
 ๖. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย ในการแข่งขัน กีฬาหมาก

ล้อม อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๗. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาหมากล้อมประเภททีมชาย ในการแข่งขัน กีฬาหมาก

ล้อม อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๘. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทสวยงาม ระดับประชาชนทั่วไป การประกวด

ประดิษฐ์กระทงฯ งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาประจําปี ๒๕๕๓  
๙. ได้รับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายวรากร รักรวย นักศึกษาแผนก
วิชาการตลาด ระดับ ปวส. 

๒๕๕๔ ๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตซอลประเภททีมหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬาฟุตซอลประเภททีมชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี 
๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง ระดับ

อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  
๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย ระดับ

อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี  
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๑๓ 
 

๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
ชลบุร ี 

๖. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ี 

๗. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา ประเภทลู่ ๘๐๐ เมตรชายและ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา ประเภทลู่ ๔๐๐ เมตรชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  

๘. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา ประเภทลานชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุร ี  

๙. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา ประเภทขว้างจักรชาย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ี 

๑๐. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา ประเภททุ่มน้ําหนักชายและประเภทเขย่ง
ก้าวกระโดดชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุร ี 

๑๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติประเภท สวยงาม
ระดับประชาชน เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ๒๕๕๔ 

๒๕๕๕ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R ขององค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร  

๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ขององค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  

๓. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกวด โครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๒   

 ๔. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ สมาชิกองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
๕. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ หน่วยองค์การดีเด่นนักวิชาชีพในอนาคตฯ  
๖. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวด วงดนตรี

โฟล์คซองของคนพันธ์ R  
๗. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดวงดนตรี

สากลของคนพันธ์ R  
๘. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้อง

ลูกทุ่งชาย  
๙. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดนักร้อง

เพลงไทยสากล  
๑๐. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (TIG & SMAW) 
๒๕๕๖ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๘ “บัวหลวงเกมส์”  

๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์ท น้ําหนักไม่
เกิน ๖๓.๕ กก.  

๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวล น้ําหนัก ไม่เกิน ๖๔ 
กก.  

๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นมิดเดิลเวท
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๑๔ 
 

น้ําหนักไม่เกิน ๗๕ กก.  
๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท 

น้ําหนักไม่เกิน ๘๑ กก.  
๕. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา ทุ่มน้ําหนัก   
๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา ขว้างจักร  
๗. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากรีฑา พุ่งแหลม  
๘. ได้รับรางวัลอันดับ ๔ ประเภทกีฬากรีฑา วิ่ง ๔๐๐ เมตร  
๙. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภทเดี่ยวชาย  
๑๐. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภทเดี่ยวหญิง  
๑๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย  
๑๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬาเซป๎กตะกร้อ ประเภททีมชุดหญิง  
๑๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R  
๑๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R  
๑๕. ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการจัดงาน

ฉลองวันเด็กแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๖. รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จาก คณะกรรมการจัดงาน

ฉลองวันเด็กแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๕๗ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ระดับภาคที่จังหวัดนครนายก  

๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬามวยสากล
สมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร  
๔. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร  
๕. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน องค์การมาตรฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
๖. ได้รับรางวัลเหรียญทอง สมาชิกองค์การดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและ 

กรุงเทพมหานคร  
๒๕๕๘ วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังนี้  

๑. กีฬาเปตอง 
๒. กีฬาประเภทขว้างจักร ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
๓. กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  
๔. กีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน  
ระดับจังหวัด  
๕. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๖. การแข่งขันวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก “กาแฟโบราณ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๗. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
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๑๕ 
 

๘. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW,GTAW&GMAW ปวส.” ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ  

๙. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW,GTAW&GMAW ปวช.” ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ  

๑๐. การแข่งขันวิชาชีพ “งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๑๑. การแข่งขันวิชาชีพ “การแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๑๒. การแข่งขันวิชาชีพ “การแข่งขันติดตั้งสัญญาณจานดาวเทียม” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 
๑๓. การแข่งขันทักษะวิชา “การประกวดมารยาทไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๑๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเทคนิคยานยนต์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๑๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
๑๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเดินสายไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 
๑๗. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “การประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบนักร้อง เพลงไทย

ลูกทุ่ง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๒๕๕๘ ๑๘. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

๑๙. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดร้องเพลงสากล ชาย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๒๐. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดร้องเพลงสากล หญิง” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
๒๑. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดวงดนตรีโฟล์ซองคนพันธ์ R” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
๒๒. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  
๒๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกวดและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ  
๒๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการจัดนําขายรายการนําเที่ยว” ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศ  
๒๕. การแข่งขันวิชาชีพ “ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๒๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๒๗. การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “สุนทรพจน์ภาษาไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
๒๘. การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
๒๙. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender” ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ 
๓๐. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานฝีมือ ระดับ ปวช.” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๓๑. การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “ประกวดรักการอ่าน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
๓๒. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คะแนนรวมมวยไทยสมัครเล่นหญิง ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  
๓๓. การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี คะแนนรวมมวยสากลสมัครเล่นหญิง ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  
๓๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การร้องเพลงไทยสากล (สตริง) 

ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
๓๕. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับภาคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาด

สถานศึกษาระดับกลาง  
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๑๖ 
 

๓๖. ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานระดับเหรียญทองแดง สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครัง้ที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๓๗. ได้เข้าร่วมมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ การประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๓๘. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดประเภททักษะพื้นฐาน การแข่งขันร้อง
เพลงไทยสากล(สตริง)ชาย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓๙. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

๒๕๕๙ วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังนี้  
ระดับอาชีวศึกษา  
๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาเซป๎กตะกร้อประเภททีมหญิง  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาเซป๎กตะกร้อประเภททีมชาย  
ระดับภาค  
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว สุดสาครเกมส์  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาบาสเกตบอลชาย สุดสาครเกมส์  
ระดับชาติ  
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว สงขลาเกมส์  

๒๕๖๐ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ครั้งที ่๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ประเภทกีฬากรีฑา  
๑. รางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ําหนักชาย  
๒. รางวัลชนะเลิศ ขว้างจักรชาย  
๓. รางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลนชาย  
๔. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์ชาย  
๕. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔๐๐ เมตรชาย  
๖. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๘๐๐ เมตรชาย  
๗. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตรชาย  
๘. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์หญิง  
๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย  
๑๐. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตรหญิง  
๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตรชาย  
๑๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ วิ่ง ๑๐๐ เมตรหญิง  
๑๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตรหญิง  
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย)  
๑. รางวัลชนะเลิศ เซป๎กตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย  
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๑๗ 
 

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เซป๎กตะกร้อ ทีมชุดชาย  
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง)  
๑. รางวัลชนะเลิศ เซป๎กตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง  
๒. รางวัลชนะเลิศ เซป๎กตะกร้อ ทีมชุดหญิง  
ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (ชาย)  
๑. รางวัลชนะเลิศ น้ําหนักไม่เกิน ๖๐ กก.  

 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)  
๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ วอลเลย์บอลหญิง  
ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย)  
๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ บาสเกตบอลชาย  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ หนุมานเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  
๑. กีฬาขว้างจักร รางวัลชนะเลิศ  
๒. วิ่ง ๔๐๐ เมตร รางวัลชนะเลิศ  
๓. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร รางวัลชนะเลิศ  
๔. วิ่งผลัดเมดเล่ย์ รางวัลรองชนะเลิศ  
๕. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
๖. พุ่งแหลม รางวัลชนะเลิศ  
๗. วิ่ง ๑๐๐ เมตร รางวัลรองชนะเลิศ  
๘. วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ เมตร รางวัลรองชนะเลิศ  
๙. วิ่งผลัดเมดเล่ย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๑ ๑. รางวัลชมเชย ผลงาน ซาลาเปาเบญจรงค์ 
๒. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟูา 
๓. รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ไก่ทอดสมุนไพร 
๔. รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ผลงาน กระทะทอดไร้กากระบบ ๒ น้ํา 
๕. รางวัลชมเชย ผลงาน เครื่องยกฝาตระแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ํา 
๖. รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน ฟาร์มไก่อัจฉริยะ 
๗. รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน สลดัทอดร้อยรวมใจ 
๘. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไร้คนขับ 
๙. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน อุปกรณ์ช่วยกัดงานเหลี่ยม 
๑๐. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน อุปกรณ์ขยายถุงพับข้าง 
๑๑. รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องขายปากกาหยอดเหรียญ 
๑๒. รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฝานผัก 
๑๓. รางวัลเหรียญทอง ผลงาน ซอสผัดไทยสับปะรด 

๒๕๖๒ รางวัลจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ 
๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ Chillax จากการแข่งขัน สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
๒. รางวัลชมเชย ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง จากการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรม
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๑๘ 
 

อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ผลงาน pattayatech smart city จากการแข่งขัน สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
๔. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ Chillax จากการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
 ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง จากการแข่งขัน 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ผลงาน pattayatech smart city จากการแข่งขัน สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ผลงาน อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมอร์เตอร์ จากการแข่งขัน สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ   
ครั้งที่ ๒๙  ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ อาชีวศึกษา จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
๑. ทักษะการเชื่อม  SMAW & GTAW                 เหรียญทอง (อันดับ ๖) 
๒. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ          เหรียญทองแดง (อันดับ ๗) 
๓. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา                    รางวัลชมเชย 
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค   
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ ๓๑  ณ อาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว 
๑. ทักษะการเชื่อม  SMAW & GTAW                    เหรียญทองแดง 
๒. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ             เหรยีญทองฃ 
๓. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน        เหรยีญทองแดง 
๔. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย                     เหรียญทองแดง 
๕. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    เหรียญเงิน 
๖. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา                      เหรียญทอง 
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๒. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ได้รับรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๓. ทักษะงานวัดละเอียด (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง) ระดับ ปวช. ได้รับ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๔. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๕. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
๖. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ

ที่ ๑ 
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๑๙ 
 

๗. ทักษะการติดตั้งไฟฟูาและควบคุมไฟฟูา ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๘. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๙. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๓ 
๑๐. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 

 ๑๑. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๑๒. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
๑๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 
๑๔. ทักษะการนําเสนอขายสินค้า    “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๑๕. ทักษะการนําเสนอรายการนําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๑๖. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๑๗. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  (English Public Speaking Contest) 

ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๑๘. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 
๑๙. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ 

ปวช. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
๒๐. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒๑. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒๒. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง) ระดับ ปวส. ได้รับ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๒๓. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับที่ ๓ 
๒๔. ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒๕. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ

ที่ ๒ 
๒๖. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ได้รับ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒๗. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๒๘. ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒๙. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
๓๐. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
๓๑. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. หรอื ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 
๓๒. ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E -Commerce) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รบั

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๓๓. ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
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๒๐ 
 

๓๔. ประเภท Flair  Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๓๕. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๓๖. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๗ 
 

 
 

ข้อมูลบุคลากร 
จ านวนบุคลากร 
 บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
    

  ผู้บริหารสถานศึกษา  จํานวน  ๕ คน 
  ข้าราชการครู   จํานวน           ๑๗ คน 
  พนักงานราชการ   จํานวน           ๒๗ คน 
  ครูอัตราจ้าง   จํานวน            ๓๖ คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว   จํานวน           ๓๙ คน        
  รวมจํานวนบุคลากร  จํานวน          ๑๒๔ คน 
 

อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ระดับต าแหน่ง 
ระดับวิทยฐานะ ระดับการศึกษา 

ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้บริหาร - - ๓ ๑ ๑ ๑ ๔ - - 
ข้าราชการ (ครู) ๑ ๒ ๑๓ ๑  - ๔ ๑๓ - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - -  - ๒ ๒๕ - 
ครูอัตราจ้าง - - - -  - ๒ ๓๔ - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - -  - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - -  - - ๑๖ ๑๒ 
พนักงานขับรถ - - - -  - - ๑ ๑ 
นักการภารโรง - - - -  - - - ๙ 

รวมทั้งสิ้น ๑ ๒ ๑๖ ๒ ๑ ๑ ๑๒ ๘๙ ๒๒ 
 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๘ 
 

 

 
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 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒๙ 
 

 

ชื่อ  นายบดีรัฏฐ์   นามสุกล  ฐิติวิชญ์ภูวเสฎฐ์ 
ต าแหน่ง      :  รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
วุฒิการศึกษา :  
-   ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร ๒ ภาษา) 
-   กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

 

ชื่อ  นางนันทวัน  นามสุกล  เที่ยงธรรม 
ต าแหน่ง      :  รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา :  
-   คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
-   ค.อ.ม. บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา 
 

 

 
ข้าราชการครู 

 

 

 

ชื่อ นางสาวธนภรณ์   นามสุกล  ศิลาราช 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ ภาษาอังกฤษ 
-  บธ.ม.การตลาด 
 

หน้าที่พิเศษ 
-   หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานปกครอง 
 
 

 

ชื่อ นางสาวภคมน   นามสุกล  หวังวัฒนากูล 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปทส. พาณิชยการธนบุรี 
-  คอม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานผลิตผล การค้าฯ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๐ 
 

 ชื่อ นายไกรวัฒน์    นามสุกล  บุญชัยสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
- ที่ปรึกษางานโครงการพิเศษ  และ

การบริการชุมชน 
 

 

ชื่อ นางอัญชลี        นามสุกล  บุญก่อ 
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
-  สส.บ.ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ 

หน้าที่พิเศษ 
-   หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
- หัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยที่ปรึกษางานโครงการพิเศษ 

และการบริการชุมชน 

 

ชื่อ นางสาวสมคิด     นามสุกล  หมั่นหาดี 
ต าแหน่ง      :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ .การบัญช ี
- บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 
 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
- หัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบญัชี 
 

 

ชื่อ นายสง่า        นามสุกล คูคํา 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- ปทส.ไฟฟูา (เทคนิคไฟฟูาสื่อสาร) 

 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- หัวหน้างานงานทะเบียน 
- ที่ปรึกษางานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
- ที่ปรึกษางานปกครอง 

 

 ชื่อ นางแอนนา    นามสุกล  ผลไสว 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๑ 
 

 

ชื่อ  นายนพรัตน์   นามสุกล กลิ่นหอม 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.บ ช่างยนต์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานความร่วมมือ 
- หัวหน้าหมวดยานยนต์ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

 ชื่อ นายจารึก        นามสุกล จารุมิตร 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรมไฟฟูา 

 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากําลัง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาคีฯ 

 ชื่อ  นางอารีรัตน์     นามสุกล เสียงเพราะ 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อม-

ประกอบ) 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาคีฯ 

 ชื่อ  นายสุริยา     นามสุกล สวัสดิ์นพรัตน์ 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๒ 
วุฒิการศึกษา : 
- คอ.บ. อุตสาหกรรมเครื่องมือกล 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล 

 

ชื่อ  นายปริปูรติ     นามสุกล ศรีรุ่งเรือง 
ต าแหน่ง       :  ครู คศ.๑ 
วุฒิการศึกษา : 
- ศน.บ.ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

หน้าที่พิเศษ 
-   หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 
-   ผู้ชว่ยหน้างานประชาสัมพันธ์ 
-   ผู้ช่วยหน้างานความร่วมมือ 
-   ผู้ชว่ยหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ     

เรียนการสอน 
-   หัวหน้างานหมวดวิชา

ภาษาต่างประเทศ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๒ 
 

 

ชื่อ  นายชาตรี     นามสุกล ม่วงเขาแดง 
ต าแหน่ง       :  คร ูคศ.๒ 
วุฒิการศึกษา :  
- ค.บ. คณิตศาสตร์ 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์  นามสกุล จูปราง 
ต าแหน่ง       :  คร ูคศ.๒ 
วุฒิการศึกษา :  
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
- วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

 

 

ชื่อ  นางสาวมณีรัตน์     นามสุกล บัวคํา 
ต าแหน่ง       :  คร ูคศ.๑ 
วุฒิการศึกษา :  
- ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 

ชื่อ  นางสาวศุภนารถ     นามสุกล โขนแจ่ม 
ต าแหน่ง       :  ครผูู้ช่วย คศ.๑ 
วุฒิการศึกษา :  
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
- หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย 

 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๓ 
 

พนักงานราชการครู 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานปกครอง 
-   หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
- หัวหน้าหมวดวิชา (กลุ่มวิชา

พละศึกษา) 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
- หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ  
- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 
- หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสํานักงาน

ผู้อํานวยการ 
- หัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการ

บัญชี 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๔ 
 

 

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 
- หัวหน้างานวิจัยฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาคี

ฯ 
 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 
 ชื่อ นางสาวเอ็นดู      นามสุกล มังกรแสงแก้ว 

ต าแหน่ง       :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ. ไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานวัดผลและฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูา

กําลัง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค

พ้ืนฐาน 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๕ 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

และการจัดการโลจิสติกส์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานงานอาคารฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การ

วิชาชีพ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการฯ  

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การ

วิชาชีพ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๖ 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
 -  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ  
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
ฯ 

 ชื่อ นายธนกิจ  นามสกุล   มากมณี 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิการศึกษา : 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
 -  ผู้ชว่ยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูา
กําลัง 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมิน 
-    ผูช้่วยหัวหน้างานทะเบียน 

 

ชื่อ  นางสุรีย์      นามสกุล  หนองกก 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 
-  กศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่พิเศษ 
-  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 
 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาค ี



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๗ 
 

 

ชื่อ นายบอย  นามสกุล   โคตรภักดี 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราขการ 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

หน้าที่พิเศษ 
 -  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาค ี

 

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

 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน

ผู้อํานวยการ 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาคี 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ  



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๘ 
 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ

พิเศษฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ชื่อ นางสาวกนกชญา  นามสุกล  ทองละมุล 
ต าแหน่ง      :  พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา : 

- -   บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หน้าที่พิเศษ 
-  หัวหน้าแผนกการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
ฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาคี 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานโครงการพิเศษ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้าแผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 
-   หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
 

 
ครพูิเศษสอน 

   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
 ชื่อ นางสาวสายฝน    นามสกุล   พยอม 

ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓๙ 
 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-    ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
-    ผูช้่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
-    ผูช้่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
-    ผูช้่วยหัวหน้างานนักศึกษาวิชา
ทหาร 
-    ผูช้่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 

 

 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๐ 
 

 

 

ชื่อ นางสาวสุรีย์ภรณ์    นามสกุล สุขธนารักษ์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-   วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 

หน้าที่พิเศษ 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 

-  หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวกาญจนา   นามสกุล  อ่อนแสง 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-   ค.บ. ภาษาไทย 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานลูกเสือวิสามัญ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียน
การสอน 

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

 

หน้าที่พิเศษ 
- ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อ นางสาวศรีพลอย นามสกุล ทะเลดอน 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-   ค.ม. การสอนภาษาอังเป็นภาษาสากล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

หน้าที่พิเศษ 
- ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหน้างานระบบทวิภาคี 
 

 

 

ชื่อ นางสาวฆมาภรณ์    นามสกุล ก้อนทรัพย์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-   ศศ.บ. ภาษาจีนและการสื่อสาร 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ครปูระจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวสัดิการ

นักเรียน นักศึกษา 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๑ 
 

แผนกวิชาเครื่องกล 

 

แผนกวิชาเครื่องมือกล 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
-  ผู้ช่วยหน้างานความร่วมมือ 
-  ผู้ช่วยหน้างานโครงการพิเศษฯ 

 ชื่อ  นางสาวอรปรียา  นามสกุล  สรรพมุข 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
-  ผู้ช่วยหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

 

ชื่อ  นายยุทธศาสตร์   นามสกุล  ทรงอาจ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
 

หน้าที่พิเศษ 
-    ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
- ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษฯ 

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

หน้าที่พิเศษ 
-   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมือกล 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้าแผนกเครื่องมือกล 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานระบบทวิภาค ี
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๒ 
 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมือกล 
-   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
 

 

ชื่อ นางสาวนภัสชญา นามสุกล  คงการุณ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมือกล 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องมือกล 
 
 
 

 

ชื่อ นางสาวสุภาวดี  นามสุกล  สิริทรัพย์อาภา 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมือกล 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
 
 

 

ชื่อ นางสาวปุณฌรัสมิ์  นามสกุล  วรรธนรียชาติ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- วศบ. วิศวกรรมการเชื่อม 
 

หน้าที่พิเศษ 
- ครูประจําแผนกวิชาช่างเชื่อม

โลหะ 
-    ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-    ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
-    ผูช้่วยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 

 

ชื่อ นายเกียรติศักดิ ์ นามสกุล  สฤษฎีชัยกุล 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-   ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม 

หน้าที่พิเศษ 
- ครูประจําแผนกวิชาช่างเชื่อม

โลหะ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๓ 
 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

. 

 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 
 

 

 

ชื่อ  นายตุลา    นามสกุล  จันทร์คํา 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  ศอ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
-   ครูประจําแผนกวิชาไฟฟูากําลัง 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 

 

ชื่อ  นายจักรรินทร์    นามสกุล  ชูใหม่ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  คอบ. ครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หน้าที่พิเศษ 
-   ครูประจําแผนกวิชาไฟฟูากําลัง 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานแนะแนว 

 

ชื่อ นางสาวเกศร    นามสกุล  สิ่วหงวน 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  คอบ.วิศวกรรมไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
-   ครูประจําแผนกวิชาไฟฟูากําลัง 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานทะเบียน 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๔ 
 

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

 

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาแมคคาทรอ
นิกส์ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

 

 

ชื่อ นายพีรพัฒน์   นามสกุล  ติยวัฒน์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
ค.อ.บ.  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
  

หน้าที่พิเศษ 
-  ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
 

 

 

ชื่อ นายพิชยุตย์   นามสุกล  เบิกบาน 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟูา 

หน้าที่พิเศษ 
- ครูประจําแผนกวิชาช่าง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๕ 
 

แผนกวิชาบัญชี 

 

แผนกวิชาการตลาด 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบทวิภาคี 

 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าฯ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

 
 ชื่อ นางสาวขวัญตา นามสกุล  บุญประเสริฐ 

ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ 

งบประมาณ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
-  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๖ 
 

 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

 

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

หน้าที่พิเศษ 
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานบริหารทั่วไป       
-   ผู้ชว่ยหัวหน้างานแนะแนว  
-   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
         

 

 

ชื่อ นายพิพัฒน์พงษ์    นามสกุล  มะลิวรรณ์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การวิชาชีพ 

 

ชื่อ นางสาวอุมาพร    นามสกุล  แม่นมั่น 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวสัดิการ

นักเรียน นักศึกษา 

 

ชื่อ นางสาวกมลธรัตน์    นามสกุล เอ่ียมโคกสูง 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 

-  บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๗ 
 

 

หลักสูตรระยะสั้น 

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

หน้าที่พิเศษ 
-  

 

ลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

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

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

ชื่อ นางสาวชฎาพร    นามสกุล  สมชาติ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-  บธ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ชื่อ นางสาวกรกฎ    นามสกุล  อุดมภ์ 
ต าแหน่ง      :  ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา : 
-   ศศบ. การจัดการโรงแรม 

หน้าที่พิเศษ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสํานักงาน

ผู้อํานวยการ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๘ 
 

 

ชื่อ นางสาวสุกัญญา     นามสกุล  สิงห์ใจชื้น 
วุฒิการศึกษา : 
-  ปวส. การบัญซ ี

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

เจ้าหน้าที่งานบัญชี 

 

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

เจ้าหน้าที่งานบัญชี 

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 

 

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

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 

 

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

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔๙ 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 

 ชื่อ  นางสาวมยุรา   นามสุกล  ยุทธนาวา   
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ. การตลาด 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

ชื่อ  นางสาวศยามล   นามสุกล  อินทร์บํารุง 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. คอมพิเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

 

ชื่อ นางสาวนุชจรี   นามสุกล   
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การตลาด 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

 

ชื่อ นายธรรมนูญ   นามสุกล  เหนือโชติ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. เขียนแบบก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๐ 
 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

 

ชื่อ  นางสาวทรายเงิน   นามสกุล  ทิมเที่ยง  
วุฒิการศึกษา : 
-  ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์และการแสดง  

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

ชื่อ  นางสาวกมลวรรณ  นามสกุล   
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ การจัดการ 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

  

ชื่อ  นางสาวมิ่งขวัญ   นามสกุล  เจริญยิ่ง 
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

ชื่อ  นายภาคภูมิ   นามสกุล  ภู่สีม่วง 
วุฒิการศึกษา : 
- วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ออกแบบ 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๑ 
 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

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

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 

 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

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

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

ชื่อ  นางสาวปิยะกมล   นามสกุล  บุตรดา 
วุฒิการศึกษา : 
-   บธ.บ. การตลาด 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา และงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

 

ชื่อ  นางจันนิภา  นามสกุล  สมชาติ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส.  ธุรกิจค้าปลีก 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา และงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๒ 
 

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

 

 

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

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

 

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

 

 

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

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

 

 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

ชื่อ  นางสาวจิดาภา     นามสกุล  นามป๎ญญา 
วุฒิการศึกษา : 
-  น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๓ 
 

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

 

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

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

 

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 

 ชื่อ  นางสาวระพินนาถ  นามสกุล จุลเสวก  
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 

ชื่อ   นางสาวสงกรานต์     นามสกุล  นาชัยทอง 
วุฒิการศึกษา : 
-   น.บ. นิติศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

 ชื่อ นางสาวนฤภร    นามสุกล  พรหมอินทร์ 
วุฒิการศึกษา : 
-  บช.บ การบัญช ี

 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 

 

ชื่อ  นางสาวศศิพร      นามสกุล  ลงสุวรรณ์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 

ชื่อ  นางจิราพร      นามสกุล  แย้บเอิบสิน 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี สาขา การแนะแนว 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

 

ชื่อ นางสาวชลธิชา     นามสกุล  เดวิเลาะห์ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. การบัญชี 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ
งบประมาณ 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๕ 
 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 

 

ชื่อ  นางสาววาสนา    นามสกุล  บุญรักษา 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 

 
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

 

 

ชื่อ  นางสาววาสนา    นามสกุล  บุญรักษา 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และการประกอบธุรกิจ 

 

 

ชื่อ  นางสาวพนิตนันท์   นามสกุล  ปาณะคํา 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวช. พาณิชยกรรม 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และการประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๖ 
 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 

 

ชื่อ  นางสาวรจนา    นามสกุล  ประดับเสริฐ 
วุฒิการศึกษา : 
-   ปวส. โลจิสติกส์ 

เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพฯ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 

 

 

ชื่อ  นายอรรถพล     นามสุกล  สิทธิธรรม  
วุฒิการศึกษา : 
-  ปวช. งานเครื่องกล 

พนักงานขับรถ 

 

ชื่อ  นายสมนึก     นามสุกล  ยศม้าว 
วุฒิการศึกษา : 
- ศ.บ สาขาภาษาอังกฤษ  

พนักงานขับรถ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 

 

 ชื่อ นายบุญเติม          นามสุกล บุตรทอง 
วุฒิการศึกษา : 
- ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นักการภารโรง 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕๗ 
 

 ชื่อ  นางประคอง       นามสกุล  แดงสันเทียะ 
วุฒิการศึกษา : 

-   ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

นักการภารโรง 

 ชื่อ  นางสาวเพ็ญศรี       นามสกุล  บุตรทอง 
วุฒิการศึกษา : 

-  ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นักการภารโรง 

 ชื่อ นางประเทือง            นามสุกล  คิดรอบ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

นักการภารโรง 

 ชื่อ  นางสาวปทุมวรรณ    นามสกุล  มูลภาที 
วุฒิการศึกษา : 

-   ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นักการภารโรง 

 

 

ชื่อ นางฉวีวรรณ           นามสุกล  โต่นวุธ 
วุฒิการศึกษา : 
-  ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

นักการภารโรง 
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๕๘ 
 

 ชื่อ นายเอนก          นามสุกล บุญมาฉาย 
วุฒิการศึกษา : 
- ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ   นายจารุวิทย์   นามสุกล  กันทรจํารัส 
วุฒิการศึกษา : 
-     มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ   นายชูเกียรติ   นามสุกล  ฤาหาร 
วุฒิการศึกษา : 
-    มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นักการภารโรง 

 

ชื่อ   นายสมศักดิ์   นามสุกล  ศรีโชต ิ
วุฒิการศึกษา : 
- 
 

นักการภารโรง 

 

ที่มา : งานบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่   ๒๔   กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๕๙ 
 

 
 

 

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  
 

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยวิทยาลัยเปิดสอนระบบการเรียนปกติ ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
๑. ระบบปกติและระบบทวิภาคี  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา สาขางาน 
-ช่างยนต์ -ยานยนต์ 
 -ตัวถังและสีรถยนต์ 
-ช่างกลโรงงาน -เครื่องมือกล 
-ช่างเชื่อมโลหะ -โครงสร้าง 
-ช่างไฟฟูากําลัง -ไฟฟูากําลัง 
-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -อิเล็กทรอนิกส์ 
-เมคคาทรอนิกส์ -เมคคาทรอนิกส์ 
-เทคนิคคอมพิวเตอร์ -เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชา สาขางาน 
-การบัญชี -การบัญชี 
-การตลาด -การตลาด 
-ธุรกิจค้าปลีก -ธุรกิจค้าสมัยใหม่ 
-โลจิสติกส ์ -โลจิสติกส ์
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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๖๐ 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
สาขาวิชา สาขางาน 
-การโรงแรม -การโรงแรม 
-การท่องเที่ยว -การท่องเที่ยว 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา สาขางาน 
-เทคนิคเครื่องกล -เทคนิคยานยนต์ 
-เทคนิคอุตสาหกรรม -เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 
-เทคนิคโลหะการ -เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงงานโลหะ 
-การตรวจสอบโดยไม่ทําลาย -การตรวจสอบโดยไม่ทําลาย 
-ไฟฟูา -ไฟฟูากําลัง 
-อิเล็กทรอนิกส์ -อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
-เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ -เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา สาขางาน 
-การบัญชี -การบัญชี 
-การตลาด -การตลาด 
-การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน -การจัดการขนส่ง 
-เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล -ธุรกิจดิจิทัล 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
สาขาวิชา สาขางาน 
-การโรงแรม -บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
-การท่องเที่ยว -การท่องเที่ยว 
   
   
๒. ภาคสมทบ 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา สาขางาน 

-เทคนิคเครื่องกล -เทคนิคยานยนต์ 
-เทคนิคอุตสาหกรรม -เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 
-เทคนิคโลหะการ -เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงงานโลหะ 
-ไฟฟูา -ไฟฟูากําลัง 
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๖๑ 
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา สาขางาน 

-การบัญชี -การบัญชี 
-การตลาด -การตลาด 
-การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน -การจัดการขนส่ง 
-เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล -ธุรกิจดิจิทัล 
 
๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  

สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
  

             
 

ที่มา : งานหลักสูตรการเรียนการสอน  ข้อมูล ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๖๒ 
 

 
 

สรุปจ านวนผู้เรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ ปวช.  
 

สาขางาน ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม
ทั้งสิ้น ปกต ิ ทวิ ปกต ิ ทวิ ปกต ิ ทวิ 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
ยานยนต ์ ๒๓ ๓ ๒๖ ๙๕ ๔ ๙๙ ๔๙ ๔ ๕๓ ๓๐ ๔ ๓๔ ๑๐๓ ๔ ๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๓๑๙ 

ตัวถังและสี
รถยนต ์

๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑ ๒๐ ๑๗ ๑ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๒๕ ๒๐ ๐ ๒๐ ๘๓ 

เครื่องมือกล ๕๘ ๑๑ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๗ ๔๒ ๒๑ ๐ ๒๑ ๗๙ ๑๐ ๘๙ ๐ ๐ ๐ ๒๒๑ 
โครงสร้าง ๓๖ ๓ ๓๙ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๒ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑ ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๗๗ 
ไฟฟ้าก าลัง ๗๔ ๗ ๘๑ ๒๑ ๔ ๒๕ ๖๔ ๖ ๗๐ ๐ ๐ ๐ ๖๔ ๙ ๗๓ ๑๑ ๐ ๑๑ ๒๖๐ 

อิเล็กทรอนิกส์ ๓๗ ๒๕ ๖๒ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๑๔ ๓๘ ๐ ๐ ๐ ๔๑ ๘ ๔๙ ๐ ๐ ๐ ๑๔๙ 
เมคคาทรอ

นิกส์ 
๑๘ ๑ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๓ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๒ ๘ ๐ ๐ ๐ ๔๘ 

เทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

๓๘ ๒ ๔๐ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๒ ๓๗ ๐ ๐ ๐ ๔๗ ๕ ๕๒ ๐ ๐ ๐ ๑๒๙ 

การบัญช ี ๕ ๖๗ ๗๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖๐ ๖๓ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๖๖ ๗๖ ๐ ๐ ๐ ๒๑๑ 
การตลาด ๔ ๓๘ ๔๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๔ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๙ ๓๙ ๐ ๐ ๐ ๙๖ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

๓๙ ๓๓ ๗๒ ๐ ๐ ๐ ๒๗ ๓๙ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๔๓ ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๒๐๕ 

ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม ่

๒๑ ๔๓ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๗ ๗ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๔ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๙๖ 

การโรงแรม ๑๗ ๕๖ ๗๓ ๘ ๓๓ ๔๑ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๖๗ ๗๙ ๘ ๕๘ ๖๖ ๗ ๕๔ ๖๑ ๓๒๐ 
การท่องเที่ยว ๒ ๑๓ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๗ ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒๑ ๓๐ ๐ ๐ ๐ ๖๕ 

รวม ๓๗๒ ๓๐๒ ๖๗๔ ๑๔๓ ๔๒ ๑๘๕ ๒๙๙ ๑๗๖ ๔๗๕ ๖๓ ๗๑ ๑๓๔ ๔๓๙ ๒๘๐ ๗๑๙ ๓๘ ๕๔ ๙๒ ๒๒๗๙ 
 

สรุปจ านวนผู้เรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ ปวส. 
 

ที่ สาขางาน 

ปวส.๑ ปวส.๒ 

รวมทั้งสิ้น  
ปกต ิ

 
ทวิ ปกต ิ ทวิ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ เทคนิคยานยนต์ ๗๑ ๓ ๗๔ ๔๑ ๑ ๔๒ 
      

๑๑๖ 

๒ 
เทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร้างโลหะ 

๑๖ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๐ 
      

๑๖ 

๓ ไฟฟูากําลัง ๕๙ ๙ ๖๘ ๑๔ ๒ ๑๖ 
      

๘๔ 

๔ อิเล็กทรอนิกส์ ๗ ๒ ๙ ๐ ๐ ๐ 
      

๙ 
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๖๓ 
 

อุตสาหกรรม 

๕ 
เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต 

๔๑ ๒ ๔๓ ๑๗ ๒ ๑๙ 
      

๖๒ 

๖ 
หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ

๙ ๐ ๙ ๐ ๐ ๐ 
      

๙ 

๗ 
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร ์

๑๙ ๒ ๒๑ ๐ ๐ ๐ 
      

๒๑ 

๘ การบัญช ี ๔ ๓๓ ๓๗ ๐ ๐ ๐ 
      

๓๗ 

๙ การตลาด ๑ ๑๑ ๑๒ ๐ ๐ ๐ 
      

๑๒ 

๑๐ ธุรกิจดิจิทัล ๑๔ ๒๗ ๔๑ ๑๐ ๑๙ ๒๙ 
      

๗๐ 

๑๑ การจัดการการขนส่ง ๑๑ ๓๙ ๕๐ ๐ ๐ ๐ 
      

๕๐ 

๑๒ 
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

๙ ๓๐ ๓๙ ๙ ๓๐ ๓๙ 
      

๗๘ 

๑๓ การท่องเท่ียว ๒ ๘ ๑๐ ๒ ๘ ๑๐ 
      

๒๐ 

๑๔ เทคนิคยานยนต์ 
      

๔๓ ๒ ๔๕ ๓๐ ๐ ๓๐ ๗๕ 

๑๕ 
เทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร้างโลหะ       

๘ ๐ ๘ ๐ ๐ ๐ ๘ 

๑๖ ไฟฟูาควบคุม 
      

๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 

๑๗ ไฟฟูากําลัง 
      

๓๖ ๔ ๔๐ ๕ ๐ ๕ ๔๕ 

๑๘ 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม       

๙ ๒ ๑๑ ๙ ๒ ๑๑ ๒๒ 

๑๙ 
ระบบภาพและระบบ
เสียง       

๑ ๐ ๑ ๑๙ ๑ ๒๐ ๒๑ 

๒๐ อุตสาหกรรมการผลิต 
      

๒๐ ๔ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒๔ 

๒๑ 
การตรวจสอบโดยไม่
ทําลาย       

๒ ๓ ๕ ๐ ๐ ๐ ๕ 

๒๒ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร ์
      

๒๓ ๑ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒๔ 

๒๓ การบัญช ี
      

๔ ๓๙ ๔๓ ๐ ๐ ๐ ๔๓ 

๒๔ การตลาด 
      

๐ ๑ ๑ ๐ ๒ ๒ ๓ 

๒๕ 
ธุรกิจการบริการยาน
ยนต ์       

๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ 

๒๖ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      

๑๓ ๑๘ ๓๑ ๒ ๑๑ ๑๓ ๔๔ 

๒๗ การจัดการโลจิสติกส ์
      

๓ ๒๓ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๒๖ 

๒๘ 
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม       

๔ ๑๔ ๑๘ ๔ ๑๒ ๑๖ ๓๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒๖๓ ๑๖๖ ๔๒๙ ๙๓ ๖๒ ๑๕๕ ๑๖๖ ๑๑๔ ๒๘๐ ๖๙ ๒๘ ๙๗ ๙๖๑ 

 
ที่มา : งานทะเบียน  ข้อมูล ณ วันที่   ๑๘   กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๖๔ 
 

 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงาน  

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับการจัดสรรจาก สอศ.    

๑. อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม ๕ ชั้น ๑ หลัง  ๓๖,๕๗๔,๕๐๐ 

 ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ         ๗,๓๑๔,๙๐๐    

 ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ        ๒๐,๕๔๖,๐๐๐    

 ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ         ๘,๗๑๓,๐๐๐    
 
 
 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

ครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจาก สอศ.    

๑. ชุดครุภัณฑ์เรือเจ็อสกี ๑ ชุด ๗๐๓,๗๐๐ ๗๐๓,๗๐๐ 

๒. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ๑ ชุด ๕,๖๙๙,๒๐๐ ๕,๖๙๙,๒๐๐ 

๓. 
ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชื่อมและซ่อมระบบรางตามมาตรฐาน-
สากล 

๑ ชุด ๒,๕๕๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐ 

๔. ชุดปฏิบัติการงานแม่บ้าน ๑ ชุด ๒,๓๗๕,๒๐๐ ๒,๓๗๕,๒๐๐ 

๕. ชุดปฏิบัติการ Digital Touring On Internet ๑ ชุด ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
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๖๕ 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

ครุภัณฑ์การศึกษา (บกศ.)    
๑. ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ (สามัญ) ๑ ห้อง ๑,๙๙๕,๐๐๐ ๑,๙๙๕,๐๐๐ 

๒. โต๊ะพับหน้ากว้าง ๘๐*๑๕๐*๗๕ ซม.  (โรงแรมฯ) ๒๐ ตัว ๑,๗๓๐ ๓๔,๖๐๐ 

๓. รีเซฟชั่นเคาท์เตอร์ (สารบรรณ) ๑ ตัว ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๑๐๐ 

๔. สว่านแท่น ขนาด ๕/๘ นิ้ว (เทคนิคพ้ืนฐาน) ๕ เครื่อง ๑๑,๘๐๐ ๕๙,๐๐๐ 

๕. ปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP Pro M๒๘w (การเงิน) ๑ เครื่อง ๕,๖๖๐ ๕,๖๖๐ 

๖. เครื่องปรับอากาศไดกิ้น ๑๘,๐๐๐BTU (พยาบาล) ๒ เครื่อง ๓๑,๕๖๕ ๖๓,๑๓๐ 

๗. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L๖๑๗๐ (ครูที่ปรึกษา) ๑ เครื่อง ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐ 

๖. เครื่องขยายเสียงแบบมีล้อลาก (แนะแนว) ๑ เครื่อง ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 

๗. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L๖๑๗๐ (บ่มเพาะ) ๑ เครื่อง ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐ 

๘. เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ ๓๖,๐๐๐BTU (คอมฯ) ๔ เครื่อง ๔๙,๒๐๐ ๑๔๗,๖๐๐ 

๙. โปรเจ็คเตอร์ Epson (สื่อ) เครื่อง ๓๓,๕๐๐ ๖๗,๐๐๐ 

๑๐. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L๖๑๗๐ (ปกครอง) ๑ เครื่อง ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐ 

๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องกล) ๑๐ เครื่อง ๑๒,๘๔๐ ๑๒๘,๔๐๐ 

๑๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องมือกล) ๑๐ เครื่อง ๒๖,๕๙๖ ๒๖๕,๙๖๐ 

๑๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ Not book (บช. ชฟ. อิเล็ก) ๑๖ เครื่อง ๑๓,๓๖๙.๒๕ ๒๑๔,๓๔๐ 

๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ (พัสดุ) ๑ เครื่อง ๑๗,๗๒๐ ๑๗,๗๒๐ 

๑๔. ดิจิตอลออสซิโลสโคป (ไฟฟูา) ๑๐ เครื่อง ๑๔,๘๗๓ ๑๔๘,๗๓๐ 

๑๕. เครื่องวัดอุณหภูมิ (ช่างยนต์) ๒ เครื่อง ๒,๒๘๐ ๔,๕๖๐ 

๑๖. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L๖๑๗๐ (ประกันฯ) ๑ เครื่อง ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐ 

๑๗. โปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ ๑ ระบบ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๘. เครื่องปรับอากาศ ๓๖,๐๐๐BTU (เครื่องกล) ๓ เครื่อง ๔๖,๐๐๐ ๑๓๘,๐๐๐ 

๑๙. โปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (บุคลากร) ๑ เครื่อง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๒๐. เก้าอ้ีสํานักงาน (สื่อฯ) ๕ ตัว ๔,๓๐๐ ๒๑,๕๐๐ 

๒๑. โปรเจ็คเตอร์ Epson X๔๑ (สื่อ) ๑ เครื่อง ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ 
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๖๖ 
 

๒๒. เก้าอ้ีผู้บริหาร (สื่อฯ) ๑ ตัว ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐ 

๒๓ เครื่องวัดอุณหภูมิ (พยาบาล) ๕ เครื่อง ๑๐,๒๐๐ ๕๑,๐๐๐ 

๒๔. เครื่องปริ้นเตอร์ (บุคลากร) ๑ เครื่อง ๑๐,๗๐๐ ๑๐,๗๐๐ 

     
 

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณและงานพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๖๗ 
 

 
 

สรุปงบรายจ่าย (งบด าเนินการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สรุปงบรายจ่าย (งบด าเนินการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

รายการ 
ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๓ 

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๓ 

รวมจ านวนเงิน 
(๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ 

ก.ย. ๖๓) 
(๑ต.ค. ๖๓ - 
๓๑ มี.ค. ๖๔) 

งบบุคลากร       
เงินเดือน (ข้าราชการ) ๓,๘๓๓,๕๙๐.๐๐     
เงินวิทยฐานะ ๔๒๘,๖๐๓.๙๘     
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ ๙๓,๐๐๐.๐๐     
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๓,๙๔๖,๓๐๐.๐๐     
รวมจ านวนเงิน (งบบุคลากร) ๘,๓๐๑,๔๙๓.๙๘     
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)       
งบประมาณ (ปวช.) ๑,๖๗๔,๖๗๙.๖๕     
รวมจ านวนเงิน (งปม.ปวช) ๑,๖๗๔,๖๗๙.๖๕     
งบประมาณ (ระยะสั้น) ๑๖๒,๑๙๒.๗๒     

รวมจ านวนเงิน (งปม.ระยะสั้น) ๑๖๒,๑๙๒.๗๒     

งบประมาณ (ปวส.) ๓๘๙,๕๕๘.๘๔     

รวมจ านวนเงิน (งปม.ปวส) ๓๘๙,๕๕๘.๘๔     

รวมจ านวนเงิน (งบด าเนินงาน) ๒,๒๒๖,๔๓๑.๒๑     
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา       
ชุดปฏิบัติการ Digital Touring On Internet ๖,๙๖๓,๐๐๐.๐๐     
ชุดปฏิบัติการเชื่อมและซ่อมแซมระบบรางตามมาตรฐาสากล ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     
ชุดปฏิบัติการงานแม่บ้าน ๒,๓๖๙,๐๐๐.๐๐     
ชุดห้องปฏิบัติการโลจิสก์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ๕,๖๗๐,๐๐๐.๐๐     
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๖๘ 
 

ชุดปฏฺบัติการเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกีและระบบไฟฟูา ๗๐๐,๐๐๐.๐๐     

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น ๗,๓๕๔,๒๙๔.๒๑     
อาคารเรียนและปฏิบัติการโรมแรม ๕ ชั้น ๑๕,๖๓๑,๗๘๒.๐๐     

รวมจ านวนเงิน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ๔๑,๑๘๘,๐๗๖.๒๑     
งบเงินอุดหนุน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี)       
ค่าจัดการเรียนการสอน  ๘,๒๑๗,๐๐๐.๐๐     

ค่าหนังสือเรียน ๓,๕๙๒,๕๖๒.๖๐     

ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔๓๖,๓๑๐.๐๐     

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑,๗๐๗,๓๐๐.๐๐     
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๙๙๙,๘๗๕.๐๐     

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุน) ๑๔,๙๕๓,๐๔๗.๖๐     
งบเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  ๔๐๖,๐๐๐.๐๐     

เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี       
     -ทุนเฉลิมราช (ปวช.) ๑๑๗,๕๐๐.๐๐     
ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (ค่า
เครื่องมือผู้เรียน) 

๓๕๗,๖๑๐.๐๐     

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) ๘๘๑,๑๑๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  
งบรายจ่ายอ่ืน       
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

๑๙๙,๙๖๘.๐๑     

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix  It Center) 

๓๗๑,๐๐๐.๐๐     

โครงการลดป๎ญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ๒๕,๙๗๐.๐๐     

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๑๐๔,๘๒๓.๑๘     

โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนเขตพิเศษภาคตะวันออก ๙๙๙,๙๙๖.๖๘     

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ๓๙๙,๙๖๖.๐๐     
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ๑๘๙,๖๐๐.๐๐     

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับนักเรียน ๕๘,๘๐๐.๐๐     

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๖๖,๓๐๔.๐๐     
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๖๙ 
 

โครงการอาชีวต้านยาเสพติด ๑๙,๙๖๘.๐๐     

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ๑๕๐,๐๐๐.๐๐     
โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาค 
การผลิตและบริการใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 

๔๙๘,๕๕๐.๐๐     

รวมจ านวนเงิน (งบรายจ่ายอ่ืน) ๓,๐๘๔,๙๔๕.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๗๐ 
 

 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรยีน-นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

 
ฝึกงานตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ   
  

ชื่อนักเรียน - นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น 

สาขาวิชา 

๑ บริษัท พี เค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป  จํากัด ๑ นายอธิปพล  มณีรัตน์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๙๐/๔ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ ๒ นางสาวอนดา  ขุนทอง ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๙๗ ๙๔๘ ๓ นายธนวัฒน ์ พันผง ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร   ๐๓๘ - ๑๙๗ ๙๔๙ ๔ นายณัฐวุฒิ  สุขณรงค์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

    ๕ นายขวัญเมือง  อินทร์ตา ปกติ ชฟ.ช.๓ 

    ๖ นายสหรัฐ  มานะดี ปกติ ชฟ.ช.๓ 

    ๗ นางสาวปิยธิดา แซ่อ๊ึง ปกติ ชฟ.ช.๓ 

       

๒ โรงแรม THE ZIGN HOTEL ๑ นายชนะศักดิ์  ประทุมชาติ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๕๕๕/๖๕  ม.๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายณัฐวัฒน์  ลิสันเทียะ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๙๐๙ ๘๐๐ ๓ นายชัยภัทร  คงม่ัน ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร   ๐๓๘ - ๙๐๙ ๘๘๘          

              

๓ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ๑ นายไตรภพ  บัวพันธ์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๐๐ ม.๒ พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง           
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๗๑ 
 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๙๐ ๕๘๐ ๕          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๔๙๐ ๗๖๘           

       

๔ บริษัท เดอะ ริเวียร่า โมนาโค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด 

๑ นายพชรพล  เดชบุญ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๘๐/๑๖๔ ม.๙ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายภิญโญ  สังข์ทอง ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๓๘ - ๑๙๗ ๙๔๘ ๓ นายวัฒนชัย  สร้อยสุวรรณ์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร   ๐๓๘ - ๑๙๗ ๙๔๙          

              

๕ บริษัท เดอะ ริเวียร่า โมนาโค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด 

๑ นายศิวกร  ศรีอาจ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๘๐/๑๖๔ ม.๙ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายทยากร  เลิศพลอย ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๓๘ - ๑๙๗ ๙๔๘ ๓ นายทวีศักดิ์  แสงเพ็ชร ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร   ๐๓๘ - ๑๙๗ ๙๔๙ ๔ นายธนโชต ิ เที่ยงเจริญ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

              

๖ บริษัท คอมพิวเตอร์ ไอที จํากัด ๑ นายพงค์พันธุ์  น้อยหลาน
เมือง 

ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๑๕/๒๔ ม.๓ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐ ๒ นายพีรพงศ์  ทันถาจิตร ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๕ - ๘๓๑ ๙๐๕๘          

  โทรสาร  -          

              

๘ บริษัท S.P.C System Service  ๑  นายจารุพัฒน์  หมื่นโท ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๕๓/๑๔๖ ม.๑๐ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายประสิทธิ์  ปรางจันทร์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๙๕ - ๔๘๐ ๖๐๖๗ ๓ นายเพชรสกุล  ภู่สวัสดิ ์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร  -          

       

๙ บริษัท ศรีราชาทักโบ๊ต จํากัด ๑     ปกติ ชฟ.ช.๓ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๒ 
 

  ๑๔๒/๑๓ ม.๑ ต.ทุ่งสุชลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ ๒ นายณัฐพล  โยชนัง ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๓๕๑ ๔๒๑๕ ๓ นายจักริน  บุญน้อย ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร  -          

       

๑๐ บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จํากัด ๑ นายสิรภพ  ศกุนรักษ์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๔๙/๖๘ ม.๕ ต.ทุ่งสุชลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี๒๐๒๓๐ ๒ นายวรชิต  เกี๋ยวคํา ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๙๒๗ ๗๗๗ ต่อ ๗๘๔๐          

  โทรสาร  -          

              

๑๑ บริษัท สุวรรณ ดีไซน์ จํากัด ๑ นางสาว
วรรณิษา  

เหล็กเพชร ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๒๐/๔๒ ม.๑๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายสถาพร  เมธีกุล ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๙๖ ๕๕๓          

  โทรสาร  -          

              

๑๒ ร้าน ออเดอะไทม์เซอร์วิส ๑ นายเดชา  เทียนสีม่วง ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๘๙/๒ ม.๑๑ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๓๓๐ ๒ นายอัศม์เดช  วงษ์ไทย ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๑๔๕ ๕๐๙๙          

  โทรสาร  -          

              

       

๑๓ อู่ เอกเซอร์วิส ๑ นางสาวอาริษา  น้ําคํา ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๗/๑ ม.๗ ต.โปุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๖๒ - ๘๗๕ ๗๔๗๘          

  โทรสาร  -          

       

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กาญจนประภาส ๑ นายณัฐวัตร  บูรณะกรณ์ ปกติ ชฟ.ช.๓ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๓ 
 

  ๒๗๒/๑๓๑ ม.๕ ซ.โพธิสาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี ๒๐๑๕๐ 

๒ นายพิชัย  สารัมภกุล ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๖๒ - ๖๙๘ ๙๙๔๗          

  โทรสาร  -          

       

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ริชเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง   นายทนงศักดิ์  วิชิต ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๔๖/๖๙  ซอยบ้านหนองหัวแรต ๘ ต.หนองปลาไหล    นายวีรภัทร  กุลแก้ว ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๘๖ - ๓๓๖ ๔๘๔๔          

  โทรสาร  -           

       

๑๖ Holiday Inn Pattaya ๑ นายบุริศร ์ คงประเสริฐ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๔๖๓, ๖๘ ๔๖๓/๙๙ Pattaya Sai ๑ Rd, เมืองพัทยา           

  อําเภอบางละมุง ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๗๒๕ ๕๕๕          

  โทรสาร  -           

       

๑๗ บริษัท มโนพสุ แอสเซทส์ จํากัด ๑ นายจันทพร  รัตนจินดา ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๒๘๕/๒๑๙ หมู่ที่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายธีรดนย์  สุขขี ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๖๒ - ๓๙๐ ๑๓๖ ๓ นายพชรพล  เสือวิเชียร  ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรสาร   - ๔ นายอภิวัฒน์  พิมพาเรือ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

    ๕ นายอนุรัตน์  นาดี ปกติ ชฟ.ช.๓ 

       

๑๘ บริษัท ศ. กิจไพศาล อิเล็คตริค จํากัด ๑ นายเอกพงศ์  สุขเพ็ญ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  ๑๗๘/๔๘ ม.๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายบุริศร ์ คงประเสริฐ ปกติ ชฟ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๖๒ - ๔๒๘ ๙๓๙๙          

  โทรสาร   -          



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๔ 
 

๑๙ ร้าน เอิญ เซอร์วิส ฟิล์มกรองแสง แอร์รถยนต์ ๑ นายบริรักษ์  บุตรทอง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๑๖/๙-๑๐ ม.๘ ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง ๒ นายชลธารา  ศรีพรหม ปกติ ชอ.ช.๓ 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๘๓๔ ๒๒๐๖          

  โทรสาร  -           

       

๒๐ อู๊ด อิเลคทรอนิค ๑ นายอัศวิน  บุตรใส ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๓๐๑/๒๙ ม.๑๒ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

         

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๙๗ ๘๙๙          

  โทรสาร  -          

              

๒๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ๑ นายศราวุฒิ  สมอไพร ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๔๔๐ ม.๙ ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายสราวุฒิ  ชัชว์รัตน ์ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๔๐๓ ๓๙๕๐ ๓ นายเจษฎา  หีบเงิน ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๔๑๑ ๓๒๙ ๔ นายศักดา  ทรัพย์โฉม ปกติ ชอ.ช.๓ 

              

๒๒ ร้าน Thai Sound - Pattaya ๑ นายวีรภัฎ  เปลี่ยนศรี  ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๓๐๑ ทับ ๓๕ ม.๑๒ ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ  ๒ นายสุรชัย  หนองขุ่นสาร ปกติ ชอ.ช.๓ 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๓ นายสุรสีห์  สิทธิศาสตร์  ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๐๒๗ ๕๓๙๓         

  โทรสาร  -          

              

๒๓ ร้านทําปูาย นานา ซายน์ พัทยา ศูนย์รวมปูายครบวงจร  ๑ นางสาวกุลธิดา  ปราบรัตน์ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  NaNa Signs Pattaya ๒ นายเตชพัฒน์  เพียกเพีย ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๘/๘๔ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๓ นายธรรมรักษ์  แสงเมือง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๐๐๓ ๙๘๙๙ ๔ นายกิตติพงษ์  สุขสวัสดิ์ ปกติ ชอ.ช.๓ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๕ 
 

๒๔ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ๑ นายกิติศักดิ์  แจ้งกระจ่าง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๒๙๒ ม.๖ ถนน เพ็ชรตระกูล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายภูรี  จิรโชคเรืองศรี ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๑๖ ๖๓๐          

  โทรสาร  -          

              

๒๕ M.S sound pattaya ร้านเครื่องเสียง ๑ นายณัฐกิตติ์  ดีขยัน ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๑๔๔ ม.๖ ถนน สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  ๒  นายณัฐภาคย์  กิ่งเกษ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๓ นายพงศธร  ตั้งอรุณสันติ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๕ - ๘๒๕ ๓๘๕๕          

  โทรสาร  -           

       

๒๖ ร้าน หวัน สปอยเลอร์ ๑ นางสาววานิต้า  ไกรพันธุ์ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๑/๗๙ ม.๖ ถนนสุขุมวิทพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๙๗ - ๒๗๑ ๓๓๑๑          

  โทรสาร  -           

       

๒๗ ร้าน The Set-up Car Audio ๑ นายจักรภัทร  แดงดี ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๔/๑๓๕ ม.๑๐ ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี๒๐๒๓๐ ๒ นายทักษ์พัสวี  เอกกมลเจริญ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๒๗ ๐๖๑ ๓ นายณพัศ  บุญลิ้ม ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรสาร  - ๔ นายภูวไนย  หอมหวล ปกติ ชอ.ช.๓ 

    ๕ นายสุภวัชร ์ สุภาพรม ปกติ ชอ.ช.๓ 

       

๒๘ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา ๑ นายจักรพรรดิ์  พลพราหมณ์ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๔๙๙/๗ ม.๕ อ.บางละมุง ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐         

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๑๔ ๖๑๖         



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๖ 
 

๒๙ Holiday Inn Pattaya ๑  นางสาวสุมินตา  กองเป็ง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๔๖๓, ๖๘ ๔๖๓/๙๙ Pattaya Sai ๑ Rd, เมืองพัทยา  ๒ นางสาวสุ
วะนันต์  

ทองน้อย ปกติ ชอ.ช.๓ 

  อําเภอบางละมุง ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๗๒๕ ๕๕๕          

  โทรสาร  -          

              

๓๐ โรงแรม Centra by Centara Maris Resort Jomtien ๑ นายเบญจรงค์  แตงเจริญ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๙๘/๒ ม.๑ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๐๓ ๓๓๓          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๑๐๓ ๓๓๓          

              

๓๑ บริษัท นิรันดร์ ซาวด์ ซิสเต็ม จํากัด ๑ นายภัทรกร  ชูรักษา ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๒๐๘/๒๙-๓๑ ม.๖ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายพลเอก  บุญเลิศ  ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๒๙๓ ๐๘๑๗ ๓ นายธนสวัสดิ ์ ตุงคะเสน  ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรสาร  - ๔ นายนเรศ  ดารารุ่ง ปกติ ชอ.ช.๓ 

              

๓๒ ร้านทําปูาย นานา ซายน์ พัทยา ศูนย์รวมปูายครบวงจร  ๑ นายณัฐกิจ  ประสงค์
ทรัพย์ 

ปกติ ชอ.ช.๓ 

  NaNa Signs Pattaya ๒ นายฉัตรชัย  ลิ้มไขแสง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๘/๘๔ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๕ นายกิตติศักดิ์  ทองปลั่ง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๐๐๓ ๙๘๙๙ ๖ นายธาดา  สุขสวัสดิ์ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรสาร  -         

              

๓๓ บริษัท พัทยา ซายน์-ซีสเต็มส์ จํากัด ๑ นายนครินทร์  แสนจันทร์ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๔๐/๑๒ ม.๘ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายธีรภัทร์  สุกายะ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๓๖๒ ๖๐๑๓ ๓ นายธีทัต  ท้าวอินถา ปกติ ชอ.ช.๓ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๗ 
 

๓๔ เทคนิคศูนย์บริการ พัทยา ๑ นางสาวสุ
วะนันต์  

ทองน้อย ปกติ ชอ.ช.๓ 

  เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๗๑๖ ๕๖๑          

  โทรสาร  -        

              

๓๕ บริษัท มอสโทริ จํากัด ๑ นายป๎ณณธร  ชิงชม ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๒๒๒ ม.๑๑  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒  นายวทัญํ ู ยมโคตร ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๖ - ๘๔๐ ๘๗๙๐          

  โทรสาร  ๐๓๓ - ๖๔๑ ๘๐๐          

              

๓๖ สมจิตร นีออนไลท์ ๑ นางสาวชนัญญา  ร่มกลาง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๒๗๒/๑๔ ม.๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นางสาวปภัสสร  ห้วยใหญ่ ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๙๐๔ ๕๘๙๑          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๓๖๗ ๑๙๓          

              

๓๗ ร้านเทคนิคศูนย์บริการ ศรีราชา ๒  นางสาวสุมินตา  กองเป็ง ปกติ ชอ.ช.๓ 

  ๔๔ ๑ ถนนเทศบาล ๗ ต.ศรีราศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
๒๐๑๑๐ 

๓ นางสาวธิติมา สิงห์น้อย ปกติ ชอ.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๓๑๑ ๘๐๓          

  โทรสาร  -          

              

๓๘ ร้าน ช.เซอร์วิสแอร์ ๑ นายสหัสวรรษ  ศรีมาทร ปกติ ชอ.ส.๑ 

  ๙๒/๑๕-๑๖ ม.๒ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

         

  โทรศัพท์  ๐๘๓๑- ๓๙๒ ๒๓๐๕          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๒๔๐ ๓๘๖          

              



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๘ 
 

๓๙ ร้าน ISARA AIR AND SERVICE ๑ นายธนพงศ์  เร่งเจริญรัตน์ ปกติ ชอ.ส.๑ 

  ๑๒๖/๑๓๖ ม.๔ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒  นายศุภกร  วงค์เดือน ปกติ ชอ.ส.๑ 

  โทรศัพท์  ๐๙๘ - ๒๕๗ ๘๗๙๘ ๓ นายป๎ญญพนต์  โคกโพธิ์ ปกติ ชอ.ส.๑ 

  โทรสาร  - ๔ นายอานนท์  แปูนตระกูล ปกติ ชอ.ส.๑ 

              

๔๐ บริษัท มอสโทริ จํากัด ๑ นายป๎ณณธร  ชิงชม ปกติ ชอ.ส.๑ 

  ๒๒๒ ม.๑๑  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒  นายวทัญํ ู ยมโคตร ปกติ ชอ.ส.๑ 

  โทรศัพท์  ๐๘๖ - ๘๔๐ ๘๗๙๐          

  โทรสาร  ๐๓๓ - ๖๔๑ ๘๐๐          

              

๔๑ ร้าน ชาติศักดิ์แอร์ ๑ นางสาวนวพร  บัวบาน ปกติ ชอ.ส.๑ 

  ๑๑๘/๒ ม.๑๐ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายนัฐตพล  สุวรรณวิจิตร ปกติ ชอ.ส.๑ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๐๐๓ ๖๖๒๙          

  โทรสาร  -          

             

๔๒ เทคนิคศูนย์บริการ พัทยา ๑ นางสาวอารยา  อุดมทรัพย์ ปกติ ชอ.ส.๑ 

  เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐         

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๗๑๖ ๕๖๑          

  โทรสาร  -         

              

๔๓ ร้าน Thai Sound - Pattaya ๑ นายบุญอนันต์  บุญผุดผ่อง ปกติ ชอ.ส.๑ 

  ๓๐๑ ทับ ๓๕ ม.๑๒ ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ           

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๐๒๗ ๕๓๙๓          

  โทรสาร  -           

       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๗๙ 
 

๔๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ๑ นายภราดร  โสภากุล ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๒๙๐ ถนน เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
๒๐๑๑๐ 

๒  นายอิทธิพล  แดงเรือง  ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๐ - ๕๗๐ ๒๑๒๒          

  โทรสาร  -          

              

๔๕ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมพ์เทคไอทีเซอร์วิส ๑ นายปรเมท  ทองดีสุข ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๓๘๒/๔๐ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายภาสกร   เหมือนสวัสดิ์ ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๒๒๓ ๙๔๕ - ๘ ๓ นายอภิสิทธิ์  ธีรภาพสมบัติ ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๒๒๓ ๙๔๙ ๔ นายณภัทร  สุคัณธมาลี ปกติ ทค.ช.๓ 

    ๕ นางสาวธนาพร  ผิวทน ปกติ ทค.ช.๓ 

       

๔๖ ร้าน Pattaya ๒ U ๑ นายศุภณัฐ  ทัพธานี ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๒๐/๒๙๑-๒๙๒ ม.๑๐ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายไตรลักษณ์  เหมือนเหลา ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๑๕๙ ๔๔๐๔          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๗๒๔ ๐๔๓          

              

๔๗ ร้าน Kingkong Computer (ตึกคอมพัทยาใต้) ๑ นายอนุชา  พงษ์ดําบรรณ์ ปกติ ทค.ช.๓ 

  ชั้น ๔ ห้อง ๔r๐๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายรัชพล  ศิริแย้มยศ ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๕ - ๓๘๙ ๓๘๕๙          

       

๔๘ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ๑ นายชานนท์  แสนสุข  ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๐๐ ม.๒ พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  ๒ นายปิยพัทร์  พวงทับทิม ปกติ ทค.ช.๓ 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๙๐ ๕๘๐ ๕          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๔๙๐ ๗๖๘           



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๐ 
 

๔๙ Advice สาขาพัทยากลาง ๑ นายพัทธนันท์  มั่นหมาย ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๓๔๐/๗ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายกัญจน์
ลักษมณ์  

เสนนอก ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๕ - ๓๘๖ ๙๙๙๐          

  โทรสาร  -          

              

๕๐ Tell Besta system co.,ltd ๑ นายภูมินทร์  นินทอง ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๕ ม.๑ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายวีรโชต ิ ทุมรักษา ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๑๓๓ ๙๖๖๘          

  โทรสาร  -          

       

๕๑ ร้าน อีสเทิร์น ไอที พัทยา ๑ นายชาญชัย  เรืองวิวัฒน
โรจน ์

ปกติ ทค.ช.๓ 

  ชั้น ๓ ห้อง ๓r ๔๒-๔๓ ม.๑๐ ถนน พัทยาใต้ ต.หนอง
ปรือ 

๒ นางสาวณัชชา  อยู่ไทย ปกติ ทค.ช.๓ 

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๙๒ - ๖๕๖ ๘๖๘๙          

  โทรสาร  -           

       

๕๒ บริษัท อีสเทิร์น ไอที. โน๊ตบุ๊ค จํากัด ๑ นายธนากาญจน์  ทัศนา ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๓๕ ชั้นที่ ๒ ตึกคอม ศรีราชา ๙๙ ถนนสุขุมวิท อ.ศรี
ราชา  

         

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๒๗ ๐๖๑          

  โทรสาร  -          

       

๕๓ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที แหลมฉบัง ๑ นายณัฐพงษ์  เป็นตามวา ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๔๗ ม.๕ ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
๒๐๒๓๐ 

๒ นายสหรัถ  ฮวดเฮง ปกติ ทค.ช.๓ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๑ 
 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๙๑ ๓๓๓          

  โทรสาร  -          

              

๕๔ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา (สถานีไฟฟูาพัทยา
กลาง) 

๑ นายทอมมี่  เมียห์เอ ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๖๒/๑๑ ม.๓ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายปริญญา  ชิโกเน่ ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๖๔ - ๕๑๖ ๔๔๖๒          

  โทรสาร  -          

              

๕๕ ศูนย์บริการซ่อม Notebook PC - พัทยา ๑ นายธนภัทร  เบี้ยใคล  ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๔๒/๓๔๖ ซอย เนินพลับหวาน เมืองพัทยา อ.บางละมุง  ๒ นายนรวัฒน์  เทียนขาว ปกติ ทค.ช.๓ 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๘๒ - ๗๑๓ ๗๑๐๖          

  โทรสาร  -           

       

๕๖ บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ๑ นายธนากร  จันทะลัง ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๙๑ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายศุภฤกษ์  ชโลดมพงศ์ ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๒๔ ๐๔๕          

  โทรสาร  -          

              

๕๗ โรงพยาบาลบางละมุง ๑ นายปฐมพร  พร้อมทอง ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๖๖๙ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายอธิชา  ธรรมสัญญา ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๒๒๑ ๘๐๐          

  โทรสาร  -          

              

๕๘ ร้าน @Service ๑ นายภูมินทร์  ภูกาบเพ็ชร์ ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๙๐/๒๕ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒ นายปฏิภาณ  เฉลิมนนท์ ปกติ ทค.ช.๓ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๒ 
 

๒๐๑๕๐ 

  โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๕๖๖ ๕๔๑๙        

  โทรสาร  -        

              

๕๙ บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมพิวเตอร์ พัทยา จํากัด ๑  นายกฤษฎา  พรานบูรย์ ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๖๐/๒ม.๒ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  ๒ นายพิเชษฐชัย  ใยงาม ปกติ ทค.ช.๓ 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ -           

  โทรสาร  -           

       

๖๐ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ๑ นายภาวศุทธิ์  ขํากล้า ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๔๐ ม.๔ ถนนสุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๒ นายรัฐพล  แซ่โต๊ะ ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๕๖๖ ๕๔๑๙          

  โทรสาร  -          

              

๖๑ บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมพิวเตอร์ พัทยา จํากัด ๑ นายธนพล  มุดขอนแก่น  ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๖๐/๒ ม.๒ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐        

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๓๖๐ ๔๐๐        

  โทรสาร  -        

       

๖๒ ร้าน เจ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ๑ นางสาวชนาภา  แซ่ตั้ง ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๓๕ ชั้นที่ ๒ ตึกคอม ศรีราชา ๙๙ ถนนสุขุมวิท อ.ศรี
ราชา  

       

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐        

  โทรศัพท์  ๐๘๓ - ๑๑๕ ๑๔๐๕        

  โทรสาร  ๐๙๕ - ๐๕๐๘๒๑๐        

       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๓ 
 

๖๓ ร้าน พัทยา ไอที จํากัด ๑ นายชัชวาลย ์ นฤทัย ปกติ ทค.ช.๓ 

  ห้อง ๒ r ๐๕ ม.๑๐ ถนน พัทยาใต้ ต.หนองปรือ        

  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐        

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๖๘๕ ๑๔๑๘        

  โทรสาร  -           

       

๖๔ บริษัท บางละมุง เคเบิ้ลทีวี จํากัด ๑ นายสินมหัต  ใจรัมย์ ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๑๐๒/๓๒-๓๔ พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง         

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐        

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๒๒๕ ๔๕๔        

  โทรสาร  -        

              

๖๕ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ๑ นายสมพร  แสวงวงศ์  ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๔๒//๑ ม.๑ ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา         

  จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐        

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๔๐๘ ๕๐๐        

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๓๕๑ ๕๕๔           

       

๖๖ ร้าน สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส ๑ นายชานนท์  ทันตเวช ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๗๔/๑๙ ม.๗ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

๑ นายสิทธิกร ตระกูลไทย
กําเนิด 

ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๗๐๒ ๑๖๗        

  โทรสาร  -        

              

๖๗ บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จํากัด ๑ นายสรธร  วงศ์เลิศ ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๒๖๓/๙๒  ม.๑๒  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายตะวัน  ขวัญมี ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๐๗๒ ๕๕๖๓        



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๔ 
 

๖๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ศูนย์โทรคมนาคมศรี
ราชา 

๑ นายจิณณธรรม  ปะระทัง ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๒๑๕/๖ ม.๙ ถนน บายพาส ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา          

  จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๑          

  โทรศัพท์  ๐๓๓ - ๖๗๘ ๐๑๐          

  โทรสาร  -           

       

๖๙ มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ๑ นายกฤติพงศ์  กาวิน ปกติ ทค.ช.๓ 

  ๔๔๐ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายกีรติ สาธร ปกติ ทค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๒ - ๕๗๒ ๔๐๔๒          

  โทรสาร  -          

              

๗๐ บริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จํากัด ๑ นายปาฏิหาริย์  ฤกษ์งาม ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๘๔/๕ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๗๐๓ ๒๓๙          

  โทรสาร  -          

              

๗๑ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส แอนด์ ไอ มารีน เซอร์วิส ๑ นายวัศพล  พัฒนวิจิตร  ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๑๔ ม.๑ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ ๒ นายศิริศักดิ์  ด้วงศิร ิ ปกติ ชช.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๓๕๑ ๓๑๓          

  โทรสาร  -          

              

๗๒ บริษัท สยามอิเคซาวา จํากัด ๑ นางสาวฐิตาภา  บุญเซ่ง ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๓๐๘/๑ ม.๘ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี๒๐๑๑๐ ๒ นายเบิร์ด  ศรีสูงเนิน ปกติ ชช.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๓๒๗ ๐๔๔          

  โทรสาร  ๐๓๘ - ๓๒๘ ๑๓๘          

       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๕ 
 

๗๓ บริษัท ยูริ แอร์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) ๑ นายจิรภัทร  ใจประสงค์ ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๘๖ ม.๖ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๒ นายอนุชา  วงษ์ภูเวียง ปกติ ชช.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๖๕๙ ๒๕๐๐          

  โทรสาร          -          

       

๗๔ บริษัทเอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ท เซอร์วิส จํากัด ๑ นายอภิสิทธิ์  ช่วยวงศ์ญาติ ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๔๑/๕๙ ม.๑๐ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐          

  โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๐๕๖ ๒๖๘๐          

  โทรสาร          -          

              

๗๕ ร้านปูาย สมจิตรนีออนไลท์ Somjit Neon Light ๑ นายสุมานัส  ประพันธ์
พัฒน์ 

ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๒๗๒/๑๔ ม.๕ พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง  ๒ นายจีรวัฒน์  ประจําถิ่น ปกติ ชช.ช.๓ 

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๓ นายชัชรินทร์  อารีย์ ปกติ ชช.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๙๓๓ ๑๘๓๗          

  โทรสาร          -           

       

๗๖ บริษัท KLINGER Thailand ๑  นายกฤตนัย  คงคําสิต ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๑๕๙/๑ ม.๔ ตหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

         

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๙๖ ๗๕๑๔          

  โทรสาร          -          

       

๗๗ สุวัฒน์ การช่าง ๑ นายฉันท์ทัด  ช่างทองคํา ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๑๘/๑๑๔ ม.๓ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

        

  โทรศัพท์  ๐๙๓ - ๒๒๐ ๙๕๐๐          

  โทรสาร   -          



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๖ 
 

๗๘ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมจิตรนีออนไลท์ ๑ นายชัชรินทร์  อารีย์ ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๒๗๒/๑๔ ม.๕ พัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง           

  จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐          

  โทรศัพท์  ๐๘๑ - ๙๓๓ ๑๘๓๗          

  โทรสาร   -          

              

๗๙ พี แอนด์ พี ซัพพลาย จํากัด ๑ นายธีรภัทร์  วงค์อินไทย  ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๔๘ ม.๓ อ.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐          

  โทรศัพท์  ๐๙๕ - ๔๗๘ ๗๙๒๖          

  โทรสาร   -          

              

๘๐ บริษัท นาพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จํากัด ๑ นายศุภชัย  ไกรนิล ปกติ ชช.ช.๓ 

  ๑๐๔/๒๘ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ ๒ นายไกรศร  มาลัย ปกติ ชช.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๑๖ ๔๑๘          

  โทรสาร   ๐๓๘ - ๑๑๖ ๔๑๙          

              

๘๑ NT Iceonline (Eastern) Co.,Ltd. ๑ นางสาวชลล
ภัทร  

น้อยมุ้ง ปกติ มค.ช.๓ 

  ๕๒/๒๖ ม.๙ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ๒๐๒๓๐ ๒ นางสาวป๎ญจ
รัตน์  

บุญแก้ว ปกติ มค.ช.๓ 

  โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๑๐๙ ๒๒๘ , ๐๙๒ - ๔๒๙ ๔๖๕๕         

  โทรสาร   ๐๓๘ - ๑๐๙ ๒๒๙        

              

๘๒ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เออาร์ - ซิสเท็ม ๑  นายธรรมสรณ์ กาสีพวง ปกติ มค.ช.๓ 

  ๑๔๙/๒๐ ม.๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

        

  โทรศัพท์  ๐๙๑ - ๘๗๐ ๗๙๘๒         

  โทรสาร   -        



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๗ 
 

๘๓ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นาวาพัฒนา ๑ นายชวินโรจน ์ ประทีปสุข
ปกรณ์ 

ปกติ มค.ช.๓ 

  ๕/๓๙  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐          

  โทรศัพท์  ๐๓๓ - ๓๒๔ ๙๓๓          

  โทรสาร   ๓๘๐ - ๒๓๔ ๙๓๔          

              

๘๔ บริษัท SN Service Solutions ๑ นายชุตินันท์  สังลาย ปกติ มค.ช.๓ 

  ๗๘๕ ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  

๒ นายฐิติโชต ิ น้อยธรรม
ศักดิ์ 

ปกติ มค.ช.๓ 

  ๑๐๒๑๐         

  โทรศัพท์  -         

  โทรสาร   ๐๒ - ๓๙๘ ๕๖๐๐         

       

๘๕ ร้านอิสระแอร์ ๑ นายณัฐวุฒิ  ภานุรักษ์ ปกติ มค.ช.๓ 

  ๒๓๔/๕๐ ม.๔ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐ 

        

  โทรศัพท์  ๐๙๘ - ๒๕๗ ๘๗๙๘         

  โทรสาร   -         

              

 
 

ที่มา : งานทวิภาค ีข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๘ 
 

 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 
 

๑.อาคารสุพรรณิการ ์๑ 
(อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น บริหารธุรกิจ) 

ลักษณะอาคาร : ตึก ๔ ชั้น ๒๐ ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติการ 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘๙ 
 

 

๒. อาคารสุพรรณิการ์ ๒ 
(อาคารหอประชุม , ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ 
การใช้งาน : หอประชุม, ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. อาคารสุพรรณิการ์ ๓ 
(อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ๕ ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๑ 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๐ 
 

 

๔. อาคารสุพรรณิการ์ ๔ 
(อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาโลหะการ) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕. อาคารสุพรรณิการ์ ๕ 
(อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง) 

ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น มีชั้นลอย 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๑ 
 

 

๖. อาคารสุพรรณิการ์ ๖ 
(อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาเครื่องกล / ไฟฟ้าก าลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

ลักษณะอาคาร : ตึก ๔ ชั้น ๔๐ ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๑ 
การใช้งาน : ห้องเรียนทฤษฏีและโรงฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗. อาคารสุพรรณิการ์ ๗ 
(อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น , ศูนย์วิทยบริการ) 

ลักษณะอาคาร : ตึก ๔ ชั้น ๘ ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๘.๒๕ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ 
การใช้งาน : ห้อง Self-Access , งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ , ห้องสมุด , แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และห้องประชุม ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๒ 
 

 

๘. อาคารสุพรรณิการ์ ๘ 
(อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น แผนกสามัญสัมพันธ์) 

ลักษณะอาคาร : ตึก ๔ ชั้น ๑๖ ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
การใช้งาน : หอ้งเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙. อาคารสุพรรณิการ์ ๙ 
(อาคารอ านวยการ) 

ลักษณะอาคาร : อาคาร ๓ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
การใช้งาน : ห้องผู้อานวยการ , ฝุายบริหารทรัพยากร , ฝุายวิชาการ , ฝุายแผนงาน , ฝุาย

กิจการนักเรียนนักศึกษา , ห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๓ 
 

 

๑๐. อาคารบ้านพักผู้บริหาร ระดับ ๗-๘ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๓๘ 
การใช้งาน : บ้านพักผู้อานวยการ 
มีพ้ืนที่ใช้สอย : ๑๑๒ ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

๑๑. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว ๖ หน่วย ๒ หลัง 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ 
การใช้งาน : บ้านพักครู – อาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๔ 
 

 

๑๒. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ 
การใช้งาน : สํานักงานพัสดุกลาง 

 

๑๓. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว) 
ลักษณะอาคาร : โรงเรือนเปิดโล่ง พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง 
ขนาดอาคาร : - 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ 
การใช้งาน : ปลูกพืชไร้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๕ 
 

 

๑๔. อาคารส านักงานเอนกประสงค์ (พละศึกษา) 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
การใช้งาน : สนามกีฬา/จัดกิจกรรม 

 
  

 
 

 

๑๕. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์ 
ลักษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๗.๒๕ เมตร ยาว ๑๖.๒๕ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 
การใช้งาน : งานประชาสัมพันธ์ , งานครูที่ปรึกษา , งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๖ 
 

 

 

๑๖. อาคารคูหาลูกเสือ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
การใช้งาน : อาคารคูหาลูกเสือ , งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 

๑๗. อาคารชั่วคราว 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
การใช้งาน : งานสวัสดิการ , งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๗ 
 

 
 

๑๙. อาคารเรือนทรงไทย (ศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง) 
ลักษณะอาคาร : อาคารเรือนทรงไทย ๓ หลัง 
ขนาดอาคาร : - 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
การใช้งาน : ห้องเกียรติยศ , ห้องรับรอง , ห้องแสดงพระราชกรณียกิจเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘. อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ลักษณะอาคาร : อาคาร ๑ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
การใช้งาน : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , ร้านสุพรรณิการ์ค่าเฟุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๘ 
 

๒๐. ลานกีฬาและออกกาลังกายในร่ม 
ลักษณะอาคาร : โครงหลังคาเอนกประสงค์ พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 
การใช้งาน : กิจกรรมหน้าเสาธง ลานกีฬา กิจกรรมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑. โรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา 
ลักษณะอาคาร : โรงเรือนเปิดโล่ง พ้ืนคอนกรีต 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๙ เมตร ยาว ๖๔ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
การใช้งาน : สาหรับจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน-นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒. อาคารโรงอาหารใหม่ 
ลักษณะอาคาร : อาคารชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๘ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
การใช้งาน : สําหรับนั่งรับประทานอาหาร 

 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๐๐ 
 

 

๒๔. อาคารหลักสูตรระยะสั้น 
ลักษณะอาคาร : อาคาร ๑ ชั้น 
ขนาดอาคาร : : กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ.  
การใช้งาน : การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (การตัดเย็บเสื้อผ้า) 
 

 
 

๒๓. อาคารงานอาคารสถานที่ 
ลักษณะอาคาร : อาคาร ๑ ชั้น 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ.  
การใช้งาน งานอาคารสถานที่ 
 

 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕. อาคารแฟลช ๔ ชั้น 
ลักษณะอาคาร : อาคาร ๔ ชั้น ๒๘ ห้อง 
ขนาดอาคาร : กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
การใช้งาน : บ้านพักพนักงานราชการ 
 

 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๐๒ 
 

 

๒๖. อาคารแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ลักษณะอาคาร : อาคาร ๕ ชั้น ๓๖ ห้อง 
ขนาดอาคาร : - 
ก่อสร้าง : ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ (กําลังทําการก่อสร้าง) 
การใช้งาน : อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 
 

 
 

 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ ณ วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๐๓ 
 

 
 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

 
จังหวัดชลบุรี เมืองชายทะเลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ ดินแดนชายทะเลอันมั่งคั่ง

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

ป๎จจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ ๑,๓๖๔,๐๐๒ คน ประชากรแฝงประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพ้ืน
ถิ่นจริงๆของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทําปศุสัตว์ และทําเหมืองแร่ 
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออม เอาการเอางาน 
หนักเอาเบาสู้ มีความเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญ
รุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาล
ประจําปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้านและงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระ
ทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอําเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคัก
สนุกสาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึง
เอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 

คนเมืองชลในป๎จจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง ๙๗ 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 ๒-๓) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทําการค้าและประมงอย่าง
กว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นําอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ําตาล
ทรายแถบอําเภอบ้านบึง อําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
มักทาอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สําหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลที่ ๓ 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. ๒๕๕๐ ชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๘.๗๔ ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัว ๓๖๘,๓๖๙ บาท จัดเป็นลําดับที่ ๕ 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. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ชลบุรีมีจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๙,๓๓๕,๓๙๙ คน เพ่ิมข้ึน
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๑๕๖,๔๒๓ คน ทํารายได้ ๖๕,๔๖๒ ล้านบาท เฉพาะเมืองพัทยาแห่งเดียวมี
จํานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มากถึง ๔,๐๐๗,๖๒๓ คน จากผลการสํารวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซ่ึงมาเยือนจังหวัดชลบุรี เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชาวรัสเซีย จีน ไต้หวัน เยอรมนี และอินเดีย
ตามลําดับ โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยอยู่ในจังหวัด ๒.๕๙ 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 ๓ กิโลเมตร ทว่ามี
ลักษณะเป็นอ่าวโค้งทอดยาว ชายหาดขาวสะอาดเนื้อเนียน และมีกิจกรรมทางน้ําหลากหลายรอให้ไปสัมผัส 
หาดพัทยาแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ โดยที่ชายหาดพัทยาใต้นั้นถือเป็น 
“ศูนยก์ลางแห่งแสงสี” ที่คึกคักคับคั่งไปด้วยที่กิน ที่พัก แหล่งชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า บาร์เบีย รวมถึงจุดเช่า
รถ เรือ และท่าเรือไปสู่เกาะล้าน นอกจากนี้ยังมีการปิดถนนให้คนเดินเที่ยว หรือ Walking Street ในช่วงเวลา 
๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ด้วย พัทยาจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ของความหลากหลายลงตัวทั้งมวลใน
โลกแห่งการท่องเที่ยวยุคสหัสวรรษใหม่นี้อีกป๎จจัยหนึ่งที่ทาให้ชื่อของชลบุรีและพัทยา ได้รับการบรรจุไว้ใน
คู่มือท่องเที่ยวระดับโลกหลายเล่ม ก็เนื่องมาจากท่ีนี่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมหลากหลายจนคิดไม่ถึง มาเท่ียว
ชลบุรีจึงไมม่ีคําว่าน่าเบื่อแน่นอน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมทางน้ําตามชายหาดและเกาะแก่ง จะเล่นน้ํา นั่งเรือกล้วย 
ขี่เจ็ตสกี 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 ๑๖๐ กิโลเมตร อีกท้ังคลื่นลมไม่
รุ่นแรงมากนัก แม้ในฤดูมรสุม เอ้ืออํานวยให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าจอดเรือ
พาณิชย์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ตําแหน่งที่ตั้งของชลบุรีที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ 
อีกท้ังไม่ห่างไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก ยิ่งเสริมให้ชายฝ๎่งทะเลตะวันออกของชลบุรี กลายเป็น
ศูนย์กลางการส่งออกทางทะเล ของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว รัฐบาลจึงจัดให้ ชลบุรีเป็นพื้นที่เปูาหมาย 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ ๒๐ ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๔ ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๘.๓ ล้านไร่ ป๎จจุบันท่าเรือแหลมฉบังได้รับฉายาว่าเป็น “A World 
Class Port” มีลักษณะเป็นท่าเรือน้ําลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บนพื้นที่ขนาด ๖,๓๔๐ ไร่ 
สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ทําหน้าที่เป็นองค์กรบริหาร
ท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่เรียกว่า Landlord Port โดย
เป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับท่า
เทียบเรือท่ีเป็น World Top Container Port โดยนิตยสารชั้นนําของโลกอย่าง LoylldList ท่าเรือ ด้วย
ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา 
และมาเลเซีย อีกท้ังยังสามารถติดต่อทาการค้าผ่านแดนกับประเทศใกล้เคียง ได้แก่ จีนตอนใต้ และ เวียดนาม 
เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็น “หนา้ด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ทําให้ท่าเรือแหลมฉบังมีข้อ
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๑๐๖ 
 

ได้เปรียบในลักษณะที่เป็นท่าเรือท่ีมีดินแดนหลังท่า (Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ทําให้มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาไปเป็น “Gateway Port” โดยพยายามดึงประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มาเป็น Hinterland ของท่าเรือ
แหลมฉบังในอนาคตท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพ้ืนที่
สนับสนุน (Supporting Areas) สําหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจน
มีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้า เข้า-ออกเชื่อมโยงกับภาคต่างๆภายในประเทศ 
และกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

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 ๑.๐ ล้านทีอียู ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วการมีท่าเทียบเรือระดับโลกอย่างแหลม
ฉบัง อยู่ในจังหวัดชลบุรี จึงช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การสาธารณสุข ไฟฟูา 
ประปา การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถสร้างงานให้แก่คน
ท้องถิน่ได้อีกนับหมื่น หรืออาจถึงแสนตําแหน่ง ก่อให้เกิดความตื่นตัวและการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาบุคคลากร
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในด้านอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลรายงานการสํารวจประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นดังนี้ คือ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจานวน ๒,๘๔๘ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๑๕๒ แห่ง มี
จํานวนคนงานทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๒๕ คน เงินทุนจํานวน ๓๗๐,๓๗๕ ล้านบาท และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม ๕ นิคม จํานวน ๑,๑๑๒ แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๔๖๖ แห่ง มีคนงาน 
๑๒๒,๖๔๖ คน เงินลงทุนรวม ๔๐๙,๗๐๐ ล้านบาท รวมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีจํานวน 
๓,๙๖๐ แห่ง คนงานจํานวน ๒,๗๗๖ คน เงินลงทุนทิ้ง ๗๕๖,๘๗๘,๔๕๐,๒๒๕ บาท ผลประกอบการจาก
ภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็นรายได้หลักของจังหวัดชลบุรี โดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องต่อไป ชลบุรีวันนี้พร้อม
แล้วที่จะเดินหน้าเต็มกําลัง เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและท่าเรือระดับนานาชาติให้ชาวโลกได้ประจักษ์ สม
ดังฉายาที่ว่า “A World Class Port” 
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๑๐๗ 
 

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 
 
๑.ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 

๑.๑ ประวัติเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย 

แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ โดยใน
ทําเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยากําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อตําบลสําคัญ
ของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ป๎จจุบัน
คือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล 
มีการทําไร่ ทํานา ทําสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือสําเภาเข้ามา
ค้าขายกับกรุงสยามด้วยดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ
สามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝ๎่งแม่น้าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชน
กลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกป๎ดและกําไล ภาชนะเครื่องป๎้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิด
จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการขุดสํารวจที่ตาบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทําให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็น
ที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง ๓ เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขต
ของ ๓ เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในป๎จจุบัน 
 
๒. สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 

๒.๑ ตราประจําจังหวัดชลบุร ี
ตราจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์สําคัญ ๒ ประการของจังหวัด คือ 

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

 
๒.๒ คําขวัญประจําจังหวัด 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 

 
๒.๓ ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัด 
ดอกไม้ประจําจังหวัด ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ปุา ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถ่ัว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 
๑๕-๒๕ เมตร เปลือกต้นสีน้ําตาลดาแตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีดอกระหว่างเดือน
มีนาคม-เดือนเมษายน โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
สําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้ผ้าได้ดี ใบผสมกับน้าใช้สระผม 
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๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตราประจําจังหวัดชลบุรี                                          ธงประจําจังหวัดชลบุรี   
และประโยชน์ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อน ใช้บํารุงโลหิต แก้กระษัย แก้ คุดทะราด แก้ผื่นคัน 
และขับป๎สสาวะพิการ 
 

๒.๔ วิสัยทัศน์จังหวัด 
“ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนํา โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน” 
 

๒.๕ พันธกิจจังหวัด 
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
๒. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๓. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
๕. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 

 
๒.๖ ค่านิยมจังหวัดชลบุร ี
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
๒.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพ่ือให้ ชลบุรีเป็น

เมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมี ความรู้คู่คุณธรรม น้อม
นาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวน การมีส่วน
ร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความ ต้องการของ
ตลาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และ พัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ํา เพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
๓. ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา 

๓.๑ ประวัติเมืองพัทยา 
เดิมที่ "พัทยา" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ เริ่มรู้จักกันจากคําบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 

๒๓๑๐ ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า ๓ เดือน พระยาตาก (สิน) ขณะนั้นยังเป็นพระยากําแพงเพชร ลง
ความเห็นว่าหากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไป จะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอน 
พระยากําแพงเพชร จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปตั้งหลักใหม่ให้มีกาลังทัพเข้มแข็งขึ้นค่อยกลับมากู้กรุง
คืนพระยากําแพงเพชร ได้เริ่มเคลื่อนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอย
หนีการตามล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระทั่งเลยเข้าแขวงเมืองชลบุรีพระยากําแพงเพชรหยุดพักทัพที่
บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทรารามในป๎จจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ 
ตําบลนาเกลือแขวงเมืองบางละมุง ป๎จจุบันอยู่ด้านหลังสถานีตารวจภูธรพัทยา ตามพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขาเล่ม ๒ กล่าวเอาไว้ว่าขณะที่ นายกลม เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ที่นั่นตั้งทัพคอยสกัดคิด
จะต่อรองพระยากําแพงเพชรในตอนนั้นขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารที่ร่วมเดินทางมา
แห่ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรง
กลัวพระเดชานุภาพวางอาวุธสิ้นพาพรรคพวกพลเข้าร่วมกองทัพกับพระยากําแพงเพชร จากนั้นพระยา
กําแพงเพชรก็นําทัพไปหยุดประทับ ณ สถานที่ท่ีมีหนองน้ํา ครัง้รุ่งขึ้นหรือวันอังคารแรม ๖ ค่ําเดือนยี่ นายกลม
จึงนําไพร่พลหมื่นหนึ่งนําทัพไปถึง ณ ตําบลหนึ่งและหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอม
เทียนและทุ่งไก่เตี้ย สัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกตําบลนี้ว่า "ทัพพระยา"และเปลี่ยน
มาเรียกใหม่ "พัทธยา"เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณท่ีพระยาตากมาตั้งทัพนั้นทําเลดี และมีลมทะเลชื่อ "ลม
พัทธยา"ซึ่งก็คือลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่ แห่ง
นี้ว่า "หมู่บ้านพัทธยา" ต่อมาป๎จจุบันคาว่า"พัทธยา" ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยา"  

๓.๒ ลักษณะทางกายภาพ  
ที่ตั้ง เมืองพัทยา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก บริเวณเส้นรุ้งที่ ๑๓ °เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑°

ตะวันออก อยู่ในท้องที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร 
ต้ังอยู่ เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ อาณาเขต 
ทิศเหนือ : เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย ทิศตะวันออก : ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๙๐๐ เมตร) ทิศตะวันตก : ขนานกับแนวชายฝ๎่งทะเล ทิศใต้ : จรดพื้นที่ตําบลห้วยใหญ่ 
พ้ืนที่ทัง้หมด ๒๐๘.๑๐ ตารางกิโลเมตร (๑๓๐,๐๖๒.๕๐ ไร่) - พ้ืนดิน (รวมเกาะล้าน) ๕๓.๔๔ ตารางกิโลเมตร 
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(๓๓,๔๐๐ ไร่) – พ้ืนน้ํา ๑๕๔.๖๖ ตารางกิโลเมตร (๙๖,๖๖๒.๕๐ ไร่) - เกาะล้าน ๔.๐๗ ตารางกิโลเมตร 
(๒,๕๔๓.๗๕ ไร่) พัทยาประกอบด้วยพื้นที่ ๔ ตําบล อันประกอบด้วย  
๑. ตําบลนาเกลือ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ (เกาะล้าน)  
๒. ตําบลหนองปรือ หมู่ ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ 
๓. ตําบลห้วยใหญ่ หมู่ ๔  
๔. ตําบลหนองปลาไหล หมู่ ๖, ๗ และ ๘ ในส่วนชายหาดของพัทยามีความยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
 

๓.๓ สภาพภูมิประเทศ 
เมืองพัทยาตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางละมุง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตําบลหนองปรือและพ้ืนที่บางส่วน 

อยู่ในเขตตําบลนาเกลือ ตําบลห้วยใหญ่และตําบลหนองปลาไหลลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่เนิน มีที่ราบน้อย ที่
ราบสําคัญจะเป็นที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านที่พักอาศัยจะอยู่ถัดจากหาด
พัทยาขึ้นไปทางตอนบน โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน ๑๐๐ ม.รทก. นับตั้งแต่ทิศเหนือลง
มาเป็นเนินเขาเตี้ย ความสูงประมาณ ๓๕ ม.รทก.(เมตรที่ระดับน้ําทะเลปานกลาง) บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย
เขาตาโลและเขาเสาธง สูงประมาณ ๖๕ ม.รทก. (เมตรที่ระดับน้าทะเลปานกลาง) แนวเขานี้แตกตัวออกไป
ต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับชายฝ๎่งทะเล สูงประมาณ ๙๘ ม.รทก. ซึ่งทาให้เกิดที่ราบ
ระหว่างเชิงเขากับชายฝ๎่งทะเลอีก ๒ แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
บริเวณนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชนแถบนี้ ส่วนที่ราบตอนล่าง มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไป
กับชายฝ๎่งทะเล ซึ่งห่างจากชายฝ๎่งทะเลประมาณ ๑ กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว 
ทําให้เกิดทางน้ําตามธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป มีขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง เช่น คลองนาเกลือ 
คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น รวมทั้งในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝ๎่งทะเลประมาณ ๘ กิโลเมตร เช่น เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก 
 

๓.๔ สภาพทางธรณีวิทยา 
สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาประกอบด้วยหินประเภทต่างๆอธิบายได้ดังนี้ 

๑. ตะกอนลาน้ําและหินกรวด (Alluvium, Eluvium ,Valley fill and River Gravel) เป็นบริเวณท่ีตะกอน
ดินและหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้าซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึงป๎จจุบัน
ลักษณะ ดังกล่าวส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นที่เมืองพัทยา 

๒. หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคไทรแอสสิก พบเห็น
ได้ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝ๎่งทะเล 

๓. หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัสพบเห็นได้ทางด้านตะวันตกของเมืองพัทยา
เป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิทหน่วยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เป็นหน่วยหิน
ตะกอนและหินแปรที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
หินดินดาน หินทรายในหลาย ๆ บริเวณท่ีแปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์ หินอาร์กิลโลท์ หินควอร์ทไซด์และ
หินชนวน พบเห็นได้บริเวณแนวชายฝ๎่งทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงใน
เกาะล้าน) 
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๓.๕ ที่ตัง้เมืองพัทยา 
พัทยา ตั้งอยู่บนฝ๎่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร

และห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น ๔ 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 ๑,๒ และ ๓ เป็นหลัก สํานักงานตํารวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชายหาดใกล้ๆ กับ
แยก พัทยาใต้ "วอร์คก้ิง สตรีท" ซอยต่างๆ จะพาคุณสู่ถนนสายสอง ซึ่งมีบาร  ์ ร้านอาหาร และร้านอุปกรณ์ดํา
น้ําเล็กๆ สองร้าน ที่นี่ยังมีโรงแรมและเกสเฮาส์เล็กๆที่เสนอ ราคาท่ีพักแบบสมเหตุสมผล  

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 หาดจอมเทยีน รอบๆ หาดจอมเทียนก็เหมือนกับหลายๆ ที่ในประเทศไทยซึ่งคุณจะเจอการ
สะกดคําที่แตกต่างกันของคาว่า "Jomtien" หาดหกกิโลเมตรของหาดจอมเทียนถูกแบ่ง จากส่วนอื่นๆในเมือง
พัทยาด้วยเนินเขาด้านหลังของพัทยาใต้ เมื่อขับรถผ่านเนินเขา และผ่านพระพุทธรูปใหญ่ รวมทั้งโรงแรมรอยัล
คลิป ก็จะลงมาสู่หาดที่ค่อนข้างเงียบ หาดนั้นก็คือหาดจอมเทียน ชายหาดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬา
ทางน้ํา เนื่องจากพ้ืนที่แถวนี้มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมาจากอ่าวไทย และทะเลที่หาดนี้ยังมีความ คับค่ังของ
เรือน้อยกว่าที่อ่าวพัทยา นอกจากนี้หาดจอมเทียนยังเป็นที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดด 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๑๒ 
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
 
ที่ปรึกษา 
๑. ว่าที่พันตรี วานิช สมชติ   ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
๒. นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง   รองผู้อํานวยการ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
๓. นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์   รองผู้อํานวยการ ฝุายบริหารทรัพยากร 
๓. นางนันทวัน เที่ยงธรรม  รองผู้อํานวยการ ฝุายวิชาการ 
๔. นายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฎฐ์  รองผู้อํานวยการ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  
ผู้ให้ข้อมูล 
๑. นางสาวศศิธร อมรพันธ์  หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
๒. นางอัญชลี บุญก่อ    หัวหน้างานบุคลากร 
๓. ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ จูปราง   หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
๔. นายสง่า คูคํา     หัวหน้างานทะเบียน 
๕. นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ   หัวหน้างานพัสดุ 
๖. นางสาวมณีรัตน์ บัวคํา   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
๗. นางสาวชัญญาภัช นาชัยทอง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๘. นายนที ลอยเมฆ    หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
๙. นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
คณะผู้จัดท าข้อมูลสถานศึกษา 
๑. นายบอย โคตรภักดี    หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
๒. นายภานุมาศ พุมมา    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
๓. นายเดชา เฉยพันธ์    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
๔. นางกาญจนา ปางชาติ    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 


