
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

  เอกสารเลมน้ีไดจัดทําขึ้น เพ่ือรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ซึ่ง

คณะผูจัดทําไดปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมขอมูลบางสวน เพ่ือใหการแสดงขอมูลงายตอการคนหาและ    

ใชประโยชนในการเก็บขอมูลตอไป 
 

  ขอมูลที่ไดนํามาบรรจุไวมีทั้งหมด ๙ สวน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิค   

สัตหีบ  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปดสอน  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

ขอมูลงบประมาณการศึกษา  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลอาคารสถานที่  และขอมูล

ทางสังคม  ซึ่งเปนขอมูลที่ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนแหลงขอมูลทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย ฯ 
 

  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความ

รวมมืออนุเคราะหขอมูล ทั้งแนะนําสิ่งที่จะเปนประโยชนในการจัดทําเอกสาร หวังวาขอมูลเหลาน้ี     

จะเปนสารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการกําหนดทิศทาง  การจัดการศึกษาใหแกผูที่ตองการไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมและรวดเร็ว 

 

 

 

       

               

                     

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 สารบัญ 
  หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1
 - ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 4
 - สิ่งสักการะบูชา (พระพุทธญาณเรศ) 6
 - สิ่งสักการบูชา (ท้าวมหาพรหม) 7
 - ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 8
 - ทําเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 11
 - แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 12
 - แผนภูมิผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 13
 - แผนภูมิบริหารผู้อํานวยการวิทยาลัย 14
 - แผนภูมิบริหารงานสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 15
 - แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายทรัพยากร 16
 - แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 17
 - แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 18

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร 
 - สรุปจํานวนบุคลากร  ประจําปีการศึกษา 2559 19
 - ตารางสรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 20
 - ข้อมูลข้าราชการครู ประจําปีการศึกษา 2559 23
 - ข้อมูลครูจ้างสอน  ประจําปีการศึกษา 2559 33
 - ข้อมูลลูกจ้างประจํา  ประจําปีการศึกษา 2559 37
 - ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ประจําปีการศึกษา 2559 38

ส่วนที่ 3  ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปดิสอน
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 40
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 41

ส่วนที่ 4  ข้อมูลนักเรียน นกัศึกษา 
 - สรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559 43
 - สรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2559 44
  

 



 สารบัญ(ต่อ) 
  หน้า
 - จํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 1 45
 ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 1 47
    ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. ประจําภาคเรียนที่ 1  50
    ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวส. ประจําภาคเรียนที่ 1  51
    ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 2 52
 ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 2 54
    ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. ประจําภาคเรียนที่ 2  57
    ปีการศึกษา 2559 
 - จํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวส. ประจําภาคเรียนที่ 2 58
    ปีการศึกษา 2559 
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. 59
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส. 60

ส่วนที่ 5  ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
 - การจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2559 61
 - สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2559 62
 - การใช้เงินบํารุงการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2559 63

ส่วนที่ 6  ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 - รายการที่จัดซือ้จัดจ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559   64
 - รายการที่จัดซือ้จัดจ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559   65
 (ICT) 
  
  
  



 สารบัญ(ต่อ) 
  หน้า

ส่วนที่ 7  ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 - สรุปข้อมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ  66
    ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2559
 - สรุปข้อมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ  67
    ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2559
 - สรุปข้อมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 68
    ระดับ ปวช.  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 - สรุปข้อมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 98
    ระดับ ปวส.  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 - สรุปข้อมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 116
    ระดับ ปวช.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 - สรุปข้อมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 136
    ระดับ ปวส.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ส่วนที่ 8  ข้อมูลอาคารสถานที ่
 - ผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 169
 - ข้อมูลอาคารและสถานที่ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 170

ส่วนที่ 9  ข้อมูลทางสังคม 
 - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 177
 - ประวัติความเป็นมาของอําเภอสัตหีบ 188

ส่วนที่ 10  แหล่งที่มาของข้อมูล 
 - แหล่งที่มาของข้อมูล 190
 - คณะผู้จัดทํา 190

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ขอมลูพื้นฐาน 



 

 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  เพ่ือเปนพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 

 

พันธกิจ 

1. จัดและสงเสรมิการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึง ตอเน่ือง เสมอภาค และเปนธรรม 

4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและ

เทคโนโลยีของประเทศ 

5. สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม

วิชาชีพ 

6. วิจัย  สรางนวัตกรรม  จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน

วิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ 

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  1



 

 

7. การสรางและกระจายโอกาส 

8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 

โครงการ 

1. ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา) 

2. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสราง

องคความรูและนวัตกรรม) 

3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา 

4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 

8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 

9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 

12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 

14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 

17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 

18. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
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23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

25. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 

28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศเพ่ือสราง

ทุนปญญาชาติ 

29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา 

30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 

31. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

34. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 

37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

38.โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทยประวัติศาสตรหนาที่พลเมือง 

41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 

44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน 

45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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ขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
เรียนดี   มีวินัย   ใฝสรางสรรค 

ขยันทํางาน  ผสานคุณธรรม 
 

 คือ ปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใชเปนหลักในการดําเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยฯ  

ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
เปนองคกรแหงการเรียนรูสูความเปนเลิศทางดานวิชาชีพเพ่ือการทํางาน  

ผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. การบริหารจัดการเชิงรุก  โดยผูบริหารมีภาวะผูนํา 

2. การสรางความเปนหุนสวน 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

4. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. วิจัย พัฒนา และการจัดการองคการแหงการเรียนรู 

6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการบริหารงานทุกสวน 
 

อัตลักษณของนักศึกษา 
“ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม” 

 

เอกลักษณของวิทยาลัย 
“ดีและเกง”  

  

วัตถุประสงค 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีวัตถุประสงคมุงเนนในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี

ทักษะเย่ียม โดยผูเรียนจะตองมีความขยันอดทน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรู มีฝมือ มีความ

ชํานาญและประสบการณ สามารถที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพดวยความมั่นใจ พรอมทั้งมี

คุณธรรม มีนิสัยรักการทํางาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความซื่อสัตยและมีระเบียบวินัย มีความ

สํานึกในความเปนไทย ชวยกันดํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 
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จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1.  ผลิตนักเรียน นักศึกษาภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการใหไดตามเปาหมายของ

การปฏิรูปการศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพใหกับแรงงานนอกระบบเพ่ิมขึ้น 

2.  พัฒนาครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใหมีคุณภาพ และไดรับการยกยอง เชิดชูจาก 

สังคม  

3.  พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใหมีมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอนทั้งระดับ ปวช. 

ปวส. และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยความรวมมือ ๓ ฝายคือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ

สมาคมวิชาชีพ 

4.  ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

5.  มีสถานประกอบการจํานวนมากใหความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับนักศึกษา

เขาฝกงาน 

6.  มีระบบฐานขอมูลที่ทํางานประสานเปนเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 7.  บุคลากรเปนผูมีความรู ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ เปนที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  

 

ยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1  :  มุงพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใหสมัพันธกับ                     

                        ความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2  :  เพ่ิมโอกาสการเรียนและฝกอบรมวิชาชีพใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ 

ยุทธศาสตรที่ 3  :  สรางแรงจูงใจใหเกิดการตัดสินใจศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใน 

                        ระดับสูง 

ยุทธศาสตรที่ 4  :  สงเสริมใหครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพของครู 

ยุทธศาสตรที่ 5  :  สรางเสริมขวัญและกําลังใจใหครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ยุทธศาสตรที่ 6  :  ยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในดานการเรียน การสอนมุงสู 

                                   ความเปนสากล 

ยุทธศาสตรที่ 7  :  จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 3 ฝายทั้ง 

                                 ภายในประเทศและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 8  :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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ส่ิงสักการบูชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พระพุทธญาณเรศ 
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ส่ิงสักการบูชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

 

 

 
 

  ทาวมหาพรหม 
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ประวัติความเปนมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ที่ต้ัง 

 เลขที ่ 193 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี มีเน้ือที่ 64 ไร 3 งาน       

20 ตารางวา 

 

 การจัดต้ัง 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัด

ต้ังขึ้นตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐออสเตรีย  โดยรัฐบาลสหพันธ

สาธารณรัฐออสเตรีย เสนอใหความชวยเหลือดานวิชาการ เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผูเช่ียวชาญมา

ชวยใหคําแนะนําเก่ียวกับการติดต้ังการทํางานของเครื่องจักรกล และการฝกอบรมนักเรียนนักศึกษา 

สวนรัฐบาลไทย เปนผูจัดหาที่ดินทําการกอสรางอาคารเรียนโรงฝกงาน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ตามที่ทั้ง

สองฝายเห็นชอบ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตชางเทคนิคใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

2. เพ่ือใหนักเรียนนัก-ศึกษา เกิดทักษะตรงกับมาตรฐานชางเทคนิคและสถานประกอบการ 

3. เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนการสอนกับชางอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา 

ในภาคตะวันออก 

 

 ความเปนมา 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการ   ไดกําหนดใหจัดต้ังโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ                 

ณ บานอําเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 64 ไร 3 งาน 20 ตารางวา 

 วันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.)  และ

ใชช่ือภาษาอังกฤษวาTHAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเน่ืองจากเปนโรงเรียนที่ต้ังอยู

หางไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไมสะดวกทางโรงเรียนจึงจัดใหมีหอพักนักเรียน-นักศึกษา โดยมี

หอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ช้ัน และอาคารหลังไม   ทําใหครู-อาจารยและนักเรียนมีความผูกพัน 

รักใครกันเปนอันมาก ปจจุบันการเดินทางสะดวกสบายขึ้น ประกอบกับจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

อาคารหอพัก จึงไดถูกยกเลิกในปการศึกษา 2533 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2520 กรมอาชีวศึกษาไดจัดพิธีรับมอบอุปกรณใหกับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ

อยางเปนทางการโดย Mr.Kari  Peterlik  เอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทยผูแทนรัฐบาล

ออสเตรียเปนผูมอบนายภิญโญ สาธรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ันเปนผูแทนรัฐบาลไทยเปน
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ผูรับมอบวันที่ 2 สิงหาคม 2533 กระรวงศึกษาธิการไดประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบสังกัด

กองโรงเรียนเปนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใชช่ือภาษาอังกฤษวา THCHNICAL 

COLLEGE SATTAHIP CHONBURI 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2533 ไดมีการลงนามในบันทึกชวยจํา ระหวาง Mr. Hoch Lenitner 

เจาหนาที่ระดับสูง ผูแทนรัฐบาลออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญย่ิง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผูแทน

รัฐบาลไทยในโครงการใหความชวยเหลือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 – 2537) โดยมี  

ฯพลฯ HE.Dr. Alois Mock รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศของออสเตรียเปนสักขีพยาน  

โครงการน้ีไดแบงการจัดสง เครื่องจักรอุปกรณ ออกเปน 4 ระยะดังน้ี 

- ระยะที่ 1 สิงหาคม 2533 จัดสงอะไหลและอุปกรณบางอยางมาเพ่ือชวยซอมเครื่องจักรอุปกรณ

เดิมซึ่งชํารุดและเพ่ิมเติมอุปกรณและเครื่องจักร คิดเปนเงิน 2,477,450.62 บาท และ 19 พฤศจิกายน 

2533  มอบเงินจํานวน 991,872.52 บาท ใหวิทยาลัยฯ ดําเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณภายในประเทศ 

- ระยะที่ 2  กุมภาพันธ 2537 ไดจัดสงอะไหลและอุปกรณเพ่ิมเติมเปนเงิน 1,748,934.74 

บาท 

- ระยะที่ 3 พฤษภาคม 2539 จัดสงเครื่องจักรอุปกรณ ที่ทันสมัยเปนเงิน 8,335,160.66 บาท  

และผูเช่ียวชาญจํานวน 4 คน มาดําเนินการติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ และแนะนําการใช 

- ระยะที่ 4 กันยายน 2539 จัดสงเครื่องจักรอุปกรณ ที่ทันสมัยมาเพ่ิมเติม ในสวนที่เหลือและ 

จะมีผูเช่ียวชาญมาปฏิบัติหนาที่อีกประมาณ 5 - 6 คน และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหมตาม

โครงการใหความชวยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผูเช่ียวชาญชาวออสเตรียที่มา

ปฏิบัติงานในชวงที่ 3 ของโครงการฯ ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2539 มีดังน้ี 

1. Mr.Hermann  Kotzmann หัวหนาผูเช่ียวชาญ 

2. Mr.Kurt  Reiter  ผูเช่ียวชาญชางหลอโลหะ  

3. Mr.Christian  Gruber ผูเช่ียวชาญชางเช่ือม 

4. Mr.Gerhard  Mayer  ผูเช่ียวชาญชางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

อีกทั้งในปการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดรับเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนโดย

ฯพณฯ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม   ไดมอบโลรางวัลดีเดน

โดยมี นายวิชัย  ปอมประเสริฐ ผูอํานายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในครั้งน้ันเปนผูรับมอบ วิทยาลัยฯ 

ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปการศึกษา 2534   ในฐานะสถานศึกษา

ดีเดนในระดับอุดมศึกษาของเขตการศึกษาที่ 12 ป พ.ศ. 2536 และเปดทําการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ป มีฐานะเทียบเทาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

เครื่องกล และเปดสอนในสาขาวิชาเครื่องมือกล อีก 1 สาขา ในปการศึกษา 2537 

นอกจากน้ีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยังเปนศูนยการศึกษาของนักศึกษาสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปดทําการเรียนการสอนต้ังแตป

การศึกษา 2536 – ปการศึกษา 2540 มีทั้งสิ้น 5 สาขา คือ 
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1. เทคโนโลยีกอสราง 

2. เทคโนโลยีการผลิต 

3. เทคโนโลยีเครือ่งกล 

4. เทคโนโลยีไฟฟา 

5. เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบยังไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเขารวมพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ 

และบุคลากรในสถานศึกษาโดยไดรับเงินกูจากสํานักงาน OECF ประเทศญี่ปุน ซึ่งจะมอบใหกรมอาชีวะ

ศึกษาเปนเงินทั้งสิ้น 1,913.3 ลานบาท และเงินสมทบจากรัฐบาลไทยอีก 569 ลานบาททั้งน้ี 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปน 1 ใน 10 วิทยาลัยฯ ที่จะมีสวนไดรับเงินจํานวนหน่ึงจากยอดดังกลาวจะ

นํามาพัฒนาแผนกชางเทคนิคการผลิตและชางกลโรงงานเพ่ือเปนศูนยกลางการศึกษาในภาคตะวันออก 

ระยะเวลาโครงการต้ังแต พ.ศ. 2537 – 2541 

ในปพ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0604/038 สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 18 มกราคม 2548  ตามความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหจัดต้ังศูนยเครือขายการอาชีวศึกษานานาชาติ ณ สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในระดับภูมิภาคอีก 3 แหง โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไดรับคัดเลือก

ใหเปนสถานศึกษาที่ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดต้ังศูนยเครือขายอาชีวศึกษานานาชาติของภาค

ตะวันออก  

เมื่อ พ.ศ. 2548 ไดรับยกยองใหเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาตนแบบ (Super Model)       

แหงเดียว ประเภทวิทยาลัยเทคนิค ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในป พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ไดรับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนสถานศึกษาดีเดน 

รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา โดยเขารับพระราชทานโลรางวัลดีเดนจาก สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   โดยมีนายสมชาย  ธํารงสุข   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   

ในครั้งน้ัน เปนผูเขารับพระราชทาน 

ป  พ.ศ. 2553 นายจักรพันธ   เ น่ืองจํานงค  นักศึกษาแผนกชางเขียนแบบเครื่องกล 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เขารับเกียรติบัตรและรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 
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ลําดับ รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. นายประพัฒน แสงวนิช พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2513 

2. นายสงวน แกวมรกต พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2513 

3. นายสกุล เวชชกร พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2519 

4. นายจรุง ผาสุวรรณ พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522 

5. นายจรูญ ชูลาภ พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528 

6. นายสงวน บุญปยทัศน พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530 

7. นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531 

8. นายวิชัย ปอมประเสริฐ พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535 

9. นายสุชิน วังบรรพต พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 

10. นายทรงสวัสด์ิ ทิพยคงคา พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 

11. นายสมศักด์ิ สุหรายคิมหันต พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 

12. นายพิษณุ จงไพบูลยสวัสด์ิ พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 

13. นายวัชระ อนุศาสนกุล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 

14. นายสมชาย ธํารงสุข พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

15. นายวัชรินทร ศิริพานิช พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 

16. นายศักด์ิชัย          ธีระประทีป พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

ทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายพรชัย   ค่ายใส 

งานบริหารงานทั่วไป
นางศันสนีย์   ทุกข์สูญ

งานบุคลากร
นางนพวรรณ  กสิพร้อง 

งานการเงิน
นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ 

งานบัญช ี
นางจันทนา   มงคลพงษ์

งานพัสดุ 
นางวิไลวรรณ  เกตุบรรลุ
งานอาคารสถานที่
นายประจวบ   นากร

งานทะเบียน
นายศุภชัย   ถึงเจริญ

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุรีย์พร   บุญน้ําชู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

ฝ่ายวิชาการ
นายประดิษฐ   ฮกทา 

งานแผนและงบประมาณ
นายคมสรรค์   ภูทอง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี

งานความร่วมมือในและต่างประเทศ
นายพิเชษฐ์  มีมั่งคัง่

งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ
นายเฉลิมศักดิ์   มัดทะมณฑล

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายขวัญชัย   สงวนพงษ์ 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายเกียรติชัย   สารยิะสุนทร 
นายชูสกุล   พรหมมาศ

งานปกครอง
นายชัยพฤกษ์   วิเศษประสิทธิ์ 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม

งานครูที่ปรึกษา
นางศันสนีย์  ทุกข์สูญ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางวิยะวรรณ   ปิ่นโพธิ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายพันธ์ศักดิ์   พลอินทร์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายสาธิต   วรรณสุทธิ์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 

งานสื่อสารการเรียนการสอน 
นายปพนพัทธ์   พิมพ์คต 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร  น้อยวัฒนกุล 

นายศักดิ์ชัย   ธีระประทีป 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
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แผนภูมิผูบริหารวทิยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประดิษฐ   ฮกทา 

รองฯ ฝายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท 

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรชัย   คายใส 

รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรชัย   ปนสุวรรณ 

รองฯ ฝายพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

นายศักด์ิชัย   ธีระประทีป 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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แผนภูมิบริหารผู้อาํนวยการวิทยาลัย 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

นายประดิษฐ   ฮกทา 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

นายพรชัย   ค่ายใส 
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานทะเบียน  
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา      
- งานปกครอง         
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 

นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 
รองฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

- แผนกวิชาต่าง ๆ คือ
   - แผนกสามัญสัมพันธ์ 
   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
   - แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน 
   - แผนกช่างยนต ์
   - แผนกช่างกลโรงงาน 
   - แผนกช่างเชื่อมโลหะ 
   - แผนกช่างไฟฟ้า 
   - แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - แผนกช่างก่อสร้าง 
   - แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล 
   - แผนกเมคคาทรอนิกส์ 
   - แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม 
   - แผนกวิชาการบัญชี 
   - แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล                 
- งานวิทยบริการและห้องสมุด 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 
- งานหลักสูตรพิเศษ 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- งานแผนงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานความร่วมมือในและต่างประเทศ 
- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

นายศักดิ์ชยั   ธีระประทีป 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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                แผนภูมิบรหิารสถานศึกษาฝายวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายประดิษฐ   ฮกทา 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน 

นายสาธิต   วรรณสุทธิ ์

เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตร         

การเรียนการสอน 
   - นายเจษฎา   รัตนปราการ 

   - นางสาวภัสพร  ชัชวาล 

   - นายสมภพ  สุขก้ี 

   - นางสาวสุพรรณี แจมสวาง 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายนพพร   นอยวัฒนกุล 

เจาหนาท่ีงานวัดผลและประเมินผล 

   - นางสุกาญจนดา   สายคําวงศ 

   - นางสาวจุรีมาศ  ปนแกว 

งานวิทยบริการและ

หองสมุด 
นางภัทราดา  พรอมภณัฑวัฒนะ 

เจาหนาท่ีงานวิทยบริการและ

หองสมดุ 

   - นางอัจฉรา  นาคอาย 

   - นางจินตนา  จินดาศร ี

   - นางสาวสาวิตรี สายวิเศษ 

   - นางสาวชุติมา  วงษรัตนะ 

   - นางสาวเบญจวรรณ  วงศใหญ 

   - นางสาวมลฤดี  มรรคผล 

งานอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาค ี

นายสุวัฒน  บรรเทาทุกข 

เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษา    

ระบบทวิภาคี 

   - นางรจนา   กนกมหกุล 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายปพนพัทธ   พิมพคต 

เจาหนาท่ีงานสื่อการเรยีนการสอน 

   - นางกฤตาณัฐ  ผองศร ี

   - นายวิทวัส  เปยปลกู 

   - นางสาวภัสพร   ชัชวาล 

   - นายวิรัตน   เจริญสขุ 

แผนกสามัญสมัพันธ 

   - นางรัชพินทร  สุดประเสรฐิ 

แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 

   - นางสาวรจนา  กนกมหกุล 

แผนกชางกลโรงงาน 

   - นายเอกชัย   หมื่นใจกลา 

แผนกชางยนต 

   - นายฉัตรชัย   ฤกษสังเกตุ 

แผนกชางเช่ือม 

   - นายสมบัติ   หิริโอตัปปะ 

แผนกชางกอสราง 

   - นายคณิต   เมฆศิรนิภาพงศ 

แผนกชางเขียนแบบเครื่องกล 

   - นางรุงทิวา   สาริยะสุนทร 

แผนกชางไฟฟา 

   - นายวชิระ   สุขมหา 

แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 

   - นายทองคาํ   แกวสขุ 

แผนกเครือ่งมือวัดและควบคุม 

   - นายบรรจง   ศักด์ิวนิชล 

 

หัวหนาแผนก/แผนกวิชา 

แผนกเมคคาทรอนิกส 

   - นายสมบัติ   อินยิน 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - นางสายชล   สุขน่ิม 

แผนกเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

   - นางสจี   พรหมมาศ 

แผนกการโรงแรมและการทองเท่ียว 

   - นางวิยะวรรณ  ปนโพธิ ์

แผนกการบัญชี 

   - นางจันทนา   มงคลพงษ 

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   - นายคมสรรค   ภูทอง 

แผนกระบบขนสงทางราง 

   - นายชัยพฤกษ  วิเศษประสิทธิ ์

แผนกไฟฟายานยนต 

   - นายขวญัชัย  สงวนพงษ 

แผนกชางซอมอากาศยาน 

   - นายสาธิต  วรรณสทุธิ ์

แผนกตรวจสอบโดยไมทําลาย 
   - นายเฉลมิศักด์ิ  มัดทะมณฑล 

งานหลักสูตรพิเศษ 

นายธีระยุทธ   นุยนุน 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายบริหารทรัพยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชัย   คายใส 

รองผูอํานวยการฝายบรหิารทรัพยากร 

 

งานบริหารทั่วไป 

นางศันสนีย   ทุกขสญู 

เจาหนาท่ีงานบริหารท่ัวไป 

   - นางสาววิภารัตน  ชาวสวน 

   - นางวิลาวัลย   วรประสพ 

   - นางสาวสมจินต  อารีศิลป 

   - นางสาวละมุล  นากร 

   - นางสาวนฤมล ปญญาสิทธ์ิ 

    

 

งานบุคลากร 

นางนพวรรณ  กสิพรอง 

เจาหนาท่ีงานบุคลากร 
   - นางสาวณภณัฏฐ  สุระชน 

   - นางสาววิภาดา  ชัยปญญา 

    - นางสาวทัศวรรณ  พุฒนิล 

   - นางวรรณวไิล  ครุฑธา 

 

งานการเงนิ 

นางธนัชพร   เมฆศิรนิภาพงศ 
 

เจาหนาท่ีงานการเงิน 
  - นางสาวสจิุตรา  ยวนใจ 

  - นางพิมพลดา เรืองสทุธ ิ

  - นางสุพรรณี  รักษาแกว 

  - นางสาวนุสรา  ทองมา 

 

งานทะเบียน 

นายศุภชัย  ถึงเจริญ 

เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
  - นางชุลีพร   รุหการ 

  - นายนพพล  สุภารักษ 

  - นางสาวรัตติกาล  ศรีกงพาน 

  - นางสาวพิไลพร  ทินสี 
  - นางสาวหนึง่ฤดี  ศรีกลับ 

 

งานการบัญชี 
นางจันทนา   มงคลพงษ 

เจาหนาท่ีงานการบัญชี 
  - นางสาวอัญชนา  เจตสัมฤทธ์ิ 

  - นางรัชพินทร  สุดประเสริฐ 

  - นางธนิดา ยอดแกว 

  - นางสาวชัญญานุช  สุดพุม 

 

งานประชาสัมพันธ 

นางสาวสุรียพร   บุญน้ําชู 

เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 

 - นายนพรัตน  รุงเรอืงจินดา 

 - นางสาวภัสพร  ชัชวาล 

 - นายนรเศรษฐ   ศิรไิปล 

 - นางศิริอัมพร  พลอนิทร 

 

 

งานพัสดุ 

นางวิไลวรรณ  เกตุบรรลุ 

เจาหนาท่ีงานการพัสด ุ

  - นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 

  - นางสาวผองเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
  - นางสาวศศิวิมล  มนัทยา 

  - นางสาววิณิชยา  บุญราช 

  - นางลีลาวรรณ  เกตุแกว 

 

งานอาคารสถานที ่

นายประจวบ  นากร 

 

เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

  - นายสาโรจน   อรุณฉาย 

  - นายณรงค   ศรีหาธาตุ 

  - นายปฏิวัฒน   อรรถนาถ 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นายพรชัย   ปนสุวรรณ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

 

งานครทูี่ปรึกษา 

นางศันสนีย   ทุกขสูญ 

เจาหนาที่งานครุที่ปรึกษา 

  - นางสาวสิรินทร  มูลสวัสดิ ์

  - นางสาวพรนภา  อินหลี 

  - นางสาวกรรณิการ  บีกขุนทด 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นายสถาพร   อุนเรือนงาม 

เจาหนาท่ีงานกิจกรรม 

  - นายนพพล  เพ็งนู 

  - นางสาวณัฐกฤตา  สีทิม (อชท.) 

  - นายปญญา  รุงแจง (ดนตรี) 

  - วาท่ี ร.ต.ชัยพฤกษ  วิเศษประสิทธิ์ 

(งานนักศึกษาวิชาทหาร) 

  - นายอภิชาติ   หารสุโพธิ์ (งานลูกเสือ – 

เนตรนารี) 

  - นางสาวยุพาภรณ  ฤทธิ์เรืองรุง 

แผนกชางกอสราง 

  - นายสุพจน  ชินอมรเลิศ 

แผนกชางเมคคาทรอนิกและเครื่องมือวัด 

  - นายนพพร  นอยวฒันกุล 

แผนกชางไฟฟากําลัง 

  - นายบดีรัฏฐ   นิ่มเสนาะ 

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  - นางสาวธนาภรณ  ทวีสุข 

แผนกการโรงแรมและการทองเท่ียว 

  - นางพิมพรรณ  ปญจขันธ 

แผนกชางเช่ือมโลหะ 

  - นายปฏิวัฒน   อรรถนาถ 

แผนกชางกลโรงงาน 

  - นายสมเกียรติ  สมพอง 

แผนกชางเขียนแบบเครื่องกล 

  - นางสาวสิรินทร  มูลสวัสดิ ์

แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 

  - นายวีระพล  ดําเนินพานิช 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  - นางสาวอุมาพร  สอนนุช 

แผนกการบัญชี 

  - นางสาวเตือนใจ  ภักดีลน 

 

งานปกครอง 

วาที่ ร.ต.ชัยพฤกษ  วิเศษประสิทธิ ์

เจาหนาท่ีงานปกครอง 

  - นายอนุชัย  สรุิยมาศ 

  - นายวรุตม   ออยผาดวง 

  - วาท่ี ร.ต.หญิง ปฐมาพร   สุวรรณโชต ิ

  - นางสาวเมธาวี   จะระงับ 

แผนกชางยนต 

  - นายพิทยา  ภูปลื้ม 

แผนกชางกอสราง 

  - นายสุพจน  ชินอมรเลิศ 

  - นางสาววิภารัตน  ชาวสวน 

แผนกชางเช่ือมโลหะ 

  - นายเฉลิมศักดิ์  มัดทะมณฑล 

แผนกชางกลโรงงาน 

  - นายสุพล  หาญชนะ 

แผนกชางเขียนแบบเครื่องกล 

  - นางสาวสิรินทร  มูลสวัสดิ ์

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - นางสายชล  สุขนิ่ม 

แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 

  - นายพันธศักดิ์  พลอินทร 

แผนกชางเมคคาทรอนิกสและเครื่องมือวัด 

  - นายสมบัติ  อินยิน 

แผนกชางไฟฟากําลัง 

  - นายเจษฎา  รัตนปราการ 

แผนกการโรงแรมและการทองเท่ียว 

  - นางพิมพรรณ  ปญจขันธ 

แผนกการบัญชี 

  - นางสุพัฒนา  อุดมทรัพย 

แผนกสามัญสัมพันธ 

  - นางสําเริง  พลเวียง 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 

นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์ 

เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

   - นางสาวพิไลวรรณ   มาตเลิง 

   - นายประชิต   รัตนพลแสน 

   - นางสาวมณฑริา  สาลกุีล 

งานโครงการพิเศษ 

และการบริการชุมชน 

นายพันธศักด์ิ   พลอินทร 

เจาหนาท่ีโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 

  - นายธวัชชัย   รัตนะ 

  - นางโสภา  แบบอยาง 

งานแนะแนวอาชีพและ 

การจัดหางาน 

นายเทิดศักด์ิ   ตราชูธนวัฒน 

เจาหนาท่ีงานแนะแนวและ 

การจัดหางาน 
  - นางสําเริง   พลเวยีง 

  - นางสาวสยมุพร  กุมพันธ 

  - นายคเณศ   เช่ียวชาญ 

  - นางสาวปานวาด  พลูสวสัด์ิ 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายคมสรรค   ภูทอง 

เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

  - นายไพโรจน   ครองตน 

  - นางสจี   พรหมมาศ 

  - นางสาวธนาภรณ   ทวีสุข 

  - นายประชิต  รัตนพลแสน 

  - นายณัฐพล  ชมอินทร 

  - นายอภิพัฒนกิจ  แกวเนียม 

  - นางสาวศิรินันท  บัวแกว 

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นางกฤตาณัฐ  ผองศรี 

 

 

งานความรวมมือในและ

ตางประเทศ 

นายพิเชษฐ  มีมั่งคัง่ 

 

เจาหนาท่ีงานความรวมมือและ

ตางประเทศ 

  - นางวรกัญญา   ขวัญมวง 

  - นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง 

 

งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ 

 

 เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

  - วาที่ ร.ต.อรรถสิทธ์ิ   จูปราง 

  - นางสาวสมพร  วรรณสวัสดิ์ 

 

งานสงเสริมผลิตผลการคา 

และประกอบธุรกิจ 

นายเฉลิมศักด์ิ   มัดทะมณฑล 

เจาหนาท่ีงานสงเสริมผลผลติ 

การคาและประกอบธุรกิจ  

  - นางพิมพรรณ   ปญจขันธ 

  - นายบดีรัฏฐ  นิ่มเสนาะ 

  - นางพัสสุดา   เรืองวัฒนานนท 

  - นางสาวพรนภา  สังขกรณ 

 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและ

สิ่งประดิษฐ 

นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร (งานวิจัย) 

นายชูสกุล  พรหมมาศ (งานส่ิงประดิษฐ) 

เจาหนาท่ีการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ 

   - นายวีระพรรณ   กระจับเงิน 

   - นายเกียรติชาย  เกตุแกว 

   - นางสจี   พรหมมาศ 

   - นายเจษฎา   รัตนปราการ 

เจาหนาท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 

  - นางอนุธิดา  ทองพรวน 

 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  18



 

 

 

สวนที่ 2 ขอมลูบุคลากร 



ผูบริหาร 5

ขาราชการครู 101

ขาราชการพลเรือน 3

พนักงานราชการ 18

ลูกจางประจํา 4

ครูจางสอน 43

ลูกจางชั่วคราว 45

รวม 219

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจํานวนบุคลากร ประจําปการศึกษา 2559

5 

101 
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43 

45 

สรุปจํานวนบุคลากร ประจําปการศึกษา 2559 

ผูบริหาร 

ขาราชการครู 

ขาราชการพลเรือน 

พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา 

ครูจางสอน 

ลูกจางช่ัวคราว 
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ผูบริหาร

ผูบริหาร 5 5 4 1 1 4  

รวมผูบริหาร 5 5 4 1 1 4

2. ขาราชการครู

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 12 12 3 4 5 8 4

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 7 7 1 6 2 5

แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 2 2 2 1 1

แผนกวิชาชางยนต 11 1 12 3 1 6 2 9 3

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 1 4 1 2 1 2 2

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 10 10 1 4 4 1 8 2

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 7 7 1 5 1 5 2

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 7 1 8 1 1 2 3 1 4 4

แผนกวิชาชางกอสราง 5 1 6 3 1 2 6

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 3 14 17 1 1 2 2 7 4 4 13

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 3 3 1 2 3

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 5 2 1 1 1 5

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 3 4 2 1 1 3 1

แผนกวิชาการบัญชี 4 4 1 2 1 2 2

รวมขาราชการครูผูสอน 67 34 101 3 2 14 10 36 15 14 7 53 48

3. ขาราชการพลเรือน

เจาหนาที่พนักงานธุรการ 2 2 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 1 1 1

รวมขาราชการพลเรือน 3 3 2 1

4. พนักงานราชการ

พนักงานราชการครู 7 11 18 1 17

รวมพนักงานราชการ 7 11 18 1 17

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จํานวน

ตําแหนง
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ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตร
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ครูผูชวย

สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ต่ํา
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ป.

ตร
ี

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับตําแหนง
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5. ครูจางสอน

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 4 1 5 1 4

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 3 3 3

แผนกวิชาการบัญชี 2 2 2

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 1 1 2 2

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2 2

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3 3

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 4 4

แผนกวิชาชางยนต 1 1 1

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 1 1 1

แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 1 1 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 5 6 11 1 10

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 3 2 5 5

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 2 1 3 3

รวมครูจางสอน 28 15 43 3 40

6. ลูกจางประจํา

พนักงานขับรถยนต 1 1 1

นักการภารโรง 1 1 1

พนักงานพิมพดีดชั้น 1 1 1 1

ยามรักษาความปลอดภัย 1 1 1

รวมลูกจางประจํา 3 1 4 4

7. ลูกจางชั่วคราว

เจาหนาที่งานการเงิน 2 2 2

เจาหนาที่งานบัญชี 2 2 2

เจาหนาที่งานพัสดุ 3 3 2 1

เจาหนาที่งานสารบรรณ 1 1 1

เจาหนาที่งานทะเบียน 3 3 1 2

เจาหนาที่งานบุคลากร 1 1 1

เจาหนาที่งานปกครอง 1 1 1
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สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
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กว
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ตร
ี

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับตําแหนง

เจาหนาที่งานแนะแนว 1 1 1

เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา 1 1 1

เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 1 1

เจาหนาที่งานทวิภาคี 1 1 1

เจาหนาที่งานวัดผล 1 1 1

เจาหนาที่งานหองสมุด 4 4 3 1

เจาหนาที่งานสวัสดิการ 1 1 1

เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 1 1 1

เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ 1 1 1

เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 1 1 2 1 1

เจาหนาที่งานศูนยบมเพาะ การคา ฯ 1 1 1

เจาหนาที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1 1

เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ 1 1 1

เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 1 1

เจาหนาที่แมบานและนักการภารโรง 7 4 11 11

เจาหนาที่ขับรถยนต 3 3 3

รวมลูกจางชั่วคราว 11 34 45 21 24

รวมทั้งสิ้น 121 98 219 3 2 14 10 36 15 18 7 1 0 1 63 126 29
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท /เอก หนาที่รับผิดชอบ

ฝายบริหาร

1 นายศักดชัย  ธีระประทีป ผอ. ค.ศ. 4 ศษบ. บริหารศึกษา , นบ.นิติศาสตร คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ผอ. วท.สัตหีบ

2 นายพรชัย  คายใส รอง ผอ. ค.ศ. 4 วท.บ.เกษตรกลวิธาน กศ.ม. บริหารการศึกษา รอง ผอ. ฝายบริหารทรัพยากร

3 นายประดิษฐ  ฮกทา รอง ผอ. ค.ศ. 2 ปรด.บริหารอาชีวและเทคนิคการศึกษา ปรด.บริหารอาชีวและเทคนิคการศึกษา รอง ผอ. ฝายวิชาการ

4 นายพรชัย  ปนสุวรรณ รอง ผอ. ค.ศ. 2 คอบ.ครุศาสตรอุตสาหกรรม ศษม.การบริหารการศึกษา รอง ผอ. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

5 นายสุนทร  เรืองวัฒนานนท รอง ผอ. ค.ศ. 2 วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอม.ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส รอง ผอ. ฝายแผนงานและความรวมมือ

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

1 นางวิยะวรรณ ปนโพธิ์ ครู ค.ศ. 1 คศ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

2 นางพิมพรรณ  ปญจขันธ ครู ค.ศ. 1
ศศ.บ. การจัดการบัญชี , ศศ.บ การ

โรงแรมและภัตตาคาร

จนท.งานปกครอง สาขาวิชาการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว

3 นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวกนก ครูผูชวย ศศ.บ.อุตสาหกรรมทองเที่ยว บธม.การจัดการทองเที่ยว ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาการบัญชี  

1 นางวิไลวรรณ   เกตุบรรลุ ครู ค.ศ. 3 บธ.บ.บริหารการจัดการ กศ.ม.บริหารการศึกษา หัวหนางานพัสดุ

2 นางสุพัฒนา   อุดมทรัพย ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.การบริหารทั่วไป จนท.งานปกครอง สาขาวิชาบัญชี

3 นางจันทนา  มงคลพงษ ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.บัญช,ี บธ.บ.การโรงแรมและ ศศม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี

การทองเที่ยว หัวหนางานบัญชี

4 นางสาวสุจิตรา   ยวนใจ ครู ค.ศ. 1 บธ.บ. การบัญชี จนท.งานการเงิน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลขาราชการครู  ประจําปการศึกษา 2559
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท /เอก หนาที่รับผิดชอบ
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ขอมูลขาราชการครู  ประจําปการศึกษา 2559

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

1 นางศันสนีย   ทุกขสูญ ครู ค.ศ. 3 คบ.สังคมศึกษา กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว ผูชวยรองผูอํานวยการ  ฝายบริหารทรัพยากร

หัวหนางานครูที่ปรึกษา

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

2 นางนพวรรณ   กสิพรอง ครู ค.ศ. 3 กศ.บ.ภาษาไทย หัวหนางานบุคลากร

3 นางรัชพินทร   สุดประเสริฐ ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.ม.บริหารการศึกษา หัวหนาสาขาวิชาสามัญสัมพันธ

จนท.งานความรวมมือกับตางประเทศ

4 น.ส.อัญชนา  เจตนสัมฤทธิ์ ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.คณิตศาสตร จนท.งานบัญชี 

5 นายพิเชษฐ   มีมั่งคั่ง ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ หัวหนางานความรวมมือกับตางประเทศ

6 นางวรกัญญา  ขวัญมวง ครู ค.ศ. 2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ จนท.งานความรวมมือกับตางประเทศ

7 นางสาวศิริวัตร   ลวดทอง ครู ค.ศ. 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ จนท.งานความรวมมือกับตางประเทศ

8 นางสําเริง  พลเวียง ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เคมี ป.บัณฑิต จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

9 นางอัจฉรา  นาคอาย ครู ค.ศ. 3 วท.บ.คหกรรมอาหารและโภชนาการ ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

10 นางสาวดาริน  กีฏามระ ครู ค.ศ. 3 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ สค.ม.สังคมวิทยา

11 นางสาวสุรียพร  บุญน้ําชู ครู ค.ศ. 1 ค.บ.ภาษาไทย หัวหนางานประชาสัมพันธ

12 นายเทิดศักดิ์  ตราชูธนวัฒน ครู ค.ศ. 1 ค.บ. คณิตศาสตร,บธ.ม.การจัดการทั่วไป

13 นางภัทราดา พรอมภัณฑวัฒนา ครู ค.ศ. 2 ศษ.บ.มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา หน.งานวิทยบริการและหองสมุด

กศ.บ. บรรณารักษศาสตร

14 นางสาวสยุมพร กุมพันธ ครู ครูผูชวย ค.บ.ภาษาอังกฤษ
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท /เอก หนาที่รับผิดชอบ
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ขอมูลขาราชการครู  ประจําปการศึกษา 2559

15 นางวรินทร  มวงเขาแดง ครู ค.ศ. 1 ศศบ.ภาษาไทย

16 นางจินตนา  จินดาศรี ครู ค.ศ. 1 ศศบ.ภาษาอังกฤษ ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการ และหองสมุด

17 นางสาวพิไลวรรณ  มาตเลิง ครู ครูผูชวย คบ.ฟสิกส

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

1 นายสุริยัน   อธิปตยกุล ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมและประสาน หัวหนาแผนกการตรวจสอบโดยไมทําลาย

2 นายปญญา   รุงแจง ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมและประสาน จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ดนตรี)

ครูที่ปรึกษา

3 นายสมบัติ   หิริโอตัปปะ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมและประสาน หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

4 นายสุคนธ   อุดมทรัพย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมและประสาน ครูที่ปรึกษา

5 นายสมชาย   กาญจนสมคิด ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมและประสาน คอ.ม.เครื่องกล ครูที่ปรึกษา

6 นายเฉลิมศักดิ์   มัดทะมณฑล ครู ค.ศ. 1 คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหนางานสงเสริมการผลิตและการคา

7 นายเรืองยศ  รัตนพงษ ครู ค.ศ. 1 วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต ศษม.บริหารการศึกษา ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาชางกอสราง

1 นายธวัชชัย   เจริญลาภ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูที่ปรึกษา

2 นายสาโรจน   อรุณฉาย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา จนท.งานอาคารสถานที่

บธ.บ.การจัดการงานกอสราง

3 นายคณิต   เมฆศิรินภาพงศ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา หัวหนาสาขาวิชาชางกอสราง

4 นายสุพจน   ชินอมรเลิศ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพกอสราง

5 นายเลิศศักดิ์   มาศพฤกษ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.ศิลปอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ครูที่ปรึกษา
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6 นางสาววิภารัตน   ชาวสวน ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา จนท.งานบริหารงานทั่วไป 

แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

1 นายทรงวุฒิ  กาฝาก ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.เครื่องกล

2 นายเกรียงศักดิ์   ปานคลาย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมและประสาน กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา ครูที่ปรึกษา

3 นายสถาพร  อุนเรือนงาม ครู ค.ศ. 1 ปทส.เครื่องมือกล หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4 นางรจนา  กนกมหกุล ครู ค.ศ. 2 ปทส.เครื่องมือกล หัวหนาแผนก จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาชางยนต

1 นายบุญเอก   คุมหอม ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

2 นายเจริญ   แกวนาโอ ครู ค.ศ. 3 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

3 นายจุตติ   ประนมศรี ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

4 นายฉัตรชัย   ฤกษสังเกตุ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคชางยนต คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล หัวหนาแผนกชางยนต

5 นายบุญเสริม   เรืองสุทธิ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคชางยนต คอ.ม.เครื่องกล

6 นายถนัด   เฟองมะลิ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคชางยนต คอ.ม.เครื่องกล

7 นายสมหมาย  สมแกว ครู ค.ศ. 1 คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จนท.งานแผนงานและงบประมาณ

8 วาที่ร.ต.อรรถสิทธิ์  จูปราง ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องกล คอ.ม.เครื่องกล จนท.งานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

9 นายวินัย   เล็กเมือง ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.เครื่องกล ครูที่ปรึกษา

10 นายนาวี   นาวินทรานนท ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เกษตรกลวิธาน ศศ.ม.ธุรกิจการเกษตร จนท.งานปกครองสาขาวิชาเครื่องกล

11 นายอภิชาติ  หารสุโพธิ์ ครู ค.ศ. 1 วท.บ.เกษตรกลวิธาน จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานลูกเสือ - เนตรนาร)ี

12 นางสาวณภณัฏฐ  สุระชน ครู ค.ศ. 1 วท.บ.เกษตรกลวิธาน จนท.งานบุคลากร
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แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1 นายชํานาญ   คลายศรี ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เครื่องมือกล คอ.ม.เครื่องกล ครูที่ปรึกษา

2 นายวรวิทย   เกตุบรรลุ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล กศ.ม.บริหารการศึกษา ครูที่ปรึกษา

3 วาที่ ร.ต.ชัยพฤกษ วิเศษประสิทธิ์ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เครื่องมือกล หัวหนางานปกครอง

จนท.งานปกครอง สาขาวิชาชางกลโรงงาน

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานนักศึกษาวิชาทหาร)

4 นายทัศนัย   มีเฉลา ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

5 นายมุกดี   รุหการ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

6 นายเอกชัย   หมื่นใจกลา ครู ค.ศ. 3 ปทส.เครื่องกล กศ ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา ผูชวยรองผูอํานวยการ  ฝายวิชาการ

หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

7 นายบุญทวี   ละอองศรี ครู ค.ศ. 3 ปทส.เครื่องกล คอ.ม.เครื่องกล

8 นายวีระพรรณ  กระจับเงิน ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องกล วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต

9 นายธวัชชัย  รัตนะ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เครื่องมือกล จนท.งานปกครอง สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

จนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

10 นายเกรียงศักดิ์   พิมโคตร ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องมือกล

11 นายเทพรักษ    สกุลธรรม ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครูที่ปรึกษา

12 นายประดิษฐ   แฝงจันดา ครู ครูผูชวย อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูที่ปรึกษา
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แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

1 นายวชิระ   สุขมหา ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.ไฟฟา คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟา หัวหนาสาขาวิชาไฟฟากําลัง

2 นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร ครู ค.ศ. 2 อส.บ.อิเล็กทรอนิกส คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ผูชวยรองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

หัวหนางานวิจัยฯ

3 นายขวัญชัย  สงวนพงษ ครู ค.ศ. 2 อส.บ.ไฟฟาอุตสาหกรรม คอ.ม.หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4 นายประจวบ  นากร ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคไฟฟากําลัง คอ.ม.ไฟฟากําลัง หัวหนางานอาคารสถานที่

5 นายสาธิต  วรรณสุทธิ์ ครู ค.ศ. 1 วศ.บ.ไฟฟากําลัง คอ.ม.หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

6 นายศุภชัย   ถึงเจริญ ครู ค.ศ. 1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ หัวหนางานทะเบียน

7 นายเจษฏา   รัตนปราการ ครู ค.ศ. 1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง จนท.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

8 นายตรีพงษ  เลขมาศ ครู ค.ศ. 1 อส.บ.ไฟฟากําลัง ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ครูที่ปรึกษา

9 นายเกียรติชาย  เกตุแกว ครู ค.ศ. 2 ปทส.ไฟฟากําลัง ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา หน.แผนกเทคโนโลยีขนสงทางราง

จนท.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

10 นายบดีรัฏฐ  นิ่มเสนาะ ครู ครูผูชวย วศ.บ.ไฟฟากําลังหลักสูตรสองภาษา จนท.สงเสริมผลผลิตการคาและการประกอบธุรกิจ

แผนกวิชาเครื่องมือวัด

1 นายธีระยุทธ  นุยนุน ครู ค.ศ. 3 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ วศม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หน.งานหลักสูตรพิเศษ

2 นายบรรจง   ศักดิ์วนิชล ครู ค.ศ. 2 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ หัวหนา แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม

3 นายไมตรี  ชินศิริวัฒนา ครู ค.ศ. 2 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ คอ.ม.ไฟฟา จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

4 นายไพโรจน   ครองตน ครู ค.ศ. 2 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ คอ.ม.ไฟฟา จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
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5 นายสมบัติ   อินยิน ครู ค.ศ. 2 วศ.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ คอ.ม.ไฟฟา หัวหนาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

จนท.งานปกครอง สาขาวิชาเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส

6 นายนพพร   นอยวัฒนกุล ครู ค.ศ. 2 วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุมฯ ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

7 นายวิทวัส  เปยปลูก ครู ครูผูชวย ว.ศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส จนท.งานสื่อฯ ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1 นายสุคนธ   พุมศรี ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร

2 นายพันธศักดิ์   พลอินทร ครู ค.ศ. 3 กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา ผูชวยรองผูอํานวยการ ฝายแผนกิจการนักเรียนนักศึกษา

ศษ.บ.การศึกษานอกโรงเรียน หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

3 นายมนตรี   ปญจขันธ ครู ค.ศ. 3 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)  

4 นายทองคํา   แกวสุข ครู ค.ศ. 2 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร คอ.ม.ไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส) หัวหนาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

5 วาที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พวงพิทักษ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม คอ.ม.ไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส)

6 นางชลิดา   สิงหปอง ครู ค.ศ. 3 คอบ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

7 นายชูสกุล   พรหมมาศ ครู ค.ศ. 1 วศ.บ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส) หัวหนางานสิ่งประดิษฐ

8 นายจิรวัฒน  แสงคุณธรรม ครู ผูชวย คบ.ครุศาสตรอุตสาหกรรม ชางอิเล็กทรอนิกส

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสายชล   สุขนิ่ม ครู ค.ศ. 3 คบ.คอมพิวเตอรศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นายปพนพัทธ  พิมพคต ครู ค.ศ. 2 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

3 นางกฤตาณัฐ   ผองศรี ครู ค.ศ. 2 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร คอ.ม.คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท /เอก หนาที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลขาราชการครู  ประจําปการศึกษา 2559

4 นางสจี พรหมมาศ ครู ค.ศ. 1 คอ.บ คอมพิวเตอร คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

จนท.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

5 นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 นายคมสรรค  ภูทอง ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หัวหนาแผนงานและงบประมาณฯ

2 นางณัฐนันท  ภิญญศิริ ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ,ป.บัณฑิต วท.ม.การจัดการงานคอมพิวเตอร

3 นางสาวธนาภรณ  ทวีสุข ครู ค.ศ. 1 ค.บ.นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา จนท.งานกิจกรรม

จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

4 นางกชพร  รัตนปราการ ครู ค.ศ. 1 บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

1 นางสมหมาย  ชินศิริวัฒนา ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.เครื่องกล ครูที่ปรึกษา

2 นางรุงทิวา  สาริยะสุนทร ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอ.ม.เครื่องกล หัวหนาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ขาราชการพลเรือน

1 นางธนัชพร  เมฆศิรินภาพงศ จพน.การเงินฯ ชํานาญงาน บธ.บ การบัญชี บธ.ม. การบัญชี หัวหนา.งานการเงิน

2 นางชุลีพร  รุหการ จพน.ธุรการ ชํานาญงาน ปวช.เลขานุการ จนท.งานทะเบียน
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท /เอก หนาที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลขาราชการครู  ประจําปการศึกษา 2559

3 นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา เจาพนักงาน ปฏิบัติงาน ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(การบริหาร- ศศ.ม.การบริหารการศึกษา เจาหนาที่งานพัสดุ

ธุรการ ทรัพยากรมนุษย)

พนักงานราชการ (สอน)

1 นายนพรัตน  รุงเรืองจินดา ครู พนักงานราชการ คอ.บ.โทรคมนาคม จนท.งานประชาสัมพันธ

2 นางสุกาญจนดา  สายคําวงษ ครู พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา จนท.งานวัดผลและประเมินผล

3 นางสาวผองเพ็ญ   ศรีสุวรรณ ครู พนักงานราชการ บธ.บ การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม จนท.งานพัสดุ

4 นายจิรทัศน  เหลือถนอม ครู พนักงานราชการ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูที่ปรึกษา

5 นายพิทยา  ภูปลื้ม ครู พนักงานราชการ วทบ. เกษตรกลวิธาน จนท.งานกิจกรรม สาขาวิชาชางยนต

6 นางอนุธิดา  ทองพรวน ครู พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมบัณฑิต จนท.แผนงานฯ

7 นายปติภัทร  ศรีคําภา ครู พนักงานราชการ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ครูที่ปรึกษา

8 นางสาวปวีณา  ชาติมนตรี ครู พนักงานราชการ วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต ครูที่ปรึกษา

9 นางสาวภัสพร ชัชวาล ครู พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม จนท.สื่อการเรียนการสอน

10 นายสมเกียรติ สมพอง ครู พนักงานราชการ วศ.อ. ครุศาสตรอุตสาหการ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชางกลโรงงาน

11 นายจักรฐิพันธ แซมสีมวง ครู พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ครูที่ปรึกษา

12 นางสาวสมจินตน  อารีศิลป ครู พนักงานราชการ ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา จนท.งานบริหารทั่วไป  (งานเอกสาร)

13 นายปฏิวัฒน  อรรถนาถ ครู พนักงานราชการ อส.บ. เทคโนโลยีการเชื่อม ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาชางเชื่อม

14 นางสาวสิรินทร  มูลสวัสดิ์ ครู พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาชางเขียนแบบ

15 นางสาวพิมลมาศ  เกตุฉาย ครู พนักงานราชการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

16 นางสาววิภาดา  ชัยปญญา ครู พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ จนท.งานบุคลากร
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท /เอก หนาที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลขาราชการครู  ประจําปการศึกษา 2559

17 นางพิมพลดา  เรืองสุทธิ ครู พนักงานราชการ บ.ธ.บ. บริหารธุรกิจการจัดการ จนท.งานการเงิน

18 นางสาวละมุล  นากร ครู พนักงานราชการ บธ.บ. การตลาด จนท.งานสารบรรณ
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แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

1 นายอาทิตย  ศิลาอาสน วศ.บ. เทคโนโลยีไฟฟา,ป.บัณฑิต ครูที่ปรึกษา

2 นายปรัชญา   สุขนิ่ม กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน ครูที่ปรึกษา

3 นายชัชวุฒิ    นราศรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา ครูที่ปรึกษา

4 นายอนุวรรต  สารีพันธุ ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ครูที่ปรึกษา

5 นางสาวปาณิสรา  ตั้งมั่นสกุล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1 นายวิรัตน  เจริญสุข คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จนท.งานสื่อการเรียนการสอน,ครูที่ปรึกษา

2 นายวีระพล   ดําเนินพาณิชย คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส

3 นายนรนิต   สาธร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาการบัญชี

1 นางสาวเตือนใจ   ภักดีลน บธ.บ. บริหารการบัญชี ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี ,ครูที่ปรึกษา

2 นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท ศศ.บ.ศึกษาศาสตรการบัญชี,ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จนท.สงเสริมผลผลิตการคาฯ ,ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 นายประชิต  รัตนพลแสน บธ.บ. บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร  จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2 นายนภสินธุ  ธานี คบ.นวัตกรรมคอมพิวเตอรศึกษา จนท.งานประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2559

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบวุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท
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วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2559

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบวุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสาวอุมาพร  สอนนุช ศษ.บ. คอมพิวเตอรศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นายณัฐพล  ชมอินทร บธ.บ. บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ,ครูที่ปรึกษา

3 นายอภิชาติ  สมเชื้อ คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1 นายนพพล  เพ็งนู วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,ป.วิชาชีพครู จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2 นายนพพล  สุภารักษ ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต จนท.งานทะเบียน

3 นายธนพล ชาดหรคุณ คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมออกแบบ

4 นายทศพร  สมบูรณ วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต

แผนกวิชาชางยนต

1 นางสาววราภรณ  อักโขวงศ คอ.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

2 นายทัศนัย   สมบุญโต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาชางเขียนแบบ

1 นายคเณศ  เชี่ยวชาญ คอ.บ. คุรุศาสตรอุตสาหการ จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
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วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2559

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบวุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท

1 นางสาวณัฐกฤตา  สีทิม คบ. ภาษาอังกฤษ เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ

2 นายสาครินทร  สุขสม วท.บ. ฟสิกส วท.ม. ฟสิกส

3 นางสาวระพีพร  ครจอหอ คบ. ภาษาอังกฤษ

4 นายพงษพัฒน ยมจินดา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นางสาวทัศวรรณ  พุฒนิล ค.บ. วิทยาศาสตร (ฟสิกส) จนท.งานบุคลากร

6 นางสาวพรนภา  อินหลี ค.บ. สังคมศึกษา จนท.งานครูที่ปรึกษา

7 นายชาญณรงค  ทองจันทร กศ.บ. สังคมศึกษา

8 นายรังสี    ศิริไปล กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ M.E.d Teaching Eng

As Aforeign langage

9 นางสาวพรรณนิภา  สุทธิผล คบ. พลศึกษา

10 นายสิทธิชัย  ปญญา ศษ.บ. พลศึกษา

11 นางสาวอังคณา  ชวนชม คบ.คณิตศาสตร

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1 นายสมภพ  สุขกี้ วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล , วศ. อาหาร ป.บัณฑิต ผูชวยหน.งานหลักสูตร

2 นางสาวนันทิยา  อูทอง คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ครูที่ปรึกษา

3 นายปารเมษฐ  เฮงยศมาก คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ครูที่ปรึกษา
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วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2559

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบวุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท

4 นางสาวธนัชพร  วงษมหา คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ ครูที่ปรึกษา

5 นายพิษณุ  นัทธี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือกล

แผนกวิชาชางเครื่องมือวัดฯ

1 นายวรพล   วัชราพาณิชย คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ครูที่ปรึกษา

2 นางสาวชนัญทิตา มูลขํา คอบ.ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครูที่ปรึกษา

3 นายอธิวัฒน   เห็นชอบดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากําลัง ครูที่ปรึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง

1 นายสมิง  กลิ่นหอม ป.4 นักการภารโรง

2 นางวิลาวัลย  วรประสพ ม.ศ.3 พนักงานพิมพดีดชั้น 1

3 นายวิชิต  พันธุเปยม ม.6 ยามรักษาความปลอดภัย

4 นายสมชาย  คลายยิ่ง ป.4 พนักงานขับรถ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลลูกจางประจํา ปการศึกษา 2559
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ปวส. ปริญญาตรี

1 นางศิริอัมพร   พลอินทร ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานประชาสัมพันธ

2 นางสุพรรณี รักษาแกว ปวส.การตลาด จนท.งานการเงิน

3 นางสาวนุสรา ทองมา ปวส.การบัญชี จนท.งานการเงิน

4 นางธนิดา ยอดแกว บธ.บ.การเงินและการธนาคาร จนท.งานบัญชี

5 นางสาวชัญญานุช สุดพุม บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย จนท.งานบัญชี

6 นางลีลาวรรณ เกตุแกว ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน จนท.งานพัสดุ

7 นางสาวศศิวิมล       มนัทยา ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานพัสดุ

8 นางสาววินิชยา บุญราช ศษ.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา จนท.งานพัสดุ

9 นางสาวนฤมล ปญญาสิทธิ์ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานสารบรรณ

10 นางสาวรัตติกาล      ศรีกงพาน บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานทะเบียน

11 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีกลับ ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานทะเบียน

12 นางสาวพิไลพร ทินสี ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานทะเบียน

13 นางสาวกรรณิการ บีกขุนทด  บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานครูที่ปรึกษา

14 นางสาวยุพาภรณ     ฤทธิ์เรืองรุง บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

15 นางสาวจุรีมาศ ปนแกว  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (บัญชี) จนท.งานวัดผล

16 นางสาวสุพรรณี        แจมสวาง  บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน

17 นางสาวสมพร วรรณสวัสดิ์ ศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย จนท.งานประกันคุณภาพ

18 นางสาวสาวิตรี สายวิเศษ ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

19 นางสาวชุติมา  วงษรัตนะ ปวส.การขาย จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

20 นางสาวเบญจวรรณ วงศใหญ คบ.ครุศาสตร เอกสังคมศึกษา จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

21 นางสาวมลฤดี มรรคผล ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

22 นางสาวมณฑิรา สาลีกุล อนุปริญญาการจัดการทั่วไป จนท.งานสวัสดิการ

23 นายอภิพัฒนกิจ แกวเนียม ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

24 นางสาวศิรินันท บัวแกว บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

25 นางสาวพรนภา สังขกรณ บธ.บ.การบัญชี จนท.ศูนยบมเพาะ การคาฯ

26 นางสาวนวภัทร ศรีประเสริฐ บธ.บ.บริหารธุรกิจ จนท.งานทวิภาคี

27 นางสาวสุทธิลักษณ ชีคํา ปวส.ภาษาตางประเทศธุรกิจ จนท.งานทวิภาคี

28 นางสาวโสภา           แบบอยาง บธ.บ.การจัดการทองเที่ยวและการโรงแรม จนท.งานโครงการพิเศษฯ

29 นางสาวปานวาด พูลสวัสดิ์ บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานแนะแนว

30 นางวรรณวิไล ครุฑธา ศศ.บ. บริหารการจัดการทั่วไป จนท.งานบุคลากร

31 นายปรีดี บูรณะสิน ปวส.ชางกลโรงงาน จนท.ศูนยทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

32 นายวินัส หมื่นจันทร ปวส. ชางยนต พนักงานขับรถยนต

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลลูกจางชั่วคราว ประจําปการศึกษา 2559

วุฒิการศึกษา
หนาที่ที่ ชื่อ-สกุล
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ปวส. ปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ขอมูลลูกจางชั่วคราว ประจําปการศึกษา 2559

วุฒิการศึกษา
หนาที่ที่ ชื่อ-สกุล

33 นายพรเทพ พิ่งแสง มัธยมศึกษาปที่ ๖ พนักงานขับรถยนต

34 นายนัทธี ศรีพายัพ ปวช.บัญชี พนักงานขับรถยนต

35 นางนงคราญ หมื่นจันทร มัธยมศึกษาปที่ ๖ แมบาน

36 นางบุญจิรา กาญจนขจรกุล ประถมศึกษาปที่ ๖ แมบาน

37 นางบุณยิน พรมมา ประถมศึกษาปที่ ๔ แมบาน

38 นางอัญชัญ พันธุเปยม ประถมศึกษาปที่ ๔ แมบาน

39 นายเจน ครุธวิเศษ ประถมศึกษาปที่ ๖ นักการภารโรง

40 นางสาวสมปอง บัวใบ ประถมศึกษาปที่ ๔ นักการภารโรง

41 นายสมจิตร ครุธวิเศษ ประถมศึกษาปที่ ๖ นักการภารโรง

42 นายสาทิพย งามประดิษฐ ประถมศึกษาปที่ ๖ นักการภารโรง

43 นายอุเทน ดีจริง ประถมศึกษาปที่ ๖ นักการภารโรง

44 นายประหยัด พรมมา ประถมศึกษาปที่ ๔ นักการภารโรง

45 นายบุญรอด คลามทุง ประถมศึกษาปที่ ๕ นักการภารโรง
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สวนที่ 3 ขอมลูหลักสูตรระดับการศึกษา 

และสาขาที่เปดสอน 



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปดสอน 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

1. ชางยนต ยานยนต 

 เครื่องกลอุตสาหกรรม 

 เครื่องกลเกษตร 

2. ชางกลโรงงาน เครื่องมือกล 

 ผลิตช้ินสวนยานยนต 

3. ชางเช่ือมโลหะ โครงสราง 

 ผลิตภัณฑ 

4. ชางไฟฟากําลัง ไฟฟากําลัง 

5. ชางอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส 

6. ชางกอสราง กอสราง 

7. ชางเขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครือ่งกล 

8. เมคคาทรอนิกส เมคคาทรอนิกส 

9. เทคนิคคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

1. การบัญชี การบัญชี 

2. คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2 สาขาวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

1. การโรงแรม การโรงแรม 

 การโรงแรม (ทวิภาคี) 

2. การทองเทีย่ว การทองเที่ยว 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวิชา สาขางาน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม 12 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน 
1. เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
 เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
 เทคนิคเคร่ืองกลเกษตร
 เทคนิคเคร่ืองกลเรือ (วัชรมารนี) 
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
 แม่พิมพ์โลหะ
 แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
 แม่พิมพ์พลาสติก
 แม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี)
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
 เช่ือมโลหะใต้นํ้า
 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 
4. ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าควบคุม
 ไฟฟ้าควบคุม (ม.6)
 ไฟฟ้ากําลัง (ติดต้ังระบบไฟฟ้า) 
 สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิชลิน) 
 ไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม
 ระบบเสียงและภาพ
6. การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง
7. เขียนแบบเคร่ืองกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
8. เครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 
9. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW) 
10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
11.ช่างซ่อมอากาศยาน เทคนิคซ่อมอากาศยาน
12. เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา
สาขาวิชา สาขางาน 

1. การบัญชี การบัญชี
 การบัญชี (ม.6)
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา
สาขาวิชา สาขางาน 

1. การโรงแรมและบริการ บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี) 
 แม่บ้านโรงแรม (ทวิภาคี)
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) 
 ครัวโรงแรม (ทวิภาคี)
2. การท่องเทีย่ว การท่องเที่ยว
 การท่องเที่ยว (ม.6)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
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สวนที่ 4 ขอมลูนักเรียน นักศกึษา 



ระบบ

ระดับชั้น

ปวช.1 1,210 0 0 1,210

ปวช.2 1,055 244 0 1,299

ปวช.3 822 92 197 1,111

ปวส.1 890 0 0 890

ปวส.2 814 428 183 1,425

รวมทั้งหมด 4,791 764 380 5,935

งานทะเบียน

ขอมูล   ณ   วันที่  13  มิถุนายน  2559

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559

ปกติ เทียบโอน ตกรุน รวม

4,791 

764 
380 

5,935 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559 

ปกต ิ
เทยีบโอน 
ตกรุ่น 
รวม 
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ระบบ

ระดับชั้น

ปวช.1 1,089 184 0 1,273

ปวช.2 1,018 237 0 1,255

ปวช.3 800 49 115 964

ปวส.1 828 285 0 1,113

ปวส.2 805 417 112 1,334

รวมทั้งหมด 4,540 1,172 227 5,939

งานทะเบียน

ขอมูล   ณ   วันที่  17  มกราคม  2560

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559

ปกติ เทียบโอน ตกรุน รวม

4,540 

1,172 
227 

5,939 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559 

ปกต ิ
เทยีบโอน 
ตกรุ่น 
รวม 
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

 - สาขางานยานยนต 158 2 160 70 1 71 62 1 63 290 4 294 12 0 12

 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 0 0 0 34 2 36 32 0 32 66 2 68 5 2 7

 - สาขางานเครื่องกลเกษตร 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19 9 0 9

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

 - สาขางานเครื่องมือกล 154 14 168 113 15 128 112 2 114 379 31 410 17 0 17

 - สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต 35 3 38 26 1 27 24 2 26 85 6 91 0 0 0

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

 - สาขางานโครงสราง 44 2 46 12 0 12 18 0 18 74 2 76 15 1 16

 - สาขางานผลิตภัณฑ 0 0 0 13 1 14 0 0 0 13 1 14 0 0 0

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

 - สาขางานไฟฟากําลัง 139 19 158 135 14 149 104 6 110 378 39 417 22 0 22

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 78 18 96 92 12 104 76 14 90 246 44 290 20 0 20

สาขาวิชาชางกอสราง

 - สาขางานกอสราง 35 17 52 31 21 52 21 11 32 87 49 136 12 4 16

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 27 22 49 24 36 60 14 13 27 65 71 136 3 3 6

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 70 14 84 43 16 59 24 5 29 137 35 172 0 1 1

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 42 8 50 29 6 35 0 0 0 71 14 85 20 1 21

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 782 119 901 641 125 766 487 54 541 1910 298 2208 135 12 147

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 12 67 79 4 64 68 2 56 58 18 187 205 0 4 4

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 13 39 52 22 39 61 24 38 62 59 116 175 1 5 6

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 25 106 131 26 103 129 26 94 120 77 303 380 1 9 10

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 11 42 53 11 57 68 11 43 54 33 142 175 0 2 2

 - สาขางานการโรงแรม (ทว)ิ แอมฯ 15 48 63 9 20 29 8 13 21 32 81 113 1 0 1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนที�   1 / 2559  

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกรุน
สาขาวิชา/สาขางาน

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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนที�   1 / 2559  

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกรุน
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม

สาขาวิชาการทองเที่ยว

 - สาขางานการทองเที่ยว 4 31 35 2 27 29 5 17 22 11 75 86 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 30 121 151 22 104 126 24 73 97 76 298 374 1 2 3

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 9 27 23 11 34 38 26 64 79 46 125 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 9 27 23 11 34 38 26 64 79 46 125 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 855 355 1,210 712 343 1055 575 247 822 2,142  945 3,087 137 23 160

งานทะเบียน

ขอมูล  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  2559
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต 33 0 33 48 0 48 81 0 81 6 0 6

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 27 0 27 25 2 27 52 2 54 7 0 7

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 18 0 18 12 0 12 30 0 30 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ 9 1 10 9 0 9 18 1 19 3 0 3

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงฯ 9 9 18 0 0 0 9 9 18 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเครื่องมือกล 36 3 39 33 0 33 69 3 72 12 0 12

 - สาขางานแมพิมพโลหะ 30 3 33 25 4 29 55 7 62 0 0 0

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก 13 6 19 36 1 37 49 7 56 1 0 1

 - สาขางานแมพิมพโลหะ (ทว)ิ  TBKK 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

 - สาขางานแมพิมพโลหะ (ทว)ิ  Kana 10 0 10 0 0 0 10 0 10 4 0 4

 - สาขางานเครื่องมือกล (TBKK.) 0 0 0 6 0 6 6 0 6 5 0 5

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก (ทว)ิ 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 28 2 30 30 0 30 58 2 60 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (NDT) 19 6 25 3 0 3 22 6 28 6 0 6

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ชินแพค) 11 0 11 7 0 7 18 0 18 6 0 6

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

 - สาขางานไฟฟากําลัง 20 0 20 29 0 29 49 0 49 0 0 0

 - สาขางานไฟฟาควบคุม 31 2 33 35 2 37 66 4 70 0 0 0

 - สาขางานไฟฟาควบคุม (ม.6) 43 6 49 39 5 44 82 11 93 0 0 0

 - สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 6 0 6 11 0 11 17 0 17 0 0 0

 - สาขางานไฟฟาควบคุม (ไฟฟายานยนต) 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 12 0 12 20 2 22 32 2 34 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 42 3 45 39 3 42 81 6 87 0 0 0

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจําภาคเรียนที�   1 / 2559  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุนรวม
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจําภาคเรียนที�   1 / 2559  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุนรวม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

สาขาวิชาการกอสราง

 - สาขางานเทคนิคการกอสราง 18 7 25 16 9 25 34 16 50 4 0 4

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 19 14 33 0 0 0 19 14 33 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล (TGI) 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 0 0 0 26 11 37 26 11 37 1 0 1

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 13 4 17 30 7 37 43 11 54 2 0 2

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 51 25 76 30 15 45 81 40 121 5 1 6

สาขาวิชาชางอากาศยาน

 - สาขางานชางอากาศยาน 19 1 20 0 0 0 19 1 20 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 15 1 16 17 1 18 32 2 34 1 0 1

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส (BMW) 7 3 10 7 3 10 14 6 20 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

 - คอมพิวเตอรระบบเครือขาย 15 1 16 0 0 0 15 1 16 0 0 0

 - สาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 579 97 676 561 65 626 1140 162 1302 76 1 77

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 1 39 40 1 31 32 2 70 72 0 2 2

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 3 37 40 2 19 21 5 56 61 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 14 17 6 18 24 9 32 41 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 8 8 16 3 10 13 11 18 29 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 15 98 113 12 78 90 27 176 203 0 4 4
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจําภาคเรียนที�   1 / 2559  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุนรวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 - สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 8 44 52 2 12 14 10 56 66 1 1 2

 - สาขางานแมบานโรงแรม 0 0 0 2 3 5 2 3 5 0 1 1

 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 0 0 0 2 18 20 2 18 20 2 0 2

 - สาขางานครัวโรงแรม 0 0 0 8 15 23 8 15 23 0 2 2

สาขาวิชาการทองเที่ยว

 - สาขางานการทองเที่ยว 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 8 51 59 14 48 62 22 99 121 3 4 7

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 24 42 18 18 36 36 42 78 1 0 1

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 24 42 18 18 36 36 42 78 1 0 1

รวมทั้งสิ้น 620 270 890 605 209 814 1225 479 1704 80 9 89

งานทะเบียน ขอมูล  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  2559
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - ยานยนต 0 0 0 69 2 71 15 0 15 8 1 9 92 3 95

 - โครงสราง (ชช.) 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10

 - ไฟฟากําลัง 0 0 0 29 4 33 9 2 11 11 0 11 49 6 55

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 108 6 114 24 2 26 19 1 20 151 9 160

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 0 0 0 54 76 130 25 41 66 9 8 17 88 125 213

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 54 76 130 25 41 66 9 8 17 88 125 213

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 162 82 244 49 43 92 28 9 37 239 134 373

หมายเหตุ

ระดับ ปวช. คน

ปวช.3 รวมตกรุน

ชาย หญิง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ  ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2559  ระดับ ปวช.  

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

งานทะเบียน

รวม

239 134 373

ขอมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน   2559
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - เทคนิคยานยนต 0 0 0 65 0 65 18 1 19 83 1 84

 - เครื่องมือกล 0 0 0 40 4 44 7 0 7 47 4 51

 - เทคโนโลยีการเชื่อมฯ 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20

 - ไฟฟากําลัง 0 0 0 52 1 53 12 0 12 64 1 65

 - เทคนิคการกอสราง 0 0 0 0 0 0 17 1 18 17 1 18

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 177 5 182 54 2 56 231 7 238

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 0 0 0 44 70 114 0 0 0 44 70 114

 - เทคโนโลยีสํานักงาน 0 0 0 0 0 0 5 7 12 5 7 12

 - การจัดการทั่วไป 0 0 0 33 99 132 8 18 26 41 117 158

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 77 169 246 13 25 38 90 194 284

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 254 174 428 67 27 94 321 201 522

หมายเหตุ

ระดับ ปวส. คน

ปวส.1 ปวส.2 ตกรุน
หมายเหตุ

รวม

งานทะเบียน

ขอมูล  ณ  วันที่  13  มิถุนายน   2559

321 201 522

ชาย หญิง รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ  ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2559  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

 - สาขางานยานยนต 138 1 139 69 1 70 61 1 62 268 3 271 8 0 8

 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 0 0 0 34 2 36 31 0 31 65 2 67 5 1 6

 - สาขางานเครื่องกลเกษตร 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18 7 0 7

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

 - สาขางานเครื่องมือกล 140 12 152 106 13 119 110 2 112 356 27 383 9 0 9

 - สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต 29 3 32 23 1 24 24 2 26 76 6 82 0 0 0

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

 - สาขางานโครงสราง 37 2 39 12 0 12 17 0 17 66 2 68 12 0 12

 - สาขางานผลิตภัณฑ 0 0 0 12 1 13 0 0 0 12 1 13 0 0 0

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

 - สาขางานไฟฟากําลัง 130 18 148 128 14 142 101 6 107 359 38 397 10 0 10

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 73 16 89 91 12 103 75 13 88 239 41 280 7 0 7

สาขาวิชาชางกอสราง

 - สาขางานกอสราง 28 15 43 31 21 52 20 11 31 79 47 126 7 3 10

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 22 20 42 23 36 59 14 13 27 59 69 128 1 1 2

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 64 13 77 43 16 59 24 5 29 131 34 165 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 36 4 40 28 6 34 0 0 0 64 10 74 0 0 0

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 697 104 801 618 123 741 477 53 530 1792 280 2072 78 5 83

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 10 65 75 4 64 68 2 54 56 16 183 199 0 3 3

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 12 38 50 22 37 59 23 36 59 57 111 168 1 2 3

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 22 103 125 26 101 127 25 90 115 73 294 367 1 5 6

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 10 36 46 8 53 61 11 38 49 29 127 156 0 1 1

 - สาขางานการโรงแรม (ทว)ิ แอมฯ 13 46 59 9 17 26 8 12 20 30 75 105 1 0 1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนที�   2 / 2559  

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกรุน
สาขาวิชา/สาขางาน

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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนที�   2 / 2559  

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ตกรุน
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม

สาขาวิชาการทองเที่ยว

 - สาขางานการทองเที่ยว 4 29 33 2 27 29 5 17 22 11 73 84 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 27 111 138 19 97 116 24 67 91 70 275 345 1 1 2

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 8 25 23 11 34 38 26 64 78 45 123 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 8 25 23 11 34 38 26 64 78 45 123 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 763 326 1,089 686 332 1018 564 236 800 2,013  894 2,907 80 11 91

งานทะเบียน

ขอมูล  ณ  วันที่  17  มกราคม  2560
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต 32 0 32 48 0 48 80 0 80 4 0 4

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 25 0 25 25 2 27 50 2 52 6 0 6

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 17 0 17 12 0 12 29 0 29 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ 9 1 10 9 0 9 18 1 19 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงฯ 6 9 15 0 0 0 6 9 15 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเครื่องมือกล 34 3 37 33 0 33 67 3 70 5 0 5

 - สาขางานแมพิมพโลหะ 27 3 30 24 4 28 51 7 58 0 0 0

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก 12 6 18 33 1 34 45 7 52 2 0 2

 - สาขางานแมพิมพโลหะ (ทว)ิ  TBKK 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

 - สาขางานแมพิมพโลหะ (ทว)ิ  Kana 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0

 - สาขางานเครื่องมือกล (TBKK.) 0 0 0 6 0 6 6 0 6 1 0 1

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก (ทว)ิ 0 0 0 12 0 12 12 0 12 2 0 2

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 26 2 28 29 0 29 55 2 57 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (NDT) 17 6 23 3 0 3 20 6 26 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ชินแพค) 11 0 11 7 0 7 18 0 18 6 0 6

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

 - สาขางานไฟฟากําลัง 17 0 17 28 0 28 45 0 45 0 0 0

 - สาขางานไฟฟาควบคุม 31 2 33 35 2 37 66 4 70 0 0 0

 - สาขางานไฟฟาควบคุม (ม.6) 40 5 45 39 5 44 79 10 89 0 0 0

 - สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 6 0 6 10 0 10 16 0 16 0 0 0

 - สาขางานไฟฟาควบคุม (ไฟฟายานยนต) 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 12 0 12 20 2 22 32 2 34 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 42 3 45 39 3 42 81 6 87 0 0 0

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจําภาคเรียนที�   2 / 2559  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุนรวม
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจําภาคเรียนที�   2 / 2559  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุนรวม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

สาขาวิชาการกอสราง

 - สาขางานเทคนิคการกอสราง 18 7 25 16 9 25 34 16 50 4 0 4

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 18 12 30 0 0 0 18 12 30 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล (TGI) 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 0 0 0 26 11 37 26 11 37 1 0 1

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 11 3 14 30 7 37 41 10 51 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 39 23 62 30 15 45 69 38 107 3 0 3

สาขาวิชาชางอากาศยาน

 - สาขางานชางอากาศยาน 18 1 19 0 0 0 18 1 19 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

 - สาขางานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 12 1 13 17 1 18 29 2 31 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกสฯ (TBKK) 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกสฯ (BMW) 7 3 10 7 3 10 14 6 20 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

 - คอมพิวเตอรระบบเครือขาย 15 1 16 0 0 0 15 1 16 0 0 0

 - สาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 539 91 630 554 65 619 1093 156 1249 46 0 46

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 1 36 37 1 31 32 2 67 69 0 1 1

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 3 36 39 2 19 21 5 55 60 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 14 16 6 17 23 8 31 39 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 6 8 14 3 10 13 9 18 27 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12 94 106 12 77 89 24 171 195 0 3 3
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจําภาคเรียนที�   2 / 2559  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุนรวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 - สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 7 41 48 2 12 14 9 53 62 0 0 0

 - สาขางานแมบานโรงแรม 0 0 0 2 3 5 2 3 5 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 0 0 0 2 18 20 2 18 20 1 0 1

 - สาขางานครัวโรงแรม 0 0 0 8 14 22 8 14 22 0 0 0

สาขาวิชาการทองเที่ยว

 - สาขางานการทองเที่ยว 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 7 48 55 14 47 61 21 95 116 1 0 1

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 22 37 18 18 36 33 40 73 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 22 37 18 18 36 33 40 73 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 573 255 828 598 207 805 1171 462 1633 47 3 50

งานทะเบียน ขอมูล  ณ  วันที่  17  มกราคม  2560
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - ยานยนต 40 2 42 68 2 70 14 0 14 6 0 6 128 4 132

 - โครงสราง (ชช.) 16 1 17 10 0 10 0 0 0 0 0 0 26 1 27

 - ไฟฟากําลัง 41 1 42 29 4 33 7 2 9 4 0 4 81 7 88

รวมประเภทอุตฯ 97 4 101 107 6 113 21 2 23 10 0 10 235 12 247

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 60 74 51 73 124 8 18 26 7 7 14 80 158 238

รวมประเภทพาณิชฯ 14 69 83 51 73 124 8 18 26 7 7 14 80 167 247

รวมทั้งสิ้น 111 73 184 158 79 237 29 20 49 17 7 24 315 179 494

หมายเหตุ

ระดับ ปวช. คน

ปวช.3 รวมตกรุน

ชาย หญิง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ  ประจําภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2559  ระดับ ปวช.  

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

งานทะเบียน

รวม

315 179 494

ขอมูล  ณ  วันที่  17  มกราคม  2560
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - เทคนิคยานยนต 46 0 46 61 0 61 13 0 13 120 0 120

 - เครื่องมือกล 33 4 37 41 4 45 4 0 4 78 8 86

 - เทคโนโลยีการเชื่อมฯ 21 0 21 20 0 20 0 0 0 41 0 41

 - ไฟฟากําลัง 47 3 50 52 1 53 10 0 10 109 4 113

 - เทคนิคการกอสราง 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5

รวมประเภทอุตฯ 147 7 154 174 5 179 32 0 32 353 12 365

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 3 14 17 0 0 0 0 0 0 3 14 17

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 19 40 59 43 69 112 0 0 0 62 109 171

 - เทคโนโลยีสํานักงาน 0 0 0 0 0 0 5 6 11 5 6 11

 - การจัดการทั่วไป 11 44 55 33 93 126 6 13 19 50 150 200

รวมประเภทพาณิชฯ 33 98 131 76 162 238 11 19 30 120 279 399

รวมทั้งสิ้น 180 105 285 250 167 417 43 19 62 473 291 764

หมายเหตุ

ระดับ ปวส. คน

ปวส.1 ปวส.2 ตกรุน
หมายเหตุ

รวม

งานทะเบียน

ขอมูล  ณ  วันที่  17  มกราคม  2560

473 291 764

ชาย หญิง รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ  ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2559  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
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ชาย หญิง รวม

1 ชางยนต 85 1 86

2 ชางกลโรงงาน 114 4 118

3 ชางเชื่อมโลหะ 19 0 19

4 ชางไฟฟากําลัง 89 6 95

5 ชางอิเล็กทรอนิกส 68 13 81

6 ชางกอสราง 24 10 34

7 ชางเขียนแบบเครื่องกล 14 14 28

8 เมคคาทรอนิกส 22 5 27

9 เทคนิคคอมพิวเตอร 14 0 14

10 การบัญชี 2 55 57

11 คอมพิวเตอรธุรกิจ 20 38 58

12 การโรงแรม 17 46 63

13 การทองเที่ยว 2 15 17

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 23 49

516 230 746

ชาย หญิง รวม

1 ชางยนต 16 0 16

2 ชางไฟฟากําลัง 7 0 7

3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 16 25 41

39 25 64

555 255 810

รวม

รวมทั้งหมด

ที่ สาขาวิชา
ปวช. (เทียบโอน)

รวม

ขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ระดับ ปวช.

ที่ สาขาวิชา
ปวช. (ปกติ)
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ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเครื่องกล 93 2 95

2 เทคนิคการผลิต 93 5 98

3 เทคนิคโลหะ 38 0 38

4 ไฟฟากําลัง 85 5 90

5 อิเล็กทรอนิกส 51 5 56

6 การกอสราง 14 9 23

7 เขียนแบบเครื่องกล 19 11 30

8 เครื่องมือวัดและควบคุม 59 23 82

9 เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 25 4 29

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 14 0 14

11 การบัญชี 3 49 52

12 คอมพิวเตอรธุรกิจ 9 27 36

13 การโรงแรม 14 48 62

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 17 31

531 205 736

ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเครื่องกล 21 1 22

2 เทคนิคการผลิต 17 0 17

3 ไฟฟากําลัง 18 0 18

4 การกอสราง 11 1 12

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 12 17 29

6 การจัดการทั่วไป 11 31 42

7 เทคโนโลยีสํานักงาน 0 2 2

90 52 142

621 257 878

รวม

รวมทั้งหมด

ที่ สาขาวิชา
ปวส. (เทียบโอน)

รวม

ขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ระดับ ปวส.

ที่ สาขาวิชา
ปวส. (ปกติ)
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สวนที่ 6 ขอมลูครุภัณฑ 



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 

ที่ รายการ จํานวน หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน
(บาท) 

1 งานพัสดุ 

 - รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่น่ัง 

เคร่ืองยนต์ดีเซล 

- รถบรรทุก 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 

1

 

1 

คัน

 

คัน 

1,294,000.00 

 

1,375,000.00 

1,294,000.00

 

1,375,000.00 

2 แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

 - โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดประจํา

ห้องเรียน 

55,854.00 55,854.00

3 งานอาคารสถานที่ 

 - โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย 1,000,000.00 1,000,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 รวมเป็นเงนิ 3,724,854.00 
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วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 (ICT) 

ที่ รายการ จํานวน หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเงิน
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์ งานศูนย์ข้อมูล 

 อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย 1 ระบบ 300,000.00 300,000.00

2 แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 80 เคร่ือง 20,000.00 1,600,000.00

3 แผนกวิชาสารสนเทศ

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 40 เคร่ือง 20,000.00 800,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 รวมเป็นเงนิ 2,700,000.00 
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สวนที่ 7 ขอมลูตลาดแรงงาน 



ข้อมูลสถานประกอบการ 
สรุปข้อมูลจาํนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวน 

สถานประกอบการ

จํานวน 
นักเรียน นักศกึษา รวม 
ปวช. ปวส. 

1. เมคคาทรอนิกส์ 19 22 16 38 
2. ก่อสร้าง 14 38 - 38 
3. เครื่องมือกล 24 39 25 54 
4. เขียนแบบเคร่ืองกล 8 17 - 17 
5. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 29 - 29 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 27 - 27 
7. ยานยนต์ 27 27 41 68 
8. บัญชี 27 27 23 50 
9. เช่ือมโลหะ 14 - 11 11
10. เครื่องมือวัดและควบคุม 15 - 32 32
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 - 35 35

รวม 95 226 183 409
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ข้อมูลสถานประกอบการ 
สรุปข้อมูลจาํนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวน 

สถานประกอบการ

จํานวน 
นักเรียน นักศกึษา รวม 
ปวช. ปวส. 

1. เช่ือมโลหะ 2 3 - 3
2. เครื่องมือกล 28 96 30 126
3. อิเล็กทรอนิกส ์ 17 22 20 442
4. เขียนแบบเคร่ืองกล 17 31 - 31
5. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 27 - 27
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 76 34 110
7. ยานยนต์ 30 56 28 84
8. การท่องเที่ยว 7 20 - 20
9. บัญชี 35 29 27 56
10. ก่อสร้าง 10 - 25 25
11. ไฟฟ้ากําลัง 26 - 26 26
12. เครื่องมือวัดและควบคุม 15 - 28 28
13. การโรงแรม 31 - 91 91
14. เครื่องกลเกษตร 5 - 10 10
15. เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 16 16

รวม 293 360 335 695
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท โตโยตาเจริญยนต ชลบุรี สาขาศรีราชา   1. นายชัยสิทธิ์   รัตนทรายแกว      

137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  2. นายวิษณุวัตร   คงรักษา

โทรศัพท 038-328323

ฟอรดชลบุรีท็อปคาร (พัทยา)      1. นายปญจพล   ภูจีน

15/63  ม.11  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 2. นายสาวผกาวรรณ     โขงเขียว

โทรศัพท  038 323999

บริษัท โตโยตา นครระยอง จํากัด                             1. นายศิรวิทย   บุญฉิม

111 หมู 2 ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัด ระยอง 21130

โทรศัพท   0-3368-3444

สัตหีบมอเตอร aotoboy sattahip motor 1. นายกฤษดา   พงษวิจิตร

81/11-12 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 2. นานยเทพประสิทธิ์    ดวงดี

โทรศัพท  086-3039141 3. นายธิติ   พิมพใจใส

4. นายณัฐพงษ   ศริพันธ

บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด 1. นายเสกสรร   สรอยมาลัยทอง

36/34 ม.5 ถ.332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-181751-4

ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตาจํากัด  สาขาพัทยา 1. นายปกรณ   ปญญามี

288 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายสุวิศ   งามประเสริฐ

โทรศัพท  038 7024626  3. นายนรวัฒน   พรจิตรอุดม

4. นายระพีพรรธ   ศรีชลไพศาล

บริษัทโตโยตาเจริญยนตชลบุรีจํากัด 1. นายธีรัตม   เพ็ญจันทร         

64/8 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี        2. นายภาสวร   แสงปญญาลิขิต

โทรศัพท   038 3815545 3. นายภูผา   พูลสวัสดิ์

3 ปกติ ปวช.

4 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.7

6 ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องกลยานยนต  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุวัฒน    บรรเทาทุกข

1 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องกลยานยนต  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุวัฒน    บรรเทาทุกข

อู rkd auto shop 60/140 ม.5 ถ.สุขุมวิท      1. นายพงศพล    พรหมจรรย

ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท  086 3377920

Honda Marine (ฮอนดามารีน) สาขาพัทยา 1. นายณัฐชยา   เทียนยิ้ม          

161/76 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี     2. นายกีรพัฒน   หวยใหญ

 โทรศัพท   038-425228  โทรสาร  038-425229

อูสุรชัยเชอรวิส 1. นายกฤษดา   ระงับราษฎร

40/1 ม.6 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ชลบุรี

โทรศัพท   081-5784835

ชลบุรี อิซูซูเซล 1. นายศักดิ์   วาทรัพย         

109 ม.3 ถ.สุขุมวิท3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (เตาถาน) 2. นายณัฐพล   วัจนาภรณ      

โทรศัพท   038-0701717 3. นายอดิเทพ   กลัดพรม

4. นายจักวัฒน   แสงมีฤทธิ์      

5. นายอรรถสิทธิ์  ยมาภัย

วัชร มารีนจํากัด 1. นายฉัตรเพชร   จิรสัทธรรม

140/94 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายกิตติพงษ   บุญสมทบ

โทรศัพท   038-3815545 3. นายสรวิศ   บุญแสวง         

4. นายวรพจน   พิรุณรักษ        

5. นายธีรเดช   จันทบิล

11 ปกติ ปวช.

12 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.

9 ปกติ ปวช.

10 ปกติ ปวช.

8
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัทแอรโรคลาส จํากัด  1. นายจตุพร     ถาวรพงษ                      

111/1 ม.2  ต.มะขามคู อ.นิคมพัทนา จ.ระยอง                               2. นายชัยวิทย    ทองใบ

โทรศัพท 038-893559

MTP HPJVC (ประเทศไทย) 1. นายอนุชิต  บุญถาวร                    

10/2 ม.2  ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายวุฒิภัทร   เสียงเสนาะ

โทรศัพท 038 925300 3. นายจีรกิตติ์  แจมจํารัส

บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเชีย) จํากัด 1. นายทวี   เพิ่มทวี 

64/82ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2. นายธนพล   กรรเจียก

โทรศัพท 084-9082515 3. นายสรวิชญ  ลายประดิษฐ

4. นายพศวัต    ถึกสวัสดิ์

บริษัท ศิริอนันทต การยาง จํากัด สาขา1 1. นายสหรัฐ    แสงสุข

101/28ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 085-0989999

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ 1. นายปยพัทธ    สุขสุวรรณ                    

40/1 ม.1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายวงศกร    จิตแกว

โทรศัพท 038-437102

หจก.เบสทเยลลเซอวิส 1. นายนายคณเดช    ศุภณัฏตานนท          

121/5 ม.12 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายตันติกร   รัตนปะวะ            

 โทรศัพท 085-2857997 3. นายสุทธิเดช   กาญจนดิษฐ

บริษัทไทยออย จํากัด 1. นายพรรณรงค    ราษฎรนิยม

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-351555

ปกติ

ปกติ ปวช.4

ปวช.2

3 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องมือกล  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูบุญทวี    ละอองศรี

7 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.6

5 ปกติ ปวช.

1 ปกติ ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องมือกล  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูบุญทวี    ละอองศรี

ศุภักษร เซอรวิส ซัพพลาย จํากัด 1. นายศราวุฒิ    โฆสิวัฒน                      

121/22 ม.1  ถ.เทศบาล58/4 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายธนดล  วันสาสืบ

โทรศัพท 086-8208076 3. นายพัทธพร   วีระจิตต

4. นายชาคริต    จิตตปลื้ม

บริษัท อิสเทรินโมลด แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายนัทธี  รักษา

44 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

โทรศัพ 038-401000 ตอ1242

หจก.เอ็นดับเบิลยูอี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  1. นายอาทิตย   สุวรรณสิทธิ์           

180/30 ม.11 ต.ทุงสุลา อ.ศรีราช จ.ชลบุรี 2. นายวุฒิชัย   กอนกระสังข        

โทรศัพท 086-8208076 3. นางสาวสุชานันท  แจมศรี

บริษัท พ.ีเอ็ม วาลว แอนด ซีลลิ่ง เซอรวิส จํากัด 1. นายพงษศักดิ์   สะแต

340/1 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายรณชิต   สายตางใจ

โทรศัพท  038 687 315 3. นายสุทธิพงษ   กันทะมา

บริษัท ซี อี เอส จํากัด 1. นายวีรภัทร   มัธยม                       

15/112 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 2. นายวรวัฒน   พรมแตง

โทรศัพท 038-310574 3. นายปวริศ   จิรานันทวงศ

บริษัท ดีไลน คอนสตรัคชั่น จํากัด 1. นายรัฐพงษ   ตระวงศ             

8/1 ซอยคีรี(สุขุมวิท7) ตําบล หวยโปง อําเภอเมืองระยอง ระยอง      2. นายเกรียรติศักดิ์   รอดรัตน

โทรศัพท  038 692 646 3. นายมานพ   แกวเขียว

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส จํากัด 1. นายรัตนพงษ   ดวงแสนกุล

64/10 หมู 4 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง

โทรศัพท 0-3895-4422-5

ปกติ ปวช.13

14 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.11

ปกติ ปวช.12

ปกติ ปวช.8

10 ปกติ ปวช.

9 ปกติ ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ศรีสวัสดิ์สแตนเลส จํากัด          1. นายวิทูรย     ธรรมชาติ                      

 63/14 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายวีรวัฒน   ศรีคุณลา   

โทรศัพท 080-1021273 3. นายพงศกร    แกวศรีปราชญ

4. นายเสกสรร    คําสวัสดิ์

บริษัท เอส ที โพลีคารบอน แอนด สแตนเลส สตีล จํากัด 1. นายสุวัชชัย   ชูหมื่นไวย

88/8 ม.8 ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายกฤติธี   วาทีรักษ

โทรศัพท 038-181533

บริษัท เอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด                                                 1. นายปรัชญา    ธรรมสิมมา                  

43/7 ม. ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 2. นายนราธิป     ศิริราช 

โทรศัพท 038968372 3. นายพลวัฒ      บุญประคม

4. นายศรายุธ     มะจินะ

บริษัท เบสทเทค & แอนจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายสุเมธ   เจริญคา

2002/1  ม.2  ต.แสมสาร  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 2. นายสรรเพชร   เสือสุข               

โทรศัพท 086 300982 3. นายธนกฤต   คงประเสริฐ

4. นายปฏิพันธ   จั่นเพ็ชร

3 ปกติ ปวช.

4 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เชื่อมโลหะ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสมชาย  กาญสมคิด

1 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  72



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ซุปเปอเค พาวเวอร จํากัด 1. นายธนสรณ   ชวยแสง                    

168/1-4 ม.2 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  2. นายพิพัฒษพล    คุมทรัพย

โทรศัพท 0-3835-1268

โรงแรมพัทยา ปารค บีช รีสอรท                 1. นายจิรวัฒน    แกลวกลา                     

เมืองพัทยา อําเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 2. นายธนวัฒน    ชัยศิริ

โทรศัพท 038 364110 ตอ 2235

บริษัท อีสเทอรน ซี แหลมฉบัง เทอรมินอล จํากัด 1. นายศุภกร   บุญกระสินธุ

ทาเรือแหลมฉบัง ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

 โทรศัพท 038 491255ตอ 1204

One Way Service Co.,Ltd 1. นายชินุพัฒน    ประทุมแดง                     

188/7 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

โทรศัพท 085 3707782

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด 1. นายทัศนพล   มาลัยวงศ

ทาเรือขนถายตูสินคาแหลมฉบังทาที่ บ5ี ต.ทุงสุขลา 2. นายรัชชานนทื  สุวรรณพันธ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

 โทรศัพท 038 408200

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด               1. นายธาดา   ชวนาพิทักษ                

602 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา             2. นายชัยสิทธิ์   แกงเพชร

โทรศัพท 038 763080 3. นายธนชิต   เอี่ยมศิริอารีรัตน 

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด 1. นายฐิติศักดิ์  พรหมวิหาร

4  ซ.G12 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด  อ.เมือง ระยอง

โทรศัพท 038 685497

ปกติ ปวช.3

7 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุกาญจนดา  สายคําวงษ 

1 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.

6 ปกติ ปวช.

4
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุกาญจนดา  สายคําวงษ 

บริษัท ไทย อาราอิ จํากัด 1. นายสิวิชญ     ศิริจัด

23/1 ม.11  ถ.สุขาภิบาล8  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 480446ตอ 7

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีราชา 1. นายอดิศร   มณีศรี                           

65 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี             

โทรศัพท 038 322609

เทศบาลตําบลบานฉาง 1. นายภานุวัฒน    ทองแยม

2/31 ม.4 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง     2. นายจินตมัย   ปรุงธัญญพฤกษ 

โทรศัพท 097-0192759

หางหุนสวนจํากัด สัตหีบแมนูแฟคเตอริ่ง จํากัด      1. นายชัยศิริ   สุจริตธรรมคุณ       

93/44 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี      2. นายทัศนัย   อวยพร                

โทรศัพท 0-3843-6653 3. นายศรวิส   ประทุม                

4. นายอิทธิพล   พลคง

บริษัท ซังคิว เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด                                      1. นายเสถียร  อมราศรัยศรี

700/339 ม.6 ต.คอนหัวพัง อ.เมือง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-214430-3

บริษัท ปทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด (มหาชน)  1. นายรัฐวัฒน   ปหมอก                      

789  ม.1 ถ.สาปหนองกอ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม 2. นายธนกร   คงประเสริฐ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3. นายศราวุฒิ  คําแสน

โทรศัพท 038 296334

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนาวี ณ ศรีราชา 1. นายอานนท   พรานเจริญ               

290 ถ.เจิมจอมพล  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายเอกธวัฒน    มะโนบาล

โทรศัพท 038 320200 3. นายอิสระ   นวลอนันท

ปกติ ปวช.11

12 ปกติ ปวช.

9 ปกติ ปวช.

10 ปกติ ปวช.

ปวช.ปกติ8

ปกติ ปวช.13

14 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  74



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุกาญจนดา  สายคําวงษ 

บริษัท ผาดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)             1. นายปารัชญ    ใจตรง

15 ถ.ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง    2. นายดนุพร  รุงแสงกาญมาศ

โทรศัพท 038-683318:244 3. นายคณากร   ทําเนาว

บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน)    1. นายชัยธวัช  พุมบุตร                  

 202 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายพุฒิพงศ  แกวมณี                      

โทรศัพท 038 490960 ตอ6 3. นายกีรติ  กรุณาพิพัฒน               

4. นายรณชัย   รอดชาวนา               

5. นายลิขิต  บุณเลห

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร อินดัสตี้ จํากัด                        1. นายกลวัชร   ศรีประโค 

789/139 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายธีระพล   ศิระพันธ

โทรศัพท  038-317999       

บริษัท ไฮโรดรายน เซอรวิส จํากัด 1. นายบริภัทร  แกวดวง

19  ถ.วัดชากลูกหญา ต.หวยโปง อ.เมือง  จ.ระยอง

โทรศัพท 038 687068  ตอ 70

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีราชา             1. นายทักษพล   รอบคอบ                      

285/2 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายวุฒิชัย   แนนหนา

โทรศัพท  038-313706

บริษัท เค ซี อาร อิเล็กทริค จํากัด                    1. นายอัยการ    วงศกําจัดภัย                 

4 /18 ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง         2. นายศุภวิชญ   ทองสุข

โทรศัพท 081-9456982 3. นายจิรเดช     นามเจริญ

บริษัท เทียนชัยมอเตอร (2007) จํากัด         1. นายกองภพ   สมจิตต                   

352/29 ม.7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  2. นายนันททรัพย  ทองเชื้อ

โทรศัพท 038-766054 3. นายพงศธร   บุตตะโยธี                

4. นายชัยวัฒน     ฮวบบรินทร

15 ปกติ

16 ปกติ ปวช.

19 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.20

17 ปกติ ปวช.

18 ปกติ ปวช.

21 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  75



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุกาญจนดา  สายคําวงษ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1. นายอิทธิพล  ไกรแกว                       

โทรศัพท 038 994000ตอ 4771 4616 2. นายพีรพล    สังขทอง

สํานักงานการไฟฟาอําเภอบานฉาง               1. นางสาวพรนภา  สะเดาทอง              

90/109-10 หมู 1 ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัด ระยอง 2. นางสาวดรุณี     อยูบุรี

โทรศัพท 038 601514

หางหุนสวนจํากัด กูรู แอร แอนด เซอรวิส       1. นายกฤษณะ    ชวยรัมย                      

124/4 ม.1 ต.สุรสักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี          2. นายธนพล       พิทักษญาติ

โทรศัพท 038-060079 3. นายณัฐวุฒิ     ผูกอัน

หางหุนสวน เอ พี แอร จํากัด                      1. นายธนกานต   เจนวิทยาสากล

58/ 77  ม.3  ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท  038  602559

บริษัท สหชัยผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด           1. นายกิตติศักดิ์   นิติธรรมโม             

19 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายคุณากร   ประภาสอิสริยะ 

โทรศัพท 038-7019887 3. นายนลธวัช   พุมาเกลียว

บรัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จํากัด  1. นายณรงคศักดิ์    ยุติธรรม

88/9   ม.2  ต.มะขามคู  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

โทรศัพท 038 893620 ตอ 27

รานรุงเจริญ Electric                               1. นายณัฐพล   มะรุม                     

324/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 2. นายนพคุณ   มหาศร 

โทรศัพท 038-074694 3. นายจิรวัฒน   ภูมิถาวร 

โรงไฟฟาบางปะกง 1. นายธนกร   เหล็กมวง

4 ม.6 ต.ทาขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    2. นายชัยณรงค    อรัณยกานนท

โทรศัพท 038-573420 3. นายสุรกมล   รื่นกมล

23 ปกติ ปวช.

24 ปกติ ปวช.

22 ปกติ ปวช.

27 ปกติ ปวช.

28 ปกติ ปวช.

25 ปกติ ปวช.

26 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.29
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุกาญจนดา  สายคําวงษ 

บริษัท ไมยเยอร อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวชนิดา   ศรีมณี 

8/32 ถ.นิคมอุตสาหกรรมแฟลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-400651-60

โรงแรมอีสเทอรนแกรนด พาเลซ 1. นายสุรดิษ   วิชาธรรม

99/1 ม.11 ซ.เขาตาโล  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายจิรเมธ   ปุตระเศรณี            

โทรศัพท 038 332712 3. นางสาวญาณิศา   ปุตระเศรณี

บริษัท ไทยออยลทูล แมชีนเนอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด  1. นายวุฒิชัย  คงสี                   

36/34 ม.5 ถ.สาย332 ต.ลูตาหลวง  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวสุมินตรา    แกวเกิด

โทรศัพท 038-722295 3. นายวาชยุ    วรรณศิลป

4. นายอภิวัฒนื   ปสาร

5. นายพีรพล  ไหสุภา

บริษัท พาวเวอรเซอรืวิสอิเล็กทรอนิกส จํากัด    1. นายพรพิทักษื   แสงพวง

99/5 ม.3 ถ.บายพาส ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นางสาวณีรนุช   จันทรลา

โทรศัพท 038-761193

บริษัท เอ็มเอ็น ดีเวลลอปเมนท 2013 จํากัด   1. นายศรายุทธ   เพิ่มพูน

344/36 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี        2. นายชานน   เจริญธรรม

โทรศัพท 091 5399553 3. นายอภิสิทธิ์   ชางเขียว 

4. นายเอกพจน   ฟูธรรม

5. นายภาคิน    ฮับซัน

บริษัท เคอรี่ สยามซีฟอรด จํากัด 1. นายภานุพงศ    ทับจิต      

113/1 ม.1 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี     2. นายยศศิริ    ฟกสอน

โทรศัพท  038-352325

ปกติ ปวช.31

ปกติ ปวช.32

30 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.35

ปกติ ปวช.33

ปกติ ปวช.34

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  77



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุกาญจนดา  สายคําวงษ 

บริษัท ไทย-บีอีซี จํากัด 1. นายปริวัฒน   บุญคร่ํา

158/98  ม.5 ถ.พลาบูรพาพัฒน  ต.บานฉาง  จ.ระยอง 2. นายศุภวิชญ   จตุภูช 

โทรศัพท 095 2489591

บริษัท เค แอร ซัพพลาย จํากัด 1. นายหัสววษ   เถื่อนทรัพย                 

11/131-132  ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายธนกฤต   ชัยมาโย

โทรศัพท 038 701868ตอ 9 3. นายภาณุพงษ    ชัยรัตน

หางหุนสวนจํากัด  สหทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง       1. นายณิธิโรจน    ธนานพทวีบูรณ 

663/19 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายอมรเทพ   พรหมรี

โทรศัพท 038-763267

บริษัท เดชาการชางแอนดเซอวิส จํากัด         1. นายภัทร   สระทศ

18/328 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  2. นายศุภรุจ    สาธุลี

โทรศัพท 081-0010576 3. นายอิศรา   ทักษิณบุตร

36 ปกติ ปวช.

39 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.37

38 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  78



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บ.ดีไซน ที แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด  1. นายจตุรฉัตร   แสงดาว

15 ม.4 ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  095 9616662

บริษัท บรรพต คอนสตัรคชั่น แอนด ซัพพลาย จํากัด 1. นายจิรภัทร   กงจอย          

207 ซอย1 ถ.เทศบาลตําบลเหมือง ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2. นายธนากร   กิจนุเคราะห

โทรศัพท  081-9339488 3. นายวิวัฒน   ธวัชชนะ

4. นายสุเมธ   ผาสุก         

5. นางสาวเจษฎาภรณ    หมื่นสวัสดิ์     

6. นางสาวเจนจิรา   พุมเจริญ

บริษัท วรนิทัศน จํากัด 1. นายชยุตร   ปานปน             

50 ม.18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 2. นายปทธพล   วงศปญญา            

โทรศัพท  044-511661 3. นายฉัตรตะวัน   กําเนิดมี

บริษัท อเมซอน ฟอลล จํากัด           1. นายธนศักดิ์   ทองคํา         

888 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายปรัตถกร   เฉลยวาเรศ

3. นางสาวสาธิดา   อยูดี     

4. นางสาวมินทรา   ทองคํา      

5. นางสาวมัณฑณีย   ปรีเปรม

บริษัท ธัญญ บิวดิ้ง จํากัด     1. นายวรณัน   ทวีกิจชัยบดี  

68/49 ม.4 ถ.ติวานนท ต.บานใหม อ.เมืองปทุม  จ.ปทุมธานี     2. นายอมรเทพ   มวงไหมทอง      

โทรศัพท  020-198558 3. นางสาวประภาพรรณ   ทับแสง

4. นางสาววรรณดี   ศรีรัตนโซ  

บริษัท รงศอมาตย พร็อพเพอตี้ ดีเรลลอปเมนท จํากัด 1. นายวุฒิชัย   สายลือนาม

406/329-332 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ปกติ ปวช.

4 ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.6

3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน การกอสราง  ระดับชั้น ปวช.3 ครูนิเทศ  ครูวิทยา  ถนัดงาน

1 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  79



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน การกอสราง  ระดับชั้น ปวช.3 ครูนิเทศ  ครูวิทยา  ถนัดงาน

บริษัท ซีแอล เอ็นจีเนียริ่ง     1. นายจิรภัทร   แสวงวงศ

384/206 ม.12  ถ.จอมเทียนสาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง    2. นายสุวิจักขณ   เทพบัวแกว      

จ.ชลบุรี 3. นายอลงกรณ   เกตุงามขํา       

โทรศัพท  089-4059266 4. นายอดุลวิทย   จักรทอง         

5. นางสาวสุภัสสร   สีตธรรมโม

บ. 1 กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด      1. นางสาวไพริน  กลี่เตียง

352/428 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี          2. นายอนันตา   ขําเพ็ชร

โทรศัพท  083 0898507 3. นางสาววราภรณ   จันทจร

บริษัท เปนดีสถาปนิก จํากัด 1. นายเมอู   ใจดี           

245/113 ม.9    ถ.พัทยาสาย3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุ2. นางสาวภัทรชลิตา    เฟองมา

โทรศัพท  086-3395449

บ.เอพี 2014 คอนสตรัคชั่น จํากัด  1. นายปฏิภาณ   แจมเหนือ     

52/590    ม.12  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี       2. นางสาวกนกวรรณ   นิยม         

โทรศัพท  086 8396849 3. นางสาวมลณรินทร    เข็มสุวรรณ

บริษัท บี เอส แอนด บี เอส พัทยา จํากัด 1. นายธนศักดิ์   ปาละ

99/49 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท  038-110650

บริษัท ถาวรบุญ การชางจํากัด    1. นายภาคิน   ถาวรบุญ

142 ม.5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-079139

บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)      1. นายปยพัฒน   มูลถวิล

59  ถ.ราษฎรนิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  

โทรศัพท  038-994000

8 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.7

9 ปกติ ปวช.

10 ปกติ ปวช.

11 ปกติ ปวช.

12 ปกติ ปวช.

13 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  80



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน การกอสราง  ระดับชั้น ปวช.3 ครูนิเทศ  ครูวิทยา  ถนัดงาน

บริษัท  มหานครมั่งมี จํากัด                           1. นายอธิการ   ศิริโภคพัฒน

2  ศรีราชา 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

โทรศัพท 081 1239579

บ.วรนิทัศน  จํากัด   หนวยงาน รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา                    1. นายศุภลักษณ   สงวนชม

โทรศัพท  044 521063

15 ปกติ ปวช.

14 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  81



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ดีเวนเดอร จํากัด (สํานักงานใหญ) 1. นายชนาเทพ    บุญจันทร

15/3 ถ.อัดฌขดหิน-เขาไผ ต.เนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง

 โทรศัพท 098 5358643

บริษัท เทคไลน โซลูชั่น 1. นายณัฐชนน   ทองกอนาค         

96/50 ม.3 ต.สํานักทอง  อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายชนาธิป   บํารุงเมือง

โทรศัพท 098-2814593

สัตหีบแมนนูแฟคเตอรริ่ง 1. นางสาวเก็จมณี   เปรมศิริ           

93/49 ม.3 ถ.ซอยตนขอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวณัชชา   แซฉั่ว

โทรศัพท 091-5762882

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายอัครวัฒน   สาลิกา            

700/34  ม.6 ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นายวรโชติ   ศิรินอก

โทรศัพท 038-213-606-1 3. นายรุงทิวา   แผลงศร

4. นางสาวจิราพัชร   แกวสะอาด

5. นางสาวชุติมา   สาระวัฒรัตน   

6. นางสาวธีราพร   เวียงสมุทร 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสทรีส จํากัด 1. นายวรากร   จันทรรอด

นิคมอุตสาหกกรมปนทอง 789/139 ม.1       2. นางสาวจิดาภา   บุญผุดผอง

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ข.ชลบุรี

โทรศัพท  038-49559

เทศบาลนครแหลมฉบัง   1. นายภคณัฐ   ตุตาโน                 

99 ม.10 ต.ทาสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี                           2. นายภานุวัฒน   ฮวมกี่

 โทรศัพท   038 400808 3. นายภัทรวัต   พรหมเกตุ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

6 ปกติ ปวช.

5 ปกติ

ปกติ ปวช.2

ปวช.

1 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.3

4 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  82



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

บริษัท ไลออน(ประเทศไทย) จํากัด 602 ม.11 1. นายธนาธิป   ศรลัมภื            

ถ.สุชาภิบาล8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   2. นายนันทวัฒน   สุนทรธรรม

โทรศัพท   038-763080-99

บริษัท ดุสิตแกรนปารค 1. นายวิโรจน   เยี่ยวยาสัตว           

284/206 ม.1 ถ.จอมเทียนสาย2 ต.หนองปรือ 2. นายอมรเทพ   ดีดีศรี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    3. นายธีรพงศ   เกิดเพิ่มดี

โทรศัพท  089-4053266

บริษัท เจ.เอ็ม คอมเทค จํากัด          1. นายวสันต   คลายทอง                

176 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายสมาพล   บุญยิ่ง

โทรศัพท   085-2156988 3. นายสันติสุข   แสนจันดี               

4. นายแสนคม   เงินจันทร

5.นายวิภาส   พิริยะวณิชย

ราน Home  IT 1. นายจิรายุ   ยุกวนิช

135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายถิรชา   อินธิเดช

โทรศัพท  099-7600250

บริษัท คอมพันธุแท 28/15 ม.2 ถ.เทศบาล13  1. นายชนิสร   แยมเกษม               

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                          2. นายชัยรัตน   ทองไชย

3. นายคฑาวุธ   จําปานิล 

บริษัท ป.ต.ท.(เขาบอยา)    1. นายอานันท   นาครอด

50 ม.3 ต.ทุงสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายประสิทธิ์   ษัฏเสน

โทรศัพท  038-493725 3. นายพุทธิชัย   ไกรษร           

4. นางสาวสราลี   มีเปรมปรีดิ์

ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.10

9

11 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.12

7 ปกติ ปวช.

8 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  83



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

ราน Comsiam2          1. นายจิรายุ   นุมเถื่อน

8 ม.18 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายนัฐพล   ฉิมบานไร               

โทรศัพท   080-6458601 3. นางสาวรัตมณี     สารภาค

โรงแรม ซันเซ็ท วิลเลจ บีช รีสอรท 1. นายพัทระ   ภูเกตุ                

89/5 ม.5 ถ.สุขุมวิท กม1625 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายธัญลักษณ   สุมทุมพฤกษ       

เบอรโทร  038 237 979 -80, 038 237 940 3. นายวรกิจ   จอยจินดา

ราน Eastern IT Pattaya    1. นายทรงพร   อุดมสิน

3 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายภูมินทร   เสวันนา

โทรศัพท   038-724064 3. นายณัฐพล   ทองประดิษฐ

ราน ธรภัทร คารออดิโอ บางเสร  1. นายปกรณ   บุตรพรหม               

95 ม.6 ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี                               2. นายสิทธินนท     ภิรมยพลัด

โทรศัพท  091-2796893

ราน Banana (Banana IT) 1. นายอรรถพล   หนองใหญ             

8 ม.10 ถ.พัทยาใต ต.หนองปรือ   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายเสกฎวุฒิ   ทองนาท

โทรศัพท   085-9181863 3. นายเจตพล   ทัตประคอง

กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ (กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 1. นายสิรภพ   ทองดี                

กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ) 2. นายจิรโชติ   พาประจง

ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรปราการ 10290

บริษัท โอคายามา Ocayama  1. นายจิตวัด   เกษมสุข             

49 ม.5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสิทธาวุฒิ   เผาบริบูรณ      

โทรศัพท  038-401560 3. นางสาววรรณนภา   พรมวงษ

K air service     1. นายชิรายุ   คงไชย                

11/131-2 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายธนกฤต   ชัยมาโย 

โทรศัพท  089-9391630 3. นายภาณุพงษ   ชัยรัตน

ปกติ ปวช.20

ปกติ ปวช.19

ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.16

18 ปกติ ปวช.

17 ปกติ ปวช.

14 ปกติ

13 ปกติ ปวช.

ปวช.

15

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  84



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

บริษัท การบินไทย จํากัด  ฝายซอมใหญอากาศยาน อูตะเภา 1. นางสาวโศภวรรณพิศ   แซโลว

70/1  ม.2  ต.พลา  อ.บานฉาง  จ.ระยอง 21130 2. นายกันตพงษ   มีสุวรรณ

โทรศัพท  038 698 000 3. นางสาววรัญญา   บุญเฮง

หจก. แม็ก แอนด มารช คอมพิวเตอร        1. นายธนพนธ   พึ่งพิมาย

115  ซ.ศูนยการคาสตารพลาซา สาย5 ถ.สุขุมวิท      

ต.เชิงเนิน อเมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 084 6733737  038 616056

22 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.21

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  85



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)             1. นางสาวปยะพร    นันทะกุล

 21/3 ถ.บานพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นางสาวภัทราพร   คําราชา

โทรศัพท 038 691408

บริษัท รวมดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทรานสปอรต จํากัด 1. นางสาวกมลชนก    เพชรโก

 21/6 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบขา  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 2. นางสาวพุทธิตา      เดือนฉาย

โทรศัพท 038 918000

บริษัท แอล อาร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 1. นายชญานนท   คํามาก                     

280/23 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสุภัทร   มั่นศรี

โทรศัพท 090-7380999 3. นายนพรัตน    ใชอู

บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด 1. นางสาวสรัสวันต    ทับทิมออน

36/34 ม.5 ถ.332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวอาริยา   มาสงามเมือง

โทรศัพท 038-181751-4 3. นางสาวพรธนัญ    จันทานนท

4. นางสาวจารุกิตติ์    บุญเก็บ

บริษัท โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 1. นายกิตติศักดิ์   เอี่ยมชม

555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นางสาวปณิสรา    วงษศรยา

โทรศัพท 038-685000-7 3. นางสาวสโรชา     หวยใหญ 

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาพัทยาเหนือ1. นางสาวภดิณี    ขาวจันทร

384-40 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

โทรศัพท 081-8028663

บริษัท ศรัณยพร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด               1. นายวรเมธ  จันทรตรี

88 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-480360-3

7 ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

6 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เขียนแบบเครื่องกล  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูคเนศ  เชี่ยวชาญ

4 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.

1 ปกติ ปวช.

3 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  86



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เขียนแบบเครื่องกล  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูคเนศ  เชี่ยวชาญ

บริษัท ไอทีที ฟลูอิด เทคโนโลยี อินเตอร       1. นางสาวสุนิสา   เคลือทอง

 450 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง    

โทรศัพท 038-687642-5

บริษัท ปรัชญาอิเลคทริคอล แอนด อินสกรูเมนท 1. นางสาวเอื้อกาญจน  ไชยอยู

 6/15 ต.ปากนน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 081-6390829

9 ปกติ ปวช.

8 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  87



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท สล็อท นานไก จํากัด 1. นายณัฏฐชัย   สุขเกษม

ม.7 ถ.สุขาภิบาล  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายชาคริต   เรืองเดช          

โทรศัพท 038-351381-4 3. นายพีรพัฒน   ศรีเลิศ

โรงแรม เมาทเทนบีช 1. นายสุทธิพงษ   เสรีศรีสงา

48 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี     

โทรศัพท 038-407000

บริษัท บาเดอร (เอเชีย) จํากัด 1. นางสาวเปรมกมล  เนียมหอม

2/9 ถ.วัดชากลุกหญา ต.หวยโปง อ.เมือง  จ.ระยอง 2. นางสาวจีราภรณ   วงษศรยา

โทรศัพท 038-682901-5

บริษัท พรีเมียร ดีโป โซลูชั่น จํากัด 1. นางสาววาริน   มีจํารัส

199  หมู 1  ต.ทุงสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท  038-354310

บริษัท ไทย สแกนดิค สตีล จํากัด 1. นายจิรายุ   ศิริบุญมี

ถ.ไอ 5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายติณณภพ  พัดทอง

โทรศัพท 038-683070

บริษัท ดีไลนคอนสตรัคชัน จํากัด 1. นายสุรเสกข   ศรีสวัสดิ์

8/1 ถ.คีรี ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายศราวุธ   พุทธสุข

โทรศัพท 038-692643-5

บริษัท เรียลโซลูพลัส จํากัด                         1. นายบุณยกร   งามดี

339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2. นาสาวไอลดา   โอรักษ

โทรศัพท 038-341792

บริษัท แม็กซการเดน เอ็กซเพลส จํากัด 1. นายกฤษชกร   ทองอราม          

83/27 ม.1 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายภานุวัฒน  วิสุทธิยานนท

โทรศัพท 089-3799292 3. นายพิชัยยุทธ  หงษนอย

8 ปกติ

7 ปกติ ปวช.

ปวช.

4 ปกติ ปวช.

6 ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เมคคาทรอนิกส  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

ปกติ ปวช.1

2 ปกติ ปวช.

3 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  88



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เมคคาทรอนิกส  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

บริษัท หางหุนสวนจํากัด KPS วิศวะกรรมบานฉาง 1. นายชัยพงษ   ซุนฮวด              

256/25 ม.3 .บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายธนากร   กุลพรสิริปรีชา

โทรศัพท 038-604692 3. นายภาคินทร    อินทรีย

บริษัท โมราวรรณ 2010 จํากัด 1. นายคุณากร   หอมดี

159/94 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี       

โทรศัพท 037-641395

บริษัท เพนแทร วาลวส แอนด คอรโทรลส จํากัด 1. นายวรวุฒิ   นามลี

88/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุดอ.มือง จ.ระยอง    2. นายพัสศล  พลชัยโย

โทรศัพท 038-949800

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายคําภี   ราชอาสา

 602 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 76308099

บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด 1. นายณัฐนนท   พันธเจริญ

โทรศัพท 038 918709   038 638616

หางหุนสวนจํากัด สัตพีบแมนูแบดเตอริ่ง จํากัด 1. นายกฤษฎา   มโนคติธรรม

93/44 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-436653

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส จํากัด 1. นายอนุวัฒน   พังพรมราช

300/18 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตําบลตาสิทธิ์ 

อําเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

โทรศัพท  0-3895-9250

บริษัท การบินไทย จํากัด 1. นายชัยพัช   ชลสินธรัตน

 สนามบินอูตะเภา ต.บานฉาง อ.บานฉาง ระยอง

โทรศัพท  038 245595  

16 ปกติ ปวช.

13 ปกติ ปวช.

14 ปกติ ปวช.

15 ปกติ ปวช.

11 ปกติ ปวช.

12 ปกติ ปวช.

10 ปกติ ปวช.

9 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  89



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

สํานักงานเทศบาลตําบลพลา       1. นางสาวณัฎฐกานต   ศรีนอย

1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท  038 801288

สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ 1. นางสาวสายพิณ   เปยมฤทธิ์

59 ม.3 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-239439

บ.สมบัติพลาสติก จํากัด               1. นางสาวยลรวี   บุญยิ่ง                         

83/17 ม.3 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี           2. นางสาววราภรณ   เสนาะล้ํา  

โทรศัพท  038-239977 3. นางสาวศิริพร   พุทนอย

4. นางสาวสุกัญญา   ผันผอน

5. นางสาวนลัทพร   วงคกลาหาญ

6. นางสาวยอแสง   นวลมณี 

การบินไทย จํากัด มหาชน (ฝายชาง)            1. นางสาวมานิตา   จิตอราม

70/1 ม.2 ต.พลา  อ.บานฉาง จ.ระยอง    

โทรศัพท  081 1722348

กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ       1. นางสาวเกษวรินทร   คามสายออ

1039/7 ม.1 ถ.ชายทะเล ต.สัตหับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-437766

ราน KFC สาขาโลตัสสัตหีบ   1. นางสาวพัทธวรรณ   มาระสูตร  

179 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวมัลลิกา   ขอพึ่งบัว

โทรศัพท  038-739403 3. นางสาวสรัลรัตน   ทับทิบออน

บ.สิริออโตเมติก ซิสเต็ม จํากัด 249/14 ม.8      1. นางสาวสุพัตรา   ประสงคงิ้ว

ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวศศิธร   วงคพมิตร

โทรศัพท   038-493347

6 ปกติ ปวช.

7 ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.4

3 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.

1 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  การบัญชี  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุจิตรา  ยวนใจ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  90



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  การบัญชี  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสุจิตรา  ยวนใจ

บ. บานอําเภอเทรดดิ้ง    1. นางสาวทักษิณา   ณรงคพันธ       

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวกาญจนรัตน    แกวศรีเมฆ

โทรศัพท   038-235271

บ.แอคเคาทฟอรยู จํากัด (ACCOUNT4U) 1. นางสาววรัญญา   ขําดี                 

333/65 ม.7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นางสาวพิมพใจ   เกตุการณ

โทรศัพท  084-8998099 3. นางสาวณัฐชา   ประเสริฐ     

บ.พัทยาแอคเคารติ้ง จํากัด 1. นายพุฒินาท   แกวมณี

565/102 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-428880

ราน 7-11 สาขาบงกชใต  1. นางสาวอังศณา   พลอยรัมย

34 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวอัญชลี   เยาวไทยวง

โทรศัพท  091-0022165

สํานักงานสรรพกรพื้นที่ชลบุรี 3 สาขาบางละมุง 2 1. นางสาวธัญทิพย   รุงกิจอนันทชัย 

404 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวสุดารัตน   ทรัพยชูงาม

โทรศัพท 0-3825-1750 - 1

องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 1. นางสาวอารียา   ไมพาณิชย

127/4 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 431496 ตอ 18

ศาลาวาการเมืองพัทยา   1. นายจิรายุ   จากลาง

171  ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี

โทรศัพท   038 253124

13 ปกติ ปวช.

14 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.11

12 ปกติ ปวช.

ปวช.

ปกติ ปวช.9

ปกติ ปวช.10

8 ปกติ
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

ธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ 1. นางสาวกชกร   แกนบุปผา

ถ.เทศบาล 7  อ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาสวณัฐชา   ทองดี

โทรศัพท  038-437437

บ.บานสหไชย จํากัด          1. นางสาวกนกวรรณ     คําเสียง

159 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวนันทนภัส       ลิอั้ง

โทรศัพท  038-737655

สวนนงนุชวิลเลจ จํากัด 1. นายนพรัตน   พันธรักษ

34/1 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    2. นางสาววราภรณ   อรุณรัตน

โทรศัพท  038709358-62 3. นางสาวกมลขวัญ   ยากลาง

บ.สยามแม็คโค จํากัด (มหาชน) ถ.สุขุมวิท      1. นายจิระพล   โตแกว             

ต.พัทยาใต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายธัชทฤต   พลเศษ

โทรศัพท  02 351 888

5 Jomtien Complex (จอมเทียนคอมเพล็กซ)      1. นางสาวศุพิกา   กําปนทอง    ปกติ ปวช.

472/79-80 ม.12 ถ.ทับพะยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี                                  2. นางสาวชนนิกานต      ศิริมาก

โทรศัพท  038 251547  0813564933

6 Boss Suites Pattaya Co.,Ltd   1. นายกองเกียรติ   นิชสภา ปกติ ปวช.

216/6-20   ม.9 ถ.สาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 038 426766 9

สถานีตํารวจภูธรบานฉาง 1. นางสาววรรณ    หอมนวล

122 ม.5 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 601111

บ.คลาสสิคูสปอรตคลับ จํากัด 1. นายวชิรภัทร    คงที่

165/4 ม.6 ถ.พรประศานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายภูรินท   วิไลวรรณ

โทรศัพท  038 4254888

ปกติ ปวช.3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  คอมพิวเตอรธุรกิจ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสจี  พรหมมาศ

ปกติ ปวช.1

ปกติ ปวช.2

7 ปกติ ปวช.

4 ปกติ ปวช.

8 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  92



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  คอมพิวเตอรธุรกิจ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสจี  พรหมมาศ

9 สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ 1. นายธรรมสรณ    สงวนมิตร ปกติ ปวช.

59 ม.3 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-239439

บ.กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พัทยา 1. นางสาวปาจารีย   เงินมี

124 ม.10 ถ.พัทยาใต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท  033 004301 ตอ 10

สํานักงานเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 1. นางสาวอุบลวรรณ   ศรีเสงี่ยม

999 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 238613 ตอ 18

บ.ทีไอพีเอส จํากัด  ทาเรือแหลมฉบัง ทาบี 4    1. นางสาวอิศรา   ทองดี

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นางสาวณิชกมล   โสมะภีร

โทรศัพท  038 408400

บ.มัตติแบกซ จํากัด (มหาชน) 1. นายนันทรัตน   นิ่มดี

211 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี           

โทรศัพท  038-491725

สํานักงานที่ดินสาขาสัตหีบ 1. นางสาวปริเยศ    คําศิริ

ถ.เลียบชายหาดทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท  089-8320791

ที่ทําการไปรษณียสัตหีบ 1. นางสาววณิชญา   ครองตน

234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 437162

บ.โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส 1. นางสาวนิศารัตน  ทิมศรี

600/9   ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                   2. นางสาวณัฐมน  ถนอมรอด

โทรศัพท  038480766 ตอ 7

10 ปกติ ปวช.

11 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.12

13 ปกติ ปวช.

14 ปกติ ปวช.

15 ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.16

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  93



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  คอมพิวเตอรธุรกิจ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูสจี  พรหมมาศ

ที่ทําการไปรษณียบานอําเภอ          1. นางสาวอริสรา   แซเจีย

55/3 ม.3 ถ.สุขุมวิท  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี      

โทรศัพท  038 238260

การประปาแหลมฉบัง 1. นายธีรวัต   ชะนะปติ

215 หมู 9, ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท 038 354 507

17 ปกติ ปวช.

18 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  94



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

สํานักงานบริการ กสท พัทยา จํากัด (มหาชน) 1. นางสาวจุฑามาส   เพื่อนพิมาย

CAT พัทยาใต  124  ม.10 ถ.พัทยาใต

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เบอรโทรศัพท  033-00430104

สํานึกงานบริการลูกคา กสท มาบตาพุด จํากัด 1. นางสาวธาราพร   กุนโฮง

19 ถ.เมืองใหมมาบตาพุดสาย6  ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 2. นางสาวพิศุทธิภา   ชื่นบาน

โทรศัพท  033-6586603 3. นางสาวแวววรรณ   หอมรื่นรมย

โรงแรมฟลิปเปอรเฮาส 1. นายพรหมพชร   เจริญทอง

213/2  ม.2   ถ.ชายหาดพัทยา ต.หนองปรือ  2. นายชนสิทธิ์   เอี่ยมประชา

อ.เมืองพัทยา   จ.ชลบุรี 3. นายพีรศิษฐ   บัวยงค

โทรศัพท  038-361672 4. นายเมฆินทร   ตาคีย

บริษัท ไทยออยล ทูลซีนเนอรีน เซอรวิสเซส จํากัด 1. นางสาวสิริวิมล   วาทสุทธาชีพ

36/34 ม.5 ถนนสาย 332 ต.พลูตาหลาวง 2. นายศิวกร   แซโคว

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท 038181751 ตอ 4

โทรสาร 038181764

บริษัท แสงชัย เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 1. นางสาวนิตยา   จันทรสง

บ.แสงชัย เซอรวิส แอนดซัพพลาย จํากัด

491 ถ.สุขุมวิท  ต.หวยโปง  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

โทรศัพท   024-6611809

บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติก จํากัด 1. นายลอมพงศ   สําราญชื่น

 พีทีทีโพลีเมอรโลจิสติก(สวนซอมบํารุง) 

48 ถ.โรงปุย ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง

6 ปกติ ปวช.

4 ปกติ ปวช.

5 ปกติ ปวช.

2 ปกติ ปวช.

3 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูอภิชาติ  สมเชื้อ

1 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  95



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

สํานักงานตันแทนบริษัทวิริยะประกันภัยจํากัด(มหาชน) 1. นายนภัทร   แสงแกว

33/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 081-1695146

บริษัท ทริปเปลทรี บรอดแบรนด จํากัด (มหาชน) 1. นางสาวนัฐณกัลป   นะตา

3BB สาขาชัยพฤกษ  35/30-35/31 ม.9  ต.หวยใหญ 2. นางสาวเสาวภาคย   แกวมณีรุงโรจน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3. นางสาวณีรนุช   ครองสิงห   

โทรศัพท 033-001-088 4. นางสาวศิริเนตร   แซภู              

5. นายธัญญกวิน   ประยูรธนะพงษ

PATTAYA SIGN ALL THEPPRASIT CO.,LTD 1. นายรัชชานนท     จันทรจร             

301/84-85 ถ.เทพประสิทธ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 2. นายชนะชัย   โตะมุดบํารุง

โทรศัพท 083-0203606

บริษัท ไอดี ซิตี้ที จํากัด (มหาชน) สาขา0006 1. นายกฤตนพ   สุขเกษม

135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายอาทิตย   โอวาท

โทรศัพท 038-773560 3. นายอภิวิชญ   ธิณปภาดา

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาบานฉาง 1. นางสาววิลาวัลย    จันทรจินดา         

1/81-22 ม.1 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง    2. นางสาวสิริวรรณ    พฤกษเกษม

โทรศัพท 038-602144

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ   1. นางสาวชณัญญา     พรอมจรรยา

TOT สัตหีบ 619/15 ม.2  ต.สัตหับ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 2. นางสาวชนาภรณ     อัมวัฒน

โทรศัพท 038-437999

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส จํากัด 1. นางสาวปุณยนุช      แผลงาม

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

โทรศัพท 038 959245 108

12 ปกติ ปวช.

13 ปกติ ปวช.

10 ปกติ ปวช.

11 ปกติ ปวช.

8 ปกติ ปวช.

9 ปกติ ปวช.

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูอภิชาติ  สมเชื้อ

7 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  96



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายณัฐวุฒิ   วงษสุววณ                     

ฝายซอมใหญอากาศยานอูตะเภา  70/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท 2. นายณฐกร   ปนโมรา

 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ชลบุรี 3. นายศุภวิชญ   อินทะโคตร

โทรศัพท 038-698035

ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

ราน พัทยา ทูยู 1. นายศุภกฤต   สะอาด

20/291 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 2. นายจักรี   โนนุช

โทรศัพท  0-3872-4072-3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร  ระดับชั้น ปวช.3 ครูนิเทศ  ครูอภิชาติ  สมเชื้อ

1 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ  ครูอภิชาติ  สมเชื้อ

13 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  97



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท วัชรมารีน จํากัด 1. นายมงคล   สมบัติ

140/94 หมู 11 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร2ี. นายภาคภูมิ   ภินานันทชัย

โทรศัพท  0-3841-8500 3. นายธนวัฒน   ทรัพยเย็น

4. นายธนภัทร   นรสิงห  

5. นายกิตติคุณ   กําเนิดทรัพย 

6. นายกิตติศักดิ์    แกวระวัง 

7. นายฤทธิพร   โคสขึง 

8. นายจิรายุทธ   เอี่ยมสกุล  

9. นายสิริชัย  เดชชวง

ชลบุรีอีซูซุเซลล จํากัด (ศูนยใหญบางแสน) 1. นายอนุชา  บุญทัน

46/2 ม.7 ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี                    

โทรศัพท 038-386691

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1. นายมาโนช  เกิดเพิ่มดี

59 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท  0-3899-4000

Ocean Marina Yacht Club Co.,Ltd 1. นายอนุสรน     ศิริพันธ

274 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 2. นายภควัฒน    จุฬาธรรมกร

โทรศัพท  038 237 310

การบินไทยจํากัด(มหาชน)ศูนยซอมอากาศยานอูตะเภา 1. นายนลธวัช   ชูจอหอ 

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายทวีทรัพย    โพธิ์อินทร

โทรศัพท 038-698000

บ.ทีเอ็น โมลด พรีไซส จํากัด  1. นายวิษณุ    คงรักษา

107/33  ม.2  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 038 481079

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องกลยานยนต  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูสุวัฒน    บรรเทาทุกข

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ปวสปกติ1

2 ปกติ ปวส

3 ปกติ ปวส

4 ปกติ ปวส

5 ปกติ ปวส

6 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  98



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องกลยานยนต  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูสุวัฒน    บรรเทาทุกข

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ไทยออยลจํากัด(มหาชน) 1. นายวีรากร    วิญญาสุข

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายเมธัส      อินทวงศ

โทรศัพท 081-6393287

บ.โตโยตา (1998) พัทยา จํากัด   1. นายศักรินทร  อยูสบาย

55/4   ม.1  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 222509

บ.พัทยา ฮอนดา คารส จํากัด  1. นายวัชรชัย   แสงอุไร

88/88 ม.2  ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 2. นายภาณุพงศ     บุญกะยะ

โทรศัพท 038 237 888 3. นายมังกร   จุละสุภา

4. นายนครินทร    เปตามานัง

5. นายธนวัฒน    ไมงาน

บริษัท ปตท จํากัด(มหาชน) 1. นายชัชวาล    ตระกูลไพศาล              

50 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (คลังกาซเขาบอยา) 2. นายภาณุพงศ    เอมสุรินทร

โทรศัพท 038-493725 3. นายปฏิพัทธ   โกศล

4. นายสมศักดิ์    พงษสุระ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)         1. นายมาโนช    เกิดเพิ่มดี

59  ถ.ราษฎรนิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

ส.อุดมเอก ออโตไทร จํากัด 1. นายนวันธร    สินปรุ

72/116-171 ม.4  ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-1953523

บ.โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด  1. นายวีรชัย    แขดสันเทียะ                   

18/4  ม.4  ต.บางละมุง อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี               2. นายสันติ     คุมคง

โทรศัพท 038 719999

7 ปกติ ปวส

8 ปกติ ปวส

9 ปกติ ปวส

10 ปกติ ปวส

11 ปกติ ปวส

12 ปกติ ปวส

13 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  99



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องกลยานยนต  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูสุวัฒน    บรรเทาทุกข

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

เยอรมันโอโต พัทยา 1. นายอดุลวิทย    เทพบุบผา

99/96 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายวิทยา   บุญถนอม

โทรศัพท 038-407500 3. นายธีรธวัช   สงวนสิน

4. นายชนินทร   หนองหาร

บริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด 1. นายอธิวัฒน    อินธิทวีอนันท

38/9 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท 

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท  0-3840-4200

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด 1. นายชุมพล  บัวศรี                       

87/11 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู 2 2. นายนันทวัฒน    ภูพิชนะจิตร

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 490534ตอ9

17 การบินไทยจํากัด (มหาชน) ศูนยซอมอากาศยานอูตะเภา 1. นายทวีทรัพย  โพธิ์อินทร     ปกติ ปวส

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายนลธวัช   ชูจอหอ

โทรศัพท 038-698000

16 ปกติ ปวส

14 ปกติ ปวส

15 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  100



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บ.สมบัติพลาสติก จํากัด 1. นายสาริทธิ์    พูนสวัสดิ์

83/17 ม.3  ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายธนากร  เอี่ยมบํารุงทรัพย 

โทรศัพท 038-239977 3. นายปกรณ   ฟุงถือทรัพย 

4.  นายพนาชัย   เสวตวงษ

5. นายยศสิริ    อวมอารีย

6. นายณัฐพงษ    เกียรติทัศ

7. นายอนุพงศ    อาจภักดี

8. นายชัชวาลย   ประเสริฐ

ราน โก เซอรวิส 1. นายวรเมธ  ศรีโสภณ

20/4 ม.3 ซอยโปลิส (เกากิโล 23) ต.สุรศักดิ์   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท  086 8480393

หางหุนสวนจํากัด อโศกสกุล  1. นายณัฐพงษ    พุกปาน

48 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายไพรรัตน   บุญเทียน

โทรศัพท 038-407000 3. นายสันต    แสงเดช

บริษัท ไอที ฟอรจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด  1. นายสรวิศ   ปนศิริ

60/7 ม.3  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2. นายสุรชาติ    สกุลมา

โทรศัพท 038-891380 3. นายเกริกพล   ซายออน

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีป ประเทศไทย จํากัด 1. นายวรณัฐ    นาคบาตร

7/259 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 2. นายวิริทธิ์พล   อยูผาสุข

โทรศัพท 038-926292 3. นายกิตติพิชญ    พรมบุญ

4. นายณัฐพล   พวงมะดื่อ

บริษัท บูรพาเมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จํากัด นายปริตต         ธรรมดี                                                   

270  ถ.เปรมใจราษฎร ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-394927

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องมือกล  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูบุญทวี    ละอองศรี

1 ปกติ ปวส

2 ปกติ ปวส

3 ปกติ ปวส

4 ปกติ ปวส

5 ปกติ ปวส

6 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  101



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องมือกล  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูบุญทวี    ละอองศรี

บ.วีนแฟง อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายจัตุรง    เทียบไซย

60/22 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

โทรศัพท 038 660350

บ.เหอชาง (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายกิจจา    แกวทอง

760 ม.3  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 660350

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายวิษณุ    แกวสิงห

700/34 ม.6  ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี             2. นายวัชระ   แดงขํา

โทรศัพท 038-2130601 3. นายปริญญา    พันธโชติ

4. นายสุทธิพงาษ     พรหมศิริ

5. นายเนติพงษ    แกวสิไว

บริษัท ฮิลมารินเซอรวิส จํากัด 1. นายณัฐวุฒิ    มะปรางออน

162/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

7 ปกติ ปวส

10 ปกติ ปวส

8 ปกติ ปวส

9 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  102



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท แครทโค จํากัด 1. นายนัฐพล    ไขสุก

8/10 ม.3 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท 038-604370

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1. นายสุรพัศ    วิจันทร

โทรศัพท 038 437103

บ.สล็อท นานไก จํากัด  1. นายวิวัฒน  นัดกิ่ง

163/40  ม.7  ถ.สุขาภิบาล5 ต.ทุงสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 2. นายพัฒนชัย    แกวอยู

โทรศัพท 038 3513814 3. นายตะวัน   แกวใส

4. นายศุภกิตติ์   แกนดี 

5. นายณัฐพงษ   บัวเผื่อนหอม

6. นายฉัตรชัย   เกตุสา

7. นายสุทธิพงษ  สิงหธาราม  

บ.NIEDAX(Thailand) Ltd. 1. นายชโนดม   จันทรสองศรี

62/10 ม.6  ถ.สํานักทอน ต.นักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 

โทรศัพท 038-963258

หจก.เทคนิคอลูมิเนียม 1. นายอนุชา    มหาพงศ

159/31 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 081 6837291

5 ปกติ ปวส

3 ปกติ

2 ปกติ ปวส

ปวส

4 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เชื่อมโลหะ  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูสมชาย  กาญจนสมคิด

1 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  103



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บ.แปซิฟค พารค ศรีราชา จํากัด    1. นายธนารักษ   โกมลธร             

90  ถ.สุขุมวิทต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 2. นายเนติวัศน   ติรวรเกียรติ         

โทรศัพท 038 771111 3. นายกิตตินันท   ขวัญใจ

บ.ไทยออยล ทูล ฯ   1. นายณัฐวุฒิ    สงเกิด

36/34 ม.5  ต.พลูตาหลวง   อ.สัตหีบ   จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 181751 ตอ 4

การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด 1. นายเกียรติศักดิ์    นาคเกษม

20 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง                   

โทรศัพท 038-6845312

บ. เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จํากัด                1. นายสถาพร   สุภาพ

212 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  

โทรศัพท 038- 400115-8  โทรสาร 038 400119

บ.ซัมมิท โอโต บอดี้ เวิรด จํากัด                   1. นายศศิพงศ   พันธุสะอาด

หมูที่ 3 อําเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230          

โทรศัพท  038 491 800

โรงแรมทีซิกซไฟว 1. นายมงคล   ยอดพรหม                 

555/85 ม.5 ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 2. นายภาคภูมิ     โฉมงาม

โทร 038225800 3. นายจิรศักดิ์    ชุลี    

4. นายณัฐสธน     สกุลเดช

6 ปวสปกติ

4 ปกติ ปวส

5 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส2

3 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน ไฟฟากําลัง  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ ครูสุกาญนดา  สายคําวงษ

ปวส1 ปกติ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  104



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

สํานักงานบริการลูกคา กสุท พัทยา 124 ม.10 1. นายปรัชญา   โพธิ์บุตร

ถ.พัทยาใต ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายพัฒนพนธ   เจริญผล

โทรศัพท 033 004301  10

ไทยซัมมิคฮารเนส จํากัด (มหาชน) 202 ม.3    1. นายบัณฑิต   สอดสอง 

ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายธรรนธร    อนันตวราพงษ 

โทรศัพท 038-430760-5 3. นายภาสกร   นุชวงษ

บ.เจวีเอ็ม ซัพพลาย จํากัด 1. นายวรศักดิ์    กรณเพ็ชร

49/3 ม.2 ต.พลา   อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายนฤนาท     เช็นสมพร

โทรศัพท 038-602669 3. นายธนกฤต    จันทรเขียว

4. นายธนวินทร    สหัสสนิมิตกุล

บ.ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด  1. นายเสฏฐวุฒิ    เลิศธนจํารูญ

700/34 ม.6  ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นายพงศศิริ   วิกสิตโศภณ 

โทรศัพท 038 213062 3. นายวัชรพงษ    อสัมภิณวงศ  

4. นายกิตติธัช    พัฒนงาม

บมจ.ไทยไวรโพรดัคท  1. นายวรโชติ   ทองถิ่น

4  ถ.ไอ5  ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง 2. นายชนาธิป   สรอยอําภา

โทรศัพท 038 684610 13

บ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ จํากัด         1. นายธีรธวัช    สายนาค 

โทรศัพท 038 491800 2. นายบริพัตร    ไวยะพันธ  

3. นายสัมฤทธิ์    ศิริอรรถ    

4. นายณรงควิทย    คุณวงศ            

5. นางสาวอรทัย    ปรีชา               

6. นางสาวปทมบุษย   เนตรสงา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

1 ปกติ ปวส

2 ปกติ ปวส

ปวส

ปกติ ปวส4

5 ปกติ ปวส

3 ปกติ

6 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  105



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

บ.บางพระกอลฟอินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด     1. นายธนาวัฒน     กิมานุวัฒน

45 ม.6  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี       

โทรศัพท 038341149 ตอ 50

ศูนยบริการ สุรัฐอิเล็กทรอนิกส 1. นายชัยอนันต    คําเสียง 

271/67 ม.6   ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                    2. นายพีระพล    วงษสุดิน            

โทรศัพท 089-244-9150 3. นายไพศาล    ยวงใจ  

4. นายสมเจตน    สุขทั่วญาติ

บริษัท ไมยเออรอินดสตรีส จํากัด     1. นายณัฐพล   เศษทาว 

38/9  ม.5 นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา 2. นายชนินทร    กูลศิริ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 404200

บ.ปญจวัฒนาพลาสติก (สาขาชลบุรี) 1. นายธนกร   ประกอบความ       

150/62 ม.9 ต. หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายชนาธิป    ลัดดาวัลย            

โทรศัพท 038-347-187 3. นางสาวกรณิกา   กําปนนาค

San Benefit Company Limited.   1. นายฐิติพงศ   ปรีหะจินดา   

41/1 ถ.หวยโปง หนองบอน อ.เมือง จ.ระยอง       2. นายคมสัน    แจมกระจาง  

โทรศัพท 038 691600 3. นายศักรินทร    บุญสม  

4. นายรัตนพล    พงษสระพัง        

5. นายณัฐสิทธิ์    บุญวัฒน

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ไทย ออโต-พารท 1. นายวรัญชิต    บัวประเสริฐ       

60/16 ม.3 ต.มาบยาพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง          2. นายฐิติกร    สิงหสมบัติ         

โทรศัพท 038-891-234-41ตอ116 3. นายเฉลิมพล    นาคสมบัติ

ปกติ ปวส7

8 ปกติ ปวส

9 ปกติ ปวส

10 ปกติ ปวส

11 ปกติ ปวส

12 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  106



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูวิรัตน    เจริญสุข

สํานักงานเทศบาลนาจอมเทียน  1. นายกิตตภณฆ    ปานคง

999 ม.4  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 238613  8 ตอ 117 

13 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  107



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

PTT Mainternance and Engineering Co.,Ltd. 1. นายภัทรนันท   ตังหยิน               

22/2 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอ2. นายนนชภุทร   จันทรหอม

โทรศัพท 038 977800

บ.ไทยออยล จํากัด (โรงกลั่นน้ํามัน)        1. นางสาวรัตนดา   ใจเมธา

โทรศัพท 038 351555

การประปาสัตหีบ  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1. นายธนพล   เสือคง

โทรศัพท  0-3843-8714-6

บริษัท ระยองวิศวะกรรมและซอมบํารุง จํากัด 1. นางสาวสุชาณี   มากเงิน

10 ไอ10 ถ.ไอหนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038-882801

สถานบัน ไทย-เยอรมัน  1. นายสรธัช   นอยปรีชา    

700/1 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด  2. นางสาววรรณิดา   มัสโอดี

ต.ครองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี          

โทรศัพท 038 930100

บ.เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายวัชรศักดิ์   ศรีจันทร       

6/1 ถ.ราษฎรนิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายชัยธวัฒน   แสนโท               

โทรศัพท 038-688858 3. นายสุรชาติ    สิทธิผล               

4. นายวรัท   ศรีพรหมมา

บ.ธิสเซนครุปป อิดัสเตรียล โซลูชั่นจํากัด            1. นายเชาวนศักดิ์   ยังทรัพย          

450 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 2. นางสาวนนนที   ดวงรัตน

โทรศัพท 081-7514323

CB & I จํากัด 1. นางสาวแพรพรรณ   พรรณรายณ

119/82 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 033-004948    โทรสาร 033-004900

8 ปกติ ปวส

6 ปกติ ปวส

7 ปกติ ปวส

4 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส5

2 ปกติ ปวส

3 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องมือวัดและควบคุม  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

1 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  108



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เครื่องมือวัดและควบคุม  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

บริษัท ปตท. จํากัด (คลังกาซโรงโปะ) 1. นายสรายุธ   ประทุมแดง

222/115 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 0 3870 5495 โทรสาร 0 3824 1047

Foster Wheeler (Thailand) Co.,Ltd         1. นายอัครพล   จันทรโสม         

53 ม.9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสารัช    เงินคง             

โทรศัพท 038-344300 3. นายพรสรวง    ธรรมพันธ         

4. นางสาวมัทนา    ศรีสังข

บริษัท อารทีเคเอ็นจิเนี่ยริ่ง ซัพพราย จํากัด            1. นายธีรวุฒิ   เขียวผอง

88/236 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    

โทรศัพท 038-112278

R.T.K. Engineering Supplyer Co.,Ltd      1. นายเจรายุทธ   แมนประจิตร    

88/236 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20110 2. นายเจษฎากร    ศรีสมบัติ       

โทรศัพท 038-112278 3. นายณัฐพงศ    แสงศิริ           

4. นายธนากร   หมายกลาง      

5. นายจิรายุ    สบายวรรณ

บริษัท การบินไทย จํากัด  ฝายซอมใหญอากาศยาน อูตะเภา 1. นางสาวอัญนิตา   มั่งมี 

70/1  ม.2  ต.พลา  อ.บานฉาง  จ.ระยอง 21130 2. นายอนุพงศ    ทองมาดํา

โทรศัพท  038 698 000

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอรวิส จํากัด นายพรเทพ         สิงหไพศาล                    

69 ซอยออนนุช 64 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม

โทรศัพท 0-2322-0222-3  โทรสาร  0-2721-2577

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด ซัพพลาย จํากัด  1. นายอิทธินันท   ดาวกลาง

589/70  ม.4 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 2. นายกฤษภานุ     บุญรอด

โทรศัพท 038 119822 3. นายจิรภาส    ไชยเนตร

12 ปกติ ปวส

15 ปกติ ปวส

13 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส14

10 ปกติ ปวส

11 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส9
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด    1. นายสิรวิชญ   เย็นขาว                

87/11 ม.2 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสหรัตน   ทับไชย

โทรศัพท 038-490534-9 3. นางสาวเสาวนีย     หลานาม

บริษัท ไทยคามายา จํากัด 1. นายสิทธิพงษ   วงษวัน                  

314 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8  ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี  2. นายวงษพัทธ    เอ็งสุวรรณ

โทรศัพท 038 480510 2                

บริษัท ธนภูมิ เซอรวิส แอนด คอนสตรั๊คชั่น จํากัด    1. นายสุวีระ  เคนโพธิ์                    

106/49 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายศิวกร    พานแกว

โทรศัพท  033 047 226

โรงแรมเบลลา วิลลา พัทยา 1. นายวสิษฐพล   เพ็งปลั่ง

352 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี         2. นายภมรกฤษณ    เชาวภักดี

โทรศัพท  038 420439 3. นายตรัยพรรธน    อยูยืน

4. นายเทิดพงษ        เตชะพกาพงษ

บริษัท แหลมฉบังอินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด 1. นายพิชญะ    อภิวงศ

ทาเทียบเรือบ5ี ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 038-408200

บริษัท อีซุซูตะวันออกชลบุรี จํากัด  1. นายพงศกร    ถนอมรอด

15/219 ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                       2. นายสหรัฐ      เทียมจุย

โทรศัพท 038 314253 ตอ 7

บริษัท อารทีเค เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด  1. นายสิทธิพล    หิริโอ 

88/236 ม.9  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                

โทรศัพท 038112278

6 ปกติ ปวส

7 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส4

5 ปกติ ปวส

3 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เมคคาทรอนิกส  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา 

1 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส2
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เมคคาทรอนิกส  ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา 

บริษัท บูรพาเอ็นจิเนียริ่ง 2525 จํากัด              นายศุภเสฏฐ   สามัญฤทธิ์

166/11 ม.8 ต.บอวิน อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี        

โทรศพท 038 350920

8 ปกติ ปวส
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท well tech service company limited 1. นางสาวธนพร    อยูคง  

50/11 ม.5 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นางสาวธีมาพร   ใจปรีดา    

โทรศัพท 038-6953278 3. นางสาวมันธกานต   ทองคําสุข

บริษัท ไทยซิมมิทแหลมฉบังโอโตพารท จํากัด 1. นางสาววรรณา   สมพอง            

200 ม.3 ถ.สุขุมวิท   ต.ทุงสุขลา    อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 2. นางสาวไพลิน   วิลาวัลย

โทรศัพท 038-4913047

หจก. น้ําฝน-ชลดา 2513 กรุป 1. นางสาวกิติยาภรณ    โสภา

234/34  ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 061-9464939

พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชัย) 1. นางสาวกานตธิดา   ราเชาวดี

59  ถ.ราชฏธนิยม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สํานักงานกิจการไฟฟาสวัสดิ์การศัตหีบ 1. นางสาวอรทัย   ภัคดิ์ชัยภูมิ           

39/3 ม.1 ถ.เรียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวนุชจเรศ   กองสมุทร

โทรศัพท 038-437766

โรงแรมพินนาเดิล แกรนด จอมเทียนรีสอรท 1. นางสาวประภัสสร   ไพรพรม

37/2-11 ม.2 ถ.สุขุมวิท  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหับ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-259100

ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่1 ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 1. นางสาวณัฏฐริชา   กุณาเงิน        

2. นางสาวจีราภรณ   ดวงคําภา

บริษัท ไมเออร อินดัสตรีส จํากัด 1. นางสาวทอฝน   หมื่นสา

38/9 ม.5  ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-404200

8 ปกติ ปวส

6 ปกติ ปวส

7 ปกติ ปวส

4 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส5

2 ปกติ ปวส

3 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  การบัญชี  ระดับชั้น ปวส.2 ครูนิเทศ  ครูสุจิตรา  ยวนใจ

ปกติ ปวส1
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  การบัญชี  ระดับชั้น ปวส.2 ครูนิเทศ  ครูสุจิตรา  ยวนใจ

เทศบาลเมืองหนองปรือ 1. นางสาวปยะวดี   หวังดี

11 ม.7 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038933118

บริษัท พัทยา แอคเคานติ้ง จํากัด นางสาวเกวลิน        เรียมรัตน                   

565/102  ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท 084-8888911

ภัณฑุปกรณ กฝร.      1. นายธราดล    แชมบัณฑิตย      

2041 ม.1 ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายพีระพล   มีกุศล               

3. นางสาวแกวศิริพร   เหมาะนัค

บานบัญชี จํากัด 1. นางสาวภัทรวดี    พันธพล

357/9 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    

โทรศัพท 038-4258086

หจก สตารพลัส ฟลด เซอวิส 1. นางสาวประภาพร    ธุรกิจ

84/1 ม.8  ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 038-227401

10 ปกติ ปวส

13 ปกติ ปวส

11 ปกติ ปวส

12 ปกติ ปวส

9 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  113



ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บ.อเมซอน ฟอลล จํากัด  1. นายวิจิตรศิลป  วงนิคม

888 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 038 237707

ตึกคอม จํากัด 1. นายนยสิทธิ์   สึสด

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายธัชวินท   ขวัญเมือง

โทรศัพท 038-400400 3. นายณรสพล   กองศรี

4. นายชญานิน    เรืองเดช

บ.ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) 1. นางสาวศุดารัตน  วรรณศิลป      

202 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายภรันยู   แสงอุทัย

โทรศัพท 038 4707605 3. นางสาวสมปรารถนา    ทองปาน

โรงแรม รอยัล คริป พัทยา 1. นางสาวทอรุง  เอี่ยมทศ               

353ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 2. นายพรหมวิวัฒน  ปรีชล

โทรศัพท 038-250421 3. นายอนุสรณ   สุตะพันธิ์

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด      1. นางสาวกนิษฐา    ฮั่วสน

700/34 ม.6 ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี            2. นางสาววราภรณ    สินสรณ

โทรศัพท 038-213-060-1 3. นางสาวธิดาพรณ    คําพิมูล

บริษัท SAN BENEFIT COMPANY LIMITED 1. นางสาวพิรญา   สมใจ

41/1 ถ.หวยโปง-บางบอน ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 2. นางสาววรรษมนต    บุญสู

โทรศัพท  038-691600 3. นางสาวรชณีกร   บุญสม

4. นางสาวชิดชนก  ปานสอน

โรงเรียนเมืองพัทยา 7  (บานหนองบางแค) 1. นายธนาวุธ   ขุนใหญ

87 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  

โทรศัพท 0819128501

ปกติ ปวส5

6 ปกติ ปวส

7 ปกติ ปวส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ปวส.1  ครูนิเทศ  ครูอภิชาติ  สมเชื้อ 

ปกติ ปวส

ปกติ ปวส

4

3

1 ปกติ ปวส

ปกติ ปวส2
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ลําดับที่ ชื่อ – ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ  - สกุลนักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  1/2559

ระหวางวันที่   16 พฤษภาคม 2559  –  9 กันยายน 2559

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ปวส.1  ครูนิเทศ  ครูอภิชาติ  สมเชื้อ 

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชฎาพร    สินธุงาม

245 ม6 ถ. สุขุมวิท ต.บางทราย อ. มือง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-282294

บริษัท แหลมฉบังอินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด 1. นายกรรณสูต   ดวงกูล

โทรศัพท 038-9564512

บ.เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอร จํากัด 1. นายสมเจตน    วงษเหรียญทอง

โทรศัพท 038 469300 ตอ 7102

Banana IT (com7)                                  1. นายธีระวุฒิ   ขันแข็ง              

135/99 หอง211-213 ตึกคอมศรีราชา ชั้น2 2. นางสาวเณรุมาศ    หอมคําพัฒ

โทรศัพท  038 328 192

PPCN560 (พีพีซีเอ็น560)138/1 ม.12          1. นายชินพัฒน   ศุภวิชญ         

ถ.ชัยพฤกษ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายสหรัฐ     ปานเกร็ด

โทรศัพท 038-232103 3. นายชัยธวัช   ทรงกรานต 

โรงเรียนสอนภาษา วาดตะวัน 1. นายวิรียะ    ทับทิม

206/101-102 ม.9 ซอยทาวนอินทาวน ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 

โทรศัพท  038-413733

ศาลากลาง เมืองพัทยา 1. นางสาวภัณฑิรา   สาระวัตน       

171 หมู 6 ถนนพัทยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวกาญจนา  หาสุข              

โทรศัพท  0-3825-3100 3. นางสาวสุขรัลนา  กุศลสัตย

4. นางสาวขวัญฤดี   อินทรสีเมือง  

13 ปกติ ปวส

14 ปกติ ปวส

11 ปกติ ปวส

12 ปกติ ปวส

10 ปกติ ปวส

8 ปกติ ปวส

9 ปกติ ปวส
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลล สาขาพัทยา 1. นายอนุวัฒน   คงคะคิด

329/2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายศิวเรศ   นามดี

โทรศัพท 038 720580 - 1 3. นายนรวีร   คลากลาง

บริษัท โตโยตาพัทยา (1998) จํากัด สาขาสัตหีบ 1. นายพลวัฒน   แสงจันทร 

19/98 ม.8 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายณัฐพงศ   เข็มกําเนิด

โทรศัพท 038 435850 - 655 3. นายภัทธกาญจน   พุมโพธิ์ทอง

บริษัท ไมยเออร อลูมิเนียม จํากัด 1. นายนภสินธุ   สมบูรณสิทธิ์

38/32 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.ทุงสุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 400612 - 59

บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด 1. นายณัฏฐกิตต   ประดิษฐคาย

7/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายภาณุวัฒน   แสงมี

โทรศัพท 038 771676

บริษัท ฮัล มารีน เซอรวิส จํากัด 1. นายพิเชฐ   อายุยืน

167/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายวิวัฒน   วอนเมือง

โทรศัพท 038 238131-2

เอ็น พี เอส เค มารีน (ฮอนดา มารีน) 1. นายสิทธิกร   มีจรูญสม

161/76 ม. 11ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 423228

บริษัท โตโยตาเจริญยนต ชลบุรี จํากัด  1. นายสุพรชัย   สกุลณี

137/27 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายวรกิจ   ยิ้มมวง

โทรศัพท 038 328323 3. นายสมบัติ   ชื่นบาน

 บริษัท พัทยาฮอนดาคารส จํากัด (จอมเทียน) 1. นายธีรพัฒน   ศิริอดิศักดิ์

88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายธีรพัฒน   ขันทอง

โทรศัพท 038 237888 3. นายธีรวัฒน   รูรอบ

4. นายปณณวิชญ   อิทธิไพบูลย

5. นายนพรุจน   มาเดช

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องกลยานยนต ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายสุวัฒน  บรรเทาทุกข

1 ปกติ  ปวช. 

2 ปกติ  ปวช. 

3 ปกติ  ปวช. 

4 ปกติ  ปวช. 

5 ปกติ  ปวช. 

6

7 ปกติ  ปวช. 

8 ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องกลยานยนต ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายสุวัฒน  บรรเทาทุกข

บริษัท มิตซู วีเอ็มเอส ออโตเซอรวิส จํากัด 1. นายพงษศักดิ์   มาตฤปโยธร

88/8 ม.5 ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นายกิตติพัฒน   งามนัก

โทรศัพท 038 764545 3. นายอนุรักษ   ภูติวณิชย

4. นายเมธาสิทธิ์   จันทรวิโรจน

รานชางวี มอเตอรไซด บึงไร1 1. นายสิรดนัย   บุญเหลือ

โทรศัพท 038 480485

บริษัท ศรีราชาฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 1. นายสุวิจักขณ   นนทมหา

888 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายพรณรงค   ปนเจริญ

โทรศัพท 038 314331 3. นายปยะมินทร   เทียมทรัพย

4. นายเทพอําพร   ชุมผักแวน

5. นายรชานนท   ดิกฤษ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1. นายกฤตเมธ   ลิขิตทรัพย

555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 2. นายฉัตรเมธ   สันหกรณ

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3. นายตาละภัฎ   ศรีพรหม

4. นายปญโญ   จันทรัศมี

บริษัท เอส.ท.ี โพลีคารบอเนตแอนดสแตนเลสสตีล จํากัด 1. นายอนุรักษ   กิมกัว

88/8 ม.8  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 2. นายพีรพล   มากเกย

บริษัท พัทยาฮอนดาคารส จํากัด 1. นายฤทธิไกร   ฤทธิ์จันทร

397/6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นายระยา   ธรรมเสน

3. นายอนาวิล   อนุณแจง

4. นายประทีป   สวัสดี

5. นายธนพงศ   นาคสมยาติ

อูชางหนอง      1. นายภัทพงษ   เอี่ยมชม

184/43 ม.8 ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายภาสวุฒิ   จิระวัชชะนานนท

บริษัท ไทยยนตชลบุรี สาขาพัทยา     1. นายจักรกฤษณ   พวงเย็น  

288 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี 2. นายวิเศษพงษ   ศรีพระจันทร

โทรศัพท 038 702462 6 3. นายซาซา   ปอมทอง

13 ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 12

ปกติ  ปวช. 16

9

10 ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 11

ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 14

ปกติ  ปวช. 15
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องกลยานยนต ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายสุวัฒน  บรรเทาทุกข

ศูนยซอมรถยนต กองขนสงฐานทัพเรือสัตหีบ  1. นายกิตติภูมิ   สมีราย

42 ม.1 ต.สัตหีบ ต.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 2. นายณัฐวุฒิ   การสมมุติ

โทรศัพท 024661180  72061 

บริษัท อาวอุดมการชางพัทยา จํากัด 1. นายเฉียบวุฒิ   จันทรเจริญ

82/2 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 2 (สุดเขตพัทยา) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายนพรุจ   หอมชื่น

โทรศัพท 086 3322322 3. นายคมสัน   คอนกําลัง

ศรีราชากิจยางและบริการ 1. นายชนินทร   หอมยามเย็น

119/30-31 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038324360

บริษัท พัทยาฮอนดาคารส จํากัด 1. นายวิทยา   อรุณศิริพันธ

397/6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

มิตรเจริญยนต 1. นายสิรวิชญ   ชดชอย

626/2 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 739096

แม็กการเดน 1. นายสุรเชษฐ   ควรหา

27 1, 83 ม.3 ตําบล พลา อําเภอ บานฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท 089-3799292

ปกติ  ปวช. /ปวส.17

18 ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 19

ปกติ  ปวช. 20

21

22 ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส จํากัด  1. นายเซน   เสริมโสภณ

10 ซ.จี 14 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 683563

บริษัท ไทยออยล ทูลฯ 1. นายประณพ   จงหมั่น

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายคงศร   พิพัฒนชื่นสกุล

โทรศัพท 038 181751 - 4 3. นายธนวิชัย   โสภา

4. นายวสวัตติ์   จันทรสุวรรณ

5. นายณัฐพล   นพเวช

6. นางสาวปนัดดา   จําปา

7. นายพงศกร   ฉิมเจริญ

8. นายอภิรักษ   คลายศรี

บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮาส จํากัด 1. นายวิรัตน   ปะรี

56/4 ม.5 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายภควัฒน   ภูจอย

โทรศัพท 038 239710 3. นายพชร   จงเกื้อ

4. นายราเมธ   สังเฉวก

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู อี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายทองเงิน   ชางแกว

180/30 ม.11 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายเกริกชัย   วงษกุลชัยชนะ

โทรศัพท  0-3876-2860, 0-3876-2870, 08-1377-8617 3. นายทินวุฒิ   นอยธรรมศักดิ์

4. นายชลธี   บริรักษ

บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายอธิเดช   เครือวงคบาน

29/5 ม.1 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายปณณวิชญ   เลิศประกายแสง

โทรศัพท: 0-3811-3167 3. นายเกียรติพล   สันติภพ

4. นายวีรยุทธ   ศรีมิงาม

5. นายณัฐวัตร   บุญราช

6. นายพชร   ศรเดช

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ชางกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

ปกติ  ปวช.1

ปกติ  ปวช.5

2 ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.3

ปกติ 4 ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  119



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ชางกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

บริษัท ย-ูชิน (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายภานุวัฒน   เพิ่มนิยม

500/24 ม.3 ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 21140 2. นายภานุพันธ   หมื่นจันทร

โทรศัพท  0-3365-9100-6

บริษัท ซ.ีอ.ีเอส.เกียร แอนด แมชชีนนิ่ง จํากัด 1. นายวสันต   คชโถมะ

15/112-114 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสรัช   สกุลวงศธนา

โทรศัพท  038 310 574 3. นายธนินทร   แพงศิริ

หางหุนสวนจํากัด จันทรทวีประสาน 1. นายทศพล   พวงเงิน

111/12 ม.4 ต.คลองทิว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 2. นายณัฐภัทร   แสงดาว

บริษัท เจเอวาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายศักดา   อัมรินทร

114 ม.9 ต.หนองจาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสุริยากานต   ทองชํานาญ

โทรศัพท  038 343 901 3. นายนันธพงศ   อินทรเจริญ

4. นายพรเลิศ   บุญจันทร

5. นายณัฐกิตติ์   จอดพิมาย

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด 1. นายธนากร   ไซรแกวทวม

44/2 ม.8 ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายกฤษณพงศ   วงคออง

โทรศัพท  038 227 301 3. นายถิรวัฒน   พรมสิงห

4. นางสาวปานทอง   เสือสิทธิ์

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เค.ซี.แมนชีนเนอรี่ แอนด ซัพพลาย    1. นายกิตติ   สนสาขา

36/2 ม.6 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 2. นายกฤษฎา   นิลเปลี่ยน

โทรศัพท  038 952 032 3. นายพงศกร   แกนจันทร

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด (หนอยงานมาบตาพุด) 1. นายธีรพงษ   บานเนิน

540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 6 เพลินจิต แขวงลุมพินี 2. นายสุวพิชญ   วุฒิพันธุ

เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 3. นายอรัญไชย   ใจอุน

ปวช.9

10 ปกติ  ปวช.

11 ปกติ  ปวช.

12 ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.8

ปกติ 

6 ปกติ  ปวช.

7 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  120



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ชางกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 1. นายอนุชา   บุญยะมา

โทรศัพท 038437103 2. นายธนกฤ   แดงนกขุม

3. นายภูรินทฤทธิ์   เลื่อมวิลัย

4. นายชาคริต   นาวีภาพ

5. นายณัฐวุฒิ   วันละมัย

6. นายกันตวิชญ   นาไชยราญ

7. นางสาวฐิติชญา   ยิ้มพระ

8. นายชนินทร   แสงเมือง

9. นายสรสิทธ   ไกรโคกสูง

10. นายธนวัฒน   เจริญผล

11. นายพลกฤษณ   ราษฎรประเสริฐ

12. นายนฤเบศร   ยืนยงค

13. นายชัญญ   แซกัง

14. นายเตชิต   เจริญคุณาวุฒิ

15. นายกิตติพัทธ   คงเล็ก

บริษัท เวอรเท็กซ เซอรวิส จํากัด 1. นายศุภชัย   ผึ่งผดุง

99/55 ม.8 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 2. นายสุรศักดิ์   เนตรแสงสี

โทรศัพท  038 892 227 3. นายสิทธิพงศ   หิมรัตน

หางหุนสวนจํากัดสายทองเอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 1. นายธิติวุฒิ   ตุละคะวิน

216/17 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายวันเฉลิม   ชูยิ่งสกุลทิพย

โทรศัพ 038 340280-81

ปกติ  ปวช.15

13 ปกติ  ปวช.

14 ปกติ  ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ริโกเซอรวิสเซส (สาขาชลบุรี) 1. นายภาณุเดช   ขาวกลิ่น

645 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท 033-080-900

บริษัท อีซีอีเมนเทนแนนซ แอนด คอนแทรดดิ่ง 1. นายประกฤษฎี   จินตนา

94/9 ถ.หวยโปง-หนองบอน ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038-691-234

Daikin Compressor industries Ltd. 1. นายปรัญญา   แดงเปยม

7/202 หมู 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท 038-656-060

บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร ไพรส จํากัด 1. นายโชคอนันต   พันธมุง

171/35 หมู 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นายภานุพงษ   เครือบคนโท

โทรศัพท 038-076-229 3. นายธนากร   พวงเพ็ชร

4. นายพรชัย   นุชกําแหง

5. นายศุภชัย   นนทสิน

บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) 1. นายกฤษฎา   ศรีพรแกว

หมูที่ 3 60/13 ตําบล มาบยางพร อําเภอ ปลวกแดง ระยอง

โทรศัพท 038 891 200

ราน Home IT ตึกคอม ศรีราชา หอง 206 1. นางสาวกมลวรรณ   ผึ้งกลิ่น

ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2. นายตุลธช   คงเสนห

โทรศัพท 099-760-0250 3. นายณัฐพนธ   บุพศิริ

บริษัท แอดไวซ โฮลดิ้งส กรุป 1. นายธีรภัทร   หนูหวง

1/174-175 ม.2 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038-054-552

บริษัท เจ เอ็ม คอมเทค จํากัด 1. นายกิตติธเนศ   พระสุรัตน

170/6 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายไตรรงค   ดีประดิษฐ

โทรศัพท 082-4687-040 3. นายธนากร   ทานอุดม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส ระดับชั้น ปวช.3 ครูนิเทศ นายนรนิติ์  สาธร

ปกติ ปวช.1

ปกติ ปวช.2

ปกติ ปวช.3

4

ปกติ ปวช.5

6 ปกติ ปวช.

7 ปกติ ปวช.

8

ปกติ ปวช.

ปกติ ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ริโกเซอรวิสเซส (สาขาชลบุรี) 1. นายภาณุเดช   ขาวกลิ่น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส ระดับชั้น ปวช.3 ครูนิเทศ นายนรนิติ์  สาธร

ปกติ ปวช.1

ราน ชางชาง จานดาวเทียม นายเฉลิมพล   ปูจันทร

215/11 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณัฐพล   แตงออน

โทรศัพท 089-508-4848 นางสาวศิริลักษณ   สุทธิสอน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายธนวัฒน   สมภาร

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายสุยุทธ   ผมนาค

โทรศัพท 038-698-035 3. นายสิทธิราช   หิรัญ

ปกติ ปวช.10

9 ปกติ ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  123



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

สํานักงานเทศบาลตําบลพลา 1. นางสาวธัญชนก   ตะวัน

1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2.  นางสาวฑิฆัมพร   ทองคง

โทรศัพท 038 801288

องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 1. นางสาวทัศนีย   พีระพัฒนวงศ

127/4 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวสุทธิณี   บุญอนันตปญญา

โทรศัพท 038 431496-13 3. นางสาวอัญชุลีพ   ชาวสวน

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร อินดรัสทรีส จํากัด 1. นางสาวศิริวรรณอ   จันเมียะ

7/202 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 650060

Maple – Abacus (SNA) Consulting Service Co.,Ltd  1. นางสาวฐานิยกุล   นําวงษสําราญ

ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 2. นางสาวยอดกมล   อุนจิตร

โทรศัพท 038 252766

TPT Petrochemicals Public Company 1. นางสาวเกสราภรณ   เจาะเลาะ

3/1 ถ.ไอ7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 683288-98-605

สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด 1. นางสาวพรทิพย   แสงทอง

143/1 ม.8 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวมณฑาทิพย   จิตรหาญ

โทรศัพท 038 436900

บริษัท พัทยาออโตโมบิล จํากัด 1. นางสาวนันทิกานต   ประสิทธิ

222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 255800

บริษัท ซีพี ออล จํากัด 1. นางสาวเกศนีย   นวนรักษา

651/65 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวยุพาวดี   พันธะ

โทรศัพท 095 7018225

สหกรณการเกษตรสัตหีบ จํากัด 1. นางสาวธมลวรรณ  เสนีวงค ณ อยุธยา

33/40-41 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 437089

5 ปกติ  ปวช. 

3 ปกติ  ปวช. 

4 ปกติ  ปวช. 

1 ปกติ  ปวช. 

2 ปกติ  ปวช. 

8 ปกติ  ปวช. 

ปกติ  ปวช. 9

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การบัญชี ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา  ยวนใจ

6 ปกติ  ปวช. 

7 ปกติ  ปวช. 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  124



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การบัญชี ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา  ยวนใจ

บริษัท โตโยตาพัทยา 1998 สาขาสัตหีบ 1. นางสาววิจิตรา   รมเย็น

19/98 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวอรัญญา   เขื่อนแกว

โทรศัพท 038 435650-655 3. นางสาววรรณพร   รถทอง

บริษัท จตุมาร จํากัด นางสาวชญานี

88 ม.3 ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวชนากานต

หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขาศรีราชา 1. นางสาวพันดาว   ศิริบํารุง

90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นางสาวชีวาพร   ศิริบํารุง

บริษัท โชวา รีเจียนนอล เซอรเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวฉวีวรรณ   ธรรมดี

700/713 หมู 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 2. นางสาวทักษพร   ทองคํา

โทรศัพท   0-3844-7491-4

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาววนิตา   กายราช

199 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

โทรศัพท  038 498 000

สํานักงานเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 1. นางสาวศุภวรรณ   เอมยงค

หมู 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชบ 20250

โทรศัพท  038 238613-117

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มารท จํากัด 1. นางสาวณัฐพร   สอนรัตน

99/9 อาคาร เซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ ออฟส ทาวเวอร ชั้น 2 2. นางสาวปุณรดา   ดอกพุฒซอน

ม.2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท โพลีเพล็กซ จํากัด (มหาชน) 1. นางสาวอริษา   แยมชัยภูมิ

60/24 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท  038 891352-4

12 ปกติ  ปวช. 

11 ปกติ  ปวช. 

10 ปกติ  ปวช. 

13 ปกติ  ปวช. 

17 ปกติ  ปวช. 

16 ปกติ  ปวช. 

ปวช. 15 ปกติ 

14 ปกติ  ปวช. 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  125



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ซีทพัทยา จํากัด 1. นายคมสัน   ดาวเรือง

308/4 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 251637

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 1. นางสาวบุญลักษณ   จําปาทอง

33 หมู 11 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท 038 343601 7 ตอ 112

บริษัท โคเบลโก แอนด แมทิเรียลส คอปเปอร ทิ้ว (ไทยแลนด) จํากัด 1. นางสาวนิจิรา   ศรีรักษา

169 ม.2 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง

โทรศัพท 038 998200 3

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 1. นายศุภโชค   ประพฤติชอบ

555/1 เอนเนอรยี คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900   

โทรศัพท 038 359000 ตอ 2835

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 1. นายธีรศักดิ์   เดชผล

163 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 245735 ตอ 69023

สํานักงานเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อาคารศูนยดํารงธรรม 1. นางสาวนาริน   เขมนหมาย

999หมู 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 20250 2. นางสาวณัฐมน   ตุมนอย

โทรศัพท 038 238613 8 ตอ 117 3. นางสาวทิพาพร   ถึกพานิช

บริษัท สมบัติพลาสติก จํากัด 1. นางสาวฐานิญา   บางระมุง

87/17,83/21-22 ม.3 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ระยอง 2. นางสาวสพิชฌาย   แดงอราม

โทรศัพท 038 239977 3. นางสาวพัชรี   พลอยประไพ

บริษัท ไทยออยล ทูลฯ 1. นายชนะยุทธ   อดกลั่น

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายศุภาเชษฐ   นาวารี

โทรศัพท 038 181751 4 3. นายธนิษฐ   สุขวิลัย

ปวช.8 ปกติ 

4 ปกติ  ปวช.

5 ปกติ  ปวช.

6 ปกติ  ปวช.

7 ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.2

3 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายคมสรรค  ภูทอง

1 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  126



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายคมสรรค  ภูทอง

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (มหาชน) จํากัด 1. นางสาวณัชชา   ประทุมสวรรณ

1  ถนนไอ - สามบี ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 699000

กองชางโยธา สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 1. นางสาวธนดา   ธิราช

70 หมู 2 .พลา อ.บานฉาง จ.ชลบุรี     

โทรศัพท 098 8242524

สํานักงาน ศูนยประสานงานระบบเทียบโอน      1. นางสาวจริญญา   ภูเขียว

61/72 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวปภาวดี   จตุรภัทร

โทรศัพท 038 435993

บริษัท สยามแม็คโคร (มหาชน) จํากัด สาขาพัทยา      1. นางสาวจิราวรรณ   อินเมฆ

22/24 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาววลัยพรรณ   เมฆกัมพล

โทรศัพท 038 053400

บริษัท บาเดอร (เอเชีย) จํากัด 1. นางสาวภาวิณี   นาชม

2/9 ซ.ชากลูกหญา4 ถ.วัดชากลูกหญา ต.หอยโปง อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 682901 ตอ 303

บริษัท ตึกคอม จํากัด (สํานักงานใหญ) 1. นายศรัณย   สาวิกัน

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายเอกพล   สันตะวงศ

โทรศัพท 038 400400 7 ตอ 109 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นางสาวจิดาภา   ตอออน

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท  0-3860-1533

บริษัท สมบูรณทรัพย อินเตอรเทรด จํากัด    1. นายธนวิชญ   วงษสวาง

189/5 ม.9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท 038 490630

บริษัท แครทโค จํากัด 1. นางสาวจิราภาณ   รัศมีงาน

หมูที่ 3 8/10 ตําบล สํานักทอน อําเภอ บานฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท  036 221 846

16 ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.17

14 ปกติ  ปวช.

15 ปกติ  ปวช.

ปวช.

ปกติ  ปวช.11

9 ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.13

10 ปกติ 

12 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  127



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายคมสรรค  ภูทอง

บริษัท ทีไอพีเอส จํากัด 1. นายทินกร   ปานทอง

ต.ทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 2. นายสหรัตน   นาที

โทรศัพท 0-3840-8400

สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง 1. นางสาวโยษิตา  เผือกพันธุดอน

2/31 พยูน-พลา พยูน ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 695234 6 ตอ 222

ปวช.ปกติ

19 ปกติ ปวช.

18
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายกิติเดช   บุญเก็บ

2002/1 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ระยอง

โทรศัพท  033 047167

ราน KJ ซอมคอม 1. นางสาวยุพาพร   เวียงแกว

222/10 ม.10 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

โทรศัพท  087 5657122

ราน กรีน เทคโนโลยี เซอรวิส 1. นายนาเคนทร   จุสกรณ

189 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายธนพงษ   รัตนภรณ

โทรศัพท  038 235175

ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ 1. นายศิรัสพล   หรั่งแกว

189 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180     2. นางสาววรรณวลี   มั่นเจริญ

โทรศัพท  038 438042 3. นางสาวสิตานันท   แกววิเชียร

บริษัท ไทยออยล ทลูฯ 1. นายสหนคร   โยธาศรี

36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 2. นางสาววรรณวิสา   จิตอารี

โทรศัพท 038 181751 4

บริษัท เอสทู เอ็มบรอยเดอรี่ แอนด ปริ้นท จํากัด 1. นางสาวอภิญญา   บุญณะ

503/20-21 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวสหฤทัย   ยอดนครจง

โทรศัพท  038 428522

บริษัท ไซน เมคเกอร จํากัด 1. นางสาวณัชฎาพร   วงษธานี

503/22 ม.9 ต.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท  038 428524

สํานักงานบริการลูกคา กสท แหลมฉบัง 1. นายเดชารัตน   รัตนคช

50 ม.5 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

โทรศัพท 033678722 3

พี เอส เอ เทพประสิทธิ์ 1. นายทินภัทร   วงษวัน

301-84-85 ถ.เทพประสิทธิ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 2. นายภัค   สิงหอุปถัมภ

โทรศัพท  083 0203006

9 ปกติ  ปวช.

5

6 ปกติ  ปวช.

7

8

2

3 ปกติ  ปวช.

4 ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.

ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายอภิชาติ   สมเชื้อ

1 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  129



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นายอภิชาติ   สมเชื้อ

บริษัท ทีโอที จํากัด 1. นายธนพงษ   ประยุกตวิทยกุล

1/81-82 ม.1 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท 038 602000 1

รานแหลมบังออกแบบและสิ่งพิมพ 1. นายจิรัฏฐ   ปนบํารุงสุข

16 ม.9 ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 086 0086144

SC Group 1. นางสาวสุกฤตา   เจริญวัย

40/9 หมู 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริษัท ฟอสเตอร วีลเลอร (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายปกาสิทธิ์   เปรมแสง

53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท 038 344300 1961

ราน แอสวันบายแอดไวซ (สาขาสัตหีบ)   1. นางสาวกรกกาย   อินทรสุวรรณ

187/22 ม.5 ถ.สุขุมวิท 65 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี          2. นายธงเงิน   แยมประดิษฐ

โทรศัพท 087 9696690 3. นายศุภกร   กิติกรวัฒนา

บริษัท ระยองสตาร จํากัด                1. นายอเนชา   โชคประยูรไพสาล

109 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง

โทรศัพท  038 614901 7

โรงแรมแซนดาเล รีสอรท พัทยา      1. น.ส. พัชราภรณ   บํารุงชนม

389 ม.9 ซ.2 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี       2. นางสาวสุริภา   น้ําในเมือง

โทรศัพท  038 422660 3

ราน King It Com ตึกคอมศรีราชา  1. นายเขมชาติ   กิจวิรัตนชัย

โทรศัพท 038 311354

ธนาคารออมสิน สาขาบุญสัมพันธ 1. นายสมิทธ   ปานวงษ

โทรศัพท  038 068 938

17 ปกติ  ปวช.

18 ปกติ  ปวช.

15 ปกติ  ปวช.

16 ปกติ  ปวช.

13 ปกติ  ปวช.

14 ปกติ  ปวช.

11 ปกติ  ปวช.

12 ปกติ  ปวช.

10 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  130



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท สยาม แอท พัทยา จํากัด             1. นางสาวสุภาภรณ   ชัยสุนทร

390 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี            2. นางสาวคลีพัตรา   ศรีสุราช

โทรศัพท 038 930600 3. นางสาวภัทฉราวดี   มานะกุล

4. นางสาวเบญญาภา   พูลสวัสดิ์

5. นางสาวหทัยภัทร   ทับทิมทอง

6. นายธนพล   เกิดพรอม

7. นายสุภัทร   บุญชวย

โรงแรม อีสเทิรนแกรนดพาเลช          1. นางสาวสุพิชญา   เปลี้ยจันทึก

99/1 ม.11 ซ.เขาตาโล  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    2. นางสาววรพิมล   โคตรทอง

โทรศัพท 038 332712 15 3. นางสาวราณี   กลิ่นราตรี

3 Pattaya Marrift Resort & Spa 1. นายธีรภัทร   เพชรประเสริฐ ปกติ  ปวช.

218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี     

โทรศัพท 038 412120

โรงแรมแกรนด จอมเทียน พาเลช      1. นางสาวสุภาวรรณ   เย็นทวม

356 ม.12 ถ.หาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  2. นางสาวสิริลักษ   อุดม

โทรศัพท 038 059 514 3. นางสาวศิริลักษณ   บุญลอม

โรงแรม พัทยาดิสคอฟเจอรรี่บีช        1. นางสาวนิภาพร   เจริญมรรค

489 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นางสาวชุติมา   ศรีระกิ่ง

โทรศัพท  038 413 833 3. นางสาวอโณทัย   ลุงละ

TSIX5 HOTEL   1. นางสาววรรณพร   นาถวิทยากุล

555/85 ซ.12 ต.นาจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวสมปราถนา   เฉลียวรัมย

โทรศัพท  038 225 800 3. นางสาวธนิสร   ศรีบรรเทา

Yunomori Onsen & Spa Pattaya 1. นางสาวกรพิณ   วังแกวหิรัญ

โทรศัพท 038 197038 2. นางสาวปรารถนา   รมศรี

3. นางสาวอัคราภัค   มาศเกษม

4. นางสาวอัจจิมา   ธนอนันตมีชัย

1 ปกติ  ปวช.

2 ปกติ  ปวช.

7 ปกติ  ปวช.

4 ปกติ  ปวช.

5 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่  17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวช.2  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

6 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  131



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่  17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวช.2  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

โรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา 1. นางสาวทิพยธัญญา   มัญชุพาณี

463/99,463/68 พัทยาสาย 1 2. นางสาวจิตสุภา   สุวรรณโชติ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3. นางสาวนิรชา   อยางตระกูล

4. นางสาวรมยนลิน   บุญลาภ

โรงแรมราวินทรา บีช รีสอรท แอนดสปา   1. นางสาวศศิพร   ประเสริฐดี

246 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2. นางสาวศริพร   สังวาลวงค

โทรศัพท  038-235777 3. นางสาวมณีรัตน   พันธพล

4. นางสาวจนิสตา   มณีทูล

5. นางสาวคณิตา   มลิชู

6. นางสาวชนิดา   อินอ่ํา

โรงแรมเดอะเบยวิวพัทยา               1. นางสาวอนันตญา   สุขชื่น

310/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวดวงฤทัย   สิงหชัยภูมิ

โทรศัพท 038 423877

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด สปา จํากัด  1. นางสาวชลธชา   เพ็ชรสังข

ถ.เทพประสิทธิ์  พัทยาใต  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวเปรมวดี   หลาเวียง

โทรศัพท 097 0150540 3. นางสาวคณินชนิษฐ   หรั่งนางโหง

4. นางสาวณัฐจรา   วรทรัพย

โรงแรมดี วารี จอมเทียน บัช พัทยา     1. นางสาวกิตติยา   ภูษาทอง

457 ซ.13-14 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวปนนภา   คําผง

โทรศัพท 038 418999 3. นางสาวสุภาภรณ   บุญสมทบ

โรงแรมบานไมหอม 1. นายชลสิทธิ์   ศรีลุวัตร

11/44 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายจักริน   เทียนตะขบ

โทรศัพท 038 438858 9

บริษัท ตามตะวัน แลนด จํากัด         1. นางสาวภณิดา   ทองดีเจรจิญ

955/100 ม.4 ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2. นางสาวธีรจุฑา   วรรณพันธุ

โทรศัพท 038 010890 3

10 ปกติ  ปวช.

14 ปกติ  ปวช.

12 ปกติ  ปวช.

13 ปกติ  ปวช.

11 ปกติ  ปวช.

8 ปกติ  ปวช.

9 ปกติ  ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่  17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวช.2  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

โรงแรมลองบีช การเดน แอนด สปา   1. นางสาวพลอยไพรินทร   บุษราคัม

499/7  ม.5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยานาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 414616

15 ปกติ  ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท อเมซอน ฟอลส จํากัด               1. นางสาววันวิสา   เพ็ญแจม

888 ม.8  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  2. นางสาวบรรดิษฐ   แยทิว

โทรศัพท 038 237 869 3. นายอดิศร   ศรีบานเย็น

4. นางสาวศิรินภา   เจริญวงค

5. นางสาวโยษิตา   อินทวงษ

บริษัท Rika Tour  354/183 ม.12  ซ.พัทยาปารค 1. นางสาวอิงขวัญ   สนิทรักษา

ถ.ทัพพระยา  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี      

โทรศัพท 085 2535622

บริษัท คิงคัลเจอร จํากัด   1. นางสาวพรพิมล   จรงอินทร

56/5 ม.10 หมูบานมาบฟกทอง ต.หวยใหญ 2. นางสาวบุษกร   พุฒพล

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี                    3. นางสาวจิตรลดา   เหลืองออน

โทรศัพท  038 343645 , 061 7857711 4. นางสาววันทนีย   คตสุข

บริษัท ระยอง บ.ีท.ีทัวร แอร แอนด ซาวด   1. นางสาวมัลลิกา   หมิดปลอง

219/1 ม.5 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 2. นางสาวณัฐฐาพร   เขียวรอด

โทรศัพท 089 8886719

บริษัท จตุมาร จํากัด 1. นางสาวภัครินทร   ฉันทผอง

88 ม.3 ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี            2. นางสาวกัลยารัตน   กลั่นเขียว

โทรศัพท 038 119 080 3. นางสาวบุษยา   แกวภายนอก

4. นางสาวสุริสา   ลาอยู

สวนนงนุช 1. นางสาวฌานัญดา   โพธิ์ทอง

34/1 หมู 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250     2. นางสาวณัฎฐา   จิตรใจกลา

โทรศัพท 038 422321 3. นางสาวฝากฝน   สอนสา

ปกติ  ปวช.

ปวช.

3 ปกติ  ปวช.

4 ปกติ  ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การทองเที่ยว ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

2 ปกติ  ปวช.

5 ปกติ  ปวช.

6 ปกติ 

1
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การทองเที่ยว ระดับชั้น ปวช.3  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) สํานักงานพัทยา    1. นายกฤต   อนันทวรรณ

609 ม.10 ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 427 667

7 ปกติ  ปวช.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด 1. นายฤทธิเกียรติ   มะธิโต

38/9 ม.5 ต.ทุงสุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายสมชาติ   จันทรเทศ

โทรศัพท 038 404 200

บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จํากัด 1. นายกรกช   ชัยหอม

87/10 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายพิทักษ   ยอดยา

โทรศัพท 038 490 900 ตอ 12

บริษัท ไทยโตไกคารบอนโปรดักท จํากัด  1. นายประวิทย   พรมเทศ

42/2 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.124.5 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายวิศรุต   ขวัญดี

โทรศัพท 038 352 487 ตอ 91

บริษัท มิตซูบิชิ ชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชาใหม) 1. นายสราวุฒิ   วิชายง

111/22 ม.4 ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายประสิทธิ์   โครตเนตร

โทรศัพท 083 067 3610 3. นายนเรษฐ   บุญเส็ง

บริษัท ท็อบเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด   1. นายขวัญชัย   แซฟุง

334 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง 2. นายภาณุการ   สกลธรรมวุฒิ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท 038 480 848 ตอ 51

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1. นายปณณวิชญ   เกตุแกว

50 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายภูมินทร   มาตทอง

โทรศัพท 038-453725-32 3. นายอภิสิทธิ์   อัมรินทร

4. นายพีรวัฒน   กัญญวิมล

บริษัท สินสมุทร เซอรวิส จํากัด 1. นายอภิสิทธิ์    คงสมทรง

62/10 ม.6 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 604 382

2

4 ปกติ 

ปวส.5 ปกติ 

ปกติ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน  กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องกลยานยนต ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายสุวัฒน   บรรเทาทุกข

ปวส.ปกติ 1

ปกติ  ปวส.

ปวส.

ปวส.

3

6 ปกติ  ปวส.

7 ปกติ ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน  กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องกลยานยนต ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายสุวัฒน   บรรเทาทุกข

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายอภิเดช   แจมดวง

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายศราวุฒิ   บํารุงรักษ

โทรศัพท 038 698 035 3. นายวรากรณ   อาจเทศน

4. นายพัฒนดนัย   คามจินดา

5. นางสาวอชิรญาณ   ถือจันทร

6. นายดนุพล   ประเสริฐสุข

7. นายณัฐวุฒิ   เนตรอัมพร

8. นายกิตติธัช   สังขนันท

9. นายกิตติศักดิ์   แดงอราม

10. นายวัชรพล   ทองอราม

11. นางสาวจารุภา   ระพีนันท

8 ปกติ ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ฟอรด พัทยา ท็อปคาร จํากัด 1. นายประธาน   คําเพชร

15/69 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นายเกริกวุฒิ   ใหมคามิ

โทรศัพท 038 232999

บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จํากัด 1. นายชาญชัย   แตงเชื้อ

222 หมู 2, ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2. นายวิทวัส   เผือกทองคํา

โทรศัพท 038 200800 3. นายชัชชัย   สุมประเสริฐ

Hull Marine Service Co,Ltd 1. นายมนตมนัส   หรายเปรม

167/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2. นายธนากร   ปานแดง

โทรศัพท 038 238131

บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด สาขาพัทยา 1. นายชัยรัตน   นอยพันธุ

16/54 ม.8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นายภานุวัฒน   ชางไม

โทรศัพท 038 703333 7

บริษัท อาวอุดมการชางพัทยา จํากัด 1. นายพุฒิพงษ   ขุนทอง

82/2 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 2 (สุดเขตพัทยา) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 086 3322322

2 ปกติ  ปวส.

ปวส.1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องกลเกษตร (เทคนิคยานยนต) ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายสุวัฒน   บรรเทาทุกข

ปกติ 

ปกติ  ปวส.5

3 ปกติ  ปวส.

4 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ไทยออยล ทูลฯ 1. นายอานนท   แสงทวีสุข

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายศักดา   สุภารักษ

โทรศัพท 038 181751 4

บริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด 1. นายอภิสิทธิ์   จันทรดง

38/9 ม.5 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230 2. นายภุมริน   เทพเมธี

โทรศัพท  038 404 200

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด 1. นายทักษดนัย   ธรรมมาบุญ

44/2 ม.8 ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายปรัชญา   ดวงเมฆ

โทรศัพท  038 227 301 3. นายธนาธร   อุดมสุข

บริษัท โฟลแมกซ ฟลเทรชั้น จํากัด 1. นายอรรถเดช   ภูทัด

7/212 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2. นายอดิศร   สุวรรณมงคล

โทรศัพท  038 956 262

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโต บอดี้ เวิรค จํากัด   1. นายธนินทร   แมลงภู

201 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายจิรวัฒน   ธัญญกิจ

โทรศัพท 038 491819 3. นายภานุวัฒน   ค้ําชู

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวรสสุคนธ   ศรีสมบูรณ

7/259 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 2. นางสาวหทัยภัทร   โกมลดิษฐ

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 3. นางสาวอาทิตยาพร   ฟกปลั่ง

โทรศัพท 038 926299 4. นายณรงคฤทธิ์   แกวลอย

บริษัท บี เอส ทูลส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด    1. นายทักษดนัย   ธรรมมาบุญ

42/4 ม.6 ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นายธนาธร   อุดมสุข

โทรศัพท 038 145110 3. นายสุริยะ   พันธพัฒน

4. นายปยนันท   อุดหนุน

5. นายสรวีย   จิราโชคธนพัฒน

6. นายนําชัย   สาคร

7. นายฉันทชนก   จัตุรัส

2 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคนิคการผลิตแมพิมพโลหะ ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

ปกติ  ปวส.1

7 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.3

4

ปกติ  ปวส.6

ปกติ  ปวส.5
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคนิคการผลิตแมพิมพโลหะ ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง    1. นายคณิติน   ธาณาธะระนิต

18/5 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 2. นายจิรทีปต   จันทนะ

โทรศัพท 093-369953 3. นายอนุชา   สุจริต

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด พารท จํากัด 1. นายอนุพงศ   โชติชวง

150/17-19 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2. นายศักดิ์สิทธิ์   เหลาพรหม

โทรศัพท 039 347062-69 3. นายปรัชญา   ดวงเมฆ

4. นายโอรชา   วิเศษสมบูรณ

8 ปกติ  ปวส.

9 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ทอปเทรันด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 1. นายณัฐชนน   กล่ําเจริญ

334 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8 2. นายอนุกูล   ยอดสันเที๊ยะ

ต.บึง อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 3. นายธีรยุทธ   ถาวร

โทรศัพท  038- 480848 51

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด   1. นายณัฐวุฒิ   หอมดวง

10 ซ.จี-14 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด 2. นางสาวปญจพร   ไขสุข

อ.เมือง จ.ระยอง                          

โทรศัพท  038 683563

บริษัทไทย.โอเชียนนิก พลาสติก จํากัด 1. นายจักรกฤษณ   อุดมสพ

244/64 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2. นายชวจิต   เนินแกว

โทรศัพท 038 237934 3. นายธนพล   ตุลาชีพ

4. นายกรกต   วงษสวัสดิ์

5. นายชาญณรงค   เวชยา

6. นายนิรุทธิ์   ขจรเพชร

7. นายธนาธร   สุขโภคี

8. นายกิตติพศ   พริ้งเจริญรัตน

9. นายจิรพงษ   รัตนโชติ

10 .นายธนาธร   คํามาวงศ

11. นายธีเดช   กะแตเซ็ง

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 1. นายธนกันต   ชื้อสกุลศักดิ์

789/10 หมู 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   2. นายณัฐพล   ดวงทอง

โทรศัพท 038 296390 3. นายณัฐพงศ   จันทรลา

บริษัท บริดจสโตน แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 1. นายธนกร   อุดล

700/622 ม.4 ต.บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 930300 111

ปวส.

5 ปกติ  ปวส.

4 ปกติ 

2 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคนิคการผลิตแมพิมพพลาสติก ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

1 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคนิคการผลิตแมพิมพพลาสติก ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด    1. นายธีรภัทร   ทุมมานนท

150/62 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายภาคภูมิ   สําเนียง

โทรศัพท 038 347207 3. นายชวพล   แยมปว

4. นายธนากฤต   เศษโฐ

5. นายนัทธพงศ  ไรกะ

6. นายตุลากุล   อยูเส็ง

7. นายนภดล   คงทน

8. นายสหกฤษณ   แสวงสุข

บริษัท วินเทอมส จํากัด 1. นายภูรเดช   เมฆอรุณ

202 ม.1 ต.บานคาย  อ.บานคาย  จ.ระยอง 2. นายศุภกฤต   ราชวัฒน

โทรศัพท 038 868635 6

 บริษัท เอ็น ที ซี พลาสติก แอนด ซัพพลาย จํากัด  1. นายสุทธิภัทร   เบญจจินดา

5/16 ม.3 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง  จ.ระยอง 2. นายอนวัช   เข็มดวง

โทรศัพท 081 1916915

7 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.8

6 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

AEC Inspection Service Co.,Ltd 1. นายศิวกร   อุทัยชลานนท

34/9 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายพัชรพันธ   เย็นธงชัย

โทรศัพท  038-235224

บริษัท สล็อท-นานไก จํากัด 1. นายมโนธรรม  พิมพจันทร

163/40 ม.7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

โทรศัพท 038 351360

ปกติ  ปวส. 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ชางเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายสมชาย   กาญจนสมคิด

1 ปกติ  ปวส. 

2
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 1. นายยุทธนา   วงษลิขิต

299 หมู 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท  038 611333, 613571-80

บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด 1. นายอภิสิทธิ์   มีสุวรรณ

202 หมู 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา 2. นายอภิวิชญ   ทาทราย

จ.ชลบุรี 20230 3. นายฐานพัฒน   สสีออน

โทรศัพท  038 490 762 4. นายธัชธรรม   ถนอมรอด

บริษัท น้ําแข็งธาราวัฒนา จํากัด 1. นายธีรภัทร   แกวองอาจ

54 หมู 3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 2. นายหัสนดายุ   แจมกระจาง

โทรศัพท  0-3828-2062

 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 1. นายวีรชัย   ศรีออน

555/1 ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กช อาคารเอ ชั้น 11 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ทริพเพิล เอช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายสถาพร   รอดพาย

66 หมู 3 ต.คลองขุด อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 2. นายจิรายุ   มีปอง

โทรศัพท  038 521 622 3. นายสรวิศ   ผองกระจาง

บริษัท ยูเนียนคอนสตรัคชั่น แอนด ซัพพลาย จํากัด 1. นายจตุพร   รักขาว

จํากัด  389/70 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 2. นายวริทธิ์ธร   อาจเอื้อ

โทรศัพท  038 119 822

บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายเกียรติศักดิ์   สอนพิมพ

หอง 1107 ชั้น 11 อาคารทูแปซิฟคาเพลส 142 ถ.สุขุมวิท 

แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท  0-2653-0575-7

ปวส 6

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาวสมจินตน    อารีศิลป

1 ปกติ  ปวส 

ปกติ  ปวส 7

ปกติ  ปวส 2

3 ปกติ  ปวส 

ปกติ  ปวส 4

ปกติ  ปวส 5

ปกติ 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาวสมจินตน    อารีศิลป

บริษัท เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายสิทธิศักดิ์   นุนนิ่ม

6/1 ซ.กอไผ ถ.ราษฎรนิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท  0-3868-8858

บริษัท ไทยอิเคดะ เอ็มเอฟจี จํากัด 1. นายอนุสิทธิ์   ภูมิเงิน

789/25,789/80นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 1 หมู 1 2. นายจิรายุ   บุญลือ

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3. นายดนุสรณ   สมมารถ

โทรศัพท  038 296 328 4. นายวีรภัทร   แอนเดอสัน

บริษัท โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1. นางสาวจุฑามาศ   ประสพเหมาะ

259/1 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุงสุขลา 2. นายบุลากร   ธรรมบูชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท  081 244 7935

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด มหาชน 1. นายสวัสดิวัฒน   บัณฑิตย

150/62 หมู 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท  038 347187-8

หจก.สหแอรเทค 1. นายชนินท   คลายพิมพ

114/343 หมู 7 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 701 818

 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 1. นายจีรวัฒน   โงสันเทียะ

555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด  อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายธนายุทธ   ศิลาอาศน

โทร 038 685000-8 ตอ6120-2

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 1. นายขวัญชัย   พวงแสงชัย

272/5 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายวีวัฒน   ไสวครบสี

โทรศัพท  0-3834-6560

ปวส 12

13 ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส 

9 ปกติ  ปวส 

14 ปกติ ปวส.

ปกติ 

8

10 ปกติ  ปวส 

ปกติ  ปวส 11
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาวสมจินตน    อารีศิลป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 1. นายอภิรักษ   เครือแดง

59 ถ.ราษฎรนิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายวุฒิพงศ   เพียรสวัสดิ์

โทรศัพท 038 994000 - 4771 3. นายสรอรรจน   สุวรรณโชติ

4. นายพีรณัฐ   อมรมงคลชัย

5. นายภูมิภาค   สิงหทอง

6. นายบุญยภัทร   ละมัย

7. นางสาวศิริรัตน   ศิลาศรี

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด 1. นายวัฒชิรากุล   ไชยเคน

87/11 ม.2 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายศุภากร   เพชรรัตน

โทรศัพท  0-3840-7500 3. นายสุรวุฒิ   ทาคําสุข

4. นายอุกฤษฎ   นิดกําเนิด

5. นายนัฐพล   อัคฮาด

บริษัท เอซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 1. นายพงษประสิทธิ์   มาตรดวง

43/7 ม.8 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 2. นายเฉลิมวุฒิ   หวานเสนาะ

โทรศัพท  038 636 471 3. นางสาวสิริชล   จินตนากุล

4. นางสาวชนากานต   ศิริธนะ

บริษัท ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) 1. นายจักรดุล   สุวรรณกนิษฐ

37/4 ม.1 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 2. นายนรานนท   ภูระหงษ

โทรศัพท  0-3894-1576

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบานฉาง    1. นายกฤตพร   พันธุใหม

135/6 ม.5 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท  0-3860-1514

บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 จํากัด 1. นายทศพร   แยมยิ้ม

ถนนสุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นางสาวถาวรีย   ดํารอด

โทรศัพท  038 491 201

ปวส.18

19 ปกติ ปวส.

ปกติ ปวส.20

15 ปกติ ปวส.

ปกติ ปวส.17

ปกติ

ปกติ ปวส.16
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาวสมจินตน    อารีศิลป

กรมโรงไฟฟา ฐานทัพเรือ สัตหีบ 1. นายณัฐกานต  แกวกอง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 2. นายศราวุธ   มั่งคง

บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท จํากัด 1. นายนครินทร   โนรี

1 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถ.ไอ-หนึ่ง 2. นายทัศนันท   หรายรา

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 3. นายกรัณยชัย   หังโส

โทรศัพท   0-3868-4556-9 4. นายธนพล   เจียมวรากุล

5. นายพัดยศ   เหลี่ยมสุวรรณ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายชนกพล   ยองขอด

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายณัชพล   สาลี

โทรศัพท  0-3860-1533 3. นายพิศิษฎ   สุวรรณรัตน

4. นายสิทธิพร   ยะคะเรศ

5. นายชัยสิทธิ   ทศพันธ

6. นางสาวธิดารัตน   สิทธิหาญ

เมืองพัทยา 1. นายสุจิน   ประสพสุข

171 หมู 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท  0-3825-3100

บริษัท โปรเทค เอาทซอส ซิ่งจํากัด 1. นายธนพล   แกนทาตาล

239/2 ถ.เนินพะยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150   

โทรศัพท 038 682632

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซื แอนด เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด   1. นายวีรยุทธ   ตีเงิน

22/2 ถ.ปกรณสงเคราะหฎร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายเมธา  ไกรตรีทอง

โทรศัพท 038 977800

บริษัท ไทยออยล ทูล แมซซีนเนอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด 1. นางสาววิภากรณ   นาเอก

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท 038 181751-4

27 ปกติ ปวส.

25 ปกติ ปวส.

ปกติ ปวส.26

24 ปกติ ปวส.

ปกติ ปวส.21

ปกติ ปวส.22

ปกติ ปวส.23
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน ไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาวสมจินตน    อารีศิลป

กองไฟฟา อูราชนาวีมหิดลฯ กรมอูทหารเรือ 1. นายนนททวัช   พรสมุทรไชย

โทรศัพท 038 432307

28 ปกติ ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท วัชรินทร กรุป (พัทยา) จํากัด   1. นายธนากร   จันทรพิมานสุข

80/20 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายณัฐพงษ   กอนจันทรเทศ

โทรศัพท 038 196571 3. นางสาวสุดารัตน   ฉายสังข

นางสาวรัตนมณี   แสงชัย

บริษัท บ.ีซี.ทรี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายสัญญา   ภาเรือง

23/18 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายนมัสการ   ประสพสุข

โทรศัพท 038 405 143, 086 3246970

บริษัท บางแสนมหานคร จํากัด 1. นางสาววรญา   มัสโอดี

433/2 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นางสาวจันทณา   ศิริพรรณ

โทรศัพท 038 392200 4 3. นายธนภัทร   รัตนกรบรรจง

บริษัท พิทักษกิจ จํากัด                1. นางสาวพรพิมล   ธรสาร

300 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายธีรศักดิ์  สุขสงา

โทรศัพท 082 7168512 3. นายเจตนสกฤษฎ   แยมเพียร

4. นายทิวากร   พัฒกุล

5. นางสาวภัทรณีย   บัวธารา

6. นายพิพัฒน   บุกสันเทียะ

7. นายธนพล   จันทรหอม

บริษัท ช.ทรัพยเพิ่ม คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอรเรท จํากัด 1. นายการัณยภาศ   เขียมผม

77/97 ม.1 ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท 081 6498153

บริษัท ไทยออยล จํากัด 1. นายภาคินัย   รักษาราช

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 ต.ทุงสขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 408500

บริษัท ฟอสเตอรวีลเลอร จํากัด       1. นางสาวรัชชญา   ทวีผล

53  ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 344300 1961

2 ปกติ  ปวส.

ปวส.1

7 ปกติ  ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน กอสราง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายธวัชชัย  เจริญลาภ

ปกติ 

3 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.4

5 ปกติ  ปวส.

6 ปกติ  ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  149



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท วัชรินทร กรุป (พัทยา) จํากัด   1. นายธนากร   จันทรพิมานสุข ปวส.1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน กอสราง ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายธวัชชัย  เจริญลาภ

ปกติ 

บริษัท มณีรินทร พร็อพเพอรตี้ จํากัด  1. นายณัฐวุฒิ   ถาวร

12 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายกฤษฎา   สีตุน

โทรศัพท 038 341675 3. นางสาววิลาสินี   ศรีเกษม

บริษัท ลีฟวิ่ง เอ็กซเพรท จํากัด        1. นายเกรียงศักดิ์   ไทยเดช

59 ม.9  บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี     2. นางสาวธนารีย   ศิวิไลระนาวิน

โทรศัพท 092 9199415    

เทศบาลตําบลเขาชีจรรย 1. นายชัยอนันต   นันทะเขต

99/9 ม.6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ   จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 059877 8

ปกติ  ปวส.8

ปกติ  ปวส.9

ปกติ  ปวส.10
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ไอท4ี499 จํากัด   1. นายกิตติโชติ   ธัญญกิจ

119/7 ม.11 ถ.เลียบทางรถไฟหนองใหญ ต.หนองปรือ 2. นายธัญพิสิษฐ   โพธิพัฒน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3. นายวรเมธ   รัตนปฏิมากร

โทรศัพท 038 068 191

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายธนพล   อุดม

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายฉัตรโสภณ   ศรีดาวเรือง

3. นางสาวฉัตรนภา   สวัสดี

4. นายชญานนท   ศิริโอภาส

5. นายไชยวัฒน   อรุณษา

6. นางสาวสุธิตรา   อินทรสุวรรณ

บริษัทซิลเวอรเวฟล มารีน ซัพพลาย จํากัด   1. นายณัฐพงศ   รัตนวงศ

7/47 ม.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2. นายเกียรติอนันต   เกตุจันทร

โทรศัพท 081 903 8412

บริษัท เอซับ มารีน เทรดดิ้ง จํากัด 1. นายวรรณรัตน   ลัดดาวัลย

13 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม154 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นายสารัช   รืนพิทักษ

โทรศัพท 038 235 212

บริษัท อเมซอน ฟอลส จํากัด 1. นายกิตติ   กําลังชาญ

888 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2. นายธณพัฒน   พันธพืช

3. นายศุภกานต   เพาะเจริญ

4. นายชโลทร   มวลประเสริฐ

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) 1. นายกิตติพัทธ   พลศรี

150/62 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท 038 327 207 

บริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด 1. นายรัตนกร   วงศโชติดิลก

38/9 ม.5 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายนนปกรณ   กอนคํา

โทรศัพท 038 404 200

2 ปกติ  ปวส.

3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส ระดับชั้น ปวส.2 ครูนิเทศ นายนรนิติ์  สาธร

ปกติ  ปวส.1

ปวส.

ปกติ  ปวส.7

ปกติ  ปวส.

4 ปกติ  ปวส.

5 ปกติ  ปวส.

6 ปกติ 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด                        1. นายธนาวุฒิ   แสงสายออ

87/11 ม.2 ต.ทุงสุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายภาณุมาศ   ธีระนาวี

โทรศัพท 038 490 534 1

สํานักงานบริการลูกคา กสท สัตหีบ 5 1. นายสุติพนธ   หวลถนอม

ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 2. นายศักดิ์ศรี   สายงาม

โทรศัพท 033 004 988 3. นายอิทธิ   แดงชาติ

4. นายพีรพัฒน   ภูเดช

บริษัท แซน เบเนฟต จํากัด              1. นายสมศักดิ์   สุขสวัสดิ์

41/1 ถ.หอยโปง-หนองบอน ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 691 600

บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรี่เซอรวิสจํากัด    1. นายพงษพัฒน   อรุณไพจิตร

36/34 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                       

โทรศัพท 038 181751 4

โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุป 1. นายพิสิษฐ   เธียรวิขญ

353 ถ.พระตําหนัก พัทยา จ.ชลบุรี 20150 2. นายพรหมเมศ   แซอึ้ง

โทรศัพท 038 250 421 3. นายณสุท   โพธิกุล

4. นายศุภมิตร   บุญคําภา

บริษัท ไทยออยล จํากัด 1. นายธนวิน   เฟองฟุง

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 ต.ทุงสขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 408500

บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนต จํากัด       1. นายชวิน   ชวงเบา

202 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายมุสตากีม   ตอฮา

โทรศัพท 038 490760 7

กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  1. นายชวนนท   ชวะเกศพงษ

1039/7  ม.1  ถ.เลียบชายหาด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 437 766  108

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ อภิชาติ   สมเชื้อ

1 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.2

3 ปกติ  ปวส.

8 ปกติ  ปวส.

ปวส.

6 ปกติ  ปวส.

7 ปกติ  ปวส.

5 ปกติ  ปวส.

4 ปกติ 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1. นายเมธาวุฒิ   ศรีเจริญ

555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพ 10900

โทรศัพท   038 493725 ตอ 55468

AAE Engineering (Thailand) Co., Ltd. 1. นายตรัยรัตน   อายพงษ

117/12 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นายนิธิวัฒน   สลับสี

โทรศัพท  038 240638

บริษัท ไฮเทค ระยอง จํากัด 1. นายวุฒิชัย   ใสดี

11/79 ซ.มาบยา 2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายธรรมรัตน   สมคิด

โทรศัพท  038 020206

บริษัท เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นางสาวนันททัชพร   โตอรุณ

2002/1 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี              2. นางสาวกุสุมา   เงินทิม

โทรศัพท  033 047167         

บริษัท สโนวเฟซ จํากัด   1. นายปารเมศ   พูลผล

261/11 ม.8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110    2. นายจักรพันธ   ชาญจิตต

โทรศัพท  086 3252097  038 060151 3. นายธีรวุฒิ   ปนปาน

4. นายภูวนัย   มุสิกานนท

บริษัท โพรเจ็ค แมนเนจจิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง คอรปอเรชั่น จํากัด 1. นายดํารงศักดิ์   ทองเงิน

13/8 หมูที่ 1, ถ.สุขุมวิท ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 2. นายนัฐพงค   พลพิทักษ

โทรศัพท  038 941437  3. นายธนภัทร   ทะสังขา

4. นายสิริพร   ล้ําบริสุทธิ์

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร อุตสาหกรรม จํากัด   1. นางสาววนิสรา   นาวินทรานนท

87/10 ม.2 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี          2. นางสาวศิริกาญจน   เรืองศิริ

โทรศัพท  038 490900 10 3. นายไพรินทร   เกษรมาลา

บริษัท มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด (สาขา 00002) 1. นางสาวณารินรัตน   ขําอินทร

18 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง            

โทรศัพท  0-3868-4446

ปวส.8

3

4 ปกติ  ปวส.

6 ปกติ  ปวส.

5 ปกติ  ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายคเณศ   เขี่ยวชาญ

1 ปกติ 

2 ปกติ  ปวส.

ปวส.

ปกติ  ปวส.7

ปกติ 

ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายคเณศ   เขี่ยวชาญ

หางหุนสวนจํากัด สายทองเอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 1. นายไกรวัลย   สายบุตร

216/17 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นายรัชพล   คลองแคลว

โทรศัพท  038 340280 1 3. นายศรายุทธ   ผสมสี

4. นายกฤษดนัย   ทองทับ

5. นายดิศรณ   รื่นเริง

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด   1. นางสาวกัญญา   ดิษศิลา

271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

โทรศัพท  038 911312  038 911378

บริษัท จีพีเค กรีน เซอรวิส จํากัด 1. นายพงศพันธุ   เจริญวงษ

34 ถ.บานพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท  038 681023

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายชุษนะ   ทองรอด

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายณัฐวัตร   สูญทุกข

โทรศัพท  0-3860-1533

บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส จํากัด   1. นายไชยวัฒน   แหยมอาษา

555/1 ศูนยเอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 11 

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท  038 480 500 ตอ 6272

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด   1. นายวิศเนศ  พามะณี

22/2 ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท  038 977800

บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนทส จํากัด 1. นายภาคภูมิ   นาคงาม

60/8 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 2. นายพัชรพงศ   ฆารรัศมี

โทรศัพท  038 891 276 80 ตอ 1204

 กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ   1. นายธนกร   สวางอารมณ

1039/7  ม.1 ถ.เลียบชายหาด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   

โทรศัพท  038 437766 ตอ 108

16 ปกติ  ปวส.

14 ปกติ  ปวส.

15 ปกติ  ปวส.

9 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.13

12 ปกติ  ปวส.

11 ปกติ  ปวส.

10 ปกติ  ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  154



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายคเณศ   เขี่ยวชาญ

 บริษัท ดีไลน คอนสตรัคชั่น จํากัด      1. นางสาวศิริรักษ   เย็นจุระ

8/1 ซอยคีรี ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท  038 692643 ตอ 110

โครงการเดอะปาลม พลาบีช 1. นางสาวสิรินัดดา   เปนธรรม

ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 2. นางสาวกัญฐมณี   เจริญฤทธิ์

โทรศัพท  087 1461771, 097 0313888

18 ปกติ  ปวส.

17 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

SCG Dow Group Company 1. นางสาวชุติกาญจน   หอมรื่น

8 ถ.ไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

โทรศัพท 038 673005

บริษัท เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1. นายปฏิภาณ   กุลละวณิชย

6/1 ซ.กอไผ ถ.ราษฎรนิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายชาญวิทย   ยงคมาลยวงค

โทรศัพท 038 688858 3. นายกนก   กองจุมพล

บริษัท ไอโกเอเชียแปซิฟค จํากัด 1. นายวันชัย   ชางเก็บ

244/55 ม.1 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 

โทรศัพท 074 333320

บริษัท โตไกอิสเทรินรับเบอร จํากัด  1. นายชิติพัทธ   ธนาภรณ

300/9 ม.1 ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2. นายกฤษดา   จงเทพ

โทรศัพท 038 927500

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด  1. นางสาวศรัณยนภัทร   สมเทส

6 ถ.ไอสอง นิคมอุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 683870-8

บริษัท ฟอสเตอร วีลเลอร จํากัด 1. นายณัฐพงศ   ราษฎรนิยม

อาคารทะเลทอง ชั้น 1 เลชที่ 53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา           2. นางสาวณัชชา   ศรสถิตย

โทรศัพท 038 344300

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 1. นายวีรวิน   สุทธิสงา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองจ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 393916

บริษัท ไทยออยล จํากัด (โรงกลั่น) 1. นายประเสริฐ   หริ่งกระโทก

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ก.ม. ที่ 124 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นายสุทธิศักดิ์   นอยผาง

โทรศัพท 038 359000-2835

บริษัท พี เอ็ม ศิลาเลิศ จํากัด 1. นายภานุวัฒน   บัวนวน

290/10 ม.8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นางสาวนฤมล   รามพล

โทรศัพท 038 101662-4,  081-7615848

9 ปกติ  ปวส. 

7 ปกติ  ปวส. 

8 ปกติ  ปวส. 

5 ปกติ  ปวส. 

6 ปกติ  ปวส. 

2

3 ปกติ  ปวส. 

4 ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน  กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องมือวัดและควบคุม ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายไมตรี  ชินศิริวัฒนา

1 ปกติ  ปวส. 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน  กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องมือวัดและควบคุม ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายไมตรี  ชินศิริวัฒนา

บริษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด  1. นายวิวัฒน   ชมพู

159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ถ.สุขุมวิท 21 2. นายรณชัน   ศรีจวน

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 3. นายพชรพล   ทวีกุล

โทรศัพท 02 2608505

บริษัท ฉัตรการชาง แหลมฉบัง จํากัด  1. นายรัฐพงษ   จันทรชูผล

101/1 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 490867, 081 9836660

บริษัท เอสวีพี อีคลิปเมนท รีแพร แอนด ซัพพลาย จํากัด     1. นายอัญฎา   ชมานนท

2002/1 ม.2 คลัง 13 ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ         2. นายคมกฤษ   แกวเขม

โทรศัพท 033 006049 3. นายอัครพงษ   เพ็ชรพงษ

บริษัท โกลว จํากัด  1. นายสิทธินันท   ดวงแกว

11 ถ.ไอหา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นายชาญณรงค   ทองเชื้อ

โทรศัพท 038 687433

บริษัท โคบาเทค จํากัด 1. นายณัฐวุฒิ   พิมธิคอ

118 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 119001-3

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 1. นางสาวดารารัตน   เรืองฤทธิ์

555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท 038 685000-8 ตอ6120-2

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1. นายจตุพงษ   ยอมปญญา

555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2. นางสาวดารารัตน   เรืองฤทธิ์

โทร 038 685000-8 ตอ6120-2

ศูนยปฎิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1. นางสาวอัจฉราวรรณ   นาวารี

59 ม.8 ต.นาปา อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นางสาวสาวิณี   แซตั้ง

บริษัท พีเอ็น เซอรวิส วาลว จํากัด 1. นางสาวบริมาส   ปลื้มจิตต

80/102 ม.5 ต.ทับมาอ.เมือง จ.ระยอง 21000 2. นางสาวธัญญารัตน   ราญรอน

3. นางสาวศศิตา   อนันทสูข

15 ปกติ  ปวส. 

13 ปกติ  ปวส. 

14 ปกติ  ปวส. 

11 ปกติ  ปวส. 

12 ปกติ  ปวส. 

10 ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 18

16 ปกติ  ปวส. 

17 ปกติ  ปวส. 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  157



ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน  กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   10 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน เครื่องมือวัดและควบคุม ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายไมตรี  ชินศิริวัฒนา

บริษัท ธิสเชนครุปป อินดัสเตรียลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวอชิรญา   เพ็ชรนาค

450 ถ.สุขุมวิท 5 ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 2. นางสาวชุติกาญน   หอมรื่น

บริษัท อิเมอรสัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวสุภาภรณ   ดวงหิรัญ

24/ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 2. นางสาวอังคณา   หาเรือนแกว

บริษัท ธนภูมิ เซอรวิส แอนด คอนสรั๊ตชั่น จํากัด 1. นางสาวรัชนีกร   ทิพยใจ

106/49 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บริษัท ดานิลี่ ฟาร อีสด จํากัด 1. นายยศพนธ   อุมา

หมูที่ 4 64/210 ตําบล ปลวกแดง อําเภอ ปลวกแดง ระยอง 

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด   1. นายณัฐวุฒิ   ทิพยมณี

14 ถ. T-4 นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 

โทรศัพท 038 683283

บริษัทซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 1. นายวีรยุทธ   ละอองเอก

140/6 ม.4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

19 ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 20

21 ปกติ  ปวส. 

ปวส. ปกติ 22

23 ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 24
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท อิเมอรสัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด    1. นางสาวพิมพร   บางดี

24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท 038 957000

สํานักงาน ศูนยประสานงานระเทียบโอน 1. นางสาวศุภนิดา   แกวดวงเล็ก

โทรศัพท 038 435993 2. นางสาวพิมพใจ   วรประสพ

ธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ 1. นางสาวธัญชนก   ทัศมาลา

359 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี     2. นางสาววรรณพร   วรรณแจม

โทรศัพท 038 437437 3. นางสาวภัทรวีร   หลิวชาญพิมพ

บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด 1. นายยอดชาย   ยกยุทธ

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   2. นางสาวสุชาดา   จันทนา

โทรศัพท 038 181751 4 3. นางสาวณัฐกฤตา   สิงหหาพาล

4. นางสาวสุกัญญา   เชื้อโคกสูง

โรงแรม โนวาแพล็ททินัม โฮลดิ้งส จํากัด     1. นางสาวศุภรัตน   เชิดสกุล

562-562/1 หมู 10 ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวสุดารัตน   ศรีวรสาร

โทรศัพท 038 711345

บริษัท อีสเทิรนซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด 1. นางสาวนวพร   เนตรดี

88 ม.8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331, ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 346364

บริษัท อีสเทิรน ไทย ไรเดอร จํากัด 1. นางสาวพนิดา   วรรณรมย

100/88 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวสุกัญญา   นุริศักดิ์

โทรศัพท 084 8979992 3. นางสาวชลนิชา   แกนสาร

บริษัท อีสเทิรน ไทย ออโต จํากัด 1. นางสาวปราริณี   ศรีเมือง

194/22 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  2. นางสาวชอผกา   มนัยนิล

โทรศัพท 038 414888

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 1. นางสาววราภรณ   ดาวกลาง

2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท 038 308309

ปวส.

9 ปกติ  ปวส.

3

ปกติ  ปวส.

5 ปกติ  ปวส.

4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน บัญชี ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาว สุจิตรา   ยวนใจ

1 ปกติ  ปวส.

2 ปกติ  ปวส.

8 ปกติ 

ปกติ  ปวส.7

6 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน บัญชี ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาว สุจิตรา   ยวนใจ

บริษัท อาวอุดมการณชางพัทยา จํากัด 1. นางสาวสุภัสสรา   ชาวนา

82/2 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 2 (สุดเขตพัทยา) ต.นาจอมเทียน 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท 086 3322322

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวสุพัตรา   วรฤทธิ์

700/365 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. นางสาวกาญจนา   ศศิธรกําจร

โทรศัพท 038 458706

บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด 1. นางสาวภัทรภร   ฤทธิวงศ

200,204 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท 038 491304

บริษัท จอหนสันคอนโทรลส แอนด ซัมมิท อินทีเรียส จํากัด 1. นางสาวสุธิดา   เขียวแดง

64/25 ม.4 ตําบล ปลวกแดง อําเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140

โทรศัพท 038 927700 7129

บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด 1. นางสาวปริฉัตร   สุขจันทร

106/1 ม.9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 2. นางสาววลัยลักษณ   บริสุทธิ์

โทรศัพท 091 5577731

บริษัท อเมซอน ฟอลส จํากัด 1. นางสาววรรณธนา   นระมั่ง

888 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวสุนิสา   พรหมดวง

โทรศัพท 038 237797

Necotrans Siam Co,Ltd 1. นางสาวนันทิยา   สุวรรณสาม

88 SC Group Building The Park Land Road Bangna, 

Bangna Bangkok 10260

โทรศัพท 02 3480577

บริษัท บางกอกอินดัลเทรียล แกส จํากัด 1. นางสาววจิตรา   นามไธสง

14, ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง , 21150 

โทรศัพท 038 683283 6

16 ปกติ  ปวส.

17 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.14

15 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.12

13 ปกติ  ปวส.

10 ปกติ  ปวส.

11 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน บัญชี ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางสาว สุจิตรา   ยวนใจ

บริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จํากัด 1. นางสาวณิชาพร   จันทะนาม

เลขที่ 9 ถ.ไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด 

อ.เมือง จ.ระยอง 21150                          

โทรศัพท 038 683231

18 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท เยอรมัน ออโต จํากัด  1. นางสาวฐิตาพร   ฟุงเฟอง

99/96 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวสัณหณัฐ   เคหะพุฒ

โทรศัพท 038 235600 3. นางสาวพรลภัส   นอยประเสริฐ

4. นายทรงวุฒิ   รอดไป

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด สาขาพัทยาเหนือ  1. นายสมรักษ   มีเหม

384/40  ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวชนิดาภา   อยูสบาย

โทรศัพท  081 8028663 3. นางสาวฐิติรัตน   ฟูกทรัพย

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด สาขาบางเสร  1. นางสาวนัฐริกา   ปานคง

384/40  ม.6  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวฐิติรัตน   ฟูกทรัพย

โทรศัพท  033 045 100 3. นางสาวศรุตา   นาคจันทร

บริษัท ทาพาโก จํากัด 1. นายอัมรินทร   ทวินิจกุล

789/40 ม.1 ต.หนองขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 296339 - 41

บริษัท วัชรมารีน จํากัด 1. นางสาวพฤศรัตน   พิภพศิริรัตน

140/94 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาววิลาสินี   อังคะหิรัญ

โทรศัพท  038 418500 3. นางสาวสภาพร   ศาลางาม

4. นางสาวนฤมล   เจริญคง

บริษัท ซีทโบต จํากัด 1. นางสาวพัชรินทร   อินทรปรางค

63/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวกัญญา   ใชอู

โทรศัพท  038 421072

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยฝกอบรม จํากัด 1. นางสาวศศิมณฑล   อินทรโชติ

78/3 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวฐิติรัตน   รอดอยู

โทรศัพท 038 237801-9 3. นางสาวธนนันท   ศิริเมฆา

สถานีตํารวจน้ํา กองกับการ 5 1. นางสาวฉัตรลักษณ   ศิริจันทร

3 ม.1 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 437056

3

4

5

6

7

8

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายคมสรรค  ภูทอง

1

2

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส

ปกติ  ปวส
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นายคมสรรค  ภูทอง

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาววรณัน   วันชัย

700/34 หมู 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.หนองไมแดง 2. นางสาววรรณวิไล   วันชัย

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี    3. นางสาวสมฤดี   พรมชุม

โทรศัพท 038 213060 4. นางสาวปานตะวัน   อินทรานนท

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1. นายวชิร   แดนทอง

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 2. นายบุรินทร   ธิราชรัมย

โทรศัพท  0-3860-1533

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 1. นางสาวสุพรรษา   ทวีโชค

199 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230     2. นางสาวธัญญณัฐ   ตุตาโต

โทรศัพท  038 498000    3. นางสาวรัตนาพร    รักศรี

บริษัท เคชั่น เพาเวอร จํากัด   1. นางสาวพิชชาภรณ   คําประมูล

568 ม.3 ซอย 13 สาย 9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 2. นางสาวรัตนวรรณ   เกิดสนอง

ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท 085 4881959        

11 ปกติ  ปวส

12 ปกติ  ปวส

9 ปกติ  ปวส

10 ปกติ  ปวส
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

โรงแรม ซันเซ็ท วิลเลจ บีช รีสอรท 1. นางสาววิไลรัตน   รักษารอด

89/5 หมู 8 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวชนิตา   ทองมาก

โทรศัพท 038 237 979 -80, 038 237 940 3. นางสาวกรรณิการ   ภารนา

4. นางสาวบาริชาต   พึ่งแยม

โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา 1. นางสาวณัฐกฤตา   ปสกูล

369 พัทยาสาย 2 ม.9 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวชไมพร   พัฒนธรรมธรณ

โทรศัพท 061 3860252 3. นางสาวแกวนภา   ออนนุม

บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จํากัด 1. นางสาวไอลดา   เสมเพียร

สาขาโลตัสบานฉาง

โรงแรมจอมเทียนดรากอนบีชรีสอรท 1. นางสาวสายธาร   ปานตน

411 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวอริษา   สุภาผล

โทรศัพท  038 706 364 3. นางสาวสุทินา   บุญเจริญ

4. นางสาวสุธีกานต   ชินรหงษ

5. นางสาวพัชญา   ขวานทอง

โรงแรมเซ็นทรา โดยเซ็นทารา มาริส 1. นางสาวพัชรี   พรมนอก

รีสอรท จอมเทียน    98/2 ม.1 2. นางสาวศิรดา   สรรสิทธิ์สิน

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 3. นางสาวพิลาพร   วงคําภู

4. นางสาวภัทรวดี   พลราม

ThePizzaCompany สาขาแหลมฉบัง 1. นางสาวนริศรา   ดีเจริญพร

4/222 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โรงแรมแกรนด จอมเทียนพาเลช 1. นางสาวชนัญญา   อินสวาง

356 ม.12 ถ.เลียบหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ 2. นางสาวอนุศรา   นาแพงหมื่น

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3. นางสาววรัญญา   เจริญสุข

โทรศัพท  038-059514 4. นายปยะพงษ   เพร็ชครุช

5. นายรัชชานนท   แสงภักดี

4

5

6

7

3 ปวส. ปกติ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวส.1 ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

1

2

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวส.1 ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

สยามแอ็ทสยาม ดีไซนโฮเทล พัทยา 1. นายจตุรเทพ   เรืองลอยขํา

390 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายสุธิพงศ   สาดเพ็ง

โทรศัพท  038-930600

โรงแรม พัทยา ซีแซนด ซัน รีสอรท แอนด สปา  1. นางสาวเกณิกา   สุวรรณคีรี

78/4 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-238656

Centra by Centra Avenue Hotel Pattaya 1. นางสาวลักขณา   นาคเงิน

198/30 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวรุงอรุณ   ตอนสี

โทรศัพท  038-723900 3. นางสาวนภัสวรรณ   ยะมาลี

4. นางสาวขนิษฐา   รัชสันต

โรงแรมลองบีช การเดน โฮเต็ล แอนด สปา 1. นางสาวอรญาณี   อระชุม

499/7 ม.5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ  ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท  เบอรโทรศัพท:  038-414-616-26

บริษัท ธนวรรณ ครองทรัพย พัทยา จํากัด 1. นางสาวสุพรรษา   ฉัตรการเวก

160/60 ม.5 ต.นาจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 2. นางสาวธิรดา   ปางสุข

3. นางสาวกนกพร   จันทะพันธ

4. นางสาวโชติกา   จิตรอาษา

โรงแรมแกรนดการเดน 1. นางสาวรัตนา   ศรีประวรรณ

174/26 ม.3 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 2. นางสาวสุนันทา   พุทธิชนม

โทรศัพท  038-881215 3. นางสาวสวรรณยา   เกียรติ์มนตรี

โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา 1. นางสาวอัจฉรา   ศิริพันธ

6/126 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038-322700-20

14

8

9

10

11

12

13

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 

ปกติ  ปวส. 
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

บริษัท บลู สกาย โฮเทล จํากัด 1. นางสาวสุทธิดา   เฉ็งเจริญ

333 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 2. นางสาวบุณฑริภา   มีอนันต

3. นางสาวสุรียพร  ทรงทอง

4. นางสาวอัจฉรา   แกวมณี

5. นางสาวนัทชา   กลิ่นทอง

6. นางสาวนัทถมน   อุดมพร

ราน Sizzler 1. นางสาวแกวนภา   ออนนุม

333/999 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาชไมพร   พัฒนธรรมธรณ

3. นางสาวณัฐกฤตา   ปสกูล

บริษัท การชัยศรี จํากัด 1. นางสาวชุติมาล   สําอางเอม

397/42 ม.10 ซ.14 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ 2. นางสาววีนัสนันท   วงคคําปน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 723 349

โรงแรม พรีมา วิลลา  1. นางสาววราภาณ   ทิมรอด

157/22 ม.5   ต.หนองปรือ อ.บางระมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวแพรวพรรณ   เพ็งมีศรี

โทรศัพท  038 370 705 3. นางสาววรางคณา   วรรณเวช

4. นางสาวสุกัญญา   อนอารี

บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จํากัด 1. นางสาวปรียาภรณ   ทองคํา

211,211/1-2 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 2. นางสาววัณณิตา   แสงอภัย

โทรศัพท  038-0081122 3. นางสาวจุไรวรรณ   สนิท

4. นางสาวศุภารักษ   งอนจัตุรัส

5. นางสาวเดือนพร   นาคจันทร

6. นางสาวอารยา   ชฎากรณ

ปกติ  ปวส.5

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

1

4 ปกติ  ปวส.

2

ปกติ  ปวส.

ปกติ ปวส.

3 ปกติ  ปวส.
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลซ 1. นางสาวสุปราณี   เมืองยม

99/1 ม.11 ซ.เขาตาโล ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุ 2ี. นางสาวกองทอง   กรีทอง

โทรศัพท  081 982 9192 3. นายภานุศักดิ์   สุวรรณวิหค

4. นายทักษดนัย   ทองเสน

5. นายวุฒิพันธุ   วันธานี

6. นางสาวธัญพิชชา   วงษไทยผดุง

7. นายพีรพงศ   ศุภมงคล

โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา 1. นางสาวอัจฉรา   ศิริพันธ

6/126 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท  038 322 700

เทสโก โลตัส สาขาพัทยาเหนือ 1. นางสาวชนารดี   บุญเสมอ

221/19 ม.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวนภิสา   พบจันอัด

โทรศัพท  038-370-911-43

รานอาหาร The Glass House 1. นายภิญโญ   ฉิมชูใจ

5/22 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. นางสาวอริสา   เกษกิจ

โทรศัพท  038 255 922

สยามแอ็ท พัทยา จํากัด 1. นายพิชิตชัย   บุญทวี

390 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นายณัฐพัฒน   กุลเดชเอี่ยมปาน

โทรศัพท  038-930-600 3. นายพจน   กองเสาร

4. นายกรวิทย   แสนอินตา

ราน Angel by Fah 1. นางสาวนภา   มุขทั่ง

17/8 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 2. นางสาววาสนา   มุขทั่ง

โทรศัพท  033-670721

ปวส.

8 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.9

7 ปกติ 

6 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.10

11
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ลําดับที่ ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ ชื่อ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักศึกษาที่ออกฝกงาน กลุมที่  2/2559

ระหวางวันที่   17 ตุลาคม 2559  –  14 กุมภาพันธ 2560

สาขางาน การโรงแรม ระดับชั้น ปวส.2  ครูนิเทศ นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์

บริษัท บัลโคนี ซีไซด จํากัด 1. นางสาวมณฑกานต   เกตุสอน

51/31 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. นางสาวนัฐนารา   ภูเหมาะ

โทรศัพท  038 312 777

การทาอากาศยานอูตะเภา สนามบินนานาชาติอูตะเภา   1. นางสาวอรณิช   เทพประสิทธิ์

อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 2. นางสาวมาสตยา   คําเมือง

โทรศัพท  038-245595, 038-245600 3. นางสาววาทินี   ชลสวัสดิ์

Centra by Centra Avenue Hotel Pattaya 1. นางสาวชุติกาญจน   พุธมี

198/30 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2. นางสาวกาญจนา   ศรีภัทรชัยเจริญ

โทรศัพท  038-723900

โรงแรม ซีบรีช จอมเทียน รีสอรท 1. นางสาวอรทัย   ใจบาน

347/5 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250 2. นางสาววิสราพร   บุญเหลือ

โทรศัพท  038 231056-8 3. นางสาวฐาปนี   ปานเทศ

โรงแรมการะบุหนิง รีสอรท แอนด เรสซิเดนซ 1. นางสาวฐิตินันท   หยองเอน

304/5 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท  038 314233-4

บริษัท ถาวรศิลาวิศว 2001 จํากัด 1. นายณัฐชญานันท   สวางสารี

ม.11 ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

โทรศัพท 038 602493 ตอ 4

16 ปกติ  ปวส.

17 ปกติ ปวส.

14 ปกติ  ปวส.

15 ปกติ  ปวส.

12 ปกติ  ปวส.

ปกติ  ปวส.13
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1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ 8 อาคาร 1 โสตทศันศึกษา 15 อาคารพสัดุ                                                   22   อาคารเวียนนาพาราไดซ์ 

2 แผนกช่างก่อสร้าง 9 อาคารเรียน 2  แผนกการบญัชี 16 โรงอาหาร  

3  10 สาขาวชาไฟฟา, 17 อาคารความร่วมมือ  

4  11 แผนกช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 18 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ  

5  12  19 บา้นพกัครู  

6 แผนกช่างกลเกษตร 13 อาคารกาญจนาภิเษก  แผนกสามญัสมัพนัธ์ 20 บา้นพกัภารโรง  
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาโลหะการ 
ส ร้ า ง เมื่ อ  พ .ศ .๒๕๑๒  ด้ วย เงิน งบ ป ระม าณ 
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ันเดียวรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจ่ัว ขนาด ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร เสา ค .ส .ล . ฝาอิฐซีเมนต์บล็อก พ้ืน ค .ส.ล . 
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่   

 อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาก่อสร้าง 
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒  ด้วยเงินงบประมาณจํานวน 
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ันเดียวรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว ขนาด ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร เสา ค .ส .ล . ฝาอิฐซีเมนต์บล็อก พ้ืน ค .ส.ล . 
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒  ด้วยเงินงบประมาณ  จํานวน 
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ันเดียวรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว ขนาด ๑,๐๐๐  ตาราง
เมตร เสา ค.ส.ล. ฝาอิฐ  ซีเมนต์บล็อก พ้ืน ค.ส.ล. 
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน 
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    อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 
    สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒  ด้วยเงินงบประมาณ  
    ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารช้ันเดียวรูปทรง   
    สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาทรงจั่ว ขนาด ๑,๕๐๐  
    ตารางเมตร เสา ค.ส.ล  ฝาอิฐซีเมนต์บล็อกพ้ืน  
    ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 
 

อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเครื่องกล 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2512  ด้วยเงินงบประมาณ จํานวน 
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ันเดียวรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วขนาด ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร เสา ค .ส .ล . ฝาอิฐซีเมนต์บล็อก พ้ืน ค .ส.ล . 
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

อาคารอํานวยการ 
 ส ร้ า ง เมื่ อ  พ .ศ . ๒ ๕ ๑ ๓   งบ ป ร ะ ม าณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ันเดียวรูป  
 สี่ เหลี่ ยมประกอบ กัน เป็นรูป ตัว  H ขนาด  
๑,๒๖๐  ตารางเมตร  เสา ค.ส.ล.ฝาก่ออิฐฉาบ 
 ปูนโครงเหล็กกรุกระเบ้ืองกระดาษ พ้ืน ค.ส.ล. 
ปูกระเบ้ืองยาง หลังคา ค.ส.ล. 
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อาคารเรียน แผนกวิชาไฟฟา้กําลัง 
สร้างเมื่อ ๒๕๒๖ ด้วยงบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท   เป็นตึก ๔  ช้ัน  มี บันไดขึ้น -ลง ๒  ด้านรูป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑ ,๙๒๐ ตารางเมตร เสา  
ค .ส .ล . ฝาก่ออิฐฉาบปูน  โครงเหล็กพ้ืน  ค .ส .ล . 
หลังคา ค.ส.ล. 

อาคารเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕  ด้วยงบประมาณ บกศ.สมทบ 
๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึก ๔ ช้ัน ค.ส.ล มี
บันไดขึ้น-ลง ตรงกลางเป็นตึกปฏิบัติการแบบอาคาร 
เป็นแบบมาตรฐาน กช ๘๔ ขนาด ๑,๙๔๐ ตารางเมตร  
เสา ค.ส.ล ฝาก่ออิฐฉาบปูน ค.ส.ล   ขัดมันหลังคา 
ค.ส.ล 

อาคารเรียน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕  ด้วยงบประมาณ บกศ.สมทบ 
๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร ตึก ๔ ช้ัน ค.ส.ล มี
บันไดขึ้น – ลง ตรงกลาง  เป็นตกปฏิบัติการแบบ
อาคารเป็นแบบมาตรฐาน กช ๘๔ ขนาด ๑,๙๔๐ 
ตารางเมตร  เสา ค.ส.ล ฝาก่ออิฐฉาบปูน ค.ส.ล ขัด
มัน  หลังคา ค.ส.ล   
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อาคารเรียน แผนกวิชาสามัญ  
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ด้วยงบประมาณ 
๗,๙๔๘,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึก ๔ ช้ัน  
พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน ๑,๙๒๐  ตารางเมตร   

อาคารเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ร้ า ง เมื่ อ  พ .ศ . ๒๕๑๔   ด้ วย งบ ป ระม าณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึก ค.ส.ล. ๔ ช้ัน 
รูปทรงสี่เหลี่ยนผืนผ้า หลังคา ค.ส.ล. ดาดฟ้าปูด้วย
กระเบ้ืองดินเผา ขนาด ๕๐๑.๕ ตารางเมตร เสา  
ค.ส.ล. ฝาก่ออิฐฉาบปูนพ้ืน ค.ส.ล. ทําหินขัด หลัง 
ค.ส.ล. 

อาคารพสัดุ 
สร้ างเมื่ อ  พ .ศ . ๒๕๑๖   ด้ วย งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นอาคารตึกช้ันเดียวรูปทรง
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วฝาผนัง ค .ส .ล . 
ตอนบนกรุด้วยลอนตาข่ายถัก ขนาด ๑๖๐ ตาราง
เมตร  เสา  ค .ส .ล .หลั งคาโครงเหล็กมุ งด้วย
กระเบ้ืองลอนคู่ 
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อาคารโรงอาหาร 
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๖  ด้วยงบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว 
รูปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยพ้ืนที่ โล่ง
สําหรับรับประทานอาหาร และประชุม และคูหา
สําหรับจําหน่าย อาคารหลังคาทรงฟันเลื่อย ขนาด
๘๗๗.๕๐  ตารางเมตร เสา ค.ส.ล ผิวทําหินขัด
หลังคา ค.ส.ล. และกระเบ้ืองยาง 

อาคารโสตทศันศึกษา,งานทะเบียน,งานกิจกรรม
เป็ นอาคาร ช้ัน เดี ยวสร้ างเมื่ อ  พ .ศ .๒๕๑๒ 
งบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ัน
เดียวรูปทรงสี เหลี่ ยมประกอบกันเป็น ตัว C 
หลังคาทรงป้ันหยามี ๖ ห้องเรียน 

อาคารวิทยบรกิารและห้องสมุด
ส ร้ า ง เมื่ อ  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๗   งบ ป ร ะ ม าณ
๘,๐๙๙,๕๐๐  บาท เป็นอาคารตึก ๓ ช้ัน  
พ้ืนที่ใช้สอย ๑,๐๘๘ ตารางเมตร 
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อาคาร อ่ืน ๆ 

๑.  บ้านพักผู้อํานวยการ  จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ ด้วยเงินงบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารครึ่งตึกไม้ หลังคาทรงจั่วด้านข้างเป็นเรือนคนใช้ และครัว มีหลังคาเช่ือมกับตัวบ้านทรงเพิง ตัวอาคาร
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๔  ตารางเมตร เสาช้ันล่าง ค.ส.ล. ช้ันบนไม้เน้ือแข็ง ฝาช้ันล่างก่ออิฐฉาบปูนช้ัน
ฝาไม้ พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ช้ันบนพ้ืนไม้เน้ือแข็ง หลังคาโครงไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

๒.  บ้านพักครูชั้นเดียว  จํานวน ๒๐ หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ ด้วยเงินงบประมาณ จํานวน 

๗๘๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารตึกช้ันเดียว ทรงป้ันหยา รูปทรงอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓๖  ตารางเมตร   
เสาช้ันล่าง ค.ส.ล. ช้ันบนไม้เน้ือแข็ง ฝาช้ันล่างก่ออิฐฉาบปูนช้ันบนพ้ืนไม้เน้ือแข็ง หลังคาโครงไม้มุงด้วย
กระเบ้ืองลอนคู่ 

๓.  บ้านพักครู ๒ ชั้น  จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ด้วยเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารครึ่งตึกไม้ หลังคาทรงจ่ัว ด้านหลังเป็นครัวช้ันเดียวมีหลังคาเช่ือมกับตัวบ้านทรงเพิงด้วยอาคารเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๓๖  ตารางเมตร เสาช้ันล่าง ค.ส.ล. ช้ันบนไม้เน้ือแข็ง ฝาช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ช้ันบน
ไม้เน้ือแข็งหลังคาโครงไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

๔.  บ้านพักครู ๒ ชั้น จํานวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ ด้วยเงินงบวัสดุฝึก จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้หลังคาทรงจั่ว ด้านหลังเป็นครัวช้ันเดียวมีหลังคาเช่ือมกับตัวบ้านทรงเพิงด้วยอาคารเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๓๖  ตารางเมตร เสาช้ันล่าง ค.ส.ล. ช้ันบนไม้เน้ือแข็ง ฝาช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน  

ช้ันบนไม้เน้ือแข็งหลังคาโครงไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

อาคารปฏิบัติการและห้องพกั พร้อมครุภัณฑ์
และลฟิท์                                              
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ ด้วยเงินงบประมาณการ     
ก่อสร้าง จํานวน ๓๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารตึก ๕ ช้ัน รูปทรงสี่เหลีย่มพ้ืนผ้า ขนาด
พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๐๐ ตารางเมตร 
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๕.  บ้านพักครู  จํานวน  ๔ หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑  ด้วยเงินงบวัสดุฝึก จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารไม้ช้ันเดียว ยกพ้ืนหลังคาทรงจั่วรูปทรงอาคารจัตุรัส ขนาด ๓๖  ตารางเมตร เสาใต้ถุน ค.ส.ล. หลังคาไม้
เน้ือแข็ง ฝาไม้พ้ืนไม้เน้ือแข็ง หลังคาโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

๖.   บ้านพักรับรองผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๗ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ ด้วยเงินงบประมาณ จํานวน 

๘๔๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้ หลังคาทรงจ่ัว ด้านข้างเป็นเรือนคนใช้และครัวมีหลังคาเช่ือมกับตัว
บ้านทรงเพิงตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๔  ตารางเมตร เสาไม้เน้ือแข็งตลอด ฝาช้ันล่างก่ออิฐฉาบ
ปูนช้ันบน ฝาไม้ พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. ปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิค หลังคาโครงไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

๗.  บ้านพักภารโรง  จํานวน ๒ อาคาร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ด้วยเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารไม้ ๒ ช้ัน ใต้ถุนโล่ง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว ขนาด ๑๒๑  ตารางเมตร เสาช้ันล่าง ค.ส.ล. 
ช้ันบนไม้เน้ือแข็ง ฝาไม้ พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวขัดมันช้ันบนไม้แข็ง หลังคาโครงไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 
 

๘.  โรงจอดรถ จํานวน ๑ หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔  ด้วยเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเปิด
โล่ง มีหลังคากันแดดแบบกระเบ้ืองราง ขนาด ๔๘  ตารางเมตร เสา ค.ส.ล. ฝาโล่ง พ้ืน ค.ส.ล. หลังคา โครง
คอนกรีตเสริมเหล็กมุงด้วยกระเบ้ืองราง 

๙.  บ้านพักภารโรง จํานวน ๑ อาคาร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ด้วยเงินงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารไม้ ๒ ใต้ถุนโล่งช้ัน ใต้ถุนโล่ง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่ว ขนาด ๑๒๑  ตารางเมตร เสาช้ันล่าง 
ค.ส.ล. ช้ันบนไม้เน้ือแข็ง ฝาไม้ พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวขัดมันช้ันบนไม้แข็ง หลังคาโครงไม้มุงด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

๑๐.  ห้องน้ํา/ห้องส้วม จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ด้วยเงินงบประมาณ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

หลังคาทรงจั่ว ฝาไม้  เป็นที่ปัสสาวะ และห้องนํ้าส้วม ขนาด ๒๔  ตารางเมตร เสาไม้ ฝาไม้ก่ึงอิฐ พ้ืน ค.ส.ล. 

หลังคากระเบ้ืองลอนคู่ 
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สวนที่ 9 ขอมลูทางสังคม 



ประวัติความเปนมาของจังหวัดชลบุรี 

 ชลบุรี เปนดินแดนที่มีผูคนมาอาศัยมาต้ังแตกอนสมัยประวัติศาสตร  ไดมีการขุดคนทาง

โบราณคดีที่ตําบลโคกพนมดี  อําเภอพนัสนิคม ไดพบรองรอยของชุมชนโบราณกอนสมัย

ประวัติศาสตร  โคกพนมดีเปนเชลลมาวดที่ใหญโตแหงหน่ึง  ซึ่งยังไมเคยพบใน ประเทศทางเอเซียอาคเนย

อ่ืน ๆ จากการศึกษาโครงกระดูกมุนษยและโบราณวัตถุที่พบ  เชน  เครื่องมือหินขัด  เครื่องปนดินเผาแบบ 

เชือกทาบ  รวมทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเปลือกหอยและหินมีคา  แสดงวาเปนชุมชนที่มีความเจริญอยูใน

ระดับยุคหินใหม  การคนพบ แหงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรที่โคกพนมดีน้ี  ยอมแสดงใหเห็นวาบริเวณ

จังหวัดชลบุรี  เปนดินแดนที่มีผูคนอาศัยอยูมาต้ังแตยุคหิน ใหมแลว  สวนชุมขนที่พัฒนาเปนบานเมือง

สําคัญในยุคแรกของประวัติศาสตรในเขตจังหวัดชลบุรี  ไดแก  เมืองพระรถ  เมืองพญาเร และ         

เมืองศรีพโล 

 ยุคกอนประวัติศาสตร  จากการสํารวจในชวง ป พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2528 ในพ้ืนที่อําเภอพนัส

นิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอเมือง ฯ พบวาพ้ืนที่ดังกลาวเปนดินแดนที่มีผูคนเขามาต้ัง

ถิ่นฐานกระจัดกระจายอยูทั่วไป เปนชุมชนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร ถึงยุคประวัติศาสตร นับแต          

เขาชะอางหายอดในแหลงโบราณคดีกลุมเขาชะอาง อําเภอบอทอง ชุมชนโคกพนบดี โคกพุทรา อําเภอ          

พนัสนิคม ชุมชนโคกระกา โคกกะเหรี่ยง อําเภอพานทอง และชุมชนเนินสําโรง อําเภอเมือง ฯ 
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 โคกพนบดี  เปนเนินดินขนาดใหญ ลักษณะคลายเกาะที่ต้ังอยูในที่ราบลุม มีรูปรางคอนขาง

กลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 230 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 28 ไร จุดสูงสุดจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ   

12 เมตร อยูในเขตตําบลทาขามอําเภอพนัสนิคม 

 ผลการศึกษาพบวา โคกพนบดีเปนที่ต้ังชุมชนโบราณที่สามารถสรางเครื่องมือหิน (ขวานหิน

ขัด หินลับ หินบด คอนหิน หินกรวดสําหรับขัดผิว ภาชนะและกําไลหิน) เครื่องมือที่ทําจากกระดูกสัตวเชน 

ฉมวก เครื่องมือที่ทําจากหอยเชน มีด สิ่ว เครื่องประดับที่ทําจากเปลือกหอย และภาชนะดินเผาแบบเชือก

ทาบ เปนชุมชนที่อพยพ และเปลี่ยนแปลงมาจากสังคมแบบด้ังเดิม ซึ่งมักอาศัยอยูในที่สูงดํารงชีวิตดวยการ

ลาสัตวและแสวงหาอาหารจากธรรมชาติ ตอมาอพยพลงมาอยูที่โคกพนบดี ซึ่งในครั้งน้ันเปนพ้ืนที่ชายฝง

ทะเลที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติทั้งจากปาและทะเล มีผูเสนอขอคิดเห็นวาเนินดินแหงน้ีเปน      

shell Mound สมัยกอนประวัติศาสตรขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงในเอเชียอาคเนย ตอมาผูคนเหลาน้ันก็เริ่ม

พัฒนาการดํารงชีวิตดวยการเพาะปลูกแบบเริ่มแรก ควบคูกันไปกับการแสวงหาอาหารจากทะเล และลา

สัตวขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 มีผูใหความเห็นวา การต้ังถิ่นฐานที่โคกพนบดีน้ีนาจะมีสองสมัยคือ สมัยแรก มีอายุประมาณ 

8,000 - 5,000 ปมาแลว ดํารงชีพดวยทรัพยากรจากทะเลเปนสําคัญ (พบเปลือกหอย กางปลา กระดองเตา 

และกามปู จํานวนมาก)  สมัยที่สอง มีอายุประมาณ 5,000 - 2,000 ปมาแลว ชุมชนนาจะขยายตัวใหญขึ้น 

เพราะไดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวนมาก เริ่มปลูกขาว (พบเมล็ดขาวที่เปนถาน) 

 โคกระทา  อยูที่บานโคกระทา ตําบลนาประดู อําเภอพานทอง ลักษณะเปนเนินดินรูปราง

คอนขางยาว ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ทิศตะวันออกเฉียงใต สวนสูงสุดของเนินอยูทางตอนเหนือ
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สูงกวาพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 6 เมตร ทางตอนใตของโคกระทามีลํานํ้าเกาไหลผาน เรียกวา คลองสายบัว 

ไหลไปบรรจบคลองบางนาที่ไหลไปบรรจบแมนํ้าบางชะกง 

 จากการศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2526  ดวยวิธีขุดตรวจทางโบราณคดี ไดพบโครงกระดูกมนุษยหา

โครง และสิ่งของที่ใสใหกับศพเชน เครื่องประดับที่ทําดวยสําริด ลูกปดแกว ลูกปดหิน กําไลเปลือกหอย 

ฯลฯ นอกจากน้ันยังพบเครื่องใชจําพวกภาชนะดินเผา ลูกกระดุมดินเผา เบ้ียดินเผา หินดุ ถวยสําริด แหวน

สําริด ช้ินสวนกําไลสําริด 

 จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา ชุมชนโบราณบานโคกระทาเปนชุมชนสมัยกอน

ประวัติศาสตร ตอนปลาย (ยุคสําริด) ขนาดใหญที่มีการติดตอกับชุมชนรวมสมัยอ่ืน ๆ ในภาคกลางของไทย

และอาจมีความสัมพันธกับชุมชนอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 โคกกะเหรี่ยง หรือ โคกฝรั่ง  อยูในเขตตําบลบานเกา อําเภอพานทอง เปนเนินดินรูปกลม

ขนาดใหญสูงจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 5 เมตร กอนที่กลุมคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก จะเขามาจับ

จองอยูถึงปจจุบัน เคยเปนที่อยูของชาวกะเหรี่ยง 

 จากการสํารวจ เมื่อป พ.ศ. 2527 ไดพบเศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาดวยอุณหภูมิตํ่า     

มีการตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ รูปแบบภาชนะสวนใหญ มีรูปทรงคลายบาตรพระ เศษกระเบ้ืองดินเผา

เน้ือหยาบเผาดวยอุณหภูมิสูง พบเพียงสามช้ินเปนชนิดเคลือบเขียว ไมเคลือบหน่ึงช้ิน นอกจากน้ันยังพบ

กระดูกสัตว และเปลือกหอยหลายชนิด 

 จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา เปนชุมชนขนาดใหญ อาจรวมสมัยกับชุมชนกอน

ประวัติศาสตรที่โคกพนบดี และโคกระทา มีอายุประมาณ 2,000 ปมาแลว 
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 เนินสําโรง  เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร 

(สมัยทวารวดี) ต้ังอยูที่มาบสามเกลียว ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง ฯ เปนเนินดินขนาดเล็ก อยูกลางพ้ืนนาสูง

จากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 2 เมตร จากการสํารวจ เมื่อป พ.ศ. 2527 พบโบราณวัตถุกระจายอยูทั่วไป 

โดยเฉพาะตอนกลางเนิน ไดแก เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาดวยอุณหภูมิตํ่า ตกแตงผิวภาชนะดวยลาย

เชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาเน้ือแกรง เผาดวยอุณหภูมิสูงชนิดไมเคลือบ ผิวสีนํ้าตาลเขม ตกแตงผิวดวย

ลายขีด เศษภาชนะดินเผา เครื่องถวยชนิดเคลือบ มีสีผิวตาง ๆ เชน เคลือบนํ้าตาลคล้ํา เคลือบเขียวและ

ขาวขุน นอกจากน้ันยังพบอิฐขนาดตาง ๆ และเปลือกหอยแครง จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา เนินน้ีเปน

ที่อยูอาศัยของผูคนมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ถึงสมัยทวารวดี 

 จากการพบแหลงโบราณคดีตาง ๆ ดังกลาวแลว แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่ในเขตอําเภอบอทอง    

อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง จนถึงทางเหนือของอําเภอเมือง (ตําบลหัวรอ) ปจจุบันเปนพ้ืนที่มีผูคนเขา

มาต้ังถิ่นฐานต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร กลุมแรกอาศัยอยูตามถ้ําและเพิงผา กลุมตอมาต้ังถิ่นฐานอยูตาม

เนินดิน ที่ลอมรอบดวยปาชายเลน หรือปาโกงกาง แลวขยับลงมายังที่ราบ จากน้ันก็พัฒนาเปนบานเมืองใน

สมัยประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุคประวัติศาสตรกอนสมัยสุโขทัย  ชุมชนที่พัฒนาเปนบานเปนเมืองในยุคแรก ๆ ของ

ประวัติศาสตรในเขตจังหวัดชลบุรี ไดแก เมืองพระรถ เมืองพญาเร และ เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  

 เมืองพระรถ เปนชุมชนเมืองโบราณ อยูที่บานหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม อยูหางจากตัว

อําเภอพนัสนิคม มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ปจจุบันถนนฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม 

ตัดทับสวนหน่ึงของกําแพงและคูเมืองดานทิศตะวันออกจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ เช่ือวาเมือง

น้ีเปนเมืองในสมัยทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16) และเจริญสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยลพบุรี 
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(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 - 18) โบราณสถาน  มีอยูสองประเภทคือ รองรอยผังเมืองและศาสนสถาน  

ผังเมืองพระรถเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1,550 x 850 เมตร กําแพงเมืองเปนคันดินสองช้ันสูงจากพ้ืนดิน

ประมาณสองศอกเศษ หางกันช้ันละหาวา คูเมืองกวางประมาณสามศอกศาสนสถานที่พบคือ เนินพระธาตุ 

ซึ่งอยูตอนหลังของตัวเมืองดานตะวันตก เปนเนินพระสถูปสี่เหลี่ยมกอดวยอิฐขนาดใหญ เปนฐานสถูปแบบ

ทวารวดีทางดานเหนือของเนินพระธาตุมีเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ต้ังอยูติดกับสระนํ้าโบราณ ชาวบาน

เรียกวา สระฆอง บนเนินน้ีมีหินปกอยูตามมุมทิศสําคัญ สันนิษฐานวา นาจะเปนฐานโบสถหรือวิหาร

โบราณวัตถุ ไดแก เครื่องปนดินเผา ทั้งชนิดเคลือบและไมเคลือบกระจายอยูทั่วไป ช้ินสวนของเทวรูปพระ

นารายณ สวมหมวกแขก พระพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปรก หินบดยา กังสดาลและแทนพระพุทธรูป

ทําดวยหินขนาดใหญสวนโบราณวัตถุช้ินเล็ก ๆ ที่พบไดแก พระพุทธรูปสําริดแบบลพบุรี พระพุทธรูปศิลา

แบบทวารวดี เปนพระพุทธรูปปางประทับยืนเหนือตัวพนัศบดี (พนัสบดี เปนสัตวที่มีสวนผสมของครุฑ หงส 

และวัว คือมีปากเปนครุฑ มีเขาเปนวัว และมีปกคลายหงส ซึ่งเปนลักษณะที่รวมพาหนะของเทพเจาทั้งสาม

ในศาสนาฮินดู)  พระพุทธรูปองคน้ีชาวบานพบที่คูเมืองดานใต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เรียกกันวา พระพนัสบดี เปนสัญลักษณของอําเภอพนัสนิคมโบราณวัตถุที่พบเกือบทั้งหมดเปน 

ศาสนวัตถุ มีอายุต้ังแตสมัยทวารวดีมาถึงสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 12 - 18) 

 เมืองพระรถ จัดวาเปนเมืองขนาดใหญสมัยทวารวดี ต้ังอยูระหวางที่สูงและที่ลุมมาบรรจบกัน 

บริเวณรอบเมืองเปนพ้ืนที่เหมาะแกการเพาะปลูกขาวแบบทดนํ้า มีลํานํ้าไหลผานหลายสาย ลํานํ้าที่ไหล

ผานเขามาในเขตเมืองพระรถ ไดแก คลองสระกลาง คลองหลวง คลองพานทอง คลองสระกลางไหลมา

ทางดานทิศใต ผานตัวอําเภอพนัสนิคมและวัดเกาะแกว มายังคูเมืองพระรถดานตะวันออกเรียกวา คลอง

เมือง ดังน้ันเมืองน้ีจึงมีสภาพเปนศูนยกลางของการคมนาคมทองถิ่น เพราะมีลํานํ้าตาง ๆ เช่ือมตอกับชุมชน

รวมสมัยอ่ืน ๆ เชนเมืองศรีมโหสถ เมืองพญาเร เมืองศรีพโล  

 เมืองพญาเร (พญาเลห)  อยูในเขตตําบลบอทอง อําเภอบอทอง เปนเมืองสมัยทวารวดี 

ต้ังอยูในเขตที่สูง หางจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร โบราณสถาน  มีเพียงรองรอยผังเมืองเปนรูป 

รีสองช้ัน ช้ันในมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 600 เมตร ช้ันนอกประมาณ 1,100 เมตร คูเมืองและคันดินของ

ตัวเมืองช้ันนอกทางดานเหนือยังเห็นไดชัดเจน สวนดานอ่ืนลบเลือนไปมากแลว สวนเมืองช้ันในยังอยูใน

สภาพดี กําแพงเมืองที่เหลืออยูสูงประมาณ 1 เมตร จากระดับคูนํ้า คูเมืองตอนกวางสุด กวางประมาณ   

11 เมตร ภายในเมืองไมพบโคกเนินที่เปนศาสนสถานโบราณวัตถุ พบเพียงเศษเครื่องปนดินเผาเล็กนอย 

เคยมีผูพบกําไลสําริด และหมอดินเผา มีผูสันนิษฐานวา เมืองน้ีอาจไมใชเมืองที่มีการอยูอาศัยตอเน่ืองหลาย

สมัยอยางเมืองพระรถ อาจเปนเมืองช่ัวคราว หรือเมืองบนเสนทางติดตอทางบก ระหวางชลบุรีกับระยองใน

สมัยโบราณ 

 เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  เปนเมืองทาอยูบนเสนทางเดินทะเล ต้ังอยูที่บานศรีพโล ตําบล

หนองไมแดง อําเภอเมือง ตัวเมืองต้ังอยูบนเขาดิน กอนจะขามไปเขาบางทรายทางตะวันออกเฉียงใต    
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ดานตะวันตกและดานเหนือของเมือง ติดตอกับที่ราบลุมช้ืนแฉะริมทะเล เปนขอบของอาวบางปะกง 

โบราณสถาน กําแพงเมือง ซึ่งเมื่อประมาณป พ.ศ. 2482  ยังปรากฏเห็นอยูและถูกทําลายไปเมื่อมีการสราง

ถนนสุขุมวิท และการสรางสนามกีฬาประจําเมืองชลบุรี กลาวกันวาเมืองน้ีมีผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยม เคยมี

กําแพงดินสูงจากพ้ืนดินประมาณ 3 เมตร โอบรอบ ไมมีคูนํ้า เพราะตัวเมืองต้ังอยูบนที่สูง โบราณวัตถุ ที่พบ

ไดแกเครื่องปนดินเผา ทั้งชนิดเคลือบและไมเคลือบ มีเศษเครื่องปนดินเผาชนิดเคลือบของสุโขทัยปะปนอยู 

กับเครื่องปนดินเผาแบบจีนสมัยราชวงศเหม็ง (เคลือบสีนํ้าเงินขาว) ที่วัดศรีพโล ซึ่งต้ังอยูบริเวณชายฝง

ทะเลเปนบริเวณที่พบเครื่องปนดินเผาเปนจํานวนมาก เชน กระปุกถวยชามเคลือบแบบสุโขทัย แบบจีน

สมัยราชวงศเหม็ง ตุกตาเคลือบสมัยสุโขทัย เครื่องประดับหลังคาเคลือบ กระเบ้ืองดินเผาเชิงชายหลังคา ทํา

เปนรูปเทพพนมอยูในซุมเรือนแกวแบบอยุธยา  กําไลสําริด แมพิมพ พระพุทธรูปดินเผาแบบอูทอง 

พระพุทธรูปเน้ือชินปางลีลา เตาปูนสําริด เศษหมอทะนนมีลวดลายประดับ ชามเคลือบบาง ๆ ของญวน 

แบบที่พบในเรือที่จมอยูในอาวไทย และยังพบขวานหินขัดอีกอันหน่ึงบริเวณวัดศรีพโลคาดวาจะเคยมีวัด

เกาแกต้ังแตสมัยอยุธยาขึ้นไปต้ังอยู เพราะพบเศษปูน ใบเสมาหินทรายที่ปกเขตโบสถเหลืออยูจาก

โบราณวัตถุที่พบเมืองน้ีนาจะมีความรุงเรืองอยูในสมัยอยุธยาตอนตน ประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 20 จาก

ตําแหนงที่ต้ังของเมืองและโบราณวัตถุที่พบ เขาใจวาเมืองน้ีคงเปนชุมชนเมืองที่เก่ียวกับการคา เปนที่จอด

พักเรือสินคาแถบอาวบางปะกง มีเรือคาขายจากจีน เวียดนาม และกัมพูชา มาจอดพักกอนเดินทางตอไป 

 ชุมชนโบราณริมฝงทะเลในเขตจังหวัดชลบุรีที่ปรากฏช่ือในแผนที่ไตรภูมิ สมัยอยุธยามีอยูสี่

ชุมชนคือ บางทราย บางปลาสรอย บางพระเรือ และบางละมุง ชุมชนบางทรายคือชุมชนเมืองศรีพโล และ

ก็คือเมืองชลบุรี ต้ังแตสมัยอยุธยาตอนตนขึ้นไป (พุทธศตวรรษที่ 19) 

พัฒนาการทางประวัตศิาสตร  

 ชลบุรีสมัยอยุธยาและธนบุรี  ตามทําเนียบศักดินาหัวเมือง พ.ศ. 1919  ในรัชสมัยสมเด็จ  

พระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะง่ัว) เมืองชลบุรีมีฐานะเปนเมืองจัตวา ผูรักษาเมืองมีฐานะเปน ออกเมือง

ชลบุรีศรีมหาสมุทร ศักดินา ๒,๔๐๐ ไร ขึ้นประแดง อินทปญญาซายบริเวณถนนตัดสี่แยกเฉลิมไทยในอดีต 
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 ในสมัยอยุธยา ชลบุรีเปนเมืองตรี  ปกครองอยางมีกรมการเมือง เจาเมืองมียศเปนออก         

พระศักดินา 3,000 ไร (เทาปลัดเมืองเอก) ปลัดเมืองศักดินา 600 ไร ยกกระบัตร ศักดินา 500 ไร เปนเมือง

สวยไมแดง คือมีหนาที่เก็บสวยแทนแรงไพร (หลวง)  สวยเปนเน้ือไมแดงสงไปกรุงศรีอยุธยา เพราะทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของตําบลบางทราย มีปาไมแดงมากจนไดช่ือวาตําบลหนองไมแดง ในรัชสมัยสมเด็จ

พระราเมศวร ระหวางป พ.ศ. 1927 - 1929  พระยากัมพูชาลอบยกกําลังเขามากวาดตอนผูคนชาวเมือง

ชลบุรีและเมืองจันทบุรีไปกัมพูชาประมาณ 6 - 7 พันคน ในป พ.ศ. 2309  ขณะที่กองทัพพมาลอมกรุงศรี

อยุธยาอยูน้ัน กรมหมื่นเทพพิพิธไดมาเกลี้ยกลอมรวบรวมชายฉกรรจ ทางหัวเมืองภาคตะวันออกไดแก

จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เขารวมกองทัพโดยอางวาจะไปชวยกรุงศรี

อยุธยารบพมา ในครั้งน้ันชาวชลบุรีไดใหการสนับสนุนเปนจํานวนมาก จนกระทั่งชลบุรีแทบกลายเปนเมือง

ราง กรมหมื่นเทพพิพิธรวบรวมไพรพลไดประมาณ 2,000 คน ยกไปต้ังมั่นที่เมืองปราจีนบุรี แตถูกกองทัพ

จากอยุธยาออกไปโจมตี แลวฝายพมาเขาโจมตีซ้ําจนฝายกรมหมื่นเทพพิพิธแตกพายไป   ในป พ.ศ. 2310 

กอนกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาประมาณสองเดือน สมเด็จพระเจาตากสินฯ ครั้งยังดํารงพระยศเปนพระยาว

ชิรปราการ ไดนํากําลังประมาณ 1,000 คน ตีฝาวงลอมของพมาออกจากกรุงศรีอยุธยา  ไดเดินทางผาน

บานพานทอง ตําบลดอนหัวลอ บานอูตะเภา หนองไมแดง เขาพระบาท บางปลาสรอย (เมืองชลบุรี) แต

ชลบุรีในเวลาน้ันมีสภาพเหมือนเมืองราง จึงเลยไปที่พัทยา รุงขึ้นจึงไป  จอมเทียน แลวตอไปที่ทุงไกเต้ียและ

สัตหีบ จากน้ันจึงไปสูระยอง ไดปะทะกับกําลังของขุนรามหมื่นซอง (สอง) แหงเมืองระยอง ขุนรามหมื่นซอง

สูไมได กําลังไดแตกออกเปนสองสวน สวนหน่ึงนายอยูนกเล็ก  ไดมาต้ังซองสุมผูคนอยูที่บางปลาสรอย 

กองทัพ                

  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยกมาปราบ โดยมาต้ังอยูที่หนองมน แลวสงคนไปเจรจา    

นายทองอยูนกเล็กยอมสวามิภักด์ิ แลวนําเสด็จเขาเมืองชลบุรี นายทองอยูนกเล็กไดรับสถาปนาขึ้นเปนพระ

ยาอนุราชบุรีศรีมหาสุนทร รักษาเมืองชลบุรี ตอมาเขาประพฤติมิชอบจึงถูกปลดออกจากตําแหนง 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อป พ.ศ. 2490 
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 ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคไดทรงแตงต้ังใหเจาพระยาจักรี (แขก) 

เปนผูรักษาเมืองชลบุรี และทายาทของเจาพระยาจักรี (แขก) ไดปกครองเมืองชลบุรีตอมาอีกสี่ช่ัวอายุคน 

เทาที่มีหลักฐานไดแก ออกพระชลบุรีศรีมหาสมุทร (หวัง  สมุทรานนท) ปกครองเมืองชลบุรีต้ังแตปลายรัช

สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ถึงตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช  ตอมาได

เลื่อนยศเปนพระยาราชวังสัน ตําแหนงเจากรมพาณิชยนาวี บุตรหลานของทานไดต้ังภูมิลําเนาอยูที่ เมือง

ชลบุรี ตอมาจนถึงหลวงภูมิรักษบดี (จอม) นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรีไดรับพระราชทานนามสกุล 3  จาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วาสมุทรานนท เมื่อป พ.ศ. 2456 

 ชลบุรีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช 

ชลบุรีเปนเมืองจัตวา สังกัดกรมทา จนถึงป พ.ศ. 2437 จึงยายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย องเชียงสือ    

มาลี้ภัยการเมืองที่เกาะกระบือ  ครั้งน้ันพระยาชลบุรีไปตรวจทองที่พบเขาจึงแนะนําใหไปขอพระราชทาน  

พระบรมราชานุญาตลี้ภัยการเมืองที่กรุงเทพฯ   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช          

ทรงอนุญาตใหเขามาพํานักอยูที่บานใตตนสําโรง  ตอมาไดกลับไปกอบกูบานเมืองเปนพระเจาเวียดนาม-   

ญาลอง 

กําเนิดเมืองพนัสนิคม 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในป พ.ศ. 2352 ทาวไชย อุปราชเมือง

นครพนม ไดนําชาวลาวจํานวนกวาสองพันคน เขามาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ในจํานวนน้ันมีชายฉกรรจ 

860 คน จึงไดโปรดเกลา ฯ ใหไปต้ังบานเรือนอยูที่คลองมหาวงศ เมืองสมุทรปราการ และโปรดเกลาฯ ให

ทาวอินอินศาล บุตรทาวไชยอุปราช เปนพระยาปลัดเมืองสมุทรปราการ (ปลัดลาว) เพ่ือดูแลกลุมคนลาว

ดังกลาว ลาวกลุมน้ีเรียกวาลาวอาสาปากนํ้า ตอมาลาวกลุมน้ีไดขอไปต้ังบานเรือนอยูที่เมืองพระรถ 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกไปต้ังบานเรือนอยูระหวางเมือง

ชลบุรีกับเมืองฉะเชิงเทรา และไดโปรดเกลา ฯ ใหต้ังเปนเมือง เมื่อป พ.ศ. 2371 ช่ือเมืองพนัสนิคม       

เจาเมืองช่ือพระอินทรอาษา 

 

 

 

 

สะพานขามเกาะลอย ศรีราชา ถายเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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 พระอินทรอาษามีผลงานที่สําคัญคือชวยปราบกบฏจีนต้ัวเหี่ยที่เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อป พ.ศ. 

2371 และในป พ.ศ. 2372  ไดขึ้นไปเกลี้ยกลอมชาวลาวที่เมืองนครพนม มาอยูที่เมืองพนัสนิคมอีกกลุม

หน่ึง ในป พ.ศ. 2394 เจาเมืองพนัสนิคมไดรับมอบใหนํากําลังไปจุกชองลอมวงอารักขาเจาฟามงกุฎ       

ซึ่งประทับอยูที่วัดบวรนิเวศ เมื่อทรงรับการอัญเชิญขึ้นครองราชย เปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวเช้ือสายของพระอินทรอาษาไดปกครองเมืองพนัสนิคมสืบตอมาจนเมืองพนัสนิคมโอนไปสังกัด

กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2437 โดยรวมอยูในมณฑลปราจีนบุรี ตอมาในป พ.ศ. 2441 ไดเปลี่ยน

ฐานะเปนอําเภอในจังหวัดชลบุรี  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เช้ือสายพระอินทร-

อาษาไดรับพระราชทานนามสกุลวา ทุมมานนท เมื่อป พ.ศ. 2457 

ชลบรุียุคปรบัปรุงประเทศ 

 จังหวัดชลบุรีเปนเมืองทาชายฝงทะเล อยูใกลกรุงเทพฯ  อากาศดี การเดินทางสะดวกเปนที่

รูจักของชาวตางประเทศที่เขามาอยูเมืองไทย จึงเปนสถานที่ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาทองเที่ยวพักผอน

ตากอากาศ  ในป พ.ศ. 2381  หมอบรัดเล มิชชันนารี ชาวอเมริกันไดเขามาเผยแพรคริสตศาสนาใน

กรุงเทพฯ  ไดเดินทางมาเที่ยวทะเลแถบบางปลาสรอย อางศิลา แลวขึ้นบกเดินทางตอไปเขาเขียว ซึ่งอยู

ทางดานหลังบางพระเขาไป หมอบรัดเลไดบันทึกการเดินทางครั้งน้ันวาสนุกเพลิดเพลินมาก นอกจาก

ชาวตะวันตกแลว เจานายของไทยก็นิยมไปพักผอนตากอากาศชายทะเลและพักฟนจากการเจ็บปวยที่

จังหวัดชลบุรีดวยเชนกัน นอกจากน้ัน ชลบุรียังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด 

โดยเฉพาะอยางย่ิงปาไมกระยาเลย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จอมพลเจา พระ

ยาสุรศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตร ไดขอสัมปทานทําปาไมกระยาเลยที่ศรีราชา ต้ังบริษัทปาไมศรี

ราชา เมื่อป พ.ศ. 2440 เปนที่รูจักกันในสมัยตอมาวา บริษัทศรีมหาราชา 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมบางแสนบีช ถายเมื่อป พ.ศ. 2490 
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 การสรางทาเทียบเรือและขนถายสินคาที่อางศิลา อางศิลาหรือที่ชาวบานเรียกวา อางหิน 

ปจจุบันเปนตําบลอยูในเขตอําเภอเมือง ฯ อยูระหวางตําบลบางปลาสรอยกับเขาสามมุข ที่เรียกอางศิลา

เพราะมีสระศิลายาวรีอยูสองแหง แหงหน่ึงลึกเจ็ดศอก กวางสองศอก ยาวสิบวา อีกแหงหน่ึงลึกหกศอก 

กวางสามวาสองศอก ยาวเจ็ดวา ชาวบานและชาวเรือไดอาศัยใชนํ้าฝนในอางศิลาทั้งสองน้ัน และบออ่ืน ๆ 

อีกจึงเรียกวา บานอางศิลา 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคเคยเสด็จประพาสและประทับแรม

ที่อาวศิลาหลายครั้งแลว ทรงพิจารณาเห็นวา อางศิลามีศิลาใตนํ้ามาก เวลานํ้าลงจะมีศิลาและเลนลาด

ออกไปจากฝงเปนระยะทางยาวไมสะดวกในการจอดเรือเทียบทา จึงไดโปรดเกลา ฯ ใหเสนาบดีกรมทา

สรางสะพานหินใหยาวออกไปในทะเลจนพนเขตศิลาใตนํ้า เพ่ือสะดวกแกเรือพาณิชยที่มาแวะจอดเทียบทา

ขนถายสินคาในบางฤดูกาล การสรางอาศรัยสถานและดานหลวงที่อางศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว แมวาจะเคยเสด็จมาประทับแรมที่อางศิลาหลายครั้ง แตมิไดทรงสรางวังที่ประทับแตอยางใด 

เพียงแตโปรดเกลาเจาอยูหัว ใหสรางพลับพลาเล็ก ๆ หลังเดียว เวลาประทับคางแรมจะประทับแรมในเรือ

พระที่น่ัง  

 ตอมา เจาพระยาศรีสุริยวงศ สมุหกลาโหมไดสรางอาคารกออิฐถือปูนไวเปนที่พักฟนคนปวย

หลังหน่ึง เจาพระยาทิพากรวงศ (เจาคุณกรมทา) สรางอีกหลังหน่ึง อาคารดังกลาวชาวตางประเทศไดไปพัก

อาศัยอยูเสมอเรียกกันในสมัยน้ันวา อาศรัยสถาน อาคารทั้งสองหลังไดรับการบูรณะซอมแซมในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2440 และไดรับพระราชทานนามวา ตึกมหาราชและ

ตึกราชินี ผูใดประสงคจะเขาพักรักษาตน เมื่อไดรับอนุญาตจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลวก็เขาพัก

อาศัยได โดยไมตองเสียคาเชา  ในป พ.ศ. 2415 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นไป

รับพระเศวตสุวภาพรรณ ที่สระบุรี และเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทกับพระพุทธฉายแลว ไดเสด็จกลับ

ทางนครนายก ปราจีนบุรีและมาที่อางศิลา  ครั้งน้ัน เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เสนาบดีกรมทา ได

ออกมาสรางพลับพลารับเสด็จที่อางศิลาเปนพลับพลาที่สรางคอนขางถาวร เพ่ือจะไดใชในโอกาศตอไปดวย 

โดยสรางเปนคายหลวงใหญ มีทองพระโรงและพระที่น่ัง มีเรือนขางหนาขางในใหญโต พรอมทุกพนักงาน 

 ยกบานอางศิลาขึ้นเปนเมือง ในป พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

กลับจากเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีมาถึงอางศิลา ทรงพอพระทัยปลัดจีนเมืองชลบุรี ที่เสนาบดีกรมทาจัด

มาเปนผูดูแลรักษา คายหลวงอางศิลาที่ดูแลรักษาไวไดดีมาก จึงมีรับสั่งกับเสนาบดีกรมทาวาจะยกบานอาง

ศิลาใหเปนเมืองหน่ึงขึ้นกับเมืองชลบุรี ดวยเห็นวา ที่บานอางศิลามีคนอยูมากและจะทรงแตงต้ังปลัดที่ดูแล

ความเรียบรอย ที่บานอางศิลาในขณะน้ันขึ้นเปนเจาเมือง เมืองอางศิลาเปลี่ยนฐานะมาเปนอําเภอในจังหวัด

ชลบุรี ในป พ.ศ. 2441 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยูไมมากในปจจุบัน ทําใหทราบไดวา ชลบุรี

มีรองรอยการต้ังชุมชนเกาแกในยุคหินขัดอยูดวย เชน บริเวณที่ลุมริมฝงแมนํ้าพานทองเคยมีมนุษยในยุคหิน

ใหมอาศัยอยู โดยชนกลุมน้ีนิยมใชขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาลาไล รวมถึงการใชลูกปดและกําไล ภาชนะ
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เครื่องปนดินเผาซึ่งมีลายที่เกิดจากการใชเชือกทาบลงไปขณะดินยังไมแหง นอกจากน้ียังพบเศษอาหาร

ทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกดวย ในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี ประมาณ 400 - 700 ปกอน บริเวณ

ตําบลหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคมในปจจุบัน มีรองรอยของเมืองใหญช่ือ “เมืองพระรถ” ต้ังอยูในที่ราบ

ลุมซึ่งแมนํ้าหลายสายไหลมารวมกันเปนแมนํ้าพานทอง โดยสามารถใชแมนํ้าสายน้ีเปนทางคมนาคมติดตอ

กับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี จนไปถึงอรัญประเทศได  อีกทั้งยังมีเสนทางเดินเทาเช่ือมไปถึง

จังหวัดระยองและจันทบุรี ผานเมืองพญาเรซึ่งเปนเมืองโบราณสําคัญอีกแหงหน่ึงของชลบุรี เมืองพระรถจึง

กลายเปนศูนยกลางการคมนาคมของชลบุรีในยุคน้ัน 

 ถัดลงมาทางทิศใตตามลํานํ้าพานทองชวงออกทะเลที่ปากนํ้าบางปะกง ในอดีตยังมีเมืองสําคัญ

อีกแหงต้ังอยูช่ือ “เมืองศรีพโล” โดยเมื่อ 600 ปกอนในสมัยสุโขทัย เมืองน้ีมีฐานะเปนเมืองทาชายทะเลที่

มั่งคั่ง เปดรับเรือสําเภาจากจีน กัมพูชา และเวียดนาม ใหมาจอดพักกอนเดินทางตอไปยังปากนํ้าเจาพระยา 

(เปนที่นาเสียดายวากําแพงเมืองศรีพโลไดถูกทําลายไปหมดสิ้นจากการกอสรางถนนสุขุมวิท จึงไมเหลือ

รองรอยทางโบราณคดีไวใหศึกษาอีกตอไป)  ตอมาในสมัยอยุธยา เมืองศรีพโลก็คอยๆ หมดความสําคัญลง 

อาจเพราะปากแมนํ้าต้ืนเขินจากการพัดพาสะสมของตะกอนจํานวนมหาศาล ประชาชนจึงยายถิ่นฐานลงมา

สรางเมืองใหมที่ “บางปลาสรอย” ซึ่งก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปจจุบัน (วัดใหญอินทารามในตัวเมืองชลบุรี

ปจจุบัน ยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังการคาขายระหวางคนไทย จีน และฝรั่ง บงบอกถึงบรรยากาศ

การคาขายอันคึกคักในอดีต)ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 พระอินทอาษา 

ชาวเมืองเวียงจันทนพาชาวลาวจํานวนหน่ึงมาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหไป

ต้ังถิ่นอาศัยอยูระหวางเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปจจุบัน) ตอมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงไดรวบรวมเมืองเล็กๆ ตางๆเขาดวยกันจน

กลายเปน “จังหวัดชลบุรี” ดังเชนทุกวันน้ี 
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ประวตัิความเปนมาของอําเภอสัตหีบ 
 

 เมื่อป พ.ศ. 2480 ไดกอต้ังเปนกิ่งอําเภอ และไดกอต้ังขึ้นเปนอําเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2496  โดยมีนายอําเภอคนแรกช่ือ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปจจุบันที่วาการของอําเภอสัตหีบต้ังอยูที่  

ถนนเลียบชายทะเล ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบสัตหีบ เปนสถานที่สวยงาม ประกอบดวยภูเขาสูงหลายลูก 

สลับซับซอน อากาศรมรื่นมีทะเลและอาวที่สวยงามเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป อาทิเชน อาวดงตาล 

หาดทรายสวยของหาดนางรํา หาดทรายแกว หรือเปนอาวเตยงาม หรือในช่ือเดิมวา "อาวตากัน"  ซึ่งใน

ปจจุบันเปนสถานที่ต้ังกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอาวเตยงามแหงน้ีมีเรื่องเลาขาเกาแกวา "ตากัน" เปนผู

มาต้ังรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแหงน้ีมีโจรสลัดชุกชุมคอยปลนฆาเรือตาง ๆ  

ที่สัญจร แตตากันเองเปนผูมีวิชาอาคมและมีความ  สามารถไมเกรงกลัวตอเหลาโจรสลัดมาต้ังรกรากที ่   

สัตหีบแหงน้ี และตอมาเสด็จกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ไดเห็นความเหมาะสมของอําเภอสัตหีบ      

เพ่ือปรับปรุงเปนฐานทัพเรือและไดทรงรูจักกับตากัน อีกทั้งยังทรงไดรับเครื่องรางของขลังจากตากันหลาย

อยาง การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือทําประโยชนของทหารเรือ จึงทําใหตากันตองมาอยูบริเวณหลังตลาดสัตหีบ ถา

พิเคราะหคําวา "สัตหีบ" หลายทานใหความเห็นวา "สัตต" แปลวา เจ็ด  "หีบ" ก็หมายถึง หีบ ก็นาจะแปลวา 

หีบเจ็ดใบ สอดคลองกับตามประวัติเจาแมแหลมเทียนวาได นําพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพ่ือหลบหนียักษ 

ตามตํานานที่ไดกลาวขานไวดวย 

สภาพท่ัวไปของอําเภอสัตหีบ 
 

                ขนาดที่ต้ังและอาณาเขตระยะทางจากอําเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ระยะทาง 

ประมาณ 86 กิโลเมตร และจากอําเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดระยอง  ประมาณ 48 กิโลเมตร 

อําเภอสัตหีบ แบงการปกครองออกเปน 5  ตําบล  41 หมูบาน 

                1) ตําบลสัตหีบ  ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  9 หมูบาน 

                2) ตําบลบางเสร ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน 11 หมูบาน 

                3) ตําบลนาจอมเทียน ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  9 หมูบาน 

               4) ตําบลพลูตาหลวง   ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  8 หมูบาน 

               5) ตําบลแสมสาร ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  4 หมูบาน 

และจํานวนประชากรทั้งสิ้นในอําเภอสัตหีบมีจํานวน 117,345 คน (ขอมลูอาจเปลี่ยนแปลงได) 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  188



ขอบเขตอําเภอสัตหีบ 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศใต จรดอาวไทย 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหวยใหญ และตําบลสาํนักทอน จังหวัดระยอง 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศตะวันตก จรดอาวไทย 
 

สภาพภูมิประเทศสัตหีบ 
 

                   พ้ืนที่สวนใหญของอําเภอสัตหีบเปนพ้ืนที่เขาและเปนเนินติดทะเล และเปนพ้ืนทราย

ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  และพ้ืนดินเปนดินปนทราย ไมมีลํานํ้าที่สําคัญ มีแตลําหวย ไมมีภูเขา

ข น า ด ใ ห ญ ใ น พ้ื น ที่ มี แ ต ภู เ ข า ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ภู เ ข า ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ทั่ ว ไ ป ข อ ง พ้ื น ที่ 
 

สภาพภูมิอากาศสัตหีบ 
 

                   อําเภอสัตหีบในชวงฤดูหนาว จะเริ่ม ต้ังแต เ ดือนพฤศจิกายนถึงเ ดือนกุมภาพันธ 

อําเภอสัตหีบในชวงฤดูรอน จะเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  และอําเภอสัตหีบในชวงฤดูฝน       

จะเริ่มต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติสัตหบี 
  

                    อําเภอสัตหีบมีปาไม มีปาเขาชีโอนซึ่งเปนเขตหามลาสัตว และยังไมมีการสํารวจแหลงแร 

สวนโบราณวัตถุ  มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของอําเภอสัตหีบ ไดแก รูปปนของหลวงปูอ๋ี ที่วัดสัตหีบ และรูปจําลองของ

สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิที่ประดิษฐานอยูที่สวนสาธารณะหนองตะเคียน 

 

คําขวัญอําเภอสัตหีบ  
 

    อนุรักษเตาทะเล          เสนหธรรมชาติ 

                      อภิวาทหลวงปูอ๋ี         เขาชีจรรยพระใหญ 

                      ไหวกรมหลวงชุมพร    ถ่ินขจรราชนาวี 
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สวนที่ 10 แหลงที่มาของขอมูล 



คณะผูดําเนินงาน 
 

ท่ีปรึกษา 

1. นายวิชัย              หารพลาชัย      ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

2. นายประดิษฐ        ฮกทา   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

3. นายสุนทร           เรืองวัฒนานนท   รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

4. นายพรชัย           คายใส   รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

5. นายพรชัย           ปนสุวรรณ รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 

. 

ผูใหขอมูล 

1. นางนพวรรณ     กสิพรอง  หัวหนางานบุคลากร 

2. นายสาธิต     วรรณสทุธิ  หัวหนางานหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. นายศุภชัย     ถึงเจริญ  หัวหนางานทะเบียน 

4. นางวิไลวรรณ     เกตุบรรล ุ  หัวหนางานพัสดุ 

5. นายคมสรรค     ภูทอง  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

6. นางฉัตรชนก     มหัทธนวรกนก หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7. นายประจวบ     นากร  หัวหนางานอาคารและสถานที่ 

 

คณะผูจัดทําขอมูลสถานศึกษา 

1. นายสุนทร             เรืองวัฒนานนท  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

2. นางกฤตาณัฐ          ผองศรี   หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

3. นายไพโรจน           ครองตน   เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

4. นางสจี                 พรหมมาศ   เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

5. นางสาวศิรินันท       บัวแกว   เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
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