
ล ำดบัที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถำนประกอบกำร

ส ำนกังำนบริกำร กสท พทัยำ จ ำกดั (มหำชน)

CAT พทัยำใต้  124  ม.10 ถ.พทัยำใต้

ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ

เบอร์โทรศัพท ์ 033-00430104

ส ำนกึงำนบริกำรลูกค้ำ กสท มำบตำพดุ จ ำกดั

19 ถ.เมอืงใหมม่ำบตำพดุสำย6  ต.หว้ยโปง่ อ.เมอืง จ.ระยอง

โทรศัพท ์ 033-6586603

โรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้ำส์

213/2  ม.2   ถ.ชำยหำดพทัยำ ต.หนองปรือ  

อ.เมอืงพทัยำ   จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์ 038-361672

บริษทั ไทยออยล์ ทลูซีนเนอรีน เซอร์วิสเซส จ ำกดั

36/34 ม.5 ถนนสำย 332 ต.พลูตำหลำวง

อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20180

โทรศัพท ์038181751 ต่อ 4

โทรสำร 038181764

บริษทั แสงชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกดั

บ.แสงชัย เซอร์วิส แอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

491 ถ.สุขุมวิท  ต.หว้ยโปง่  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง

โทรศัพท ์  024-6611809

บริษทั พทีที ีโพลิเมอร์ โลจิสติก จ ำกดั

 พทีทีโีพลีเมอร์โลจิสติก(ส่วนซ่อมบ ำรุง) 

48 ถ.โรงปุ๋ย ต.มำบตำพดุ อ.เมอืง จ. ระยอง

ส ำนกังำนตันแทนบริษทัวิริยะประกนัภยัจ ำกดั(มหำชน) 

33/6 ม.8 ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์081-1695146

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

รำยชื่อสถำนประกอบกำรที่ท ำควำมรว่มมอืในกำรรบันักศึกษำเขำ้ฝึกงำน
ระดบั ปวช. สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์
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บริษทั ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน)

3BB สำขำชัยพฤกษ ์ 35/30-35/31 ม.9  ต.หว้ยใหญ่ 

อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 

โทรศัพท ์033-001-088

PATTAYA SIGN ALL THEPPRASIT CO.,LTD

301/84-85 ถ.เทพประสิทธ์ ต.นำเกลือ อ.บำงละมงุ จ. ชลบรีุ

โทรศัพท ์083-0203606

บริษทั ไอดี ซิต้ีท ีจ ำกดั (มหำชน) สำขำ0006

135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 

โทรศัพท ์038-773560
บริษทั ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน) สำขำบำ้นฉำง 

1/81-22 ม.1 ต.พลำ อ.บำ้นฉำง จ.ระยอง    

โทรศัพท ์038-602144

บริษทั ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน) สำขำสัตหบี   

TOT สัตหบี 619/15 ม.2  ต.สัตหบั  อ.สัตหบี  จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์038-437999

บริษทั มำรูยำซึ อนิดัสตรีส์ จ ำกดั

64/10 ม.4  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท ์038 959245 108

บริษทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ฝ่ำยซ่อมใหญ่อำกำศยำนอู่ตะเภำ  70/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท

 ต.พลำ อ.บำ้นฉำง จ.ชลบรีุ
โทรศัพท ์038-698035

ร้ำน พทัยำ ทยูู

20/291 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ  จ.ชลบรีุ
โทรศัพท ์ 0-3872-4072-3

บริษทั เบสทเ์ทค แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง จ ำกดั 

2002/1 ม.2 ต.แสมสำร อ.สัตหบี จ.ระยอง

โทรศัพท ์ 033 047167
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ร้ำน KJ ซ่อมคอม 

222/10 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230 

โทรศัพท ์ 087 5657122

ร้ำน กรีน เทคโนโลยี เซอร์วิส

189 ม.4 ต.นำจอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

โทรศัพท ์ 038 235175

ธนำคำรกรุงไทย สำขำสัตหบี 

189 ม.5 ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20180     

โทรศัพท ์ 038 438042

บริษทั ไทยออยล์ ทลูฯ 

36/34 ม.5 ถ.สำย 332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20180

โทรศัพท ์038 181751 4

บริษทั เอสท ูเอม็บรอยเดอร่ี แอนด์ ปร้ินท ์จ ำกดั 

503/20-21 ม.9 ถ.พทัยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 

โทรศัพท ์ 038 428522

บริษทั ไซน ์เมคเกอร์ จ ำกดั 

503/22 ม.9 ต.พทัยำกลำง อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20150

โทรศัพท ์ 038 428524

ส ำนกังำนบริกำรลูกค้ำ กสท แหลมฉบงั

50 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ  
โทรศัพท ์033678722 3

พ ีเอส เอ เทพประสิทธิ์

301-84-85 ถ.เทพประสิทธิ ์อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20260

โทรศัพท ์ 083 0203006

บริษทั ทโีอท ีจ ำกดั

1/81-82 ม.1 ต.พลำ อ.บำ้นฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท ์038 602000 1

ร้ำนแหลมบงัออกแบบและส่ิงพมิพ์

16 ม.9 ต.ทุ่งศุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 

โทรศัพท ์086 0086144
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SC Group 

40/9 หมู่ 4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ

บริษทั ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20230

โทรศัพท ์038 344300 1961

ร้ำน แอสวันบำยแอดไวซ์ (สำขำสัตหบี)   

187/22 ม.5 ถ.สุขุมวิท 65 ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ          
โทรศัพท ์087 9696690

บริษทั ระยองสตำร์ จ ำกดั                

109 ถ.สุขุมวิท ต.ทำ่ประดู่ อ.เมอืงระยอง

โทรศัพท ์ 038 614901 7

โรงแรมแซนดำเล รีสอร์ท พทัยำ      

389 ม.9 ซ.2 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ       

โทรศัพท ์ 038 422660 3

ร้ำน King It Com ตึกคอมศรีรำชำ  

โทรศัพท ์038 311354

ธนำคำรออมสิน สำขำบญุสัมพนัธ์

โทรศัพท ์ 038 068 938
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