
 



ค ำน ำ 
 

  เอกสารเล่มนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วน เพ่ือให้การแสดงข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและ    
ใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 

  ข้อมูลที่ได้น ามาบรรจุไว้มีทั้งหมด ๙ ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิค   
สัตหีบ  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณการศึกษา  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูล
ทางสังคม  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย ฯ 
 

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งแนะน าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสาร  หวังว่าข้อมูลเหล่านี้     
จะเป็นสารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการก าหนดทิศทาง  การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว 

 
 
 
       
               
                     
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 



 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน ์
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ  เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ

เทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือให้ทุกภำคส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรม

วิชำชีพ 
6. วิจัย  สร้ำงนวัตกรรม  จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของ

ประชำชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำใน

วิชำชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. สร้ำงภำพลักษณ์สถำบันกำรอำชีวศึกษำให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสู่ควำมเป็นสำกล 
2. เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
2. สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
3. ยกระดับทักษะฝีมืออำชีพ 
4. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
5. ส่งเสริมเส้นทำงอำชีพ 
6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ 
7. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ 
8. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 



 
 

โครงการ 
1. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 
2. โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
3. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
4. โครงกำรขยำยอำชีวะอ ำเภอ 
5. โครงกำรจัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
6. โครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
7. โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์

อำชีวศึกษำ 
8. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพ่ือเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงทุนปัญญำชำติ 
9. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed)/แก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำท/

ทวิภำคีกลุ่มพิเศษ 
10. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับนักเรียนนักศึกษำอำชีวะ 
11. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง 
12. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
13. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
14. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนด้วยคุณภำพและ

มำตรฐำนให้มีสมรรถนะ 
15. โครงกำรอำชีวะพัฒนำ 
16. โครงกำรอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชำชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
17. โครงกำรอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม 
18. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อ ำนวยกำรและ

อำชีพเฉพำะทำง 
19. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ 
20. พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
21. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
22. โครงกำรทุนช่ำงเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) 
23. โครงกำรสร้ำงเสริมกำรประกอบอำชีพในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
24. โครงกำรจัดศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน 
25. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
26. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

เพ่ือพัฒนำอำชีพประชำชน 
27. กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิภำคี) 



 
 

28. เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล 
29. เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน 
30. เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนในชนบท 
31. โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
32. เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมอำชีพเกษตรระยะสั้น 
33. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 
34. โครงกำรเพ่ิมบทบำทภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำตอบสนองกำรผลิต

และกำรบริกำรในสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำรของประเทศ 
35. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทวิภำคี 
36. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
37. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
38. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย 
39. เงินอุดหนุนบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคโคลัมโบ 
40. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ 
41. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล 
42. เงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ 
43. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
44. โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ 
45. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
46. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
47. โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
48. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำ 
 

 
 
 

  

  

  

  



 
 

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ  
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่สร้ำงสรรค์ 

ขยันท ำงำน  ผสำนคุณธรรม 
 

 คือ ปรัชญำกำรท ำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้เป็นหลักในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ  
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำชีพเพ่ือกำรท ำงำน  

 

พันธกิจ (Mission) 
1. กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก  โดยผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ 
2. กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน 
3. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 
4. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. วิจัย พัฒนำ และกำรจัดกำรองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
6. บูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรงำนทุกส่วน 
7. เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบมุ่งผลิตก ำลังคน ที่มีสมรรถนะ และคุณภำพสู่สำกล”  

  

วัตถุประสงค ์
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมี

ทักษะเยี่ยม โดยผู้เรียนจะต้องมีควำมขยันอดทน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ มีฝีมือ มีควำม
ช ำนำญและประสบกำรณ์  สำมำรถที่จะน ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพด้วยควำมมั่นใจ  พร้อมทั้งมี
คุณธรรม มีนิสัยรักกำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีควำมซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย มีควำม
ส ำนึกในควำมเป็นไทย ช่วยกันด ำรงไว้ซึ่งควำมม่ันคงของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย รวมทั้งเป็นองค์กร์ที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 



 
 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ผลิตนักเรียน นักศึกษำภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยของ

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และฝึกอบรมวิชำชีพให้กับแรงงำนนอกระบบเพ่ิมข้ึน 
2.  พัฒนำครู บุคลำกรของวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบให้มีคุณภำพ และได้รับกำรยกย่อง เชิดชูจำก 

สังคม  
3.  พัฒนำวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบให้มีมำตรฐำนในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนทั้งระดับ ปวช. 

ปวส. และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยควำมร่วมมือ ๓ ฝ่ำยคือ สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และ
สมำคมวิชำชีพ 

4.  ผู้บริหำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรมีส่วนร่วม 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1.  มีสถำนประกอบกำรจ ำนวนมำกให้ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี และรับนักศึกษำ

เข้ำฝึกงำน 
2.  มีระบบฐำนข้อมูลที่ท ำงำนประสำนเป็นเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

 3.  บุคลำกรเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  มุ่งพัฒนำคุณภำพนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบให้สัมพันธ์กับ                     
                        ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  เพ่ิมโอกำสกำรเรียนและฝึกอบรมวิชำชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจศึกษำต่อวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบใน 
                        ระดับสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะทำงวิชำชีพเพ่ือกำรเพ่ิมคุณภำพของครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  สร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจให้ครูวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ยกระดับมำตรฐำนวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบในด้ำนกำรเรียน กำรสอนมุ่งสู่ 

                                   ควำมเป็นสำกล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  จัดให้มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 3 ฝ่ำยทั้ง 

                                 ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพุทธญาณเรศ 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     
 
 
 
 

  ท้าวมหาพรหม 
 
 
 
 



 
 

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ที่ตัง้ 
 เลขที่ 193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งำน       

20 ตำรำงวำ 
 
 การจัดตั้ง 

 วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองวิทยำลัยเทคนิค กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัด
ตั้งขึ้นตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลสหพันธ์สำธำรณรัฐออสเตรีย  โดยรัฐบำลสหพันธ์
สำธำรณรัฐออสเตรีย เสนอให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำร เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชำญมำ
ช่วยให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรติดตั้งกำรท ำงำนของเครื่องจักรกล และกำรฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษำ 
ส่วนรัฐบำลไทย เป็นผู้จัดหำที่ดินท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงฝึกงำน และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ตำมที่ทั้ง
สองฝ่ำยเห็นชอบ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตช่ำงเทคนิคให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
2. เพ่ือให้นักเรียนนัก-ศึกษำ เกิดทักษะตรงกับมำตรฐำนช่ำงเทคนิคและสถำนประกอบกำร 
3. เพ่ือพัฒนำแผนกำรเรียนกำรสอนกับช่ำงอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำ 

ในภำคตะวันออก 
 

 ความเป็นมา 

 วันที่ 26 กรกฎำคม 2506 กระทรวงศึกษำธิกำร   ได้ก ำหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ                 
ณ บ้ำนอ ำเภอ ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ 

 วันที่ 1 กันยำยน 2512 กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.)  และ
ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำTHAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเนื่องจำกเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ห่ำงไกลจำกตัวจังหวัดกำรเดินทำงไม่สะดวกทำงโรงเรียนจึงจัดให้มีหอพักนักเรียน -นักศึกษำ โดยมี
หอพัก 2 หลัง คืออำคำรหอพัก 4 ชั้น และอำคำรหลังไม้   ท ำให้ครู-อำจำรย์และนักเรียนมีควำมผูกพัน 
รักใคร่กันเป็นอันมำก ปัจจุบันกำรเดินทำงสะดวกสบำยขึ้น ประกอบกับจ ำนวนนักเรียนเพ่ิมมำกขึ้น 
อำคำรหอพัก จึงได้ถูกยกเลิกในปีกำรศึกษำ 2533 

 วันที่ 11 ตุลำคม 2520 กรมอำชีวศึกษำได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ
อย่ำงเป็นทำงกำรโดย Mr.Kari  Peterlik  เอกอัครรำชทูตออสเตรียประจ ำประเทศไทยผู้แทนรัฐบำล
ออสเตรียเป็นผู้มอบนำยภิญโญ สำธรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรในขณะนั้นเป็นผู้แทนรัฐบำลไทยเป็น



 
 

ผู้รับมอบวันที่ 2 สิงหำคม 2533 กระรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบสังกัด
กองโรงเรียนเป็นวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบสังกัดกองวิทยำลัยเทคนิค ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ THCHNICAL 
COLLEGE SATTAHIP CHONBURI 
 วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2533 ได้มีกำรลงนำมในบันทึกช่วยจ ำ ระหว่ำง Mr. Hoch Lenitner 
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูง ผู้แทนรัฐบำลออสเตรีย กับนำยบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอำชีวศึกษำ ผู้แทน
รัฐบำลไทยในโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 – 2537) โดยมี  
ฯพลฯ HE.Dr. Alois Mock รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศของออสเตรียเป็นสักขีพย ำน  
โครงกำรนี้ได้แบ่งกำรจัดส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี้ 

- ระยะที่ 1 สิงหำคม 2533 จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์บำงอย่ำงมำเพ่ือช่วยซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์
เดิมซึ่งช ำรุดและเพ่ิมเติมอุปกรณ์และเครื่องจักร คิดเป็นเงิน 2,477,450.62 บำท และ 19 พฤศจิกำยน 
2533  มอบเงินจ ำนวน 991,872.52 บำท ให้วิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ภำยในประเทศ 

- ระยะที่ 2  กุมภำพันธ์ 2537 ได้จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นเงิน 1,748,934.74 
บำท 

- ระยะที่ 3 พฤษภำคม 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเป็นเงิน 8,335,160.66 บำท  
และผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 4 คน มำด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และแนะน ำกำรใช้ 

- ระยะที่ 4 กันยำยน 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยมำเพ่ิมเติม ในส่วนที่เหลือและ 
จะมีผู้เชี่ยวชำญมำปฏิบัติหน้ำที่อีกประมำณ 5 - 6 คน และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหม่ตำม
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2539 คณะผู้เชี่ยวชำญชำวออสเตรียที่มำ
ปฏิบัติงำนในช่วงที่ 3 ของโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 2 พฤษภำคม – 10 กรกฎำคม 2539 มีดังนี ้

1. Mr.Hermann  Kotzmann หัวหน้ำผู้เชี่ยวชำญ 
2. Mr.Kurt  Reiter  ผู้เชี่ยวชำญช่ำงหล่อโลหะ  
3. Mr.Christian  Gruber ผู้เชี่ยวชำญช่ำงเชื่อม 
4. Mr.Gerhard  Mayer  ผู้เชี่ยวชำญช่ำงไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทั้งในปีกำรศึกษำ 2539 วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถำนศึกษำดีเด่นโดย
ฯพณฯ ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  นำยสรอรรถ  กลิ่นประทุม   ได้มอบโล่รำงวัลดีเด่น
โดยมี นำยวิชัย  ป้อมประเสริฐ ผู้อ ำนำยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ในครั้งนั้นเป็นผู้รับมอบ วิทยำลัยฯ 
ได้รับรำงวัลพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ในปีกำรศึกษำ 2534   ในฐำนะสถำนศึกษำ
ดีเด่นในระดับอุดมศึกษำของเขตกำรศึกษำที่  12 ปี พ .ศ . 2536 และเปิดท ำกำรสอนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ปี มีฐำนะเทียบเท่ำระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำ
เครื่องกล และเปิดสอนในสำขำวิชำเครื่องมือกล อีก 1 สำขำ ในปีกำรศึกษำ 2537 

นอกจำกนี้วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ยังเป็นศูนย์กำรศึกษำของนักศึกษำสถำบันรำชภัฎฉะเชิงเทรำ
ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ซึ่งเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2536 – ปีกำรศึกษำ 2540 มีทั้งสิ้น 5 สำขำ คือ 

 



 
 

1. เทคโนโลยีก่อสร้ำง 
2. เทคโนโลยีกำรผลิต 
3. เทคโนโลยีเครื่องกล 
4. เทคโนโลยีไฟฟ้ำ 
5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบยังได้รับกำรคัดเลือกจำกกรมอำชีวศึกษำเข้ำร่วมพัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์ 

และบุคลำกรในสถำนศึกษำโดยได้รับเงินกู้จำกส ำนักงำน OECF ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมอบให้กรมอำชีวะ
ศึกษำเป็นเงินทั้ งสิ้น 1 ,913 .3 ล้ำนบำท และเงินสมทบจำกรัฐบำลไทยอีก 569 ล้ำนบำททั้งนี้ 
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบเป็น 1 ใน 10 วิทยำลัยฯ ที่จะมีส่วนได้รับเงินจ ำนวนหนึ่งจำกยอดดังกล่ำวจะ
น ำมำพัฒนำแผนกช่ำงเทคนิคกำรผลิตและช่ำงกลโรงงำนเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภำคตะวันออก 
ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2541 

ในปีพ.ศ. 2548 ตำมหนังสือที่  ศธ 0604/038 ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ลงวันที่ 18 มกรำคม 2548  ตำมควำมเห็นชอบจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ำยกำรอำชีวศึกษำนำนำชำติ  ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และในระดับภูมิภำคอีก 3 แห่ง โดยวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสถำนศึกษำที่ท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์เครือข่ำยอำชีวศึกษำนำนำชำติของภำค
ตะวันออก  

เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับยกย่องให้เป็นสถำนศึกษำอำชีวศึกษำต้นแบบ (Super Model)       
แห่งเดียว ประเภทวิทยำลัยเทคนิค ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ในปี พ.ศ. 2551 วิทยำลัยฯ ได้รับเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นสถำนศึกษำดีเด่น 
รำงวัลพระรำชทำน ระดับอำชีวศึกษำ โดยเข้ำรับพระรำชทำนโล่รำงวัลดีเด่นจำก สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี   โดยมีนำยสมชำย  ธ ำรงสุข   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ   
ในครั้งนั้น เป็นผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปี  พ.ศ. 2553 นำยจักรพันธ์   เนื่ องจ ำนงค์  นักศึกษำแผนกช่ำงเขียนแบบเครื่องกล 
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำรับเกียรติบัตรและรำงวัล
พระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ขนำดใหญ่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

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

2. นำยสงวน แก้วมรกต พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2513 

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

4. นำยจรุง ผำสุวรรณ พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522 

5. นำยจรูญ ชูลำภ พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528 

6. นำยสงวน บุญปิยทัศน์ พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530 

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

8. นำยวิชัย ป้อมประเสริฐ พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535 

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

10. นำยทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคำ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 

11. นำยสมศักดิ์ สุหร่ำยคิมหันต์ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 

12. นำยพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 

13. นำยวัชระ อนุศำสนกุล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 

14. นำยสมชำย ธ ำรงสุข พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

15. นำยวัชรินทร์ ศิริพำนิช พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 

16. นำยศักดิ์ชัย          ธีระประทีป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 

17. นำยวิชัย หำญพลำชัย พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560 

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายพรชัย   ค่ายใส 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางศันสนีย์   ทกุข์สูญ 

งานบุคลากร 
นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ์

งานการเงิน 
นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ 

งานบัญชี 
นางจันทนา   มงคลพงษ์ 

งานพัสด ุ
นายมนตรี  ปัญจขันธ ์

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ   นากร 

งานทะเบียน 
นายศุภชยั   ถึงเจริญ 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวสุรีย์พร   บญุน ้าช ู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

ฝ่ายวิชาการ 
นายประดิษฐ   ฮกทา 

งานแผนและงบประมาณ 
นายคมสรรค์   ภูทอง 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

งานความร่วมมือในและตา่งประเทศ 
นายเอกชยั   หมื่นใจกล้า 

งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ 
นายเฉลิมศักดิ์   มัดทะมณฑล 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายขวัญชัย   สงวนพงษ์ 

งานวิจัย พฒันานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นายเกียรตชิัย   สาริยะสนุทร 
นายชูสกุล   พรหมมาศ 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ ์  วิเศษประสิทธิ ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน ์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

งานครูที่ปรึกษา 
นางศันสนีย์  ทุกข์สูญ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางวิยะวรรณ   ปิ่นโพธิ ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายพันธ์ศักดิ์   พลอินทร ์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายสาธิต   วรรณสุทธิ ์

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 

งานสื่อสารการเรียนการสอน 
นายปพนพัทธ ์  พิมพ์คต 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร  น้อยวัฒนกุล 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



 

 

 

แผนภูมิผู้บริหารวทิยาลัยเทคนิคสัตหบี 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประดิษฐ   ฮกทา 

รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชัย   ค่ายใส 

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 



 

 

 

แผนภูมิบริหารผู้อ านวยการวิทยาลัย 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

      

 

นายประดิษฐ   ฮกทา 

รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

นายพรชัย   ค่ายใส 

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานการบัญช ี
- งานพัสด ุ
- งานอาคารสถานที ่
- งานทะเบียน  
- งานประชาสัมพันธ ์

- งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
- งานครูที่ปรึกษา      
- งานปกครอง         
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 

นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

รองฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 

- แผนกวิชาตา่ง ๆ 
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล                 
- งานวิทยบริการและห้องสมุด 
- งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 
- งานหลักสูตรพิเศษ 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- งานแผนงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานความรว่มมือในและตา่งประเทศ 
- งานวจิัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

 

 

                แผนภูมิบรหิารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นายประดิษฐ์   ฮกทา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นายสาธิต   วรรณสุทธิ ์

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตร         
การเรียนการสอน 

   - นายสาธิต   วรรณสุทธิ์ 
   - นายเจษฎา  รัตนปราการ 
   - น.ส.ภัสพร  ชัชวาล 
   - นายสมภพ  สุขกี้ 
   - น.ส.สุพรรณี  แจ่มสว่าง 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร   นอ้ยวัฒนกุล 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
   - นางสุกาญจน์ดา   สายค าวงศ์ 
   - น.ส.จุรีมาศ  ปิ่นแก้ว 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
   - นางอัจฉรา  นาคอ้าย 
   - นางจินตนา  จินดาศรี 
   - นางสาวิตรี  สายวิเศษ 
   - น.ส.มลฤดี  มรรคผล 
   - น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ 
   - น.ส.เกศรา  นาคจันทร์ 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวภิาค ี

นางสาวฉัตรชนก  มหัทธนวรกนก 

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษา    
ระบบทวิภาคี 
  - นายปิฏิวัฒน์   อรรถนาถ 
  - นางสุกาญจน์ดา   สายค าวงศ์ 
  - น.ส.สุทธิลักษณ์  ชีค า 
  - น.ส.วนิสรา  นาวินทรานนท์ 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายปพนพัทธ ์  พิมพ์คต 

เจ้าหน้าท่ีงานสื่อการเรียนการสอน 
   - นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี 
   - นายวิทวัส  เปี้ยปลูก 
   - นางสาวภัสพร   ชัชวาล 

แผนกสามัญสมัพันธ์ 
   - นางรัชพินทร์  สุดประเสริฐ 
แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
   - นางสาวรจนา  กนกมหกุล 
แผนกช่างกลโรงงาน 
   - นายวีระพรรณ  กระจับเงิน 
แผนกช่างยนต์ 
   - นายนาวี  นาวินทรานนท์ 
แผนกช่างเช่ือม 
   - นายสุคนธ์   อุดมทรัพย์ 
แผนกช่างก่อสร้าง 
   - นายคณิต   เมฆศิรินภาพงศ์ 
แผนกช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 
   - นางรุ่งทิวา   สาริยะสุนทร 
แผนกช่างไฟฟ้า 
   - นายวชิระ   สุขมหา 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - นายทองค า   แก้วสุข 
แผนกเคร่ืองมือวัดและควบคุม 
   - นายไพโรจน์   ครองตน 

 

หัวหน้าแผนก/แผนกวิชา 

แผนกเมคคาทรอนิกส์ 
   - นายสมบัติ   อินยิน 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - นางสายชล   สุขนิ่ม 
แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน 
   - นางสจี   พรหมมาศ 
แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
   - นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
แผนกการบัญชี 
   - นางจันทนา   มงคลพงษ์ 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - นายคมสรรค์   ภูทอง 
แผนกระบบขนส่งทางราง 
   - ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธิ์ 
แผนกไฟฟ้ายานยนต์ 
   - นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ 
แผนกช่างซ่อมอากาศยาน 
   - นายบดีรัฏฐ์  นิ่มเสนาะ 
แผนกตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
   - นายเฉลิมศักด์ิ  มัดทะมณฑล 

งานหลักสูตรพิเศษ 
นายธีระยุทธ   นุ้ยนุ่น 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายพรชัย   ค่ายใส 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

งานบริหารทั่วไป 
นางศันสนีย์   ทกุข์สญู 

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป 
   - นางวิลาวัลย์   วรประสพ 
   - นางสาวละมุล  นากร 
   - นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ 
   - น.ส.นฤมล  ปัญญาสิทธิ์ 
   - นายรัฐศรัณย์  ยืนมะเริง 

 

งานบุคลากร 
น.ส.ประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ์

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
   - นางสาวณภณัฏฐ์  สุระชน 

    - นางสาวพิไลวรรณ  มาตเลิง 
   - นางวรรณวิไล  ครุฑธา 

 

งานการเงิน 
นางธนชัพร   เมฆศิรนิภาพงศ ์

 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
  - นางสาวสุจิตรา  ยวนใจ 
  - นางพิมพ์ลดา เรืองสุทธิ 
  - นางสุพรรณี  รักษาแก้ว 
  - นางสาวนุสรา  ทองมา 

 

งานทะเบยีน 
นายศุภชัย  ถึงเจริญ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  - นางชุลีพร   รุหการ 
  - นายนพพล  สุภารักษ ์
  - นางสาวรัตติกาล  ศรีกงพาน 
  - นางสาวพิไลพร  ทินสี 
  - นางสาวหน่ึงฤดี  ศรีกลับ 

 

งานการบญัช ี
นางจันทนา   มงคลพงษ์ 

เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี 
  - นางสาวอัญชนา  เจตสัมฤทธิ์ 
  - นางรัชพินทร์  สุดประเสริฐ 
  - นางธนิดา ยอดแก้ว 
  - นางสาวชัญญานุช  สุดพุ่ม 

 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวสรุีย์พร   บุญน้ าช ู

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
 - นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา 
 - นางสาวภัสพร  ชัชวาล 
 - นายประชิต  รัตนพลแสน 
 - นางศิริอัมพร  พลอินทร์ 
 

 

งานพสัด ุ
นายมนตรี  ปัญญจขันธ ์

เจ้าหน้าท่ีงานการพัสดุ 
  - นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 
  - นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
  - นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
  - นางสาวศศิวิมล  มนัทยา 
  - นางสาววิณิชยา  บุญราช 
  - นางลีลาวรรณ  เกตุแก้ว 
  - สมชาย  คล้ายย่ิง 
  - นายวีนัส  หมื่นจันทร์ 
  - นายพรเทพ  พึ่งแสง 
  - นายนัทธี  ศรีพายัพ 

 

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ  นากร 

 

เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
  - นายสาโรจน์   อรุณฉาย 
  - นายปฏิวัฒน์   อรรถนาถ 
  - นายอนุวรรต   สารีพันธุ์ 
  - นายวิชิต  พันธุ์เปี่ยม 
  - นายสมิง  กลิ่นหอม 
  - นายบุญรอด  คล้ามทุ่ม 
  - นายอุเทน  ดีจริง 
  - นายสาทิพย์  งามประดิษฐ ์
  - น.ส.สมปอง  บัวใบ 
  - นายประหยัด  พรมมา 
  - นายเจน  ครุธวิเศษ 
  - นายสมจิตร  ครุฑวิเศษ 
  - นางนงคราญ  หมื่นจันทร์ 
  - น.ส.บุญจิรา  กาญจนขจรกุล 
  - นางอัญชัญ  พันธุ์เปี่ยม 
  - นางบุญยิน  พรมมา 

 
 



 

 

 

แผนภูมบิริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นางศันสนีย์   ทกุข์สูญ 

เจ้าหน้าท่ีงานครุท่ีปรึกษา 
  - น.ส.พิมลมาศ  เกตุฉาย 
  - น.ส.พิไลวรรณ  มาตเลิง 
  - น.ส.พรนภา  อินหลี 
  - น.ส.กรรณิการ์  บีกขุนทด 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม   
  - นายปัญญา  รุ่งแจ้ง (ดนตรี) 
  - ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธิ์ 

(งานนักศึกษาวิชาทหาร) 
  - นายอภิชาติ   หารสุโพธิ์  
    (งานลูกเสือ – เนตรนารี) 
  - น.ส.ณัฐกฤตา  สีทิม 
  - นายนพพล  เพ็งนู 
  - นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ 
  - น.ส.กัญญาภัทร  วงศ์วิริยะภัค 
  - น.ส.พิมพ์ใจ  วรประสพ 
ครกูิจกรรมแผนก 
  - นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ (ชส.) 
  - นายนพพร  น้อยวัฒนกุล (ชว.+ชม.) 
  - นายชัชวุฒิ  นราศรี (ชฟ.) 
  - น.ส.ธนาภรณ์  ทวีสุข (คธ.) 
  - นางพิมพรรณ  ปัญจขันธ์ (กร.) 
  - นายทัศนัย  สมบุญโต (ชช.) 
  - นายธวัชชัย  รัตนะ (ชก.) 
  - น.ส.สิรินทร  มูลสวัสด์ิ (ชบ.) 
  - นายวีระพล  ด าเนินพานิช (ชอ.) 
  - นางสาวอุมาพร  สอนนุช (สท.) 
  - นางสาวเตือนใจ  ภักดีล้น (บช.) 
  - น.ส.วราภรณ์  อักโขวงษ์ (ชย.) 

 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ ์ วิเศษประสิทธิ์ 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
  - น.ส.วิภารัตน์  ชาวสวน 
  - นางส าเริง  พลเวียง 
  - น.ส.สุรีย์พร  บุญน้ าชู 
  - น.ส.สิรินทร  มูลสวัสด์ิ 
  - นายนพพล  สุภารักษ ์
  - นายทศพร  สมบูรณ์ 
  - น.ส.พรหมพร  อินทรสิงห์ 
พนกังานปกครอง 
  - นายอนุชัย  สุริยมาศ 
  - นางสาวเมธาวี   จะระงับ 
  - นายวรุตม์   อ้อยผาดวง 
  - นายนฤชิต  ช่วยนุกูล   
ครปูกครองแผนก 
  - นายพันธ์ศักด์ิ  พลอินทร์ (ชอ.) 
  - นายคมสรรค์  ภูทอง (คธ.) 
  - นางสุพัฒนา  อุดมทรัพย์ (บช.) 
  - นายสมบัติ  อินยิน (ชว.+ชม.) 
  - นายเฉลิมศักด์ิ  มัดทะมณฑล (ชช.) 
  - นางพิมพรรณ  ปัญจขันธ์ (กร.) 
  - นางสจี  พรหมมาศ (สท.) 
  - นายสมเกียรติ  สมพอง (ชก.) 
  - น.ส.สุกาญจน์ดา  สายค าวงษ์ (ชฟ.) 
  - นายธชาพัฒน์  คงมณี (ชย.) 
 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นางวิยะวรรณ   ปิ่นโพธิ ์

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
   - น.ส.ปวีณา  ชาติมนตรี 
   - นายปิติภัทร  ศรีค าภา 
   - น.ส.ทัศวรรณ  พุฒนิล 
   - นายประชิต   รัตนพลแสน 
   - นางโสภา  แบบอย่าง 
   - น.ส.มณฑิรา  สาลีกุล 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชมุชน 

นายพันธ์ศักดิ์   พลอินทร ์

เจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 
  - นายธวัชชัย   รัตนะ 
  - นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม 
  - นางโสภา  แบบอย่าง 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน ์

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวและ 
การจัดหางาน 
  - นางส าเริง   พลเวียง 
  - นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ 
  - นางวรินทร  ม่วงเขาแดง 
  - นายคเณศ   เชี่ยวชาญ 
  - น.ส.ปานวาด  พูลสวัสด์ิ 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายคมสรรค์   ภูทอง 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

  - นายไพโรจน ์  ครองตน 
  - น.ส.ธนาภรณ์   ทวีสุข 
  - นายประชิต  รัตนพลแสน 
  - นายณัฐพล  ชมอินทร ์
  - นายอภพิัฒน์กิจ  แก้วเนียม 
  - น.ส.ศิรินันท์  บัวแก้ว 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

 

 

งานความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ 

นายเอกชยั  หมื่นใจกลา้ 

 
เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือและ
ต่างประเทศ 

  - น.ส.ศิริวตัร  ลวดทอง 
  - น.ส.อจัฉราพร  ไวยสัจจา 

 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ ์

 
 เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

  - ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์   จูปราง 
  - น.ส.สมพร  วรรณสวัสดิ ์

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายเฉลิมศักดิ์   มัดทะมณฑล 

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิต 
การค้าและประกอบธุรกิจ  

  - นางพิมพรรณ   ปัญจขนัธ ์
  - น.ส.สิรนิทร  มูลสวัสดิ ์
  - นางพัสสุดา   เรอืงวัฒนานนท ์
  - น.ส.พรนภา  สังข์กรณ ์

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นายเกียรติชยั  สาริยะสุนทร (งานวิจยั) 
นายชูสกุล  พรหมมาศ (งานสิ่งประดิษฐ์) 

เจ้าหน้าที่การวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

   - นายเกรียงศักดิ์  ปานคล้าย 
   - นายเกียรติชาย  เกตุแก้ว 
   - นางสจี   พรหมมาศ 
   - นายเจษฎา   รัตนปราการ 
   - นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา 
   - น.ส.ยุพาภรณ์  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  - นางอนธุิดา  ทองพรวน 
  - น.ส.สมจนิต์  อารีศิลป์ 



จังหวัด ภาค ชาติ อ่ืนๆ

1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะรักการอ่านภาษาไทย 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว (ปวส.) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

ล าดับ ผลงาน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2560

ระดับการแข่งขัน



จังหวัด ภาค ชาติ อ่ืนๆ
ล าดับ ผลงาน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานมาตรวิทยามิติ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล 

ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

16 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

17 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ 

วิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

20 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

21 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

22 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบและติดต้ังโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

23 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเช่ือม GTAW & SMAW & SMAW 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

24 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน 

และเคร่ืองยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

25 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

26 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็ก 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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27 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

28 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

29 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการท าแผนท่ีเพ่ือการก่อสร้าง 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

30 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานปูน 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

31 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

32 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานมาตรวิทยามิติ 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

33 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะรักการอ่านภาษาไทย 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

34 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

35 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

36 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ พัฒนา 

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

37 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขาย 

รายการน าเท่ียว ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

38 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

39 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานไม้เคร่ืองเรือน 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
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40 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะประมาณราคาอาคาร 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

41 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

43 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับชาติ 

45 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล 

ระดับชาติ

46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานมาตรวิทยามิติ ระดับชาติ 

47 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ระดับชาติ

48 นางสาวราณี กล่ินราตรี ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2561 

49 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขามาตรวัดวิทยาด้านมิติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน 

แห่งชาติ คร้ังท่ี 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

50 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเทคโนโลยีระบบท าความเย็น ในการแข่งขันฝีมือ 

แรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

51 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขามาตรวัดวิทยาด้านมิติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน 

แห่งชาติ คร้ังท่ี 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

52 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 27 ระดับชาติ

53 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานกลึง CNC 

ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 ระดับชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทย

ไปแข่งขัน "World Skills" ท่ีประเทศรัสเซีย
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54 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง (หญิงคู่) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

55 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ว่ิง 1,500 เมตร (หญิง) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

56 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ว่ิง 800 เมตร (หญิง) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

57 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ว่ิง 400 เมตร (หญิง) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

58 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ว่ิง 200 เมตร (หญิง) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

59 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นพินเวท 

น้ าหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

(หนุมานเกมส์)

60 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นพินเวท 

น้ าหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

(หนุมานเกมส์)

61 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนต้ัมเวท 

น้ าหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม (หญิง) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

(หนุมานเกมส์)

62 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ชาย) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

63 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา ว่ิง 100 เมตร (หญิง) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

64 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 

รุ่นฟรายเวท น้ าหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม (ชาย)

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)
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65 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 

รุ่นไลท์เวท น้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม (ชาย)

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

66 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

67 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ชาย) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

68 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

69 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

70 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง (ชายคู่) 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

71 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 

รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม (ชาย)

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)

72 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา (ประเภทลาน) 

ทุ่มน้ าหนักหญิง ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (หนุมานเกมส์)



ส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

1 เคร่ืองลงทะเบียนผู้ใช้บริการส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน

2 เคร่ืองเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยระบบ Andriod  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญเงิน

3 เล่ือยกลพลังงานสะอาด  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทอง

4 สายรัดข้อมือแจ้งเตือน  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทอง

5 ตู้นิรภัยแจ้งเตือนผ่าน LINE  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทอง

6 ตู้เก็บอาหาร 2 ระบบ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทอง

7 ราวตากผ้าพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทอง

8 รถเข็นปลูกต้นกล้า  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทอง

9 เคร่ืองท าไอศกรีม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ ระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน

ผลงานส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2560

ประเภทผลงาน ระดับการเผยแพร่
ช่ือผลงานล าดับ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



ส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2560

ประเภทผลงาน ระดับการเผยแพร่
ช่ือผลงานล าดับ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

10 เคร่ืองย่อยก่ิงไม้  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญเงิน

11 โดรนฉีดสารปราบศัตรูพืช  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

12 เคร่ืองนวดและบดหมู  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

13 ตู้ล้างช้ินส่วนเคร่ืองยนต์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

14 เคร่ืองอัดก้อนฟาง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

15 เคร่ืองมือตรวจสอบรอยเช่ือม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

16 เคร่ืองพิมพ์ลายวงจรด้วยเคร่ืองปร๊ินเตอร์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

17 เคร่ืองแปรรูปไม้ไผ่ส าหรับเสียบป้ิงย่าง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

18 เคร่ืองป้ัมลายความร้อนแผ่น PCB  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง



ส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2560

ประเภทผลงาน ระดับการเผยแพร่
ช่ือผลงานล าดับ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

19 อุปกรณ์เช็คหลอดฟลูออเรสเซนต์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

20 อุปกรณ์ซ้อนลูกโป่งในลูกโป่งใส  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

21 เคร่ืองช่วยมัดไม้กวาดทางมะพร้าว V.2  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

22 เคร่ืองแพนกล้องแบบใช้จอยสติก  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

23 อุปกรณ์ซีลถาดอาหาร  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

24 เคร่ืองกวนน้ ายาอัตโนมัติ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

25 เคร่ืองอบปลาหมึก  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

26 อุปกรณ์ทับกล้วย  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

27 เคร่ืองไล่นกด้วยคล่ืนความถ่ีสูง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง



ส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2560

ประเภทผลงาน ระดับการเผยแพร่
ช่ือผลงานล าดับ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

28 เคร่ืองตัดหญ้า 3 IN 1  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

29 ชุดควบคุมตู้กระจกผลิตพลังงานไฟฟ้า  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ชมเชย

30 IOT Energy Monitoring ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

31 แผ่นแจ้งเตือนอุบัติเหตุในห้องน้ ากรณีล้มหมดสติ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน

32 ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญเงิน

33 ป้ายแจ้งเตือนฉุกเฉิน V.2  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

34 โดรนกู้ภัย V.2  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญเงิน

35 เคร่ืองผสมเลือด  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง

36 เคร่ืองฝึกเดินอัตโนมัติ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง



ส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2560

ประเภทผลงาน ระดับการเผยแพร่
ช่ือผลงานล าดับ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

37 เคร่ืองนับการบริหารกล้ามเน้ืออัตโนมัติ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ชมเชย

38 เก้าอ้ีช่วยในการขับถ่าย  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญเงิน

39 ศิลปะภาพนูนสูงจากขวดพลาสติก  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง

40 ของท่ีระลึกจากศิราภรณ์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

41 โปรแกรมจัดการเช่ารถจักรยานยนต์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน

42 รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน

43 รถหัวลากพ่นยาอัจฉริยะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

เข้าร่วมการประกวด

44 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

เข้าร่วมการประกวด

45 หุ่นยนต์ ABU  รอบคัดเลือก

เข้าร่วมการประกวด



 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลบุคลากร 



ผู้บริหาร 4
ข้าราชการครู 98
ข้าราชการพลเรือน 3
พนักงานราชการ 18
ลูกจ้างประจ า 4
ครูพิเศษสอน 49
ลูกจ้างช่ัวคราว 53

รวม 229

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560
งานบุคลากร

4

98

3184
49

53

สรุปจ ำนวนบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ครูพิเศษสอน

ลูกจ้างช่ัวคราว



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 4 4 3 1 1 3  

รวมผู้บริหาร 4 4 3 1 1 3

2. ข้าราชการครู

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 11 1 12 2 1 2 3 4 5 7

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 5 5 1 4 2 3

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 2 2 2 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 8 1 9 2 1 4 2 7 2

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 1 4 3 1 2 2

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 11 11 2 3 5 1 8 3

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 9 9 3 5 1 6 3

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 1 8 1 1 2 3 1 4 4

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 5 1 6 1 3 2 6

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 14 15 2 3 1 6 3 6 9

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3 3 1 2 1 2

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 5 2 1 1 1 5

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 4 2 1 1 1 3

แผนกวิชาการบัญชี 3 3 1 2 1 2

แผนกวิชาช่างซ่อมอากาศยาน 1 1 1 1

แผนกวิชาระบบขนส่งทางราง 1 1 1 1

รวมข้าราชการครูผู้สอน 64 34 98 9 4 9 11 31 16 13 5 1 48 49

3. ข้าราชการพลเรือน

เจ้าหน้าท่ีพนักงานธุรการ 2 2 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 1 1 1

รวมข้าราชการพลเรือน 3 3 2 1

4. พนักงานราชการ

พนักงานราชการครู 6 12 18 2 16

รวมพนักงานราชการ 6 12 18 2 16

ครูผู้ช่วย

สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560
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5. ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 3 3 6 1 5

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 3

แผนกวิชาการบัญชี 3 3 3

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3 3

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 5 5 5

แผนกวิชาช่างยนต์ 1 1 2 2

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 1 1 1

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 2 2 2

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 2 6 6

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและเมคคาทรอนิกส์ 3 3 3

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 4 6 10 1 9

ครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 4 4 4

รวมครูพิเศษสอน 29 20 49 2 47

6. ลูกจ้างประจ า

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1

นักการภารโรง 1 1 1

พนักงานพิมพ์ดีดช้ัน 1 1 1 1

ยามรักษาความปลอดภัย 1 1 1

รวมลูกจ้างประจ า 3 1 4 4

7. ลูกจ้างชั วคราว

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 3 3 2

เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 3 3 1 2

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 1 1 1
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เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด 4 4 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 1 2 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์บ่มเพาะ การค้า ฯ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีเอกสารงานพิมพ์ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 1 1 1

พนักงานปกครอง 3 1 4 4

เจ้าหน้าท่ีขับรถยนต์ 3 3 3

เจ้าหน้าท่ีแม่บ้านและนักการภารโรง 7 4 11 11

รวมลูกจ้างชั วคราว 16 37 53 22 30

รวมท้ังส้ิน 122 107 229 9 4 9 11 34 16 14 5 0 0 2 57 134 35

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที  6 ตุลาคม 2560

    



ผู้บริหาร

1 นายวิชัย   หาญพลาชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ กศ.ม. บริหารการศึกษา 6 มิ.ย.23 ผู้อ านวยการ

2 นายประดิษฐ์  ฮกทา รองผู้อ านวยการ ปรด.บริหารอาชีวและเทคนิคการศึกษา 1 พ.ค. 38 ฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการ

3 นายพรชัย  ป่ินสุวรรณ รองผู้อ านวยการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 9 ม.ค. 51 ฝ่ายพัฒนากิจการ รองผู้อ านวยการ

นักเรียนนักนักศึกษา

4 นายสุนทร  เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อ านวยการ คอม. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 6 ก.ค.35 ฝ่ายแผนงานและ รองผู้อ านวยการ

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ ความร่วมมือ

ข้าราชการพลเรือน

1 นางชุลีพร   รุหการ เจ้าพนักงานธุรการ งานปวช. การเลขานุการ 7 มิ.ย. 26 ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ช านาญงาน

2 นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ บธ.ม.การบัญชี 1 ก.ย.32 ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานการเงิน

ช านาญงาน

3 นางพรรณเพ็ญ   ชังเภา เจ้าพนักงานธุรการ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 1เม.ย. 58 ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

(ปฏิบัติงาน) ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

 แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

1 นางวิยะวรรณ   ป่ินโพธ์ิ ครู คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร 2 เม.ย. 55 หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน การโรงแรม

2 นางพิมพรรณ   ปัญจขันธ์ ครู คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร 22 เม.ย. 56 การโรงแรม จนท. งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ, 

ศศ.บ.บัญชี และการท่องเท่ียว ครูท่ีปรึกษา

3 นางสาวฉัตรชนก   มหัทธนวรกนก ครูผู้ช่วย บธ.ม.การจัดการการท่องเท่ียว 16 ต.ค. 58 การโรงแรมฯ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และการท่องเท่ียว

แผนกการบัญชี 

1 นางจันทนา มงคลพงษ์ ครูช านาญการ ศศม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 10 มิ.ย. 34 หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานบัญชี

บธ.บ.การบัญชี การบัญชี

2 นางสุพัฒนา อุดมทรัพย์ ครูช านาญการ บธ.บ.บริหารท่ัวไป 26 ก.ย. 26 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง สาขาการบัญชี

คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร

3 นางสาวสุจิตรา ยวนใจ ครู บธ.บ.การบัญชี 7 ม.ค.54 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ป.บัณฑิตวิชาฃีพครู



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

แผนกช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

1 นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร ครูช านาญการ ค.อ.ม. เคร่ืองกล 14 พ.ย. 37 หัวหน้าแผนกวิชา

วท.บ เทคโนโลยีการผลิต ช่างเขียนแบบ

2 นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา ครูช านาญการ คอ.บ. เคร่ืองกล 28 พ.ค. 27 ช่างเขียนแบบ ครูท่ีปรึกษา

แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์

1 นางสายชล   สุขน่ิม ครูช านาญการพิเศษ วทม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 1 ก.ค. 34 หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สารสนเทศ

ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

2 นางกฤตาณัฐ   ผ่องศรี ครูช านาญการ คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 พ.ค. 40 เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร

3 นายปพนพัทธ์   พิมพ์คต ครูช านาญการ วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 12 ต.ค.41 เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานส่ือสารการเรียนการสอน

ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร

4 นางสาวประกายวรรณ   ธรรมสังวาลย์ ครู วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 57 หัวหน้างานบุคลากร  ครูท่ีปรึกษา

คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมฯ

5 นางสจี   พรหมมาศ ครู คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 1 ก.ย. 52 หัวหน้าแผนก จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ

คอ.บ.คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน จนท.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 นายคมสรรค์   ภูทอง ครูช านาญการ ปร.ด. บริหารจัดการอาชีวะฯ แขนงวิจัย 1 พ.ย. 43 หัวหน้าแผนก หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

คอ.บ.เทคโนโลยีคอมฯ คอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ

ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร

2 นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ ครูช านาญการ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 6 พ.ค. 36 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา

ปว.ค.การบริหารการอาชีวศึกษา

3 นางสาวธนาภรณ์   ทวีสุข ครู คบ.นวัตนกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 21 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์

4 นางกชพร   รัตนปราการ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 เม.ย. 56 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา

แผนกช่างเช่ือมโลหะ

1 นายสุคนธ์   อุดมทรัพย์ ครูช านาญการ คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมประสาน 1 ก.ค. 26 หัวหน้าแผนกช่างเช่ือมฯ ครูท่ีปรึกษา

2 นายสุริยัน   อธิปัตยกุล ครูช านาญการ คอ.บ.เช่ือมและประสาน 9 ก.ค. 24 ช่างเช่ือมโลหะ ครูท่ีปรึกษา

3 นายสมชาย   กาญจนสมคิด ครูช านาญการ ค.อ.ม. เคร่ืองกล 8 พ.ค. 24 ช่างเช่ือมโลหะ ครูท่ีปรึกษา

คอ.บ.เช่ือมประสาน



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

4 นายปัญญา   รุ่งแจ้ง ครูช านาญการ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 พ.ย. 26 ช่างเช่ือมโลหะ จนท. งานกิจกรรมฯ (ดนตรี)

ครูท่ีปรึกษา

5 นายเฉลิมศักด์   มัดทะมณฑล ครู คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ, คอ.ม.อุตสาหการ 22 เม.ย. 56 ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้าสาขาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง

1 นายวชิระ   สุขมหา ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 มิ.ย. 26 หน.แผนกไฟฟ้าก าลัง

คอ.บ.ไฟฟ้า

2 นายเกียรติชัย   สาริยะสุนสทร ครูช านาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้าก าลัง 26 ก.ค. 38 ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วย ผู้บริหารฝ่ายแผนฯ

อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวิจัยฯ

3 นายประจวบ   นากร ครูช านาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้าก าลัง 20 มิ.ย. 51 ช่างไฟฟ้าก าลัง หน.งานอาคารสถานท่ี

ปท.ส.เทคนิคไฟฟ้าก าลัง

4 นายขวัญชัย   สงวนพงษ์ ครูช านาญการ ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน 20 มิ.ย. 51 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานการประกันคุณภาพ

อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และพัฒนามาตรฐานการศึกษา

5 นายสาธิต   วรรณสุทธ์ิ ครูช านาญการ ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน 21 ต.ค.51 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

วศ.บ.ไฟฟ้าก าลัง



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

6 นายศุภชัย   ถึงเจริญ ครู วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 9 ม.ค. 51 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานทะเบียน

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ

ปวค.วิชาชีพครู

7 นายเกียรติชาย   เกตุแก้ว ครูช านาญการ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 พ.ย. 43 ช่างไฟฟ้าก าลัง

ปทส.ไฟฟ้าก าลัง

8 นายเจษฎา   รัตนปราการ ครู วศ.บ.ไฟฟ้า 22 เม.ย. 56 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์

จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ

9 นายตรีพงษ์   เลขมาศ ครู ค.อ.ม.ไฟฟ้าก าลัง 13 ม.ค. 57 ช่างไฟฟ้าก าลัง ครูท่ีปรึกษา

ค.อ.บ.ไฟฟ้าก าลัง

10 นายมนัสวี  นาเสง่ียม ครูผู้ช่วย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 15 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้าก าลัง

11 นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า ครูผู้ช่วย คอ.บ. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้าก าลัง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 นายบดีรัฏฐ์   น่ิมเสนาะ ครูผู้ช่วย วศ.บ.ไฟฟ้าหลักสูตรสองภาษา 16 ต.ค.58 หัวหน้าแผนกช่างซ่อม เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้า

ป.วิชาชีพครู อากาศยาน และการประกอบธุรกิจ

แผนกช่างซ่อมอากาศยาน



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

1 นายนาวี   นาวินทรานนท์ ครูช านาญการ วท.บ.เกษตรกลวิธาน 16 ก.ย. 34 หัวหน้าแผนกช่างยนต์ฯ ครูท่ีปรึกษา

ศศ.ม.ธุรกิจการเกษตร

2 นายฉัตรชัย   ฤกษ์สังเกตุ ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 พ.ค. 38 ช่างยนต์

ปทส.เคร่ืองกล

3 นายจุตติ ประนมศรี ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.เคร่ืองกล 21 พ.ค. 24 ช่างยนต์ ครูท่ีปรึกษา

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

4 นายบุญเสริม   เรืองสุทธิ ครูช านาญการ คอ.ม.เคร่ืองกล 7 ต.ค. 39 ช่างยนต์ ครูท่ีปรึกษา

ปทส.เคร่ืองกล

5 นายถนัด   เฟืองมะลิ ครูช านาญการ คอ.ม.เคร่ืองกล 19 พ.ค. 40 ช่างยนต์ ครูท่ีปรึกษา

ปทส.เคร่ืองกล

6 นายสมหมาย   สมแก้ว ครู คอ.ม.เคร่ืองกล 7 ม.ค.54 ช่างยนต์ ครูท่ีปรึกษา

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล จนท.งานกิจกรรม

7 นายอรรถสิทธ์ิ   จูปราง ครู คอ.ม.เคร่ืองกล 9 ม.ค. 51 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานการประกันคุณภาพ

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล และพัฒนามาตรฐานการศึกษา

แผนกช่างยนต์และเคร่ืองกลเกษตร



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

8 นายอภิชาติ   หารสุโพธ์ิ ครูช านาญการ วท.บ.เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน 9 ม.ค. 51 เคร่ืองกลเกษตร เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม (ลูกเสือ ) 

งานครูท่ีปรึกษา

9 นางสาวณภณัฏฐ์   สุระชน ครู วท.บ.เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน 2 เม.ย. 55 เคร่ืองกลเกษตร เจ้าหน้าท่ีบุคลากร , ครูท่ีปรึกษา

แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน

1 นางสาวรจนา   กนกมหกุล ครูช านาญการ ปทส.เคร่ืองมือกล 19 พ.ค. 40 หัวหน้าแผนกฯ

2 นายเกรียงศักด์ิ   ปานคล้าย ครูช านาญการ กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 28 พ.ค. 27 เทคนิคพ้ืนฐาน ครูท่ีปรึกษา

คอ.บ.เช่ือมประสาน

3 นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม ครูช านาญการ ปทส.เคร่ืองมือกล 1 พ.ย. 43 เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานกิจกรรม

4 นายทรงวุฒิ   กาฝาก ครูช านาญการ คอม.เคร่ืองกล 19 พ.ค.40 เทคนิคพ้ืนฐาน

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกช่างกลโรงงาน

1 นายวีระพรรณ กระจับเงิน ครูช านาญการ คอบ.อุตสาหการเคร่ืองมือกล, 1 ธ.ค. 38 หัวหน้าแผนกช่างกลฯ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ

2 นายเอกชัย   หม่ืนใจกล้า ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 พ.ค.35 ช่างกลโรงงาน ผู้ช้วย ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

ปทส.เคร่ืองมือกล

3 นายช านาญ   คล้ายศรี ครูช านาญการ คอ.ม.เคร่ืองมือกล,คอ.บ.เคร่ืองมือกล 31 พ.ค. 25 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

4 นายทัศนัย   มีเฉลา ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 21 พ.ค. 24 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

5 นายมุกดี   รุหการ ครูช านาญการพิเศษ คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองมือกล 23 พ.ค. 28 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

6 นายบุญทวี   ละอองศรี ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.เคร่ืองกล 9 พ.ค. 37 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

ปทส.เคร่ืองมือกล

7 นายธวัชชัย รัตนะ ครูช านาญการ ปทส.เคร่ืองมือกล 1 พ.ย. 43 ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหน.งานโครงการพิเศษ

8 นายเกรียงศักด์ิ พิมโคตร ครู คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 ส.ค.54 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

9 นายเทพรักษ์ สกุลธรรม ครู ค.อ.บ.เทคโนโลยีอุตหสาหการมเคร่ืองมือกล 15 มิ.ย. 54 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

10 นายประดิษฐ์ แฝงจันดา ครูผู้ช่วย อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 17 มิ.ย. 59 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

ป.บัณฑิตวิชาครู

11 นายอานนท์  ฟักสัน ครูผู้ช่วย ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 ส.ค. 60 ช่างกลโรงงาน

12 จ.ส.อ.หญิงสุภาพร  ศรีนางแย้ม ครูผู้ช่วย ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ , 15 ส.ค. 60 ช่างกลโรงงาน

ป.โท สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

แผนกช่างระบบขนส่งทางราง

1 ว่าท่ี ร.ต.ชัยพฤกษ์   วิเศษประสิทธ์ิ ครูช านาญการ คอ.บ.อุตสาหกรรม-เคร่ืองมือกล 19 พ.ค.26 หัวหน้าสาขาวิชาระบบ หัวหน้างานปกครอง

ขนส่งทางราง เจ้าหน้าท่ีงานนักเรียน นักศึกษา 

(งานนักศึกษาวิชาทหาร)  

งานปกครองช่างกลโรงงาน

แผนกช่างเคร่ืองมือวัดและเมคคาทรอนิกส์

1 นายไพโรจน์ ครองตน ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้า,อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม 1 ก.ค.36 หัวหน้าแผนกช่างเคร่ืองมือวัด เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2 นายสมบัติ อินยิน ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้าควบคุม 10 มิ.ย. 34 หัวหน้าแผนกเมคคา ครูท่ีปรึกษา

วศ.บ.เทคโนโลยีวัดคุม ทรอนิกส์

3 นายธีระยุทธ นุ้ยนุ่น ครูช านาญการพิเศษ วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 25 มิ.ย. 25 ช่างเคร่ืองมือวัด หน.งานหลักสูตรพิเศษ

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม

4 นายบรรจง ศักด์ิวนิชล ครูช านาญการ อส.บ.เทคโนโลยีการวัดและควบคุมทาง 1 พ.ค. 35 ช่างเคร่ืองมือวัด ครูท่ีปรึกษา

อุตสาหกรรมม

วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน

5 นายไมตรี ชินศิริวัฒนา ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้า,อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม 1 พ.ค. 35 ช่างเคร่ืองมือวัด ครูท่ีปรึกษา



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

6 นายนพพร น้อยวัฒนกุล ครูช านาญการ คอ.ม.หลักสูตรและการสอนอาชีวะ 12 ม.ค. 38 ช่างเคร่ืองมือวัด หน.งานวัดผลประเมินผล

วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุม จนท.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

7 นายวิทวัส เป้ียปลูก ครูผู้ช่วย ว.ศ.บ.วิศวกรรมบัณฑิต 14 มี.ค. 59 เมคคาทรอนิกส์ จนท.งานส่ือฯ, ครูท่ีปรึกษา

(วิชาเอกแมคคาทรอนิกส์)

8 นายวิรุณชัย  คล้ายเดือน ครูผู้ช่วย วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 ส.ค. 60 เมคคาทรอนิกส์

9 นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง ครูผู้ช่วย คอบ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 ส.ค. 60 เมคคาทรอนิกส์

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

1 นายทองค า แก้วสุข ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 พ.ค. 35 หัวหน้าแผนกช่าง ครูท่ีปรึกษา

อิเล็กทรอนิกส์

2 นายสุคนธ์ พุ่มศรี ครูช านาญการพิเศษ คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 20 พ.ค. 26 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษา

3 นายพันธ์ศักด์ิ พลอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 6 มิ.ย. 26 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วย ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาฯ

หน.งานโครงการพิเศษ

4 นายมนตรี ปัจขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 29 ต.ค. 33 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษา

5 นายณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์ ครูช านาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3 พ.ค. 36 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษา

6 นางชลิดา สิงห์ป้อง ครูช านาญการพิเศษ คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 23 พ.ค. 31 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษา



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

7 นายชูสกุล พรหมมาศ ครู วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าส่ือสาร 1 ก.ย. 52 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานส่ิงประดิษฐ์

คอ.มวิศวกรรมไฟฟ้า

8 นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม ครูผู้ช่วย คบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม คอม.อิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 59 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จนท.งานโครงการพิเศษ

แผนกช่างก่อสร้าง

1 นายคณิต  เมฆศิรินภาพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 พ.ค. 27 หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

2 นายธวัชชัย  เจริญลาภ ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 5 ต.ค.24 ช่างก่อสร้าง ครูท่ีปรึกษา

3 นายสาโรจน์ อรุณฉาย ครูช านาญการ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 พ.ค.27 ช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

บธ.บ.การจัดการงานก่อสร้าง

4 นายเลิศศักด์ิ  มาศพฤกษ์ ครูช านาญการ ศอ.บ.เคร่ืองเรือน 23 พ.ค. 28 ช่างก่อสร้าง ครูท่ีปรึกษา

5 นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ ครูช านาญการ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 ก.ย. 32 ช่างก่อสร้าง ท าหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ

สาขาช่างก่อสร้าง

6 นางสาววิภารัตน์  ชาวสวน ครูช านาญการ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 ต.ค 38 ช่างก่อสร้าง ครูท่ีปรึกษา



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1 นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ ครูช านาญการ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 21 พ.ค. 25 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี (เงินสวัสดิการ)

กศ.ม. บริหารการศึกษา สัมพันธ์

2 นางศันสนีย์ ทุกข์สูญ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยา 17 ธ.ค. 27 สามัญ ผช.ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากร

นศ.บ.ประชาสัมพันธ์

ค.บ.สังคมศึกษา

3 นางสาวอัญชนา เจตน์สัมฤทธ์ิ ครูช านาญการ กศ.บ. เอกคณิตศาสตร์ 21 พ.ค. 25 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน (เงินสวัสดิการ)

4 นางสาวสุรีย์พร บุญน้ าชู ครูช านาญการ ค.บ.ภาษาไทย 20 มิ.ย. 51 สามัญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

กศม. บริหารการศึกษา

5 นางวรกัญญา ขวัญม่วง ครูช านาญการ ศศบ.ภาษาอังกฤษ,ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 24 พ.ย. 40 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ

6 นางสาวพิไลวรรณ มาตเลิง ครูผู้ช่วย ค.บ.ฟิสิกส์ 14 มี.ค. 59 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

7 นางส าเริง พลเวียง ครูช านาญการ วท.บ.เคมี 9 ม.ค. 38 สามัญ เจ้าหน้ท่ีงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ป.บัณฑิต

8 นายเทิดศักด์ิ ตราชูธนวัฒน์ ครูช านาญการ บธ.ม.การจัดการท่ัวไป 1 ก.พ. 54 สามัญ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ค.บ.คณิตศาสตร์

9 นางอัจฉรา  นาคอ้าย ครูช านาญการพิเศษ วทบ.อาหารและโภชนาการ 1 พ.ย. 37 สามัญ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ และห้องสมุด



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

10 นางสาวดาริน  กีฏามระ ครูช านาญการพิเศษ สค.ม สังคมศึกษา 29 มิ.ย.27 สามัญ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

11 นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง ครู ศศบ.ภาษาอังกฤษ 15 ส.ค.54 สามัญ หัวหน้างานความร่วมมือกับต่างประเทศ

12 นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ ครูช านาญการ กศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ 1 ส.ค. 31 สามัญ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

ศบ.สังคมศาสตร์

13 นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาอังกฤษ 16 ต.ค. 58 สามัญ จนท.งานแนะแนวและการจัดหางาน

14 นางวรินทร  ม่วงเขาแดง ครู ศศบ.ภาษาไทย 22 เม.ย. 56 สามัญ

15 นางจินตนา  จินดาศรี ครู ศศบ.ภาษาอังกฤษ , ป.บัณฑิตวิชาครู 7 ม.ค. 54 สามัญ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ

และห้องสมุด

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560



1 น.ส.ผ่องเพ็ญ   ศรีสุวรรณ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ศศ.บ. บริหารธุรกิจการจัดการ 15-ธ.ค.-57 การโรงแรม เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

บธ.บ.บริหารธุรกิจการท่องเท่ียวโรงแรม

2 นายนพรัตน์   รุ่งเรืองจินดา พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 1-ต.ค.-55 อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

3 นายจิรทัศน์   เหลือถนอม พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1-มิ.ย.-59 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ , ครูท่ีปรึกษา

4 นางอนุธิดา   ทองพรวน พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 1-มิ.ย.-59 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีแผนงานฯ

(วิศวกรรมเกษตร)

5 นายปิติภัทร   ศรีค าภา พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต 1-มิ.ย.-59 การโรงแรม ครูท่ีปรึกษา

6 น.ส.ปวีณา   ชาติมนตรี พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 1-มิ.ย.-59 การโรงแรม ครูท่ีปรึกษา

7 น.ส.ภัสพร   ชัชวาล พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 1-ก.ย.-59 เทคโนโลยีระบบราง เจ้าหน้าท่ีส่ือสารงานการเรียนการสอน

8 นายสมเกียรติ   สมพอง พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู วศ.อ. ครุศาสตร์อุตสาหการ 1-ก.ย.-59 เทคโนโลยีระบบราง ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน

9 นายจักรฐิพันธ์   แซมสีม่วง พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1-ก.ย.-59 ช่างซ่อมอากาศยาน ครูท่ีปรึกษา

10 น.ส.สมจินตน์   อารีศิลป พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 1-ก.ย.-59 ช่างซ่อมอากาศยาน เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป (งานเอกสารฯ)

11 นายปิฏิวัฒน์   อรรถนาถ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู อส.บ. เทคโนโลยีการเช่ือม 1-ก.ย.-59 สาขาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเช่ือม

เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

12 น.ส.สิรินทร   มูลสวัสด์ิ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 1-ก.ย.-59 สาขาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างเขียนแบบ

13 น.ส.พิมลมาศ   เกตุฉาย พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1-ก.ย.-59 สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีความร่วมมือกับต่างประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลพนักงานราชการครู  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลพนักงานราชการครู  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ

14 น.ส.วิภาดา   ชัยปัญญา พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1-ก.ย.-59 สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

15 นางพิมพ์ลดา   เรืองสุทธิ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บ.ธ.บ.บริหารธุรกิจการจัดการ 1-ก.ย.-59 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

16 น.ส.ละมุล   นากร พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ. การตลาด 1-ก.ย.-59 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ

17 น.ส.สุกาญจน์ดา   สายค าวงษ์ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.ม. คุรุศาสตร์ไฟฟ้า 3-เม.ย.-60 ช่างไฟฟ้าก าลัง จนท.งานวัดผล , ครูท่ีปรึกษา

18 นางสาววราภรณ์   อักโขวงศ์ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู อศ.ม. เทคโนโลยีเคร่ืองกล 3-เม.ย.-60 ช่างยนต์ ครูท่ีปรึกษา

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560



1 นางสาวอุมาพร  สอนนุช ครูพิเศษสอน ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ 2-มิ.ย.-57 เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูท่ีปรึกษาชมรมฯ IT

ครูท่ีปรึกษา

2 นายอภิชาติ  สมเช้ือ ครูพิเศษสอน คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8-ก.ค.-57 เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูท่ีปรึกษา

3 นายณัฐพล  ชมอินทร์ ครูพิเศษสอน บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต 2-มิ.ย.-57 เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูท่ีปรึกษา

1 นายประชิต  รัตนพลแสน ครูพิเศษสอน บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต 26-ต.ค.-54 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกช่างเขียนแบบเค่ืองกล

1 นายคเณศ  เช่ียวชาญ ครูพิเศษสอน คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 14-ส.ค.-44 เขียนแบบเคร่ืองกล เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว

ครูท่ีปรึกษา

2 นายอภิโชค  พรหมจันทร์ ครูพิเศษสอน คอบ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1-พ.ค.-60 เขียนแบบเคร่ืองกล ครูท่ีปรึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

1 นายทัศนัย  สมบุญโต ครูพิเศษสอน วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1-ก.ค.-52 ช่างเช่ือมโลหะ ครูท่ีปรึกษา

1 นายปรัชญา  สุขน่ิม ครูพิเศษสอน ว.ศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน 13-ต.ค.-51 ไฟฟ้าก าลัง ครูท่ีปรึกษา

2 นายชัชวุฒิ  นราศรี ครูพิเศษสอน วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 6-ส.ค.-55 ไฟฟ้าก าลัง ครูท่ีปรึกษา

3 นายอนุวรรต  สารีพันธ์ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2-มิ.ย.-57 ไฟฟ้าก าลัง ครูท่ีปรึกษา

4 นางสาวปาณิสรา  ต้ังม่ันสกุล ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2-พ.ย.-59 ไฟฟ้าก าลัง ครูท่ีปรึกษา

5 นางสาวเมธาวี  จันทรประภา ครูพิเศษสอน คอ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1-พ.ค.-60 ไฟฟ้าก าลัง

6 นางสาวณัฐกานต์  โลหิตะ ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1-พ.ค.-60 ไฟฟ้าก าลัง

1 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ ครูพิเศษสอน คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 1-พ.ค.-60 ช่างยนต์

2 นายธชาพัฒน์  คงมณี ครูพิเศษสอน คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 1-พ.ค.-60 ช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างเช่ือมโลหะ 

แผนกไฟฟ้าก าลัง



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน

1 นายนพพล  สุภารักษ์ ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีการผลิต 2-พ.ย.-55 เทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

2 นายนพพล  เพ็งนู ครูพิเศษสอน วท.บ. เทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรม 14-ต.ค.-51 เทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3 นายทศพร  สมบูรณ์ ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต 19-ธ.ค.-59 เทคนิคพ้ืนฐาน

4 นายชนภัทร  วรรษติวงศ์ ครูพิเศษสอน วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15-พ.ค.-60 เทคนิคพ้ืนฐาน

5 นายภาณุวัฒน์  ศรีค า ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15-พ.ค.-60 เทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกช่างกลโรงงาน 

1 นายสมภพ  สุขก้ี ครูพิเศษสอน วศ.บ เคร่ืองกล, วศ.อาหาร 14-พ.ค.-50 ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

ครูท่ีปรึกษา

2 นางสาวนันทิยา  อู่ทอง ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ, 25-พ.ย.-56 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

3 นางสาวธนัชพร  วงษ์มหา ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10-พ.ย.-58 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา

4 นายพิษณุ  นัทธี ครูพิเศษสอน คอบ.เคร่ืองมือกล 1-มิ.ย.-55 ช่างกลโรงงาน ข้าราชการบ านาญ



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

5 นายวิทวัส  สระเสียงดี ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15-พ.ค.-60

6 นางสาวอัจฉราพร  ไวยสัจจา ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15-พ.ค.-60

1 นางสาวชนัญทิตา  มูลข า ครูพิเศษสอน คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 17-พ.ค.-59 ช่างเคร่ืองมือวัด ครูท่ีปรึกษา

2 นางสาวรักชนก  ใยลีอ่าง ครูพิเศษสอน คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 1-พ.ค.-60 ช่างเคร่ืองมือวัด

3 นางสาวณัฐสุดา  เกียรติธิวัฒน์ ครูพิเศษสอน คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 1-พ.ค.-60 ช่างเคร่ืองมือวัด

1 นายวีระพล  ด าเนินพาณิชย์ ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7-พ.ค.-56 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษาชมรมฯ อิเล็กฯ

ครูท่ีปรึกษา

2 นายภวัต กาญจนวิศิฏ์ผล ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22-พ.ค.-60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3 นางสาวกนกวรรณ  สุนทราจารย์ ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 15-พ.ค.-60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างเคร่ืองมือวัดและเมคคาทรอนิกส์



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

1 นางสาวณัฐกฤตา  สีทิม ครูพิเศษสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 9-มิ.ย.-57 วิชาสามัญ จนท. งานกิจกรรมฯ

2 นายสาครินทร์  สุขสม ครูพิเศษสอน วท.ม.ฟิสิกส์ 23-มิ.ย.-57 วิชาสามัญ

3 นางสาวระพีพร  ครจอหอ ครูพิเศษสอน คบ.ภาษาอังกฤษ 1-ก.ค.-57 วิชาสามัญ

4 นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ ครูพิเศษสอน กศบ.สังคมศึกษา 15-พ.ค.-58 วิชาสามัญ

5 นางสาวทัศวรรณ  พุฒนิล ครูพิเศษสอน คบ.ฟิสิกส์ 15-พ.ค.-58 วิชาสามัญ จนท. งานบุคลากร

6 นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา ครูพิเศษสอน คบ.การสอนภาษาอังกฤษ 15-พ.ย.-58 วิชาสามัญ

7 นายรังสี  ศิริไปล์ ครูพิเศษสอน M.E.d.Teaching Eng AS Aforeign language 1-ต.ค.-57 วิชาสามัญ ข้าราชการบ านาญ

(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) ด้านภาษาอังกฤษ

8 นางสาวพรรณนิภา  สุทธิผล ครูพิเศษสอน คบ.พลศึกษา 2-พ.ค.-59 วิชาสามัญ

9 นายสิทธิชัย  ปัญญา ครูพิเศษสอน ศษ.บ.พลศึกษา 2-พ.ค.-59 วิชาสามัญ

10 นางสาวอังคณา  ชวนชม ครูพิเศษสอน คบ.คณิตศาสตร์ 4-พ.ย.-59 วิชาสามัญ

แผนกสามัญสัมพันธ์



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

แผนกการบัญชี

1 นางสาวเตือนใจ  ภักดีล้น ครูพิเศษสอน บธ.บ.บริหารการบัญชี 7-พ.ค.-56 บัญชี ครูท่ีปรึกษาชมรมฯ บัญชี

ครูท่ีปรึกษา

2 นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ ครูพิเศษสอน ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์บัญชี 26-พ.ย.-58 บัญชี จนท. งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ครูท่ีปรึกษา

3 นางสาวเจนจิรา  ตรีสาคร ครูพิเศษสอน บธ.บ. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 1-พ.ค.-60 บัญชี

ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ

1 Mr. Danny  Kinneging ครูพิเศษสอน Bachelor of Science in Mathematics 2-พ.ย.-58 ภาษาอังกฤษ

2 Mr. Lee Carlton Pual Hayward ครูพิเศษสอน Bachelor of Art Modern History 1-ต.ค.-54 ภาษาอังกฤษ

3 Mr. Patrick Gerard Rooney ครูพิเศษสอน Bachelor of Business Management 1-พ.ค.-60 ภาษาอังกฤษ

4 Mr. Kim Pilegaard - Christiansen ครูพิเศษสอน Bachelor of Education 1-พ.ค.-60 ภาษาอังกฤษ

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560



1 นายสมิง  กล่ินหอม ผู้ช่วยช่างไม้ฯ ช2 ป.6 1-ก.ย.-40 งานอาคารสถานท่ี

2 นางวิลาวัลย์  วรประสพ พนักงานธุรการ ส1 ม.ศ.3 1-ต.ค.-25 งานสารบรรณ

3 นายวิชิต  พันธ์ุเป่ียม พนักงานท่ัวไป บ.2 ม.6 1-พ.ย.-32 งานอาคารสถานท่ี

4 นายสมชาย คล้ายย่ิง พนักงานขับรถ ป.4 3-ม.ค.-38 พนักงานขับรถ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างประจ า  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560

หน้าท่ีงานพิเศษท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา



เจ้าหน้าท่ีธุรการ

1 นางศิริอัมพร            พลอินทร์ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ ปวส. การจัดการท่ัวไป 1-ก.ย.-29

2 น.ส.สมพร               วรรณสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1-ก.ค.-36

3 น.ส.สุพรรณี             แจ่มสว่าง เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 3-ก.ย.-44

4 น.ส.นฤมล               ปัญญาสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 1-ต.ค.-48

5 น.ส.จุรีมาศ              ป่ินแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล บธ.บ. การบัญชี 16-มิ.ย.-40

6 นางธนิดา                ยอดแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 11-มิ.ย.-53

7 น.ส.ชัญญานุช            สุดพุ่ม เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1-ธ.ค.-57

8 นางสุพรรณี              รักษาแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน      ปวส.การบัญชี 1-ธ.ค.-57

9 น.ส.นุสรา                ทองมา เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน ปวส.การตลาด 1-ธ.ค.-57

10 นางลีลาวรรณ            เกตุแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 14-ก.ย.-58

11 น.ส.วิณิชยา              บุญราช เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ศศ.บ.วิทยาศาสตร์และกีฬา 4-เม.ย.-57

12 น.ส.ศศิวิมล                มนัทยา เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17-ม.ค.-54

13 น.ส.รัตติกาล             ศรีกงพาน เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 2-ต.ค.-49

14 น.ส.หน่ึงฤดี               ศรีกลับ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7-มี.ค.-59

15 น.ส.พิไลพร               ทินสี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-ต.ค.-58

16 น.ส.ยุพาภรณ์             ฤทธ์ิเรืองรุ่ง เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14-ม.ค.-51

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หมายเหตุท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หมายเหตุท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

17 น.ส.กรรณิการ์            บีกขุนทด เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-ก.ค.-51

18 น.ส.พรนภา               สังข์กรณ์ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์บ่มเพาะ การค้าฯ บธ.บ. การบัญชี 14-ธ.ค.-52

19 น.ส.ศิรินันท์               บัวแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 2-ก.ค.-55

20 อภิพัฒน์กิจ               แก้วเนียม เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15-ก.พ.-59

21 นางวรรณวิไล             ครุฑธา เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร ศศบ. ศิลปศาสตร์การจัดการ 10-ต.ค.-59

22 นางโสภา                  แบบอย่าง เจ้าหน้าท่ีโครงงานพิเศษและบริการชุมชน บธ.บ. การจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม 5-ต.ค.-54

23 นางสาวิตรี                 สายวิเศษ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ บธ.บ. รัฐศาสตร์ 8-ม.ค.-58

24 น.ส.มลฤดี                  มรรคผล เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3-มิ.ย.-58

25 น.ส.เบญจวรรณ       วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ คบ.วิชาเอกสังคมศึกษา 10-ต.ค.-59

26 น.ส.เกศรา              นาคจันทร์ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15-พ.ค.-60

27 น.ส.ปานวาด               พูลสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว บรบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17-ก.พ.-57

28 น.ส.มณฑิรา                 สาลีกุล เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน อนุปริญญาศาสตร์ 8-ต.ค.-58

29 น.ส.สุทธิลักษณ์             ชีค า เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 9-มี.ค.-59

30 น.ส.วนิสรา            นาวินทรานนท์ เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี ปวส.เขียนแบบเคร่ืองกล 1-พ.ค.-60

31 นายปรีดี                   บูรณะสิน เจ้าหน้าท่ีศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ปวส.ช่างกลโรงงาน 6-ธ.ค.-59

32 น.ส.กัญญาภัทร       วงศ์วิริยะภัค เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-พ.ค.-60

33 น.ส.พิมพ์ใจ            วรประสพ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ปวส. การบัญชี 1-พ.ค.-60



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หมายเหตุท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

34 นายรัฐศรัณย์              ยืนมะเริง เจ้าหน้าท่ีเอกสารงานพิมพ์ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-พ.ค.-60

35 น.ส.พรหมพร           อินทรสิงห์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 1-พ.ค.-60

พนักงานปกครอง

1 นายอนุชัย                  สุริยมาศ พนักงานปกครอง น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต 21-มี.ค.-57

2 น.ส.เมธาวี              จะระงับ พนักงานปกครอง ศษ.บ. พลศึกษา 20-มิ.ย.-59

3 นายวรุตม์                   อ้อยผาดวง พนักงานปกครอง คบ. พลศึกษา 20-มิ.ย.-59

4 นายนฤชิต                  ช่วยนุกูล พนักงานปกครอง ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 1-พ.ค.-60

พนักงานขับรถ

1 นายวินัส                   หม่ืนจันทร์ พนักงานขับรถ ปวส.เทคนิคยานยนต์ 1-ก.พ.-44

2 นายพรเทพ                พ่ึงแสง พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาตอนปลาย 22-มิ.ย.-54

3 นายนัทธี                   ศรีพายัพ พนักงานขับรถ ปวช. บัญชี 10-ต.ค.-59

นักการภารโรงและแม่บ้าน

1 นายบุญรอด                คล้ามทุ่ม นักการภารโรง ป.5 24-ส.ค.-58

2 นายอุเทน                   ดีจริง นักการภารโรง ป.6 15-พ.ค.-52



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  ประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560)

หมายเหตุท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน

3 นายสาทิพย์                งามประดิษฐ์ นักการภารโรง ป.6 1-ธ.ค.-52

4 น.ส.สมปอง                 บัวใบ นักการภารโรง ป.4 7-ก.ค.-57

5 นายประหยัด               พรมมา นักการภารโรง ป.4 7-มิ.ย.-54

6 นายเจน                     ครุธวิเศษ นักการภารโรง ป.6 14-ธ.ค.-44

7 นายสมจิตร                 ครุธวิเศษ นักการภารโรง ป.6 8-ก.ย.-45

8 นางนงคราญ                หม่ืนจันทร์ แม่บ้าน ม.ศ.5 13-มี.ค.-45

9 น.ส.บุญจิรา                  กาญจนขจรกุล แม่บ้าน ป.6 3-ต.ค.-54

10 นางอัญชัญ                  พันธ์ุเป่ียม แม่บ้าน ป.4 10-ต.ค.-59

11 นางบุญยิน                   พรมมา แม่บ้าน ป.4 24-ส.ค.-58

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2560



 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษา 
และสาขาท่ีเปิดสอน 



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
1. ช่างยนต์ ยานยนต์ 
 เครื่องกลอุตสาหกรรม 
 เครื่องกลเกษตร 
2. ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 
 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์
3. ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 
 ผลิตภัณฑ์ 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
6. ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
7. ช่างเขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล 
8. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
9. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. การบัญชี การบัญชี 
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. การโรงแรม การโรงแรม 
 การโรงแรม (ทวิภาคี) 
2. การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 12 สาขาวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
1. เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
 เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
 เทคนิคเครื่องกลเกษตร 
 เทคนิคเครื่องกลเรือ (วัชรมารีน) 
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
 แม่พิมพ์โลหะ 
 แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี) 
 แม่พิมพ์พลาสติก 
 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
 ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม (NDT) 
 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 
4. ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าควบคุม 
 ไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 
 ไฟฟ้าก าลัง (ติดตั้งระบบไฟฟ้า) 
 สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิชลิน) 
 ไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 ระบบเสียงและภาพ 
6. การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
7. เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล 
8. เครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 
 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 
9. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW) 
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG) 
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (FORD) 
  



สาขาวิชา สาขางาน 
10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 
11. ช่างซ่อมอากาศยาน เทคนิคซ่อมอากาศยาน 
12. เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง งานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 
 งานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (ม.6) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

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

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 



ระบบ

ระดับช้ัน

ปวช.1 1,226 101 1,327

ปวช.2 992 181 1,173

ปวช.3 1,134 227 1,361

ปวส.1 853 229 1,082

ปวส.2 929 622 1,551

รวมท้ังหมด 5,134 1,360 6,494

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  14  มิถุนายน  2560

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560

ปกติ เทียบโอน รวม

4,791

1,360

6,494

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ปกติ

เทียบโอน

รวม



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 153 7 160 38 0 38 68 1 69 259 8 267 15 0 15

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 38 0 38 31 2 33 69 2 71 8 1 9

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 37 1 38 14 0 14 51 1 52 4 0 4

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 108 12 120 121 10 131 102 13 115 331 35 366 27 0 27

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 34 2 36 25 3 28 23 1 24 82 6 88 2 0 2

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 37 1 38 26 2 28 12 0 12 75 3 78 12 0 12

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 11 1 12 11 1 12 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 125 27 152 118 17 135 121 14 135 364 58 422 22 0 22

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 87 31 118 70 16 86 86 12 98 243 59 302 21 0 21

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 43 29 72 22 14 36 29 20 49 94 63 157 4 4 8

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 25 25 50 21 20 41 20 36 56 66 81 147 2 1 3

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 44 15 59 58 13 71 43 16 59 145 44 189 1 0 1

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 59 14 73 35 3 38 27 6 33 121 23 144 3 0 3

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 715 163 878 609 99 708 587 122 709 1911 384 2295 121 6 127

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 73 77 10 66 76 4 60 64 18 199 217 0 2 2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 48 57 12 37 49 16 37 53 37 122 159 3 3 6

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13 121 134 22 103 125 20 97 117 55 321 376 3 5 8

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1 / 2560  

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

รวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1 / 2560  

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

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 10 57 67 12 38 50 7 52 59 29 147 176 1 4 5

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 17 63 80 13 43 56 9 17 26 39 123 162 1 1 2

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 4 34 38 3 26 29 2 26 28 9 86 95 3 2 5

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 31 154 185 28 107 135 18 95 113 77 356 433 5 7 12

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 11 29 16 8 24 22 11 33 56 30 86 12 3 15

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 18 11 29 16 8 24 22 11 33 56 30 86 12 3 15

รวมท้ังส้ิน 777 449 1,226 675 317 992 647 325 972 2,099 1,091 3,190 141 21 162

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  14  มิถุนายน  2560



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 40 0 40 32 0 32 72 0 72 7 0 7

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 38 0 38 25 0 25 63 0 63 3 0 3

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 16 0 16 16 0 16 5 0 5

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 4 0 4 9 1 10 13 1 14 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนส่งฯ 0 0 0 6 9 15 6 9 15 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 37 1 38 32 3 35 69 4 73 11 0 11

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 32 3 35 27 3 30 59 6 65 7 0 7

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 28 1 29 11 6 17 39 7 46 8 0 8

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิ)  11 0 11 19 0 19 30 0 30 10 0 10

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 15 0 15 24 2 26 39 2 41 4 0 4

 - สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (NDT) 13 7 20 16 6 22 29 13 42 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (ชินแพค) 9 0 9 11 0 11 20 0 20 8 0 8

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 26 0 26 15 0 15 41 0 41 13 0 13

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 31 4 35 31 2 33 62 6 68 7 0 7

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 40 6 46 33 5 38 73 11 84 10 1 11

 - สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 9 0 9 6 0 6 15 0 15 1 0 1

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 8 0 8 10 0 10 18 0 18 0 0 0

 - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 17 0 17 12 0 12 29 0 29 5 0 5

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 33 5 38 39 3 42 72 8 80 4 0 4

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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1 / 2560  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1 / 2560  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

สาขาวิชาการก่อสร้าง

 - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 17 9 26 18 7 25 35 16 51 6 0 6

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 9 5 14 16 12 28 25 17 42 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล (TGI) 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 11 5 16 11 3 14 22 8 30 3 0 3

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 39 24 63 29 20 49 68 44 112 4 0 4

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 19 1 20 17 1 18 36 2 38 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 9 1 10 14 1 15 23 2 25 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 8 2 10 7 3 10 15 5 20 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 6 0 6 14 1 15 20 1 21 2 0 2

 - คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6) 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0

 - สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 14 10 24 0 0 0 14 10 24 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 546 90 636 504 88 592 1050 178 1228 130 1 131

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 1 37 38 1 36 37 2 73 75 0 2 2

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 5 23 28 3 35 38 8 58 66 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 17 17 2 14 16 2 31 33 0 0 0



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1 / 2560  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 6 6 12 5 8 13 11 14 25 0 1 1

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12 83 95 11 93 104 23 176 199 0 4 4

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 10 30 40 6 40 46 16 70 86 2 1 3

 - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 2 10 12 0 7 7 2 17 19 0 0 0

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 13 56 69 6 47 53 19 103 122 2 1 3

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 9 26 14 22 36 31 31 62 5 1 6

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 13 14 27 0 0 0 13 14 27 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 30 23 53 14 22 36 44 45 89 5 1 6

รวมท้ังส้ิน 601 252 853 535 250 785 1,136 502 1,638 137 7 144

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  14  มิถุนายน  2560



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - ยานยนต์ 18 1 19 42 2 44 52 2 54 16 0 16 128 5 133

 - เคร่ืองมือกล 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11

 - โครงสร้าง (ชช.) 4 1 5 15 1 16 10 0 10 0 0 0 29 2 31

 - ไฟฟ้าก าลัง 16 0 16 41 1 42 22 4 26 10 2 12 89 7 96

รวมประเภทอุตฯ 49 2 51 98 4 102 84 6 90 26 2 28 257 14 271

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 0 8 8 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 17 17

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 35 42 14 56 70 28 44 72 16 21 37 65 156 221

รวมประเภทพาณิชฯ 7 43 50 14 65 79 28 44 72 16 21 37 65 173 238

รวมท้ังส้ิน 56 45 101 112 69 181 112 50 162 42 23 65 322 187 509

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  7  มิถุนายน  2560

322          

187          

509          

ปวช.3 รวมตกรุ่น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวช.  

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

งานทะเบียน



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - เทคนิคยานยนต์ 34 1 35 47 0 47 55 0 55 136 1 137

 - เคร่ืองมือกล 21 1 22 33 4 37 31 4 35 85 9 94

 - เทคโนโลยีการเช่ือมฯ 8 0 8 21 0 21 19 0 19 48 0 48

 - ไฟฟ้าก าลัง 55 3 58 47 3 50 42 1 43 144 7 151

 - ก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5

รวมประเภทอุตฯ 118 5 123 148 7 155 152 5 157 418 17 435

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 2 16 18 3 14 17 0 0 0 5 30 35

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 28 45 18 40 58 28 51 79 63 119 182

 - เทคโนโลยีส านักงาน 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 5

 - การจัดการท่ัวไป 12 31 43 10 47 57 26 68 94 48 146 194

รวมประเภทพาณิชฯ 31 75 106 31 101 132 57 121 178 119 297 416

รวมท้ังส้ิน 149 80 229 179 108 287 209 126 335 537 314 851

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  7  มิถุนายน  2560

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

งานทะเบียน

ตกรุ่น รวม

537            

314            

851            



ระบบ

ระดับช้ัน

ปวช.1 1,133 78 1,211

ปวช.2 957 152 1,109

ปวช.3 1,053 134 1,187

ปวส.1 803 226 1,029

ปวส.2 816 346 1,162

รวมท้ังหมด 4,762 936 5,698

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560

ปกติ เทียบโอน รวม

4,762

936

5,698

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ปกติ

เทียบโอน

รวม



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 142 6 148 37 0 37 65 1 66 244 7 251 9 0 9

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 37 0 37 30 2 32 67 2 69 6 0 6

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 34 1 35 14 0 14 48 1 49 2 0 2

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 100 10 110 119 9 128 100 12 112 319 31 350 19 0 19

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 32 2 34 26 3 29 22 1 23 80 6 86 0 0 0

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 28 0 28 24 2 26 12 0 12 64 2 66 9 0 9

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 11 1 12 11 1 12 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 117 26 143 117 17 134 119 14 133 353 57 410 15 0 15

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 81 27 108 69 16 85 83 10 93 233 53 286 10 0 10

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 41 27 68 21 13 34 29 20 49 91 60 151 3 2 5

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 20 21 41 21 18 39 20 34 54 61 73 134 1 1 2

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 41 15 56 57 13 70 43 16 59 141 44 185 1 0 1

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 56 13 69 35 3 38 27 6 33 118 22 140 1 0 1

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 658 147 805 597 95 692 575 117 692 1830 359 2189 76 3 79

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 71 75 10 65 75 4 59 63 18 195 213 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 44 53 12 37 49 16 36 52 37 117 154 2 3 5

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 13 115 128 22 102 124 20 95 115 55 312 367 2 4 6

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 11 56 67 10 34 44 7 52 59 28 142 170 1 1 2

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 14 53 67 12 34 46 9 15 24 35 102 137 1 1 2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2 / 2560  

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

รวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2 / 2560  

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

รวม

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 4 36 40 3 25 28 2 24 26 9 85 94 2 1 3

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 29 145 174 25 93 118 18 91 109 72 329 401 4 3 7

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 10 26 15 8 23 22 11 33 53 29 82 10 2 12

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 16 10 26 15 8 23 22 11 33 53 29 82 10 2 12

รวมท้ังส้ิน 716 417 1,133 659 298 957 635 314 949 2,010 1,029 3,039 92 12 104

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  2561



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 39 0 39 31 0 31 70 0 70 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 37 0 37 25 0 25 62 0 62 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 16 0 16 16 0 16 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 4 0 4 9 1 10 13 1 14 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนส่งฯ 0 0 0 6 9 15 6 9 15 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 34 1 35 30 3 33 64 4 68 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 30 3 33 27 3 30 57 6 63 2 0 2

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 27 1 28 11 6 17 38 7 45 2 0 2

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิ)  11 0 11 19 0 19 30 0 30 6 0 6

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 14 0 14 24 2 26 38 2 40 1 0 1

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม (NDT) 11 7 18 0 0 0 11 7 18 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (NDT) 0 0 0 15 6 21 15 6 21 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 9 0 9 11 0 11 20 0 20 7 0 7

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 23 0 23 14 0 14 37 0 37 8 0 8

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 31 4 35 31 2 33 62 6 68 1 0 1

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 35 5 40 31 4 35 66 9 75 2 0 2

 - สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 9 0 9 6 0 6 15 0 15 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 8 0 8 10 0 10 18 0 18 0 0 0

 - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 16 0 16 12 0 12 28 0 28 3 0 3

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 32 5 37 39 3 42 71 8 79 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2 / 2560  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2 / 2560  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 17 9 26 18 7 25 35 16 51 1 0 1

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 9 5 14 16 12 28 25 17 42 1 0 1

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล (TGI) 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 5 1 6 11 3 14 16 4 20 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 35 22 57 27 20 47 62 42 104 0 0 0

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 19 1 20 17 1 18 36 2 38 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 9 1 10 14 1 15 23 2 25 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 8 2 10 7 3 10 15 5 20 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 5 0 5 14 1 15 19 1 20 1 0 1

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 8 1 9 0 0 0 8 1 9 0 0 0

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 12 10 22 0 0 0 12 10 22 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 519 86 605 495 87 582 1014 173 1187 41 0 41

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 1 35 36 1 35 36 2 70 72 0 0 0

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 5 19 24 3 35 38 8 54 62 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 17 17 2 14 16 2 31 33 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 5 3 8 5 8 13 10 11 21 0 0 0



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2 / 2560  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 11 74 85 11 92 103 22 166 188 0 1 1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 1 3 4 2 8 10 3 11 14 0 0 0

 - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 2 10 12 1 9 10 3 19 22 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 15 16 1 11 12 2 26 28 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 5 5 10 1 8 9 6 13 19 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 2 9 11 0 7 7 2 16 18 0 0 0

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 12 49 61 5 43 48 17 92 109 0 0 0

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 9 26 14 22 36 31 31 62 5 0 5

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 12 14 26 0 0 0 12 14 26 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 29 23 52 14 22 36 43 45 88 5 0 5

รวมท้ังส้ิน 571 232 803 525 244 769 1096 476 1572 46 1 47

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  2561



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - ยานยนต์ 11 0 11 33 1 34 26 2 28 12 0 12 82 3 85

 - เคร่ืองมือกล 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

 - โครงสร้าง (ชช.) 4 1 5 15 1 16 3 0 3 0 0 0 22 2 24

 - ไฟฟ้าก าลัง 11 0 11 35 1 36 12 2 14 6 2 8 64 5 69

รวมประเภทอุตฯ 33 1 34 83 3 86 41 4 45 18 2 20 175 10 185

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 0 4 4 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 13 13

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 33 40 12 45 57 17 27 44 9 16 25 45 121 166

รวมประเภทพาณิชฯ 7 37 44 12 54 66 17 27 44 9 16 25 45 134 179

รวมท้ังส้ิน 40 38 78 95 57 152 58 31 89 27 18 45 220 144 364

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  2561

220          

144          

364          

ปวช.3 รวมตกรุ่น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวช.  

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

งานทะเบียน



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - เทคนิคยานยนต์ 33 1 34 36 0 36 22 0 22 91 1 92

 - เคร่ืองมือกล 22 1 23 23 3 26 10 0 10 55 4 59

 - เทคโนโลยีการเช่ือมฯ 8 0 8 19 0 19 5 0 5 32 0 32

 - ไฟฟ้าก าลัง 54 3 57 44 2 46 11 0 11 109 5 114

รวมประเภทอุตฯ 117 5 122 122 5 127 48 0 48 287 10 297

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี 2 16 18 3 13 16 0 0 0 5 29 34

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 28 43 16 34 50 13 13 26 44 75 119

 - การจัดการท่ัวไป 12 31 43 10 45 55 6 18 24 28 94 122

รวมประเภทพาณิชฯ 29 75 104 29 92 121 19 31 50 77 198 275

รวมท้ังส้ิน 146 80 226 151 97 248 67 31 98 364 208 572

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

ตกรุ่น รวม

364            

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  2561

208            

572            

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2



ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 89 1 90

2 ช่างกลโรงงาน 106 11 117

3 ช่างเช่ือมโลหะ 27 1 28

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 115 14 129

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 83 9 92

6 ช่างก่อสร้าง 28 19 47

7 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 17 31 48

8 เมคคาทรอนิกส์ 39 13 52

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 5 29

10 การบัญชี 4 57 61

11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 31 49

12 การโรงแรม 14 64 78

13 การท่องเท่ียว 2 25 27

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 9 39

596 290 886

ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 12 1 13

2 ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 0 2

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 22 29

21 23 44

617 313 930

รวม

รวมท้ังหมด

ท่ี สาขาวิชา
ปวช. (เทียบโอน)

รวม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

ระดับ ปวช.

ท่ี สาขาวิชา
ปวช. (ปกติ)



ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเคร่ืองกล 78 9 87

2 เทคนิคการผลิต 97 11 108

3 เทคนิคโลหะ 50 7 57

4 ไฟฟ้า 111 6 117

5 อิเล็กทรอนิกส์ 54 3 57

6 ช่างก่อสร้าง 19 7 26

7 เขียนแบบเคร่ืองกล 24 12 36

8 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 40 21 61

9 ช่างอากาศยาน 17 1 18

10 เมคคาทรอนิกส์ 21 4 25

11 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 1 10

12 การบัญชี 4 65 69

13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 8 27

14 การโรงแรม 7 32 39

15 การท่องเท่ียว 0 6 6

16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 21 33

562 214 776

ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเคร่ืองกล 25 0 25

2 เทคนิคการผลิต 18 5 23

3 เทคนิคโลหะ 8 0 8

4 ไฟฟ้า 16 1 17

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 33 45

6 การจัดการท่ัวไป 10 37 47

89 76 165

651 290 941

รวม

รวมท้ังหมด

ท่ี สาขาวิชา
ปวส. (เทียบโอน)

รวม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

ระดับ ปวส.

ท่ี สาขาวิชา
ปวส. (ปกติ)



 

 

ส่วนท่ี 6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 



ราคา รวมเงิน 

ต่อหน่วย (บาท)

1 แผนกวิชาช่างโลหะ

  - เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือพัฒนาห้องเรียน 4 เคร่ือง 54,500.00 218,000.00

สาขาวิชา NDT

218,000.00รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560

(งบลงทุน)

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย



ราคา รวมเงิน 

ต่อหน่วย (บาท)

1 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

  - เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือพัฒนาห้องเรียน 4 เคร่ือง 44,000.00 176,000.00

176,000.00รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินอุดหนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2560

(งบลงทุน)

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย



ราคา รวมเงิน 

ต่อหน่วย (บาท)

1 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook 7 เคร่ือง 21,000.00 147,000.00

ให้บริการสารสนเทศของสถานศึกษา

  - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เคร่ือง 40,000.00 40,000.00

ให้บริการสารสนเทศของสถานศึกษา

  - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ตัว 30,000.00 30,000.00

บนเครือข่าย

  - โครงการจัดซ้ือชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด 83,000.00 83,000.00

  - โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์บริหารจัดการระบบ 1 ชุด 300,000.00 300,000.00

เครือข่าย

2 แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 41 เคร่ือง 25,000.00 1,025,000.00

3 แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับ Central Lab 5 เคร่ือง 25,000.00 125,000.00

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 40 เคร่ือง 25,000.00 1,000,000.00

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นักเรียน นักศึกษา

ในสถานศึกษา

2,750,000.00รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560

(ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเวลา)

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย



 

 

ส่วนท่ี 7 ข้อมูลตลาดแรงงาน 



ข้อมูลสถานประกอบการ 
สรุปข้อมูลจ านวนนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวน 

สถานประกอบการ 

จ านวน 

นักเรียน นักศึกษา 
รวมจ านวน 

นักเรียน 
ปวช. ปวส. 

1 เครื่องกลยานยนต์ 40 68 28 96 

2 โลหะการ 11 9 22 31 

3 ก่อสร้าง 5 16 - 16 

4 เครื่องมือกล 13 46 - 46 

5 เทคนิคการผลิต 7 - 23 23 

6 เขียนแบบเครื่องกล 10 19 - 19 

7 ไฟฟ้าก าลัง 62 80 18 98 

8 อิเล็กทรอนิกส์ 49 65 45 110 

9 เมคคาทรอนิกส์ 19 25 12 37 
10 เครื่องมือวัดและควบคุม 14 - 32 32 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 - 19 19 
12 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 16 32 - 32 
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 26 - 26 
14 การบัญชี 41 30 42 72 

รวม 312 416 241 657 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานประกอบการ 
สรุปข้อมูลจ านวนนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวน 

สถานประกอบการ 

จ านวน 
นักเรียน นักศึกษา 

รวมจ านวน 
นักเรียน 

ปวช. ปวส. 
1 เครื่องกลยานยนต์ 43 60 25 85 
2 โลหะการ 2 1 22 23 
3 ก่อสร้าง 22 33 25 58 
4 เครื่องมือกล 24 68 - 68 
5 เทคนิคการผลิต 18 - 44 44 
6 เขียนแบบเครื่องกล 29 21 26 47 
7 ไฟฟ้าก าลัง 45 27 69 96 
8 อิเล็กทรอนิกส์ 14 22 10 32 
9 เมคคาทรอนิกส์ 18 28 - 28 
10 เครื่องมือวัดและควบคุม 19 - 31 31 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 - 18 18 
12 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 - 12 12 
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 25 26 51 
14 การบัญชี 43 30 35 65 
15 การท่องเที่ยว 10 24 7 31 
16 การโรงแรม 26 44 52 96 

รวม 361 383 402 785 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

 
 
 
 
 

 



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายถนัดกิฐ กุชโร ปกติ ปวช.

โครงการก่อสร้างทางพิเศษหมายเลข7  ม.10 นางสาวกาญจนี ทองนาท

 ซ.วัดยางใหญ่ ต.นาจอมเทียน ต.ห้วยใหญ่ นางสาวจรีรัตน์ ชมกล่ิน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวฐานมาศ พรมมา

โทรศัพท์ 038-119064

2 บรัษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายณัฐภัทร คงยืน ปกติ ปวช.

โครงการ Terminal 21 Pattaya นายสหรัฐ เช้ือนิล

โทรศัพท์ 02-3816332 นายธีรภัทร มีมา

นายภูมิพิพัฒน์ หล่มสูงเนิน

นายศตวรรษ ปัทมเกษม

นายอนุชา มาตรา

นางสาวพิมพ์ลภัส บุญล้ า

นางสาวธนิตกุล อินทะรังษี

3 ส านักเทศบาลเมืองบ้านฉาง นางสาวพิมพ์ชนก โด่งดัง ปกติ ปวช.

ถนนเทศบาล 46 นางสาวป่ินสุดา ท่ีต้ัง

โทรศัพท์ 038 - 695234 - 6 ต่อ 222

4 บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด ปกติ ปวช.

433/2 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นางสาวป่ินอนงค์ พุ่มจ๋ิว

โทรศัพท์ 038-392200-3

5 บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)
     ปกติ     

(ย้ายท่ีฝึกงาน)
ปวช.

168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวพัณณิตา บุญญฐี

โทรศัพท์ 038-923500

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ก่อสร้ำง ครูนิเทศ ครูธวัชชัย  เจริญลำภ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์บ้ำนอ ำเภอ นำยศรำวุฒิ แซ่โซว ปกติ ปวช.

55/3  ม.3  ถ.สุขุมวิท  ต.นำจอมเทียน นำงสำวอัฐภิญญำ แดงสอำด

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี นำงสำสวจุฑำรัตน์ นุชดี

โทรศัพท์ 038 238260

2 ส ำนักงำนเทศบำลนครแหลมฉบัง นำงสำวอรวรรณ สังข์ทอง ปกติ ปวช.

99  ม.10    ต.ทุ่งสุขลำ  อ.ศรีรำชำ นำงสำวอำรียำ ประกอบธรรม

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 400808-19

3 เมืองพัทยำ นำงสำวอัจฉรำภรณ์ วงษ์ใจ ปกติ ปวช.

ถ.พัทยำเหนือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวรุ่งนภำ พบพิมำย

โทรศัพท์ 038 253124 นำงสำววรรณพร ทองพันช่ัง

4 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดชลบุรี สำขำสัตหีบ นำงสำววันวิสำข์ นิลอัมพร ปกติ ปวช.

ถ.เลียบชำยทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวอำรีรัตน์ แก้วประสิทธ์ิ

โทรศัพท์ 038 437851

5 บริษัท  สัตหีบ แซทเอลไลท์ จ ำกัด นำงสำสวณัฐริกำ บ ำรุงสุนทร ปกติ ปวช.

98/24-25  ม.9 อ.เซนสิริแยกเจ ต.สัตหีบ นำงสำวกำญจนำ รัตนวำร

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 132552  081 7582117

6 บริษัท สมบัติพลำสติก จ ำกัด นำงสำวศศิภำ กลัดเข็มทอง ปกติ ปวช.

83/17  ม.3  ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวปุณณภำ สุวรรณโชติ

โทรศัพท์ 038 239977

7 หจก.ธัญลักษณ์กำรบัญชี นำงสำวเสำวภำคย์ ช ำนำญศิลป์ ปกติ ปวช.

189/115 ม.5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์089 7422620

8 ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น สำขำนำจอมเทียน ซอย14 นำงสำววิมลสิริ วรจรำนนท์ ปกติ ปวช.

1484 ม.2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 091 0010376

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสัตหีบ นำงสำวณัฐริญำ กำญจนเกตุ ปกติ ปวช.

ถ.เลียบชำยทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวมำณิกำร์ ชม้ำย

โทรศัพท์ 038 437508

10 ร้ำนอำหำรครัวเซิร์ฟ นำงสำวโสภิดำ พุทธพินิจ ปกติ ปวช.

75/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 231958

11 บริษัท ดีไลน์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด  8/1 ซ.คีรี นำงสำววนิจศรำ เป็นเครือ ปกติ ปวช.

ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 692643

12 ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น สำขำตลำดสัตหีบ นำงสำวปณิสำ วสะหลำย ปกติ ปวช.

204-206ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบรี

โทรศัพท์ 091 0020223

13 บริษัท เรย์เดล ออโตโมทีพ(ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวอินทุอร ถำวรสวัสด์ิ ปกติ ปวช.

62  ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 954400

14 ส ำนักงำนตัวแทนประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) นำยเทอดธรรม กล่อมอ ำภำ ปกติ ปวช.

190/11 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 641687

15 บริษัท โพรเจ็ด แมนเนจจ้ิง เอ็นจิเนียร่ิง นำงสำวอัญชิสำ ผลเจริญ ปกติ ปวช.

คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

13/8 ม.1 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 941437

16 ร้ำนจ้อยโดเรดเชล นำงสำวพัชรำภรณ์ จักรใจ ปกติ ปวช.

569/8 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวสุภำฝัน ศรีนอก

โทรศัพท์ 038 222220

17 บริษัท วิลล่ำ วัลเล่ จ ำกัด นำงสำวปุยฝ้ำย ประยูรเนตร ปกติ ปวช.

9/36 ม.7 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 030677  0807160106



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

18 KLY UNIQUE PATTAYA นำงสำวณัฐชำ ทองค ำสุข ปกติ ปวช.

557  ม.2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวบุญยำพร ชำติศรี

โทรศัพท์ 038 250250 นำงสำวพรรณรำย สุดชำดี



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท แซน เบเนฟิต จ ำกัด นำยสุเมธ หัสเต็ม ปกติ ปวช.

41/1 ถ.ห้วยโป่ง-หนองขำม ต.ห้วยโป่ง นำยวงศธร โทนผลิน

อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 691600

2 ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท สัตหีบ นำยปรมัตถ์ ต้ังฤทธิกุล ปกติ ปวช.

5 ม.3 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยณัฐวัฒน์ ชนะชัย

โทรศัพท์ 081 3502129

3 ร้ำน อีส เทริน์ ศรีรำชำ นำยพงศธรศ์ ทำบรรหำร ปกติ ปวช.

135/99 ตึกคอมศรีรำชำ ช้ัน 2 ห้อง 244-245 นำยศุภกฤต ทองศิริ

ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยอภิวัฒน์ สมวันดี

โทรศัพท์ 038 328326

4 PATTAYA2U  ตึกคอมพัทยำใต้ ห้อง 3 นำยเจษฎำ หมอยำไทย ปกติ ปวช.

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยกิตติธัช เช้ืออู่ทรัพย์

โทรศัพท์ 081 1594404 นำยชุติเทพ วิเชิยร

5 ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ นำงสำวธิติพร มิตรประชำชน ปกติ ปวช.

160/4 ม.5 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวกฤษศินี นงนุช

โทรศัพท์ 038 435848 นำงสำวถิรดำ บัวระภำ

6 ร้ำน IT intention นำยวชิร พันธ์ย่ิงยง ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038 491769 นำยศุภกิจ บรรเทำ

7 โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม นำยธรำธร อุทศรี ปกติ ปวช.

181 ม.9 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยฐิรรัฐ ระวังกลำง

โทรศัพท์ 038 237299

8 บริษัท ไทยออยล์ ทูล ฯ นำงสำวพลอยพรรณ ป่ินอนงค์ ปกติ ปวช.

36/34 ม.5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยจตุพล ใจต้ัง

โทรศัพท์ 038 181751-4

9 บมจ.สรีรำชำคอนสตรัคชัน นำยธีทัต พุฒิอดิศัย ปกติ ปวช.

97 ม.3 ต.สุรศักด์ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยณัฐนันท์ ถนอมรอด

โทรศัพท์ 038 317555

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ ครูอภิชำติ  สมเช้ือ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ ครูอภิชำติ  สมเช้ือ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

10 ร้ำน SUNCOMPUTER นำยธีรภัทร์ ดวงจันทร์ ปกติ ปวช.

32/46 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 082 4692932

11 บจก.เทคโซเชียลกรุ๊ป นำยชินรอมร ฉำบพลอย ปกติ ปวช.

384/2 ม.9 ต.หนองปรือ องบำงละมุง จ.ชลบุรี นำยติณณภพ อินทรง

โทรศัพท์ 038 420372

12 โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม นำยธีรภัทร์ ทองประเสริฐ ปกติ ปวช.

33 ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 343601-7

13 ร้ำนกรีน เทคโนโลยี เซอร์วิส นำยชัยวัฒน์ ห้วยใหญ่ ปกติ ปวช.

189 ม.4 ซ.นำจอมเทียน ต.นำจอมเทียน

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 088 7914544

14 ร้ำน อีส เทริน์ พัทยำ นำยสำรินทร์ หงษ์ทอง ปกติ ปวช.

8 ม.10 ตึกคอมพัทยำ ช้ัน 3 ห้อง 3R42-43 นำยพชรพล พรมแพง

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยอภิวัฒณ์ สมวันดี

โทร 038 724064

15 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยณัฐนันท์ ถนอมรอด
        ปกติ      

 (ย้ำยท่ีฝึกงำน)
ปวช.

602 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยธีทัต พุฒิอดิศัย

โทร. 038763080

16 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) นำยพศวัต ศรีวงกต ปกติ ปวช.

สำขำบ้ำนอ ำเภอ  (ตกรุ่น)

โทร. 038 237999



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ท่ีท ำกำรไปรษณียบำงละมุง นำยวิทวัส ม่วงมณี ปกติ ปวช.

เลขท่ี 290 ม.5 ถ.สวำงฟ้ำ ซ.สวำงฟ้ำ 5 นำงสำวชิษณุชำ ใจคง

 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบรี นำงสำวรัตนชนก ทองเช้ือ

โทรศัพท์ 038 428225

2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบำงละมุง นำงสำวณัฐกำรต์ โสภำฉัตร ปกติ ปวช.

ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 223667

3 ส ำนักงำนเทสบำลต ำบลบำงเสร่ นำงสำวชนิภร ย้ิมบุบผำ ปกติ ปวช.

ถนนเทศบำล 3 ชบ 20250 นำงสำวศิริกุล แช่มขุนทด

นำงสำวดวงสมร สินลับ

นำยสุรกิจ บุญหนุน

นำงสำวสุกัญญำ รำวเรือง

นำยคงฤทธ์ิ นิลแย้ม

4 สถำนตรวจสภำพรถ หจก. จิระพนธ์ กรุ๊ป นำงสำวชนำภำ ทองเกิด ปกติ ปวช.

130/209 ม.5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำงสำวพิมภกำ เอ้ือมิตร

โทรศัพท์ 038 69001

5 Eastern IT Srieacha นำยวิศรุต สำยสุข ปกติ ปวช.

135/99 ตึกคอมสรีรำชำ ถ.สุขุมวิท นำยศักรินทร์ ผำติเสนะ

ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 328326

6 หจก.ทีมิกซ์ ครีเอเตอร์ นำยสรำยุทธ ปินะเก ปกติ ปวช.

50/3 ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 081 4101413

7 บริษัท สัตหีบ แซทเทล์ไลท์ จ ำกัด นำยกวินท์ ทรวงแก้ว ปกติ ปวช.

98/24-25 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 132552

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท วัชรมำรีน จ ำกัด นำงสำวณัฎฐณิชำ มหำโยธี ปกติ ปวช.

140/94 ม.11 ถงสุขุมวิท ต.หนองปรือ นำงสำววริษำ สุขอำษำ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 418500

9 บริษัท โฮมโปรดักส์ เว็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวนัฐวรรณ สังข์ทอง ปกติ ปวช.

133 ม.8 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวณัฐพร ส ำลี

โทรศัพท์ 033 045100

10 บริษัท เอ็ม กรุ๊ป ครอลิต้ี จ ำกัด นำยศุภณัฐ ก่ิงสวัสด์ิ ปกติ ปวช.

289/140 หมู่บ้ำนเพอรืเฟคพำร์คสุวรรณภุมิ

ซ.ร่มเกล้ำ 6/1 ถ.ร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี

กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 080 6371439

11 บริษัท โตโยต้ำ นครระยอง จ ำกัด นำงสำวพีรดำ สอบเหล็ก ปกติ ปวช.

111 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 603888

12 กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ นำงสำวจิรัสยำ เจ้ำทรัพย์ ปกติ ปวช.

1039/7 ม.1 ถ.เลียบชำยทะเล อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 437766

13 บริษัท อีสเทิร์น ครุยส์ จ ำกัด นำงสำวศศิธร ชำววังฆ้อง ปกติ ปวช.

247/124 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำงสำวตรีรัตน์ หุ่นประดิษฐ์

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 050126

14 P.P. home car นำงสำวพิจิตรำ หล่อลำภ ปกติ ปวช.

1/131 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 737744   091 4141450



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ลาแกลเลอเรีย จ ากัด นายพีรพล ทิพย์สันเทียะ ปกติ ปวช.

333 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง นายศิวกร รอดเงิน

จ.ชลบุรี นายชนาพุทธ ชัยเทวารัณย์

โทรศัพท์ 038 196333

2 บริษัท แครทโค จ ากัด นางสาววรรณภา เทียมจันทร์ ปกติ ปวช.

8/10 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายอนุวัต กมลนาวิน

โทรศัพท์ 038 604370 นายวรพล กาญจนกันติ

3 บมจ. ทีโอที นายสุรเชษฐ์ ชูวงษ์ ปกติ ปวช.

125 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 617999

4 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน นายอดิศร ทัศน์พล ปกติ ปวช.

21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายศุภกิตต์ิ อ่อนสมบุญ

จ.ชลบุรี นายสิทธิพล พ่วงความสุข

โทรศัพท์ 038 255501 นายอภิสิทธ์ิ บุญเลิศ

5 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) นายอธิยุต แย้มเพียร ปกติ ปวช.

ร้านบานานา ตึกคอมพัทยา ช้ัน3 นายสิทธิกร โชระเวก

โทรศัพท์ 085 9181863

6 THECONTRAST HOTEL นายสุภีรพัฒน์ แซ่ต้ัง ปกติ ปวช.

955/10 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 010890

7 K.M IT.COM (ตึกคอมศรีราชา) นายทรงศักด์ิ ฉุยฉาย ปกติ ปวช.

135/99  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมบูรณ์ หุนแสนสุข

8 บรษัท ไทยซาวด์ พัทยา จ ากัด นางสาวยูโกะ ยาโน ปกติ ปวช.

301/30 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089 0275393

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท เจ เอ็ม คอมเทค จ ากัด นายรสิน บัวบานตรู่ ปกติ ปวช.

170/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศุภวิชญ์ สืบส าราญ

โทรศัพท์ 082 4687040 นายธีรภัทร การเกต

10 บริษัท สมบัติพลาสติก จ ากัด นายปองพล เจริญสุข ปกติ ปวช.

83/17 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 239977

11 ร้านเอฟอิเล็คทรอนิกส์ นายศักดิธัช โสภากร ปกติ ปวช.

24/4 ม.9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง นายอณารัก ประมูลเรือง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 080 6202276

12 บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง 1977 จ ากัด นายนันทนัท สุขะ ปกติ ปวช.

56/13 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 032318

13 บริษัท พิทักษ์พัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด นายกฤตวัฒน์ สาลิกา ปกติ ปวช.

112/141-142 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี นายจักรกฤษ ดวงประทีปเรือง

โทรศัพท์ 038 784777 นายศิรวิทย์ เจริญศรี

14 บริษัท ธนะสิทธิ อินเตอร์ไพรส์ จ ากัด นายธนายุทธ สองแกะ ปกติ ปวช.

171/35 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายพงศกร สุทรากุล

จ.ชลบุรี นายกายสิทธ์ิ ปัณวรรณ์

โทรศัพท์ 038 076229 นายพงศกร หนองเทา

15 เทศบาลนครแหลมฉบัง นายอนรัตน์ เกิดรอด ปกติ ปวช.

99 ม.10 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิทธิพล แตงน้อย

โทรศัพท์ 038 400808

16 DCO COMPUTER นายภานุพงส์ กลัดเย็น ปกติ ปวช.

305/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายศรายุทธ อารีย์

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 080 6329235



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

17 ร้านมานะแอร์ เซอ์วิส นายวัชระ กุนทะโสม ปกติ ปวช.

116/1 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง นายพุฒิพงษ์ อินฉุย

จ.ระยอง  โทรศัพท์ 087 7879530

18 บริษัท เค แอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายเกรียรติพงศ์ จุนเทพ ปกติ ปวช.

114/132 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายปรัชญา ยาสะบู่

โทรศัพท์ 038 701868-9 นายณัชนันท์ คงข า

19 หจก อาร์ ที เอ็น ฮีทเตอร์ นายภานุพงศ์ แก้วพร้อม ปกติ ปวช.

78/22 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 113881

20 APPLE REPAIR SHOP นายชยพล ชนะนา ปกติ ปวช.

20/374 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายสุทธาดา สีพลอย

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089 4889980

21 ส านักงานบริการลูกค้า กสท สัตหีบ นายบัญชา สุนทรอินทร์ ปกติ ปวช.

5 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสงกรานต์ ป้อมเช้า

โทรศัพท์ 081 3502129 นายธนภัทร สัญญพรหม

นายสรวิชญ์ เผือกทิม

นายพีรวัส วงษ์แก้ว

22 AA BIO CO., LTD. นายวัสูตทวี เจริญรส ปกติ ปวช.

16/9 ม.5 บ้านฉาง-พลา ต.บ้านฉาง จ.ระยอง นายสุพรีม สุนทร

โทรศัพท์ 091 7953697

23 Flow Tech World นายนพรัตน์ เสนีย์วรรณ ปกติ ปวช.

16  ม.8 ถ.เรียบทางรถไฟ ต.หนองปลาไหล นายธนพร วรรณนาค

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายพงศกร รู้ขาย

โทรศัพท์ 091 8830607



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

24 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส นายธีรภัทร ผดุงศรี ปกติ ปวช.

จ ากัด 35 ถ.ทางหลวงระยองสานย 3191

ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 682823

25 บริษัท สยามโกชิมานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด นางสาวลลิดา มากจันทร์ ปกติ ปวช.

60 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายอาทร ใจใส

โทรศัพท์ 038 891272-5 ต่อ 77

26 PERFECT AUDIO นายนิคม ค านาค ปกติ ปวช.

207/65 ม.3 ต.บ้านฉาง-ยายร้า ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 089 7508566

27 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายสหัสวรรษ พิมเสน ปกติ ปวช.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายพชร สันติชัยรัตน์

โทรศัพท์ 038 359000 ต่อ 2835

28 โรงแรมสยามแอ็ทสยามพัทยา นายวัชรพงษ์ สังสินชัย ปกติ ปวช.

390 ม.9 ถ.พัทยาสาย2 ต.หนองปรือ นายธนวัฒน์ ใจจ าเริญ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสหรัฐ กล่ิมขจร

โทรศัพท์ 038 930600

29 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท นายธนกร ชูวงษ์ ปกติ ปวช.

19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 702777

30 บริษัท พีพีพี เคหะภัณฑ์ จ ากัด นายปณชัย ตองอ่อน ปกติ ปวช.

140/90 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ

อ าเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0-3833-2781-3

31 ห้างหุ้นส่วน โมเดิร์น แอร์ แอนด์ เซอร์วิส นายประกอบพร ม่ันถ่ิน ปกติ ปวช.

66/3233 ม.3 ต.พลา อ.บ้างฉาง (ย้ายท่ีฝึกงาน)

จ.ระยอง 21130 โทร. 038 602258-9



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท โอกิโนะ กิเคน (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยธีรภัทร อุตโม ปกติ ปวช.

325/10 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำงสำวพิมลวรรณ พิศภำ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  089 0961946 , 038 231328

2 บริษัท เอช ซี สตำร์ค จ ำกัด นำงสำวภูริมำศ ซุ่นฮวด ปกติ ปวช.

5 ถ.ไอ-สำมเอ นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

ต.มำบตำพุด จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683077 ต่อ 119 , 038 683084

3 บริษัท ควอลิเทค จ ำกัด (มหำชน) นำงสำววรำรัตน์ เยียวยำสัตว์ ปกติ ปวช.

21/3 ถ.บ้ำนพลง ต.มำบตำพุด อ.เมือง ระยอง นำงสำววรรณวิสำ ปุริโสดม

โทรศัพท์ 038 691408 10

4 บริษัท โอคำยำม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวชุตินันท์ บุญเสมอ ปกติ ปวช.

49/27 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 401561 ต่อ 312 , 038 401561

5 บริษัท ไทย-สแกนดิด สตีล จ ำกัด นำงสำววริษำ ขุนจัตุรัส ปกติ ปวช.

7 ถ.ไอ5 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นำงสำววรณิกำ จูไต๋

ต.มำบตำพุด จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683070 ต่อ 1705

6 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส นำงสำวฐิตำพร วงศ์อร่ำมวิลัย ปกติ ปวช.

จ ำกัด 36/34 ม.5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี นำงสำวเกวลิน อินละมุ

โทรศัพท์ 038 181751-4 , 038 722295-7 นำงสำวสุดำรัตน์ ภูกันดำน

นำงสำวมนัญชยำ จันทร์ค ำ

7 บริษัท พีพีพี เคหะภัณฑ์ จ ำกัด นำงสำววิลำสินี พรมร้อยโท ปกติ ปวช.

140/90 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง ชลบุรี นำงสำวกัญญำณัฐ ภู่ธงแก้ว

โทรศัพท์ 038 332781 3 นำยธีรศำนต์ รุ่งโรจน์

นำยศิริเดช ภิรมย์สุข

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเณศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเณศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียส โซลูช่ัน จ ำกัด นำงสำวธนพร มหำวัจน์ ปกติ ปวช.

450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 689300

9 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวยอแสง สุทธิประภำ ปกติ ปวช.

50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 493725 ต่อ 55468

10 บริษัท สวัสด์ิอุดม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำงสำวจุฑำมำศ เสมศรี ปกติ ปวช.

11/1 ถ.เจริญพัฒนำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 885370-1



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ปตท จ ำกัด นำยณัฐธำดำ ถำปำบุตร ปกติ ปวช.

555 ถ.วิภำวดีรังสิต กรุงเทพฯ นำยอนำวิล โชพลกรัง

โทรศัพท์ 025 372000 นำยศุภณัฐ บัวเพ็ชร

นำยธิติวุฒิ กอทอง

2 บริษัท เอซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน นำยพรรษกร เจริญทรัพย์ ปกติ ปวช.

จ ำกัด 43/7 ม.8 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ นำยจิรกิตต์ เล็กโล่ง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 029140ต่อ4 นำยพชร อินทศร

3 บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จ ำกัด นำยนพรุจ เชยประโคน ปกติ ปวช.

83/5 ม.1 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง ระยอง นำยภัคธร หอมช่ืน

โทรศัพท์ 038 605113

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เช่ือมโลหะ ครูนิเทศ ครูสมชำย  กำญจนสมคิด

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ดิ เอ็นจิเนีย ร่ิง เฮาส์ จ ากัด นายธนภูมิ สุวรรณ์ ปกติ ปวช.

56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายเพชรประจักษ์ บุญก้อน

โทรศัพท์ 038 239710 นายรัชพล ศรีเลิศรส

2 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายรชต ทรงมาลัย ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอัษฎากร อุทัยรัตน์

โทรศัพท์ 038 437103 นายวรพงษ์ จันดาหาร

นายนราธิป ภัทรมณฑา

นายทศพล แก้วปราณีต

3 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นายพีรพัฒน์ สุขเกษม ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศิรวิชญ์ เหมือนพันธ์ุ

นายโยธิน บัวธิป

4 บริษัท กสท.โทรคมนาคม สนง.บริการลูกค้า นายมังกรทอง จันทร์เขียว ปกติ ปวช.

กสท.มาบตาพุด 19 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด

สาย6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033 658660-3ต่อ4211

5 โรงไฟฟ้าบางปะกง นายพุทธิพงศ์ จารุธัมโม ปกติ ปวช.

4 หมู่6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038 5734207ต่อ27412

6 กองบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง1/3 นายธนภัทร คงขาว ปกติ ปวช.

285 ม.6(สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่) ต.ทุ่งขลา นายศิภิศักย์ สุขโต

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 351331

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน นายปิยวัฒน์ เตชานันท์ ปกติ ปวช.

61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นายธนบัตร ชัยรักษา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 111854 นางสาวปภาวรินทร์ วัดห้อย

8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน นายอัมรินทร์ รัตนสูงเนิน ปกติ ปวช.

5 ถ.บางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี นายพีรณัฐ โกศล

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 381071 นายศุภกร สุทธสาคร

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำณจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำณจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) นายอานันท์ ศรีกลม ปกติ ปวช.

202 ม.3 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศิริชัย คงขาว

โทรศัพท์ 038 490760 7

10 บริษัท สวัสด์ิอุดม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายธนพงษ์ ใจคิด. ปกติ ปวช.

11/1 ถ.เจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 685370-1

11 บริษัท SCG-DOW GROUP นายศุภากร สายแวว ปกติ ปวช.

8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 683991

12 โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป นางสาวลักษณ์สินี สิงห์เถ่ือน ปกติ ปวช.

353 ถ.พระต าหนัก พัทยา จ.ชลบุรี นายเอกราช เมืองหลา

นายรติพงษ์ รุ่มนาค

นายสิทธิชัย อันนา

13 บริษัม ไทยออยล์ ทูล แมซีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส นางสาวจิรครินทร์ บุญธรรม ปกติ ปวช.

จ ากัด 36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 181751-4

14 ร้านสงวน 416/1 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ นายธนกฤต ละอองเอก ปกติ ปวช.

จ.ชลบุรี นายพัฒนะ จารนัย

โทรศัพท์ 038 437324 นายศักด์ิสิทธิ ศิริลพ

15 บริษัท เคอร่ีสยามซัพอร์ต นางสาวสุพิชชา อ าพาพันธ์ ปกติ ปวช.

113/1 ม.9 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวพรจรัส แซ่แต

โทรศัพท์ 038 325302 นางสาวสุจินันท์ กล่ินสุคนธ์

16 บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จ ากัด นายภัทร ณ รังสี ปกติ ปวช.

90 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 682341

17 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด นายชยุตพงษ์ ชมพู ปกติ ปวช.

4 ซ.G-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นายธนกฤต ปลวกแก้ว

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำณจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

18 กิตติ แอร์  58/55 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง นายกิตติพงษ์ นาแล ปกติ ปวช.

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 602206

19 บริษัท วงศ์อมาตย์ นร์อนเนอร์ต้ี ดีเวลลอป นายสมพล แสนกล้า ปกติ ปวช.

เม้นท์ จ ากัด  406/329-332  ม.12 นายวรวิช ตันติมิตร

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายรัฐธรรมนูฐ สิงห์ทอง

โทรศัพท์ 038 225830

20 บริษัท พีซัค เซส เอ็นจิเนียร์ จ ากัด นายเมธาสิทธ์ิ วิทยา ปกติ ปวช.

9/87 ซ.ประชาช่ืน ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 691309

21 ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นายวนเชษฐ์ สมบัติเป่ียม ปกติ ปวช.

59 ม.3 ถ.เทศบาล1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 239439-40

22 บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล นายจีรวัฒน์ จิรวัฒนธรรม ปกติ ปวช.

จ ากัด

23 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาคกลาง นายภัทรชัย เทียนวงศ์ ปกติ ปวช.

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 455291

24 ร้านศุภชัย อิเล็กทรอนิกส์ นายชัชวาลย์ แซ่ล้ิว ปกติ ปวช.

25/5 ถ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 094 7925006

25 บริษัท ศรีราชาทีวี วิดีโอ จ ากัด นายจักรกฤษณ์ อนุภักด์ิ ปกติ ปวช.

198/2 ถ.เจิมจอมทอง ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 310262

26 บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด นายฐาปกรณ์ ฮวดศรี ปกติ ปวช.

500/9 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 953400



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำณจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

27 บริษัท เพค อินดัสทริส จ ากัด นายอ าพล แสวงชอบ ปกติ ปวช.

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 480109

28 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) นายพิสิษฐ ทองทรัพย์ ปกติ ปวช.

99/149 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 237999

29 ร้านซุปเปอร์คลีนแอร์ นายณัฐวุฒิ พรมคง ปกติ ปวช.

13/11 ม.7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 098 9901966

30 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จ ากัด นางสาวณัชตชา อ่อนประดับกุล ปกติ ปวช.

2และ6 ถ.I-3A นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683843-8

31 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบ้ิลยูซีเอ็ม เทคนิคอล นางสาววริษา แสนโน ปกติ ปวช.

เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย ซ.ชัยพฤกษ์

ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 688614

32 บริษัท บี พี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด นายอนุภาพ พิมพ์สกุล ปกติ ปวช.

77 ม.5 ถ.สุขุมวิท ซ.ไหหล า3 ต.เหมือง

อ.เมือง จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 387141

33 บริษัท บิก อิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายพีรพัฒน์ แย้มช่ืน ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038119870ต่อ105

34 บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) นายวุฒิพงษ์ แก้วคง ปกติ ปวช.

จ ากัด 34 ม.4 จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 458000

35 การไฟฟ้าส่วน๓มิภาคอ าเภอบ้านฉาง นายนัฐพงษ์ ลาวรรณ ปกติ ปวช.

135/6 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 601566



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำณจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

36 บริษัท โทเทิล เวย์อิมเมจ จ ากัด นายธนวัฒน์ ส าเร็จดี ปกติ ปวช.

687 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 480467

37 บริษัท เอพี ยูไนเทค จ ากัด นายนวกฤษ หิตาชาติ ปกติ ปวช.

60/41 ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฐปพน โอวาท

โทรศัพท์ 038 338822 นายสหภาพ ยังอยู่สุข

38 Toshiba machine manufacturing นายวิศวกิจ ไทยนิคม ปกติ ปวช.

(Thailand) Co.,Ltd 7/499 ม.6

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 027313-15

39 บริษัท ไมค์ การ์เด้นวิลล่า จ ากัด นางสาวญาณิศา โอชารส ปกติ ปวช.

221/71-72 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวนัฐริกา หลักเมือง

โทรศัพท์ 038 416622

40 บริษัท บางกอกอินดัส เทรียลแก๊ส จ ากัด นายกองทัพ ไร้กะ ปกติ ปวช.

14 ถ.I-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายทศพร วงษ์เหรียญทอง

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683283-6

41 The Contrast ; Hotel นายศุภชัย แรมวงษ์ ปกติ ปวช.

955/100 ,.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 010890

42 บริษัท เอดีโอ เบสทเวิร์ค จ ากัด นายทรงยศ ประดิษฐ์ธรรม ปกติ ปวช.

107/6 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 604672

43 ร้านรัตนชัยเซ็นเตอร์ นายภัทร นิลวงศ์ ปกติ ปวช.

242 ม.5 ถ.สว่างฟ้า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 726513



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำณจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

44 บริษัทไทยซัมมิท เคเบ้ิล แอนด์ พาร์ท จ ากัด นยาธนพนธ์ เหลวแตว ปกติ ปวช.

150/14,1720 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมป่ิน นายนัฐพงษ์ แก้วธรรม

ทอง2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายภานุพัฒน์ ใจบุญ

โทรศัพท์ <038>347062-69

45 บริษัทบิก อิเลคทริด แอนด์ ดอนสรัดช่ัน  จ ากัด นายยศนนท์ ด าพิกล ปกติ ปวช.

111/111 ม.10 ต.ทุ่งลุขลา นายธนโชติ สกุลทอง

 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

46 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เวอร์วิส นายพุฒิพงศ์ สุวรรณชาติ ปกติ ปวช.

จ ากัด ถ.ทางหลวงระยองสาย3191 ต.ห้วยโป่ง

อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์038-682611

47 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา 65 นายจิรายุส ตรีพัฒนกุล ปกติ ปวช.

ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสรวรรษ แก้วเหง้าศรี

โทรศัพท์ 038 322609

48 บริษัท โอคายาม่า (ปทท) จ ากัด นายธีรพล เปรมจิต ปกติ ปวช.

49/27 ม.5 ต.ทุ่งกุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรี

โทรศัพท์ 038 401561-30

49 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นายนาวินท์ ศรีเจริญ ปกติ ปวช.

50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง นายชนาธิป คุณศรี ปกติ ปวช.

285/2  ม.7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 350827

52 โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์พาเลซ นางสาวทิพย์กัลยา ชลธาร ปกติ ปวช.

99/1 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 332712

53 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ นายจีระพงษ์ นวลมะ ปกติ ปวช.

นายณัฐวัฒน์ สมุทรล้อม

นายอภินันท์ กลัมภากร



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา นายวงศกร ณ ตะก่ัวทุ่ง ปกติ ปวช.

65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 322609

2 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสจ ากัด นายโชติวัฒน์ จ่ันธรรม ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038 181751 -4 นายพัชรพล ชุมดี

3 บริษัท เอ็น แอคทีฟ จ ากัด นายปฏิพล ชาญธัญกรรม ปกติ ปวช.

371/77 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 101833

4 หจก.เอ็ม เค ซี แมชช่ันเนอร่ี แอนด์ ซัพพลาย นายธีรนัย ปลวกแก้ว ปกติ ปวช.

36/2 ม.6 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์ 089 8334831

5 บริษัท วิมลรัตน์ฮาร์แวร์ จ ากัด นางสาววริษฐา อยู่ในวงษ์ ปกติ ปวช.

137/11 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 094 9250444

6 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด นายชินดนัย ธรรมโชติ ปกติ ปวช.

35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 682823

7 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด นายชัยวัฒน์ บุตรน  าเพ็ชร ปกติ ปวช.

210/2-3 ถ.บางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมือง นายธนวินท์ ศิริวรรณ

จ.ชลบุรี  โทรสัพท์ 086 8832222

8 บริษัทโพรเจ็คแมนเน็จจิ งเอ็นจิเนียร่ิงคอร์ปอ นายปารมี ศรีเสวกร์ ปกติ ปวช.

เรช่ัน จ ากัด  13/8 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง นายชยานันต์ งามสัมฤทธ์ิ

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 941437 นายอิรพงษ์ ตุ่มหนแย้ม

9 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด นายสุวัชญา มิตรประยูร ปกติ ปวช.

111/1,10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038823599-610

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

10 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล นายพีรพัฒน์ รอดคร้าม ปกติ ปวช.

328/1 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 488777

11 บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายสิทธิศักด์ิ ชินธกุล ปกติ ปวช.

172/2 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038 533103-10

12 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวปิยฉัตร บุญห่วง ปกติ ปวช.

602 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม นางสาวปราถนา อาวาสพรม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอิทธิพล อังคนาวิน

โทรสัพท์ 038 763083 นายนัทรินดา สารบูรณ์

นายธีรยุทธ สิงห์เงิน

นายศาธิก สังข์ทอง

นายกฤษณะ รัตนกุล

นายนันทวัฒน์ สุรินทร์อาภรณ์

13 บริษัท ศรีราชาโฟล์ตคลิฟ แอนด์ นางสาวอุมาพร ชนะ ปกติ ปวช.

ไฮโดรลิค จ ากัด

6/9 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 761351



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายยศ ศิริจัด ปกติ ปวช.

137/27 ถ.สุขุมวิท ต.สรีราชา อ.ศรีราชา นายปรเมศร์ ตุติ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 328 323

2 บริษัท พัทยาฮอนด้าคาร์ จ ากัด นายกรณ์ดนัย พุ่มโพธ์ิทอง ปกติ ปวช.

88/88 หมู่2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายสิทธิกร พลูส าราญ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 237 888 นายปาณัท สุดพิทักษ์

3 บริษัท พัทยาท๊อป คาร์ จ ากัด นายโกศล พรมลา ปกติ ปวช.

15/69 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายพินวัตร กระโพธ์ิ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 232999

4 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายวีระศักด์ิ วงษ์พันเสือ ปกติ ปวช.

(สาขานาจอมเทียน) 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท นายศรราม แซ่ล้ี

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณัฐวุฒิ โพธ์ิงาม

โทรศัพท์ 038 255663 นายศัตราวุธ สุขเสน

นายสรรพวัฒ ช่ืนพิทักษ์

นายศักด์ิพล สัมโย

5 บริษัท โตโยต้าพัทยา จ ากัด สาขาสัตหีบ 19/98 นายศุภกฤกษ์ เอ่ีนมสอาด ปกติ ปวช.

ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-435650655

6 บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จ ากัด(สนญ).222 ม.2 นายณัฐนนท์ ถมเขียว ปกติ ปวช.

ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณัชพล สุนันทสมบูรณ์

โทรศัพท์ 038-255800200-202 นายศิวกร บุญประกอบ

นายชินกฤต นาคศรีสุข

7 บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จ ากัด นายศักด์ิมงคล อิทปัญญา ปกติ ปวช.

18/4 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-719999

8 บริษัท วัชร มารีน จ ากัด  140/94 ม.11 นายธิติพัทธ์ สีสัน ปกติ ปวช.

ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิทวัส โชนาม

โทรศัพท์ 038-418500 นายสิรดนัย สีดก

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เทคนิคยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูวินัย  เล็กเมือง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เทคนิคยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูวินัย  เล็กเมือง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 ร้านศิริอนันต์ การยาง นายณัฐดนัย กาญจนเกตุ ปกติ ปวช.

นายศิวกร อุทยานิก

โทรศัพท์  084 9419636

10 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายคามิน พงษ์มณี ปกติ ปวช.

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา 70/1 ม.2 นายรชพงศ์ วงศ์อยู่

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายพิชยะ ม่วงโพธ์ิ

โทรศัพท์ 038 698035

11 บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด นายวีรยุทธ์ หล้าหิบ ปกติ ปวช.

308/4 ม.12 ถ.ทัพพะยา ต.หนองปรือ นายกัมปนาท มุลตรีแก้ว

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายปฏิพัทธ์ิ แซ่อวน

โทร. 038 252412-3



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท พี โอ ซี ฟีนิกษ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ นายติณห์ ชุมเกษียร ปกติ ปวช.

คันทรีคลับ จ ากัด 111 ม.9 ถ.สุขาภิบาล2 นายชณัฐ ปรีดา

ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายณัฏฐ์ พ่ึงแสง

โทรศัพท์ 038 239391 5

2 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ากัด นายภูริเดช ศรีพ่อง ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038 235 600

3 บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี จ ากัดสาขา2 นายชุติพนธ์ ทองแก้ว ปกติ ปวช.

88-88/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนวปดล ประทุมไทย

โทรศัพท์ 038-355222-33

4 บริษัม อีซูซุ เซลส์ จ ากัด (สาขาพัทยา) นายเสกสันต์ แก้วโท ปกติ ปวช.

329/2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธนกร ประกอบธรรม

โทร 038 720580-1

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ช่ำงยนต์กลเกษตร ครูนิเทศ ครูวินัย  เล็กเมือง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สล็อท-นานไก จ ากัด 163/40 ม.7 นายอภิวัฒน์ หงษ์ทอง ปกติ ปวช.

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนิรวัฒน์ บุญช้ัน

โทรศัพท์ 038-351381-4 นายภูรินท์ มาลา

2 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายนิธิพงศ์ สุวรรณเจดี ปกติ ปวช.

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายรัฐธรรมนูญ ก๋าวิชัย

โทรศัพท์ 038-181751-4 นายกรวีร์ เคหะพุฒ

นายธีรภัทร พ่วงพี

นายประเดิมพงษ์ ผ่องแผ้ว

นายปฏิภาณ นิตยโต

นายวุฒิชัย นันทะพันธ์

นางสาวจุฑามาศ แจ้งประเสริฐ

นายวีรชัย มะลิ

นายจีรวัฒน์ วงษาพันธ์

นายปฎิภาณ ลักษณะวิมล

นายณัฐภูมิ อินทะมาลี

นายนพวิชญ์ พละศักด์ิ

นายธรรมนูญ นิลลออศรีสกุล

3 บริษัท เอ็น ดัมเบิลยู อี เอ็นเจอเนียร่ิง จ ากัด นายชัยกฤต แก่นจันทร์ ปกติ ปวช.

180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายปณิธาน พรมภักดี

โทรศัพท์ 038-762880 นายปุญชรัสม์ิ กูบทอง

นางสาวภาวิณี สิทธิเวช

4 บริษัท เอซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายธเนศ สโมสร ปกติ ปวช.

43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา นายมาโนช ลิมพวัฒน์

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-02914-4 นายบุญมี ตาลเงิน

นายภดล ช่ืนชม

5 บริษัท ยูนิเวอร์แซลโพลีแบค จ ากัด นายเนติพงษ์ ทิพย์ประเวช ปกติ ปวช.

49/22 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธนากร ช่ืนบาล

โทรศัพท์ 038-494076-7 นายณัฐปคัลภ์ ไวทยะวณิช

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เคร่ืองมือกล ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เคร่ืองมือกล ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 บริษัท เจ เอ วาย เอ็นจิเนียริง จ ากัด นายกิตติศักด์ิ จงกลาง ปกติ ปวช.

114 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายณัฐนันท์ กุลดิลกโกวิท

โทรศัพท์ 038-343901 นายสมพล หม่ืนขันแก้ว

นายประพัทธ์พงษ์ โสดกลาง

นายสุทธิชาติ สิงหธาราม

นางสาวณัฏฐณิชา พัทธสิม

7 บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด นายคมเดช ป่ินแก้ว ปกติ ปวช.

7/447 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-018261-69

8 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนีย จ ากัด นายอนันต์ เทียนขุนทด ปกติ ปวช.

2002/1 ม.2 การท่าเรือสัตหีบ ต.แสมสาร นายภูมินทร์ เหมะ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพัชรพนธ์ จิราษฎร์

โทรศัพท์ 033-047167 นายภานุพงษ์ บุญธรรม

9 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ ากัด นายพันกร หอมช่ืน ปกติ ปวช.

3 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-698800

10 บริษัท มาสเตอร์โกลด์ จ ากัด 20 ม.1 นายยอดเพชร แก้ววิเศษ ปกติ ปวช.

ซ.คลองน้อย ต.แม่น้ าคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-913031-3

11 บริษัท นัมเบอร์วัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวรายุทธ พลคง ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 086 3289640  0838906444 นายดนุพล ปอทอง

นายสุรศักด์ิ ศรีเกษตร

12 บริษัท นิว เซอร์กิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายอิทธิพล เข็มทอง ปกติ ปวช.

106/39 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 070661 , 086 3342108

13 บริษัท เอ็น ดับเบ้ิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายธนพล สอนพัน ปกติ ปวช.

180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 762860 , 870



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สมบัติพลาสติก จ ากัด นางสาวชญานี ภู่ทอง ปกติ ปวส.

83/17 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางพัฑฒิดา ปราบมะเริง

โทรศัพท์ 084 8736359 นางสาวดลยา มากุลชร

นางสาวจันทร์จิรา กปิญชธานนท์

นางชุติมา สกุลดี

2 ส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ นางสาวณัฐนรี บุญระยอง ปกติ ปวส.

ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวกมลวรรณ อรุณรัตน์

โทรศัพท์ 038 438535

3 บริษัท สวิสชิฟ ฟาร์ม จ ากัด (เขาชีจรรย์) นางสาวนันท์นภัส เรไร ปกติ ปวส.

19/20  ม.7  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวเสาวณีย์ เจริญแสง

โทรศัพท์ 099 1234134

4 อู่อ่าวอุดมการช่างพัทยา นางสาวปล้ืมชนก ไทยเจริญ ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 086 322322 นางสาวสุกัญญา ไทยเดช

5 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด นางสาวจันทร์จิรา เล้ียงบ ารุง ปกติ ปวส.

333/99 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาววราภรณ์ เกิดตระกูลทรัพย์

โทรศัพท์ 033 003999 ต่อ 1701

6 บริษัท พัทยา แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด นายทัศนัย สุ่มมาตย์ ปกติ ปวส.

565/102 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี นางสาวอัจฉราพร เดวีเลาะ

โทรศัพท์ 084 3529991 นางสาวภัทรวดี มีเจริญ

นางสาวนนทกานต์ หอมพนม

นางสาวสุภาวดี ตรัยกิตติคุณ

7 บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟซี จ ากัด นางสาววรัญญา โยธาราช ปกติ ปวส.

789/25 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง นางสาวสุวรรณา นาประทาย

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 296328-30

8 บริษัท บ้านอ าเภอเทรดด้ิง จ ากัด นางสาวเกศราภรณ์ แบบอย่าง ปกติ ปวส.

31 ม.2 ต.นาจอมทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 237557

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ากัด นางสาวนิศาชล ชัยสมิต ปกติ ปวส.

99/96 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวปภัสสร เนียมสมบูรณ์

โทรศัพท์ 038 235600 นางสาวนริศา ศรีสุนทร

นางสาวศุภกานต์ ศุภรัตน์

10 The Piaaa Company นางสาวณัฐธิดา กล่ันทอง ปกติ ปวส.

61/136 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 061 4120400  082 4757557

11 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวณัฐมล เกตุเพชร ปกติ ปวส.

602 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม นางสาวอัญชิสา คงยืน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 763083

12 เทศบาลต าบลบางละมุง ถ.บางละมุง 12/2 นางสาวเอ้ืองฟ้า สืบสิงห์ ปกติ ปวส.

ต.บางละมุง  อ.บางละมุง จ.หวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 038 240881-4 ต่อ 103, 108

13 ร้าน Swensens Lotus Sattahip นางสาวณัฐธิดา เหลืองประชาภรณ์ ปกติ ปวส.

179 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 439007

14 บริษัท ไดก้ิน คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จ ากัด นางสาวนารีนาท อุไรรัตน์ ปกติ ปวส.

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

โทรศัพทื 038 650060-114

15 บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด นางสาวบงกชพร ผิวเขียว ปกติ ปวส.

210/19 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตกรุ่น)

โทรศัพท์ 038 119321 ย้ายท่ีฝึกงาน

16 ร้านมะปรางดาวเทียม นางสาววลัยลักษณ์ บริสุทธ์ิ ปกติ ปวส.

139/36 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตกรุ่น)

โทรศัพท์ 087 6660439



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

17 เมืองพัทยา นางสาวปานฤทัย บุยเหมาะ ปกติ ปวส.

ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพทื 038 253124

18 ส านักงานสรรพกรพ้ืนท่ีสาขาบางละมุง 2 นางสาวภัทรวดี สีสน ปกติ ปวส.

404 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 251750

19 ส านักงานศูนย์ประสานงานระบบเทียบโอน นางสาวปฏิมาพร ยารังษี ปกติ ปวส.

วิทยาลัยเทคนิตสัตหีบ 61/72 ม.8 ต.สัตหีบ

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 435993

20 บริษัท อีสเทริน์ ไทย ไรเคอร์ จ ากัด นางสาวไพลิน รอดคล้าม ปกติ ปวส.

100/88 ถ.สุขุมวิท จ.ชลบุรี นางสาวอิศราภรณ์ อโนราช

โทรศัพท์ 038 255255

21 บริษัท อีสเทิร์นไทย ไรเดอร์ จ ากัด นางสาวไพริน บางแก้ว ปกติ ปวส.

100/88 ถ.สุขุมวิท จ.ชลบุรี นางสาวอิศราภรณ์ อิโนราช

โทรศัพท์ 038 255255

22 บริษัท ปตท. จ ากัด นางสาวชุติมา บางแก้ว ปกติ ปวส.

23 บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด นายคมเดช ป่ินแก้ว ปกติ ปวส.

7/447 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-018261-69



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จ ากัด นายปัญญาโรจน์ ท่ีหมาย ปกติ ปวส.

64/19 ม.4 ถ.ไฮเวย์ 331 ต.ปลวกแดง นายวัชรพล พุ่มโพธ์ิทอง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 927999

2 บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จ ากัด นายพาณิชย์ จันลา ปกติ ปวส.

12/11 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายวรเทพ เช้ืออาลย์

โทรศัพท์ 038 739245 นายทองประพัน ศรีผุย

3 บริษัท มาสเตอร์สกิลลี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด นายณัฐวีณ์ กฤตนเวท ปกติ ปวส.

201 ม.3 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวรกิจ บัวค า

โทรศัพท์ 086 8475443 นายธิติ พันธ์ไพศาล

นายศรเทพ โรปรัมย์

4 บริษัท ไมย์เฮอร์ อินดัสตรีย์ จ ากัด นายปัณณวัฒน์ สายสวาท ปกติ ปวส.

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายชินวัตร โกนสันเทียะ

โทรศัพท์ 038 404200

5 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายวรินทร์ สารสมัคร ปกติ ปวส.

137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา นายพัชรพล นิลสินธ์

จ.ชลบุรี นายปุญญพัฒน์ เจียมศักดานุวัฒน์

โทรศัพท์ 038 328323 นายวิลล่ี เจริญสุข

นายธนพล อุ้มวงศ์

นายสุกิจ คูณอ่ า

6 บริษัท โตโยต้า นครระยอง จ ากัด นายธนาพร อินทรโพธ์ิ ปกติ ปวส.

111 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033 683456

7 บริษัท อีสเทอร์ไทย ออโต้ จ ากัด (พัทยา) นายอมรเทพ อ้ือเทียน ปกติ ปวส.

194/22 ม.9  ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ นายด ารงค์ กระสังข์

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 414888

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เคร่ืองกลยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูวินัย  เล็กเมือง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เคร่ืองกลยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูวินัย  เล็กเมือง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จ ากัด นายณัฐพงศ์ อุทธา ปกติ ปวส.

203 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา นายรุ่งรดิส จินดา

จ.ชลบุรี นายศรายุทร ช่วยชุมชาติ

โทรศัพท์ 038 490123 นายเกียรติคุณ คงมีทรัพย์

นายณัฐนันท์ ชูสุวรรณ

9 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายธิติวุฒิ คงประเสริฐ ปกติ ปวส.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายปิยพันธ์ นาคสุก

โทรศัพท์ 038 359000 ต่อ 2835

10 บริษัท พัทยา ฮอนด้าคาร์ส จ ากัด นายภานุพงษ์ ไพรลุน ปกติ ปวส.

88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิส ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี   โทรศัพท์ 038 237888



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ทรานซิช่ันส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด นายพชร พงศ์เลิศพัณนะ ปกติ ปวส.

700/158 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นายชินกฤต ช่างโถม

ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี นายคเณศ เหล่าผล

โทรศัพท์ 033 004789 นายชูเกียรติ ปีสมโภชน์

นายธนากร เมืองแก้ว

นายธนากร วัชรโรจน์

นายสุรเชษฐ์ สุนทรวงศ์สกุล

นายวิทวัสชัย สุขส าราญ

นายสุวัฒน์ เนาวโอกาส

นายชัยพร พิพัฒน์รัตนโยธิน

2 บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จ ากัด นายวิพัฒน์ วงสีดา ปกติ ปวส.

89/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 605113

3 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (THAILAND) LTD นายฮาบีดีน อับดุลลาร์ ปกติ ปวส.

38/21,38/43 ม.5 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 400427

4 บริษัท บิวส์คอม จ ากัด นายพนิตนันท์ พลอยเทศ ปกติ ปวส.

112/160 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 332346

5 บริษัท แซน เบเนฟิต จ ากัด นายนรุตม์ชัย ทองใย ปกติ ปวส.

41/1 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง

อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 691600

6 สวิสชิฟ ฟาร์ม @เขาชีจรรย์ นายอนาวิล ฉัตรเงิน ปกติ ปวส.

19/20 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภาสกร นนท์มุด

โทรศัพท์ 099 1234134

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล
ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล
ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

7 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายวรีพงษ์ จุฬาพิพัฒน์ ปกติ ปวส.

42/10 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา นายทิวัตถ์ เจนการประเสริฐ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 359000ต่อ2835

8 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสสตรีย์ จ ากัด (MEYER) นายกิตตธัช แสงนวกิจ ปกติ ปวส.

38/9 ม.5 นิคมอุตสาหกรรทแหลมฉบัง นายเด่งพงษ์ เมียงอารมณ์

ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 404200ต่อ308,438

9 บริษัท เอซับ เทรดด้ิง จ ากัด นายกิตติธัช โสภารุณ ปกติ ปวส.

13 ม.1ถ.สุขิมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายกรพรหม บุณรอด

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 255564

10 บริษัท เทบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด นายสมยศ แสนแอ ปกติ ปวส.

700/04 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมอง จ.ชลบุรี นายสุวัฒน์ บุญหนุน

โทรศัพท์ 038 213062 นายกิตติศักด์ิ เจริญขวัญใจ

นายธนกฤต ศรบรรจง

นางสาวปัทติมากร จังกินา

11 บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากัด นายโกมล ดาวเรือง ปกติ ปวส.

271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038911132

12 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ติดเน็ต นายวัชริศ อินทศร ปกติ ปวส.

777/57 ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกิตติธัส สินธพรัตนะ

โทรศัพท์ 088 9349348

13 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด นายนันทฉัตร เกตุงาม ปกติ ปวส.

602 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองขาม อ.ศรีราชา นายมังกร บัวทอง

จ.ชลบุรี นายพรสยาม สิทธิยา

โทรศัพท์ 038481035



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต   กำญจนวิศิษฎ์ผล
ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

14 คิงคิงคอมพิวเตอร์ (ตึกคอมพัทยาใต้ ช้ัน 4) นายธนภูมิ ย่ีผาสุข ปกติ ปวส.

3R12 นายบุรินทร์ บุญสุข

15 บรัษัท เอ็นเอสที เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต นางสาวจอมวรรณธร พันทวี ปกติ ปวส.

เทช่ัน  553/11 ม.1 โกดัง 1 ต.หนองขาม นางสาวมัณฑนา ฮินตัว

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 083 1583788

16 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด นายพิภูษณะ ชูช่ืน ปกติ ปวส.

59ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสิทธิกร รัตนโชติ

โทรศัพท์ -

17 บริษัท เอ็นเอสที เซอร์วิส แอนด์ นางสาวจอมวรรณธร พันทวี ปกติ ปวส.

ทรานสปอร์ตเทช่ัน จ ากัด นางสาวมัณฑนา ฮินตัว

โทร. 083 1583788

18 บริษัท S.P.B. เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด นายณัฐพงศ์ กองโพธ์ิชัย ปกติ ปวส.

53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายประสิทธ์ิ มาลาศรี

โทร. 038 492579 นายศุภกิจ เอ่ียมสุข

นายอังกฤษ โอสถานนท์



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทคนิคอลูมิเนียม นายณัฐวัฒน์ ธนิศรทวีสิน ปกติ ปวส.

159/31 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายกฤษติฐพงษ์ ฤทธิภักดี

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 238437

2 บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทร่ี จ ากัด (มหาชน) นายศุภกร มาระวัง ปกติ ปวส.

594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายอานุภาพ บรรดิษฐรัมย์

โทรศัพท์ 038 893709ต่อ10 นายธนดล ประทุมนาค

นายภานุวัฒน์ ประเสริฐทรัพย์

3 บริษัท ยูเน่ียน คอนสตรัคช่ัน แอนด์ซัพพลาย จ ากัด นายสุรัตน งามเจริญ ปกติ ปวส.

389/70 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายจักรพงศ์ วิถีธรรม

โทรศัพท์ 038 119822ต่อ24

4 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด . นายธนพล นาคเกษม ปกติ ปวส.

97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกิตติศักด์ิ ต้นงาม

โทรศัพท์ 038 367555 นางสาวศิตรา วิเศษดี

นายจิราเมธ พูลเมือง

5 บริษัท โปรจิเนียร์ เซอร์มิส จ ากัด นายทศพล เหรียญประยูร ปกติ ปวส.

52/9 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายทิโนทัย เจนนภาภัณฑ์กิจ

โทรศัพท์ 094 3497789 นายวุฒิชัย เพ็งรุ่ง

นางสาวนันทพร สุขช  า

6 บริษัท ช.สุนทร การช่าง จ ากัด นายธนชาติ แดงศิริ ปกติ ปวส.

73/29 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศรัณย์พร กล่ินสุคนธ์

โทรศัพท์ 080 2097777 นายวรวิช ถมเขียว

นายวรวุฒิ นันใจ

7 บริษัท เจ วี พี แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายวัฒนธรรม เงินลา ปกติ ปวส.

50/14 ม.10 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 061 4910932

8 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายพุฒิพงศ์ ฤทธิเกษร ปกติ ปวส.

ฝ่ายซ่อมใหย่อากาศยาน อุ่ตะเภา

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เช่ือมโลหะ ครูนิเทศ ครูสมชำย  กำญจนสมคิด

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท คอมพิวเตอร์ ไอที จ ำกัด นำยพิพัฒน์ เขียวชอุ่ม ปกติ ปวส.

118/24 ม.3 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 490156

2 บริษัท โตโยต้ำ โกเช (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยวรวัฒน์ ญำนะ ปกติ ปวส.

700/489 ม.4 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 454089-94

3 บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จ ำกัด นำงสำววันทนีย์ ธนิศรทวีสิน ปกติ ปวส.

21/2 ซ.น  ำเย็น ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038947046-7

4 โรงแรมรอยัล คลิฟ โอเต็ลกรุ๊ป นำงสำวอรลดำ บุญอุย ปกติ ปวส.

353 ถ.พระต ำหนัก พัทยำ จ.ชลบุรี นำงสำวพิมมำดำ ขยันย่ิง

โทรศัพท์ 038 250421 นำยปฏิภำณ ทับทอง

5 บริษัท ไทยซัมมิท ฮำร์เนส จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวภัทรวดี เอมสุ่น ปกติ ปวส.

202 ม.3 ต.ทุ่งสงขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวปวีณ์สุดำ สะอิ ง

โทรศัพท์ 038 8490706-7 นำยสุทิวัช งำมเป่ียม

นำงสำวศิรำพร พลกลำง

6 ร้ำนกรีนเทคโนโลยี เซอร์วิส นำยชัยวัฒน์ ห้วยใหญ่ ปกติ ปวส.

189 ม.4 ซ.นำจอมเทียน ต.นำจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.083 7914544

7 โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม นำยธีรภัทร์ ทองประเสริฐ ปกติ ปวส.

โทร.038 343601  17

8 TMAX DESIGN นำยสิทธิชัย ชุดชลำมำศ ปกติ ปวส.

124/1 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำวพรพิศุทธ์ิ อ่อนอุทัย

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 098 4312899

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครูนิเทศ ครูอภิชำติ  สมเช้ือ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครูนิเทศ ครูอภิชำติ  สมเช้ือ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวยลรดี อำจหำญ ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 02 715 1700 นำงสำวสำวิตรี จันทร์ภักดี

10 ห้ำงหุ้นส่วน คอมพ์เทค ไอที เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวอภิชำ ชูปหอม ปกติ ปวส.

382/40 ม.4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง นำงสำวอำริสำ สุขเจริญพร

จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038 223945-8

11 กองบัญชำกำรฐำนทัพเรือสัตหีบ นำยอนุพงศ์ พัฒนำรังคะ ปกติ ปวส.

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182

โทรศัพท์ -



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไมย์เออร์อินดัสทรี จ ำกัด นำยธีรพัฒน์ ฮวดเฮง ปกติ ปวส.

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสงขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยจิรำยุ ก่ิงสำหัส

โทรศัพท์ 038 404200

2 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด นำยวันชัย ล้ิมวทัญญู ปกติ ปวส.

727 ถ.ลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ นำยเกรียงไกร แซ่เล้ำ

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 338 8000

3 บริษัท พี เค แมชชีนเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย นำยอนุชิต โชติชุม ปกติ ปวส.

จ ำกัด

โทรศัพท์ 038 682494

4 บริษัท คอนโทรลอจิก จ ำกัด นำยภูรินทร์ ภักดีศิริวงษ์ ปกติ ปวส.

188/152 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038681774

5 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตร้ี จ ำกัด นำยสุกฤษฎ์ิ จันทร์วิเศษ ปกติ ปวส.

789/139 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ นำยนิภัทพงษ์ ไทยะนำ

จ.ชลบุรี นำยพัฒนภูมิ หำญสุด

โทรศัพท์ 038 317999

6 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมำบตำพุด นำยศุภธัช แจ่มศิริรัตน์ ปกติ ปวส.

20 ถ.ไอ 1 ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 684531 ต่อ 15121

7 บริษัท สยำมมิชลินจ ำกัด โรงงำนระยอง นำยภำนุวัฒน์ ทองแย้ม ทวิภำคี ปวส.

นำยชัยศิริ สุจิตรธรรมคุณ

8 บริษัท สยำมมิชลินจ ำกัด โรงงำนชลบุรี นำยพงศธร บุตตะโยธี ทวิภำคี ปวส.

นำยอภิสิทธ์ิ ช้ำงเขียว

นำยศศิธร พักสอน

9 บริษัท สยำมมิชลินจ ำกัด โรงงำนสมุทรปรำกำร นำยชัยณรงค์ อรัณยกำนนท์ ทวิภำคี ปวส.

นำยณรงค์ฤทธ์ิ อินทรวงศ์

นำยธนพล พิทักษ์ญำติ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำจญน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด นำยวรยุทธ นำสมนึก ปกติ ปวส.

600/3 ม.11 ถ.สุขำภิบำล8 ต.หนองขำม นำยวีรพงษ์ เป็งกันทำ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวอทิตยำ ประดิษฐวงษ์

โทรศัพท์ 038 480516

2 บริษัท ไทยผลิตภัฑณ์ยิบซึม จ ำกัด นำยวิรุณชัย ศิลป์ชัย ปกติ ปวส.

38/10 ม.5 ต.ทุ่งสงขลำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 408800

3 บริษัท สยำมมิชลิน จ ำกัด นำยวรกำนต์ อ่อนหวำน ปกติ ปวส.

87/11 ม.2 ต.ทุ่งสงขลำ อ.ศรีรำชำ นำยชวนำกร ชำเนตร

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 409534-9ต่อ511 นำยปฏิญญำ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยำ

นำยวัชรำกร เกษตรสินธ์ุ

4 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยพิทักษ์ บุญอ่อน ปกติ ปวส.

100/34 ม.6 ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี

5 บจก.เจเออำย เอ็นจิเนียร่ิง นำยวีรพล ช้ำงศรี ปกติ ปวส.

114 ม.9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี 20110

6 บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) นำยอภิวัฒน์ เสนำป่ำ ปกติ ปวส.

นิคมป่ินทอง ซอย 2 789/17 ม.1 นำยสิทธิภัค พิมพ์ใจชน

ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 290519-20

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวจุฑำมำศ ข ำวงษ์ ปกติ ปวส.

100/34 ม.6 ต.หนองไม้แดง นำงสำวอภิญญำ นภำโชติ

อ.เมือง จ.ชลบุรี นำยเลอพงศ์ ธำตุจันทร์

2 Mead John Nutrition(Thailand) นำยเกริกเกียรต์ิ มณีวงษ์ ปกติ ปวส.

Co.,Ltd 700/423 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ นำยฑิติพงษ์ อินทขันตี

อ.เมือง จ.ชลบุรี นำยธนพล หกเหล่ียม

โทรศัพท์ 038939200

3 บริษัท ปตท. จ ำกัด นำยทัศนัย สุขจิตร ปกติ ปวส.

59 ถ.รำษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง นำยณัฐวุฒ เพียรชอบ

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 994000 นำงสำวชโนวรรณ เวชบรรพต

4 บริษัท อินนิออส สไตโรลูช่ัน จ ำกัด นำยศรุต พูนสวัสด์ิ ปกติ ปวส.

4/2 ถ.ไอแปด ต.มำบตำพุด อ.เมือง

จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 910700

5 บริษัท อินเทอร์เฟส โซลูช่ัน จ ำกัด นำงสำวพิจิตรำ นีระจักร์ ปกติ ปวส.

693/5-6 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ นำงสำวกัญญำภัค บุญร่วม

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 340242-5 นำงสำวจตุพร ปรำบท่ำโพธ์ิ

6 บริษัท ซีทีซีโอ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวมณฑิตำ ร่มเย็นรัมย์ ปกติ ปวส.

137/1 ม.5 ถ.หนองตะพำน-มำบข่ำ นำยสัญชัย สมรมิตร

อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง นำยชนำธิป ธงศรี

โทรศัพท์ 038 637780 นำยคชรักษ์ มำตรวังแสง

นำงสำวสุมณี วงษ์ส ำรำญ

7 บริษัทเอ็มโบรวำวส์(ประเทศไทย)จ ำกัด นำยพิชิตพงษ์ เม่นข ำ ปกติ ปวส.

34/3 ม.4 ถ.ทำงหลวง331 ต.บ่อวิน นำยธนำภร วรศิริ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 345718-23

8 บริษัทซีอุสวิศวกรรม จ ำกัด 76/76 ม.6 นำยอภิรักษ์ มัจฉำ ปกติ ปวส.

ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

038-944029

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เคร่ืองมือวัดและควบคุม  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน เคร่ืองมือวัดและควบคุม  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส นำยเนติพงษ์ สัตพันธ์ ปกติ ปวส.

จ ำกัด

โทรศัพท์  038 480500ต่อ 6272

10 บริษัท ฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย) นำยณัฐสิทธ์ิ สอนหล้ำ ปกติ ปวส.

จ ำกัด ช้ัน1 อำคำรทะเลทองทำวเวอร์ นำยตตินัย แก้วใส

53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสงขลำ นำยวรพงษ์ พิทักษ์ญำติ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวสุรำพร วรรณสำตร์

โทรศัพท์ 038 344300

11 บริษัท ทีพีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ นำงสำวประภัสสร ขวัญอุ่น ปกติ ปวส.

เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด 22/2 ถ.ปกรณ์สงเครำะห์

รำษฎร์ ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 977800

12 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ นำงสำววรรณรดำ นำเจริญ ปกติ ปวส.

3 ถ.ไอ-7 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683288

13 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวนีรนุช ก้องสมุทร ปกติ ปวส.

555 ถนนสุขุมวิท ต.มำบตำพุด

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038 676117-6121

14 ห้ำงหุ้นส่วน อัลฟำอินท์เทค จ ำกัด นำงสำวกัญญำภัค บุญร่วม ปกติ ปวส.

169/33 ม.1 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง นำงสำวพชรพรรณ ผ่องภิญโญ

จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038 941848



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอ็ม เอพี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โปรดักส์ นายธรรมนูญ นุชจันทร์ ปกติ ปวส.

จ ากัด 299/49 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายฉัตรชัย อันช่ืน

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-112-489 นายธนวัฒน์ เพ็งปาน

2 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 111/10 ม.2 นายนนทพัทธ์ สิทธ์ิพันธ์ ปกติ ปวส.

ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 นายธัชชัย สมสวย

โทรศัพท์ 038-893599

3 บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียร่ิงดีเวลลอย์เมนท์ จ ากัด นายสุทธิพงษ์ แสนสุข ปกติ ปวส.

177/6 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฐิติพงศ์ สงประชา

โทรศัพท์ 038-482131  081-7823213 นายนพกร ต่อมค า

4 บริษัท แครทโค จ ากัด  8/10 ม.3 นายนพชัย พละศักด์ิ ปกติ ปวส.

ต.ส านักท้อง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายขจรศักด์ิ จิตต์ผูก

โทรศัพท์ 038-6043706 นายจิราวัฒน์ ขุนภักดี

นายภัคพงษ์ มณีเลิศ

นายศรัญ ลอยมา

5 บริษัท ยูเน่ียน คอนสตรัคช่ัน แอนด์ นายชลันธร คงประเสริฐ ปกติ ปวส.

ซัพพลาย จ ากัด 389/70 ม.4 ต.หนองขาม นายณัฐเขต เกิดแสง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 โทรศัพท์ 083 1153211

6 บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสาวศุภิสรา พรมเลิศ ปกติ ปวส.

7/447 ม.6 ต.มาบตารางพร อ.ปลวกแดง นายชัยมงคล ป่าเขียว

จ.ระยอง นายนุกุล อินทร์ประจันทร์

 โทรศัพท์ 038 018261  69 นางสาวลักษิกา จันทร์เจริญ

นางสาวธัญชนก ฟักสีม่วง

7 บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) นายภูวดล ศรีเทพย์ ปกติ ปวส.

7/259 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี นายอาธรรม รามศิริ

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายมนันท์ชัย ขุนศรี

 โทรศัพท์ 038 926299

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2560 - 8 กันยำยน 2560

สำขำงำน ช่ำงกลโรงงำน (เทคนิคผลิต) ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวสุวรรณสำ เพียรทอง ปกติ ปวช.

สำขบำงเสร่ 133 ม.8 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำวประภัสสร ป่ินยะกุล

จ.ชลบุรี นำงสำวอังคณำ ป้อมพิทักษ์

โทรศัพท์ 033-045100

2 บริษัท เจมส์ แกลอร่ี พัทยำ จ ำกัด นำยกษิดิศ ยุติธรรม ปกติ ปวช.

555 ม.6ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง นำยชนนท์ แก้วมณี

จ.ชลบุรี นำยนภสินธ์ุ ผลเจริญ

โทรศัพท์ 038-371-222-31 นำยธนบดี ประจุดทะเน

3 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสัตหีบ นำงสำวชุติมำ จันทรกุมำร ปกติ ปวช.

ถนนเลียบชำยทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวปุณยำพร ส ำรำญไชยธรรม

นำยนัชชำ นภำกำศ

โทรศัพท์ 038-437508 นำยจิรภัทร คงม่ัน

4 บริษัท กำร์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำวเขมอัปษร ดีบุตร ปกติ ปวช.

สำขำเครือสหพัฒน์  553/27 ต.หนองขำม นำยสิษฐ์พล ม่ิงโมลี

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 086 3184392

5 บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ ำกัด นำงสำวศุภำรมย์ ไชยชิต ปกติ ปวช.

78/3 ม.8 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวเข็มทอง ธพธ์ิชูชัชวำล

โทรศัพท์ 038 237801 9

6 บริษัท สยำมทรีดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด นำงสำวจิรำภรณ์ บุญส่ง ปกติ ปวช.

121/47 ม.3 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 640008 9

7 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวจิฎำภรณ์ บุตตะโยธี ปกติ ปวช.

645 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 080300

8 บริษัท อ่ำวอุดมกำรช่ำงพัทยำ จ ำกัด นำงสำวกษกร บุญย้ิม ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 086 3322322

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 เทศบำลต ำบลส ำนักท้อน นำงสำวพัชรี ชุนกลำง ปกติ ปวช.

299 ม.1 ถ.ส ำนักท้อน ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 604430 2 ต่อ 208

10 กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย นำงสำวเสฎฐนันท์ เท้ียเจริญ ปกติ ปวช.

ท่ำเรือแหลมฉบัง

โทรศัพท์ 038 409151

11 บริษัท กงพัฒนำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ นำงสำวพิชยำ โอภำสตระกำรกุล ปกติ ปวช.

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด  31/3 ถ.รำษฏร์นิยม

ต.เนินพระ จ.ระยอง

โทรศัพท์ 08194545852

12 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นำงสำววันดี ประดิษฐ์ดี ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038 181751 4

13 บริษัท อำชวำนนท์ เทรดด้ิง จ ำกัด นำยปรีชำพงศ์ วงศ์อรุณ ปกติ ปวช.

200/1 ม.10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 312110

14 โรงแรมเนเชอรัล ปำร์ค รีสอร์ท นำงสำววรภำณี ท ำรัมย์ ปกติ ปวช.

412 ม.12 ถ.เลียบหำด ต.หนองปรือ นำงสำวจุฑำรัตน์ แซ่ต้ัง

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 231561  4



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ปุญญ์ภาศา จ ากัด นางสาวสุวรรณา รักค า ปกติ ปวช.

155/25 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวศุภรัตน์ ประภาศิริ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087 9545665

2 เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นางสาวรัตติกาล บ ารุงนา ปกติ ปวช.

59 ม.3 ถ.เทศบาล 1 อ.บางละมุง นางสาวสุภัสตรา กะระมหันต์

จ.ชลบุรี นางสาวจิดาภา สายัญแก้ว

โทรศัพท์ 038 239493 40

3 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด นายวุฒิชัย เรืองเดช ปกติ ปวช.

333/99 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายวิชัย กริชทอง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033  003999

4 บริษัท พิทักษ์กิจ จ ากัด นายธนโชติ คล่องแคล่ว ปกติ ปวช.

300 ม.1 ต.สุขาภิบาล 8 ต.บึง นายภาณุพงศ์ ด้วงศิริ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศิริพงษ์ ทองน้อย

โทรศัพท์ 038 480097 100 นางสาวอริสรา ถาวร

นางสาวอาทิตยา เกรัมย์

5 บริษัท กรีนทรัมบ์ จ ากัด นายคณาธิป พสิษฐ์เกษม ปกติ ปวช.

29 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี นายวรกันต์ ทองเห่ียง

จ.ชลบุรี นายสหัสวรรษ วิวัฒน์ฑนาภา

โทรศัพท์ 038 397648 49

6 บริษัท ไอคิวโฮม จ ากัด นายธนวัต ศรีคุณวัต ปกติ ปวช.

100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายคริสต์ จันทร์ศรีทอง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 086 3381753

7 บริษัท ปิยะวงศา เอ็นยิเนียร่ิง จ ากัด นายภานุวัฒน์ สุภษร ปกติ ปวช.

90/125 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087 6789271

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ก่อสร้ำง ครูนิเทศ ครูธวัชชัย  เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ก่อสร้ำง ครูนิเทศ ครูธวัชชัย  เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท บุญมา ดีไซน์ จ ากัด นายปรีชา แช่มช้อย ปกติ ปวช.

47/58 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081 4012778

9 ส านักงานท่ีดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง นางสาววันวิสา ดอนชัย ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038 601793

10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ทวีคูณ นายกฤษณะ พ่วงฟัก ปกติ ปวช.

140/90 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 095 9251268

11 เทศบาลเมืองสัตหีบ นางสาวอนัญญา สามี ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038 438490 290

12 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นภาก่อสร้าง นายประกาศิต ลีตรานนท์ ปกติ ปวช.

50/15 ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นายวรากร ภู่อยู่

จ.ชลบุรี นายสิทธิพงษ์ วรรณพงษ์

นายอัษฐา ทองค า

13 บริษัท จิรศิญา คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) นางสาวชนิตา มีนานะสิน ปกติ ปวช.

จ ากัด  ปากซอบยนาจอมเทียน ถ.สุขุมวิท นางสาวชลธิดา เดือนฉาย

ต.นาจอมเทียน อ.สัตจหีบ จ.ชลบุรี นายธนบูลย์ บุญมี

โทรศัพท์ 084 0474433 นายณัฐวุฒิ งามเจริญ

นายณัฐพล ดวงภมร

นายคณากร ศรีโพธ์ิงาม

นายศุภกฤต แสงแจ้ง

14 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี นาย วรกันต์ ทองเหียง ปกติ ปวช.

152 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 274865 6



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ก่อสร้ำง ครูนิเทศ ครูธวัชชัย  เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

15 บริษัท ซี,เอล จ ากัด นาย วุฒิชัย เรืองเดช ปกติ ปวช.

ถ.เทพประสิทธ์ ซอย 17 ต.หนองปรือ นาย วิชัย คริชทอง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 231516



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เจ เอ็ม คอมเทค จ ำกัด นำยกรชนก โพธ์ิบุน ปกติ ปวช.

 170/6 ม.8 ต.สัตหีบ นำยชญำนนท์ ย่อมจรัส

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยภูมิภัทร รัตนธรรม

โทรศัพท์ 082 4687040

2 บริษัท ธีรแอร์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยธัญเทพ บุณประเสริฐ ปกติ ปวช.

 128/26 ม.4 นำยธวัชชัย เดชผล

ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยพัทธพล โห้มำต

โทรศัพท์ 097 0597333

3 ร้ำนสุรัฐอิเล็กทรอนิกส์ นำยพงศ์พนิช บุญยะวิบูลย์ ปกติ ปวช.

271/167 ม.6 ต.บ่อวิน นำยรัชพล เชำว์โต

 อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยศรันภัทร เวทไธสง

โทรศัพท์ 089 2449180

4 โรงไฟฟ้ำบำงปะกง นำยวิรัตน์ ผิวศิริ ปกติ ปวช.

4 ม.6 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง นำยอรุษ ศรีสุวรรณ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 573420 ต่อ 7

5 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจอมเทียน นำงสำวยุวดี ศิริมำก ปกติ ปวช.

61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ นำงสำวปำรำวดี ลอบวัฒ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์038 111854

6 บริษัท แครทโค จ ำกัด นำงสำวนภสร แสงเฟ่ือง ปกติ ปวช.

8/10 ม.3 ต.ส ำนักท้อน นำงสำวนรำวัลย์ อำจรำญ

อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์038 604 370 ต่อ 6

7 บริษัท อมร ศุนย์รวมอะไหล่อิเล็ค นำงสำวกมลวรรณ สุวรรณ์ ปกติ ปวช.

โทรนิคศ์ จ ำกัด 135/99 นำงสำวเจนจิรำ อยู่สบำย

อำคำรตึกคอม ช้ันจี ห้องท่ี1

ต.ศีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท พัทยำไอที จ ำกัด ช้ัน2 นำยธนดล ติยวัฒน์ ปกติ ปวช.

ห้อง2/205 ม.10 ต.พัทยำใต้ นำยนภสินธ์ุ ทองทับ

อ.หนิงปรือ จ.ชลบุรี

9 ร้ำนเสถียรอิเล็คทรอนิกส์ นำยวสันต์ ภักด์ิสงศรี ปกติ ปวช.

26/19 ม.1 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง นำยโฆษิต สุวิปำลวัฒน์

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 085 1037722

10 ร้ำน บำนำน่ำ ช้ัน3 นำยชนะชล ไกรยะรำช ปกติ ปวช.



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทยออยล์ทูลฯ นายโสมพิศ พันธ์อุโมงค์ ปกติ ปวช.

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายธนากิจ สินสวัสด์ิ

จ.ชลบุรี นายวีรวุฒิ พันนาม

โทรศัพท์ 038 181751  4 นายเนวิน ตันตระกูล

2 โรงแรมเวลคัม เวิลด์ มัช รีสอร์ท นายภาณุพงศ์ แก้วชูมา ปกติ ปวช.

439/8 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายวัชระพล ไทยเสถียร

จ.ชลบุรี นางสาวชนิกานต์ จันทร์

โทรศัพท์ 038 267001  18

3 กิจการไฟฟ้า สวสดิการสัมปทาน นายณัชพล งามมณีอุดม ปกติ ปวช.

กองทัพเรือ  1039/7 ม.1 นายอัครชัย รัตนวาร

ถ.เลียบชายหาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 437766

4 บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย นายชิษณุพงศ์ เขียวผม ปกติ ปวช.

จ ากัด  31/63  ม.9  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ นายกันต์ เพ็ญเขตร์กิจ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 097 2376988

5 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน นายเดโชชัย จตุรงค์ ปกติ ปวช.

21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายวาที ภูดินขาว

จ.ชลบุรี นายณัฐวุฒิ ยงชลิตกุล

โรศัพท์ 038 255501 นายเชิดตระกูล น้อยอ่อนโพธ์ิ

นายชลสิทธ์ุ สุวรรณดี

6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา นายหฤษฎ์ ทองมาก ปกติ ปวช.

65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา นายชนมรัตน์ บุญทัน

จ.ชลบุรี นายธนพัฒน์ แนวจ าปา

โทรศัพท์ 038 322609

7 บริษัท ตึกคอม จ ากัด นายสิทธิพงศ์ รังสิกุล ปกติ ปวช.

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา นายจิรวัฒน์ ทวีศรี

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 400400  109 นางสาวชนิตา ไชยรบ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท เอโอ เซอร์วิส แอร์ คอน พัทยา จ ากัด นายสุริยา ฤทธ์ิเวทย์ ปกติ ปวช.

77/22 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089 7529471

9 บริษัท โตโยต้าโกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด นายสรวิชญ์ ผลพูนสุข ปกติ ปวช.

700/489 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 454089  94

10 บริษัท  ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เฮ้าส์ จ ากัด นายวิศรุต เตียวศิริวัฒน์ ปกติ ปวช.

56/4 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038239710

11 บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จ ากัด นายสาริศ จึงศรีพิษณุ ปกติ ปวช.

509/8 ม.3 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038198391  3

12 บริษัท โฮมมาร์ทเซ็นเตอร์ จ ากัด นายธีรชัย สุทธาคง ปกติ ปวช.

234 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 415415

13 บริษัท คิมบอลอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด นายฉัตรมงคล ศรีเดช ปกติ ปวช.

49/45 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายพรชัย อ่อนใจ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 8401566

14 ร้าน เจริญ แอร์ เซอร์วิส นางสาวชุลีพร แย้มเพ็ง ปกติ ปวช.

143/8หมู่12 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 081 5903267



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

15 บริษัท เทคโซเซียลกรุ๊ป จ ากัด นายพรีวิชญ์ อ่ิมทอง ปกติ ปวช.

348/2 หมู่12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 038 420372

16 โอ๋เซอร์วิส AO serices นายภาณุพงศ์ หงศา ปกติ ปวช.

77/22 หมู่1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 089 2489671

17 โสภณ เคเบ้ิลทีวี และส่ือสารพัทยา นายทิวากร ค าหาญพล ปกติ ปวช.

410/7 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038 421 7



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดชลบุรีสำขำสัตหีบ นำงสำวพัชชำพลอย โด่งดังทิพย์ ปกติ ปวช.

ถ.เลียบชำยทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ นำงสำวธัญภรณ์ ไวยกิจ

จ.ชลบุรี นำงสำวตะวันฉำย ศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ 038437851

2 บริษัท พัทยำ แอคเค้ำน์ต้ิง จ ำกัด นำงสำวทิวำกำนต์ ชลประสิทธ์ิ ปกติ ปวช.

565/102 ม.102 ม.10 ต.หนองปรือ นำงสำวณัฐฐำพร วิศภักด์ิ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวปิยธิดำ ตระกูลกู้เกียรติ

โทรศัพท์ 038 428880 นำงสำวมนัสวี พุ่มคง

3 บริษัท เมเป้ิล อบำคัส (เอสเอ็นเอ) เซอร์วิส นำงสำวพัชฎำพร วงศ์ศรีชำ ปกติ ปวช.

จ ำกัด  315/129-130 ม.12 ต.หนองปรือ นำงสำวสุกัญญำ ฉิมดี

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 083 7179995

4 กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ นำงสำวสิริวรรณ ขุมเพ็ชร ปกติ ปวช.

1039/7 ม.1 ถ.เลียบชำยทะเล ต.สัตหีบ นำงสำวภัทรวดี อุทัยกัทรินทร์

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 437766

5 โรงแรมพินนำเค้ิล แกรนด์ จอมเทียน นำงสำวธิดำรัตน์ โพธ์ิศรี ปกติ ปวช.

37/2-11 ม.2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำวพิชญำ พลอยศรี

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 259100

6 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจอมเทียน นำงสำววรรณิดำ บูรประทีป ปกติ ปวช.

61/22  ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง นำงสำวภำวิณี โหนแหยม

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 111854

7 สวิส ชิพ ฟำร์ม นำงสำวปริญญำ ปัญญำอรรถ ปกติ ปวช.

19/20 ม.7 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำวกิตติยำ เฉลิมศิลป์

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 099 1234134

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพำวุธทหำรเรือ นำงสำวกมลชนก แก้วประทุม ปกติ ปวช.

143/1 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวสำริณี แก้วดวงเล็ก

โทรศัพท์ 038 436900

9 บริษัท เอซับ มำรีน เทรดด้ิง จ ำกัด นำงสำวพรรณปพร ลำอยู่ ปกติ ปวช.

13 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.154 ต.นำจอมเทียน นำงสำวสัชฌกร นำคจันทร์

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 255564

10 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสรีย์ กำรบัญชี จ ำกัด นำงสำวฐิติญำ คงสมุทร ปกติ ปวช.

9/20 ม.3 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 084 8950043

11 บริษัท จิตรเจริญชลบุรี ขนส่ง นำงสำวช่อผกำ แดนคงย่ิง ปกติ ปวช.

799/80 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 183229

12 Ducati Pattaya นำงสำวสุชัญญำ สำกร ปกติ ปวช.

194/22 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 414888

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำรฝึก นำงสำวศุภกร ศำลำรักษ์ ปกติ ปวช.

กองเรือยุทธกำร จ ำกัด

2041 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 046257

14 โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ นำยคฆำวุธ บุญพอง ปกติ ปวช.

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 259999

15 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำงสำวธัญญำรัตน์ รุ่งกิจอนันท์ชัย ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 437103



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวชนิตำ แสนสวย ปกติ ปวช.

สำขำบ้ำนอ ำเภอ 99/194 ม.4

ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038

17 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จตุพรวัฒนำชัย 7-11 นำงสำวสองฤทัย มูลศรี ปกติ ปวช.

177/112-113 ม.10 ต.บำงเสร่

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 091 0026978

18 บริษัท อีสเทอร์น ไทย จ ำกัด นำงสำวนฤมล สพโชค ปกติ ปวช.

194/22 ม.9 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 414888



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นายชิษณุพงศ์ เนาวบุตร ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038 181751  4 นายกรรชัย แสงเรือง

2 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายปรัชญาวุฒิ มีศรี ปกติ ปวช.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท  กม.ท่ี 124 ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 084 9944915

3 กรมโรงงานฐานทัพเรือ นายธวัชชัย พรานกลาง ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 437103

4 บริษัท สหเครนเซอร์วิส จ ากัด นายนิธิพงศ์ ลอยวัฒน์ ปกติ ปวช.

12 ถ.โรงปุ๋ย ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 684572

5 บริษัท วิลล่า วัลเล่ จ ากัด นายชนากร มะณีวงศ์ ปกติ ปวช.

96 ม.7 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038030677

6 บริษัท อีมาส เอ็นนอร์ย่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายอนุสรณ์ บุญจันทร์ ปกติ ปวช.

 36/36 5 สาย 332  ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 02 7929589

7 บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จ ากัด นายพนิตพงศ์ ไชยแสง ปกติ ปวช.

12/11 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089 5693998

8 บริษัท โตโยต้าพัทยา(สาขาสัตหีบ) จ ากัด นายธนดล รองกลัด ปกติ ปวช.

19/98 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038435650  55

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายเชิดชัย บริบูรณ์ ปกติ ปวช.

137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา นายภานุพงศ์ จะรา

จ.ชลบุรี นายบอส เพียรดี

โทรศัพท์ 038 328323

10 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายภูมิพลัง วิชัยรัตนาวงษ์ ปกติ ปวช.

64/8 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 388999

11 บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จ ากัด นายชนายุทธ แสงจ้า ปกติ ปวช.

สาขาแหลมฉบัง 777/88 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา นายพงศธร รอกกระโทก

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมโนพัศ อาจปักษา

โทรศัพท์ 038 111200

12 บริษัท พัทยาฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด นายติณภัทร จิตสม ปกติ ปวช.

88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 237888

13 บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี จ ากัด สาขาหนองมน นายวิชัย นิลมารัตน์ ปกติ ปวช.

บางพระ  659 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมือง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 316666

14 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด นายกฤติน จันทร์สุข ปกติ ปวช.

109 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบรี

โทรศัพท์ 038 070171

15 บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด นายบดินทร์ เกตุสาลี ปกติ ปวช.

888 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา นายศุปกรณ์ ปราบท่าโพธ์ิ

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 314331  4 นางสาวนงค์นรินทร์ ลาภสุทธิอนันต์

16 บริษัท ตะวันออกมอเตอร์คาร์ จ ากัด นายพงษ์นิรุจ สุวิชา ปกติ ปวช.

222 ม.4 ถ.เล่ียงเมืองชลบุรี ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 109666



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

17 บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายภานุสันต์ ผลเพ้ียง ปกติ ปวช.

88/88-1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายพงศธร สุยะลังกา

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 355222  33 นายสิริชัย เกิดสุวรรณศิริ

18 บริษัท ระยองอีซูซุเซลล์ จ ากัด นายวสุพล สีดา ปกติ ปวช.

54/3 ม.3 ต.ทับนา อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 623862

19 บริษัท โตโยต้า นครระยอง จ ากัด นายสิรวิชญ์ แก้วชู ปกติ ปวช.

111 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033 683456

20 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายกฤษณะ สานนท์ ปกติ ปวช.

สาขานาจอมเทียน 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท นายกฤษดา แก้วดี

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายธีรพงษ์ สุภาผล

โทรศัพท์ 038 255663

21 บริษัท พัทยาออโตโมบิล จ ากัด นายดลธรรม สนโต ปกติ ปวช.

22 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 255800

22 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ากัด นายปรีดา ม่วงงาม ปกติ ปวช.

99/96 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสน่ัน ทูลไธสง

โทรศัพท์ 038 235600 นายวัชระ ขาวหมอก

นายอันดามัน ทรัพย์แสง

23 บริษัท มิตซูคาร์ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด นายอนุชา ทองใบ ปกติ ปวช.

สาขาพัทยา 33/3 ม.6 ต.นาเกลือ นายเทียนชัย บุญรับ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายประธาน สังขะเกตุ

โทรศัพท์ 038 489241  3 นายนวชาติ ทัพหน้า

24 บริษัท มิตซูชลบุรี จ ากัด สาขาพัทยา นายณัฐวุฒิ สนิทกุล ปกติ ปวช.

16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง นายพงศกร ไชยเทพ

จ.ชลบุรี นายสิทธิอชัย ย่ิงยง

โทรศัพท์ 038 197342  3



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

25 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายธนธัส พูเมือง ปกติ ปวช.

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา นายภูมินทร์ รถวรินทร์

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายรัชชานนท์ สุจริตรธรรมคุณ

โทรศัพท์ 038 698035 นายอินทัช อินทัสสิงห์

นายวงศธร กองแก้ว

นายณัฐภัทร ป้ันทอง

26 บริษัท ซีท พัทยา จ ากัด นายธรรมนูญ เทพโพธา ปกติ ปวช.

308/4 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ นายปฏิภาณ ป้องกัน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายยศพล พุทธสงคราม

โทรศัพท์ 038 252412  13 นายเทิดไท มะปรางอ่อน

นายนิธิกันต์ จิตพร้ิง

นายอรชร ห้วยใหญ่

27 ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธการศึกษาทหาร นายกิตติพศ เกสร ปกติ ปวช.

เรือ  160/4  ม.5  ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ นายธนวัฒน์ ถมเขียว

จ.ชลบุรี นายพีรยุทธ มีเดช

โทรศัพท์ 038 435848 นายรุจดนัย พวงอ้อ

28 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด สาขาสัตหีบ นาย อัษฏาพร สอนใจ ปกติ ปวช.

สัตหีบ

เบอร์โทร 038 435 650 55



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทยออยล์ทูล แมชีนเนอร์ เซอร์วิสเซส นางสาวภัทราภรณ์ จิรวงศ์นุสรณ์ ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 0381817514 นายนนทกร จุลกระโทก

นางสาวอรปรียา มโนรมณ์

นายไตรวิทย์ มาดีประเสริฐ

นางสาวเจนนิสา สุขกุล

นางสาวอริยาภรณ์ ชาวขม้ิน

นายพชร ปิติยานนท์

นายศุภชัย ชวดนุช

นายกิตตินันท์ ประเสริฐศรี

นายนทีธร โกสาสน์

นายธนัชธร นิเวศรัตน์

นายชัชวาล เอกวงษ์

นายวัชรพงศ์ ฝอฝน

2 บริษัท แอร์โรเฟลซ์ จ ากัด นายกฤษณมงคล ข าใบ ปกติ ปวช.

111/7 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา นายอิทธิ ชาวขม้ิน

โทรศัพท์ 038917111120

3 บริษัท โอกิโนะ กิเคน นายกุลธร วงษ์ใจ ปกติ ปวช.

325/10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายจักรกฤษณ์ ศิริมาก

4 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด นายอัครพล นุ่มอยู่ ปกติ ปวช.

700/34 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นายอภิชาติ นาวินทรานนท์

ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายภาพตะวัน ทองเน้ือแปด

โทรศัพท์ 038213060-1

5 บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ นายเกียรติพงษ์ พงษ์นัยรัตน์ ปกติ ปวช.

คอนสทรัคช่ัน เลขท่ี15 ถ.บ้านพลง นายนนทกร วงศรีแก้ว

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายนครินทร์ รัตนสงคราม

โทรศัพท์ 038692294

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 บริษัท ยูเอ็ม ซี เมิททอล จ ากัด นายทัตต์ดนัย ทศานนท์ ปกติ ปวช.

9/10 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธรศาสตร์ วรรณเผือก

โทรศัพท์ 038745143 นายสุขติศักด์ิ ประสีระเก

นายอภิวัฒน์ นาคสุวรรณ์

7 บริษัท เอ็น ดับเบิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายพุฒินนท์ บุนโยธา ปกติ ปวช.

180/30 ม.11 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา นายเควินมาร์ค วงศ์ศรีเมือง สตูรัม

จ.ชลบุรี 20230 นายยศพร แน่กลาง

โทรศัพท์ 038762860,870

8 ร้าน ธวัชชัยการช่าง นายอรรถพล มากมี ปกติ ปวช.

127/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายณัฐวุฒิ ค าบัวภา

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818627521

9 หจก.เอ็ม.เค.ซี.แมชชีนเนอร่ี แอนด์ ซัพพลาย นายธีรวิชญ์ เสมอตน ปกติ ปวช.

36/2 ม.6 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายมนัญชัย สุวรรณศรี

โทรศัพท์ 0898334831

11 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เ ฮ้าส์ จ ากัด นายมงคล ฤกษ์พิจิตร์ ปกติ ปวช.

56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวันเฉลิม คงขาว

โทรศัพท์ 038239710

12 บริษัท เอ็ม.ที.พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายพิชยุตม์ นามแดง ปกติ ปวช.

216 ม.7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพัชรพล อ่วมกระทุ่ม

โทรศัพท์ 038066474 นายศุภนันท์ เทพกัลยา

13 บริษัท เจเอวาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายณัฐวุฒิ โหสุวรรณ ปกติ ปวช.

114 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอนันต์ บุญประกอบ

โทรศัพท์ 038343901 นายชนาธิป แนวหาด

นายศุภกานต์ จันทน์เทศ

นายชยางกูร คอกแก้ว

นายตันตาล พลเสน

นายสุทัศน์ ผาสุก

นายศุภกานต์ จันทน์เทศ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

14 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายทวี ดีเทียน ปกติ ปวช.

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอาณุภาพ สวัสด์ิสุข

โทรศัพท์ 038437103

15 บริษัท Snowface Soales Co,Ltd. นายธีรศักด์ิ เขียวอรุณ ปกติ ปวช.

125/37 ม.5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038010648

16 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน) นายสมชาย วันภักดี ปกติ ปวช.

42/1 ม.1 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038359000-2835

17 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวชเมธ จันทร ปกติ ปวช.

88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองสระบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038399333

18 บริษัท แครทโค จ ากัด นายสิทธิศักด์ิ บุญประเสริฐ ปกติ ปวช.

8/10 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038604370-6

19 บริษัท ศิระอรโลหะการ จ ากัด นายธนานันท์ สีหยดยอ ปกติ ปวช.

276/76 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038345058

20 หจก.สัตหีบแมนนูแฟคเตอร่ิง นายสุทธิพงษ์ เชิดชู ปกติ ปวช.

93/49 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038436653

21 ร้าน CMY Design Pattaya นายทักษ์ดนัย ล าเพ็ง ปกติ ปวช.

208/8 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0859618220



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

22 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด นายกานต์กวี จันทะวงศ์ ปกติ ปวช.

9 ถ.ไอ5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683231

23 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวนิภาพร จันทวิเชียร ปกติ ปวช.

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวปาริฉัตร รอสูงเนิน

โทรศัพท์ 038437103 นางสาวหทัยรัตน์ กิติยมงคล

นายเกรียงไกร ทวิผล

นายธนชาต สร้อยทอง

นายธนภัทร ส าเนียงไพบูลย์

นายนฤปนาท มะลาศรี

นายลัทธพล จูไต๋

24 MEYER INDUSTRIES LTD. นายอนพัช วงศ์ระวีกุล ปกติ ปวช.

38/9 ม.5 แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศุภโชค ธนกิจสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038 404202

25 หจ.ออสเทค เอ็นจิเนียร่ิง นายธนดล กองใส ปกติ ปวช.

146/1 หมู่4 ซ ห้วยกะปิ16 ต.ห้วยกะปิ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038 383 264

26 บริษัท แครทโค จ ากัด นายทัตต์ดนัย ทศานนท์ ปกติ ปวช.

8/10 หมู่3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038 604377



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นางสาวศิรินันท์ โพธ์ิศรีทอง ปกติ ปวช.

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา นางสาวพิชญากาญจน์ ทรงก าพลพันธ์ุ

โทรศัพท์ 038 698035 นางสาวชุติมนต์ ชมช่ืน

2 บริษัท ที เอส เคไดมอนด์ เร้นทัล จ ากัด นางสาวศิรินภา พันธเดช ปกติ ปวช.

154/15 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038681495

3 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นายศุภกิตต์ิ ทุมอาริยะ ปกติ ปวช.

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นางสาวจิดาภา บุญสม

จ.ชลบุรี นางสาวสุพรรณี พรมเทา

โทรศัพท์ 038 181751  4 นางสาวนุชจิรา ธนะสุข

นางสาวรัชภรณ์ ชูเชิด

4 บริษัท เดอะไซน์น่ิง สตาร์กรุ๊ป จ ากัด นางสาววลัยพรรณ ผาติเมธีวัชร์ ปกติ ปวช.

140/90 ม.11 ต.หนองปรือ นางสาวสุธดา จันทศรี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 332781  3

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายทอง เอ็นจิเนียร่ิง นางสาวพัชราภรณ์ เค้าชะเอม ปกติ ปวช.

เซอร์วิส

โทรศัพท์ 038 340280  1

6 บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จ ากัด นายปฏิพัทธ์ พลายแก้ว ปกติ ปวช.

101/1 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายพิริยะพงศ์ สุขเกษม

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 490777 9

7 บริษัท เจตาแบค จ ากัด(มหาชน) นายอัครพนธ์ ภาคาหาญ ปกติ ปวช.

โรงงานระยอง 379 ม.6 ซ.8

ต.พนานิคม  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 627510

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเนศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเนศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 Thai Roytary Engineering Public นางสาวญาฑิดา แก้วสุทะ ปกติ ปวช.

ไทยโรตาร่ี นางสาวจิดาภา แช่มพุธทรา

โทรศัพท์ 038 923500

9 บริษัท สุวรรณทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายทิวพนา ค ามูล ปกติ ปวช.

4/311 ม.10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 110232

10 บริษัท ธิสเช่นกรุ๊ป อินดัสเตรียล โซลูช่ัน นายจรูญวิทย์ บุญรอด ปกติ ปวช.

450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง นายจิรวัฒน์ ช่ืนพิมล

โทรศัพท์ 038 689300

11 บริษัท เดอะคอมพาเนียน คอร์ปอเรช่ัน นายจาตุรันต์ ทศรัตน์ ปกติ ปวช.

198 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 917261

12 บริษัท อีสเทิร์นลีแพค จ ากัด นาวสาวสโรชา ต.วิเชียร ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038 637373



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอ ดับบลิว เจ เซอร์วิส แอนด์ นายจักรี เครือวัลย์ ปกติ ปวช.

ซัพพลาย จ ากัด

71 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

โทรศัพท์ 038 698035

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เช่ือมโลหะ ครูนิเทศ ครูสมชำย  กำญจนสมคิด

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นางสาวชลธิชา กัณหาเคน ปกติ ปวช.

21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 255501

2 บริษัท สยามิชลิน จ ากัด นายณัฐภัทร เสนา ปกติ ปวช.

87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

3 บริษัท เจเคที อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด นางสาวณัฏชา จันอับ ปกติ ปวช.

84/5-7 ม.5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 775159

4 บริษัท เทมิคอน อิยเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายวรุตม์ โยงรัมย์ ปกติ ปวช.

16/34  ม.5 ต.สุขุมวิท ต.หนองปรือ นายสุรเดช ปัญญาย่ิง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 094 8944646

5 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวนฤลดา ไชยเหง้า ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038437103

6 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายวรรปรัชญ์ ทองปัญญา ปกติ ปวช.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 นายณัฐภาส เกิดโภคา

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวธัญชนก เกิดภิญโญ

โทรศัพท์ 084 9944915

7 สถาบันไทย เยอรมัน นายมุนินทร์ สีนา ปกติ ปวช.

700 ม.1 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 930100

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท แม็กซ์การ์เด้น เอ็กซ์เพรส จ ากัด นายสครินทร์ ขันทอง ปกติ ปวช.

83/27 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง นายภูมิรพี ปัญญาดี

จ.ระยอง นางสาวนิรชา ก้องสมุทร

โทรศัพท์ 089 3799292

9 บริษัท อมตะ ไฮ พรีซิช่ัน พาร์ท จ ากัด นายดปัสวิน นิติธรรม ปกติ ปวช.

57 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 760460

10 โรงแรมเม้าท์เท่นบีช นายธีระพันธ์ วงษ์ศิลา ปกติ ปวช.

378/16 ม.12  ต.หนองปรือ นายพัชรวัฒน์ ผาสุกะ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 200502  4

11 บริษัท สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์ นายณัฐนนท์ หามาลา ปกติ ปวช.

คอร์ส   50  ม.9  ต.โป่ง อ.บางละมุง นายสพลดนัย วัชรกุล

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 909700

12 บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ ระยอง นายพงศกร ใจซ่ือสมบูรณ์ ปกติ ปวช.

จ ากัด  116 ม.3  ต.หนองละลอก

อ.บ้านค่าย   จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 892111

13 บริษัท ศรีราชาโฟล์คลิฟ แอนด์ไฮโดรลิค นางสาวนุชลิน ชมกระแสสินธ์ุ ปกติ ปวช.

6/9  ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวปาริชาติ ค าเพชร

โทรศัพท์ 038 481121 นางสาววรรณภา บุญชัยยา

นายสืบตระกูล เทพขุนทด

14 บริษัท เมโทรสโตน จ ากัด นายอนุรักษ์ แซ่ล้ิม ปกติ ปวช.

85/2 ม.5 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 626081

15 บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาววิลาสินี ทีแค ปกติ ปวช.

312 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 480131  5



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 บริษัท ทรัพย์เจริญรีไซเคิง จ ากัด นายจิรภัทร วรวัฒนนนท์ ปกติ ปวช.

173 ม.9 ต.เขาดินซ้อน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 086 3685495

17 Toshiba Machine Manufacturing นายธีริทธ์ิ ธรรมารักษ์ ปกติ ปวช.

7/499  ม.6  ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038  027313  15

18 บริษัท เคนเทค แมชชีน แอนด์ พาร์ท นายนภัทร โรจนบัณฑิต ปกติ ปวช.

127 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี

โทรศัพท์ 038 381056



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สกุณาหงษีร์ จ ากัด นางสาวสรารัตน์ ดัดงาม ปกติ ปวช.

190/25 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 400400  109

2 บริษัท เซเรนิต้ี ยอช์ททิง จ ากัด นางสาวสพิมพ์สิริพร พันธ์ุเป่ียม ปกติ ปวช.

167/5 ม.4 ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 237214

3 เมืองพัทยา นางสาวมธุรดา เพชรไฝ ปกติ ปวช.

ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายปัณณธร สินธิตรงดี

โทรศัพท์ 038 253124

4 สวิส ชิพ ฟาร์ม นางสาวขวัญนภา ลดโพก ปกติ ปวช.

19/20 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวสรารัตน์ ดัดงาม

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 119095

5 มิโมซ่าพิซซ่าเรีย นางสาวศศิกานต์ ใจตรง ปกติ ปวช.

143/146 148 ม.9 ซ.ชัยพฤกษ์

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087 0927642

6 บริษัท อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ นางสาววริญญา ทองประเสริฐ ปกติ ปวช.

22/22 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ นางสาวสุธินี เอ่ียมดี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธนวัฒน์ ศันสนะวาณี

โทรศัพท์ 038 756879 นางสาวนภา จริยานันทกุล

นางสาวนาตยา ประเสริฐสังข์

นางสาวศรัณญา สุลัยมาร

นางสาวภัทร์ธีรา เผ่าจันทร์

นางสาวศิราภรณ์ รัตบวิจิตร

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรท่องเท่ียว ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรท่องเท่ียว ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

7 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา นางสาวอัชฎาพร ตาสุ่ย ปกติ ปวช.

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวอทิตยา สนามไชย

โทรศัพท์ 038 411441 นางสาวณิชากร หาญอนุสรณ์

8 บริษัท เสือใหญ่นวพล จ ากัด นางสาวกฤษภรณ์ พรมบุตร ปกติ ปวช.

349/9 ม.12 ต.หนองปรือ นางสาวธนิตดา เอ่ียมศรี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวกิตติญา แสงสว่าง

โทรศัพท์ 038 255221 นางสาวพีรชา ศรีสม

นางสาววาสนา แก้วระวัง

นางสาวรุ่งทิวา เกษมูล



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บจก.พัทยาโคโลนี นางสาวกัญญ์วรา ใยแก้ว ปกติ ปวช.

256 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวศศิธร จันทร์มณี

จ.ชลบุรี นายชนะชล บุญเหมาะ

โทรศัพท์ 038 235871  84 นางสาวกชกร น้อยสิน

นางสาวบุญสิตา อาจทรง

นางสาววรรณพร เพชรมาก

นางสาววิชิตา วะลัยพันธ์

นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมวงศ์

นางสาวจูรีมาศ แจ้งประเสริฐ

นางสาวบุษบา กุลวิเศษ

นางสาวนภาพร ฑีฆะ

2 บริษัท คอนเนอร์ พัทยา จ ากัด นางสาวพิมพ์ สุกดิบ ปกติ ปวช.

256 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวอัมพร อ้ายแก้ว

โทรศัพท์ 038 933888

3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช จ ากัด นางสาวอรีรัตน์ เกษมสุข ปกติ ปวช.

356 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 231405

4 Hiltion Pattaya นางสาวญานิศา นรสิงห์ ปกติ ปวช.

333/101 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวสุปรีนันท์ วงศ์ปุ่น

จ.ชลบุรี นางสาวสโรชินี ศรีปุย

โทรศัพท์ 038 253000 นางสาวธีวรา ปลอดเทพ

5 โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา นางสาวอุมาพร บัวกลับ ปกติ ปวช.

211 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวเกวลี ศรแก้ว

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 111899

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 บจก. เทิดไทฟาร์ม นายพงศธร ทานะเวช ปกติ ปวช.

โรงแรมแซนด์ โมราด้า พัทยา นายเจษฎา ทับทิม

126 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวกันธิชา อ่อนนวล

โทรศัพท์ 038 076111 นางสาวชลธิชา แย้มสุข

นางสาววรรณฑิตา พุทธวงศ์

นายบัญชา กุลตัณกิจจา

7 โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา นางสาวนิชากรณ์ สุดประเสริฐ ปกติ ปวช.

160/60 ม.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ นางสาวปิยาภรณ์ ไวยรัตน์

อ.บางละมุง จ.ชบุรี

โทรศัพท์ 038 425668

8 โรงแรม เบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน นางสาวพลอยไพริน อ้นวันเพ็ง ปกติ ปวช.

132/3 227/9 ม.12 ถ.หาดนาจอมเทียน นางสาววิไลวรรณ กลอยเดช

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสายฝน บุญเนตร์

โทรศัพท์ 098 232464  6 นางสาวโสรญา สง่างาม

9 อาคารปฎิบัติการและหอหักเวียนนา น.ส. ปิยวรรณ เชือมกลาง ปกติ ปวช.

193. ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ น.ส. นริศรา ร่ืมอารมณ์

จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038 238398

10 ร้านบูเก้ดอกไม้&ก็ฟช็อฟ นายอัณณ์พันธ์ ด ารงชีพ ปกติ ปวช.

103/29 หมู่ 5 ต.ส านักท็อน อ.บ้านฉาง

จ.ระยง 21130

โทรศัพท์ 081 7151880

11 โรงแรมเมอร์เดียจพัทยา  โอเซียล รีสอร์ต นายเจษฎา ทับทิม ปกติ ปวช.

463/100 ม.9 ถ.พัทยาสายสอง

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038 469688



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

12 โรงแรมโคโค่ บีช รีสอร์ท นายพรพรหม สุขสมพร ปกติ ปวช.

20/9 ถ.บางแสนกลาง ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 383994  5

13 HiHon Pattaya นายบารเมศ เจริญอนันตกุล ปกติ ปวช.

333/101 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038 253 001



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 อาคารปฏิบัติการและหอพักเวียนนาพาราไดซ์ นางสาวยุพิน อินทร์สีเมือง ปกติ ปวช.

193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวสุมิตา จามจุรี

จ.ชลบุรี นางสาววนันท์ภสร ตับไว

โทรศัพท์ 038 238398 นายพรพรหม สุขสมพร

นางสาวอัมพิกา สีเสนา

ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 อาคารปฏิบัติการและหอพักเวียนนาพาราไดซ์ นางสาวปนัดดา นามเคน ปกติ ปวช.

193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวศศิวงศ์ พิพัฒน์ช่ืนสกุล

จ.ชลบุรี นายบารเมศ เจริญอนันตกุล

โทรศัพท์ 038 238398 นายกิตติพงษ์ พูลสุข

นางสาวพิมพ์ชนก สุกดิบ

นางสาวอัมพร อ้ายแก้ว

นายวรวุฒิ ล าดวนดง

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 พฤศจิกำยน 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อ่างทอง บิวด้ิง จ ากัด นายณัฐสิทธ์ิ ไกรพน ปกติ ปวส.

142/177 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายวุฒิภัทร สิงห์ชัย

จ.ชลบุรี นายภูวเดช พันธ์ุโภคา

โทรศัพท์ 038 250879

2 บริษัท ซีแพนเนล จ ากัด นายทายาท สันศรี ปกติ ปวส.

25 ม.9 ต.หนองอรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายฐิติษิต์ิ นุริศักด์ิ

โทรศัพท์ 038 110868  73 นายสุรัตน์ เกลือดี

นายเนติพงษ์ น้อยกลัด

นายจารุศักด์ิ เขตกัน

นายสุคนธ์ ม่ังมี

นางสาวลีลาวดี บุญส่ง

นางสาวชนิตา อ่อนม่ิง

3 บริษัท เคโอพี ซีวิว บิวด้ิง จ ากัด นางสาวสุพัตรา คงใจ ปกติ ปวส.

388/78 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร๋ นางสาวนริศรา ภู่เนตร

กทม.  โทรศัพท์ 082 9209901

4 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นายณัฐภัทร ตุ้ยประเสริฐ ปกติ ปวส.

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายณัฐสิทธ์ิ ทาสี

จ.ชลบุรี นายนนทวัช สมาลี

โทรศัพท์ 038 181751 4 นายเอกพงศ์ อินเล้ียง

นายวรากร ปรารมภ์

5 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอรืเนช่ันแนล นายศุภพัฒน์ แก้วไชยเนียม ปกติ ปวส.

เทอร์มินอล จ ากัด

ต.ทุ่งสุขลา ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 408200

6 อบต. บ่อกวางทอง นายธีรพล แซ่โค้ว ปกติ ปวส.

24 ม.3 ต.บ่อกว่างทอง

อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 165055

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ก่อสร้ำง ครูนิเทศ ครูธวัชชัย  เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ก่อสร้ำง ครูนิเทศ ครูธวัชชัย  เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

7 บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จ ากัด นายจารุศักด์ิ เขตกัน ปกติ ปวส.

168  ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง นายสุคนธ์ ม่ังมี

จ.ชลบุรี นางสาวสุชานันท์ พัดลม

โทรศัพท์ 085 9081703 นางสาวสุชาดา ช่ืนดี

8 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายชลกิตต์ิ ไชยธนชล ปกติ ปวส.

โรงกล่ัน 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพทื 038 351555

9 บริษัท เจนเซ่น คอนกรีต โปรดัคส์ จ ากัด นายกันตวิชญ์ มินา ปกติ ปวส.

538/54 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นางสาววาสนา คุณขุนทด

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 092 7127328



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ส ำนักอัยกำร จังหวัดพัทยำ นำงสำวจันทณิตำ ไชยนำ ปกติ ปวส.

81 ม.1 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวช่อผกำมำศ โกษำ

โทรศัพท์ 038 181927 นำงสำวโชติกำ แตงไทย

นำยเสกฎฐวุฒิ ระเวงวรรณ์

2 บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด นำงสำวกิตยำ เสดมำ ปกติ ปวส.

168/109 ตึกลุ่มพินีทำวเวอร์ ถ.พระรำม4 นำงสำวชลณิชำ ม่ันคง

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม นำงสำวสุวเนตร วิชำเทพ

โทรศัพท์ 02 2855011 นำงสำววรพรรณ ขวัญปัญญำ

3 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ำกัด นำงสำวสุรัชชำ บุญเฟรือง ปกติ ปวส.

99/96 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำวพัชรำภรณ์ เพ็ชรบ ำรุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 235600

4 บริษัท ยูเน่ียน อินต้ำ จ ำกัด นำงสำวอำจรีย์ พ่ึงเกษม ปกติ ปวส.

53 ม.2 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง นำงสำวธณัฐชำ คุณสมบัติ

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 026202

5 เทศบำลต ำบลเขตอุดมศักด์ิ นำงสำวปภัสสรำ เกิดผล ปกติ ปวส.

100 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวฉัตรธิดำ อุทัยรัตน์

โทรศัพท์ 038 435968 9

6 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนช่ันแนล นำงสำวจิตภัทร สรวัย์วัชรกุล ปกติ ปวส.

เทอร์มินอล  อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 408200

7 บริษัท ถำวรศิลำวิศว 2001 จ ำกัด นำยนครินทร์ อยู่บุรี ปกติ ปวส.

2 ม.11 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0835855614

8 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดชลบุรี สำขำสัตหีบ นำงสำวชรินทร์รัตน์ พุทธช่วย ปกติ ปวส.

ถ.เลียบชำยทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 437451

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 โรงพยำบำลพระนำงเจ้ำสิริกิต์ นำยคมกริช วงศ์ทองดี ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038 45735 29

10 ส ำนักงำนทนำยควำมวีทูบี อินเตอร์เนช่ันแนล นำงสำวอภิชญำ จีระพันธ์ ปกติ ปวส.

75/266 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 063 7892292

11 บริษัท นิต อลูมิเนียม จ ำกัด นำงสำวเกวลิน จิตเจือจุน ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 0824912135

12 บริษัท ทีโอที จ ำกัด สำขำบ้ำนอ ำเภอ นำงสำวสโรชำ สุขโต ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038 237555

13 บริษัท โชคเพ่ิมพูลทรัพย์ จ ำกัด นำงสำวพิมธิดำ พิชญบุญวงศ์ ปกติ ปวส.

140 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 092 2473123

14 บริษัท เอ็น เอส ซัพพลำย เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำงสำวอุไรวรรณ ต้ังตระกูล ปกติ ปวส.

197 ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 239826

15 เทศบำลต ำบลบำงเสร่ นำยนันทวัชร์ เรืองขจิตร ปกติ ปวส.

ถ.เทศบำล 3 จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038436139  117

16 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นำงสำวศศิพร อินดี ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038 181751 4

17 กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ นำงสำวปริญญำ เพ็งทวี ปกติ ปวส.

สนำมบินอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ

โทรศัพท์ 038 245910 (กองก ำลังพลฯ)



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ทีอาร์ อินซูเลช่ัน จ ากัด นายศุภณัฐ ดาราดิกุล ปกติ ปวส.

ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 025716

2 บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เซอร์วิสเซส นายประธานพร จิระชัย ปกติ ปวส.

จ ากัด  78/4  ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง นายสิทธิโชค เจริญขจรชัย

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033 012484  7

3 บริษัท ทรานซิช่ัน อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) นายธนกฤษ บุญชู ปกติ ปวส.

จ ากัด 700/158 ม.1 นิคมอุตสาหกรรม นายธนนท์ เกิดปฐม

อมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี นายพิจิตต์ พุทธาเทพ

นายวิริยะ ลิโมทัย

โทรศัพท์ 033 004789 นายอนุชา ใจกระสัน

4 บริษัท บ้านอ าเภอเคเบ้ิลทีวี จ ากัด นายกวินท์ จันทร์โทน ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038 238467 นายไตรวิจิตร อริยากร

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ครูภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยร่มธรรม จันโท ปกติ ปวส.

สำขำ โรงงำนมำบตำพุด นำยวัชระ สินธ์ุพรหม

โทรศัพท์ 038 683228

2 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำยจักรพล เพชดี ปกติ ปวส.

666 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม นำยรัตนไชย เพ็งทอง

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยรำชิต เจริญคุณำวุฒิ

โทรศัพท์ 038 480048 52

3 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) นำยกำรัณย์ บุหร่ีทอง ปกติ ปวส.

555 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง นำยมำลิก เหมลิก

จ.ระยอง นำยทวีศักด์ิ นำมประเทือง

โทรศัพท์ 038676117  6121 นำงสำวรัตติกำล โฉมศิริ

นำงสำวเกวลี ขันละ

นำยจำตุรงค์ ถ  ำมณี

นำยธนพนธ์ ธิรธำกรณ์

นำยสหชัย อยู่จุ้ย

นำยนัทธพงศ์ บุญวำที

4 บริษัท สยำมคอมเพรสเซอร์อุตสำหกรรม นำยวรพันธ์ เริงสมุทร ปกติ ปวส.

จ ำกัด 87/10 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 490900  10

5 บริษัท โบตำนี ลอดจ์ จ ำกัด นำยภควัต อินแย้ม ปกติ ปวส.

245/3 ม.4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำยศุภณัฐ ผลทวี

จ.ชลบุรี นำยพำยุ อำจทรง

โทรศัพท์ 038 235130 นำยฐิตินันท์ ประยุรศิริ

6 บริษัท เอ็มอำร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยชัยสิทธ์ิ รำดเดิม ปกติ ปวส.

88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี นำยเกียรติศักด์ิ ชื นศิริ

โทรศัพท์ 038 399333 นำยประเสริฐ ฉิมชำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

7 หจก.ปรัชญำ อิเลคทริคคอล แอนด์ อินสทรูเม้นท์ นำยธนนันท์ แสงวัฒน์ ปกติ ปวส.

6/15 ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปำกน  ำ อ.เมือง จ.ระยอง นำยจักรกฤษ ยศเนียม

โทรศัพท์ 038 051273 นำยกนก สมุทรล้อม

8 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) นำยกฤษณะ จันทรำช ปกติ ปวส.

47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ นำยธรรมนูญ เชำว์ศิลป์

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 494006  7

9 บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) นำยกมล กริชทอง ปกติ ปวส.

ฝ่ำนซ่อมใหญ่อู่ตะเภำ นำยธรำวัช ตุลยเมธี

โทรศัพท์ 038 698035

10 บริษัท ไทยซัมมิท ฮำร์เนส จ ำกัด (มหำชน) นำยชนพฒน์ ค ำแหง ปกติ ปวส.

202 ม.3 นิคมอุสำหกรรมแหลมฉบัง นำยนคร สมพงษ์เกิด

ต.ทุ่งสุชลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยณัฐวุฒิ เช่ียวชำญ

โทรศัพท์ 038 490760  5 นำยปรินทร ค ำสุข

นำยเจษฎำ รัธรรม

นำยธนวัฒน์ ทิมทอง

นำยอินทอน ศรีสุทัศน์

นำยศุภเศรษฐ์ สกุลเรืองศรี

11 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) โรงกล่ัน นำยจักรกฤษณ์ แสวงทรัพย์ ปกติ ปวส.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กท.ท่ี 124

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 084 9944915

12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด นำยฐิติวัฒน์ วัฒนะศำสนกุล ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038 994000  4618

13 ห้ำงหุ้นส่วนจัด พีเอชพี 451 เซอร์วิส นำยศุภชัย พันธมิตร ปกติ ปวส.

100/18  ม.1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 0958850459



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

14 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จ ำกัด นำยกนกพล ใจกล้ำ ปกติ ปวส.

ถนนปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร์ ต ำบลมำบตำพุด 

 อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ 038 918300

15 ห้ำงหุ้นส่วนจัด ไทยรำชคอนสตรัคช่ัน นำยปฏิพล ชำวกะตะ ปกติ ปวส.

282/8 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 01 7152714

16 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยสุธีกำนต์ อ้อยกำบ ปกติ ปวส.

3 ม.2 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 698800

17 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยกิตติธัช ไม้หว่ัน ปกติ ปวส.

366 ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 68 5718-9

18 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซ่ำ จ ำกัด(มหำชน) นำยศุภศิลำ มหำศิริอ ำพล ปกติ ปวส.

277 ม.5 ถ.พัทยำ นำเกลือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 301234

19 บริษัท สุภำวุฒิ อินดัสทรี จ ำกัด นำงสำววำสินี รอดก่ิง ปกติ ปวส.

44/2 ม.8 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวศรฤทัย โป๊ะพนม

โทรศัพท์ 038 227367  2

20 บริษัท ไอซีพี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด นำยรัตนพล สมนึก ปกติ ปวส.

307 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ นำยอภิชำติ เรืองฤทธ์ิ

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 352170  3

21 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงแสน นำยธัญธร เจริญพร ปกติ ปวส.

5 ถ.บำงแสนสำย2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นำยตันติกร กัลยำณมิตร

โทรศัพท์ 038 381071 นำยสมชำย นำคสิทธ์ุ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

22 บริษัท ฟอร์เวิร์ค เทคโนโลยี จ ำกัด นำยพรชัย อินพันธัง ปกติ ปวส.

34/21 ถ.บ้ำนฉำง ต.มำบตำพุด อ.เมือง

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033 650574

23 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจอมเทียน นำยธัญธีระ บรรจงปรุ ปกติ ปวส.

61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรีโทรศัพท์

 038 111854

โทรศัพท์ 038 111854

24 CSG DOW Group นำยยศกร สูงเจริญ ปกติ ปวส.

ถ.ไอ4  นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 373005

25 บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียล แก๊ส จ ำกัด นำยณรงค์ศีกด์ิ สมคิด ปกติ ปวส.

14 ถ.ไอ4 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นำยณัฐวุฒิ กล่ินขจร

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683283 6

26 บริษัท ที บี ซัพพลำย เซอร์วิส จ ำกัด นำยเนติรัฐ เต๋ียวบ ำรุง ปกติ ปวส.

325/18 ม.6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 080 0815579

27 บริษัท แหลมฉบังซิตี  เซ็นเตอร์ จ ำกัด นำยธนำวัฒน์ วงษ์ศักด์ิศรี ปกติ ปวส.

53 ม.9 อำคำรทะเลทอง ทำวเวอร์

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 330390  1

28 บริษัท อีมำส เอ็นนอร์ย่ี เซอร์วิสเซส(ไทยแลนด์) นำยเอกชัย อยู่สุข ปกติ ปวส.

จ ำกัด  36/36 5 สำย 332 พลูตำหลวง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 02 792 9599



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ ครูสุกำญจน์ดำ  สำยค ำวงษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

29 บริษัท ฟูลฟิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยพงษ์เทพ แสงเทียน ปกติ ปวส.

130/2-3 ม.5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 880665  6

30 บริษัท เจ เค ที อิเลคตริค จ ำกัด นำยสรำวุธ เพ็ธรศิริ ปกติ ปวส.

84/5-7 ม.5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยชัยวัฒน์ หน่ันต้ำ

โทรศัพท์ 038 775159  60

31 บริษัท สยำมแผ่นเหล็กวิลำส จ ำกัด นำยปัญญำ ชำติกุล ปกติ ปวส.

9 ถ.ไอ5 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 775159  61

32 บริษัท นิวเซอร์กิต เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยนัฐธัญญู กันทะวงศ์ ปกติ ปวส.

106/39 ม.5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยอุดมกำรณ์ เข็มทอง

โทรศัพท์ 038 775159  62

33 บริษัท ทีที แอน ทีที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยทักษ์ดนัย วรชุน ปกติ ปวส.

406/329-332 ม.12 ถ.ทัพพระยำ นำยกิตติพงศ์ ปังกระโทก

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยสุธิพันธ์ เชื ออำลย์

โทรศัพท์ 061 4548930 นำยศุภกร บัวทิม

นำยกฤติเดช ศรีทัพไชย

นำยปฏิภำณ กอบบุญ

นำยวีรวัฒน์ สละ

นำยชัยกมล หม่ืนสระเกษ

นำยรำเชนทร์ ศรีบุตดี

นำงสำวมนัญญำ สง่ำเอ่ียม



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 เทศบาลส านักท้อน นางสาวสุภามาศ ลบแย้ม ปกติ ปวส.

ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวณัฐณิชา ใจต้ัง

โทรศัพท์ 038 604430  2 นายสุพัฒน์ ชมวะนา

2 อบต.แสมสาร  127/4  ม.2 ต. แสมสาร นางสาวจินตพร ค าทอง ปกติ ปวส.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวจินตภา ค าทอง

โทรศัพท์ 038 431496

3 บริษัท มาสเตอร์แพ็ค เอเชีย จ ากัด นางสาวพรนภา อ่อนละมัย ปกติ ปวส.

2/7 ถ.ห้วยโป่ง หนองบอน ต.ห้วยโป่ง นางสาวแคทรียา ใจหาญ

อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038692477

4 บริษัท ดับเบ้ิลยูเอสที สยาม จ ากัด นางสาววรรณมาศ สุขะเทวานิมิตร ปกติ ปวส.

230 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง นางสาวสุดใจ ชาลี

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 196807

5 บริษัท ร่วมเจริญกรุ๊ป จ ากัด นางสาวพรพรรณ ชอบธรรม ปกติ ปวส.

83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวเสาวลักษณ์ นาคนวน

โทรศัพท์ 038 602119

6 บริษัท บ้านอ าเภอ เทรดด้ิง จ ากัด นางสาวศิริลักษณ์ ปัดจ้ิงหรีด ปกติ ปวส.

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวมาลาตรี บุตตะกุล

โทรศัพท์ 038 237557 นางสาวจนิตสตา วงศ์ปัน

7 บริษัท โตโยต้า นครระยอง จ ากัด นางสาวอังคณา แตงสรี ปกติ ปวส.

111 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวสุกฤตา รอดเมือง

โทรศัพท์ 033 683450

8 ธนาคารออมสิน สาขาสุขุมวิท สัตหีบ นายประพันธ์ จันงาม ปกติ ปวส.

4/57 - 58 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ นางสาวพนัชกร จันทร์โป๊

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 438079

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท จตุมาร์ จ ากัด นางสาววนิสรา สังข์สะอาด ปกติ ปวส.

88 ม.3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 086 4103420

10 ธนาคารกรุงไทย สาขานาจอมเทียน นางสาวอธิตญา ทัพชุมพล ปกติ ปวส.

บ้านอ าเภอ

โทรศัพท์ 038 235786

11 บริษัท บ้านฮาร์ดแวร์ จ ากัด นางสาวรพีพร มหรรณพ ปกติ ปวส.

109 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 084 5906699

12 The Pizza Company นางสาวธาริณี เฟ่ืองฟูลอย ปกติ ปวส.

61/136 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 061 4120400

13 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม พาวเวอร์ นางสาวศยามล สุขสมโฉม ปกติ ปวส.

เอ็มจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

103/63 ม.2 ต.ตะเค้ียนเต้ีย อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033640822

14 บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวเข็มพิกา นาดา ปกติ ปวส.

49/27 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 401561  3

15 บริษัท เอชบีวายโฮม จ ากัด นางสาวจันทิมา แผนทอง ปกติ ปวส.

384/208 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089 4990600

16 บริษัท พีบีซี ดีเวลล็อป คอร์ปดเรช่ัน นางสาวเบญวรรณ วีณิน ปกติ ปวส.

203/11 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 192772



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ ครูสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

17 บริษัท แมคไทย จ ากัด นางสาวปิยะวรรณ ธุมา ปกติ ปวส.

99/9 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 063 2690292

18 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นางสาวพินพิสุทธ์ิ เมตตาพันธ์ุ ปกติ ปวส.

42/1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี124 ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 359000 0849944915

19 โรงแรมฮาร์ดร็อด พัทยา นางสาวเบญจมาศ ธุมา ปกติ ปวส.

429 ม.9 ถ.พัทยาสาย2 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 428755  9

20 บริษัท อิเมอร์สันอิเล็คทริค จ ากัด นางสาวพนัชกร พลูทวี ปกติ ปวส.

24 ม.4 ต.ปวลกแดง ระยอง

โทรศัพท์ 038 957000

21 บริษัท 2000 โลจิสติกส์ จ ากัด นางสาวอุมาพร ศรีอบเชย ปกติ ปวส.

83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง ระยอง

โทรศัพท์ 038 602400

22 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด นางสาวอิสยาห์ เจริญ ปกติ ปวส.

1 ถ.ไอ7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 683968

23 TGL Fabrication Co., Ltd. นางสาวอริศรา แก้วเก้ือหนุน ปกติ ปวส.

199/62 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 181775

24 อบต.แสมสาร นายธนาธิป ศรีวิรัญ ปกติ ปวส.

127/4 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 431436  18

25 ส านักงานตัวแทนวิริยะประกันภัย นางสาวสุกฤตา แช่มช้อย ปกติ ปวส.

33/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081 1695146



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทยซัมมิ แหลมฉบัง โอโตพาร์ท นายอรรถสิทธ์ิ บุญพลู ปกติ ปวส.

200 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3849-1304-7

2 บริษัท ซีทีซีไอ (ปทท) จ ากัด นายปริญญา ไชยปัญญา ปกติ ปวส.

137/1 หมู่ 5 ถ.หนองตะพานมาบข่า นายณัฐพงศ์ กงซุย

ต.มาบข่า ก่ึงอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 นายชยุตพล สนธิทอง

โทรศัพท์ 038637780 นายธนัสพงษ์ วรรณค า

3 บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เซอร์วิสเซส นายพงษ์พัฒน์ แป้งทา ปกติ ปวส.

78/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธนาชัย อ่อนระเบียบ

โทรสาร 0330124847 นายพีรณัฐ ชุมนุมพร

4 บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จ ากัด(มหาชน) นายณรงค์ศักด์ิ บริสุทธ์ิ ปกติ ปวส.

202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายณัฐพล คงม่ัน

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038495116

5 บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จ ากัด นายธีรพงศ์ ตันแก้ว ปกติ ปวส.

789/25 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 03829632830

6 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายรัชกาล รุ่งรัชตพร ปกติ ปวส.

97 หมู่ 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายปฎิภาณ ธีรชนโกศลกุล

โทรศัพท์ 038-317-555 นายประสิทธ์ิ กล่ินทโชติ

นายปวีร์ สมจิตต์

7 อู่ พัทยา เบนซ์ เซอร์วิส นาย ปฎิภาณ ค าเพชร ปกติ ปวส.

124/4 ม 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0897921202

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ยำนยนต์  ครูนิเทศ ครูสมหมำย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ยำนยนต์  ครูนิเทศ ครูสมหมำย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายชินกร โอวาท ปกติ ปวส.

88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038399333

9 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายวงศธร กองแก้ว ปกติ ปวส.

70/1 หมู่ 2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธิติพันธ์ พลเย่ียม

โทรศัพท์ 038698035 นายนุกาล อินทร์ประจันทร์

10 บริษัท พัทยาฮอนด้าคาร์ส จ ากัด นายณัฐวัฒน์ บัวรุ่งสวัสด์ิ ปกติ ปวส.

88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038237888

11 บริษัท อ่าวอุดมการช่างพัทยา จ ากัด นายนพรุจ ดอกไม้หอม ปกติ ปวส.

82/2 หมู่ 1 ซ.นาจอมเทียน 2 นายพีระพงษ์ บุญผ่องใส

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3870-6339

12  บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จ ากัด สาขาพัทยา นายจิรกิตต์ิ ศิริวัฒนผล ปกติ ปวส.

365 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอุกฤษฏ์ ศรีสมบัติ

โทรสาร038237117



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จ ากัด นายชญานิน ห้วยใหญ่ ปกติ ปวส.

203 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายชนาธิป วรรพวิเศษ

จ.ชลบุรี นายพัฒนพงษ์ พลับพลร

โทรศัพท์ 038490123 นายวินัย เซ็นรัมย์

นายสุรวิทย์ ประสานศักด์ิ

นายอัครพนธ์ บุตรพรม

นายยุทธนา โยธิบาล

นายวิโยค เงินท้วม

นายวินัย สาโท

นายวิชญานนท์ เขจรรักษ์

2 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน) นายพัฒนา ส่งเสริม ปกติ ปวส.

42/1  ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 0-3840-8500

3 บริษัท มาสเตอร์ สกิลล์ คอร์ปอเรช่ัน นายยุทธนา เกตุทองมา ปกติ ปวส.

201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายสุทธิพงษ์ วรเมือง

จ.ชลบุรี  20230 นายนฤเบศร อินทปัน

โทรศัพท์ 020018804 นายนเรศ นาเจริญ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน  ยำนยนต์ (กลเกษตร) ครูนิเทศ ครูสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินัยเจริญการช่าง นายอิทธิพันธ์ สิทธิประเสริฐ ปกติ ปวส.

99/66 ม.8 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0811508005

2 บริษัท ออฟโรคแอดเซสซอรีส จ ากัด นายณัฎฐ์ชวัลกร อุดมวิชาญาณ ปกติ ปวส.

64/130 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง นายมานนท์ มีศิล

จ.ระยอง 21140 นายปริญญา ศิลลา

โทรศัพท์ 038929637 นายอัมรินทรื ค ามูล

นายนพรัตน์ มานะดี

นายภาณุวัฒน์ สายเนตร

นายชัยสิทธ์ิ เกษรศิริ

นายภาคภูมิ สุทธิรักษ์รัตน

นายวุฒิชัย ไฝจันทึก

นายสขิล น้อยจ านงค์

3 บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง นายเจษฎา นพกาญจนกุล ปกติ ปวส.

โลโตพาร์ทจ ากัด 200 ม.3ต.ทุ่งสงขลา นายนิธิไกร ไชโยธา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายวีระศักด์ิ ใจม่ัน

โทรศัพท์ 038491304 นายสหรัฐ ธรรมสุจริต

4 บริษัท เรียล ดซลูพลัส จ ากัด นายกีรติ เทียมจุ๊ย ปกติ ปวส.

339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา นางสาวชนากาญจน์ สาธุชาติ

จ.ชลบุรี 20110 นางสาวปภาวี พันธ์พูลเพ่ิม

โทรศัพท์ 038341792 นายจาตุรงค์ นาธงชัย

นายเมธี เฉลิมวงษ์

นายพิสิฐพงศ์ ผลพานิช

5 บริษัทมาสเตอร์ สกิลล คอร์ปอเรช่ัน นายกรรชัย วิทยพันธ์ ปกติ ปวส.

จ ากัด 201 ม.3 ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา นายเกษมศิษฐ์ ไกรวิจิตร์

จ.ชลบุรี 20230 นายบุญญฤทธ์ิ สังขาราม

โทรศัพท์ 0868475434

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน แม่พิมพ์โลหะ  ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน แม่พิมพ์โลหะ  ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 บริษัท ดาบิล่ี จ ากัด นายธวัชชัย ภาคภูมิ ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038929000 นายอภิวัฒน์ สุทินเผือก

นายอรรถพล ทองบุญช่ืน

7 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด นางสาวรติมา เสง่ียมวงษ์ ปกติ ปวส.

202 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายสิรภพ ภักดีสมัย

ต.ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

20230 โทรศัพท์ 038490760-5

8 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด นายปณิธ์ กุลศักด์ิ ปกติ ปวส.

111/10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.พัฒนานิคม

จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038893599-610



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จ ากัด นายกฤติกร คล้ายพันธ์ุ ปกติ ปวส.

789/10 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา นายชนานนท์ สนิทใจรัก

จ.ชลบุรี 20280

โทรศัพท์ 038296390

2 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด นายณัฐวุฒิ เดชจินดา ปกติ ปวส.

150/62 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038347187-8

3 บริษัท แอโรเวิร์ด จ ากัด นางสาวสโรชา มิตรภูมิวิบูลย์ ปกติ ปวส.

226 ม.3 แหลมฉบัง นางสาวสุกัญมา ทองแซม

โทรศัพท์ 038491280-5

4 บริษัท แครทโค จ ากัด นางสาวธิดารัตน์ ม่วงศรีจันทร์ ปกติ ปวส.

8/10 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038604370-6

5 บริษัท อินนิออส สไตโรลูช่ัน นางสาววรรณิดา สิทธิเวช ปกติ ปวส.

(ประเทศไทย) จ ากัด 4/2 ถ.ไอแปด

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038910700

6 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด นางสาวศิวาการ เจียมจิต ปกติ ปวส.

111/10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.พัฒนานิคม

จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038893599-610

7 บริษัท เอ็มแอนด์ดี พรีซิช่ัน เวิร์ค จ ากัด นายฐานิสร หูตาชัย ปกติ ปวส.

71 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038069058

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน แม่พิมพ์พลำสติก  ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน แม่พิมพ์พลำสติก  ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ นายภควัฒน์ เล็กศิริ ปกติ ปวส.

เทคโนโลยี จ ากัด

500/93  ม.3  ต.ตาสิทธ์ิ  อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 061 4151199

9 บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด นายสุทัศน์ พิมพ์โครต ปกติ ปวส.

334  ม.1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา นางสาวภควรรณ หม่ืนจันทร์

ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 480848  51

10 บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายชยพล ไชยชนะ ปกติ ปวส.

259 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายภาณุวัฒน์ รักษาศิริ

โทรศัพท์  038 401888



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นายภาณุวิชญ์ มาปะลัง ปกติ ปวส.

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี นายสุรชัย ส าเนียงเสนาะ

โทรศัพท์ 038 437103

2 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายภูวนาท บัวเจริญ ปกติ ปวส.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 นายวัจน์กร เปารทิพย์

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอัษฎาวุธ บุษราคัม

โทรศัพท์ 038 408500 นายจักรพันธ์ุ ขันติลม

3 บริษัท โกลบอล ซิมูเลช่ัน จ ากัด นายกฤษณะ สุขจิตร ปกติ ปวส.

136/189 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง นางสาวเมทนี ทองทรัพย์

จ.ชลบุรี นางสาวระพีพรรณ รองแขวง

โทรศัพท์ 038 602455

4 STS Engineering Tech Services นางสาวศิริยา เกสร ปกติ ปวส.

31/43 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง นางสาวสุนิสา กัญทะชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 221727  8

5 บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จ ากัด นางสาวศิริพร แจ่มจ ารัส ปกติ ปวส.

9 ถ.หัวน  าตก ซ.หัวน  าตก3/3

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 691049

6 หจก.มัลทิ มอร์ เอ็นจิเนียร่ิง นายรัชชานนท์ เขียวสอาด ปกติ ปวส.

208 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 192655

7 บริษท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียล ทรัค นางสาวสุวนันท์ แก้วกันหา ปกติ ปวส.

จ ากัด 10/1 ถ.ราษฎร์บ ารุง  ต.ห้วยโป่ง นางสาวสิริพร อุปัจจ๊ะ

อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 685982

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเนศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเนศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง แอนด์ นายจักรกฤษณ์ แซ่จันทร์ ปกติ ปวส.

เซอร์วิส จ ากัด

โททรศัพท์ 038 350096   7

9 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายกอบชัย อัญญโพธ์ิ ปกติ ปวส.

88 ม.5  ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 399333

10 บริษัท เอ็มดีเอส เทคโนโลยี จ ากัด นายธณัฐชัย กรรณิการ์ ปกติ ปวส.

177/18 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 483118

11 บริษัท ไททรอนิกส์ อินดัสทรีส์ จ ากัด นายกิตติพันธ์ุ ภู่พันธ์ุ ปกติ ปวส.

789/24 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 339115

12 บริษัท วสุวัตน์ จ ากัด นางสาวปภาวี สัมพันธนาการ ปกติ ปวส.

5/9 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0869824455

13 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด นายธนาวิญ์ แสงจ าปา ปกติ ปวส.

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 404200

14 หจก.แก่นดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง นายพงศ์ภรณ์ อุนะพ านัก ปกติ ปวส.

203/1 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 119890

15 บริษัท เบสท์เทค อีโวลูช่ัน จ ากัด นางสาวชลธิชา ค าภานนท์ ปกติ ปวส.

37/21 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 038 601462



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ ครูคเนศ  เช่ียวชำญ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 หจก.ศรัณย์พร เอ็นจิเนียร่ิง นายชาญชัย วิชัย ปกติ ปวส.

88  ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 182131

17 SCG DOW GROUP นายพิรภพ อุทา ปกติ ปวส.

10 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 673005

18 บริษัท สยามมิชชิน จ ากัด นางสาวปิยะฉัตร มงคลพงษ์ ปกติ ปวส.

แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์038 407500



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไมย์เออร์ อินด์สตรีส จ ำกัด นำยณฐกร โพธ์ิสำวัง ปกติ ปวส.

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

20230

โทรศัพท์ 038404200

2 บริษัทดำคอน อินสเป็คช่ัน เซอร์วิสเซส นำยฐิติกร ธนะศร ปกติ ปวส.

จ ำกัด 78/4 ม.6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง

จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 033012484-7

3 เมืองพัทยำ นำยณรงค์เดช วำสกดิลก ปกติ ปวส.

ถ.พัทยำเหนือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยธีรวงศ์ ม่ิงขวัญ

20150 นำยรัฐศำสตร์ อำรีย์รัตนพิทักษ์

โทรศัพท์ 038253124 นำยวิศรุต เสนำะเสียง

นำยอดสรณ์ พ่ึงพิง

4 ร้ำนเอที อินเตอร์เทรด นำงสำวกำญจนำ อ่ำนเร่ือง ปกติ ปวส.

187/22 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยธิตินนท์ ยุติธรรม

โทรศัพท์ 0831955677,

33082349

5 ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท สัตหีบ นำยณัฐกร คุ้มอนุวงค์ ปกติ ปวส.

5 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยศตพรรษ ทองค ำ

โทรศัพท์ 038004988 นำยฉัตริน มัจฉำชีพ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ ครูอภิชำติ   สมเช้ือ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด นางสาวสุภัตตรา สิลาโคตร ปกติ ปวส.

9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด นายจิรัฎฐ์ ค ามี

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 0-3892-5100

2 บริษัท ระยองวิศวะและซ่อมบ ารุง จ ากัด นายทฤษฎี เครือเพ็ง ปกติ ปวส.

271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง นายวรพล ศรีวงษ์

จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 911195

3 บริษัท ฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายเถลิงศัพกด์ิ เกษสาคร ปกติ ปวส.

อาคาระเลทองทาวเวอร์ช้ัน 1    53 ม.9 นายจิรพงศ์ เหมรา

ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 344300

4 บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูช่ัน จ ากัด นายภาวิทย์ กระชน ปกติ ปวส.

693/5-6 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 340242  4

5 บริษัท ซีเอสเอ เครนเซอร์วิสเอเชีย จ ากัด นายแสงวิชัย หอมนวล ปกติ ปวส.

42/2 7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 069570

6 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด นางสาวดวงกมล ราชแก้ว ปกติ ปวส.

87/10 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 490900     120

7 บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด นายนพรัตน์ ขุนชัย ปกติ ปวส.

137/1  ม.5 ถ.หนองตะพาน มาบข่า ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 637761

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด นายปิยะณัฐ งามดี ปกติ ปวส.

14 ถ.ไอ4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง

โทรศัพท์ 038 683282  6

9 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นางสาวณัฏฐ์อาภา ย้ิมละมัย ปกติ ปวส.

โรงกล่ัน 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038 4085000

10 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวประไพรตน์ ร่มโพธ์ ปกติ ปวส.

700/1017 ม.9  จ.ชลบุรี 20160 นางสาวนันทวรรณ ชาญขุนทด

โทรศัพท์ 038 109 360 นางสาววรชา พังพิศ

11 บริษัท เมเชอร์ เอ้นจิเนียร่ิง จ ากัด นายชวนันทน์ ทองธรรมชาติ ปกติ ปวส.

6/1 ซ.ก่อไผ่ ถ.ราษฎร์ ต.เนินพระ อ.เมือง นายขจร อ่องเจริญ

จ.ระยอง นายรวีวัตน์ จ้ือเกร็ด

โทรศัพท์ 038 688888

12 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน่ิง จ ากัด นางสาวพจธนฤน บุญรักษา ปกติ ปวส.

1 ถ.ไอ3 บี ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 699000

13 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นายพัชร คงเสถียร ปกติ ปวส.

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  555 ถ.สุขุมวิท นางสาวอรณิช วงษ์ศรยา

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 676117

14 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) นายพัฒนพงษ์ เรืองประพัฒน์ ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038 994000  4618

15 บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวกนกเพชร จันทเสน ปกติ ปวส.

199 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 498000



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) นายชินคุปต์ จอมศักด์ิ ปกติ ปวส.

202 แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 492762

17 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี ฯ นายณัฐดนัย ช่วยเกิด ปกติ ปวส.

36/34 ม.5 พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวณัฐริกา กล่ินระร่ืน

โทรศัพท์ 038 181751  4

18 หจก.ปรัชญาอิเลคทริคคอล แอนด์ อินทรูเม้นท์ นายรัฐธรรมนูญ จิตแจ้ง ปกติ ปวส.

6/15 ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 061 6390829



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 PKG Sournetling., Ltd นางสาวจุฬารัตน์ นนทเสม ปกติ ปวส.

76 ถ.นาราธิวาสราชนครินทร์ 15 นางสาวอาทิตยา เหมือนเอ่ียม

เขตสาทร กทม. นางสาวอาฤศา โอรารส

โทรศัพท์ 02 6763303

2 บริษัท ตลาดน ้า 4  ภาค  จ้ากัด นางสาวศมน จันทรผา ปกติ ปวส.

451/304 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวสิตานันท์ รติพรพันธ์ุ

นางสาวรุ่งพร งามแก้ว

นางสาวพรชิตา อ่ิมศักด์วาสนา

3 โรงแรมมเอร์เกียรพัทยา โอเช่ียล รีสอร์ท นายเจาฎา ทัมทิม ปกติ ปวส.

463/100 ม.9 ถ.พัทยาสายสอง

ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038 769688

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรท่องเท่ียว  ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 โรงแรม วรบุรี เดอะ ริช รีสอร์ท แอนด์ สปา นางสาวขนิษฐา รัชสันต์ ปกติ ปวส.

237/45 ม.9 ต.หนองปรือ นางสาวนริศรา ดีเจริญพร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวลัดขณา นาคเงิน

โทรศัพท์ 038 933500 นางสาวรุ่งอรุณ ตอนสี

นางสาวอรญาณี อระชุม

2 โรงแรมยู พัทยา นางสาวชนีญญา อินสว่าง ปกติ ปวส.

70/14 ม.8 ซ.นาจอมเทียน

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033 046101

3 The Symphong Suites Pattaya นางสาวภัทรวดี พลราม ปกติ ปวส.

190/1 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวพัชรี พรมนอก

จ.ชลบุรี นางสาวพิลาพร วงค าภู

โทรศัพท์ 038 196456

4 บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จ ากัด นางสาวอัจฉรา ศิริพันธ์ ปกติ ปวส.

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 494552

5 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท นางสาวชไมพร พัฒนธรรมธรณ์ ปกติ ปวส.

19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 702777

6 บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จ ากัด นางสาวแก้วนภา อ่อนนุ่ม ปกติ ปวส.

203 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 490123

7 The Lord Nelson Hotel Bar Restaurant นางสาวไอลดา เสมเพียร ปกติ ปวส.

156/13 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง นางสาวรัตนา ศรีประวรรณ

จ.ชลบุรี  โทรศัพท์ 098 5248891 นางสาวเกณิกา สุวรรณคีรี

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวส.2  ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวส.2  ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 Holiday inn Pattaya นางสาวสุนันทา พุทธิชนม์ ปกติ ปวส.

463/99  ถ.พัทยาสาย1 อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 725555

9 ฮาเบอร์ แหลมฉบัง นางสาวธิรดา ปางสุข ปกติ ปวส.

4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  095 2080535

10 โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช นางสาวสทินา มุญเจริญ ปกติ ปวส.

356 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายปิยะพงษ์ เพ็ชรครุธ

จ.ชลบุรี นางสาวสวรรณยา เกียรต์ิมนตรี

โทรศัพท์ 038 231405 นางสาวอริษา สุภาผล

นายรัชชานนท์ แสงภักดี

11 โรงแรมดราก้อน บัช รีสอร์ท นางสาวสุธีกานต์ ชินรหงษ์ ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 086 3940790 นางสาวกรรณิการ์ การนา

นางสาวชนิตา ทองมาก

 นางสาวปาริชาต พ่ึงแย้ม

นางสาววิไลรัจน์ รักษารอด

นางสาวสายธาร ปานต้น

12 โรงแรมทีซิกไฟว์ พัทยา นางสาวกนกพร จันทะพันธ์ ปกติ ปวส.

 555/85 ม.5 ซ.นาเกลือ ต.นาเกลือ นางสาวโชติกา จิตรอาษา

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสุพรรษา ฉัตรการเวก

โทรศัพท์

13
Movenpick Siam Hotel na Jomtien 

Pattaya
นางสาว สุทธิรักษ์ บุตตพนิมน์ ปกติ ปวส.

55 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038 078888



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวส.2  ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

14 โรงแรม มาศญ่า บิสโฮเทล แอนดิ รีสอร์ท นางสาวทัดดาว มะสัน ปกติ ปวส.

137 ม.9 ต หนองปรือ อ.บางละมุง จชลบุรี

โทรศัพท์038 420016



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 โรงแรม สยาม แอ็ท พัทยา นายธนเทพ พัฒนะบุษย์ ปกติ ปวส.

390 ม.9 ถ.พัทยาสาย2 ต.หนองปรือ นางสาวสรณิสวรรค์ อยู่เย็น

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายจักรกฤษ นวลมณี

โทรศัพท์ 038 930600 นายชาญณรงค์ จิวงค์นุสรณ์

นางสาวกุลณัฐ บัดสูงเนิน

นางสาวปิยะมาส วงศาโรจน์

นางสาวปรัญญา ผมท า

นางสาวสุดหทัย สียางนอก

2 โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช นางสาวอารญา โพธินาค ปกติ ปวส.

241 242 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง  โทรศัพท์ 038 630341

3 บริษัท การชัยศรี จ ากัด นางสาวนิตยาวรรณ สุวรรณชนะ ปกติ ปวส.

397/42 ม.10 ซ.14 ถ.พัทยาสาย2 นางสาวมัทนา ภูรุ่นแก้ว

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวศุวิมล ศิริมาก

โทรศัพท์ 038 4203934 นางสาวสุพรรษา ป้ันประสงค์

นางสาวศศิธร จันทร์ทอง

4 บริษัท แจ๊กซ่ัน โฟร์ จ ากัด นายสาริศ ท าพระเวช ปกติ ปวส.

5/22 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายสหรัฐ ภู่วัด

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038 255922

5 โรงแรมบาศญ่า บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท นางสาวมาริติน่า เทวี ดีอาน่า ปะส่ิงชอบ ปกติ ปวส.

139 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวสุภักษร ศิริรัตน์กุล

จ.ชลบุรี นางสาวอารยา แก้วมณี

โทรศัพท์ 038 4200167 นางสาวปรายฟ้า ธราดล

นายฐิติวัลส์ ปลอดเทพ

6 บริษัท ณุศา วัน จ ากัด นางสาวอารียา สระทองแดง ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038 4200168

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน กำรโรงแรม ปวส.1 ครูนิเทศ ครูปวีณำ  ชำติมนตรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอวิช่ัน เอเจนซ่ี แอสซิสแทน จ ำกัด นำยณัฐวรรธ ศรีทะชิต ปกติ ปวส.

16/149 ช้ัน 2 ม.8 ต.หนองปลำไหล นำยธีรพล นำคเกำม

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยธีรศักด์ิ สีสร้อย

โทรศัพท์ 084 1006642 นำยธีระพล สุขคุ้ม

นำยชุติพันธ์ ดีแก่

นำยอนุชิต มีกระสันต์

นำยจักรกฤฆณ์ โพธ์ิศรี

นำยชำญยุทธ ศรีงำม

นำยณัฐนนท์ บุญคุ้ม

นำยชนะชัย ตรงเจริญทรัพย์

นำยกิตติกวิน มำเดช

นำยจิรสิน สิริแสง

นำยชนะภพ เพ็งแจ่มศรี

นำยชวกฤษ อยู่นำงรอง

นำยชัยวุฒิ หอมเนียม

นำยณัฐภูมิ โยเซฟ

นำงสำวเชษฐ์ธิดำ พลหงษำ

นำงสำวขวัญชนก บุหงำรัตน์

นำงสำวปทุมรัตน์ ชิตเดชะ

นำงสำวดวงพร อำรักษ์สัมพันธ์

นำงสำวเบญจมำภรณ์ โอลำนโนลำน

นำงสำวฟ้ำใส สัมฤทธ์ิ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน เทคนิคโลหะ (ตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย) NDT  ครูนิเทศ ครูสมชำย  กำญจนสมคิด

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด นายณัฐพงษ์ เดชจินดา ปกติ ปวส.

สาขาแหลมฉบัง นายอภิสิทธ์ิ ช้างวงค์

2 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด นายพีระพล จูมจันทร์ ปกติ ปวส.

สาขาพระประแดง นายสุรศักด์ิ เดชชีวะ

 

3 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด นายมานะพันธ์ น้อยจันทร์ ปกติ ปวส.

สาขาระยอง นายสหรัฐ คล้อยบุญ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2 / 2560

ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 16 กุมภำพันธ์ 2561

สำขำงำน ช่ำงเคร่ืองมือวัดอุตสำหกรรม  ครูนิเทศ ครู

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



 

 

ส่วนท่ี 8 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
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1 แผนกช่างเชือมโลหะ 8 อาคาร 1 โสตทศันศึกษา 15 อาคารพสัดุ                                                   22   อาคารเวียนนาพาราไดซ ์

2 แผนกช่างก่อสร้าง 9 อาคารเรียน 2  แผนกการบญัชี 16 โรงอาหาร  

3  10 สาขาวชาไฟฟา, 17 อาคารความร่วมมือ  

4  11 แผนกช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 18 ร้านสหกรณ์วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ  

5  12  19 บา้นพกัครู  

6 แผนกช่างกลเกษตร 13 อาคารกาญจนาภิเษก  แผนกสามญัสมัพนัธ ์ 20 บา้นพกัภารโรง  

7 อาคารอาํนวยการวิทยาลยัฯ 14 อาคารปฏิบติัการ  แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 21 อาคารศนูยว์ิทยบริการ  
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ผงับริเวณ วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ  1 : 2500 
 
 
 

 

 
 
 

 

แผนกเทคนิคพืนฐาน 

แผนกช่างยนต ์

แผนกช่างกลโรงงาน 

แผนกช่างไฟฟ้า  เครืองมือวดัฯ  และเมคคาฯ 

แผนกช่างเขียนแบบเครืองกล 
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สาขาวิชาการโรงแรมฯ 

22 



 

 

ส่วนท่ี 9 ข้อมูลทางสังคม 



ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี

 ชลบุรี เป็นดินแดนที่มีผู้คนมาอาศัยมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์   ได้มีการขุดค้นทาง
โบราณ คดีที่ ต าบล โคกพนมดี   อ า เภอพนั สนิ คม  ได้พบ ร่องรอยของชุ มชน โบราณ ก่อนสมั ย
ประวัติศาสตร์  โคกพนมดีเป็นเชลล์มาวด์ที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง  ซึ่งยังไม่เคยพบใน ประเทศทางเอเซียอาคเนย์
อ่ืน ๆ จากการศึกษาโครงกระดูกมุนษย์และโบราณวัตถุที่พบ  เช่น  เครื่องมือหินขัด  เครื่องปั้นดินเผาแบบ 
เชือกทาบ  รวมทั้งเครื่องประดับที่ท าด้วยเปลือกหอยและหินมีค่า  แสดงว่าเป็นชุมชนที่มีความเจริญอยู่ใน
ระดับยุคหินใหม่  การค้นพบ แห่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่โคกพนมดีนี้  ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริเวณ
จังหวัดชลบุรี  เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหิน ใหม่แล้ว  ส่วนชุมขนที่พัฒนาเป็นบ้านเมือง
ส าคัญในยุคแรกของประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัดชลบุรี   ได้แก่  เมืองพระรถ  เมืองพญาเร่ และ         
เมืองศรีพโล 

 ยุคก่อนประวัติศาสตร์  จากการส ารวจในช่วง ปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2528 ในพ้ืนที่อ าเภอพนัส
นิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอเมือง ฯ พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็นชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึงยุคประวัติศาสตร์ นับแต่          
เขาชะอางห้ายอดในแหล่งโบราณคดีกลุ่มเขาชะอาง อ าเภอบ่อทอง ชุมชนโคกพนบดี โคกพุทรา อ าเภอ          
พนัสนิคม ชุมชนโคกระกา โคกกะเหรี่ยง อ าเภอพานทอง และชุมชนเนินส าโรง อ าเภอเมือง ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โคกพนบดี  เป็นเนินดินขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายเกาะที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มีรูปร่างค่อนข้าง
กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 230 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 28 ไร่ จุดสูงสุดจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ   
12 เมตร อยู่ในเขตต าบลท่าข้ามอ าเภอพนัสนิคม 

 ผลการศึกษาพบว่า โคกพนบดีเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณที่สามารถสร้างเครื่องมือหิน (ขวานหิน
ขัด หินลับ หินบด ค้อนหิน หินกรวดส าหรับขัดผิว ภาชนะและก าไลหิน) เครื่องมือที่ท าจากกระดูกสัตว์เช่น 
ฉมวก เครื่องมือที่ท าจากหอยเช่น มีด สิ่ว เครื่องประดับที่ท าจากเปลือกหอย และภาชนะดินเผาแบบเชือก
ทาบ เป็นชุมชนที่อพยพ และเปลี่ยนแปลงมาจากสังคมแบบดั้งเดิม ซึ่งมักอาศัยอยู่ในที่สูงด ารงชีวิตด้วยการ
ล่าสัตว์และแสวงหาอาหารจากธรรมชาติ ต่อมาอพยพลงมาอยู่ที่โคกพนบดี ซึ่งในครั้งนั้นเป็นพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งจากป่าและทะเล มีผู้เสนอข้อคิดเห็นว่าเนินดินแห่งนี้เป็น      
shell Mound สมัยก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ต่อมาผู้คนเหล่านั้นก็เริ่ม
พัฒนาการด ารงชีวิตด้วยการเพาะปลูกแบบเริ่มแรก ควบคู่กันไปกับการแสวงหาอาหารจากทะเล และล่า
สัตว์ขนาดเล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 มีผู้ให้ความเห็นว่า การตั้งถิ่นฐานที่โคกพนบดีนี้น่าจะมีสองสมัยคือ สมัยแรก มีอายุประมาณ 
8,000 - 5,000 ปีมาแล้ว ด ารงชีพด้วยทรัพยากรจากทะเลเป็นส าคัญ (พบเปลือกหอย ก้างปลา กระดองเต่า 
และก้ามปู จ านวนมาก)  สมัยที่สอง มีอายุประมาณ 5,000 - 2,000 ปีมาแล้ว ชุมชนน่าจะขยายตัวใหญ่ขึ้น 
เพราะได้พบภาชนะดินเผาเป็นจ านวนมาก เริ่มปลูกข้าว (พบเมล็ดข้าวที่เป็นถ่าน) 

 โคกระทา  อยู่ที่บ้านโคกระทา ต าบลนาประดู่ อ าเภอพานทอง ลักษณะเป็นเนินดินรูปร่าง
ค่อนข้างยาว ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนสูงสุดของเนินอยู่ทางตอนเหนือ



สูงกว่าพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 6 เมตร ทางตอนใต้ของโคกระทามีล าน้ าเก่าไหลผ่าน เรียกว่า คลองสายบัว 
ไหลไปบรรจบคลองบางนาที่ไหลไปบรรจบแม่น้ าบางชะกง 

 จากการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2526  ด้วยวิธีขุดตรวจทางโบราณคดี ได้พบโครงกระดูกมนุษย์ห้า
โครง และสิ่งของที่ใส่ให้กับศพเช่น เครื่องประดับที่ท าด้วยส าริด ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ก าไลเปลือกหอย 
ฯลฯ นอกจากนั้นยังพบเครื่องใช้จ าพวกภาชนะดินเผา ลูกกระดุมดินเผา เบี้ยดินเผา หินดุ ถ้วยส าริด แหวน
ส าริด ชิ้นส่วนก าไลส าริด 

 จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่า ชุมชนโบราณบ้ านโคกระทาเป็นชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ตอนปลาย (ยุคส าริด) ขนาดใหญ่ที่มีการติดต่อกับชุมชนร่วมสมัยอื่น ๆ ในภาคกลางของไทย
และอาจมีความสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 โคกกะเหรี่ยง หรือ โคกฝรั่ง  อยู่ในเขตต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง เป็นเนินดินรูปกลม
ขนาดใหญ่สูงจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 5 เมตร ก่อนที่กลุ่มคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก จะเข้ามาจับ
จองอยู่ถึงปัจจุบัน เคยเป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยง 

 จากการส ารวจ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ า     
มีการตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบ รูปแบบภาชนะส่วนใหญ่ มีรูปทรงคล้ายบาตรพระ เศษกระเบื้องดินเผา
เนื้อหยาบเผาด้วยอุณหภูมิสูง พบเพียงสามชิ้นเป็นชนิดเคลือบเขียว ไม่เคลือบหนึ่งชิ้น นอกจากนั้นยังพบ
กระดูกสัตว์ และเปลือกหอยหลายชนิด 

 จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่า เป็นชุมชนขนาดใหญ่  อาจร่วมสมัยกับชุมชนก่อน
ประวัติศาสตร์ที่โคกพนบดี และโคกระทา มีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว 



 เนินส าโรง  เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร์ 
(สมัยทวารวดี) ตั้งอยู่ที่มาบสามเกลียว ต าบลหัวร่อ อ าเภอเมือง ฯ เป็นเนินดินขนาดเล็ก อยู่กลางพ้ืนนาสูง
จากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 2 เมตร จากการส ารวจ เมื่อปี พ.ศ. 2527 พบโบราณวัตถุกระจายอยู่ทั่วไป 
โดยเฉพาะตอนกลางเนิน ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ า ตกแต่งผิวภาชนะด้วยลาย
เชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เผาด้วยอุณหภูมิสูงชนิดไม่เคลือบ ผิวสีน้ าตาลเข้ม ตกแต่งผิวด้วย
ลายขีด เศษภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยชนิดเคลือบ มีสีผิวต่าง ๆ เช่น เคลือบน้ าตาลคล้ า เคลือบเขียวและ
ขาวขุ่น นอกจากนั้นยังพบอิฐขนาดต่าง ๆ และเปลือกหอยแครง จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่า เนินนี้เป็น
ที่อยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ถึงสมัยทวารวดี 

 จากการพบแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ่อทอง    
อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง จนถึงทางเหนือของอ าเภอเมือง (ต าบลหัวร่อ) ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่มีผู้คนเข้า
มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มแรกอาศัยอยู่ตามถ้ าและเพิงผา กลุ่มต่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตาม
เนินดิน ที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง แล้วขยับลงมายังที่ราบ จากนั้นก็พัฒนาเป็นบ้านเมืองใน
สมัยประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยสุโขทัย  ชุมชนที่พัฒนาเป็นบ้านเป็นเมืองในยุคแรก ๆ ของ
ประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ และ เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  

 เมืองพระรถ เป็นชุมชนเมืองโบราณ อยู่ที่บ้านหน้าพระธาตุ อ าเภอพนัสนิคม อยู่ห่างจากตัว
อ าเภอพนัสนิคม มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม 
ตัดทับส่วนหนึ่งของก าแพงและคูเมืองด้านทิศตะวันออกจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ เชื่อว่าเมือง
นี้เป็นเมืองในสมัยทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16) และเจริญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี 



(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 - 18) โบราณสถาน  มีอยู่สองประเภทคือ ร่องรอยผังเมืองและศาสนสถาน  
ผังเมืองพระรถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1,550 x 850 เมตร ก าแพงเมืองเป็นคันดินสองชั้นสูงจากพ้ืนดิน
ประมาณสองศอกเศษ ห่างกันชั้นละห้าวา คูเมืองกว้างประมาณสามศอกศาสนสถานที่พบคือ เนินพระธาตุ 
ซึ่งอยู่ตอนหลังของตัวเมืองด้านตะวันตก เป็นเนินพระสถูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ เป็นฐานสถูปแบบ
ทวารวดีทางด้านเหนือของเนินพระธาตุมีเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ติดกับสระน้ าโบราณ ชาวบ้าน
เรียกว่า สระฆ้อง บนเนินนี้มีหินปักอยู่ตามมุมทิศส าคัญ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นฐานโบสถ์หรือวิหาร
โบราณวัตถุ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา ทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบกระจายอยู่ทั่วไป ชิ้นส่วนของเทวรูปพระ
นารายณ์ สวมหมวกแขก พระพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปรก หินบดยา กังสดาลและแท่นพระพุทธรูป
ท าด้วยหินขนาดใหญ่ส่วนโบราณวัตถุชิ้นเล็ก ๆ ที่พบได้แก่ พระพุทธรูปส าริดแบบลพบุรี พระพุทธรูปศิลา
แบบทวารวดี เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนเหนือตัวพนัศบดี (พนัสบดี เป็นสัตว์ที่มีส่วนผสมของครุฑ หงส์ 
และวัว คือมีปากเป็นครุฑ มีเขาเป็นวัว และมีปีกคล้ายหงส์ ซึ่งเป็นลักษณะที่รวมพาหนะของเทพเจ้าทั้งสาม
ในศาสนาฮินดู)  พระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านพบที่คูเมืองด้านใต้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรียกกันว่า พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอพนัสนิคมโบราณวัตถุที่พบเกือบทั้งหมดเป็น 
ศาสนวัตถุ มีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดีมาถึงสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 12 - 18) 

 เมืองพระรถ จัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่สมัยทวารวดี ตั้งอยู่ระหว่างที่สูงและที่ลุ่มมาบรรจบกัน 
บริเวณรอบเมืองเป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวแบบทดน้ า มีล าน้ าไหลผ่านหลายสาย ล าน้ าที่ไหล
ผ่านเข้ามาในเขตเมืองพระรถ ได้แก่ คลองสระกลาง คลองหลวง คลองพานทอง คลองสระกลางไหลมา
ทางด้านทิศใต้ ผ่านตัวอ าเภอพนัสนิคมและวัดเกาะแก้ว มายังคูเมืองพระรถด้านตะวันออกเรียกว่า คลอง
เมือง ดังนั้นเมืองนี้จึงมีสภาพเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมท้องถิ่น เพราะมีล าน้ าต่าง ๆ เชื่อมต่อกับชุมชน
ร่วมสมัยอ่ืน ๆ เช่นเมืองศรีมโหสถ เมืองพญาเร่ เมืองศรีพโล  

 เมืองพญาเร่ (พญาเล่ห์)  อยู่ในเขตต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดี 
ตั้งอยู่ในเขตที่สูง ห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร โบราณสถาน  มีเพียงร่องรอยผังเมืองเป็นรูป 
รีสองชั้น ชั้นในมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร ชั้นนอกประมาณ 1,100 เมตร คูเมืองและคันดินของ
ตัวเมืองชั้นนอกทางด้านเหนือยังเห็นได้ชัดเจน ส่วนด้านอ่ืนลบเลือนไปมากแล้ว ส่วนเมืองชั้นในยังอยู่ใน
สภาพดี ก าแพงเมืองที่เหลืออยู่สูงประมาณ 1 เมตร จากระดับคูน้ า คูเมืองตอนกว้างสุด กว้างประมาณ   
11 เมตร ภายในเมืองไม่พบโคกเนินที่เป็นศาสนสถานโบราณวัตถุ พบเพียงเศษเครื่องปั้นดินเผาเล็กน้อย 
เคยมีผู้พบก าไลส าริด และหม้อดินเผา มีผู้สันนิษฐานว่า เมืองนี้อาจไม่ใช่เมืองที่มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องหลาย
สมัยอย่างเมืองพระรถ อาจเป็นเมืองชั่วคราว หรือเมืองบนเส้นทางติดต่อทางบก ระหว่างชลบุรีกับระยองใน
สมัยโบราณ 

 เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  เป็นเมืองท่าอยู่บนเส้นทางเดินทะเล ตั้งอยู่ที่บ้านศรีพโล ต าบล
หนองไม้แดง อ าเภอเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่บนเขาดิน ก่อนจะข้ามไปเขาบางทรายทางตะวันออกเฉียงใต้    



ด้านตะวันตกและด้านเหนือของเมือง ติดต่อกับที่ราบลุ่มชื้นแฉะริมทะเล เป็นขอบของอ่าวบางปะกง 
โบราณสถาน ก าแพงเมือง ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2482  ยังปรากฏเห็นอยู่และถูกท าลายไปเมื่อมีการสร้าง
ถนนสุขุมวิท และการสร้างสนามกีฬาประจ าเมืองชลบุรี กล่าวกันว่าเมืองนี้มีผั งเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม เคยมี
ก าแพงดินสูงจากพ้ืนดินประมาณ 3 เมตร โอบรอบ ไม่มีคูน้ า เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนที่สูง โบราณวัตถุ ที่พบ
ได้แก่เครื่องปั้นดินเผา ทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ มีเศษเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบของสุโขทัยปะปนอยู่ 
กับเครื่องปั้นดินเผาแบบจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง (เคลือบสีน้ าเงินขาว) ที่วัดศรีพโล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลเป็นบริเวณที่พบเครื่องปั้นดินเผาเป็นจ านวนมาก เช่น กระปุกถ้วยชามเคลือบแบบสุโขทัย แบบจีน
สมัยราชวงศ์เหม็ง ตุ๊กตาเคลือบสมัยสุโขทัย เครื่องประดับหลังคาเคลือบ กระเบื้องดินเผาเชิงชายหลังคา ท า
เป็นรูปเทพพนมอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบอยุธยา  ก าไลส าริด แม่พิมพ์ พระพุทธรูปดินเผาแบบอู่ทอง 
พระพุทธรูปเนื้อชินปางลีลา เต้าปูนส าริด เศษหม้อทะนนมีลวดลายประดับ ชามเคลือบบาง ๆ ของญวน 
แบบที่พบในเรือที่จมอยู่ในอ่าวไทย และยังพบขวานหินขัดอีกอันหนึ่งบริเวณวัดศรีพโลคาดว่าจะเคยมีวัด
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไปตั้งอยู่ เพราะพบเศษปูน ใบเสมาหินทรายที่ปักเขตโบสถ์เหลืออยู่จาก
โบราณวัตถุที่พบเมืองนี้น่าจะมีความรุ่งเรืองอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 จาก
ต าแหน่งที่ตั้งของเมืองและโบราณวัตถุที่พบ เข้าใจว่าเมืองนี้คงเป็นชุมชนเมืองที่เกี่ยวกับการค้า เป็นที่จอด
พักเรือสินค้าแถบอ่าวบางปะกง มีเรือค้าขายจากจีน เวียดนาม และกัมพูชา มาจอดพักก่อนเดินทางต่อไป 

 ชุมชนโบราณริมฝั่งทะเลในเขตจังหวัดชลบุรีที่ปรากฏชื่อในแผนที่ไตรภูมิ สมัยอยุธยามีอยู่สี่
ชุมชนคือ บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ และบางละมุง ชุมชนบางทรายคือชุมชนเมืองศรีพโล และ
ก็คือเมืองชลบุรี ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นขึ้นไป (พุทธศตวรรษที่ 19) 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  

 ชลบุรีสมัยอยุธยาและธนบุรี  ตามท าเนียบศักดินาหัวเมือง พ.ศ. 1919  ในรัชสมัยสมเด็จ  
พระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) เมืองชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองมีฐานะเป็น ออกเมือง
ชลบุรีศรีมหาสมุทร ศักดินา ๒,๔๐๐ ไร่ ขึ้นประแดง อินทปัญญาซ้ายบริเวณถนนตัดสี่แยกเฉลิมไทยในอดีต 
 

 

 

  

 



 ในสมัยอยุธยา ชลบุรีเป็นเมืองตรี  ปกครองอย่างมีกรมการเมือง เจ้าเมืองมียศเป็นออก         
พระศักดินา 3,000 ไร่ (เท่าปลัดเมืองเอก) ปลัดเมืองศักดินา 600 ไร่ ยกกระบัตร ศักดินา 500 ไร่ เป็นเมือง
ส่วยไม้แดง คือมีหน้าที่เก็บส่วยแทนแรงไพร่ (หลวง)  ส่วยเป็นเนื้อไม้แดงส่งไปกรุงศรีอยุธยา เพราะทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของต าบลบางทราย มีป่าไม้แดงมากจนได้ชื่อว่าต าบลหนองไม้แดง ในรัชสมัยสมเด็จ
พระราเมศวร ระหว่างปี พ.ศ. 1927 - 1929  พระยากัมพูชาลอบยกก าลังเข้ามากวาดต้อนผู้คนชาวเมือง
ชลบุรีและเมืองจันทบุรีไปกัมพูชาประมาณ 6 - 7 พันคน ในปี พ.ศ. 2309  ขณะที่กองทัพพม่าล้อมกรุงศรี
อยุธยาอยู่นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธได้มาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ ทางหัวเมืองภาคตะวันออกได้แก่
จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพโดยอ้างว่าจะไปช่วยกรุงศรี
อยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งชลบุรีแทบกลายเป็นเมือง
ร้าง กรมหมื่นเทพพิพิธรวบรวมไพร่พลได้ประมาณ 2,000 คน ยกไปตั้งมั่นที่เมืองปราจีนบุรี แต่ถูกกองทัพ
จากอยุธยาออกไปโจมตี แล้วฝ่ายพม่าเข้าโจมตีซ้ าจนฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธแตกพ่ายไป   ในปี พ.ศ. 2310 
ก่อนกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าประมาณสองเดือน สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ครั้งยังด ารงพระยศเป็นพระยาว
ชิรปราการ ได้น าก าลังประมาณ 1,000 คน ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา  ได้เดินทางผ่าน
บ้านพานทอง ต าบลดอนหัวล่อ บ้านอู่ตะเภา หนองไม้แดง เขาพระบาท บางปลาสร้อย (เมืองชลบุรี)  แต่
ชลบุรีในเวลานั้นมีสภาพเหมือนเมืองร้าง จึงเลยไปที่พัทยา รุ่งขึ้นจึงไป  จอมเทียน แล้วต่อไปที่ทุ่งไก่เตี้ยและ
สัตหีบ จากนั้นจึงไปสู่ระยอง ได้ปะทะกับก าลังของขุนรามหมื่นซ่อง (ส้อง) แห่งเมืองระยอง ขุนรามหมื่นซ่อง
สู้ไม่ได้ ก าลังได้แตกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งนายอยู่นกเล็ก  ได้มาตั้งซ่องสุมผู้คนอยู่ที่บางปลาสร้อย 
กองทัพ                

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกมาปราบ โดยมาตั้งอยู่ที่หนองมน แล้วส่งคนไปเจรจา    
นายทองอยู่นกเล็กยอมสวามิภักดิ์ แล้วน าเสด็จเข้าเมืองชลบุรี นายทองอยู่นกเล็กได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระ
ยาอนุราชบุรีศรีมหาสุนทร รักษาเมืองชลบุรี ต่อมาเขาประพฤติมิชอบจึงถูกปลดออกจากต าแหน่ง 

 

 

 

 
 

โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2490 



 ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้าพระยาจักรี (แขก) 
เป็นผู้รักษาเมืองชลบุรี และทายาทของเจ้าพระยาจักรี (แขก) ได้ปกครองเมืองชลบุรีต่อมาอีกสี่ชั่วอายุคน 
เท่าที่มีหลักฐานได้แก่ ออกพระชลบุรีศรีมหาสมุทร (หวัง  สมุทรานนท์) ปกครองเมืองชลบุรีตั้งแต่ปลายรัช
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราช  ต่อมาได้
เลื่อนยศเป็นพระยาราชวังสัน ต าแหน่งเจ้ากรมพาณิชย์นาวี บุตรหลานของท่านได้ตั้งภูมิล าเนาอยู่ที่  เมือง
ชลบุรี ต่อมาจนถึงหลวงภูมิรักษ์บดี (จอม) นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรีได้รับพระราชทานนามสกุล 3  จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าสมุทรานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2456 

 ชลบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราช 
ชลบุรีเป็นเมืองจัตวา สังกัดกรมท่า จนถึงปี พ.ศ. 2437 จึงย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย องเชียงสือ    
มาลี้ภัยการเมืองที่เกาะกระบือ  ครั้งนั้นพระยาชลบุรีไปตรวจท้องที่พบเข้าจึงแนะน าให้ไปขอพระราชทาน  
พระบรมราชานุญาตลี้ภัยการเมืองที่กรุงเทพฯ   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราช          
ทรงอนุญาตให้เข้ามาพ านักอยู่ที่บ้านใต้ต้นส าโรง  ต่อมาได้กลับไปกอบกู้บ้านเมืองเป็นพระเจ้าเวียดนาม-   
ญาลอง 

ก าเนิดเมืองพนัสนิคม 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในปี พ.ศ. 2352 ท้าวไชย อุปราชเมือง
นครพนม ได้น าชาวลาวจ านวนกว่าสองพันคน เข้ามาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ในจ านวนนั้นมีชายฉกรรจ์ 
860 คน จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองมหาวงศ์ เมืองสมุทรปราการ และโปรดเกล้าฯ ให้
ท้าวอินอินศาล บุตรท้าวไชยอุปราช เป็นพระยาปลัดเมืองสมุทรปราการ (ปลัดลาว) เพ่ือดูแลกลุ่มคนลาว
ดังกล่าว ลาวกลุ่มนี้ เรียกว่าลาวอาสาปากน้ า ต่อมาลาวกลุ่มนี้ได้ขอไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองพระรถ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ระหว่างเมือง
ชลบุรีกับเมืองฉะเชิงเทรา และได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งเป็นเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2371 ชื่อเมืองพนัสนิคม       
เจ้าเมืองชื่อพระอินทรอาษา 

 

 

 

 

สะพานข้ามเกาะลอย ศรีราชา ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ 



 พระอินทรอาษามีผลงานที่ส าคัญคือช่วยปราบกบฏจีนตั้วเหี่ยที่ เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 
2371 และในปี พ.ศ. 2372  ได้ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมชาวลาวที่เมืองนครพนม มาอยู่ที่เมืองพนัสนิคมอีกกลุ่ม
หนึ่ง ในปี พ.ศ. 2394 เจ้าเมืองพนัสนิคมได้รับมอบให้น าก าลังไปจุกช่องล้อมวงอารักขาเจ้าฟ้ามงกุฎ       
ซึ่งประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศ เมื่อทรงรับการอัญเชิญขึ้นครองราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเชื้อสายของพระอินทรอาษาได้ปกครองเมืองพนัสนิคมสืบต่อมาจนเมืองพนัสนิคมโอนไปสังกั ด
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2437 โดยรวมอยู่ในมณฑลปราจีนบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ได้เปลี่ยน
ฐานะเป็นอ าเภอในจังหวัดชลบุรี  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เชื้อสายพระอินทร-
อาษาได้รับพระราชทานนามสกุลว่า ทุมมานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2457 

ชลบุรียุคปรับปรุงประเทศ 

 จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเล อยู่ใกล้กรุงเทพฯ  อากาศดี การเดินทางสะดวกเป็นที่
รู้จักของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่เมืองไทย จึงเป็นสถานที่ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน
ตากอากาศ  ในปี พ.ศ. 2381  หมอบรัดเล มิชชันนารี ชาวอเมริกันได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาใน
กรุงเทพฯ  ได้เดินทางมาเที่ยวทะเลแถบบางปลาสร้อย อ่างศิลา แล้วขึ้นบกเดินทางต่อไปเขาเขียว ซึ่งอยู่
ทางด้านหลังบางพระเข้าไป หมอบรัดเลได้บันทึกการเดินทางครั้งนั้นว่าสนุกเพลิดเพลินมาก นอกจาก
ชาวตะวันตกแล้ว เจ้านายของไทยก็นิยมไปพักผ่อนตากอากาศชายทะเลและพักฟ้ืนจากการเจ็บป่วยที่
จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น ชลบุรียังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้กระยาเลย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จอมพลเจ้า พระ
ยาสุรศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตร ได้ขอสัมปทานท าป่าไม้กระยาเลยที่ศรีราชา ตั้งบริษั ทป่าไม้ศรี
ราชา เมื่อปี พ.ศ. 2440 เป็นที่รู้จักกันในสมัยต่อมาว่า บริษัทศรีมหาราชา 
 
 
 
 

 

 
 

โรงแรมบางแสนบีช ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2490 



 การสร้างท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้าที่อ่างศิลา อ่างศิลาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า อ่างหิน 
ปัจจุบันเป็นต าบลอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ฯ อยู่ระหว่างต าบลบางปลาสร้อยกับเขาสามมุข  ที่เรียกอ่างศิลา
เพราะมีสระศิลายาวรีอยู่สองแห่ง แห่งหนึ่งลึกเจ็ดศอก กว้างสองศอก ยาวสิบวา อีกแห่งหนึ่งลึกหกศอก 
กว้างสามวาสองศอก ยาวเจ็ดวา ชาวบ้านและชาวเรือได้อาศัยใช้น้ าฝนในอ่างศิลาทั้งสองนั้น  และบ่ออ่ืน ๆ 
อีกจึงเรียกว่า บ้านอ่างศิลา 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เคยเสด็จประพาสและประทับแรม
ที่อ่าวศิลาหลายครั้งแล้ว ทรงพิจารณาเห็นว่า อ่างศิลามีศิลาใต้น้ ามาก เวลาน้ าลงจะมีศิลาและเลนลาด
ออกไปจากฝั่งเป็นระยะทางยาวไม่สะดวกในการจอดเรือเทียบท่า จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เสนาบดีกรมท่า
สร้างสะพานหินให้ยาวออกไปในทะเลจนพ้นเขตศิลาใต้น้ า เพื่อสะดวกแก่เรือพาณิชย์ที่มาแวะจอดเทียบท่า
ขนถ่ายสินค้าในบางฤดูกาล การสร้างอาศรัยสถานและด่านหลวงที่อ่างศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แม้ว่าจะเคยเสด็จมาประทับแรมที่อ่างศิลาหลายครั้ง แต่มิได้ทรงสร้างวังที่ประทับแต่อย่างใด 
เพียงแต่โปรดเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สร้างพลับพลาเล็ก ๆ หลังเดียว เวลาประทับค้างแรมจะประทับแรมในเรือ
พระท่ีนั่ง  

 ต่อมา เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหกลาโหมได้สร้างอาคารก่ออิฐถือปูนไว้เป็นที่พักฟ้ืนคนป่วย
หลังหนึ่ง เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (เจ้าคุณกรมท่า) สร้างอีกหลังหนึ่ง อาคารดังกล่าวชาวต่างประเทศได้ไปพัก
อาศัยอยู่เสมอเรียกกันในสมัยนั้นว่า อาศรัยสถาน อาคารทั้งสองหลังได้รับการบูรณะซ่อมแซมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2440 และได้รับพระราชทานนามว่า ตึกมหาราชและ
ตึกราชินี ผู้ใดประสงค์จะเข้าพักรักษาตน เมื่อได้รับอนุญาตจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เข้าพัก
อาศัยได้ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า  ในปี พ.ศ. 2415 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นไป
รับพระเศวตสุวภาพรรณ ที่สระบุรี และเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทกับพระพุทธฉายแล้ว ได้เสด็จกลับ
ทางนครนายก ปราจีนบุรีและมาที่อ่างศิลา  ครั้งนั้น เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี เสนาบดีกรมท่า ได้
ออกมาสร้างพลับพลารับเสด็จที่อ่างศิลาเป็นพลับพลาที่สร้างค่อนข้างถาวร เพ่ือจะได้ใช้ในโอกาศต่อไปด้วย 
โดยสร้างเป็นค่ายหลวงใหญ่ มีท้องพระโรงและพระท่ีนั่ง มีเรือนข้างหน้าข้างในใหญ่โต พร้อมทุกพนักงาน 

 ยกบ้านอ่างศิลาขึ้นเป็นเมือง ในปี พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กลับจากเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีมาถึงอ่างศิลา ทรงพอพระทัยปลัดจีนเมืองชลบุรี ที่เสนาบดีกรมท่าจัด
มาเป็นผู้ดูแลรักษา ค่ายหลวงอ่างศิลาที่ดูแลรักษาไว้ได้ดีมาก จึงมีรับสั่งกับเสนาบดีกรมท่าว่าจะยกบ้านอ่าง
ศิลาให้เป็นเมืองหนึ่งขึ้นกับเมืองชลบุรี ด้วยเห็นว่า ที่บ้านอ่างศิลามีคนอยู่มากและจะทรงแต่งตั้งปลัดที่ดูแล
ความเรียบร้อย ที่บ้านอ่างศิลาในขณะนั้นขึ้นเป็นเจ้าเมือง เมืองอ่างศิลาเปลี่ยนฐานะมาเป็นอ าเภอในจังหวัด
ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2441 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ไม่มากในปัจจุบัน ท าให้ทราบได้ว่า ชลบุรี
มีร่องรอยการตั้งชุมชนเก่าแก่ในยุคหินขัดอยู่ด้วย เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝั่งแม่น้ าพานทองเคยมีมนุษย์ในยุคหิน
ใหม่อาศัยอยู่ โดยชนกลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงการใช้ลูกปัดและก าไล ภาชนะ



เครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิดจากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหาร
ทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย ในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี ประมาณ 400 - 700 ปีก่อน บริเวณ
ต าบลหน้าพระธาตุ อ าเภอพนัสนิคมในปัจจุบัน มีร่องรอยของเมืองใหญ่ชื่อ “เมืองพระรถ” ตั้งอยู่ในที่ราบ
ลุ่มซึ่งแม่น้ าหลายสายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ าพานทอง โดยสามารถใช้แม่น้ าสายนี้เป็นทางคมนาคมติดต่อ
กับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี จนไปถึงอรัญประเทศได้   อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินเท้าเชื่อมไปถึง
จังหวัดระยองและจันทบุรี ผ่านเมืองพญาเร่ซึ่งเป็นเมืองโบราณส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชลบุรี เมืองพระรถจึง
กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของชลบุรีในยุคนั้น 

 ถัดลงมาทางทิศใต้ตามล าน้ าพานทองช่วงออกทะเลที่ปากน้ าบางปะกง ในอดีตยังมีเมืองส าคัญ
อีกแห่งตั้งอยู่ชื่อ “เมืองศรีพโล” โดยเมื่อ 600 ปีก่อนในสมัยสุโขทัย เมืองนี้มีฐานะเป็นเมืองท่าชายทะเลที่
มั่งค่ัง เปิดรับเรือส าเภาจากจีน กัมพูชา และเวียดนาม ให้มาจอดพักก่อนเดินทางต่อไปยังปากน้ าเจ้าพระยา 
(เป็นที่น่าเสียดายว่าก าแพงเมืองศรีพโลได้ถูกท าลายไปหมดสิ้นจากการก่อสร้างถนนสุขุมวิท จึงไม่เหลือ
ร่องรอยทางโบราณคดีไว้ให้ศึกษาอีกต่อไป)  ต่อมาในสมัยอยุธยา เมืองศรีพโลก็ค่อยๆ หมดความส าคัญลง 
อาจเพราะปากแม่น้ าตื้นเขินจากการพัดพาสะสมของตะกอนจ านวนมหาศาล ประชาชนจึงย้ายถิ่นฐานลงมา
สร้างเมืองใหม่ที่ “บางปลาสร้อย” ซึ่งก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปัจจุบัน (วัดใหญ่อินทารามในตัวเมืองชลบุรี
ปัจจุบัน ยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังการค้าขายระหว่างคนไทย จีน และฝรั่ง บ่งบอกถึงบรรยากาศ
การค้าขายอันคึกคักในอดีต)ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระอินทอาษา 
ชาวเมืองเวียงจันทน์พาชาวลาวจ านวนหนึ่งมาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไป
ตั้งถิ่นอาศัยอยู่ระหว่างเมืองชลบุรีและฉะเชิ งเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปัจจุบัน) ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้รวบรวมเมืองเล็กๆ ต่างๆเข้าด้วยกันจน
กลายเป็น “จังหวัดชลบุรี” ดังเช่นทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาของอ าเภอสัตหีบ 
 

 เมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2496  โดยมีนายอ าเภอคนแรกชื่อ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปัจจุบันที่ว่าการของอ าเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่  

ถนนเลียบชายทะเล ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบสัตหีบ เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูก 

สลับซับซ้อน อากาศร่มรื่นมีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น  อ่าวดงตาล 

หาดทรายสวยของหาดนางร า หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม หรือในชื่อเดิมว่า "อ่าวตากัน"  ซึ่งใน

ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาเก่าแก่ว่า "ตากัน" เป็นผู้

มาตั้งรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่งนี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่าเรือต่าง ๆ  

ที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้มีวิชาอาคมและมีความ  สามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมาตั้งรกรากที่    

สัตหีบแห่งนี้ และต่อมาเสด็จกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นความเหมาะสมของอ าเภอสัตหีบ      

เพ่ือปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือและได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลาย

อย่าง การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือท าประโยชน์ของทหารเรือ จึงท าให้ตากันต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ ถ้า

พิเคราะห์ค าว่า "สัตหีบ" หลายท่านให้ความเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด  "หีบ" ก็หมายถึง หีบ ก็น่าจะแปลว่า 

หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้ น าพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพ่ือหลบหนียักษ์ 

ตามต านานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย 

สภาพทั่วไปของอ าเภอสัตหีบ 
 

                ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตระยะทางจากอ าเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดชลบุรี   ระยะทาง 
ประมาณ 86 กิโลเมตร และจากอ าเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดระยอง  ประมาณ  48 กิโลเมตร 
อ าเภอสัตหีบ แบ่งการปกครองออกเป็น 5  ต าบล  41 หมู่บ้าน 

                1) ต าบลสัตหีบ  ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจ านวน  9 หมู่บ้าน 

                2) ต าบลบางเสร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจ านวน 11 หมู่บ้าน 

                3) ต าบลนาจอมเทียน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจ านวน  9 หมู่บ้าน 

               4) ต าบลพลูตาหลวง   ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจ านวน  8 หมู่บ้าน 

               5) ต าบลแสมสาร ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจ านวน  4 หมู่บ้าน 

และจ านวนประชากรทั้งสิ้นในอ าเภอสัตหีบมีจ านวน 117,345 คน (ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้) 
 
 



ขอบเขตอ าเภอสัตหีบ 

                อ าเภอสัตหีบ ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
                อ าเภอสัตหีบ ด้านทิศใต้ จรดอ่าวไทย 
                อ าเภอสัตหีบ ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลห้วยใหญ่ และต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง 
                อ าเภอสัตหีบ ด้านทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย 
 

สภาพภูมิประเทศสัตหีบ 
 

                   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอสัตหีบเป็นพ้ืนที่เขาและเป็นเนินติดทะเล  และเป็นพ้ืนทราย
ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  และพ้ืนดินเป็นดินปนทราย ไม่มีล าน้ าที่ส าคัญ มีแต่ล าห้วย ไม่มีภูเขา
ข น า ด ให ญ่ ใน พ้ื น ที่ มี แ ต่ ภู เข า ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ภู เข า ข น า ด เล็ ก โด ย ทั่ ว ไป ข อ ง พ้ื น ที่ 
 

สภาพภูมิอากาศสัตหีบ 
 

                   อ าเภอสัตหีบในช่วงฤดูหนาว จะเริ่มตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
อ าเภอสัตหีบในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  และอ าเภอสัตหีบในช่วงฤดูฝน       
จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ 
  

                    อ าเภอสัตหีบมีป่าไม้ มีป่าเขาชีโอนซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ และยังไม่มีการส ารวจแหล่งแร่ 
ส่วนโบราณวัตถุ  มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอ าเภอสัตหีบ ได้แก่ รูปปั้นของหลวงปู่อ๋ี ที่วัดสัตหีบ และรูปจ าลองของ
สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ีประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะหนองตะเคียน 

 
ค าขวัญอ าเภอสัตหีบ  

 

    อนุรักษ์เต่าทะเล          เสน่ห์ธรรมชาติ 
                      อภิวาทหลวงปู่อ๋ี         เขาชีจรรย์พระใหญ่ 
                      ไหว้กรมหลวงชุมพร    ถิ่นขจรราชนาวี 
 



 

 

ส่วนท่ี 10 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 



 

คณะผูด้ ำเนินงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายวิชัย              หาญพลาชัย      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
2. นายพรชัย            ค่ายใส  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. นายประดิษฐ        ฮกทา   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายสุนทร            เรืองวัฒนานนท์   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
5. นายพรชัย            ปิ่นสุวรรณ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

. 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย ์ หัวหน้างานบุคลากร 
2. นายเจษฎา     รัตนปราการ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. นายศุภชัย     ถึงเจริญ  หัวหน้างานทะเบียน 
4. นายมนตรี     ปัญจขันธ ์  หัวหน้างานพัสดุ 
5. นายคมสรรค์     ภูทอง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
6. นางสาวฉัตรชนก     มหัทธนวรกนก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7. นายประจวบ     นากร  หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
8. นางจันทนา     มงคลพงษ์  หัวหน้างานบัญชี 
9. นางธนัชพร     เมฆศิรินภาพงศ์ หัวหน้างานการเงิน 

 

คณะผู้จัดท ำข้อมูลสถำนศึกษำ 
1. นายสุนทร             เรืองวัฒนานนท์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. นางกฤตาณัฐ          ผ่องศรี   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. นายไพโรจน์           ครองตน   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
4. นายณัฐพล             ชมอินทร์  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. นายอภิชาติ            สมเชื้อ  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
6. นายอภิพัฒน์กิจ       แก้วเนียม  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
7. นางสาวศิรินันท์       บัวแก้ว   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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