
ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๗๖ 
 

 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรยีน-นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

 
ที ่ สถานที่ประกอบการ ชื่อ-สกลุ ระดับ 

ชั้น 
สาขาวิชา 

1 บริษัท โอ แอนด์ บี เครน ทราน สปอร์ต 
จํากัด 

นางไพรัช  สิทธิไกร ปวส.
2/4 

เครื่องกล 

  99/1  หมู่ที่ 12  ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท ์ 038-768606       

2 บริษัทกฤตพงศ์ ขนส่ง จํากัด นายสุทิวัส  หนองใหญ ่ ปวส.
2/4 

เครื่องกล 

  98/14  หมู่ที่ 3  ต.ตะเคยีนเตีย้      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 097-4612017      

  โทรสาร 098-2628691      

3 บริษัท เอ๋เครน จํากดั นายเสถียรภาพ  เหลาแตว ปวส.
2/4 

เครื่องกล 

  60/2  หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 0358-2249       

4 โรงกลึงณดรนครแหลมฉบัง นายอภิสิทธ์ิ  พรชัย ปวส.
2/4 

เครื่องกล 

  135/40  หมู่ที่ 9  ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ -       

5 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จํากดั นายอภิสิทธ์ิ  ศิริบูรร ์ ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  55/4 หมู่ที่ 1  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      
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๗๗ 
 

  โทรศัพท์ 038-223901       

6 บรัท บลูออโต้คาร์แคร&์เซอร์วิส นายร่มธรรม  หมวดอ่อน ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  333/23 หมู่ที่ 6  ต.นาเกลือ นายธีรภัทร ์ โล่ห์ทองคํา ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี20150      

  โทรศัพท์ 095-2919893      

7 บรัท กฤตพงศ์ ขนส่งจํากัด นายสุทิวัส  หนองใหญ ่ ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  98/14 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 097-4612017       

8 ร้าน ส.อุดมทรัพย์ การช่าง นายอัมรินทร ์ ปานวิมล ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  183 หมู่ที่ 11 ซ.ท่อน้ําบ่อย่าง      

  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 085-8286263       

9 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จํากดั นายอภิสิทธ์ิ  ศิริบูรร ์ ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  55/4 หมู่ที่ 1  ต.นาเกลือ     

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-223901       

10 บรัท บลูออโต้คาร์แคร&์เซอร์วิส นายร่มธรรม  หมวดอ่อน ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  333/23 หมู่ที่ 6  ต.นาเกลือ นายธีรภัทร ์ โล่ห์ทองคํา ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 095-2919893      

11 บรัท กฤตพงศ์ ขนส่งจํากัด นายสุทิวัส  หนองใหญ ่ ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  98/14 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 097-4612017       

12 ร้าน ส.อุดมทรัพย์ การช่าง นายอัมรินทร ์ ปานวิมล ปวส.
2/1 

เครื่องกล 

  183 หมู่ที่ 11 ซ.ท่อน้ําบ่อย่าง      

  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา      
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๗๘ 
 

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 085-8286263       

13 บริษัท ทริมธรรมเซอร์วิส จํากัด นายวรวุธ   กีทีประกูล ปวช.2 เครื่องกล 

  16/55 หมู่ที่ 8  ถ.สุขุมวิท 11 นายวรายุทธ  สังคีต ปวช. เครื่องกล 

  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง นายธนวัฒน์  สืบสาย ปวช.2 เครื่องกล 

  จ.ชลบุรี 20150 นายธนภัทร  ใจงูเหลือม ปวช.2 เครื่องกล 

  โทรศัพท์ 092-9887892 นายคมสัน  ใจตรง ปวช.2 เครื่องกล 

    นายเอกพงษ ์ ชัยศรี ปวช.2 เครื่องกล 

14 บริษัท MB Pattaya Auto Houe นายณัฐวัตร  รักจันดา ปวช.2 เครื่องกล 

  195/8 หมู่ที่ 2  ถ.สุขุมวิท นายพงศกร  โสภา ปวช.2 เครื่องกล 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง นายบุญญฤทธิ ์ คนหาญ ปวช.2 เครื่องกล 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-22175961       

15 บริษัท MG Pattaya Auto Haus นายอภิวิญ ์ ผาบชมภ ู ปวช.2 เครื่องกล 

  16/119  ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปลาไหล นายจักกฤษณ ์ กฤษณา ปวช.2 เครื่องกล 

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150 นายฤทัย  คําเกลี้ยง ปวช.2 เครื่องกล 

  โทรศัพท์ 038-223345 นายวรเมธ  เพชรกระโทก  ปวช.2 เครื่องกล 

  โทรสาร 038-223333 นายอนุรักษ ์ สําราญรื่น ปวช.2 เครื่องกล 

16 อู่ทรการไฟฟูา ไดนาโม แอร์ แบตเตอรี ่ นายพิพัฒพล  อึ่งพวง ปวช.2 เครื่องกล 

  21/6 หมู่ที่ 8  ถ.เลียบทางรถไฟ      

  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรสัพท์ 087-6167302       

17 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายนิรพันร ์ แสงกุดเลาะ ปวช.2 เครื่องกล 

  15/14 หมู่ที 2 ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150      

  โทรศัพท์ -      

18 บริษัท ชลบุรี อีซูซุ เซลล์ จํากดั นายพศวัต  ตรงด ี ปวช.2 เครื่องกล 

  46 หมู่ที่ 8  ถ.สุขุมวิท      

  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ -       

19 อู่ P.S. Serice   นายอินทนนท์  คล้าย
สุวรรณ 

ปวช.2 เครื่องกล 

  55/7-8  หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล นายอนาทรณ ์ กาบแก้ว ปวช.2 เครื่องกล 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๗๙ 
 

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150      

  โทรศัพท์ 082-3829779      

          

20 อู่ช่างศักดิ์  นางภาวิน  สิงห์งาม ปวช.2 เครื่องกล 

  33/64  หมู่ที่ 12 ถ.เทพประสิทธ์ิ  นายศรวณะ  สนธิการ ์ ปวช.2 เครื่องกล 

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง นายสมพร  ชนาภารนกร ปวช.2 เครื่องกล 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 086-1337160       

21 อู่ทีการไฟฟูา ไดนาโมแอร์ แบตเตอรี่ นายพิพัฒพล  อึ่งพวง ปวช.2 เครื่องกล 

  21/6  หมู่ที่ 8  ต.หนองปลาไหล      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 087-6167302       

22 อู่ พี เอส เซอร์วิส นายอินทนนท์  คล้าย
สุวรรณ 

ปวช.2 เครื่องกล 

  55/7-8  หมู่ที่ 7  ถ.331  ต.หนองปลาไหล นายอนาทรณ ์ กาบแก้ว ปวช.2 เครื่องกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายพงศ์พัฒน ์ บุตรโชต ิ ปวช.2 เครื่องกล 

  โทรศัพท์ 082-3829779       

23 ร้านอู่ไทยศลิป ์ การช่าง นายเจษฎา  โชคสวัสดิ ์ ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  83  หมู่ที่ 1  ต.บางละมุง  นายพัชรพล  ชาญชัยยุทธ
ศักดิ์ 

ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ -       

24 ร้านเล็กรุ่งเรือง เซอร์วสิ นางสาวเพ็ญนภา  สีหา
ราช 

ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  93/3  หมู่ที่ 12 ถ.ชัยฤกษ์ นางสาวรุ่งนภา  สังขวรรณ ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรสัพท์ 061-4962829      

25 บริษัท นิสสันแหลมฉบัง นายนราทริป  แก้วทาสี ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  63/15  หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ -      

  โทรสาร 038-491133       

26 ร้านธนวัฒน์ แอร์ หม้อน้ํา นายพุธกรานต ์ วันทอง ปวช. เครื่องกล 
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2/4 

  100/27  ถ.สุขุมวิท  ต.สุรศักดิ ์      

  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20110      

  โทรศัพท์ 087-4945122      

27 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ สาขาบางละมุง นายธีรพล  มณีรตัน ์ ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  46 หมู่ที่ 8  ถ.สุขุมวิทพัทยา      

  ต.หนองปลาไหล อ.บาละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 088-2270154       

28 อู่สมคิดการช่าง นายทวีศักดิ ์ สุริวงศ ์ ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  333 หมู่ที่ 9  ตงทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 086-1575251      

29 บริษัท มาสดา้พัทยา จํากัด นายวิวัฒน์  มุ่งหาเงิน ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  2/25 หมู่ที่ 6  ถ.สุขุมวิท      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-1965511       

30 อู่ช่างศักดิ์ นายสมพร  ชนาภารนกร ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  33/64  หมู่ที่ 12  ถ.เทพประสิทธ์ิ  นายภาวิน  สิงห์งาม ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง นายศรรณะ  สรธิการ ์ ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 086-1337160      

31 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายภูริพัทธ ์ แจ่มป๎้นรักษ ์ ปวช.
2/4 

เครื่องกล 

  15/17  หมู่ที่ 2  ต.บางละมุง      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ -       

32 บริษัท JR Garage Auto Service นายสิทธิชัย  กรมเหลี่ยม ปวช.2 เครื่องกล 

  หมู่ที่ 2  ต.ตะเคียนเตี้ย  อ..บางละมุง นายมนัสศักริทร์ จ๋ายเจรญิ ปวช.2 เครื่องกล 

  จ.ชลบุรี 20150 นายศรุต  บุตรโคตร ปวช.2 เครื่องกล 
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  โทรศัพท์ 086-3172109 นางสาวปรียานุช ประทุม
ทอง 

ปวช.2 เครื่องกล 

    นางสาวอาริษา น้ําคํา ปวช.2 เครื่องกล 

33 อู่นรากร อีโคเทค นายศรายุทธ  พลอยงาม ปวช.2 เครื่องกล 

  41/1 หมู่ที่ 1  ต.หนองปลาไหล      

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150      

  โทรศัพท์ 086-0741604       

34 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายภาณุพงษ์  เกตุทอง ปวช.2 เครื่องกล 

  15/17 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง นายยุทธศาสตร ์ กําบุญ
เหลือ 

ปวช.2 เครื่องกล 

  จ.ชลบุรี 20150 นายเอกลักษณ ์ สิงห์ทอง ปวช.2 เครื่องกล 

  โทรศัพท์ - นายวัชรากร  อนุไพรวัน ปวช.2 เครื่องกล 

35 อู่สยาม เอ็นจิ้น เซอร์วิส นายนาวิน  สวนนาค ปวช.
2/3 

เครื่องกล 

  66/6  หมู่ที่ 1  ต.เข้าไม้แก้ว      

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150      

  โทรศัพท ์ 038-309034      

36 บริษัท Hanon Systems (Thailand) 
Co,Ltd 

นายชัยชนะ  ปาสานัย ปวช.
2/3 

เครื่องกล 

  64/4  หมู่ที่ 4  ต.ปลวกแดง      

  อ.ปลวกแดง  จ.ชลบุร ี21140      

  โทรศัพท์ 035-954050       

37 บริษัท ปอสิเบิล จาํกัด นายพิชิตชัย  นวนทอง ปวช.
2/3 

เครื่องกล 

  16/89  หมู่ที่ 6  ถ.สุขุมวิท      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-413511      

38 ร้าน So Service นายอมรศักดิ ์ มีหน ู ปวช.
2/3 

เครื่องกล 

  174/44  หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งสุขลา นายป๎ณณทัต  คนคม ปวช.
2/3 

เครื่องกล 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230 นายบรรพต  กฤณภูต ิ ปวช.
2/3 

เครื่องกล 

  โทรศัพท์ 081-8635786      

  โทรสาร 084-362783       

39 ร้าน Pong Auto Service นายรัฏฐสิทธ์ิ  กิ่งวิสิทธิ ์ ปวช.
2/3 

เครื่องกล 
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  50/68 หมู่ที่ 7  ต.หนองปรือ      

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150      

  โทรศัพท์ 086-0741604       

40 บริษัท โอแอนด์บี เครน ทรานสปอร์ต จํากัด นายเดชอํานาจ  เล็นไธสง ปวส.2 เครื่องกล 

  99/1 หมู่ที่ 12  ต.ทุ่งสุขลา นางสาวสุพรรณษา  โสภา ปวส.2 เครื่องกล 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-768606      

41 บริษัทโตต้าพัทยา(1998)จํากัด นายพีรศักดิ ์ สิมส่วย ปวส.2 เครี่องกล 

  55/4  หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-223901       

42 บริษัท สยามนสิสัน ชลบรุี นางสาวเจนขวัญ  วิจิตวงศ์  ปวส.2 เครื่องกล 

  59 ถ.สุขุมวิท  ต.ศรีราชา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20110      

  โทรศัพท์ 038-3188735      

43 บริษัท มิตซูชลบรุี จํากัด (สาขาพทัยา) นายภูร ี ลอยวิสุทธ์ิ  ปวส.2 เครื่องกล 

  16/54 หมู่ที่ 8  ถ.สุขุมวิท นายธนฤทธ์ิ  ศึกขยาด ปวส.2 เครื่องกล 

  ต.หนองปลาไหล นายอภิชา  โรจกลุธนัท ปวส.2 เครื่องกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-7033337       

44 บริษัท ฮีโน่ ชัยรัขกา (กรุงเทพฯ) จํากัด นายกฤษฎา  มีลา ปวส.2 เครื่องกล 

  555 หมู่ที่ 7  ถ.สุขุมวิท      

  ต.ทุ่งสุชลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 038-190666      

45 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จาํกัด (สาขา
นาจอมเทียน) 

นายภาณุพงศ์  แต้มวงค ์ ปวส.2 เครื่องกล 

  102/34  หมู่ที1่  ถ.สุขุมวิท      

  ต.นาจอมเทียน   อ.สัตหีบ      

  จ.ชลบุรี 20250      

  โทรศัพท์ -      

  โทรสาร 0338-388999       

46 บริษัท ตรอ.ต๋องเซอร์วสิ ตะเคียนเตี้ย นางสาวมณฑิรา  เคยทํา ปวส.2 เครื่องกล 

  117/5  หมู่ที่ 2  ต.ตะเคยีนเตีย้น นางสาวศรินรตัน ์ ณ นคร ปวส.2 เครื่องกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 089-8326072       
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47 ร้านช่างเต้ย  แอร์ เซอร์วิช นายบุยนันท์  บุณผดุผ่อง ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  301/31 หมู่ที่ 12  ถ.เทพประสิทธิ์ล      

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 083-6982367       

48 บริษัท มอสโทริ จํากดั นายป๎ณณธร  ชิงชม ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  222 หมู่ที่ 11  ต.หนองปรือ นายวทัญํ ู ยมดคตร ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 080-2141555      

  โทรสาร 033-6418000      

49 ร้านเทคนิคศูนย์บริการ (พัทยา) นางสาวอารยา  อุดม
ทรัพย ์ 

ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  206/15  ถ.พัทยากลาง      

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20260      

  โทรศัพท์ 089-4013800       

50 บริษัท SCC ศรีราชาคอนสตรสัช่ัน นายป๎ญญาพนต ์ โคกโพธ์ ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  84/15  ต.สุศักดิ ์ อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุรี 20110      

  โทรศัพท์ 038-317555      

51 บริษัท พัทยา ซายน-์ซีนเต็มส ์ นายธนพงศ์  เร่งเจริญ ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  40/2  หมู่ที่ 8  ค.หนองปลาไหล นายป๎ญญาพนต ์ โคกโพธ์ ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นางสาวนวพร  บัวบาน ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  โทรศัพท์ 084-3621013       

52 ร้านอู๊ดอิเล็กทรอนิกส ์ นายสหสัวรรษ  ศรีมาทร ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส ์

  301/29  หมู่ที่ 12  ถ.เทพประสิทธ์ิ      

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 081-2950456       

53 บริษัท โมราวรรณ 2010 จํากัด นายพันธกานต ์ ซา
สันเทียะ 

ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  159/94  หมู่ที่ 7  ต.สรุศักิด ์      

  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20110      

  โทรศัพท์ 091-8013585      

54 บริษัทวี.ซี.เอ็น.เอ็นจีเนยีริ่ง แอนด ์ซัพพลาย 
จํากัด 

นางสาวชัชชญา  เดชวงส์ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 
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  121/327  หมู่ที่ 3  ต.บ่อวิน นายไตรภพ  โภคา ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230 นายยุทธนา  ถ้วนถ่ี ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  โทรศัพท์ 038-337516       

55 บริษัท เอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ทเซอร์วิส 
จํากัด  

นายรัฐทว ี โตสุข ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  86/19  หมู่ที่ 4  ต.ตะเคยีนเตีย้ นายพรชัย  บุญจุน ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 089-0562680      

56 บริษัท ไทย สกรู ไพล แอนด์ อีควพีเม็นท์ 
จํากัด 

นายอัครเดช  สังข์ทอง ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  98/173  หมู่ที่ 1 ซอย 5 นายปริญญา  สานสุันต ์ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา นายคุณากร  คําแก้ว ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  จ.ชลบุรี 20110      

  โทรศัพท์ 033-080054       

57 ร้านช่างเก๋ ตกแต่ง ต่อเตมิ นายพีรพงษ ์ บัวเจริญ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  423/40 หมู่ที่ 9 ต.นาเกลือ นายจารุเดช  ชนะแก้ว ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายชลราช  แสนบุญ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  โทรศัพท์ - นายธนกฤต  ยะปะละ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

    นายกรรณชัย  ละดาดาษ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

58 บริษัท Export  3000 Co,Ltd นายจิรศักดิ ์ สืบเนียม ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  28/3  หมู่ที่ 13  ต.หนองปรือ นายป๎ญญา  สาขากุล ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นายเศษฐดา  เศษฐแสงศร ี ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  โทรศัพท ์ 086-0082511 นายกิตติพศ  คูหะมณ ี ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

59 บริษัท SCC (Shop1) นายปริญญา  สานสุันต ์ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  84/15  ต.สรุศักดิ ์ อ.ศรีราชา นายคุณากร  คําแก้ว ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 
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  จ.ชลบุรี 20110 นายวรรณชัย  ละดาดาษ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  โทรศัพท์ 081-9014918       

60 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จาํกัด นายศุภกร  วงศ์เดือน ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  99/18 หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งสุขลา นายธนพงศ์  เร่งเจริญรัตน ์ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  อ.ศรีราชา   จ.ขลบรุ ี20230 นายป๎ญญพนต ์ โคกโพธ์ิ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  โทรศัพท์ - นางสาวนวพร  บัวบาน ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

61 ร้านแต่งบ้าน - เครื่องย่าง นายบุญญา  บอลสิทธ์ิ ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  1/9 หมู่ที่ 6  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 084-8734886       

62 บริษัท ออลคัฟเวอร์ ยูสคาร ์ นายวิโรจน ์ ประพาน ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  76/184 หมู่ที1่0  ต.ทุ่งสุขลา นายคุณากร  คําแก้ว ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 080-4932499       

63 พัทยา ซายน์ซีสเต็มส ์ นายศุภกร  วงศ์เดือน ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  40/12 หมู่ที่ 8  ต.หนองปลาไหล      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 084-3626013       

64 โรงเรียน นานาชาติรักบี ้ นายอานนท์  แปูนตระกลู ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  7/2  หมู่ที่ 2  ต.เขาไม้แก้ว  อ.บางละมุง นายนฐตพล  สุวรรณวิจิตร ปวส.
2/2 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 033-141800       

65 โรงแรม Holiday  Inn Pattaya นางสาววีนัสรา  ยุทธนาวา ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  463/68  ถ.พัทยา  ต.หนองปรือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 0338-725555       

66 โรงแรม J Inspired Hotel นางสาวอริสา  ชัยตาสูง ปวช. การโรงแรม 
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2/3 

  8/49  หมู่ที่ 6  อ.บางละมุง นางสาวปริยา  เย็นมาก ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-423620       

67 โรงแรม Grand Palazzo Hotel นางสาวชวัลรัตน์ อิทบุบ
ผา 

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  292 หมู่ที่ 6 ถ.เพ็ชรตระกลู  นางสาวป๎ณฑติา เทพนา ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง นางสาวปุณยวรีย์ จันทร์
อยู่จริง 

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวสวิตร ์ กลางปร
พันธ ์

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 038-416630       

68 โรงแรมThe Cop Seminar And Resort นางสาวขวัญจิรา   
นวลจันทร ์

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  106 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท  ต.บางละมุง นางสาวพิมพ์ชนก  ชะนิจ
รัมย ์

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150  นางสาวจิธิพร   กุลสวสัดิ ์ ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  โทรศัพท ์ 095-9172266 นางสาวกนิษฐา   ศรีสกุล ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

    นางสาวณัฏฐดิา   วิจรรยา ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

    นายเจษฎา   ชาลีเอ่น ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

    นางสาวกนิษฐา   ศรีสกุล ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

69 โรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach นายเอกภูมินทร ์ อาจทวี
กุล 

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  157/535 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท ์ -      

  โทรสาร 088-182345       

70 โรงแรมไอยรา พาเลส นางสาวมุนินทร์ ศรีพดั ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  571/99-100   หมู่ 5   ถ.พัทยา - นาเกลือ นางสาวสุวนันท์ มั่นแก่น ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุรี 20150       
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  โทรศัพท ์ 063-8416800       

71 โรงแรม Hotel J Pattaya นางสาวพรรณิภา  สิงท์โต ปวช.2 การโรงแรม 

  221  หมู่ที่ 6 ถ.พัทยาเหนือ      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท ์ 038-423620       

72 โรงแรมCOSI Pattaya Wong Amat Beach นายเอกภูมินทร ์ อาจทรี
กุล 

ปวช.2 การโรงแรม 

  157/535  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง      

  จ.ขลบุรี 20150      

  โทรศัพท ์ 088-182345      

73 โรงแรม Mercure ocean Pattaya 1นางสาวสุวนันท์  มั่นแก่น ปวช.2 การโรงแรม 

  484 หมู่ที่ 10 ถนน พัทยาสาย2  2นางสาวปิยดา  สุภารักษ์ ปวช.2 การโรงแรม 

   ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  3นางสาวมุนินทร ์ ศรีพัด ปวช.2 การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20510      

  โทรศัพท ์ 064-6296464       

74 โรงแรม At Mind Group of Hotels and 
Residences  

นางสาวสุวภัทร  เกษร
หอม 

ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  399/9-10 หมู่ที่ 7  ถ. พัทยาสาย 3 นางสาววรรณิศา  รัศม ี ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง นางสาวธัญญลักษณ ์ ปุระ
พรม 

ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นางสาววันวิสา  ผลแหย่ม ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 038-197333 นางสาวจิราภรณ ์ เมือง
แก้ว 

ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

    นายจักรพงษ ี ทองชู ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

75 บ้านสุขาวด ี นางสาวอรด ี จันทวงศ์  ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  228  หมู่ที่ 2  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง นางสาวรัตนา  ปะโคทะ
สังข ์

ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-221515       

76 โรงแรม มานิตา บูติค โฮเทล นางสาวพรธิภา   ทอง
เดือน 

ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  561/1   หมู่ 10  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุรี 20150         



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๘๘ 
 

  โทรศัพท์ 089-8430857       

  โทรสาร 081-3114150       

77 โรงแรม Hotel J Pattaya นายภัคพันท์  เย็นภูเขา ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  221  หมู่ที่ 6  ถ.พัทยาเหนือ      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-423620       

78 โรงแรม The Cop Seminar And Resort นางสาวขวัญจิรา  
นวลจันทร ์

ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  106 หมู่ที่ 3  ถ.สุขุมวิท นางสาวพิมพ์ชนก  พะนิจ
รัมย ์

ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง นางสาวจิธิพร  กุลสวสัดิ ์ ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวกนิษฐา  ศรีสกลุ ปวช.
2/3 

การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 095-9172266 นางสาวณัฏฐดิา  วิจรรยา ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

    นายเจษฎา  ชาลีเอ่น ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

79 ร้าน ตํา ตํา ส้มตําพัทยา นายภานุพงษ ์ ทองวิชิต ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  301/9  ถ.สุขุมวิท   อ.บางละมุง นายรณกร   ศิริรตันพงษ ์ ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 092-7956306       

80 โรงแรม เดอะไซมสี โฮเทล พัทยา นางสาวอรด ี จันทวงศ์ ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  160/60 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง นางสาวรัตนา ปะโคทะ
สังข ์

ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวอนัญญา  สามารถ ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 063-4129917       

81 โรงแรมไมค์ การ์เด้น รีสอร์ทพัทยา นางสาวภัทรวด ี 
สร้อยทอง 

ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  221/71-72  หมู่ที่ 6 ถ.เฉลิมพระเกียรต1ิ นางสาวสุดารัตน ์ นาค
อินทร์ 

ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นางสาวมาริษา วงมะแสน ปวช.
2/1 

การโรงแรม 

  โทรศัพท ์ -      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๘๙ 
 

  โทรสาร 038-416622       

82 โรงแรม Mytt Beach Hotel นายคุณากร  ยอดศร ี ปวช.
2/2 

การโรงแรม 

  10 หมู่ 9  ถ.เรียบหาดทราย       

  ต.หนองปรือ   อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุรี 20150       

  โทรศัพท์ -       

  โทรสาร 038-259510       

83 โรงแรม การ์เด้นคลิฟรสีอร์ท แอนด์ สปา
พัทยา 

นายอัคฐพร  รอดช้าง ปวส.
2/1 

การโรงแรม 

  220/21  หมู่ที่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลอื นางสาวปภาวด ี สุขแสงใจ ปวส.
2/1 

การโรงแรม 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-423620       

84 โรงแรม Mytt Beach Hotel นางสาวปภาวด ี  สุขแสง
ใส 

ปวส.
2/1 

การโรงแรม 

  10 หมู่ 9  ถ.เรียบหาดทราย นายรณกร   ศิริรตันพงษ ์ ปวส.
2/1 

การโรงแรม 

  ต.หนองปรือ   อ.บางละมุง นายอัคฐพร   รอดช้าง ปวส.
2/1 

การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นายภานุพงษ ์  ทองวิชิต ปวส.
2/1 

การโรงแรม 

  โทรศัพท์ -      

  โทรสาร 038-259510       

85 โรงแรม Mytt Beach Hotel Pattaya นางสาวสกาวใจ  ด่านวาร ี ปวส.1 การโรงแรม 

  10 หมู่ที่ 9  ถ.พัทยา  ต.หนองปรอื       

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150      

  โทรศัพท ์ 038-259510      

         

          

86 โรงแรม Divalux Resort And Spa Hotel นางสาวดลชนก  จันทร์
พ่วง 

ปวส.1 การโรงแรม 

  88 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีวาร ี      

   ต.ศรีษะจรเข้ใหญ ่อ.บางเสาธง      

   จ.สมุทรปราการ 10570      

  โทรศัพท ์ 021-728999      

87 บริษัท บีทู โฮเทล จํากดั นางสาวรัตนาวด ี จําปาศร ี ปวส.1 การโรงแรม 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙๐ 
 

  362/3  ถ.เจรญิราษฎร ์ นางสาวลัดดาวัลย ์ สิมมา ปวส.1 การโรงแรม 

  ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่ นางสาวศศิธร  สายทองคํา ปวส.1 การโรงแรม 

  จ.เชียงใหม่ 50000 นางสาวมนัสนันท ์ ศรีทอง
แจ้ง 

ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 094-7096322 นางสาวอมรรตัน ์ พิกุล
แก้ว 

ปวส.1 การโรงแรม 

88 บริษัท สีฟูาลุมพินี จํากดั นางสาวสุชานาถ  
สนามชับ 

ปวส.1 การโรงแรม 

  777/1 หมู่ที่ 6  ต.นาเกลือ นางสาวจุฬาลักษณ ์ รั่น
อรัญ 

ปวส.1 การโรงแรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นางสาวปิยาพัช  รวม
ธรรม 

ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 081-359470 นางสาวกัญญารัตน ์ 
แสวงหาทรัพย ์

ปวส.1 การโรงแรม 

    นางสาวพรหมพร  เกษร ปวส.1 การโรงแรม 

    นางสาวนวลปราง  องอาจ ปวส.1 การโรงแรม 

89 ร้าน Mood Café And Bistro นางสาวนรมน  บุญธัญ
การณ ์

ปวส.1 การโรงแรม 

  22 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท  นางสาวจันจิรา  ศรี
สัมฤทธ์ิ  

ปวส.1 การโรงแรม 

  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง นางสาวพรรากร  แฉล้มไธ
สง 

ปวส.1 การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 064-6296464       

90 บริษัท มิสเตอร์ 99 จํากัด นางสาวลัดดาวัลย ์ สิมมา ปวส.1 การโรงแรม 

  1 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง นางสาวสุภสัสรา  โพธิ์แจ่ม ปวส.1 การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวศศิธร  สายทองคํา ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 097-1741205 นางสวาวรางคณา  จันต์
คํา 

ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรสาร 038-426376       

91  
ร้าน Sun Moon Lake Café 

นางสาวรัตนาวด ี จําปาศร ี ปวส.1 การโรงแรม 

  111/1111  หมู่ที่ 3   ต.หนองปลาไหล      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท ์ 082-7097080       

92 ร้าน Mood Café & Bistro นางสาวอมรรตัน ์ พิกุล
แก้ว 

ปวส.1 การโรงแรม 

  147/22  หมู่ที่ 2  ต.นาเกลือ นางสาวมนัสนันท ์ ศรีทอง
แจ้ง 

ปวส.1 การโรงแรม 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙๑ 
 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 064-6296465      

93 Robinson Sriracha (KFC) นายธีระชัย  มั่นคง  ปวส.1 การโรงแรม 

  90/1  ถ.สุขุมวิท   ต.ศรรีาชา  นายวัชรินทร ์ บังเกิดฤทธ์ิ ปวส.1 การโรงแรม 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20110      

  โทรศัพท์ 038-771001       

94 โรงแรม Mytt Beach Hotel นางสาวสุพรรษา   ทาบึง
กาฬ 

ปวส.1 การโรงแรม 

  10 หมู่ 9  ถ.เรียบหาดทราย นางสาวเบญจวรรณ  สุข
สุทธ์ิ 

ปวส.1 การโรงแรม 

  ต.หนองปรือ   อ.บางละมุง นางสาวรุจิษยา  พรม
เมตตา 

ปวส.1 การโรงแรม 

  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวเจนจริา   เปี่ยน
ขุนทด 

ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรศัพท์ -      

  โทรสาร 038-259510       

95 ร้านครัวปูาบญุ สาขา 2 นางสาวปรียาพัชร  คมขํา ปวส.1 การโรงแรม 

  83  หมู่ 8  ต.หนองปลาไหล   นางสาวโชษิตา  นวมบาน
พับ 

ปวส.1 การโรงแรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นางสาววราภรณ ์ คงตา
งาม 

ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 094-4321313 นางสาวพัชวี  เอี่ยมบู ่ ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรสาร 094-4321313 นางสาววชิรญาณ ์  ชาติ
สม 

ปวส.1 การโรงแรม 

96 ร้าน ครัวปูาบญุ คาเฟ ุ นายอาทิตย ์  บัวคลี ่ ปวส.1 การโรงแรม 

  95/1  หมุ่ 3 ต.หนองปลาไหล   นายวิทย์ยา มิ่งสรรพางค ์ ปวส.1 การโรงแรม 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายวรุตม์ ขันทะครี ี ปวส.1 การโรงแรม 

  โทรศัพท์ 094-4555644 นายสุธิพงษ ์  ดวงมณ ี ปวส.1 การโรงแรม 

    นายผดุงศักดิ ์ ลึกซึ้ง ปวส.1 การโรงแรม 

97 Robinson Sriracha (texas chicken) นางสาวณัฎฐณิชา  วิศิษฏ์
วีรพงศ์ 

ปวส.1 การโรงแรม 

  90/1  ถ.สุขุมวิท   ต.ศรรีาชา  นางสาวประภาพร  มา
เพชร 

ปวส.1 การโรงแรม 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20110      

  โทรศัพท์ 038-771001      

98 ร้าน Moonlight Pattaya Fine Dining 
restaurant 

นายสิทธิศักดิ ์  นอบน้อม ปวส.1 การโรงแรม 

  505/18  หมู่ 12  ต.หนองปรือ      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙๒ 
 

  อ.เมือง   จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 085-2777745       

99 ศาลาว่ารเมืองพัทยา นางสาววันวิสา  ชาวิชัย ปวส.1 การท่องเที่ยว 

  171 หมู่ที่ 6 ถ.พัทยาเหนือ นางสาวธัยชนก  แสงเลิศ
ล้ํา 

ปวส.1 การท่องเที่ยว 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุร ี 20150      

  โทรศัพท ์ 038-25310       

100 สํานักงานเทศบาลเกาะชัง นางสาวสุกัญญา   ไชยวงค ์  ปวส.1 การท่องเที่ยว 

  70 หมู่ที่ 5 ถ.อัษฏางค ์      

  ต.ท่าเทววงษ ์ อ.เกาะสีชัง      

  จ.ชลบุรี 20120      

101 บริษัท ไพรัตน์ ไชยะคํา จํากดั นางสาววิมลพร  โพธิ์พืช ปวส.1 การท่องเที่ยว 

  48/120  หมู่ที่ 7  ต.หนองปรือ นางสาวสุวียา  กฤษณา
นนท์  

ปวส.1 การท่องเที่ยว 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นางสาวกิตยากร  บุญทศ ปวส.1 การท่องเที่ยว 

  โทรศัพท์ 081-2957231 นายศุกวิชญ ์ โชตะนา ปวส.1 การท่องเที่ยว 

    นายอานนท์  ซาหยอง ปวส.1 การท่องเที่ยว 

102 ร้านอาราจักรคอมพิวเตอร ์ นายธีรพัฒน ์ วัฒนชีพ ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  190/25  ถ.พัทยากลาง นายอภินัท์  ต้นคํา ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 081-7143057       

103 ศูนย์ การเรยีนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอาย ุ นายปฏิพัทธ ์ พิชัย ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  40 หมู่ที่ 4 ต.บางละมุง นายคิมหันม ์ รักใคร ่ ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร2ี0150      

104 โรงพยาบาลบางละมุง  นางสาวพริมา  วาราช ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  669  หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร2ี0150      

  โทรศัพท์ 038-4115512      

  โทรสาร 038-428464       

105 การไฟฟูาส่วนภูมภิาคเมืองพัทยา นายกิตติศักดิ ์ พุทไธสง ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  100 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ  นายอภิวัฒน์  ยอดดําเนิน ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร2ี0150 นายสุดเขต  เทียมคํา ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  โทรศัพท์ - นายศุภโชค  อานีก ู ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์
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106 บริษัท ทริพย์มณมีีเดยี เน็ตเวริ์ค จํากัด นายพัทธดนย ์ สอนอุ่น ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  263/92  หมู่ที่ 12 ถ.สุขุมวิท      

  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-249734       

107 ร้าน Pattaya 2U นายพรพิพัฒน์  แปูน
ตะกูล 

ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  22/291-292  หมู่ที ่10  ต.หนองปรือ นายธนวัฒน์   ทองโชติ
ฉัตร 

ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร2ี0150      

  โทรศัพท์ 081-1594404      

  โทรสาร 038-724043       

108 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายกรเอก  แสงทวีสุข ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  15/17  หมู่ที่ 2  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร2ี0150      

  โทรศัพท์ 038-221643       

109 บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ซีเคียวริตี ้ซิส
เต็มส์ จํากัด 

นายพัชรพล  สังข์แดง ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร ์

  4/222 หมู่ที่ 10  ถ.สุขุมวิท      

  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบบุร ี 20130      

  โทรศัพท์ 080-5712261       

110 บริษัท Xetera(Thailand) Co.,Ltd นายรชานนท ์ พิจารรา ปวส.2 การตรวจสอบโดยไม่
ทําลาย 

  51/3 หมู่ที่ 5 ต.โปุง อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุร ี 20150       

  โทรศัพท์ 033-641945       

111 บริษัท เอ็นดับเบิล้ยู อี เอ็นจีเนียริง่ จํากัด นางสาวพิมพ์ลภสั  ชะอวย
ตะค ุ

ปวส.2 การตรวจสอบโดยไม่
ทําลาย 

  1180/30 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร 20230      

  โทรศัพท์ 038-762860      

112 บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
จํากัด 

นางสาวสุวิภา  กาบสําโรง ปวส.2 การตรวจสอบโดยไม่
ทําลาย 

  48 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา นางสาวชนนิกานต ์ ศรี
สมัย 

ปวส.2 การตรวจสอบโดยไม่
ทําลาย 

  จ.ชลบุรี 2030      
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๙๔ 
 

  โทรศัพท์ 038-407000       

113 บริษัทเอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรอนิเตอร ์เนช่ัน
แนลจํากัด 

นายปิยะพงษ ์ ทับคง ปวส.2 เทคนิคโลหะ 

  305/7 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม นายวิทชา  บุญลิ้ม ปวส.2 เทคนิคโลหะ 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-119319       

114 บริษัท พีแอนด์พี ซัพพลาย จํากัด นายสุธีร ์ ดําริห ์ ปวส.2 เทคนิคโลหะ 

  136/52  ต.ทุ่งสุขลา นายปฎิภาณ  สุภาพ ปวส.2 เทคนิคโลหะ 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 096-4787926      

115 บริษัท พี.ซี.ที.(2007) จํากัด นายมนัสว ี พูสุวรรณ ปวส.2 เทคนิคโลหะ 

  162/2  หมู่ที่ 4  ต.ตะเคยนเตีย้       

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150       

  โทรศัพท์ 038-170571       

116 สถานีตํารวจภูธรบางละมุง นางสาวปรีนาวรรณ  ศรี
สะอาด 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  203 หมู่ที่ 2  ถ.สุขุมวิท นางสาวนุสรา  ทองคํา ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-221800       

117 บริษัท ทิพย์มรี เค เบลิ ทีวี นางสาวกนกพัชร  เฟื่อง
คอน 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  263/92  หมู่ที่ 12  ต.หนองปรือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-249734      

118 บริษัท บ้สนบัญชี จํากัด นางสาวณัฐพร  วรคันธ ์ ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  113/3-4  หมู่ที่ 11  ถ.เลียบรถไฟ นางสาวพิมพ์มาดา  เชือก
จอหอ 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 081-6405333       

119 ธนาคารกรุงไทย (สาขาโรงโปฺะ) นางสาวสุพัตรา  ปิ่นทอง ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  265/6-8  หมู่ที่ 1 ต.บางละมุง นางสาวพรรณภา  สุขจริง ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙๕ 
 

  โทรศัพท์ 038-198420      

120 บริษัท นําคนต่างด้าวเข้าทํางานในประเทศ 
สุริยะนําพณชัย 

นางสาวภัทรนัน  แสง
สร้อย 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  45/43 หมู่ที่ 4  ต.ตะเคียน      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 094-2496956       

121 การไฟฟูาส่วนภูมภิาค เมืองพัทยา นางสาวเอมมิกา  บุญเสริม ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  100 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท นางสาวสลิลทิพย ์ ตุมะ
จันทร์ 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ -      

122 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  นางสาวอริสา  พานิรัมย ์ ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  15/17 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ นางสาวจิราพร  ตรีมลู ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นางสาวเจนจริา  นงนุช ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  โทรศัพท์ 038-221643 นางสาวน้ําทิพย์  ทองงาม ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  โทรสาร 038-221818 นางสาวอรสา  เสนคราม ปวช.
2/1 

การบัญชี 

    นางสาวญาดา  อยู่สบาย ปวช.
2/1 

การบัญชี 

123 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวณิชา  มั่นด ี ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  171  หมู่ที่ 6  ถ.พัทยาเหนือ      

  ต.นาเกลือ อ.บางละมุงล      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-253124      

124 สํานักงานขนส่งจังหวัดชลบรุี (สาขาอําเภอ
บางละมุง) 

นางสาวอริสรา  สมองด ี ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  143  หมู่ที่ 3  ถ.สุขุมวิท นางสาวสุธิชา  มัยจกาเพศ ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 062-6634447       

125 โรงแรม พัทยา ดสิคอฟเวอรี่ บีช นางสาววาสนา  และ ปวช. การบัญชี 
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สุวรรณ ์ 2/1 

  489  หมู่ที่ 9  ถ.เรียบชายหาด       

  ซอย 6/1 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-4138336      

126 บริษัทศิรวิทย์วิศวกรรมและธุรกิจ จํากัด นางสาวอารยา  ล้อมรอบ ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  102/25  หมู่ที่ 5  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 081-1531600       

127 เทศบาลนครแหลมฉบัง นางสาววิชชาภรณ ์ ฮ่อ
เลี้ยง 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  99 หมู่ที่ 10  ต.ทุ่งสุขลา นางสาวศศิพิมพ ์ แสงสุข ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-40080819      

128 บริษัท พรเทพอินเตอร์กรุ๊ป จํากัด  นางสาวประภาพร  
ทองคํา 

ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  67/2  หมู่ที่ 4  ต.บึง      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 089-1692805       

129 ธนาคารออมสิน บางละมุง นางสาวโสภิตา  รักบํารุง ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  460  หมู่ที่ 4  ต.นาเกลือ  นางสาวปนัดดา  วงษ์วิชัย ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-22202      

130 บริษัท ท็อปคาร์ กรุ๊ป จํากัด  นางสาวรัตติกาล  พูเมือง ปวช.
2/1 

การบัญชี 

  62/1  หมู่ที่ 8  ถ.สุขุมวิท      

  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-119666       

131 บริษัท ไทยออล์ จํากัด มหาชน นางสาวสตรีรตัน ์ นาค
วงษ ์

ปวช.
2/2 

การบัญชี 

  42/1  หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท       

  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา       

  จ.ชลบุรี 20230       
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  โทรศัพท์ 038-408500       

  โทรสาร 038-3515544       

132 โรงพยาบาลสมเด็จพระยรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา 

นายสิทธ์ิศักดิ ์ บุญช ู ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  290  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา       

  จ.ชลบุรี 20110       

  โทรศัพท์ 038-320200       

133 บริษัท ชุมพลอนันต์ซัพพลาย จาํกดั นายภูวรินทร ์ ศุวสันติชน ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  30/2  หมู่ที่ 2  ต.ตะเคียนเตี้ย นายพีรศักดิ ์ พันชนิท ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นายสหภาพ  สละโวหาร ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 081-6679290 นายธนพล  ดาทอง ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

    นายปฏิภาณ  ฐิติกุลวีพงษ ์ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

    นายธีรพงษ ์ ยิ้มแย้ม ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

          

134 การไฟฟูาส่วนภูมภิาคเมืองพัทยา(สาขา 
00223) 

นายวรากร  สุขถนอม ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  100  หมู่ที่ 2  ต.นากลือ   นายพีรวุฒิ  โพธิ์แก้ว ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นายชลกานต ์ ขันนาค ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 038-222047 นายนิรามยั  นิสัยกลา้ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

    นายอานนท์  เกลี้ยงโท ้ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

135 พี แอนด์ พี ซัพพลาย จํากัด นายธนกร  ทัศนา ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  136/52  หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา นายปิยะพงษ ์ รักษ์พลับ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 นายบุณพิทักษ์  พิศเพ็ง ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 095-4787926       

136 บริษัท คอมพิวเตอร ์ไอที จํากัด นางสาวณัฐชยา  บัญญา
สาร 

ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  115/24  หมู่ที่ 3  ต.พลตูาหลวง   นายวุฒิชาติ  ฟรีจัตุรสั ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 
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๙๘ 
 

  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 20180       

  โทรศัพท์ 038-490156       

137 บริษัท อี.ไอ.เซอร์วสิ จํากัด นายอิศรา  สุขอยู่ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  145/9  ถ.มาบยา  ต.มาบตาพุด นายสหรัฐ  พันธ์วิไล ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.เมือง  จ.ระยอง 21150       

  โทรศัพท์ 089-4077325       

138 บริษัท อมรา คอนสตรัคช่ัน จํากัด นางสาวชลลดา  จุฑาเพ็ชร ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  41  ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรยี ์       

  อ.บางเขน  จ.กรุงเทพฯ  10220       

  โทรศัพท์ 086-7625995       

139 บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท  นายอิศรา  สุขอยู่ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  คอร์ปอเรชั่น จํากัด      

  49/68 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-927777       

140 บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟค เจอริ่ง จํากัด นายปิยะพงษ ์ รักษ์พลับ ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  334  หมู่ที่ 1  ถ.สุขาภิบาล   นายธนกร  ทัศนา ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 นายบุญพิทัก ์ พิศเพ็ง ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 038-48084851      

  โทรสาร 038-760763       

141 การไฟฟูาส่วนภูมภิาคเมืองพัทยา นายธนัชชา  อยู่อักษาร ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  100  หมู่ที่ 2  ต.นากลือ        

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-222047       

142 บริษัท มูเบียสมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด นายศุภณัฏฐ์ รดุผล ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  7/260  หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร นายภาณุวัฒน์  สังข์แก้ว ปวส.
2/2 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140      

  โทรศัพท ์ 038-954444       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙๙ 
 

143 บริษัทคอมพิวเตอร์ ไอที จํากัด นายสิทธิชัย  จําป ี ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  115/24 หมู่ที่ 3 ต.บางละมุง       

  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุร ี20180       

  โทรศัพท์ 038-490156       

144 การไฟฟูาส่วนภูมภิาค เมืองพัทยา นายทรงกรด  แจ่มละออ ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  100 หมู่ที่ 2  ต.นาเกลือ   นายฮาฟิซ  นิหมัด ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นายธรพนธ์  ไชยนาร ี ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 038-221861       

145 บริษัท เคอรี ่สยามซีพอรต์ จํากัด นายศุภณัฏฐ ์ รุดผล ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  113/1  หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา   นายชัยทัต  ชิงชัย ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  จ.ชลบุร ี 20230 นายภาณุวัฒน์  สังข์แก้ว ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 062-4614569       

146 การไฟฟูาส่วนภูมภิาคบึง (สาขาท่ี 00728) นายภาณุวัฒน์  สังข์แก้ว ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  285/2  หมู่ที่ 7  ต.บึง  อ.ศรีราชา นายศุภณัฏฐ ์ รุดผล ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  จ.ชลบุร ี 20230 นายชัยทัต ชิวชัย ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ -       

147 บริษัท มูเบียสมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด นายชัยทัต  ชิงชัย ปวส.2 ไฟฟูากําลัง 

  7/260  หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร      

  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140      

  โทรศัพท ์ 038-954444       

148 บริษัท ดับบลิวอาร์ 2008 เอ็นจิเนยีริ่ง จํากัด นายณรงค ์ อาจวิชัย ปวส.
2/4 

ไฟฟูากําลัง 

  361/11 หมู่ที่ 10  ต.ห้วยใหญ ่ นายปรานต ์ แสงวิเศษ ปวส.
2/4 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 086-0719166       

149 บริษัท ชุมพลอนันต์ซัพพลาย จาํกดั นายภูวรินทร ์ ศุภวสันติ
ชน 

ปวส.
2/4 

ไฟฟูากําลัง 

  30/2  หมู่ท่ 2  ต.ตะเคี้ยนเตี้ย  นายพีรศักดิ ์ พันชนิท ปวส.
2/4 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 081-6679290      

150 โรงเก็บพัสดุ เมืองพัทยา นายธนทัต   แหนบทอง ปวส.
2/4 

ไฟฟูากําลัง 

  171  หมู่ที่ 6  ถ.พัทยาเหนือ      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๐ 
 

  โทรศัพท์ 038-253100       

151 คอนโด Pattaya Post นายบุริศร ์ คงประเสริฐ ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  88 หมู่ที่ 6  ถ.พัทยาเหนือ      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง       

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 091-8019518       

152 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ริช เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง นายอนุรัตน ์ นาดี ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  146/69  ต.หนองปลาไหล  นายธนวัฒน์  พันผง ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายณัฐวุฒิ  สุขณรงค ์ ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 086-3364844 นายจันทพร  รัตนจินดา ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

    นายเอกพงศ์  สุขเพ็ญ ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

153 บริษัท มโนพสุ แอสเซทส์ จํากดั  นายอภิวัฒน์  พิมพาเรือ ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  66/66 หมู่ที่ 6  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 088-9627046       

154 บริษัท K.T.D Electric & Telecom นายพชรพล  เสือวิเชียร ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  25/26  ต.บางละมุง  นายธีรดนย ์ สุขขี ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายเอกพงศ์  สุขเพ็ญ ปวช.
3/5 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 038-705274       

155 บริษัท ศ.กิจไพศาล อิเล็คทริค จํากัด นายณัฐพงษ์  เกตุ
สงเคราะห ์

ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  178/48 หมู่ที่ 4  ต.นาเกลือ นายอภินันท์   แสนนา ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายธวัชชัย  พรมเขต ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 062-4289399       

156 บริษัท S.P.C System Service จํากัด นายสิทธิเดช  สมบูรณ์
ศิลป ์

ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  153/146  หมู่ที่ 10  ต.หนองปรือ นายอนุวัฒน์  อุปมา ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๑ 
 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายพชร  เสือวิเชียร ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท์ 088-6155954       

157 บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด นายบูรพา  แสงดาว ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  38/8 หมู่ที่ 5 ถ.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง      

  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 038-41196072       

158 บริษัท สหรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเลค็ทริค นายสกลพัฒน์  มานะด ี ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  85  ต.ตะเคียนเตี้ย  อ.บางละมุง นายธวัช  แสงจันทร์ฉาย ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 098-1636998       

159 บริษัท สุขสบาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  1นางสาวกัลทรัชลิกา คง
เจริญ 

ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  154 หมู่ที่ 3 ต.โปุง อ. บางละมุง   ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

   จ.ชลบุรี 20150   ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรศัพท ์ 098-3499939   ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  โทรสาร -   ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

160 บริษัท สหรุ่งเรืองแอร์แอนด์ อิเล็คทริค 1 นายสกลพัฒน์  มานะด ี ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  85 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง 2 นายธวัช แสงจันทร์ฉาย ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท ์ 098-1636998      

  โทรสาร -       

161 The Cop seminar & Resort  นายสิทธิเดช  สมบูรณ์
ศิลป ์

ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  106 หมู่ที่ 3  ถ.สุขุมวิท  ต.บางละมุง      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 095-917226       

162 บริษัท K.T.D. Electric&Telecom นายต้นตการ  แสงล้ํา ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๒ 
 

  25/6  ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง       

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20150      

  โทรศัพท ์ 038-705274       

163 บริษัท เคอรี่สยามซีพอรต์ จํากัด นายศิริโชต ิ โชโต ปวช.
2/5 

ไฟฟูากําลัง 

  11/3 หมู่ 1   ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุร ี 20230      

  โทรศัพท์ -       

164 ร้าน Pattaya 2 U นายพรพิพัฒน์  แปูน
ตระกลู 

ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  22/291-292 หมู่ที่ 10 นายธนวัฒน์  ทองดชติ
ฉัตร 

ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ขลบุร ี 20150      

  โทรศัพท์ 089-1099801      

  โทรสาร 038-724043       

165 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายกรเอก  แสงทวีสุช ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  15/17  หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-221643      

166 โรงพยาบาลวภิาราม แหลมฉบัง นายธนวัฒน์  ดอกจันทร์ ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  107  หมู่ที่ 10  ถ.สุขุมวิท นายศศิพงษ ์ บรรเทา ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  ต.ทุ่งสุขลา  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 038-491888       

167 การไฟฟูาส่วนภูมภิาค แหลมฉบัง นายกฤษฎา  แก้วกันทะ ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  93/35-37  หมู่ที ่10  ต.ทุ่งสุขลา นายธีรภัทร  ธัญญะพืช ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-182565      

168 บริษัท คอมพ์เทค ไอที โซลูช่ัน เซอร์วิส จํากัด นายธนายุทธ  นรการณ ์ ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  382/40  หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ นายวุฒิภัทร  เจรญิผล ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๓ 
 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-223945       

169 บริษัท ทริพย์มณมีีเดยี เน็ตเวริ์ค จํากัด นายพัทธดนย ์ สอนอุ่น ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  263/92  หมู่ที่ 12  ต.หนองปรือ นายหัสวรรษ  โรจณรงค์
เดช 

ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-249734      

170 บริษัท Terminal 21 pattaya นายธนโชต ิ  ราชเพียแก้ว ปวส.
2/2 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  777/1  หมู่ที่ 6  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 033-079777       

171 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นางสาวฮาวา  เล็มเละ ปวช.3 

  313 ถนนสีลม ต.สลีม อ.บางรัก  นางสาวขนิษฐา  ราชสิง
โห 

ปวช.3 

  จ.กรุงเทพมหานคร 10500 นางสาวศลิษา  หาระ
พัด  

ปวช.3 

  โทรศัพท ์ 0 - 2826 - 7744 นางสาวชนิกรานต ์ นิลวงค ์ ปวช.3 

  โทรสาร  - นางสาววัชราภรณ ์ สวยไทย
สง 

ปวช.3 

    นางสาวกัณฐิมา  คชเสนีย ์ ปวช.3 

    นายเกริกพล  กอบธัญ
กิจ 

ปวช.3 

    นางสาวณิชกานต ์ อ่อน
ประสป 

ปวช.3 

    นายณัฐพล  พรชัย
นิพันธ ์

ปวช.3 

    นายอภิชาต ิ โคตะ ปวช.3 

    นางสาวอรรถรวด ี ใจตรง ปวช.3 

172 ศรีธิคํา ค้าส่ง นางสาวสุข   รึนนา
รอด 

ปวช.3 

  57/5  หมู่ที่ 5  ต.หนองปลาไหล     

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ื20150     

  โทรศัพท์ 095-9366551       

173 บริษัท สหเครน อ๊อกช่ัน จํากัด  นางสาวฐิติยา  ใจรัมย ์ ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  309  หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด      

  ต.คลองตําหร ุ อ.เมืองชลบุร ี      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๔ 
 

  จ.ชลบุรี 2000      

  โทรศัพท์ 038-155251       

174 บริษัท บี แอนด์ ที โลจิสติกส์ จํากดั นางสาวชนากานต ์ คํา
จันทร์ 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  49/63  หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-494042       

175 บริษัท ตองแปด โลจสิติกส์ จํากัด  นางสาวชลธ ี กุดนอก ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  186 หมู่ที่ 8  ต.บางละมุง  นางสาวอารีญา  สําเภา
เงิน 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  อ.บางละมุง   จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 081-3773484       

176 บริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) นางสาวพัชรพร  เสน
เคราม 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  354 หมู่ที่ 6  ต.บ่อวิน       

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 033-140350       

177 ที่ทําการไปรษณีย์บางละมุง นางสาวณิชาภัทร  โพธิ์เงิน ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  290  หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ  นางสาวบุญญารัตน ์ สวย
ไทยสง 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-428225       

178 บริษัท เอสซี คอนเทนเนอร์ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส จํากดั 

นางสาวกมลชนก  พรม
เรือง 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  210/81  หมู่ที่ 9  ต.สรุศักดิ ์ นางสาวนิธิพร  ตุ้มสอาด ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20110      

  โทรศัพท์ 080-7956355       

179 บริษัท ศรีธิคํา  มารเ์ก็ตติ้ง จํากัด  นางสาวเดือน  อาจคํา
พันธ ์

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  51 หมู่ที่ 7  ต.หนองปลาไหล นางสาววนิดา   อินท
ประสาท 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  อ.บางละมุง   จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท ์ 095-7304600       

180 ที่ทําการไปรษณีย์อ่าวอุดม นางสาววัชิราภรณ ์ ฤกษ
เสน 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  215/8  หมู่ที่ 9  ต.ทุ่งสุขลา นางสาวเนตรนภา  ลาดถา ปวส.2 การจัดการโลจิ



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๕ 
 

รัมย ์ สติกส ์

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-352055       

181 บริษัทกฤตพงศ์ ขนส่ง จํากัด  นางสาวณิฐทิตา  แสงโท
โพธิ ์ 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  398/14  หมู่ที่ 8  ต.ตะเคียนเตี้ย      

  อ.บางละมุง   จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 090-9323556      

182 แม็กโค (สาขาพัทยาใต้) นายวิษณ ุ ประมูลสิน ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  22/24  หมู่ที่ 11  ถ.สุขุมวิท นายวรวิทย ์ บุญเพ็ญ ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-053400       

183 บริษัท บุญพิฆเนศ จํากดั      

  101/23  หมู่ที่ 2  ต.ตะเคียนเตี้ย นางสาวอัจฉราพรรร  นก
ทอง 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  อ.บางละมุง   จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-4900956      

  โทรสาร 093-9239566      

184 บ้านช้างกรุ๊ป สาขาพัทยา นางสาวจิตตรา  สีใส ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  234 ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ       

  อ.บางละมุง จ.ชลบรุี 20260      

  โทรศัพท์ 038-415415       

185 บริษัท เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย)จํากัด 

นางสาวจรีนา  ประเสริฐศิ
ริสุข 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  77 หมู่ที่ 8  ต.บางพระ       

  อ.ศรีราชา  จงชลบุร ี20110      

  โทรศัพท์ 038-774999      

  โทรสาร 038-775900      

186 บริษัท เอ็ม เอ ที โลจสิติกส์ จาํกัด นางสาวนวรัตน ์ วานิชยา
นนท์  

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  1/26 หมู่ที่ 4  ต.บึง  อ.ศรีราชา นางสาวอรณิชา  เรียง
ประดับ 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 065-3914599       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๖ 
 

187 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรสี์ จํากัด นางสาวสายรุ่ง  บํารุงทอง ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  38/9  หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-4042002       

188 บริษัท ซิงเกอร์ประเทสไทยจํากัด มหาชน 
(สาขาโปุง) 

นางสาวณ พัทยา  ช้างงา
เนียม 

ปวส.2 การจัดการโลจิ
สติกส ์

  55  หมู่ที่ 2  ต.โปุง  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 086-0707064       

189 บริษัทเอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ท เซอร์วิส 
จํากัด 

นายอัมรัตน ์ ไวยากรณ ์ ปวช.3 เครื่องมือกล 

  86/19 หมู่ที่ 4  ต.ตะเคียนเตีย้      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 089-0562680       

190 บริษัทประสิทธ์ิผล แมชชีนเนอรี่ จํากัด นายจิรพัฒน ์ ว่องไว ปวช.3 เครื่องมือกล 

  174/40 หมู่ที่ 7  ต.ทุ่งสุขลา นายพีรพัฒน ์ อยู่แก้ว ปวช.3 เครื่องมือกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20230 นายธนพัฒน์  โสภาเพยี ปวช.3 เครื่องมือกล 

  โทรศัพท์ 038-351485      

191 บริษัท KL Machine  Interpart Group 
Co.Ltd 

นายชยณรงค ์ คําเสน ปวช.3 เครื่องมือกล 

  17/23 หมู่ที่ 7  ต.บางละมุง นายศรณัย ู มาลยัพวง ปวช.3 เครื่องมือกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายธีรเทพ  สุขสนิท ปวช.3 เครื่องมือกล 

  โทรศัพท์ 098-9900281       

192 บริษัทโปรแมค็ แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย 
จํากัด 

นายวิทวัส  เมธีวรรณ ปวช.3 เครื่องมือกล 

  42/14-16  หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ       

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-622095      

193 บริษัท เวลล์ พรซีิชันแอนด์ซัพพลาย จํากัด นายกฤตภาส  รัตตนวิ
เชียน 

ปวช.3 เครื่องมือกล 

  132/12  หมู่ที่ 12 ต.ทับมา นายวัฒนวุธ  เมธีการย ์ ปวช.3 เครื่องมือกล 

  อ.เมืองระยอง  จ.ชลบุร ี21000      

  โทรศัพท์ 082-4659940       

194 บริษัท สแกน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด นายภูมิชนก  ทิพวัลย ์ ปวช.3 เครื่องมือกล 

  243/205-6  หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม      

  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๗ 
 

  โทรศัพท์ 038-061586       

195 โรงกลึง M Machine Shop นายศุภสิน  แจ่มกระจ่าง ปวช.3 เครื่องมือกล 

  58/1  หมู่ที่ 9  ต.บางละมุง      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 081-8278878       

196 บริษัท ซี อี เอส เกียร์ แอนด ์แมชชีนนิ่ง 
จํากัด 

นายพิสุทธ์ิ  ชูช่ืน ปวช.3 เครื่องมือกล 

  15/112-114  หมู่ที ่4  ถ.สุขุมวิท      

  ต.สุรศักดิ ์ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110      

  โทรศัพท์ 038-3105714      

  โทรสาร 038-310853       

197 บริษัท Pasho (Thailand) Co.Ltd นายทศวรรา  อินทะคง ปวช.3 เครื่องมือกล 

  137/7  หมู่ที่ 6  ต.มาบโปุง นายภาสวิชญ  อิทยุง ปวช.3 เครื่องมือกล 

  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 20160      

  โทรศัพท์ 038-4529104       

198 โรงกลึงบ้านฉาง  การช่าง นายสิทธศักดิ ์ เวียงแก้ว ปวช.3 เครื่องมือกล 

  131/1  หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท      

  ต.บ้านฉาง   อ.บ้านฉาง      

  จ.ระยอง 21130      

  โทรศัพท์ 089-9364595      

199 บริษัท Isuzu นายพศวัต  ตรงด ี ปวช.3 เครื่องมือกล 

  46/6  หมู่ที่ 8  ถ.สุขุมวิทล      

  ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 086-3253276      

  โทรสาร 038-223099       

200 บริษัท เอ็มดับเบิล้อี เอ็น จิเนียริ่ง จํากัด นายปิยพนธ ์ แจ่มศร ี ปวช.3 เครื่องมือกล 

  180/30   หมู่ที่ 11  ต.ทุ่งสุขลา      

  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230      

  โทรศัพท์ 038-762860      

  โทรสาร 038-762880      

          

201 ร้าน เพชรบูรพา เซอร์วิส นายมูฮาหมัด  ศูนย์รัมย ์ ปวช.3 เครื่องมือกล 

  105 ต.หนองยายบู ่ อ.ศรีราชา นายอธิราช  ไทยธรรม ปวช.3 เครื่องมือกล 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๘ 
 

  จ.ชลบุรี 20110 นายปกรณ ์ สัตยานุ
เคราะห ์

ปวช.3 เครื่องมือกล 

  โทรศัพท์ -       

202 โรงกลึงแม่แสง นายจิรพัฒน ์ เจือจาง ปวช.3 เครื่องมือกล 

  156/1  หมู่ที่ 2  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 065-2036846      

          

203 บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนดลยี จํากดั นายชนม์นันทร ์ งามสงวน ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  126/21  หมู่ที่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา นายบุญชัย  แซ่ไหน     

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท ์ 089-9242824       

204 บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด นายชินดนัย  พ่วงคุ้ม ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  623/1-4  หมู่ที่ 11      

  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 023-536999       

205 ระยองช่างเจียร นายชัยรัตน ์ พรมประสิทธ์ิ ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  360/9  หมู่ที่ 12  ถ.สุขุมวิท นายณัฐภมู ิ สานสุรณ ์ ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  ต.เนินพระ อ.เมือง        

  จ.ระยอง 21000      

  โทรศัพท์ 081-681928      

206 บริษัท เอ็มเอสเอ็ม ประเทศไทยจาํกัด นายบริรักษ์  แสงดาว ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  38/8  หมู่ที่ 5 ถ.นิคมอุตสาหกรรม นายพีรภัทร  แสงสว่าง ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 068-4119607       

207 บริษัท Maker Pro Engineering Co.Ltd  นายนพดล  บุญปกครอง ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  169/3  หมูที่ 8 ต.หนองปลาไหล นายกานจพล  ทองแพร ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบร ี20150      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๐๙ 
 

  โทรศัพท์ 083-5665997       

208 บริษัทโปรแมค็ แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย 
จํากัด 

นายณัฐนันท ์ อุตมะ ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  42/14-16  หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ  นายวรินทร  สุขโชติ ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150 นายธีรศักดิ ์ วงศ์ศรีพรหม ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  โทรศัพท์ 038-622095 นายธิติวุฒิ  ใจสะอาด ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

    นายอนุพงษ ์ ประกอบผล ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

          

209 บริษัท ศรีราชา เอ็นจิเนยีริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากัด 

นายพัทธพล  พึ่งโค ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  177/6  หมู่ที่ 5 ต.หนองขาม      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 038-482131       

210 บริษัทเอ็ม ที พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  นายสุวิวัฒน์  ป๎่นไทยวงศ ์ ปวช.
2/3 

เครื่องมือกล 

  216 หมู่ที่ 7  ต.หนองปลาไหล      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20110      

  โทรศัพท์ 038-066474       

211 บริษัทบิสซิเนส บรดิจ ์อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด 

นายชนธีร์  กาดนอก ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  251 หมู่ที่ 4  ถ.สุขุมวิท      

  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 094-6747447       

212 เรือนจําพิเศษพัทยา นางสาวสุภาพิชญ์  ทรัพย์
ประเทือง 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  57  หมู่ที่ 4  ต.หนองปลาไหล      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-170671       

213 บริษัท พีพี แอดวานซ ์1993 จํากัด  นายธนัยนันท ์ ทุมหอม ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  458/40 หมู่ที่ 4  ต.นาเกลือ นายงสาวแพรพลอย  คาด
สันเทียะ 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 094-9259888       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๑๐ 
 

214 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (โพธิสาร) นางสาวศิรินทิพย ์ มณี
รัตน ์ 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  186/35  หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 063-2193310       

215 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล(พัทยาสาย3) นางสาวภูฤทัย  จันทร์ดํา ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  124/72-73  หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ       

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 063-2193148       

216 เทสบาลหนองปลาไหล  นางสาวจันทร์จิรา  สม
มนัส 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  56/2  หมู่ที่ 4  ต.หนองปลาไหล นางสาวปรางค์ฉาย  ฉา
โยทัย 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-170668       

217 สํานักงานเทศบาลแหลมฉบัง นางสาวธัญชนก  รอดภัย ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  99 หมู่ที่ 10  ต.ทุ่งสุขลา  นางสาวสุทธิรักษ ์ บัวเขียว ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 นางอนุกูล  เสาราช ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  โทนศัพท์ 038-400808      

218 ธนาคารออมสิน นางสาวเอวิตรา  ธรรม
ศักดิ์ 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  460  หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ นางสาวอาริสยา  วินิช
พงษ์ 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 038-222002       

219 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ
บางละมุง 

นายไพศาล  โอกาศ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวฐานิกา  ป๎ทราช ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  โทรศัพท์ -       

220 บริษัท Nana Signs นางสาวปวีณา  พลูทรัพย ์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  8/84 หมู่ที่ 9  ต.หนองปรือ นางสาวนราเกตน ์ พง
สัมฤทธ์ิ  

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวสมติานัน  มั่น
หมาย 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  โทรศัพท์ 081-0039899       

221 มูลนิธิมือต่อมือ นายสุภัค  วินัยธรรมกลุ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  418/39  หมู่ที่ 10  ต.หนองปรือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี      



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๑๑ 
 

  โทรศัพท์ 089-1714198       

222 โรงพยาบาลบางละมุง นายกิตติพัฒธ ์ รักวงษ ์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  669  หมู่ที่ 5  ต.นาเกลือ  นายอนุวัฒน์  การขันที ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นายณัฐรินทร ์ เหมาะสม ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  โทรศัพท์ 038-411512 นายพงศธร  รุ่งแก้ว ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  โทรสาร 038-428464 นายธีรวัสส ์ สิงหะ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

223 สถานตรวจสอบสภาพรถ สุรีย์ (เจน๊ิด) นางสาวเพ็ญพิสุทธิ ์ มิดดี ้ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  171 หมู่ที่ 3  ต.หนองปลาไห นางสาวยุพารัตน ์ วรรณ
ชัย 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 081-2958221       

224 เทศบาลเมืองหนองปรือ นางสาวไพลิน  เกตุแก้ว ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  111 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ นางสาวอริสา  อําคา ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 นางสาวปิยะธิดา  แสนรถ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  โทรศัพท์ 038-933100      

  โทรสาร 038-933122       

225 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอท ีแหลมฉบงั นางสาวสุธิมา  ประมัด
สระน้อย 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  47  หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา นางสาวมาติกา  ไรปิ่น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 038-494006       

226 บริษัทRoyal Frogs - Home นายญัฐพงศ์  สุพงษ ์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  251 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 094-7400777       

227 เทศบาลเมืองหนองปรือ นางสาวพรไพลิน  เกตุแก้ว ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  111 หมู่ที่ 7  ต.หนองปรือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-933100      

  โทรสาร 038-933122       

228 บริษัท ดับเบ้ลยู.เจ.เลอว์เยอร์ กรุป๊ จํากัด นางสาวอภินันท ์ ป๎กโคทะ
ถัง 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  338  ถ.ลาดพร้าว  ต.วังทองหลวง       

  อ.พลับพลา  จ.กรุงเทพฯ 10310       

  โทรศัพท์ 089-7894960       

229 บริษัท อีซูซุพัทยา (สาขาบางแสน) นางสาวพรรณภัทร  สาย ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๑๒ 
 

พันธุ ์

  หมู่ที่ 8  ถ.สถุขุมวิท  ต.หนองปลาไหล นางสาวณัฐชยา   รุ่งเรือง ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-222420      

230 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรสี์ จํากัด นางสาวมณีวรรณ  นา
หนองตูม 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  38/9 หมู่ที่ 5  ถ.สุขุมวิท นางสาวณัฐชา  ตลอดไธ
สง 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา      

  จ.ชลบุรี 20230      

  โทรศัพท์ 038-404200       

231 บริษัท ดาเต้ ทีมพาวเวอร์ จํากัด นางสาวสุวิมล  โพธิ์กลิ่น ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  5/1-5/2  หมู่ที่ 3  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 090-6495997      

232 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นางสาวสิรภัทร  เสาร์แบน ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  15/17  หมู่ที่ 2  ต.นาเกลือ นางสาวสุวนันท์  สถานุทัต ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ 038-221643      

  โทรสาร 038-221818      

233 บริษัท สยามโกรว์ พีเพิล จํากดั นางสาวอภินันท ์ ป๎กโคทะ
ถัง 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  777/4  หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม      

  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี20230      

  โทรศัพท์ 063-8508032       

234 บริษัท โฟลเทคเวลิด ์ จํากัด  นายสหสัวรรษ  เมี้ยน
กลาง 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  16 หมู่ที่ 8  ถ.เลียบทางรถไฟ นายพีรพล  ภู่เอี่ยม ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง      

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 087-7397777       

235 บริษัทดูโฮม จํากัด (มหาชน)สาขาแหลมฉบัง นางสาวศิรินันท์   แสง
นาค 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง นางสาวมณีวรรณ  นา
หนองตูม 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  จ.ชลบุรี 20150      

  โทรศัพท์ 033-678899       



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๑๓ 
 

236 บริษัท โตโยต้าพัทยา จํากัด สํานักงานใหญ่ นางสาวศิรินันท์   แสง
นาค 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  55/4  หมู่ที่ 1  ต.นาเกลือ      

  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี20150      

  โทรศัพท์ -      

  โทรสาร 038-223901       
 

 
ที่มา : งานทวิภาค ีข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


