คํานํา
เอกสารเล่มนี้ได้จัดทําขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งคณะผู้จัดทํา
ได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน เพื่อให้การแสดงข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและ ใช้ประโยชน์
ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ข้อมู ล ที่ ได้ นํ ามาบรรจุไว้มี ทั้ งหมด 9 ส่วน ได้ แ ก่ ข้ อมู ล พื้ น ฐานของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล
งบประมาณการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลทางสังคม
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ฯ
งานศู นย์ข้อมูล สารสนเทศ วิท ยาลัยเทคนิ ค สัตหี บ ขอขอบคุณ ทุ กท่ านที่ได้ ให้ ค วามร่วมมือ
อนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งแนะนําสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทําเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้ จะเป็น
สารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการกําหนดทิศทาง การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ
เทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์
1. สร้างภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสู่ความเป็นสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ
4. ผลิตและพัฒนากําลังคน
5. ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา
8. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
9. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)/แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท/
ทวิภาคีกลุ่มพิเศษ
10. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
11. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
13. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
14. โครงการส่ ง เสริ ม การปฏิ รู ป อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ เรี ย นด้ ว ยคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะ
15. โครงการอาชีวะพัฒนา
16. โครงการอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชาชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17. โครงการอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
18. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิ ชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อํานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
19. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
20. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
22. โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS)
23. โครงการสร้างเสริมการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
24. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
25. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
26. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒ นาคุณ ภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
27. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี)

28. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
29. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
30. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท
31. โครงการสนับสนุนการศึกษาในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
32. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
33. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
34. โครงการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิต
และการบริการในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
35. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี
36. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
37. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
38. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย
39. เงินอุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคโคลัมโบ
40. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
41. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
42. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
43. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
44. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
45. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริหารจัดการอาชีวศึกษา
46. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
47. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
48. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปรัชญาวิทยาลัย
เรียนดี มีวินยั ใฝ่สร้างสรรค์
ขยันทํางาน ผสานคุณธรรม
คือ ปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดําเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพื่อการทํางาน

พันธกิจ (Mission)
1. การบริหารจัดการเชิงรุก โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นํา
2. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. วิจัย พัฒนา และการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกส่วน
7. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
“วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมุ่งผลิตกําลังคน ทีม่ ีสมรรถนะ และคุณภาพสู่สากล”

วัตถุประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ทักษะเยี่ยม โดยผู้เรียนจะต้องมีความขยันอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ มีฝีมือ มีความ
ชํ านาญและประสบการณ์ สามารถที่ จะนํ าไปใช้ ในการประกอบอาชี พ ด้ วยความมั่ น ใจ พร้อ มทั้ งมี
คุณธรรม มีนิสัยรักการทํางาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย มีความ
สํานึกในความเป็นไทย ช่วยกันดํารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นองค์กร์ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ผลิตนักเรียน นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตามเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้มีคุณภาพ และได้รับการยกย่อง เชิดชูจาก
สังคม
3. พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอนทั้งระดับ ปวช.
ปวส. และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
สมาคมวิชาชีพ
4. ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
1. มีสถานประกอบการจํานวนมากให้ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับนักศึกษา
เข้าฝึกงาน
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ทํางานประสานเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้สมั พันธ์กับ
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มโอกาสการเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใน
ระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อการเพิ่มคุณภาพของครู
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สร้างเสริมขวัญและกําลังใจให้ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในด้านการเรียน การสอนมุ่งสู่
ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : จัดให้มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 ฝ่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งสักการบูชา

พระพุทธญาณเรศ

สิ่งสักการบูชา

ท้าวมหาพรหม

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ที่ตั้ง
เลขที่ 193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน
20 ตารางวา
การจัดตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด
ตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐออสเตรีย เสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญมา
ช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งการทํางานของเครื่องจักรกล และการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา
ส่วนรัฐบาลไทย เป็นผู้จัดหาที่ดินทําการก่อสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตามที่ทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้นักเรียนนัก-ศึกษา เกิดทักษะตรงกับมาตรฐานช่างเทคนิคและสถานประกอบการ
3. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนการสอนกับช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ในภาคตะวันออก
ความเป็นมา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ
ณ บ้านอําเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
วันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.) และ
ใช้ ชื่ อ ภาษาอั งกฤษว่ าTHAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเนื่ อ งจากเป็ น โรงเรีย นที่ ตั้ งอยู่
ห่างไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไม่สะดวกทางโรงเรียนจึงจัดให้มีหอพักนั กเรียน-นักศึกษา โดยมี
หอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ชั้น และอาคารหลังไม้ ทําให้ครู-อาจารย์และนักเรียนมีความผูกพัน
รักใคร่กันเป็นอันมาก ปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายขึ้น ประกอบกับจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
อาคารหอพัก จึงได้ถูกยกเลิกในปีการศึกษา 2533
วันที่ 11 ตุลาคม 2520 กรมอาชีวศึกษาได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ
อย่างเป็นทางการโดย Mr.Kari Peterlik เอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทยผู้แทนรัฐบาล
ออสเตรียเป็นผู้มอบนายภิญโญ สาธรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเป็น

ผู้รับมอบวันที่ 2 สิงหาคม 2533 กระรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบสังกัด
กองโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THCHNICAL
COLLEGE SATTAHIP CHONBURI
วัน ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2533 ได้ มีการลงนามในบั น ทึ กช่ วยจํา ระหว่าง Mr. Hoch Lenitner
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้แทนรัฐบาลออสเตรีย กับนายบุญ เทียม เจริญ ยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผู้แทน
รัฐบาลไทยในโครงการให้ความช่วยเหลือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 – 2537) โดยมี
ฯพลฯ HE.Dr. Alois Mock รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงต่ า งประเทศของออสเตรี ย เป็ น สั ก ขี พ ยาน
โครงการนี้ได้แบ่งการจัดส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี้
- ระยะที่ 1 สิงหาคม 2533 จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์บางอย่างมาเพื่อช่วยซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์
เดิมซึ่งชํารุดและเพิ่มเติมอุปกรณ์และเครื่องจักร คิดเป็นเงิน 2,477,450.62 บาท และ 19 พฤศจิกายน
2533 มอบเงินจํานวน 991,872.52 บาท ให้วิทยาลัยฯ ดําเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในประเทศ
- ระยะที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ได้จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์ เพิ่มเติมเป็นเงิน 1,748,934.74
บาท
- ระยะที่ 3 พฤษภาคม 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเป็นเงิน 8,335,160.66 บาท
และผู้เชี่ยวชาญจํานวน 4 คน มาดําเนินการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และแนะนําการใช้
- ระยะที่ 4 กันยายน 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยมาเพิ่มเติม ในส่วนที่เหลือและ
จะมีผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าที่อีกประมาณ 5 - 6 คน และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหม่ตาม
โครงการให้ความช่วยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรียที่มา
ปฏิบัติงานในช่วงที่ 3 ของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2539 มีดังนี้
1. Mr.Hermann Kotzmann หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
2. Mr.Kurt Reiter
ผู้เชี่ยวชาญช่างหล่อโลหะ
3. Mr.Christian Gruber
ผู้เชี่ยวชาญช่างเชื่อม
4. Mr.Gerhard Mayer
ผู้เชี่ยวชาญช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
อีกทั้งในปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นโดย
ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ได้มอบโล่รางวัลดีเด่น
โดยมี นายวิชัย ป้อมประเสริฐ ผู้อํานายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในครั้งนั้นเป็นผู้รับมอบ วิทยาลัยฯ
ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีการศึกษา 2534 ในฐานะสถานศึกษา
ดี เด่ น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของเขตการศึ ก ษาที่ 12 ปี พ.ศ. 2536 และเปิ ด ทํ า การสอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ปี มีฐานะเทียบเท่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
เครื่องกล และเปิดสอนในสาขาวิชาเครื่องมือกล อีก 1 สาขา ในปีการศึกษา 2537
นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยังเป็นศูนย์การศึกษาของนักศึกษาสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2536 – ปีการศึกษา 2540 มีทั้งสิ้น 5 สาขา คือ

1. เทคโนโลยีก่อสร้าง
2. เทคโนโลยีการผลิต
3. เทคโนโลยีเครือ่ งกล
4. เทคโนโลยีไฟฟ้า
5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบยังได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเข้าร่วมพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
และบุคลากรในสถานศึกษาโดยได้รับเงินกู้จากสํานักงาน OECF ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมอบให้กรมอาชีวะ
ศึ ก ษาเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,913.3 ล้ า นบาท และเงิ น สมทบจากรั ฐ บาลไทยอี ก 569 ล้ า นบาททั้ ง นี้
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยฯ ที่จะมีส่วนได้รับเงินจํานวนหนึ่งจากยอดดังกล่าวจะ
นํามาพัฒนาแผนกช่างเทคนิคการผลิตและช่างกลโรงงานเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคตะวันออก
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2541
ในปี พ .ศ. 2548 ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0604/038 สํ า นั ก นโยบายและแผนการอาชี ว ศึ ก ษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2548 ตามความเห็ น ชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในระดับภูมิภาคอีก 3 แห่ง โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับคัดเลือก
ให้ เป็ นสถานศึ ก ษาที่ ทําหน้ าที่ ในการดําเนิน การจัดตั้งศูน ย์เครือข่ายอาชี วศึ กษานานาชาติของภาค
ตะวันออก
เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ (Super Model)
แห่งเดียว ประเภทวิทยาลัยเทคนิค ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น
รางวัลพระราชทาน ระดับ อาชีวศึ กษา โดยเข้ารับ พระราชทานโล่รางวัล ดีเด่นจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสมชาย ธํารงสุข ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ในครั้งนั้น เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน
ปี พ.ศ. 2553 นายจั ก รพั น ธ์ เนื่ อ งจํ า นงค์ นั ก ศึ ก ษาแผนกช่ า งเขี ย นแบบเครื่ อ งกล
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต รและรางวั ล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2552

ทําเนียบผูบ้ ริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลําดับ

รายนามผู้ดาํ รงตําแหน่งผู้อํานวยการ

ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง

1.

นายประพัฒน์

แสงวนิช

พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2513

2.

นายสงวน

แก้วมรกต

พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2513

3.

นายสกุล

เวชชกร

พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2519

4.

นายจรุง

ผาสุวรรณ

พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522

5.

นายจรูญ

ชูลาภ

พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528

6.

นายสงวน

บุญปิยทัศน์

พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530

7.

นายเชิดเชลง

ชิตชวนกิจ

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531

8.

นายวิชัย

ป้อมประเสริฐ

พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535

9.

นายสุชิน

วังบรรพต

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538

10.

นายทรงสวัสดิ์

ทิพย์คงคา

พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540

11.

นายสมศักดิ์

สุหร่ายคิมหันต์

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541

12.

นายพิษณุ

จงไพบูลย์สวัสดิ์

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545

13.

นายวัชระ

อนุศาสนกุล

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551

14.

นายสมชาย

ธํารงสุข

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553

15.

นายวัชรินทร์

ศิริพานิช

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559

16.

นายศักดิ์ชัย

ธีระประทีป

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

17.

นายวิชัย

หาญพลาชัย

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

แผนการภูมิบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
นายวิชัย หาญพลาชัย
ผู้อํานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายณรงค์ สุขเจริญ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ

คณะกรรมการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์

งานบริหารงานทั่วไป
นางศันสนีย์ ทุกข์สูญ

งานแผนและงบประมาณ
นายคมสรรค์ ภูทอง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสถาพร อุ่นเรือนงาม

แผนกวิชา

งานบุคลากร
นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางกฤตาณัฐ ผ่องศรี

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวพิมลมาศ เกตุฉาย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายเจษฎา รัตนปราการ

งานการเงิน
นางธนัชพร เมฆศิรินภาพงศ์

งานความร่วมมือในและต่างประเทศ
นายเอกชัย หมื่นใจกล้า

งานปกครอง
ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์

งานวัดผลและประเมินผล
นายนพพร น้อยวัฒนกุล

งานบัญชี
นางจันทนา มงคลพงษ์

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายเกียรติชัย สาริยะสุนทร

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสําเริง พลเวียง

งานพัสดุ
นายเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์ จูปราง

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางวิยะวรรณ ปิ่นโพธิ์

งานอาคารสถานที่
นายประจวบ นากร

งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ
นายขวัญชัย สงวนพงษ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม

งานทะเบียน
นายศุภชัย ถึงเจริญ
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุรีย์พร บุญน้ําชู

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
งานสื่อสารการเรียนการสอน
นายปพนพัทธ์ พิมพ์คต

แผนภูมิผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายวิชัย หาญพลาชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์
รองฯ ฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ สุขเจริญ
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นายวิชัย หาญพลาชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์
รองฯ ฝ่ายวิชาการ

- แผนกวิชาต่าง ๆ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
- งานหลักสูตรพิเศษ

นายณรงค์ สุขเจริญ
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

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

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนก/แผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- นายทรงวุฒิ กาฝาก
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
- นายวีระพรรณ กระจับเงิน
แผนกวิชาช่างยนต์
- นายนาวี นาวินทรานนท์
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
- นายสมชาย กาญจนสมคิด
แผนกวิชาก่อสร้าง
- นายคณิต เมฆศิรินภาพงศ์
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
- นายวชิระ สุขมหา
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- นายทองคา แก้วสุข
แผนกวิชาเครือ่ งมือวัดและควบคุม

- นายไพโรจน์ ครองตน

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
- นายสมบัติ อินยิน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นางสายชล สุขนิ่ม
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
- นางสจี พรหมมาศ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- นางวิยะวรรณ ปิ่นโพธิ์
แผนกวิชาการบัญชี
- นางจันทนา มงคลพงษ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นายคมสรรค์ ภูทอง
แผนกวิชาระบบขนส่งทางราง
- ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์
แผนกวิชาอากาศยาน
- นายเอกชัย หมื่นใจกล้า
แผนกตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
- นายสุริยัน อธิปัตยกุล

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
นายเจษฎา รัตนปราการ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
- นายส่งศักดิ์ ปาผล
- นายเสกสรร สุติ
- นายอรุพงษ์ เฮียงหล้า
- นายปิฏิวัฒน์ อรรถนาถ
- น.ส.ภัสพร ชัชวาล
- นายนพพล สุภารักษ์
- นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์
- น.ส.สุพรรณี แจ่มสว่าง

งานวัดผลและประเมินผล
นายนพพร น้อยวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
- นางสุกาญจน์ดา สายคาวงศ์
- น.ส.จุรีมาศ ปิ่นแก้ว

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ

น.ส.ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
- นางอัจฉรา นาคอ้าย
- นางสาวดาริน กีฎามระ
- นางสาวิตรี สายวิเศษ
- น.ส.เกศรา นาคจันทร์
- น.ส.อาทิตยา ลวดทอง

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- นายวราวุธ สายรัตน์
- นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
- นายปิฏิวัฒน์ อรรถนาถ
- นางสุกาญจน์ดา สายคาวงศ์
- น.ส.สุทธิลักษณ์ ชีคา
- น.ส.วนิสรา นาวินทรานนท์

งานสื่อการเรียนการสอน
นายปพนพัทธ์ พิมพ์คต
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
- นางกฤตาณัฐ ผ่องศรี
- ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์
- นางสาวภัสพร ชัชวาล
- นางสาวปภัสสรา เกิดผล

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นางศันสนีย์ ทุกข์สญ
ู

น.ส.ประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์

นางธนัชพร เมฆศิรนิ ภาพงศ์

นางจันทนา มงคลพงษ์

นายเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์

นายประจวบ นากร

นายศุภชัย ถึงเจริญ

น.ส.สุรีย์พร บุญน้าชู

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
- นางวิลาวัลย์ วรประสพ
- น.ส.ละมุล นากร
- น.ส.นฤมล ปัญญาสิทธิ์
- นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
- นางจินตนา จินดาศรี
- จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ศรีนางแย้ม

- นางวรรณวิไล ครุฑธา
- น.ส.นพมาศ นาคงาม

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
- น.ส.สุจิตรา ยวนใจ
- นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
- นางสุพรรณี รักษาแก้ว
- น.ส.นุสรา ทองมา

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
- น.ส.อัญชนา เจตสัมฤทธิ์
- นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ
- นางธนิดา ยอดแก้ว
- น.ส.ชัญญานุช สุดพุ่ม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
- นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
- นางพรรณเพ็ญ ชังเภา
- น.ส.ผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ
- นายจักรฐิพันธ์ แซมสีม่วง
- น.ส.วิณิชยา บุญราช
- นางลีลาวรรณ เกตุแก้ว
- น.ส.ศศิวิมล มนัทยา
- นายสมชาย คล้ายยิ่ง
- นายวีนัส หมื่นจันทร์
- นายพรเทพ พึ่งแสง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
- นายสาโรจน์ อรุณฉาย
- นายตรีพงศ์ เลขมาศ
- นายอรุพงษ์ เฮียงหล้า
- นายวราวุธ สายรัตน์
- นายปฏิวัฒน์ อรรถนาถ
- นายอนุวรรต สารีพันธุ์
- นายสมิง กลิ่นหอม
- นายบุญรอด คล้ามทุ่ม
- นายอุเทน ดีจริง
- นายสาทิพย์ งามประดิษฐ์
- น.ส.สมปอง บัวใบ
- นายประหยัด พรมมา
- นายเจน ครุธวิเศษ
- นายสมจิตร ครุฑวิเศษ
- นายมารุต ภูมิสง่า
- น.ส.บุญจิรา กาญจนขจรกุล
- นางบุญยิน พรมมา
- น.ส.วิชุดา พลเสนา
- น.ส.ทิพวรรณ เอี่ยมลอย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
- นางชุลีพร รุหการ
- นายนพพล สุภารักษ์
- น.ส.ปาณิสรา ตั้งมั่นสกุล
- น.ส.รัตติกาล ศรีกงพาน
- น.ส.พิไลพร ทินสี
- น.ส.อารีย์รักษ์ ปัตถาวะโร

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
- นายนพรัตน์ รุ่งเรืองจินดา
- นายชาตรี งามดังนาค
- นายสิทธิชัย ปัญญา
- นางศิริอัมพร พลอินทร์

แผนภูมบิ ริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานปกครอง
ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- น.ส.วิภารัตน์ ชาวสวน
- น.ส.สุรีย์พร บุญน้าชู
- น.ส.สิรินทร มูลสวัสดิ์
- นายนพพล สุภารักษ์
- นายทศพร สมบูรณ์
- น.ส.พรหมพร อินทรสิงห์
- นายอนุชัย สุริยมาศ
- นายมนตรี เวียงคา
- นายรังสรรค์ ขันธะเสน
- นายธเนศ งอกสี

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสถาพร อุ่นเรือนงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
- นายชนภัทร วรรษติวงษ์
- นายวิทวัส สระเสียงดี
- น.ส.พิมพ์ใจ วรประสพ
- นางดาวเรือง ศรีพงศ์สุทธิ์
งานนักศึกษาวิชาทหาร
- ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์
- ว่าที่ ร.ต.ภวัต กาญจนวิศิษฏ์ผล
งานลูกเสือ – เนตรนารี
- ว่าที่ ร.ต.อวิภัณฑ์ ปรารถนาแสงกุศล

- นายมนัสวี นาเสงี่ยม
- น.ส.ทัศวรรณ พุฒนิล
- น.ส.ระพีพร ครจอหอ
ชมรม To Be Number One
- นายทรงวุฒิ กาฝาก
- นายนพพล สุภารักษ์
ชมรมดนตรี
- นายนพพล เพ็งนู
ชมรมกีฬา
- นายสิทธิชัย ปัญญา
อ.ว.ท
- น.ส.ณัฐกฤตา สีทิม
ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
- น.ส.สยุมพร กุมพันธ์
- น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
- น.ส.เบญจวรรณ วงศ์ใหญ่

งานครูที่ปรึกษา
น.ส.พิมลมาศ เกตุฉาย
เจ้าหน้าที่งานครุที่ปรึกษา
- น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
- น.ส.วิภาดา สมบุญโต
- น.ส.เบญจวรรณ วงศ์ใหญ่
- น.ส.กรรณิการ์ บีกขุนทด

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางวิยะวรรณ ปิ่นโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- น.ส.ปวีณา ชาติมนตรี
- นายปิติภัทร ศรีคาภา
- น.ส.ทัศวรรณ พุฒนิล
- นายสิทธิชัย ปัญญา
- นางโสภา แบบอย่าง
- น.ส.มณฑิรา สาลีกุล

งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
นางสาเริง พลเวียง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและ
การจัดหางาน
- นางวรินทร ม่วงเขาแดง
- น.ส.สยุมพร กุมพันธ์
- นายสาครินทร์ สุขสม
- นายพงษ์พัฒน์ ยมจินดา
- น.ส.อังคณา ชวนชม
- น.ส.ปานวาด พูลสวัสดิ์
- น.ส.สุดารัตน์ ขาวัฒนพันธุ์

งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
- นายมนตรี ปัญจขันธ์
- นายสุคนธ์ อุดมทรัพย์
- นายถนัด เฟืองมะลิ
- นายธวัชชัย รัตนะ
- นายสมหมาย สมแก้ว
- นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง
- นายมนัสวี นาเสงี่ยม
- นายเสกสรรค์ สุติ
- น.ส.กิตติยาภรณ์ รถทอง
- นายส่งศักดิ์ ปาผล
- นางโสภา แบบอย่าง

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายณรงค์ สุขเจริญ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
นายคมสรรค์ ภูทอง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางกฤตาณัฐ ผ่องศรี

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นายส่งศักดิ์ ปาผล
- นางอนุธิดา ทองพรวน
- น.ส.สมจินต์ อารีศิลปะ
- นายโนริ บิลโต๊ะหมาด

- นายไพโรจน์ ครองตน
- นายณัฐพล ชมอินทร์
- นายอภิชาติ สมเชื้อ
- นายอภิพัฒน์กิจ แก้วเนียม
- น.ส.ศิรินันท์ บัวแก้ว

งานความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ
นายเอกชัย หมื่นใจกล้า

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์ จูปราง

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือและ
ต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา

- นายพิเชษฐ์ มีมั่งคั่ง
- น.ส.ศิริวตั ร ลวดทอง
- นางจินตนา จินดาศรี
- นายเทอดศักดิ์ เงินมูล

- นายจุตติ ประนมศรี
- นายขวัญชัย สงวนพงษ์
- นายประดิษฐ์ แฝงจันดา
- น.ส.ขวัญมงคล จุลพันธ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ
นายขวัญชัย สงวนพงษ์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต
การค้าและประกอบธุรกิจ

- นางพิมพรรณ ปัญจขันธ์
- น.ส.สิรนิ ทร มูลสวัสดิ์
- นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์
- น.ส.ปาณิสรา ตั้งมัน่ สกุล
- น.ส.พรนภา สังข์กรณ์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
นายเกียรติชยั สาริยะสุนทร
เจ้าหน้าที่การวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์

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

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ผลงาน

1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAN ระดับ ปวช.

ระดับการแข่งขัน
จังหวัด ภาค ชาติ อื่นๆ


ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAN ระดับ ปวส.



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม



ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการวัดละเอียด



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม



(ประเภท Classic Bartender) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี



ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ผลงาน

14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ระดับการแข่งขัน
จังหวัด ภาค ชาติ อื่นๆ


ในการบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะรักการอ่าน



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
16 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการกลึง กัด ตัด ไส



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
17 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทย-อังกฤษ



ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่



พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
20 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
21 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม



(ประเภท Flair Bartender) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
22 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.



ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
23 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะการตอดตั้งไฟฟ้า



ด้วยท่อร้อยสาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
24 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้ง



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
25 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม



อุปกรณ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
26 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร



ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ผลงาน

27 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ระดับการแข่งขัน
จังหวัด ภาค ชาติ อื่นๆ


ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
28 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง



คนพันธุ์ R ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
29 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
30 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกวดวงดนตรีสากล



คนพันธุ์ R ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
32 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
33 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
34 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน



ระดับชาติ
35 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรม



ควบคุมอุปกรณ์ ระดับชาติ
36 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง



ระดับชาติ
37 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับชาติ
38 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Echo VE Contest ระดับภาค
39 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรมงานกลึงและงานกัด





Sinutrain for Sinumerik Siemens สถาบันไทยเยอรมัน TGI
40 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Technical Skills Contest Award
ณ สานักงานบริษัท สุเทพมอเตอร์ เซลส์ 1993 จากัด จังหวัดระยอง



ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ผลงาน

ระดับการแข่งขัน
จังหวัด ภาค ชาติ อื่นๆ

41 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานเชื่อมอาร์กไฟฟ้า ด้วยลวดเชื่อม



หุ้มฟลัก (SMAW) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
42 นางสาวธิดาดาว หลิน ได้รับทุนอบรมเข้าค่ายภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน



ในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย – จีน
จากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและมูลนิธิร่มฉัตร
43 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ชาย)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
45 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเปตอง (หญิงคู่)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น (หญิง)



รุ่นน้าหนัก 51 กิโลกรัม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
47 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น (ชาย)



รุ่นน้าหนัก 60 กิโลกรัม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
48 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ชาย)



รุ่นน้าหนัก 60 กิโลกรัม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
49 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 400 เมตร (ชาย)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
50 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 400 เมตร (หญิง)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
51 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 200 เมตร (หญิง)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
52 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา กระโดดไกล (หญิง)
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)



ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ผลงาน

53 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา ทุ่มน้าหนัก (หญิง)

ระดับการแข่งขัน
จังหวัด ภาค ชาติ อื่นๆ


ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
54 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 800 เมตร (ชาย)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
55 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 4 x 100 เมตร (หญิง)



ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)
56 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา วิ่งผลัดเมสเล่ย์ (ชาย)
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (นางนวลเกมส์)



ผลงานสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลาดับ

ชื่อผลงาน

1 แผ่นยางแจ้งเตือน

ประเภทผลงาน
สิ่งประดิษฐ์


หุ่นยนต์

ระดับการเผยแพร่
ระดับจังหวัด
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

2 เครื่องแจ้งเตือน ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

3 สายรัดข้อมือแจ้งเตือน



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญเงิน

4 เครื่องบริการให้ยืมอุปกรณ์ส่วนกลางในสถานศึกษา



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญเงิน

5 ตู้ปลาอัตโนมัติสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

6 เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

7 เข็มขัดแจ้งเตือนการล้มและระบุพิกัดสาหรับผู้สูงอายุ



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

8 ระบบแจ้งเตือนที่ว่างในลานจอดรถผ่านแอพพลิเคชั่น



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

9 กล่องปลูกผักสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

ระดับภาค

ระดับชาติ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลาดับ

ชื่อผลงาน

10 ตู้ให้เงินสั่งการผ่านระบบโทรศัพท์

ประเภทผลงาน
สิ่งประดิษฐ์


หุ่นยนต์

ระดับการเผยแพร่
ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

11 ชุดปลูกผักไฮเทค
12 เครื่องกดสายแพรจอ LCD และ LED




ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ระดับเหรียญเงิน

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

13 เครื่องบดขวดแก้ว



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

14 เครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

15 เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดแบบบดฝัก



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

16 เครื่องส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

17 อุปกรณ์ช่วยรัดเหรียญโปรยทาน



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

18 เครื่องทาข้าวคั่ว 2IN 1



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ชาติ

ระดับเหรียญทอง

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ชมเชย ระดับเหรียญทอง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลาดับ

ชื่อผลงาน

19 อุปกรณ์ช่วยบากท่อ

ประเภทผลงาน
สิ่งประดิษฐ์


ระดับการเผยแพร่

หุ่นยนต์

ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญทองแดง

20 เครื่องโรยเส้นสนามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับชมเชย

21 ตู้เพาะเมล็ดสมาร์ทโฟนพลังงานแสงอาทิตย์
22 วิจิตราวิจิตรศิลป์




ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
23 เครื่องแจ้งเตือนระดับนาผ่านเครือข่าย เอ็นบี ไอโอที



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญเงิน

24 อุปกรณ์รีดเลือดพร้อมซีลสาย



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง รางวัล Honor ระดับเหรียญเงิน
25 ชุดช่วยตรวจฝ่าเท้า



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญเงิน

26 ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุทางรถยนต์



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
ระดับเหรียญเงิน

27 โรงเรือนกระจกอัตโนมัติ



ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ระดับชาติ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลาดับ

ชื่อผลงาน

28 การนาเสนอภาคภาษาอังกฤษ TATC Lifeband,

ประเภทผลงาน
สิ่งประดิษฐ์

หุ่นยนต์



Automated Greenhouse
29 Automation

ระดับการเผยแพร่
ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ ชาติ

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับชาติ



30 หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม



เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ

31 หุ่ยนต์ ABU



ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ระดับชาติ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปจํานวนบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

5
100
3
18
4
57
47
234

สรุปจํานวนบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร
47

5

ข้าราชการครู
100

57

4 18 3

ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว

งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

1. ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
รวมผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาช่างซ่อมอากาศยาน
แผนกวิชาระบบขนส่งทางราง
รวมข้าราชการครูผู้สอน
3. ข้าราชการพลเรือน
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
แผนกวิชาการบัญชี
รวมข้าราชการพลเรือน
4. พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู
รวมพนักงานราชการ

5
5
10
4
10
3
12
5
3
8
5
1
1
1
1
2
66

5
5

1

5
5

3
3

4

4
1
1
7
2
8
5
1
4

34
2
1
3

2
1
3

1
1
2

13
13

18
18

2
2

1
1
14
3
4
3
3

1
1

4
4

11
5
2
10
4
12
5
3
9
6
15
3
5
4
3
1
2
100

1

2
1

1
1

2
3
3

2
4

2
3
5
3
1
2
1

3
3
4
4
1
3
3
1
1
1

2
1
1
1

1
6

3
2
3

2
1
2

6
1
5

1
1
1

1
15 2

1
7 12 31 15 14 4

1

ต่ํากว่า ป.ตรี

ตรี

คศ.4

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

5
5
1
1
2

ระดับการศึกษา
โท

รวม

หญิง

ครูผู้ช่วย

ชาย

ตําแหน่ง

ระดับตําแหน่ง
คศ.1 คศ.2 คศ.3

เอก

จํานวน

7
4
1
3
2
4
2
5
6
9
2
3
2

1
1
1 1
48 51
1
1
16
16

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

4
4
3
3
3
4
3
3
1
5
3
1
13
1
6
57

2
4
2
3
3
1
5
3
29

3
3
1
1
1
2
3
8
1
3
28

1
1

1

1
1
1
1
4

1
2
2
2
3

1
2
2
2
3

1
1
3

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1

2

3

ต่ํากว่า ป.ตรี

2

คศ.4
ตรี

รวม

2
4

ระดับการศึกษา
โท

หญิง

5. ครูพิเศษสอน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
รวมครูพิเศษสอน
6. ลูกจ้างประจํา
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
ยามรักษาความปลอดภัย
รวมลูกจ้างประจํา
7. ลูกจ้างชั่วคราว
ช่วยราชการ สํานักนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ครูผู้ช่วย

ชาย

ตําแหน่ง

ระดับตําแหน่ง
คศ.1 คศ.2 คศ.3

เอก

จํานวน

4
3
3
3
3
4
3
3
1
5
3
1
11
1
6
54
1
1
1
1
4

1
2
2
1

2
2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

เจ้าหน้าที่เอกสารงานพิมพ์
พนักงานปกครอง
เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่แม่บ้านและนักการภารโรง
รวมลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

4
2
7
14

1

1
4
2
10
47

3
33

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

122 112 234 15 2

1
1
2

ต่ํากว่า ป.ตรี

2
1
2
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1

คศ.4
ตรี

2
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1

ระดับการศึกษา
โท

รวม

1

หญิง

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ การค้า ฯ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

ครูผู้ช่วย

ชาย

ตําแหน่ง

ระดับตําแหน่ง
คศ.1 คศ.2 คศ.3

เอก

จํานวน

1

2
2
1
2

1
1
1

1
1
1
1

1
1
4

7 12 32 15 18 4

1

2
10
17 29

2

60 138 34

งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

6 มิ.ย.23
9 ม.ค. 51

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนัก
นักศึกษา

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อาํ นวยการ

ผู้บริหาร
1 นายวิชัย หาญพลาชัย
2 นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อํานวยการ

กศ.ม. บริหารการศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

3 นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์

รองผู้อํานวยการ

คอม. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

6 ก.ค.35

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

4 นายณรงค์ สุขเจริญ

รองผู้อํานวยการ

คอม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า

28 พ.ค.27

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อํานวยการ

5 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์

รองผู้อํานวยการ

คอม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า

9 พ.ค. 37

ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการ

ข้าราชการพลเรือน
6 นางชุลีพร รุหการ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน งานปวช. การเลขานุการ

7 มิ.ย. 26

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

7 นางธนัชพร เมฆศิรินภาพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินฯชํานาญงาน

1 ก.ย.32

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานการเงิน

8 นางพรรณเพ็ญ ชังเภา

เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน) ศษ.ม.บริหารการศึกษา

1เม.ย. 58

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บธ.ม.การบัญชี
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร

2 เม.ย. 55

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
9 นางวิยะวรรณ ปิ่นโพธิ์

ครู

ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน

การโรงแรม
และการท่องเที่ยว

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ กร.
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการโรงแรม

10 นางพิมพรรณ ปัญจขันธ์

ครู

คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร

22 เม.ย. 56

ศศ.บ.บัญชี

การโรงแรม

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

และการท่องเที่ยว

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ กร.+กท.
ครูนิเทศแผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูปกครอง แผนกวิชา กร.+กท.

11 นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก

ครู

บธ.ม.การจัดการการท่องเที่ยว

16 ต.ค. 58

ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แผนกวิชาการบัญชี
12 นางจันทนา มงคลพงษ์

ครูชํานาญการ

ศศม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10 มิ.ย. 34

การโรงแรม

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

และการท่องเที่ยว

ครูแนะแนวแผนกวิชา กร.+กท.

การบัญชี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บธ.บ.การบัญชี

หัวหน้างานบัญชี
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชี

13 นางสุพัฒนา อุดมทรัพย์

ครูชํานาญการ

บธ.บ.บริหารทั่วไป

26 ก.ย. 26

การบัญชี

ครูปกครอง แผนกวิชาการบัญชี

7 ม.ค.54

การบัญชี

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร
14 นางสาวสุจิตรา ยวนใจ

ครู

บธ.บ.การบัญชี
ป.บัณฑิตวิชาฃีพครู

ครูนิเทศแผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
15 นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม. เครื่องกล

14 พ.ย. 37

ช่างเขียนแบบ

วท.บ เทคโนโลยีการผลิต

หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชบ.
ครูนิเทศแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูปกครอง แผนกวิชาเขียนแบบ

16 นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา

ครูชํานาญการ

คอ.บ. เครื่องกล

28 พ.ค. 27

ช่างเขียนแบบ

ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเชียนแบบ

วทม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

1 ก.ค. 34

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 พ.ค. 40

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์
17 นางสายชล สุขนิ่ม

ครูชํานาญการพิเศษ

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา
18 นางกฤตาณัฐ ผ่องศรี

ครูชํานาญการ

คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

19 นายปพนพัทธ์ พิมพ์คต

ครูชํานาญการ

วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
12 ต.ค.41

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร
20 นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์

ครู

วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,
คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมฯ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ สท.

1 พ.ค. 57

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

21 นางสจี พรหมมาศ

ตําแหน่ง
ครูชํานาญการ

ระดับการศึกษา
คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,

วันที่บรรจุ
1 ก.ย. 52

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่งานพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ เทคโนโลยีพื้นฐาน

คอ.บ.คอมพิวเตอร์

ครูปกครอง แผนกวิชา สท.+ทค.
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22 นายคมสรรค์ ภูทอง

ครูชํานาญการ

ปร.ด. บริหารจัดการอาชีวะฯ แขนงวิจัย

1 พ.ย. 43

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอ.บ.เทคโนโลยีคอมฯ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

ครูนิเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูปกครอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูแนะแนวแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 นางณัฐนันท์ ภิญญศิริ

ครูชํานาญการ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,

6 พ.ค. 36

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปว.ค.การบริหารการอาชีวศึกษา
24 นางสาวธนาภรณ์ ทวีสุข

ครู

คบ.นวัตนกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

21 ต.ค. 56

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ คธ.

25 นางกชพร รัตนปราการ

ครู

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 เม.ย. 56

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ เทียบโอน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
26 นายสมชาย กาญจนสมคิด

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม. เครื่องกล

8 พ.ค. 24

ช่างเชื่อมโลหะ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคโลหะ

คอ.บ.เชื่อมประสาน
27 นายสุริยัน อธิปัตยกุล

ครูชํานาญการ

คอ.บ.เชื่อมและประสาน

9 ก.ค. 24

ช่างเชื่อมโลหะ

หัวหน้าแผนกวิชาตรวจสอบโดยไม่ทําลาย

28 นายสุคนธ์ อุดมทรัพย์

ครูชํานาญการ

คอ.บ.อุตสาหการ-เชื่อมประสาน

1 ก.ค. 26

ช่างเชื่อมโลหะ

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

29 นายธรรมศักดิ์ อึ้งวัฒนศิริกุล

ครูผู้ช่วย

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เชื่อมประกอบ

19 ก.พ. 61

ช่างเชื่อมโลหะ

ครูปกครอง แผนกวิชาเทคนิคโลหะ

30 นางสาวกิตติยากรณ์ รถทอง

ครูผู้ช่วย

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

19 ก.พ. 61

ช่างเชื่อมโลหะ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชช.
ครูนิเทศแผนกวิชาเทคนิคโลหะ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
31 นายวชิระ สุขมหา

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า, คอ.บ.ไฟฟ้า

8 มิ.ย. 26

ช่างไฟฟ้ากําลัง

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

32 นายเกียรติชัย สาริยะสุนสทร

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม.ไฟฟ้ากําลัง, อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์

26 ก.ค. 38

ช่างไฟฟ้ากําลัง

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

33 นายประจวบ นากร

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม.ไฟฟ้ากําลัง

20 มิ.ย. 51

ช่างไฟฟ้ากําลัง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

20 มิ.ย. 51

ช่างไฟฟ้ากําลัง

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

ปท.ส.เทคนิคไฟฟ้ากําลัง
34 นายขวัญชัย สงวนพงษ์

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
ครูแนะแนวแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

35 นายศุภชัย ถึงเจริญ

ตําแหน่ง
ครู

ระดับการศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

วันที่บรรจุ
9 ม.ค. 51

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากําลัง

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ

หน้าที่งานพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชฟ.

ปวค.วิชาชีพครู
36 นายเกียรติชาย เกตุแก้ว

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า, ปทส.ไฟฟ้ากําลัง

1 พ.ย. 43

ช่างไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

37 นายเจษฎา รัตนปราการ
38 นายตรีพงษ์ เลขมาศ

ครู

วศ.บ.ไฟฟ้า

22 เม.ย. 56

ช่างไฟฟ้ากําลัง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ครู

ค.อ.ม.ไฟฟ้ากําลัง, ค.อ.บ.ไฟฟ้ากําลัง

13 ม.ค. 57

ช่างไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

39 นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ

ครู

วศ.บ.ไฟฟ้าหลักสูตรสองภาษา

16 ต.ค.58

ช่างไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ป.วิชาชีพครู

ครูนิเทศแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

ศษม. บริหารการศึกษา
40 นายมนัสวี นาเสงี่ยม

ครูผู้ช่วย

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

15 ส.ค. 60

ช่างไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ-เนตรนารี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

41 นายอรุพงษ์ เฮียงหล้า

ครูผู้ช่วย

คอ.บ. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

15 ส.ค. 60

ช่างไฟฟ้ากําลัง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
42 ว่าที่เรือตรีอวิภัณฑ์ ปรารถนาแสงกุศล

ครูผู้ช่วย

ปทส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

19 ก.พ. 61

ช่างไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ-เนตรนารี

1 พ.ค.35

ช่างซ่อมอากาศยาน

ผู้แทนฝ่ายวิชากร

เทคนิคไฟฟ้ากําลัง
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
43 นายเอกชัย หมื่นใจกล้า

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปทส.เครื่องมือกล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน
หัวหน้างานความร่วมมือในและต่างประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาช่างยนต์และเครื่องกลเกษตร
44 นายนาวี นาวินทรานนท์

ครูชํานาญการ

วท.บ.เกษตรกลวิธาน

16 ก.ย. 34

ช่างยนต์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

1 พ.ค. 38

ช่างยนต์

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชย.

ศศ.ม.ธุรกิจการเกษตร
45 นายฉัตรชัย ฤกษ์สังเกตุ

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปทส.เครื่องกล

46 นายจุตติ ประนมศรี

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.เครื่องกล

ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
21 พ.ค. 24

ช่างยนต์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

7 ต.ค. 39

ช่างยนต์

ครูแนะแนวแผนกวิชาช่างยนต์

19 พ.ค. 40

ช่างยนต์

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

7 ม.ค.54

ช่างยนต์

ครูนิเทศแผนกวิชาช่างยนต์

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
47 นายบุญเสริม เรืองสุทธิ

ครูชํานาญการ

คอ.ม.เครื่องกล
ปทส.เครื่องกล

48 นายถนัด เฟืองมะลิ

ครูชํานาญการ

คอ.ม.เครื่องกล
ปทส.เครื่องกล

49 นายสมหมาย สมแก้ว

ครู

คอ.ม.เครื่องกล

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
50 นายอรรถสิทธิ์ จูปราง

ครู

คอ.ม.เครื่องกล

9 ม.ค. 51

ช่างยนต์

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
51 นายเสกสรรค์ สุติ

ครูผู้ช่วย

คอ.บ.อุตสาหกรรมบัณฑิต

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชย.

19 ก.พ. 61

ช่างยนต์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ร.ร.สัตหีบวิทยาคม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

52 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์

ครูผู้ช่วย

คอ.บ.อุตสาหกรรมบัณฑิต

19 ก.พ. 61

ช่างยนต์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (ฝ่ายยานยนต์)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

53 นายวราวุธ สายรัตน์

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ระดับการศึกษา
วศบ.วิศวกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

วันที่บรรจุ
19 ก.พ. 61

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
ช่างยนต์

หน้าที่งานพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
54 นายทรงวุฒิ กาฝาก

ครูชํานาญการ

คอม.เครื่องกล

19 พ.ค.40

เทคนิคพื้นฐาน

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One

55 นางสาวรจนา กนกมหกุล

ครูชํานาญการ

ปทส.เครื่องมือกล

19 พ.ค. 40

เทคนิคพื้นฐาน

56 นายเกรียงศักดิ์ ปานคล้าย

ครูชํานาญการ

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

28 พ.ค. 27

เทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คอ.บ.เชื่อมประสาน
57 นายสถาพร อุ่นเรือนงาม

ครูชํานาญการ

ปทส.เครื่องมือกล

1 พ.ย. 43

เทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

58 นายวีระพรรณ กระจับเงิน

ครูชํานาญการ

คอบ.อุตสาหการเครื่องมือกล,

1 ธ.ค. 38

ช่างกลโรงงาน

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

59 นายชํานาญ คล้ายศรี

ครูชํานาญการ

คอ.ม.เครื่องมือกล

31 พ.ค. 25

ช่างกลโรงงาน

21 พ.ค. 24

ช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

คอ.บ.เครื่องมือกล
60 นายทัศนัย มีเฉลา

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล,คอ.บ.

ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครูแนะแนวแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

61 นายมุกดี รุหการ

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล

23 พ.ค. 28

ช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

62 นายบุญทวี ละอองศรี

ตําแหน่ง
ครูชํานาญการพิเศษ

ระดับการศึกษา
คอ.ม.เครื่องกล

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

9 พ.ค. 37

ช่างกลโรงงาน

ครูนิเทศแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปทส.เครื่องมือกล
63 นายธวัชชัย รัตนะ

ครูชํานาญการ

ปทส.เครื่องมือกล

1 พ.ย. 43

ช่างกลโรงงาน

64 นายเทพรักษ์ สกุลธรรม

ครู

ค.อ.บ.เทคโนโลยีอุตหสาหการมเครื่องมือกล

15 มิ.ย. 54

ช่างกลโรงงาน

65 นายวีระศักดิ์ บุญเถื่อน

ครูชํานาญการ

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิต

15 พ.ค. 61

ช่างกลโรงงาน

66 นายประดิษฐ์ แฝงจินดา

ครูผู้ช่วย

อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ

17 มิ.ย. 59

ช่างกลโรงงาน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

15 ส.ค. 60

ช่างกลโรงงาน

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ป.บัณฑิตวิชาครู
67 จ.ส.อ.หญิงสุภาพร ศรีนางแย้ม

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ป.โท สาขาประเมินผลทางการศึกษา

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชก.

ประเมินผลทางการศึกษา
68 นายณรงค์ ไทยสา

ครูผู้ช่วย

คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

19 ก.พ. 61

ช่างกลโรงงาน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชก.

19 พ.ค.26

เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
69 นายชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์

ครูชํานาญการ

คอ.บ.อุตสาหกรรม-เครื่องมือกล

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานนักศึกษาวิชาทหาร
70 นายปรัชญา สุขนิ่ม

ครูผู้ช่วย

ว.ศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน

19 ก.พ. 61

เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ หลักสูตรพิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
71 นายไพโรจน์ ครองตน

ครูชํานาญการ

คอ.ม.ไฟฟ้า

1 ก.ค.36

ช่างเครื่องมือวัด

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม
72 นายธีระยุทธ นุ้ยนุ่น
73 นายบรรจง ศักดิ์วนิชล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูชํานาญการพิเศษ

วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน,

25 มิ.ย. 25

ช่างเครื่องมือวัด

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ หลักสูตรพิเศษ

ครูชํานาญการ

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม
อส.บ.เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

1 พ.ค. 35

ช่างเครื่องมือวัด

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชว.
ครูปกครอง แผนกวิชาเครื่องมือวัด

ทางอุตสาหกรรม
วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน
74 นายไมตรี ชินศิริวัฒนา

ครูชํานาญการ

คอ.ม.ไฟฟ้า

1 พ.ค. 35

ช่างเครื่องมือวัด

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม
75 นายนพพร น้อยวัฒนกุล

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

ครูชํานาญการ

คอ.ม.หลักสูตรและการสอนอาชีวะ

ครูนิเทศแผนกวิชาเครื่องมือวัด
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเครื่องมือวัด

12 ม.ค. 38

ช่างเครื่องมือวัด

วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุม

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ครูแนะแนวแผนกวิชาเครื่องมือวัด

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
76 นายสมบัติ อินยิน

ครูชํานาญการ

คอ.ม.ไฟฟ้าควบคุม

10 มิ.ย. 34

ช่างเมคคาทรอนิกส์

วศ.บ.เทคโนโลยีวัดคุม
77 นายวิรุณชัย คล้ายเดือน

ครูผู้ช่วย

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หัวหน้าแผนกวิชาเมคทรอนิกส์
ครูปกครอง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

15 ส.ค. 60

ช่างเมคคาทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวาคี
ครูนิเทศแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

78 นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง

ครูผู้ช่วย

คอบ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

15 ส.ค. 60

ช่างเมคคาทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนวิชาอิเล็กทรอนิกส์
79 นายทองคํา แก้วสุข

ครูชํานาญการ

คอ.ม.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

1 พ.ค. 35

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

80 นายสุคนธ์ พุ่มศรี

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

20 พ.ค. 26

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูปกครอง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

81 นายมนตรี ปัจขันธ์

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.บ.เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

29 ต.ค. 33

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

82 นายณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

3 พ.ค. 36

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

83 นางชลิดา สิงห์ป้อง

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

23 พ.ค. 31

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแนะแนวแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

84 นายชูสกุล พรหมมาศ

ครูชํานาญการ

วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้าสื่อสาร

1 ก.ย. 52

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1 ธ.ค. 59

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

26 ก.พ. 61

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือในและต่างประเทศ

26 ก.พ. 61

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คอ.มวิศวกรรมไฟฟ้า
85 นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม

ครูผู้ช่วย

คอบ.คุรุศาสตร์วิศวกรรม
คอม.อิเล็กทรอนิกส์

86 นายเทอดศักดิ์ เงินมูล

ครูผู้ช่วย

ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า

87 นายส่งศักดิ์ ปาผล

ครูผู้ช่วย

ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ร.ร.สัตหีบ

คอม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาก่อสร้าง
88 นายคณิต เมฆศิรินภาพงศ์

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

28 พ.ค. 27

ช่างก่อสร้าง

หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้าง

89 นายธวัชชัย เจริญลาภ

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

5 ต.ค.24

ช่างก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ ชส.
ครูนิเทศแผนกวิชาก่อสร้าง

90 นายสาโรจน์ อรุณฉาย

ครูชํานาญการ

คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

28 พ.ค.27

ช่างก่อสร้าง

บธ.บ.การจัดการงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ครูแนะแนวแผนกวิชาก่อสร้าง

91 นายเลิศศักดิ์ มาศพฤกษ์

ครูชํานาญการ

ศอ.บ.เครื่องเรือน

23 พ.ค. 28

ช่างก่อสร้าง

92 นายสุพจน์ ชินอมรเลิศ

ครูชํานาญการ

คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

28 ก.ย. 32

ช่างก่อสร้าง

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชส.

93 นางสาววิภารัตน์ ชาวสวน

ครูชํานาญการ

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

24 ต.ค 38

ช่างก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ครูปกครอง แผนกวิชาก่อสร้าง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
94 นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ

ครูชํานาญการ

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

21 พ.ค. 25

สามัญ

กศ.ม. บริหารการศึกษา
95 นางศันสนีย์ ทุกข์สูญ

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม. จิตวิทยา

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี (เงินสวัสดิการ)

17 ธ.ค. 27

สามัญ

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

21 พ.ค. 25

สามัญ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี (เงินสวัสดิการ)

นศ.บ.ประชาสัมพันธ์
ค.บ.สังคมศึกษา
96 นางสาวอัญชนา เจตน์สัมฤทธิ์

ครูชํานาญการ

กศ.บ. เอกคณิตศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

97 นางสาวสุรีย์พร บุญน้ําชู

ตําแหน่ง
ครูชํานาญการ

ระดับการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย

วันที่บรรจุ
20 มิ.ย. 51

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
สามัญ

กศม. บริหารการศึกษา
98 นางวรกัญญา ขวัญม่วง

ครูชํานาญการ

ศศบ.ภาษาอังกฤษ

หน้าที่งานพิเศษ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครองกลาง

24 พ.ย. 40

สามัญ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ สามัญ

9 ม.ค. 38

สามัญ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1 ก.พ. 54

สามัญ

หัวหน้างานพัสดุ

1 พ.ย. 37

สามัญ

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

29 มิ.ย.27

สามัญ

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
99 นางสําเริง พลเวียง

ครูชํานาญการ

วท.บ.เคมี
ป.บัณฑิต

100 นายเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์

ครูชํานาญการ

บธ.ม.การจัดการทั่วไป
ค.บ.คณิตศาสตร์

101 นางอัจฉรา นาคอ้าย
102 นางสาวดาริน กีฏามระ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

วทบ.อาหารและโภชนาการ
สค.ม สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

103 นางสาวศิริวัตร ลวดทอง

ครู

ศศบ.ภาษาอังกฤษ

15 ส.ค.54

สามัญ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือในและต่างประเทศ

104 นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ

ครูชํานาญการ

กศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

1 ส.ค. 31

สามัญ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

16 ต.ค. 58

สามัญ

หัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

ศบ.สังคมศาสตร์
105 นางสาวสยุมพร กุมพันธ์

ครู

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

106 นางวรินทร ม่วงเขาแดง

ครู

ศศบ.ภาษาไทย

22 เม.ย. 56

สามัญ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ เทียบโอน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

107 นางจินตนา จินดาศรี

ตําแหน่ง
ครู

ระดับการศึกษา
ศศบ.ภาษาอังกฤษ , ป.บัณฑิตวิชาครู

วันที่บรรจุ
7 ม.ค. 54

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
สามัญ

หน้าที่งานพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือในและต่างประเทศ

108 นางสาวเกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์

ครู

วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสคร์) มข.

2 เม.ย. 55

สามัญ

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลพนักงานราชการครู ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นายนพรัตน์ รุ่งเรืองจินดา

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

วันที่บรรจุ
1-ต.ค.-55

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่งานพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2 นางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู ศศ.บ. บริหารธุรกิจการจัดการ

15-ธ.ค.-57

การโรงแรม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

1-มิ.ย.-59

ช่างยนต์

เจ้าหน้าที่งานแผนวางงานและงบประมาณ

บธ.บ.บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรม
3 นางอนุธิดา ทองพรวน

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาระบบขนส่งทางราง
ครูแนะแนวแผนกวิชาระบบขนส่งทางราง
4 นายปิตภิ ัทร ศรีคําภา
5 นางสาวปวีณา ชาติมนตรี

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต

1-มิ.ย.-59

การโรงแรม

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต

1-มิ.ย.-59

การโรงแรม

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

6 นางสาวภัสพร ชัชวาล

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

1-ก.ย.-59

เทคโนโลยีระบบราง

เจ้าหน้าที่สื่อสารงานการเรียนการสอน

1-ก.ย.-59

เทคโนโลยีระบบราง

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ขนส่งทางราง

คอม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(แขนงอิเล็กทรอนิกส์)
7 นายสมเกียรติ สมพอง

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู วศ.อ. ครุศาสตร์อุตสาหการ

ครูปกครอง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
8 นายจักรฐิพันธ์ แซมสีม่วง

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1-ก.ย.-59

ช่างซ่อมอากาศยาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ อากาศยาน
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาอากาศยาน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลพนักงานราชการครู ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

9 นางสาวสมจินตน์ อารีศิลป

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่บรรจุ
1-ก.ย.-59

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
ช่างซ่อมอากาศยาน

หน้าที่งานพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานแผนวางงานและงบประมาณ
ครูนิเทศแผนกวิชาอากาศยาน
ครูแนะแนวแผนกวิชาอากาศยาน

10 นายปิฏิวัฒน์ อรรถนาถ

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู อส.บ. เทคโนโลยีการเชื่อม

1-ก.ย.-59

ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวาคี
ครูแนะแนวแผนกเทคนิคโลหะ+NDT

11 นางสาวสิรินทร มูลสวัสดิ์

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม

1-ก.ย.-59

ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้า ศูนย์บ่มเพาะฯ

เจ้าหน้าที่งานปกครองกลาง
12 นางสาวพิมลมาศ เกตุฉาย
13 นางสาววิภาดา สมบุญโต

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

1-ก.ย.-59

สามัญสัมพันธ์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ

1-ก.ย.-59

สามัญสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

14 นางพิมพ์ลดา เรืองสุทธิ
15 นางสาวละมุล นากร

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู บ.ธ.บ.บริหารธุรกิจการจัดการ

1-ก.ย.-59

การบัญชี

ครูแนะแนวแผนกวิชาการบัญชี

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู บธ.บ. การตลาด

1-ก.ย.-59

การบัญชี

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

16 นางสาวสุกาญจน์ดา สายคําวงษ์

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู คอ.ม. คุรุศาสตร์ไฟฟ้า

3-เม.ย.-60

ช่างไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวาคี
ครูปกครอง แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

17 นางสาวนฤมล ปัญญาสิทธิ์

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

1-ส.ค.-61

การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลพนักงานราชการครู ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

18 นางโสภา แบบอย่าง

ตําแหน่ง
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1-ส.ค.-61

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
การโรงแรม

หน้าที่งานพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนิเทศแผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์
1 นางสาวอุมาพร สอนนุช

ครูพิเศษสอน

ศษ.บ. คอมพิวเตอร์

2-มิ.ย.-57

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ สท.+ทค.

2 นายอภิชาติ สมเชื้อ

ครูพิเศษสอน

คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8-ก.ค.-57

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูแนะแนวแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 นายณัฐพล ชมอินทร์

ครูพิเศษสอน

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต

2-มิ.ย.-57

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูนิเทศแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 นางสาวณัฐณิชา จอมเกาะ

ครูพิเศษสอน

คบ.คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

16-ก.ค.-61

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 นางสาวยุพาภรณ์ ฤทธิ์เรืองรุ่ง

ครูพิเศษสอน

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14-ม.ค.-51

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

6 นางสาวกรรณิการ์ บีกขุนทด

ครูพิเศษสอน

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

21-ก.ค.-51

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ครูพิเศษสอน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1-มิ.ย.-61

เขียนแบบเครื่องกล

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชบ.

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
7 นางสาวพิมพิมล โฉลกเหมาะ

วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
8 นายสมบัติ หิริโอตัปปะ

ครูพิเศษสอน

คอ.บ.เชื่อมประสาน

ครูแนะแนวแผนกวิชาเขียนแบบ

1 ต.ค. 60

ช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

9 นายทัศนัย สมบุญโต

ตําแหน่ง
ครูพิเศษสอน

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

1-ก.ค.-52

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ

หน้าที่งานพิเศษ
ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชช.
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเทคนิคโลหะ

10 นายวนัสวิน จุ้นแดง

ครูพิเศษสอน

คอบ. เทคโนโลยีการเชื่อม

18 ธ.ค. 60

ช่างเชื่อมโลหะ

11 นายชัชวุฒิ นราศรี
12 นายอนุวรรต สารีพันธ์

ครูพิเศษสอน

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

6-ส.ค.-55

ไฟฟ้ากําลัง

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชฟ.

ครูพิเศษสอน

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

2-มิ.ย.-57

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

13 นางสาวปาณิสรา ตั้งมั่นสกุล

ครูพิเศษสอน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

2-พ.ย.-59

ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง

แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

14 นางสาวณัฐกานต์ โลหิตะ

ครูพิเศษสอน

คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1-พ.ค.-60

ไฟฟ้ากําลัง

ครูพิเศษสอน

ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต

11-พ.ค.-61

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
15 นางสาวกัญญ์ชลา ช่างแต่ง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แผนกวิชาช่างยนต์
16 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
17 นายธชาพัฒน์ คงมณี

ครูพิเศษสอน

คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

1-พ.ค.-60

ช่างยนต์

ครูพิเศษสอน

คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

1-พ.ค.-60

ช่างยนต์

18 นายธีรพล อมรมุกดากุล

ครูพิเศษสอน

เทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง

3-ม.ค.-61

ช่างยนต์

ครูปกครอง แผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
19 นายนพพล สุภารักษ์

ครูพิเศษสอน

เทคโนโลยีการผลิต

2-พ.ย.-55

เทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One
เจ้าหน้าที่ปกครองกลาง

20 นายนพพล เพ็งนู
21 นายทศพร สมบูรณ์

ครูพิเศษสอน

วท.บ. เทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรม

14-ต.ค.-51

เทคนิคพื้นฐาน

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี

ครูพิเศษสอน

วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต

19-ธ.ค.-59

เทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ปกครองกลาง

22 นายชนภัทร วรรษติวงศ์

ครูพิเศษสอน

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

15-พ.ค.-60

เทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
23 นางสาวนันทิยา อู่ทอง

ครูพิเศษสอน

คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

25-พ.ย.-56

ช่างกลโรงงาน

คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
24 นางสาวธนัชพร วงษ์มหา

ครูพิเศษสอน

คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

10-พ.ย.-58

ช่างกลโรงงาน

25 นายวิทวัส สระเสียงดี

ครูพิเศษสอน

คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

15-พ.ค.-60

ช่างกลโรงงาน

26 นายวิศิษฐ์ สุขกาย

ครูพิเศษสอน

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี

1-มิ.ย.-61

ช่างกลโรงงาน

1-มิ.ย.-61

ช่างกลโรงงาน

แม่พิมพ์และเครื่องมือ
27 นายปรีดี บูรณะสิน

ครูพิเศษสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส์
28 นางสาวรักชนก ใยลีอ่าง

ครูพิเศษสอน

คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

1-พ.ค.-60

ช่างเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส์

29 นางสาวณัฐสุดา เกียรติธิวัฒน์

ครูพิเศษสอน

คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

1-พ.ค.-60

ช่างเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส์ ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชว.+ชม.

30 นางสาวพิชญ์ชนก อิ่มพิทักษ์

ครูพิเศษสอน

คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

1-มิ.ย.-61

ช่างเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส์ ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ครูพิเศษสอน

คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

7-พ.ค.-56

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ชอ.

22-พ.ค.-60

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูนิเทศแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
31 นายวีระพล ดําเนินพาณิชย์

โทรคมนาคม
32 นายภวัต กาญจนวิศิฏ์ผล

ครูพิเศษสอน

คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

33 นายสมัคร อินทร์เลิศ

ครูพเิ ศษสอน

วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต

เจ้าหน้าที่งานนักศึกษาวิชาทหาร
3-ม.ค.-61

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3-ม.ค.-61

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

15-พ.ค.-61

ช่างก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ป.ตรี
คอ.ม.ครุศาสตร์
34 นายชาตรี งามดังนาค

ครูพิเศษสอน

ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาก่อสร้าง
35 นายโนริ บิลโต๊ะหมาด

ครูพิเศษสอน

คอ.ม วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
วศ.บ วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
36 นางสาวณัฐกฤตา สีทิม

ครูพิเศษสอน

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

9-มิ.ย.-57

วิชาสามัญ

ที่ปรึกษา อ.ว.ท.

37 นายสาครินทร์ สุขสม

ครูพิเศษสอน

วท.ม.ฟิสิกส์

23-มิ.ย.-57

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

38 นางสาวระพีพร ครจอหอ
39 นางสาวทัศวรรณ พุฒนิล

ครูพิเศษสอน

คบ.ภาษาอังกฤษ

1-ก.ค.-57

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ-เนตรนารี

ครูพิเศษสอน

คบ.ฟิสิกส์

15-พ.ค.-58

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ-เนตรนารี
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

40 นายพงษ์พัฒน์ ยมจินดา

ครูพิเศษสอน

คบ.การสอนภาษาอังกฤษ

15-พ.ย.-58

41 นายรังสี ศิริไปล์

ครูพิเศษสอน

M.E.d.Teaching Eng AS Aforeign language

1-ต.ค.-57

วิชาสามัญ
วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือในและต่างประเทศ

วิชาสามัญ

(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) ด้านภาษาอังกฤษ

ก.ศบ. ภาษาอังกฤษ
42 นายพิเชษฐ์ มีมั่งคั่ง

ครูชํานาญการ

คบ.พลศึกษา

43 นางสาวพรรณนิภา สุทธิผล

ครูพิเศษสอน

ศษ.บ.พลศึกษา

7 ต.ค. 23
2-พ.ค.-59

44 นายสิทธิชัย ปัญญา

ครูพิเศษสอน

คบ.คณิตศาสตร์

2-พ.ค.-59

วิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษาชมรมกีฬา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

45 นางสาวอังคณา ชวนชม
46 นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่

ครูพิเศษสอน

ครุศาสตร์บัณฑิต เอกสังคมศึกษา

4-พ.ย.-59

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ครูพิเศษสอน

คบ.เอกสังคมศึกษา

1-มิ.ย.-61

วิชาสามัญ

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

47 นางลีลาวรรณ เกตุแก้ว
48 นางสาววิณิชยา บุญราช

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

ประจําฝ่าย/แผนกวิชา

หน้าที่งานพิเศษ

ครูพิเศษสอน

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

14-ก.ย.-58

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ครูพิเศษสอน

ศศ.บ.วิทยาศาสตร์และกีฬา

4-เม.ย.-57

วิชาสามัญ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

49 นางสาวเตือนใจ ภักดีล้น

ครูพิเศษสอน

บธ.บ.บริหารการบัญชี

7-พ.ค.-56

การบัญชี

ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ บช.

50 นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์

ครูพิเศษสอน

ศศบ.ศึกษาศาสตร์บัญชี

26-พ.ย.-58

การบัญชี

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

แผนกวิชาการบัญชี

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
51 นางสาวสุธิดา น้ําเงิน

ครูพิเศษสอน

บัญชีบัณฑิต

1-มิ.ย.-61

การบัญชี

ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ
52 Mr. Lee Carlton Pual Hayward

ครูพิเศษสอน

Bachelor of Art Modern History

1-ต.ค.-54

ภาษาอังกฤษ

53 Mr. Kim Pilegaard - Christiansen

ครูพิเศษสอน

Bachelor of Education

1-พ.ค.-60

ภาษาอังกฤษ

54 Ms.MARY ANN GASPAR UMANNGIL ครูพิเศษสอน

Bachelor of Science in nursing

15-พ.ค.-61

ภาษาอังกฤษ

55 Mrs.LYNETTE CALAOA KILITOY

ครูพิเศษสอน

Bachelor of Art in Education

15-พ.ค.-61

ภาษาอังกฤษ

56 Mr.John Well Brett

ครูพิเศษสอน

Technical Deiploma

2-ก.ค.-61

ภาษาอังกฤษ

57 Mrs.Wu.Yang Liaoning

ครูพิเศษสอน

Bachelor of Art in Education

13-มิ.ย.-61

ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลลูกจ้างประจํา ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่ปฏิบัติงาน

ประจําฝ่าย

นายสมิง กลิ่นหอม

(ผู้ช่วยช่างไม้ฯ) ช2

ป.6

1-ก.ย.-40

งานอาคารสถานที่

นางวิลาวัลย์ วรประสพ
นายวิชิต พันธุ์เปี่ยม
นายสมชาย คล้ายยิ่ง

พนักงานธุรการ ส1
พนักงานทั่วไป บ.2
(พนักงานขับรถ)

ม.ศ.3
ม.6
ป.4

1-ต.ค.-25
1-พ.ย.-32
3-ม.ค.-38

งานสารบรรณ
งานอาคารสถานที่
พนักงานขับรถ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

1
2
3
4
5

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศิริอัมพร พลอินทร์
นางสาวสุพรรณี แจ่มสว่าง
นางสาวจุรีมาศ ปิ่นแก้ว
นางธนิดา ยอดแก้ว
นางสาวชัญญานุช สุดพุ่ม

จนท.งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ปวส. การจัดการทั่วไป
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร

1-ก.ย.-29
3-ก.ย.-44
16-มิ.ย.-40
11-มิ.ย.-53

นางสุพรรณี รักษาแก้ว
นางสาวนุสรา ทองมา
นางสาวศศิวิมล มนัทยา
นางสาวอาทิตยา พืชพูล

เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปวส.การบัญชี
ปวส.การตลาด
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1-ธ.ค.-57
1-ธ.ค.-57
1-ธ.ค.-57
17-ม.ค.-54

นางสาวรัตติกาล ศรีกงพาน
นางสาวพิไลพร ทินสี
นางสาวอารีย์รักษ์ ปัตถาวะโร
นางสาวขวัญมงคล จุลพันธ์
นางสาวพรนภา สังข์กรณ์
นางสาวศิรินันท์ บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ การค้าฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

บธ.บ. การจัดการทั่วไป
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.บัญชี
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

16-ก.ค.-61
2-ต.ค.-49
1-ต.ค.-58
1-ก.ย.-61
16-ต.ค.-61
14-ธ.ค.-52
2-ก.ค.-55

นายอภิพัฒน์กิจ แก้วเนียม

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ

15-ก.พ.-59

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่
17
18
19
20
21

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

นางวรรณวิไล ครุฑธา
นางสาวนพมาศ นาคงาม
นางสาวิตรี สายวิเศษ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

ศศบ. ศิลปศาสตร์การจัดการ
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. รัฐศาสตร์

10-ต.ค.-59
16-ต.ค.-61
8-ม.ค.-58

นางสาวเกศรา นาคจันทร์
นางสาวอาทิตยา ลวดทอง

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศบ.เศรษฐศาสตร์บัณฑิต การเงินการธนาคาร

15-พ.ค.-60

22
23
24
25

นางสาวปานวาด พูลสวัสดิ์
นางสาวสุดารัตน์ ขําวัฒนพันธุ์

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวมณฑิรา สาลีกุล
นางสาวสุทธิลักษณ์ ชีคํา

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

อนุปริญญาศาสตร์
ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

26
27
28
29
30
31

นางสาววนิสรา นาวินทรานนท์
นางสาวพิมพ์ใจ วรประสพ
นางดาวเรือง ศรีพงศ์สุทธิ์
นางสาวปภัสรา เกิดผล
นางสาวพรหมพร อินทรสิงห์
นางสาวอุไรวรรณ วรรณศิลป์

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ลูกจ้างชั่วคราว(ทําหน้าที่สอน)

ปวส.เขียนแบบเครื่องกล
ปวส. การบัญชี
ปวส. การบัญชี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาเอก ด้านการศึกษา ม.PANJAB ป.อินเดีย

หมายเหตุ

12-ธ.ค.-60
17-ก.พ.-57
16-ต.ค.-61
8-ต.ค.-58
9-มี.ค.-59
1-พ.ค.-60
1-พ.ค.-60
2-เม.ย.-61
1-ก.ย.-61
1-พ.ค.-60
2-มี.ค.-61

ช่วยราชการที่สํานักนโยบายและแผนฯ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

พนักงานปกครอง
32 นายอนุชัย สุริยะมาศ
33 นายมนตรี เวียงคํา

พนักงานปกครอง
พนักงานปกครอง

น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

21-มี.ค.-57
23-ส.ค.-61

34 นายรังสรรค์ ขันธะเสน
35 นายธเนศ งอกสี

พนักงานปกครอง
พนักงานปกครอง

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

23-ส.ค.-61
23-ส.ค.-61

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

ปวส.เทคนิคยานยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1-ก.พ.-44
22-มิ.ย.-54

นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

ป.5
ป.6
ป.6
ป.4
ป.4
ป.6

24-ส.ค.-58
15-พ.ค.-52
1-ธ.ค.-52
7-ก.ค.-57
7-มิ.ย.-54
14-ธ.ค.-44

พนักงานขับรถ
36 นายวินัส หมื่นจันทร์
37 นายพรเทพ พึ่งแสง

38
39
40
41
42
43

นักการภารโรงและแม่บ้าน
นายบุญรอด คล้ามทุ่ม
นายอุเทน ดีจริง
นายสาทิพย์ งามประดิษฐ์
นางสาวสมปอง บัวใบ
นายประหยัด พรมมา
นายเจน ครุธวิเศษ

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ประจําปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับการศึกษา

วันที่บรรจุ

44 นายสมจิตร ครุธวิเศษ
45 นางสาวบุญจิรา กาญจนขจรกุล
46 นางบุญยิน พรมมา

นักการภารโรง
แม่บ้าน
แม่บ้าน

ป.6
ป.6
ป.4

8-ก.ย.-45
3-ต.ค.-54
24-ส.ค.-58

47 นางสาวทิพวรรณ เอี่ยมลอย

แม่บ้าน

ป.4

16-ต.ค.-61

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษา
และสาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาทีเ่ ปิดสอน
ประจําปีการศึกษา 2561
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 10 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. ช่างยนต์
ยานยนต์
เครื่องกลอุตสาหกรรม
เครื่องกลเกษตร
2. ช่างกลโรงงาน
เครื่องมือกล
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
3. ช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์
4. ช่างไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
ก่อสร้าง
7. ช่างเขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครือ่ งกล
8. ช่างซ่อมบํารุง
ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
9. เมคคาทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์
10. เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. การบัญชี
การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. การโรงแรม
การโรงแรม
การโรงแรม (ทวิภาคี)
2. การท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 13 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. เครื่องกล
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องกลเกษตร
เทคนิคเครื่องกลเรือ (วัชรมารีน)
2. เทคนิคการผลิต
เครื่องมือกล
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
แม่พิมพ์พลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
3. เทคนิคโลหะ
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค)
4. ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้าควบคุม
ไฟฟ้าควบคุม (ม.6)
ไฟฟ้ากําลัง (ติดตั้งระบบไฟฟ้า)
สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิชลิน)
ไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์)
5. อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ระบบเสียงและภาพ
6. การก่อสร้าง
ก่อสร้าง
7. เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครือ่ งกล
8. เครื่องมือวัดและควบคุม
เทคโนโลยีการวัดและควบคุม
เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)
เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG)
9. เมคคาทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW)
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG)
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (FORD)
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BOSCH)

สาขาวิชา
10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขางาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)
11. ช่างซ่อมอากาศยาน
เทคนิคซ่อมอากาศยาน
12. ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย
ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย (NDT)
13. เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
งานซ่อมบํารุงทางรถไฟ
งานซ่อมบํารุงทางรถไฟ (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. การท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (ม.6)
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
จํานวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2561
ระบบ

ปกติ

เทียบโอน

รวม

ปวช.1

1,283

0

1,283

ปวช.2

1,050

82

1,132

ปวช.3

1,100

241

1,341

ปวส.1

922

0

922

ปวส.2

853

545

1,398

รวมทั้งหมด

5,208

868

6,076

ระดับชั้น

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2561

6,076

5,208

ปกติ
เทียบโอน

868

รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลเกษตร
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานโครงสร้าง
- สาขางานผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง
- สาขางานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

127
0
0

4
0
0

131
0
0

43
40
43

2
4
0

114
38

16
3

130
41

91
26

9
2

39
0

2
0

41
0

28
0

0
0

165

12

177 109

25

83

32

115

73

26

99

41

25

66

29

23

28

34

62

16

12

3

15

59

29

88

61 11
767 171

2

84

86

36 40
38 124

76
162

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

37
36
26

0
0
1

37
36
27

207
76
69

6
4
1

213
80
70

16
12
10

1
1
0

17
13
10

100 116
28 24

9
3

125
27

321
88

34
8

355
96

33
3

2
0

35
3

24
0

2
0

26
0

91
0

4
0

95
0

5
0

0
0

5
0

134 113

17

130

387

54

441

21

0

21

67

16

83

223

74

297

11

1

12

52

19

13

32

89

61

150

4

2

6

21

37

21

18

39

65

73

138

4

4

8

9

4

13

0

0

0

21

7

28

0

0

0

31

14

45

52

13

65

142

56

198

3

3

6

65 34
733 569

3
95

72 53 12
938 591 142

4

45
44
43

ตกรุ่น

28
0

70

74

9 44
13 114

53
127

10

37 148
664 1,927

26 174
4
408 2,335 126

1
5
15 141

64

74

16

218

234

0

5

5

12 37
22 101

49
123

57
73

121
339

178
412

1
1

7
12

8
13

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ตกรุ่น

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว

9
12

67
24

76
36

11
12

52
51

63
63

9
12

34
34

43
46

29
36

153
109

182
145

2
2

6
0

8
2

4

34

38

4

34

38

2

25

27

10

93

103

2

0

2

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

25 125

150

27 137

164

23

93

116

75

355

430

6

6

12

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 11

33

16

10

26

15

8

23

53

29

82

4

4

8

33

16

10

26

15

8

23

53

29

82

4

4

8

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมทั้งสิ้น

22

11

852 431 1,283 647 403 1,050 629 297

926 2,128 1,131 3,259 137

37 174

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ตกรุ่น
รวม

ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

19

1

20

38

0

38

57

1

58

2

0

2

- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

35

0

35

35

0

35

70

0

70

9

0

9

- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร

4

0

4

0

0

0

4

0

4

4

0

4

- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)

7

0

7

4

0

4

11

0

11

3

0

3

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

8

0

8

0

0

0

8

0

8

0

0

0

- สาขางานเครื่องมือกล

33

3

36

33

1

34

66

4

70

8

1

9

- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

28

3

31

30

3

33

58

6

64

3

0

3

- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

23

3

26

27

1

28

50

4

54

4

0

4

7

1

8

11

0

11

18

1

19

0

0

0

17

1

18

0

0

0

17

1

18

0

0

0

- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

11

0

11

14

0

14

25

0

25

5

0

5

- สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม (NDT)

5

0

5

8

7

15

13

7

20

4

1

5

- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค)

18

0

18

8

0

8

26

0

26

0

0

0

- สาขางานไฟฟ้ากําลัง

33

6

39

21

0

21

54

6

60

5

0

5

- สาขางานไฟฟ้าควบคุม

40

3

43

31

4

35

71

7

78

1

0

1

- สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6)

21

5

26

30

5

35

51

10

61

4

1

5

- สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิช)

14

0

14

9

0

9

23

0

23

0

0

0

- สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์)

13

4

17

8

0

8

21

4

25

0

0

0

- สาขางานระบบภาพและระบบเสียง

17

0

17

16

0

16

33

0

33

3

0

3

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

26

5

31

31

5

36

57

10

67

2

0

2

22

20

42

17

9

26

39

29

68

1

0

1

14

9

23

9

5

14

23

14

37

2

0

2

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ตกรุ่น
รวม

ชาย หญิง รวม

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทําลาย
- สาขางานตรวจสอบโดยไม่ทําลาย

6

1

7

0

0

0

6

1

7

0

0

0

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG)

8

2

10

3

1

4

11

3

14

0

0

0

14

4

18

6

4

10

20

8

28

0

0

0

- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

26

9

35

26

20

46

52

29

81

1

2

3

23

5

28

19

1

20

42

6

48

0

0

0

27

5

32

9

1

10

36

6

42

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW)

6

4

10

8

2

10

14

6

20

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG)

6

3

9

6

4

10

12

7

19

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD)

8

2

10

10

0

10

18

2

20

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH)

9

1

10

0

0

0

9

1

10

0

0

0

18

1

19

5

0

5

23

1

24

7

0

7

7

3

10

8

1

9

15

4

19

0

0

0

- สาขางานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

9

2

11

4

2

6

13

4

17

0

1

1

- สาขางานซ่อมบํารุงทางรถไฟ (ม.6)

7

8

15

7

8

15

14

16

30

0

0

0

84 575 1,080

198

1,278

68

6

74

สาขาวิชาช่างอากาศยาน
- สาขางานช่างอากาศยาน
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)
สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

589 114 703 491

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี

4

32

36

1

34

35

5

66

71

0

1

1

- สาขางานการบัญชี (ม.6)

1

27

28

5

18

23

6

45

51

0

4

4

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

25

33

0

17

17

8

42

50

1

0

1

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

6

16

22

4

2

6

10

18

28

1

0

1

19 100 119

10

71

81

29

171

200

2

5

7

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ตกรุ่น
รวม

ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

0

9

9

1

3

4

1

12

13

0

1

1

- สาขางานแม่บ้านโรงแรม

0

5

5

2

10

12

2

15

17

0

2

2

- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

1

12

13

1

14

15

2

26

28

0

1

1

- สาขางานครัวโรงแรม

3

15

18

5

5

10

8

20

28

0

0

0

- สาขางานการท่องเที่ยว

3

11

14

2

9

11

5

20

25

0

1

1

- สาขางานการท่องเที่ยว (ม.6)

3

5

8

1

7

8

4

12

16

0

0

0

10

57

67

12

48

60

22

105

127

0

5

5

16

2

18

17

9

26

33

11

44

7

1

8

4

11

15

8

9

17

12

20

32

0

0

0

20

13

33

25

18

43

45

31

76

7

1

8

638 284 922 538 221 759 1,176

505

1,681

77

17

94

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมทั้งสิ้น

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปวช.3
ตกรุ่น
ปวช.1
ปวช.2
สาขางาน
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางาน
- ยานยนต์
0
0
0 11
0 11 24
1 25 26
1
- เครื่องมือกล
0
0
0
8
0
8
0
0
0
0
0
- โครงสร้าง (ชช.)
0
0
0
4
1
5 15
1 16
3
0
- ไฟฟ้ากําลัง
0
0
0 13
0 13 35
1 36 17
4
รวมประเภทอุตฯ
0
0
0 36
1 37 74
3 77 46
5

ระดับ ปวช.
รวม
รวม

ช

27 61
0
8
3 22
21 65
51 156

ญ

รวม

2 63
0
8
2 24
5 70
9 165

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขางาน

รวมประเภทพาณิชฯ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
7
7

5
33
38

5
40
45

0
10
10

9
36
45

9
46
55

0
22
22

0
36
36

รวมทั้งสิ้น

0

0

0

43

39

82

84

48 132

68

41 109 195 128 323

- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0
58
58

0 14 14
39 105 144
39 119 158

หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

195 คน
128 คน
323 คน

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.
ปวส.1
ปวส.2
ตกรุ่น
รวม
สาขางาน
ช
ญ รวม ช
ญ รวม ช
ญ รวม ช
ญ รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางาน
- เทคนิคยานยนต์
0
0
0 33
1 34 53
0 53 86
1 87
- เครื่องมือกล
0
0
0 22
1 23 30
1 31 52
2 54
- เทคโนโลยีการเชื่อมฯ
0
0
0
8
0
8 24
0 24 32
0 32
- ไฟฟ้ากําลัง
0
0
0 54
3 57 53
2 55 107
5 112
รวมประเภทอุตฯ
0
0
0 117
5 122 160
3 163 277
8 285
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขางาน

รวมประเภทพาณิชฯ

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

รวมทั้งสิ้น

0

0

0 145

- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการทั่วไป

2
14
12
28

15
28
28
71

17
42
40
99

3 13 16
28 42 70
15 60 75
46 115 161

5 28 33
42 70 112
27 88 115
74 186 260

76 221 206 118 324 351 194 545

หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

351 คน
194 คน
545 คน

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
จํานวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2561
ระบบ

ปกติ

เทียบโอน

รวม

ปวช.1

1,200

168

1,368

ปวช.2

1,017

67

1,084

ปวช.3

1,015

65

1,080

ปวส.1

850

319

1,169

ปวส.2

788

232

1,020

รวมทั้งหมด

4,870

851

5,721

ระดับชั้น

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2561

4,870

5,721

ปกติ
เทียบโอน

851

รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 2 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลเกษตร
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานโครงสร้าง
- สาขางานผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง
- สาขางานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ตกรุ่น

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

114
0
0

3
0
0

117
0
0

43
40
41

2
4
0

45
44
41

37
36
25

0
0
1

37
36
26

194
76
66

5
4
1

199
80
67

13
9
8

0
1
0

13
10
8

102
32

16
3

118
35

87
24

9
2

96 113
26 22

9
3

122
25

302
78

34
8

336
86

16
1

1
0

17
1

29
0

2
0

31
0

26
0

0
0

26
0

24
0

2
0

26
0

79
0

4
0

83
0

2
0

0
0

2
0

160

12

172 108

24

132 111

17

128

379

53

432

17

0

17

77

31

108

70

26

96

67

16

83

214

73

287

6

1

7

36

23

59

29

23

52

19

12

31

84

58

142

2

2

4

27

32

59

16

20

36

20

18

38

63

70

133

4

3

7

8

3

11

9

4

13

0

0

0

17

7

24

0

0

0

55

28

83

30

13

43

52

13

65

137

54

191

2

2

4

63 34
713 560

3
94

37
654

145 26
1834 397

171
2231

3
83

1
11

4
94

60 11
700 164

2

71 51 12
864 574 139

82

84

35 40
37 122

75
159

4

67

71

10

62

72

16 211

227

0

1

1

8 42
12 109

50
121

12
22

36
98

48
120

55 118
71 329

173
400

1
1

4
5

5
6

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 2 / 2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว

9
12

67
21

76
33

11
12

51
48

62
60

8
12

32
31

40
43

3

32

35

4

31

35

1

23

24

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

24 120

144

27 130

157

21

86

107

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 11

33

16

10

26

15

8

23

53

33

16

10

26

15

8

23

53

783 417 1,200 629 388 1,017 618 286

904

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมทั้งสิ้น

22

11

ตกรุ่น

28 150
36 100

178
136

0
0

5
0

5
0

86

94

1

0

1

72 336

408

1

5

6

29

82

3

2

5

29

82

3

2

5

2,030 1,091 3,121

88

8

23 111

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ตกรุ่น
รวม

ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (TGI) ทวิ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
- สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม (NDT)
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค)

สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานไฟฟ้าควบคุม
- สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6)
- สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิช)
- สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล (TGI)

17
33
0
7
8

1
0
0
0
0

18
33
0
7
8

38
35
0
4
0

0
0
0
0
0

38
35
0
4
0

55
68
0
11
8

1
0
0
0
0

56
68
0
11
8

2
2
4
0
0

0
0
0
0
0

2
2
4
0
0

31
24
20
0
6
1

3
3
3
0
1
0

34
27
23
0
7
1

31
30
27
9
0
0

1
3
1
0
0
0

32
33
28
9
0

62
54
47
9
6
1

4
6
4
0
1
0

66
60
51
9
7
1

5
3
2
0
0

0
0
0
0
0

5
3
2
0
0

15
11
5

1
0
0

16
11
5

14
8
7

0
7
0

14
15
7

29
19
12

1
7
0

30
26
12

5
2
0

0
0
0

5
2
0

38
30
32
5
13

1
7
5
1
0

39
37
37
6
13

21
31
27
9
7

0
4
5
0
0

21
35
32
9
7

59
61
59
14
20

1
11
10
1
0

60
72
69
15
20

1
0
1
0
0

0
0
0
0
0

1
0
1
0
0

13
32

4
0

17
32

16
31

0
5

16
36

29
63

4
5

33
68

2
2

0
0

2
2

22

11

33

17

9

26

39

20

59

1

0

1

11
1

10
4

21
5

9
0

5
0

14
0

20
1

15
4

35
5

1
0

0
0

1
0

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ตกรุ่น
รวม

ชาย หญิง รวม

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทําลาย
- สาขางานตรวจสอบโดยไม่ทําลาย

14

9

23

0

0

0

14

9

23

0

0

0

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG)

7

1

8

3

1

4

10

2

12

0

0

0

8

2

10

6

4

10

14

6

20

0

0

0

- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

38

11

49

25

20

45

63

31

94

0

2

2

15

4

19

19

1

20

34

5

39

0

0

0

24

5

29

9

1

10

33

6

39

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW)

6

4

10

8

2

10

14

6

20

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG)

7

3

10

6

4

10

13

7

20

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD)

8

2

10

10

0

10

18

2

20

0

0

0

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH)

9

1

10

0

0

0

9

1

10

0

0

0

17

1

18

5

0

5

22

1

23

3

0

3

7

3

10

8

1

9

15

4

19

0

0

0

- สาขางานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

9

2

11

4

2

6

13

4

17

0

0

0

- สาขางานซ่อมบํารุงทางรถไฟ (ม.6)

5

8

13

7

7

14

12

15

27

0

0

0

83 564 1030

194

1224

36

2

38

สาขาวิชาช่างอากาศยาน
- สาขางานช่างอากาศยาน
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)
สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

549 111 660 481

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี

4

30

34

1

33

34

5

63

68

0

1

1

- สาขางานการบัญชี (ม.6)

0

23

23

4

18

22

4

41

45

0

3

3

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

23

31

0

17

17

8

40

48

0

0

0

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

5

13

18

4

2

6

9

15

24

1

0

1

89 106

9

70

79

26

159

185

1

4

5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

17

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ตกรุ่น
รวม

ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

0

9

9

1

3

4

1

12

13

0

1

1

- สาขางานแม่บ้านโรงแรม

0

5

5

2

10

12

2

15

17

0

0

0

- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

1

5

6

1

14

15

2

19

21

0

1

1

- สาขางานครัวโรงแรม

3

11

14

4

5

9

7

16

23

0

0

0

- สาขางานการท่องเที่ยว

3

11

14

2

9

11

5

20

25

0

1

1

- สาขางานการท่องเที่ยว (ม.6)

2

4

6

1

6

7

3

10

13

0

0

0

9

45

54

11

47

58

20

92

112

0

3

3

16

2

18

17

8

25

33

10

43

0

0

0

4

8

12

7

9

16

11

17

28

0

0

0

20

10

30

24

17

41

44

27

71

0

0

0

595 255 850 525 217 742 1,120

472

1,592

37

9

46

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมทั้งสิ้น

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม
สาขางาน
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางาน
- ยานยนต์
27
0 27
5
0
5 18
1 19 50
1
- เครื่องมือกล
18
4 22
7
0
7
0
0
0 25
4
- โครงสร้าง (ชช.)
13
0 13
4
1
5
3
0
3 20
1
- ไฟฟ้ากําลัง
23
2 25
9
0
9
8
0
8 40
2
รวมประเภทอุตฯ
81
6 87 25
1 26 29
1 30 135
8

ระดับ ปวช.
ตกรุ่น
รวม

ช

ญ

รวม

51
29
21
42
143

10
0
1
4
15

1
0
0
0
1

11
0
1
4
16

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขางาน

รวมประเภทพาณิชฯ

1
19
20

รวมทั้งสิ้น

101

- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18
43
61

19
62
81

0
5
5

5
31
36

5
36
41

0
2
2

3
9
12

3
11
14

1 26 27
26 83 109
27 109 136

0
3
3

0
2
2

0
5
5

67 168

30

37

67

31

13

44 162 117 279

18

3

21

หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

180 คน
120 คน
300 คน

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางจํานวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.
ปวส.1
ปวส.2
รวม
ตกรุ่น
สาขางาน
ช
ญ รวม ช
ญ รวม ช
ญ รวม ช
ญ รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางาน
- เทคนิคยานยนต์
29
1 30 22
0 22 51
1 52 11
0 11
- เครื่องมือกล
44
4 48 20
1 21 64
5 69
4
0
4
- เทคโนโลยีการเชื่อมฯ
14
0 14
8
0
8 22
0 22 14
0 14
- ไฟฟ้ากําลัง
61
2 63 34
3 37 95
5 100 12
0 12
รวมประเภทอุตฯ
148
7 155 84
4 88 232 11 243 41
0 41
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขางาน
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการทั่วไป
รวมประเภทพาณิชฯ

รวมทั้งสิ้น

5 33 38
13 40 53
18 55 73
36 128 164

2
7
10
19

184 135 319 103

6
16
26
48

8
23
36
67

7 39 46
20 56 76
28 81 109
55 176 231

2
3
4
9

7
8
12
27

9
11
16
36

52 155 287 187 474

50

27

77

หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

337 คน
214 คน
551 คน

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเขียนแบบเครือ่ งกล
เมคคาทรอนิกส์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
90
128
20
95
63
18
19
47
30
8
13
15
1
16
563

ปวช. (ปกติ)
หญิง
1
10
2
14
11
12
16
14
3
61
35
53
23
9
264

รวม
91
138
22
109
74
30
35
61
33
69
48
68
24
25
827

ชาย
22
3
3
10
0
2
40
603

ปวช. (เทียบโอนฯ)
หญิง
1
0
1
0
4
29
35
299

รวม
23
3
4
10
4
31
75
902

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขาวิชา
เทคนิคเครือ่ งกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
เขียนแบบเครือ่ งกล
เครือ่ งมือวัดและควบคุม
ช่างอากาศยาน
เมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

สาขาวิชา
เทคนิคเครือ่ งกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้า
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
73
95
31
85
44
16
10
31
17
28
14
10
5
4
8
3
25
499

ปวส. (ปกติ)
หญิง
0
5
5
7
5
8
5
26
1
7
1
6
53
18
32
15
16
210

รวม
73
100
36
92
49
24
15
57
18
35
15
16
58
22
40
18
41
709

ชาย
23
19
2
21
2
9
6
82
581

ปวส. (เทียบโอนฯ)
หญิง
0
1
0
2
7
22
17
49
259

รวม
23
20
2
23
9
31
23
131
840

ส่วนที่ 6 ข้อมูลครุภัณฑ์

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ เงินงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย

รวมเงิน

1 กล้องจุลทรรศน์สำหรับโลหะวิทยำ
แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ
1. กล้องจุลทรรศน์สำหรับโลหะวิทยำ

1

ชุด

249,310

249,310

1

ชุด

-

3,479,500

ชุด

-

2,354,900

2 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ติดตั้งรำง
แผนกวิชำเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง
1. เครื่องอัดหิน
2. ชุดฝึกติดตั้งระบบรำง
3. เครื่องเจำะรำงรถไฟ
4. เครื่องตัดรำงรถไฟ
5. เครื่องเจียรรำงรถไฟ
6. เครื่องประแจขันน็อตรำงรถไฟ แบบ 2 หัว
7. เครื่องยกและขยับรำงรถไฟ
8. เครื่องดึงรำงรถไฟ
9. เครื่องปรับระยะห่ำงรำงรถไฟ
10. เครื่องตัดรำงรถไฟ
11. เครื่องวัดควำมหนำแบบอุลตร้ำโซนิค
12. เครื่อง Switch Tamping
13. ไม้บรรทัดวัดควำมกว้ำงของรำง แบบดิจิตอล
14. เครื่องยิงวัดระยะเลเซอร์
15. ชุดกระเป๋ำเครื่องมือซ่อมบำรุงรถไฟ
3 ครุภัณฑ์ชุดฝึกกำรติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบควบคุมไฟฟ้ำสำหรับรถไฟฟ้ำ
แผนกวิชำเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง
1. รำยกำรจำเพำะของชุดฝึกกำรติดตั้งและซ่อมบำรุง
ระบบควบคุมไฟฟ้ำสำหรับรถไฟฟ้ำ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและระบบเชื่อมต่อเป็นแบบมำตรฐำน
กำรรถไฟไทย

1

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ เงินงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย

รวมเงิน

ต่อ 3. อุปกรณ์แสดงกำรทำงำนของหน่วยควบคุมต่ำงๆ
4. อุปกรณ์จำลองแบบจริงทุกชิ้นส่วนจะต้องมีลักษณะ
กำรทำงำนที่เหมือนกับระบบจริง
5. ชุดควบคุม Traction Motor สำหรับรถไฟฟ้ำ

1

ชุด

-

2,354,900

1

ชุด

4,590,000

4,590,000

1

ชุด

5,030,000

5,030,000

1

ชุด

2,745,000

2,745,000

1

ชุด

3,690,000

3,690,000

1

ชุด

3,815,000

3,815,000

6. ชุดควบคุม Auxiliary Converter Load ให้อุปกรณ์จำลอง
7. ชุดควบคุมระบบตัวรถแบบจำลอง
8. แผงแสดงผลกำรทำงำน แสดงผลกำรทำงำนด้วยหลอดไฟ
LED ของอุปกรณ์
4 ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบไฟฟ้ำในอำกำศยำน
แผนกวิชำช่ำงอำกำศยำน
1. ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบไฟฟ้ำในอำกำศยำน
5 ครุภัณฑ์ชุดสถำนีทดสอบสมรรถนะมำตรฐำนนำยช่ำงอำกำศยำน
แผนกวิชำช่ำงอำกำศยำน
1. ครุภัณฑ์ชุดสถำนีทดสอบสมรรถนะมำตรฐำนนำย
ช่ำงอำกำศยำน
6 ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบป้องกันกำรเกิดน้ำแข็งในอำกำศยำน
แผนกวิชำช่ำงอำกำศยำน
1. ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบป้องกันกำรเกิดน้ำแข็งในอำกำศยำน
7 ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบปรับสภำพควำมดันในอำกำศยำน
แผนกวิชำช่ำงอำกำศยำน
1. ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบปรับสภำพควำมดันในอำกำศยำน
8 ครุภัณฑ์ชุดระบบปรับอำกำศเย็นด้วยลมในอำกำศยำน
แผนกวิชำช่ำงอำกำศยำน
1. ครุภัณฑ์ชุดระบบปรับอำกำศเย็นด้วยลมในอำกำศยำน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ เงินงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย

รวมเงิน

9 ชุดฝึกระบบปรับอำกำศเย็นด้วยน้ำยำและระบบควำมร้อนในอำกำศยำน
แผนกวิชำช่ำงอำกำศยำน
1. ชุดฝึกระบบปรับอำกำศเย็นด้วยน้ำยำและระบบควำมร้อน

1

ชุด

3,200,000

3,200,000

1

ชุด

465,530

465,530

ในอำกำศยำน
10 ชุดฝึกกำรควบคุมกำรขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำ
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
1. ชุดฝึกกำรควบคุมกำรขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ เงินบำรุงกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย

รวมเงิน

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล
งำนประชำสัมพันธ์
เครื่องคอมพิวเตอร์

1

เครื่อง

29,900

29,900

3

เครื่อง

10,970

32,910

2

เครื่อง

8,450

16,900

1

ชุด

53,000

53,000

1

เครื่อง

17,600

17,600

1

ตัว

60,000

60,000

25

ตัว

1,000

25,000

21

เครื่อง

19,900

417,900

2 ปั้มนำอัตโนมัติ
งำนอำคำรสถำนที่
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนำดก้ำลังไฟ 300 วัตต์
3 เครื่องตัดหญ้ำสะพำยบ่ำ
งำนอำคำรสถำนที่
เครื่องตัดหญ้ำสะพำยบ่ำ 2 จังหวะ แบบข้อแข็ง
4 เครื่องปรับอำกำศ
แผนกวิชำเครื่องมือวัดและควบคุม
เครื่องปรับอำกำศโดกันตังแขวน 48,000 BTU
5 เครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น
งำนประชำสัมพันธ์
เครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น Brother BTH-MFC-L2715DW
เครื่องระบบ 4 in 1 พิมพ์ สแกนเนอร์ ถ่ำยเอกสำร แฟกซ์
6 กล้องถ่ำยภำพแบบดิจิตอล
งำนประชำสัมพันธ์
กล้องถ่ำยภำพแบบดิจิตอล DSLR Canon EOS 80D
7 เก้ำอี
แผนกวิชำไฟฟ้ำยำนยนต์
1. เก้ำอี (สีส้ม+สีเขียวตอง)
8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
แผนกวิชำเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ เงินบำรุงกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย

รวมเงิน

9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

21

เครื่อง

19,900

417,900

41

เครื่อง

18,790

770,390

21

เครื่อง

27,000

567,000

1

ชุด

177,555.80

10 เครื่องคอมพิวเตอร์
แผนกวิชำเทคโนโลยีพืนฐำน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
11 เครื่องคอมพิวเตอร์
แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
12 ประตูโฟลดิงเกท แบบออโต้
งำนปกครอง
1. ประตูโฟลดิงเกท แบบออโต้ แบบไม่มีรำง พร้อมติดตัง

177,555.80

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย

รวมเงิน

1 ชุดฝึกปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีประสำน
แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ
1. ชุดเครื่องเชื่อมมิก ขนาด 350 แอมป์

2

ชุด

825,000

1,651,000

2. ชุดเครื่องดูดควันเชื่อม แบบ 2 งวง

1

ชุด

349,000

349,000

1. รถเข็นเมด สาหรับงานแม่บ้าน

2

ดัน

8,000

16,000

2. เตียงโรงแรมเดินลาย ขนาด 6 ฟุต

2

ชุด

9,300

18,600

3. โต๊ะประจาห้องปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต

3

ตัว

4,800

14,400

4. เก้าอี้นวมสีครีม

40

ตัว

1,000

40,000

5. ตู้เก็บผ้าห้องรับแขก

4

หลัง

5,000

20,000

6. ตู้บานเลื่อนกระจก

5

หลัง

4,700

23,500

7. กระติกน้าร้อน

4

อัน

1,220

4,880

1. โต๊ะเขียนแบบ

40

ตัว

2,800

112,000

2. เก้าอี้เขียนแบบ

40

ตัว

810

32,400

2 แผนกวิชำกำรโรงแรม

3 แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ

ส่วนที่ 7 ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลสถานประกอบการ
สรุปข้อมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขาวิชา
ช่างยนต์
เครื่องกล
เทคนิคโลหะ
ช่างก่อสร้าง
ช่างกลโรงงาน
เทคนิคการผลิต
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ช่างไฟฟ้ากําลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวัดและควบคุม
เมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
รวม

จํานวน
สถานประกอบการ
41
2
14
16
17
4
70
40
6
14
15
16
36
47
333

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
ปวช.
ปวส.
35
37
6
32
52
35
15
111
14
41
34
17
37
25
33
49
35
34
425
217

รวมจํานวน
นักเรียน
35
37
6
32
52
35
15
125
75

17
37
25
33
49
69
642

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้อมูลสถานประกอบการ
สรุปข้อมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษางานในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขาวิชา
ช่างยนต์
เครื่องกล
ช่างเชื่อมโลหะ
เทคนิคโลหะ
ก่อสร้าง
เครื่องมือวัดและควบคุม
เมคคาทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
เทคนิคการผลิต
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ไฟฟ้ากําลัง
ช่างซ่อมอากาศยาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
ระบบขนส่งทางราง
รวม

จํานวน
สถานประกอบการ
20
9
13
16
18
26
21
33
25
7
16
19
35
2
21
39
23
3
346

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
ปวช.
ปวส.
22
37
13
20
25
36
36
85
58
33
21
31
16
13
23
37
73
10
30
73
46
26
18
14
386
431

รวมจํานวน
นักเรียน
22
37
13
20
25
36
36
85
58
54
47
13
23
37
73
10
30
119
44
14
817

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายยุทธพิชัย

ลิ้มงาม

ปกติ

ปวช.

นายณัฐภัทร

แย้มภู่

ปกติ

ปวช.

นายปราณชล

แซ่ลิ่ม

ปกติ

ปวช.

888 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110
โทรศัพท์ 038-314331-4
2

บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จํากัด
ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเทียบเรือตู้สินค้า
หมายเลข 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-005678 ต่อ 1204

3

บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชา)

59 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายธนดน

อําพันพงษ์

โทรศัพท์ 038-313873 ต่อ 5
4

บริษัท ชลบุรี อีซูซเุ ซลส์ จํากัด (สาขาพัทยา)

นายกฤษณะ

จันทรวิชิต

ปกติ

ปวช.

อู่ พัทยา เบนซ์ เซอร์วิส

นายชัชกร

แพทย์เจริญ

ปกติ

ปวช.

159/43 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายสหัสวรรษ

สุวรรณเพิ่ม

บริษัท โตโยต้า พัทยา (1998) จํากัด

นายสุรศักดิ์

อินทะนาม

ปกติ

ปวช.

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

นายธนพัฒน์

โมรานอก

บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้ เฮาส์ จํากัด

นายณัฐวุฒิ

บรรจุสุวรรณ

ปกติ

ปวช.

-

นายหงสรถ

โพดประเสริฐ

อู่ช่างรัตน์ เซอร์วิส

นายปรัตถกร

วงศ์เมือง

ปกติ

ปวช.

48/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายศีลวัต

นวลสั้น

329/2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20260
โทรศัพท์ 038-420133
5

20250
โทรศัพท์ 089-7921202 , 089-7935298
6

โทรศัพท์ 038-9222509 ต่อ 12
7

โทรศัพท์ 038-223333
8

โทรศัพท์ 081-7735987

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จํากัด

นายธนวรรณ

ยอดคําตัน

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

นายชาคร

ขันคํานันต๊ะ

จ.ชลบุรี 20250

นายณัฐพล

ถมเขียว

โทรศัพท์ 081-0020490

นายรัชชานนท์

บุญแต่ง

นายพีรพล

พยัคใหม่

นายวรสิทธิ์

ศรีผูย

นางสาวพลอยไพลิน

คงผ่องแผ้ว

นายณัฐพงศ์

อยู่ถาวร

นายสิรวิชญ์

ทองอ้น

ปกติ

ปวช.

นัฎสถาพร

ปกติ

ปวช.

10 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-245910
11 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา
70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-698035
12 บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จํากัด
(สาขาที่ 2) 88-88/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-355200

13 บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชา) นายบวร
137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายอรรถสิทธิ์

ทนน้อย

นายภัคพงษ์

เอกกุทัพ

ปกติ

ปวช.

นายสิทธิพงษ์

ศรีมงคล

ปกติ

ปวช.

20110
โทรศัพท์ 038-328323
14 บริษัท ระยอง อีซูซุเซลส์ จํากัด (สาขาปลวกแดง)
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 15 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลส์ จํากัด
46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
โทรศัพท์ 038-222420

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

16 บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

มณีรัตน์

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

นายตะวัน

333 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธีรภัทร

จิตตประวัติ

20150
โทรศัพท์ 038-489241
17 บริษัท พัทยา ฮอนด้า คาร์ส จํากัด (สาขาที่ 00001) นายศุภชัย
297/6 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

สุขวารี

นายสราวุฒิ

สอนง่าย

นายณัฐพงศ์

จันทร์วิโรจน์

365 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายวงศธร

นุชนวล

โทรศัพท์ 038-195666

นายณัฐพงษ์

ชูศรี

19 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลส์ จํากัด (สาขาสัตหีบ)

นายธีรภัทร

บุหรี่ทอง

109 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายพรเทพ

เสียงเสนาะ

โทรศัพท์ 038-070171

นายพีระพงษ์

นิลโกศล

นายณัฐพงษ์

สนามไชย

นายสมพล

มะโนรา

นายอภิวัฒน์

บรรดิษฐ

นายธันยา

ลีนา

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

นายภูริทัต

กาละวิก

20250

นายวีระกรณ์

วรศาสตร์

โทรศัพท์ 038-235600

นายศิริมงคล

กออําไพร

นายสิรวิชญ์

วงศ์แย้ม

21 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จํากัด (สาขานาจอมเทีนายธนาวุฒิ

โพธิ์ธะนัง

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-727315 ต่อ 20
18 บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จํากัด (สาขาพัทยา)

20 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จํากัด

102/34 ม.1 ถ.สุขุทวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

นายธนาธร

ถนนนา

จ.ชลบุรี 20250

นายสราวุฒิ

ว่องกสิกรรม

โทรศัพท์ 038-255663

นายอดิศร

ผาติเสนาะ

นายอัมรินทร์

แสนยศ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

22 บริษัท ฟอร์ดพัทยา ท็อป คาร์ จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

นายเทียนชัย

บุญรับ

นางสาวกัญญ์วรา

ยอดโถ

นายธีรพงศ์

คุ้มเดช

ปกติ

ปวช.

นายนนทกร

เสียงเสนาะ

ปกติ

ปวช.

83/21 ม.1 ต.พลา อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 21130

นายศราวุฒิ

นาคแก้ว

โทรศัพท์ 092-2761948

นายองอาจ

เชื่อมเนียม

นายธีรภัทร

ทองคง

นายวรเมธ

มาโคตร

ปกติ

ปวช.

นายชลธี

แก่นโส

ปกติ

ปวช.

นายสุทธิสิทธิ์

บํารุงยา

ปกติ

ปวช.

นายสุธินันท์

ถนอมจิตร์

ปกติ

ปวช.

นายชลสิทธิ์

สุขสําราญ

15-69 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-232999
23 อู่ สุรัตน์ เซอร์วิส
131/3 ม.5 ต.บ้างฉาง อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-602224 , 086-3030482
24 ร้าน แม็กซ์การ์เด้น เอ็กซ์เพรส

25 ร้านโปรไทร์
159/2 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-235111
26 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-921194 , 081-6953139
27 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จํากัด (สาขาสัตหีบ)
109 ม.3 ถนนสุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-070171
28 บริษัท อ่าวอุดมการช่าง พัทยา จํากัด
โทรศัพท์ 038-111-333

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน เทคนิคเครื่องกล ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

บริษัท แอร์โร่คลาส จํากัด

นายกฤษฎา

ระงับราษฎร์

111/1 , 111/10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

นายกิตติพงศ์

ปรีเจริญ

จ.ระยอง

นายณัฐพล

เจริญวงษ์

โทรศัพท์ 038-893599 ต่อ 610

นายดามพ์

สีนวล

นายวรวุฒิ

เตี้ยเพชร

นายวิชยุต

พลเกษตร

นายเสกสรร

สร้อยมาลัยทอง

ปกติ

ปวส.

บริษัท โตโยต้า นครระยอง จํากัด

นายปัญจพล

ภู่จีน

ปกติ

ปวส.

111 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

นายศิรวิทย์

บุญฉิม

โทรศัพท์ 033-683456

นายจักวัฒน์

แสงมีฤทธิ์

บริษัท โตโยต้าพัทยา (๑๙๙๘) จํากัด (สาขาสัตหีบ) นายกฤษฎา

พงษ์วิจติ ร

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-435650 ต่อ 55

นายกิตติพงษ์

บุญสมทบ

นายศักดิ์นาวี

วาทรัพย์

นายฐาปกรณ์

เชาว์อยู่

ปกติ

ปวส.

บริษัท เอ็นพีเอสเค มารีน จํากัด

นายณัฐชยา

เทียนยิ้ม

ปกติ

ปวส.

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

นายธีรเดช

จันทบิล

นายนภสินธุ์

สมบูรณ์สิทธิ์

ปกติ

ปวส.

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-408500 , 038-359000

3

4

5

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
130 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0338-795932 ต่อ 41 ต่อ 1412-1413

6

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 076-364111 , 076-615288
7

บริษัท สล็อท - นานไก จํากัด

163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายสุพรชัย
โทรศัพท์ 038-351381 ต่อ 4

สกุลณี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน เทคนิคเครื่องกล ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

พรหมจรรย์

ปกติ

ปวส.

บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชา) นายวรกิจ

ยิ้มม่วง

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-328323

นายวรพจน์

พิรุณรักษ์

นายศุภกร

ทองบัว

นายสมบัติ

ชื่นบาน
ปกติ

ปวส.

ร้าน อาร์เคดี ออโต้ ช้อป

นายพงศ์พล

60/140 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 086-8225054
9

10 บริษัท วีกรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จํากัด (สาขาบางแสน) นายธีรัตม์
88/8 ม.5 .ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เพ็ญจันทร์

นายเมธาสิทธิ์

จันทรวิโรจน์

นายอรรถสิทธิ์

ยมาภัย

ปกติ

ปวส.

นายนนทวรรธน์

โสมชัย

ปกติ

ปวส.

นายเทพอําพร

ชุ่มผักแว่น

ปกติ

ปวส.

888 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

นายปกรณ์

ปัญญามี

จ.ชลบุรี 20110

นายพรณรงค์

ปิ่นเจริญ

โทรศัพท์ 038-314331 ต่อ 4

นายรชานนท์

ดิกฤษ

นายสุธี

สาลีพันธ์

นายสุวิจักขณ์

นนท์มหา

นายธีรพัฒน์

ศิริอดิศักดิ์

ปกติ

ปวส.

88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน

นายนรวัฒน์

พรจิตรอุดม

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายเทพประสิทธิ์

ดวงดี

โทรศัพท์ 038-764888
11 บริษัท ไทยอาซาคาวา จํากัด
31 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ต.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-954523 ต่อ 6
12 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
97 ม.3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 13 บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด

14 บริษัท พัทยาฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด

โทรศัพท์ 038-237888

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน เทคนิคเครื่องกล ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

15 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายกิตติ

คล้ายคลึง

ปกติ

ปวส.

นายคฑาวุธ

วรรณา

ปกติ

ปวส.

นายทวีชัย

กาดจังหรีด

9 ถ.ไอ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 918585
16 บริษัท เมตาฮัน สยาม แลมป์ด้า จํากัด
1602/12 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-606170-2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเทคนิคโลหะ ครูนิเทศ ครูสมชาย กาญจนสมคิด
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เอซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด นายธนากร

แก่นศิริ

43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

นายศรายุทธ

มะจินะ

บริษัท สแกน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายธนกฤต

คงประเสริฐ

โทรศัพท์ 081-4104476 , 038-061586

นายพงศกร

แก้วศรีปราชญ์

นายวิทูรย์

ธรรมชาติ

นายสรรเพชร

เสือสุข

นายวิษณุ

ทองใบ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-029140 ต่อ 4
2

3

ร้าน เอส ที การช่าง
45/7 ม. 5 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 091-1167182

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานก่อสร้าง ครูนิเทศ นายธวัชชัย เจริญลาภ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุญกิจธนา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวอภัสรา

บัวตูม

ปกติ

ปวช.

นายธนทัต

ช่วยออก

ปกติ

ปวช.

นางสาวอทิตยา

ถีระกุล

ปกติ

ปวช.

บริษัท ไอ คิว โฮม จํากัด

นายเมธาวัฒน์

แก้วสายทอง

ปกติ

ปวช.

100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นางสาวนภัสวรรณ

กําจรกลาง

โทรศัพท์ 0853381753

นายณัชพล

คงราศรี

นางสาวทิพาพร

คําหลาน

บริษัท บางแสนมหานคร จํากัด

นางสาวสุกัญญา

เศรษฐนันท์

ปกติ

ปวช.

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

นางสาวจันทนา

รูปหล่อ

โทรศัพท์ 0383922004

นางสาวศิวะพร

พุฒซ้อน

นางสาวสมิตานัน

ยิ้มเยื้อน

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

นายณรงเดช

หลักทอง

ปกติ

ปวช.

2040/1 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายชาญณรงค์

นาพรม

โทรศัพท์ 0868917526

นายรวิชญ์

เมืองคล้าย

นายณัฐวุฒิ

สุภาโชด

บริษัท ซีไชด์อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลติ้ง

นางสาวฐานุญญา

ภาคภูมิ

ปกติ

ปวช.

เอ็นจิเนีย จํากัด

นางสาวศิริประภา

พุกปาน

25/40 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038734145
2

บริษัท แสตนดาร์ด คอนสตรัคชั่น จํากัด
35/3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0383943156

3

บริษัท อเมซอน ฟอลล์ จํากัด
888 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033 004999

4

5

6

7

29/13 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038422794

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานก่อสร้าง ครูนิเทศ นายธวัชชัย เจริญลาภ
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายกล้าหาญ

สอาดสิน

ปกติ

ปวช.

นายพนารัตน์

ดีบุญชัย

ปกติ

ปวช.

นายชีพชนก

เสนานาค

ปกติ

ปวช.

นายนฤดล

อ่วมสิน

นายบูรพา

เหลืองประเสริม

ปกติ

ปวช.

นายณัฐพงษ์

กลมเกลียว

นายจิรยุทธ

รัตนปรีชาวิทย์

ปกติ

ปวช.

1/68 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายอัครวินท์

อัครภิญโญกุล

โทรศัพท์ 038907893

นายเผ่าเทพ

เทพบริรักษ์

นายกอบกล้า

สุตะวงค์

ปกติ

ปวช.

นายคณาธิป

ชํานาญเมธีนนท์

14 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพานิช ก่อสร้าง จํากัด

นางสาววนัชพร

ฉิมมณี

ปกติ

ปวช.

20 ซ.คู้บอน 19 แยก 6 แขวงรามอินทรา

นางสาวอนุธิดา

สิงห์คํา

425 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038317888
9

เมืองพัทยา
ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038253124

10 บริษัท กาญจนา คอนแทรคเตอร์ จํากัด
54/16 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0831111144
11 บริษัท บุญปกรณ์ จํากัด
215/18 ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต
โทรศัพย์ 076.13661
12 บริษัท 335 คอนสตรัคชั่น จํากัด

090-9247744
13 บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป(พัทยา) จํากัด
168 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์085-9081703

เขต ดันนายาว จ.กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02-9434607

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เจเอวาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายธนากร

จันทรมงคลชัย

114 ม. 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

นายพงศกร

เอี่ยมสะอาด

โทรศัพท์ 081-5914329 , 038-343901

นายภูมินทร์

กอคุณ

นายศิวกร

พรมโสภา

นายสมชาย

แซ่แต้

นายชิษณุพงค์

แก้วทิม

นายณรงค์กร

ชูโส

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี เอส เอ็น แมชชีนนิ่ง

นายกฤษฎา

บุตรรักษา

70/3 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

นางสาวพัตรา

โพโต

บริษัท วาเร้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายณัฐวุฒิ

จันทะวัน

48/54 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายภานุสิทธิ์

คงทรัพย์

โทรศัพท์ 038-490670

นายอัศเวศ

บัวจงกล

บริษัท เอสพี แมชชีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายจักรกฤษณ์

เที่ยงธรรม

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-602251
3

4

30/9 ม.2 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายณัฐวัฒน์

แก้วเจริญ

โทรศัพท์ 038-025454 , 084-6992301
5
6

บริษัท เฟอร์เฟค พลาสติก อินเจคชั่น จํากัด

นายกิตติชัย

สืบญาติ

โทรศัพท์ 033-002164 , 085-4344065

นายพงศ์ณภัทร

บรรพต

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร์รี่ เซอร์วิสเซส จํากัด นายชานนท์

เพ็งวิชัย

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

นายชิตกพล

เกียรติสิทธิธนา

โทรศัพท์ 038-181751 ต่อ 4

นายต่อสกุล

บุตรนิล

นายธนภูมิ

สุยะคต

นายธนวัฒน์

ศักดาเกียรติกุล

นายศุภวัฒน์

ศรีสุภผลโภชน์

นายสรวิชญ์

เจริญผล

นายรัญชน์

หนันสุราช

นายวรวุฒิ

บุญโต

นายอนันต์

สัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี
ลําดับที่
7

8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท พี เทคโนโลยี จํากัด

นายฉัตรชัย

ใคร่ครวญ

34/5 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

นายธนดล

ผุดผ่อง

โทรศัพท์ 038-148138

นายกิตตินันท์

อรัญคีรี

บริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ ชลบุรี จํากัด

นายราชศาสตร์

แป้นปั้น

24/191 ม.1 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

นายสุธิพงษ์

บุญทวี

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

นายประสิทธิ์

ชํานาญชน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายพิชิตชัย

แสนขวา

โทรศัพท์ 038-437103

นายอานพ

แย้มบุปผา

นายเทพฤทธิ์

บุญเรืองจักร

นายอนันต์กาญจน์

สุทธิธางกูร

นายพงศธร

ศรลัมภ์

นายอลงกรณ์

ใจงาม

นายศิรชัช

พรมสิงห์

นายอภิสิทธิ์

เก็บสําโรง

นายศิรสิทธิ์

พลอยศิริ

นายศิลา

รุ่งระวี

นายนนทพันธ์

จิตต์เย็น

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 080-8210005
9

10 บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จํากัด
10/1 ซอยราษฎร์บํารุง 1 ถนนราษฎร์บํารุง
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-685982 ต่อ 6
11 บริษัท เอ็มทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
216 ม.7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-066474
12 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด
44/2 ม.8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-227301 ต่อ 2
13 บริษัท สยามโกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
111 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-337310 ต่อ 14
14 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด
700/1017 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-109360 ต่อ 7

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ครูบญ
ุ ทวี ละอองศรี
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

15 บริษัท แอร์ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายกฤตภาส

สนสี

219/5-6 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายชาญชัย

พลเวียง

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

นายปรเมศวร์

เกตุพุก

นายจักรพงศ์

พาละหาด

8/10 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายธาราทร

ระยาย่อย

โทรศัพท์ 038-604370 ต่อ 6

นายปฐวี

เมืองใจ

นายลัทธพล

จูไต๋

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-317050 ต่อ 1
16 บริษัท แครทโค จํากัด

17 บริษัท เอสพี แมชชีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
30/9 ม.2 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-025454

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเครื่องมือกล ครูนิเทศ นายบุญทวี ละอองศรี
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

นายวงศกร

จิตรแก้ว

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายปิยพันธ์

สุขสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-437103

นายศิวพันธ์

ทินวงศ์

บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จํากัด

นายวันชัย

ผาคํา

10/3 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายจิรกิตต์

แจ่มจํารัส

บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จํากัด

นายชัยวิทย์

ทองใบ

222 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

นายคณิศร์

วิริยะ

โทรศัพท์ 091-7362934

นายอนุชิต

บุญถาวร

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย

นายเกียรติพล

สันติภพ

8 ถ.ไอสี่ นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยอง

นายอภิรักษ์

คล้ายศรี

บริษัท สมบัติพลาสติก จํากัด (มหาชน)

นางสาวปานทอง

เสือสิทธิ์

83/17 , 83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่

นายวรุตม์

ยี่โต๊ะ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายธนภัทร

แป้นเกิด

โทรศัพท์ 038-239977

นายกฤษณพงศ์

วงศ์อ่อง

โทรศัพท์ 038-918710
3

4

โทรศัพท์ 038-673005, 085-0933774
5

6

บริษัท ดาวเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด นายกิตติ

สนสาขา

37/17 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

นายพงศธร

แก่นจันทร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธรรมพิริยคุณ

นายสรวิชญ์

ลายประดิษฐ์

84 ม.50 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายพรรณรงค์

ราษฏร์นิยม

โทรศัพท์ 081 8383763

นายพศวัต

หจก. แอล ซี เอ็น ระยองฟันเฟือง แมชชินเนอรี่

นายปิยะพงษ์

สรงพิมพ์

20/12 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

นายคณิศร์

วิรยิ ะ

นายทศพล

พวงเงิน

โทรศัพท์ 085-390663
7

8

โทรศัพท์ 038-010249
9

บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์)
300/84 ม.1 ต.ตาสิทธ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-929200

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเครื่องมือกล ครูนิเทศ นายบุญทวี ละอองศรี
ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายวีรยุทธ

ศรีมิงาม

ปกติ

ปวส.

นายธีรพงษ์

บ้านเนิน

Bccp Power

นายกฤษฤา

นิลเปลี่ยน

ปกติ

ปวส.

5 ถ.ไอ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายอธิเดช

เครือวงค์บาน

นายชาคริต

จิตต์ปลื้ม

ปกติ

ปวส.

13 บริษัท ท้อปเทร็น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

นายธนพล

กรรเจียก

ปกติ

ปวส.

334 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายสรวิศ

สังข์ทอง

โทรศัพท์ 038 480848 51

นายณัฐพงษ์

จีนทา

นายกิตติกรณ์

ถิ่นวิมล

ปกติ

ปวส.

นายณัฐภัทร

แสงดาว

ปกติ

ปวส.

700/478 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี

นายนัทธพงษ์

นทร์เจริญ

โทรศัพท์ 038 454219 543

นายอรัญไชย

ใจอุ่น

ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

10 บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
78/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
โทรศัพท์ 033-0124847
11

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 918585
12 บริษัท ลีโอ ปิโตรเคม จํากัด
89/9 ม.4 ต.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 631158

14 บริษัท ระยองฟอร์คลิฟท์ จํากัด
289 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 684003
15 บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล ครูนิเทศ รุ่งทิวา สาริยะสุนทร
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ธีสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น

ระบบ

ระดับชั้น

นายกิตติธัช

ประเสริฐทรัพย์

ปกติ

ปวส.

นายสมหวัง

คือประโคน

ปกติ

ปวส.

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ้อมบํารุง จํากัด

นางสาวสรัสวันต์

ทับทิมอ่อน

ปกติ

ปวส.

271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นางสาวกรกนก

เคลือทอง

โทรศัพท์ 038-911195

นายสุภัทร

มั่นศรี

นางสาวเอื้อกาญจน์

ไชยอยู่

นางสาวปาณิสรา

วงษ์ศรยา

นางสาวกมลชนก

เพชรโก

นายคเชนทร์

สายทอง

นายจักฐวุฒิ

สังข์ทอง

นายชญานนท์

คํามาก

นายพันทิวา

สินสงวน

นายวรเมธ

จันทร์ตรี

นายศรัณญ์

บุตรพิศาล

ปกติ

ปวส.

(ประเทศไทย) จํากัด
450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-689300
2

บริษัท สยาม เนเชอรัล เอนเนอจี จํากัด
177/26 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-762823

3

4

บริษัท เอ็มอาร์ซีพี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 399333

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวเฟื่องพัส

ทรงหมู่

ปกติ

ปวช.

นายกวิน

กลิ่นระรื่น

ปกติ

ปวช.

สํานักงานบริการลูกค้า กสท พัทยา

นายเจษฎา

อภัยรัตน์

ปกติ

ปวช.

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

นายนรเทพ

วงศ์กาญจนฉัตร

โทรศัพท์ 033-004301 ต่อ 4210

นายสุรวุธ

เกตุศิริ

นายพีรดนย์

นุชนารถ

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชิ่นเนอรี เซอร์วิสเซส

นายกรรชัย

แผนทอง

ปกติ

ปวช.

36/34 ม.5 ถ.สาย332 ต.พลูตาหลวง

นายชัยวัฒน์

รัตน์เมือง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายบัณฑิต

บุญช่วย

โทรศัพท์ 038-1817514

นายธนธรณ์

บัวลพ

นางสาวชลชนก

พุธซ้อน

นายนพดล

พู่ซ้อน

นางสาวมรกต

สุวรรณบํารุง

นายปรเมษฐ์

วิเชียรดี

นายยงศิลป์

สร้อยคํา

นางสาวธนาลักษณ์

มธุรมนตรี

ปกติ

ปวช.

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
53/303 ม. 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 024-362671 , 024-362627
2

บริษัท ไวกิ้ง เพาเวอร์ ซิลเท็ม จํากัด
91/9 ถ.ชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-020240

3

4

5

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายซ้อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา
70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-698035

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่
6

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

นายณัฐนกร

รัตนแสง

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ที่124 ต.ทุ่งสุขลา

นายสรวิศ

รวดมั่น

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

นายธนทร

แสงอภัย

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายภานุพงศ์

แต่งสี

โทรศัพท์ 038-437103

นายอนันตสิทธิ์

จันทร์จินดา

นายจิรัชติกรณ์

สีคําแท้

นายธนพล

พันธ์ไพศาล

ปกติ

ปวช.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

นายชยณัฐ

บูรประทีป

ปกติ

ปวช.

61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นางสาวศรัญญา

ทูลธรรม

โทรศัพท์ 038-111854

นางสาววาสนา

วอนเมือง

นายศิวกร

ทองเงิน

ปกติ

ปวช.

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา

นายจิรภัทร

พิลาทอง

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายสหรัถ

โลมาทอง

นายนคเรศ

สมศรี

ปกติ

ปวช.

นายชนกนันท์

พลเขต

นายกรวชญ์

อินทวงษ์

ปกติ

ปวช.

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

นายธนธรณ์

เพ็ชรนิล

โทรศัพท์ 038-322609

นายธนดล

ถ้ําบุญ

นายธรรมภณ

หมุนดี

นายณัฐพล

สุทธิธาราทิพย์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-408500 , 038-359000
7

8

โรงไฟฟ้าบางประกง
4 ม.6 ต.ท่าข้าม บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-5734207 ต่อ 27412

9

10 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 038-698035
11 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
35/30-31 ม.9 ซ.ชัยพฤกษ์2 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-001087
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศรีราชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

นายพีรพัฒน์

พิมลา

100 ม.2 ต.นาจอมเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายวิชยุตม์

สงวนมิตร

โทรศัพท์ 038-221861

นายณัฐพล

อินชูรัญ

นายธนโชติ

ผึ่งผดุง

นายพีรณัฐ

มณีแสง

ปกติ

ปวช.

นายภูมิศักดิ์

ซ้อมวงศ์

ปกติ

ปวช.

นายชาคริส

เพ็งเหล็ง

ปกติ

ปวช.

นายศักดา

เอี่ยมรักษา

ปกติ

ปวช.

นายวิศรุต

พรมจันทร์

ปกติ

ปวช.

นายธนวัฒน์

เขียวดี

ปกติ

ปวช.

นายชนกันต์

สนั่นชาติ

ปกติ

ปวช.

14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
143 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-612260
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านฉาง
135/6 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-601855
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน
5 ถ.บางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-381071
17 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-320200 ต่อ 1152
18 สถานที่ประกอบการเมืองพัทยา
ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-253124
19 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
601 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-480502
20 บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จํากัด
4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-400400 ต่อ 191,192

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

21 บริษัท ริเวียร่า ลักซ์ซูรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายศิรวิทย์

ทองถิน

ปกติ

ปวช.

นายอนุรักษ์

สุวรรณ์ประสิทธิ์

ปกติ

ปวช.

นายธิติสรร

สุลํานาจ

ปกติ

ปวช.

นายเอกมงคล

อุ่นคงทอง

ปกติ

ปวช.

นายอรรถนิตย์

รัตนติสร้อย

ปกติ

ปวช.

นายปณิธาน

ทาบึงกาฬ

ปกติ

ปวช.

313 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายวิทยนันท์

ขันเสน

081-5524982

นายภูวเดช

ชูกันหอม

นายกีรติ

นาสมนึก

ปกติ

ปวช.

นายภูธิป

ผาเจริญ

นายวรเมธ

ทิมสุข

ปกติ

ปวช.

88 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายทรงยศ

ชิตเดชะ

โทรศัพท์ 038-695234

นายณัฐดนัย

บุญมา

นายทินกฤต

สร้อยศิริ

406/329-332 ม.12 ถ.ทัพพระยา
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-231455
22 โรงแรมไอยราแกรนด์
338/118 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-252500
23 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
คลังก๊าซเขาบ่อยา
50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-493725-32 ต่อ 55309 55321
24 บริษัท เขาน้อยอะไหล่แอร์ จํากัด
107/30 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-068942
25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง
152 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-659875
26 กลุ่ม บริษัท โทนี่ ฟิตเนส

27 บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด
623/1-4 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-4804467
28 สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายนฤชา

สุขสงวน

ปกติ

ปวช.

90/5 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายธนากร

บุณผ่อง

โทรศัพท์ 081-7858597

นายชรรพ์ณธร

กิจไพบูลย์

นายพุฒิพงศ์

แซ่เล้า

นายณัฐวุฒิ

ชัยแก้ว

ปกติ

ปวช.

นายสรวิศ

นึกหมาย

ปกติ

ปวช.

นายธีรพงศ์

ยอดสร้อย

ปกติ

ปวช.

นายอํานาจ

นิลชา

นางสาวพรญาณี

ถาวรสกุลรัตน์

ปกติ

ปวช.

นายทิวากร

แถวนาฝาย

ปกติ

ปวช.

นายสุวรรณ

อินทํานุ

ปกติ

ปวช.

นายณัฐชัย

สลีอ่อน

ปกติ

ปวช.

66/32-33 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายนพรัตน์

เรืองฤทธิ์

โทรศัพท์ 038-602258-9

นายธีรัช

แน่นหนา

นางสาวพรพรรณ

ดวงมณี

ปกติ

ปวช.

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

29 หจก. ส.แสงธรรมการไฟฟ้า

30 บริษัท ฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
53 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-344300
31 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
1039/7 ม.1 ถ.เลียบชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-437766
32 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กาญจนประภาส
272/131 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-426302
33 บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จํากัด
198 ม.10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-239120-3
34 หจก.วาสนาแอร์เซอร์วิสแอนด์คอลซัลแตนต์
129/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-608333
35 บริษัท ฟิวเจอร์ คอม เอ็ม เซ็ค จํากัด
339/23 ซ.2 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 094-7320544, 099-3950909
36 หจก. โมเดร์น แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

37 บริษัท แครทโค จํากัด
8/10 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-604377

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

38 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายภาคภูมิ

หอมสันเทียะ

ปกติ

ปวช.

นายศรีวิไชย

ใจเที่ยง

ปกติ

ปวช.

นายวศิน

โพธิ์กุล

นายสุพศิน

ศิริพันธ์

ปกติ

ปวช.

นายชนาธิป

ล่ําสัน

ปกติ

ปวช.

นายกิตติพงศ์

สุขถนอม

ปกติ

ปวช.

นายกิตติชัช

บุญเหมาะ

ปกติ

ปวช.

นายนพสิทธิ์

สุรินทร์อาภรณ์

ปกติ

ปวช.

2002/1 ม.2 การท่าเรือสัตหีบ ต.แสมสาร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-047167
39 บริษัท ริเวียร่า ลักซ์ซุรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
406/329-332 ม.12 ถ.ทัพพระยา
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-231455
40 The Contrast I Hotel (ทานตะวันแลนด์)
355/100 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-010890-4
41 บริษัท มอลเทน (ประเทศไทย) จํากัด
666 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-480048-26
42 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จํากัด
111/2 ม.2 ซ.นิคม13 ต.มะขามคู่
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 088-2030380-6
43 TT&TT Engineering Co.,Ltd.
5 ซ.ลาดพร้าว 101 ซ.42 แยก12 เทพทวี61
แขวงคลองวัน เขตบางกระปิ จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 023-760238
44 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด
602 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-763080

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

45 บริษัท ซันเซ็ทวิลเลจ จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

นายอิทธิพัทธ์

จันทะลารักษ์

นายรัฐธรรมนูญ

คําบุตรดี

นายธนภัทร

พึ่งพุ่มแก้ว

นายศุภวิชญ์

รักการ

นายกฤษฎา

ปิ่นสวัสดิ์

21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายณัชพล

ทรัพย์บริบูรณ์

โทรศัพท์ 038-255501

นายมานะชัย

ฝึกหัด

นายต้นตการ

ช่อลัดดา

นางสาวฐิตินันท์

เม่นขํา

นางสาวปัทมวรรณ

สล่าเพ็ชร

นายธนากร

ทรงเดชธนาวุฒิ

ปกติ

ปวช.

นายกรรณกร

คําหาญพล

ปกติ

ปวช.

นายธาราธิป

นามสวาง

ปกติ

ปวช.

นายฤทธิรงค์

หนองใหญ่

ปกติ

ปวช.

นายวทัญญู

ภูมิคง

99/19 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-235562-7
46 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเชีย จํากัด
208 ม.3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-400947-53
47 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

48 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซ์ไทย จํากัด
1 ถ.ไอ-3เอ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-918700
49 บริษัท โบตานี ลอดจ์ จํากัด
245/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-235555 , 038-235130-4
50 บริษัท โสภณเคเบิ้ลทีวีและสื่อสารพัทยา จํากัด
410/7 ม.9 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 10
ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-423777
51 บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จํากัด
77 ม.5 ซ.ไหหลํา ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-387141
52 บริษัท โฮมมาร์ทเซ็นเตอร์ จํากัด
234 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-415415-9

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

53 บริษัท สิริออโตเมติก ซิสเต็ม จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาววีรยา

พรหมบรรดาโชค

ปกติ

ปวช.

นายวรนิพิฐ

จันทร์ท้าว

ปกติ

ปวช.

693/5-6 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางสาวอาทิตยา

เจริญศึกษา

โทรศัพท์ 038-340242-5

นายอิศรา

อัคนนท์

55 บริษัท ดี.เอส.ที. เซอร์วิส จํากัด

นายณัฐวุฒิ

สระขุนทด

ปกติ

ปวช.

68/16 ม.6 มาบยายเลีย24 ต.หนองปรือ

นายอนุรักษ์

เหมวัฒน์

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายธนพล

มั่งมีศรี

นายกษิดิศ

หงษ์ยุพา

ปกติ

ปวช.

นายอดิพัฒน์

เมื่อเกิด

ปกติ

ปวช.

นายสหัสวรรษ

หว่านนา

ปกติ

ปวช.

นายอรรถพล

หงษ์น้อย

ปกติ

ปวช.

นายภูมิพัฒน์

สีสวยหูด

นายพงศ์พิสุทธิ์

ศิริตันหยง

ปกติ

ปวช.

ธาราดล

ปกติ

ปวช.

249/14 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-493347
54 บริษัท อินเตอร์เฟสโซลูชั่น จํากัด

โทรศัพท์ 033-671072
56 บริษัท ศรีราชาทีวี วีดีโอ จํากัด
198/2 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-310262-3 ต่อ 13
57 บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จํากัด (ศรีราชา)
15/219 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 58 บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
211 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-491725-9
59 บริษัท มัลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 038-606040
60 บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-490534-9 ต่อ 5111
61 บริษัท อัครพลซาวด์ แอนด์ ซิสเทม จํากัด (สาขาสัตหีบ)นายภาณุพงศ์
502/11 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ -

นายรณกฤต

โลหิตคุปต์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)

ระบบ

ระดับชั้น

นายพงศกร

นวลสนอง

ปกติ

ปวช.

นายบุญนิธิ

กุลบุตร

ปกติ

ปวช.

นางสาวเสาวคนธ์

เชื้อจันทึก

ปกติ

ปวช.

นายกรกช

เชยจันทร์

ปกติ

ปวช.

นางสาวรจเรข

เกตุไธสง

ปกติ

ปวช.

นางสาวมนตรีญา

ขําทอง

นายณัฐสิทธิ์

นิยมสุวรรณ

นางสาวพัชรพร

ดางขุนทด

ปกติ

ปวช.

999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-480444
63 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายซ้อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา
70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-698035
64 บริษัท เอกอน แปซิฟิค จํากัด
106/2 ม.5 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 085-1881009
65 บริษัท วีอาร์ โซลูชั่น คูล จํากัด
888/2 ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 085-1881010
66 บริษัท เอ็ม พี อินเตอร์เซฟ จํากัด
โทรศัพท์ 038-422402
67 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เดชาการช่างแอนด์เซอร์วิส จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายศุภรุจ

ลาธุลี

ปกติ

ปวส.

นายวิริต

อาดํา

ปกติ

ปวส.

นายภานุพงษ์

ชัยรัตน์

ปกติ

ปวส.

นายสุรกมล

รื่นกมล

ปกติ

ปวส.

บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จํากัด

นายนันทวัฒน์

ทองอู่

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 033-004800

นายกฤษณะ

ช่วยรัมย์

บริษัท โบตานี ลอดจ์ จํากัด

นายกฤษณะ

บุญเหลือ

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-235130-4

นายนพคุณ

มหาศร

นายอิศรา

มาสงามเมือง

TT&TT Engineering Co.,Ltd.

นายธนัชทัศน์

พันธุ์ดา

ปกติ

ปวส.

ไซส์งานโครงการเดอร์ริเซียร่าจอมเทียนพัทยา

นายภาคิน

ฮับซัน

โทรศัพท์ 061-4518930

นายภรเพชร

บุญประเสริฐ

นายธเนษฐ

โสดานา

นายหัศวรรษ

เถื่อนทรัพย์

นายสุวัฒน์

ชมเชย

นายอิทธิพล

พลคง

นายอภิเชษฐ์

ผสมกิจ

นายรชต

ยาคํา

18/328 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-0010576
2

บริษัท บางกอกโคเวนเนอเรชั่น จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-685837

3

บริษัท เค แอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
11/131-2 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-701868-9

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคกลาง) ชลบุรี
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-038455147 - 10970

5
6

7

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
ร้าน ช.เซอร์วิสแอร์

นายอิสระ

นวลอนันต์

92/15-16 ต.ตะเคียนทอง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายรณชัย

รอดชาวนา

โทรศัพท์ 081-3922385, 086-8334985

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

บริษัท นําชัยโฮม อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด

นายเมธัส

แสงกล้า

353/46 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายพีรภัทร

ศิริวัฒน์

โทรศัพท์ 038-7160404

นายชัยพฤกษ์

มุรามาทสึ

ร้านวสัน อิเล็กทรอนิกส์

นายสิรวิชญ์

เนตรสาคร

8/1 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายพงศภัทร

พรหมงาม

บริษัท เรียลโซลูพลัส จํากัด

นายศุกร์ภาสิทธิ์

สีคํา

339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายณัฐพงษ์

มะลี

บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จํากัด

นางสาวกชกร

เกตุทับ

(สาขาจอมเทียน)

นายคฑาวุธ

ใจตั้ง

29/56 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นางสาวปรัชญา

ปัดถาวะโร

บริษัท วัฒนซีสเท็มเมชั่น จํากัด

นายทีฆทัศน์

ศรีโสภณ

512/15 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ

นายธีรภัทร

แพงไธสง

ร้าน เสถียรอิเล็กทรอนิกส์

นายวีรยุทธ

สมบัติกําไร

29/19 ม.5 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายณัฐนนท์

การเร็ว

นายชาคริต

ปิ่นโฉมฉาย

ปกติ

ปวช.

สํานักงานบริการลูกค้า กสท สัตหีบ

นายปาณัสม์

ประดิษฐ์ผล

ปกติ

ปวช.

5 ม.3 ถ.สุขุวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวสุภาวดี

อร่ามเรือง

โทรศัพท์ 033-004988

นายอธิวัฒน์

ปพนนรเศรษฐ์

โทรศัพท์ 081-1772755
3

โทรศัพท์ 088-2020577
4

โทรศัพท์ 062-6017509-10
5

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-4217867
6

โทรศัพท์ 085-1037722
7

บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน)
70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-698035

8

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

นายสุรศักดิ์

เกตุนุช

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

นายธนธิป

คล้ายวงศ์

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายยยทิวัติ

ประจําญาติ

นายชัยสิทธิ

นิละปะกะ

ปกติ

ปวช.

นายวิศวุธ

ลบแย้ม

ปกติ

ปวช.

นายนที

สุริยวงศ์

ปกติ

ปวช.

นายศุภกร

ปลดปลิด

ปกติ

ปวช.

นายธนพล

จันโท

ปกติ

ปวช.

นางสาววรรณิษา

แก้วเพียร

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-245910
10 บริษัท เบสทุเทส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2002/1 ม.2 การท่าเรือสัตหีบ ต.แสมสาร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-047167
11 บริษัท ดี ไอ ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
313/98 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-110218, 061-8454396
12 ฝูงบิน 103 กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ
70 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-245483-35134
13 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66 (0) 2537 2000
14 บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
9/9 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-685381
15 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
57 ม. 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02 4756767

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

16 บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
135/99 อาคารตึกคอม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

นายณัฐชนน

ใจคง

นายพัชรพล

แถมจอหอ

นายสวิช

คําประเสริฐ

ปกติ

ปวช.

นาย สุรชิติ

วาดรอด

ปกติ

ปวช.

นายจารุวัฒน์

เพิ่มชาติ

ปกติ

ปวช.

นายธีระชัย

บุญสนอง

ปกติ

ปวช.

นางสาวขวัญชนก

มหามิตร

ปกติ

ปวช.

นางสาวสิรินาถ

ฤทธิ์ประเสริฐ

นายจิรัฏฐ์

หอมจันทร์

ปกติ

ปวช.

นายอนุสรณ์

สุขเลิศ

นายศุภสิน

อินอําพร

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-328204-6
17 บริษัท ยามาซากิ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จํากัด
219/28 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 098-2543553
18 บริษัท อีสเทิร์นไอที ศรีราชา จํากัด
135/99 ตึกคอม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-328326
19 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
สาขาศรีราชา
90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-771001-10
20 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น
61 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-600527
21 บริษัท เจ เอ็ม คอมเทค จํากัด
170/6 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 082-4687040
22 บริษัท สมบัติพลาสติก จํากัด
83/17,83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-239977
23 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-245771

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

24 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

ระบบ

ระดับชั้น

นายวันเอก

เรืองศรี

ปกติ

ปวช.

นายนุติพงษ์

อาจปักษา

ปกติ

ปวช.

นายณัฐกรณ์

ทองหล่อ

ปกติ

ปวช.

นายบุญฤทธิ์

ธรรมสุนทร

ปกติ

ปวช.

ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

นายศุภวิชญ์

คงทัศน์

โทรศัพท์ 024-756767

นางสาววรรณิษา

แก้วเพียร

นายอติชาติ

เอี่ยมอ่ํา

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66 (0) 2797 2999,
+66 (0) 2299 0000
25 อู่อุบล การช่าง
273/5 ม.5 ต.ลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-4999614
26 โรงไฟฟ้าบางประกง
4 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-5734207
27 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
1

2

3

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ทรานซิซั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสราลี

มีเปรมปรีดี

700/158 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นายชนิสร

แย้มเกษม

ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

นายนันทวัฒน์

สุนทรธรรม

โทรศัพท์ 033-004789

นายธนาธิป

ศรลัมภ์

นายภคณัฐ

ตุตาโน

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) นายกิติ์ธเนศ

พระสุรัตน์

1168/109 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมม

นายณัฐพล

แตงอ่อน

เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ

นายไตรรงค์

ดีประดิษฐ์

โทรศัพท์ 022-855011-6

นายศุภชัย

นนทสิน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฝ่ายวิศวกรรม

นางสาวกมลวรรณ

ผึ้งกลั่น

และซ้อมบํารุง ส่วนวิศวกรรมและซ้อมบํารุง

นางสาวศิริลักษณ์

สุทธิสอน

คลังภาคตะวันออก

นางสาววรรณา

พรมวงษ์

บริษัท เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จํากัด

นางสาวเก็จมณี

เปรมศิริ

500/60 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

นายณัฐพล

ฉิมบ้านไร่

โทรศัพท์ 038-717428

นายณัฐวัตร

ขวัญดี

นายภัทรวัต

พรหมเกตุ

นายตุลธช

คงเสน่ห์

นายภานุพงษ์

เครือบคนโท

นายสิทธิกร

เมืองมัจฉา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-493725-32 ต่อ55309
4

5

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตร์ จํากัด (มหาชน) นายจิรายุ

ยุกานิช

789/139 ม.1 นิคมอุสาหกรรมปิ่นทอง

นายพุทธิชัย

ไกรษร

ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายวรากร

จันทร์รอด

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด

นายอัครวัฒน์

สาลิกา

700/1017 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

นายอนุศิษฎ์

เผ่าบริบูรณ์

โทรศัพท์ 038-317999
6

โทรศัพท์ 038-109360

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
7

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ร้านสุริยะแอร์

นายธนากร

ทานอุดม

183/59 ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายเฉลิมพล

ปู่จันทร์

นายภาณุวัฒน์

ฮ่วมกี่

ปกติ

ปวส.

นายอานันท์

นาครอด

ปกติ

ปวส.

นายวสันต์

คล้ายทอง

ปกติ

ปวส.

นายสมาพล

บุญยิ่ง

โทรศัพท์ 084-8732827 , 098-6569414
8

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด (แหลมฉบัง)
87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ -

9

บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จํากัด
68 ม.1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-448771

10 บริษัท ซันเซ็ท พาร์ค จํากัด
99/19 ม.๓ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 235565

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายธนาวุฒิ

ทองระอา

ปกติ

ปวช.

นายอัมรินทร์

เกตุพันธ์

ปกติ

ปวช.

บริษทั มาเตฮัน สยามแลมบ์ด้า จํากัด

นายวิทยา

สมทิพย์

ปกติ

ปวช.

71/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายปณิธิ

พูลทอง

นางสาวกนกวรรณ

อิรทร์อุดม

ปกติ

ปวช.

นายทิพากร

บัวศรี

ปกติ

ปวช.

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน

นายทักษ์ดนัย

อุดมสุประดิษฐ์

ปกติ

ปวช.

700/1 ม.1 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

นางสาวสุพัตรา

คําภูเงิน

โทรศัพท์ 038-930100

นายฐิติรัฐ

ใจกว้าง

บริษัท บุญพิฆเนศ จํากัด

นายสุวิชาญ

สุดเจริญ

ปกติ

ปวช.

นางสาวณัชชา

พานทอง

ปกติ

ปวช.

นายธีรภัทร์

ศิลปชัย

ปกติ

ปวช.

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) ชลบุรี
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-455147 ต่อ 10970

2

บริษัท แครทโค จํากัด
8/10 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-6043706

3

โทรศัพท์ 038-703256
4

บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด
64/46 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-667916

5

บริษัท เมฆอารี วิศวกรรม จํากัด
3/6 ม.4 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-140051

6

7

101/23 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 086-3320401, 089-7518276
8

บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์
56/4 ม.5 ซ.K9 ถ.บ้านนา ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-239710

9

บริษัท อัครพล ซาวด์ แอนด์ ซิสเท็ม จํากัด
502/11 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 087-2297598

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

10 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

นางสาวจิตติมา

เจ้ยทองศรี

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

นายณัฐดนัย

เชียงสุข

โทรศัพท์ 038-239710

นายณัฐกร

ศรีอุดม

นางสาวสิริราช

สายต่างใจ

ปกติ

ปวช.

นายสุทธิพงษ์

กูลจีรัง

ปกติ

ปวช.

นายพัชรพล

หาญณรงค์

ปกติ

ปวช.

นายกิตติธัช

ประวิงรัตน์

ปกติ

ปวช.

ฝ่ายซ้อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา

นายพุฒิพงษ์

ลอออินทร์

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายภูริวัฒน์

จันทร์ภักดี

โทรศัพท์ 038-698035

นายกาจบัณฑิต

ปัทมดิเรกกุล

นางสาวสิรินภา

เจตน์สัมฤทธิ์ผล

นายสุทธินนท์

ด้วงพรมมา

ปกติ

ปวช.

11 บริษัท เจ เอส ที เซอร์วิสเซส จํากัด
121/33 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 020-228000 ต่อ 267
12 บริษัท แม็กซ์การ์เด้น เอ็กซ์เพรส จํากัด
83/27 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 089-3799292
13 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 024-756767
14 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

15 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จํากัด
34/4 ม.4 ถ.ยุทธศาสตร์331 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 346333 7

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเครื่องมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ ครูไมตรี ชินศิริวัฒนา
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

นายสรรเพชญ

นวมดี

271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

นายวาทิตย์

สงฆ์เจริญ

บริษัท โมราวรรณ 2010 จํากัด

นายวิชาญชัย

ทองสําราญ

159/94 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

นางสาวศิริเนตร

แซ่ภู่

โทรศัพท์ 091-8013585 , 083-0852484

นางสาวสมชญา

กางไธสง

นางสาวอาทิตยา

เดชคุ้มธัญญพัทธ์

นายศุภวิชญ์

อินทะโคตร

นายสมพล

สร้อยโสม

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-925200 ต่อ 1723
2

3

4

บริษัท พายโซลูชั่น จํากัด

98/48 ถ.ตาก้อน - หาดทรายทอง ต.มาบาพุด อ.เมือง จ.ระยอนายสุทธิพร

ราชนารถ

038-650810 , 090-0907850

นายอดิศร

แพสา

บริษัท ฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสุริวิภา

น้ําในเมือง

อาคารทะเลทองทาวเวอร์ชั้น 1 เลขที่ 53 ม.9

นางสาวอภิญญา

บุญณะ

ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-344300
5

บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จํากัด (สาขาที่ 00004)

นางสาวหทัยพัชร์ ใยยะผลสุข

4 ซ.จี-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด

นางสาววิลาวัลย์

จันทร์จินดา

อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-683573 ต่อ 5
6

7

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปรัชญา อิเลคทริคอล แอนด์ อินทรูเม้นท์ นางสาวศศิธร

คชสาร

6/15 สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

นางสาวสหทัย

ยอดนครจง

โทรศัพท์ 081-6390829

นายวีรภัทร

พูมเมืองปัก

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

นายกิตติศักดิ์

เอี่ยมชม

ปกติ

ปวส.

นายสหภูมิ

ปุยงาม

ปกติ

ปวส.

271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-911195
8

บริษัท เมเชอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
6/1 ซ.กอไผ่ ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-688858

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเครื่องมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ ครูไมตรี ชินศิริวัฒนา
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปรัชญา อิเลคทริคอล แอนด์ อินทรูเม้นท์ นางสาววรัญญา

บุญเฮง

6/15 สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 นายธนาธิป

ลิ้มประเสริฐ

โทรศัพท์ 081-6390829

นายอดิศร

ตัณฑิกุล

นายวรวุฒิ

นามจันทร์

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นายอภิชาติ สมเชื้อ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นายจารุพัฒน์

ลบแย้ม

51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวชยาพร

ฟักขียว

ร้านซันเทคโนโลยี

นายขจรพฎ

ต่อปัญญา

8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายอุดมศักดิ์

ศรีจันทร์

บจก.อมรชัยดีพาร์ทเมนท์สโตร์

นายวราพงษ์

เฟื่องย้อย

631 ม.2 ถ.ทศบาล 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายอภิสิทธิ์

เอี่ยมประชา

BANANA TUKCOMPATAYA

นายโกสินทร์

พิลาอ่อน

โทรศัพท์ 085-9181863

นายศุภกิจ

ขาวล้วน

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จํากัด

นายรัชชานนท์

สิทธิชัย

201ม.3 นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา

นายสุกฤษฏิ์

เวชเคน

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชล)

นายจิรีรพงษ์

แสดรัมย์

35/30-31 ม.9 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ

นายชนาธิป

มิ่งชื่น

บริษัท พีไอที จํากัด (มหาชน)

นายณภัทร

พลชม

47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายสหรัฐ

ปรอดครบุรี

โทรศัพท์ 038-494200

นายอุดมศักดิ์

อินทร์ฉ่ํา

บริษัท ไมค์ชอปปิ้งมอลล์ จํากัด

นายภคพล

โกวิทางกูร

ปกติ

ปวช.

คิงคองคอมพิวเตอร์

นายภูมิพัฒน์

ศุขโรจน์

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 085-3893859

นายภูชลสิทธิ์

แสนหินบูรณ์

นายศุภกิจ

เซื้อตาทอง

โทรศัพท์ 038-436187 ต่อ 66015-18
2

โทรศัพท์ 097-2354077
3

โทรศัพท์ 038-738459, 081-5784487
4
5

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-491800
6

อ.บางละมุง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 033-001087
7

8

262 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จะ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-4120009
9

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นายอภิชาติ สมเชื้อ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

10 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

นายชลพัฒน์

ประทุม

นายธนายุกต์

บํารุงพงษ์

นายหิรัณย์

คําทุย

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

นางสาวจารุวรรณ

มะลิมุทวี

โทรศัพท์ 038-238168

นางสาวชัญญานุช

สีสังข์

ยานปัฐวิชญ์

วารีสน้อยเจริญ

202 ม.3 นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง

นายภูชิชย์

สุขใจ

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายสุธิราช

สุวรรณพิ์

นายกษมา

บุญประเสริฐสิน

ปกติ

ปวช.

นายระพีพัฒน์

สุวรรณกูล

ปกติ

ปวช.

นายชยากูร

สิงห์เชื่อ

ปกติ

ปวช.

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

นายอภิสิทธิ์

ธรรมส่งเสริม

โทรศัพท์ 033-004301 ต่อ 4210

นายวุฒิภัทร

หนวดหอม

นายภัทรพล

สงวนมาก

ปกติ

ปวช.

นายธนวัฒน์

พรมมา

นายธนธรณ์

พรหนองแสน

ปกติ

ปวช.

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา
70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-698035
11 บริษัท นงนุชวิลเลจ จํากัด

12 บริษัท ไทย ซัมมิท ฮาร์เนส

โทรศัพท์ 038-490760
13 ศนย์บริการลูกค้า สาขาสัตหีบ
619/15 ม.2 ถ.หนองตะเคียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-438659
14 บริษัท เจเอ็ม คอมเทค จํากัด (มหาชน)
170/6 ม.7 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 082-4687040
15 สํานักงานบริการลูกค้า กสท พัทยา

16 ร้านธนาคอมพิวเตอร์
135/99 ตึกคอมศรีราชา ชั้น 2 ห้อง 201-202
ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 091 5311590
17 ร้าน Home it ตึกคอมศรีราชา ห้อง 206 ชั้น
ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 096 9922464

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ ครูอภิชาติ สมเชื้อ
ลําดับที่
1

2

3

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นายณฐกร

ปิ่นโมรา

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายณัฐวุฒิ

วงษ์สุวรรณ

โทรศัพท์ 038-698035

นายอาทิตย์

โอวาท

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด

นางสาวธาราพร

กุณโอง

ออฟฟิตชั้น 9 ห้างฮาร์เบอร์มอลแหลมฉบัง

นางสาวพิศุธิกา

ชื่นบาน

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางสาวสิริวิมล

วาดสุทธาชีพ

โทรศัพท์ 02-6431111 , 090-9042280

นางสาวชนาภรณ์

อัมวัฒน์

โรงแรมแกรนด์เบลลา แอนด์ เบลลา เอ็กซ์เพลส

นายชนสิทธิ์

เอี่ยมประชา

336/22 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายธนพงษ์

รัตนภรณ์

นายปกาสิทธิ์

เปรมแสง

โทรศัพท์ 038-428104
4

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารทะเลทองทาวเวอร์ชั้น 1 เลขที่ 53 ม.9 ถ.สุขุมวิทนายวรพล

ทวีกิจชัยบดี

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-344300
5

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด

นายกฤตนพ

สุขเกษม

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

นางสาวจุฑามาศ

เพื่อนพิมาย

นางสาววนิตยา

จันทร์ส่ง

ปกติ

ปวส.

นายเขมชาติ

กิจวิรัตน์ชัย

ปกติ

ปวส.

นายธนพงษ์

ประยุกต์วิทยกุล

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-404200
6

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
87/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 033-0124847

7

ร้าน อีสเทิร์น ไอที ศรีราชา
139/99 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-328326

8

บริษัท ไอทีมอร์ บ้านฉาง จํากัด
1/18 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 064-3980000

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ ครูอภิชาติ สมเชื้อ
ลําดับที่
9

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
สํานักงานบริการลูกค้า กสท. มาบตาพุด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวปุณยนุช

แผลงงาม

ปกติ

ปวส.

นางสาวสิริวรรณ

พฤกษ์เกษม

ปกติ

ปวส.

19 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 033-6586603
10 บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จํากัด
83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-238398 , 038-238527

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร รัตนปราการ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ

นางสาวณัชชา

แก้วประทุม

ถนนเรียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นางสาววรดา

ดวงรัศมี

นางสาวกชกร

จันละมุลมา

ปกติ

ปวช.

ที่ว่าการอําเภอสัตหีบ

นายไชยวัฒน์

อยู่ยง

ปกติ

ปวช.

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาสัตหีบ

นายนฤพล

หวานเสนาะ

สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพัทยา

นางสาวอมรรัตน์

ดงดอน

ปกติ

ปวช.

ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นางสาวเบญจมาศ คํารัตน์

โทรศัพท์ 038-252130 ต่อ 2

นางสาวสุพรรณษา สิทธิไกร

บริษัท ปัญญาศิลป์ศรีราชา จํากัด

นายศุภกฤต

คําผาย

ปกติ

ปวช.

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง

นายพิชัย

เหมือนวงษ์

ปกติ

ปวช.

47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นางสาวสุวพัทร

นัยเนตร

โทรศัพท์ 038-494006 ต่อ 7

นางสาวอํามเรศ

พยงค์งาม

บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จํากัด

นางสาววรัญญา

ทิพดง

ปกติ

ปวช.

234 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายสุรเสก

พรหมสุรินทร์

นางสาวณัฐนิชา

จันทร์ประดิษฐ์

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-437851
2

บริษัท เซี๊ยบเท็ค (ประเทศไทย) จํากัด
117/31 ม.4 ถนน 322 ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-181745 , 094-2318186

3

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437855
4

5

39-39/1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 086-8868619
6

7

โทรศัพท์ 038-415415 ต่อ 9
8

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-408500 , 038-359000

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร รัตนปราการ
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางสาววรากร

เลิศรุ่งวิเชียร

31/18 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายวีรพัทร

สมสุข

นายพงศธร

อินอ่ํา

นางสาวพรทิพภา

เนตรรัตนา

นางสาวณิชากร

หมีเงิน

19/98 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นางสาวมนัสชนก

สายสวาท

โทรศัพท์ 038-435650 ต่อ 55

นางสาวรจเรข

พันธ์ตุ่น

นายเอกมงคล

คงโต

ปกติ

ปวช.

นางสาวกรวรรณ

เจริญผล

ปกติ

ปวช.

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวลลิตา

โกเมนท์

โทรศัพท์ 038-111854

นายปิยณัฐ

เทศศิริ

นางสาวณัฐนรี

มะปรางอ่อน

ปกติ

ปวช.

55/3 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวนภัสสร

มิตรทอง

โทรศัพท์ 038-238260

นางสาวนิศารัตน์

น้อยนาง

นางสาวนันทนัธ

สําราญ

ปกติ

ปวช.

นางสาวพรอุมา

จันทรลักษณ์

ปกติ

ปวช.

นางสาวปนัสยา

บุตรแก้ว

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 10 สํานักงานบริการลูกค้า กสท. พัทยา
124 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 033-004301 ต่อ 4210
11 บริษัท โตโยต้าพัทยา (๑๙๙๘) จํากัด สาขาสัตหีบ

12 ศูนย์บริการลูกค้า สาขาพัทยา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
191 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ
อ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422027
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

14 ที่ทําการไปรษณีย์บ้านอําเภอ

15 สถานตรวจสภาพรถเอกชนบางพระยนต์
777 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ 038-357988
16 เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์
100 ม. 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-435968 ต่อ 9
17 บริษัท เค เอส บี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
134/17 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 084-0936054 , 080-6393943

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร รัตนปราการ
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

18 ร้าน บ้านอําเภอ Sport

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวชลธิชา

ลาเหลา

ปกติ

ปวช.

นายประทีป

เปรมเจริญ

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

54/7 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 095-9574638
19 บริษัท โชค ทรานสปอร์ต จํากัด
9/343 ม.3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-400605 ต่อ 7 , 082-7148313
20 กิจการร้านค้าสวัสดิการกองเรือยุทธการ
21 ม.2 ต..สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นางสาวศุภาวรรณ จิตตรัตน์
นางสาวนภัสสร

ถาวรวงษ์

นางสาวอมรรัตน์

ปิ่นสกุล

ปกติ

ปวช.

นายปธานิน

สุขสมพร

ปกติ

ปวช.

นางสาวทิพย์เกสร

หลวงเอี่ยม

ปกติ

ปวช.

นางสาวสโรชา

ขําสําอางค์

ปกติ

ปวช.

นางสาวกฤติมา

วันลักษณ์

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 080-7614469
21 บริษัท ศาลาไทย เรสทัวรองท์ จํากัด
22/47 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-053400 ต่อ 15
22 บริษัท ยศอุบล เจริญทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
E-Mail ycs.serviceandsupply@hotmail.com
โทรศัพท์ 038-119270
23 บริษัท แอร์โรคลาส จํากัด
111/1 , 111/10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-893599 ต่อ 1113
24 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหแอร์แท็ค
114/51 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-4801795
25 เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว
333 ม.6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวประภัสสร บุญยะมา

โทรศัพท์ 038-197222
26 บริษัท บี แอนด์ บี โบ๊ต จํากัด
19/8 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 038-076553

นส.เรียนหมอนทอง ขอชิดกลาง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ ครูกชพร รัตนปราการ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

27 ที่ทําการไปรษณีย์สี่แยกเฉลิมไทย

ระบบ

ระดับชั้น

นายธนยศ

แสงทิม

ปกติ

ปวช.

นางสาวปรารถนา

ดําเนิน

ปกติ

ปวช.

นางสาวสิราวรรณ

รัตน์เจริญ

นางสาวธิดารัตน์

มาสะรักษา

ปกติ

ปวช.

นางสาวสุปรียา

ทรัพย์มาก

ปกติ

ปวช.

นางสาวอรทัย

อาจภักดี

ปกติ

ปวช.

นางสาวสมิตา

คําพิมูล

ปกติ

ปวช.

นางสาวเบญมาศ

คํารัตน์

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

680 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-278686
28 บริษัท ฟอร์ดพัทยา ท็อป คาร์ จํากัด
15/69 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-232999
29 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง
26 ม. 2 ถ.สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา อ.สัตหีบ อ.ตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-245529 ต่อ 424
30 บริษัท ยูรัก ซาวน่า แอนด์ มาสสาจ จํากัด
172/210 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 033-067090
31 บริษัท ไทย ยู - วอน คอนสตรัคชั่น จํากัด
165/5 ม.6 ต.พลา อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-010418
32 บริษัท ประหยัด มาเบิ้ล จํากัด
124/13 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 089-9333645 , 094-6519645
33 สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพัทยา
โทรศัพท์ 34 เทศบาลตําบลบางละมุง
ถนนบางละมุง 12/2 ต.บางละมึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-240881-4 ต่อ 108

นางสาวสุพรรณษา สิทธิไกร
นางสาวศศิธร

ชาววังฆ้อง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวรุริยา

เรืองสวัสดิ์

ปกติ

ปวช.

โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท

นายวันชัย

นาคทั่ง

ปกติ

ปวช.

345 หาดนาจอมเทียน จ.ชลบุรี

นายศรัณย์ภัทร

ตรีเพียร

โทรศัพท์ 038 251201 8

นางสาวเกวลิน

อยุ่ดี

นางสาววันวิสา

จุลเศษฐ์

นางสาวกุลรัฐ

จิตร์หาญ

ปกติ

ปวช.

เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์

นายชานน

เสียงวิลัย

ปกติ

ปวช.

100 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวกมลชนก

ผลจันทร์

โทรศัพท์ 038 435968 9

นางสาวปนัดดา

หนองคําภา

บริษัท โตโยต้าพัทยา(1998) สัตหีบ

นางสาวขวัญกมล

ยอดอุดม

ปกติ

ปวช.

นางสาวจิลลาภัทร

กลัดเจริญ

ปกติ

ปวช.

นางสาวปชิสสรา

พรมโยธา

ปกติ

ปวช.

นายไชยมงคล

กุลวงศ์

ปกติ

ปวช.

นายณรงค์ศักดื

ผลาศักดิ์

ปกติ

ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 437103
2

3

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี โลตัสพัทยาใต้
408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0922764112

4

5

โทรศัพท์ 038 435650
6

บริษัท เคซีซี 2015 คอนสตรัคชั่น จํากัด
36/20 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 181 772

7

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
78/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
โทรศัพท์ 033 012484 7

8

บริษัท โบตานี ลอดจ์ จํากัด
245/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 235130 4

9

บริษัท สหมิตร แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
109 ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033 640766

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

10 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

นางสาวชนัฎดา

รัตนมาลา

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

นางสาวธันยืชนก

รุ่งเรือง

โทรศัพท์ 038 235600

นางสาววรณัน

สุขสมวัย

นางสาวลลิชา

พางาม

ปกติ

ปวช.

นางสาวสุภาพร

แซ่ซาม

ปกติ

ปวช.

นางสาวอุสา

คําเสียง

ปกติ

ปวช.

นางสาวพรทิพย์

ขุนนาแก้ว

นางสาวมธุริน

ปัญญาทิพย์

ปกติ

ปวช.

นายจารุกิตติ์

เปลี่ยนสร้าง

ปกติ

ปวช.

นางสาวธนัชพร

สิงห์แก้ว

ปกติ

ปวช.

นางสาวนาเดีย

ยอดรัก

ปกติ

ปวช.

นางสาวนวรัตน์

แก้วไตรรัตน์

ปกติ

ปวช.

นางสาวสุภาพร

ภูสิงห์

11 บริษัท สันติสุวรรณ จํากัด
81/1 ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 093 4519996
12 บริษัท แอคซิสโฮลดิ้ง จํากัด
192 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 050185
13 บริษัท บีไวส์ (ประเทศไทย) จํากัด ร้านฟินชาบู
19/99 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 14 โรงแรมทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท
336 - 338 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 181911 5
15 ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุตาหลวง
25/38-39 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 245856 57
16 ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง
48/31 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 880415
17 ที่ทาํ การไปรษณีบ้านอําเภอ
55/3 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 238260
18 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด
143/1 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 436900

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

19 สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ

นางสาวขวัญจิรา

เวรุวรรณ

ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวนภาลัย

แซ่เฮ้ง

นางสาวญาตาวี

สร้อยสน

ปกติ

ปวช.

นางสาวนัทชา

ชาวหนองบัว

ปกติ

ปวช.

นางสาวสายฝน

เรือนเพชร

ปกติ

ปวช.

นางสาววรกานต์

กองเนียม

ปกติ

ปวช.

นางสาวชนิกานต์

ผลพูน

ปกติ

ปวช.

นางสาวณัชชา

มูลสาร

ปกติ

ปวช.

นางสาวพิชญาพร

กุลพิพิธ

ปกติ

ปวช.

นางสาวณัฐยา

สินคุโณปการ

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038 437851
20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
โทรศัพท์ 038 111854
21 สเวนเซ่นส์
408/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 062 6029264
22 คลินิกหมอกฤษ์โรจน์
154/17 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 085 8123248
23 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด
2509 ม.1 ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038308309
24 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 437772 61115
25 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
โทรศัพท์ 038 245910
26 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง
26 ม.2 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038245529 30
27 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี บิ๊กซีสัตหีบ
408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0922764112

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

28 หอพักชายอุดมทรัพย์
34/61 ม.3 ซ.นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพ์ 081 6871317

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาวปานทิวา

ปีสง

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
1

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท อีสเทิร์น ไทย ออโต้ จํากัด(สาขาพัทยา)

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวจารุวรรณ

พรมไพสน

ปกติ

ปวส.

บริษัท บ้านอําเภอ เทรดดิ้ง จํากัด

นางสาวฉวีวรรณ

ธรรมดี

ปกติ

ปวส.

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวชีราพรรณ

สุกใส

โทรศัพท์ 038-2375578

นางสาววรรณพร

รถทอง

สํานักงานเทศบาลตําบลบางเสร่

นางสาวน้ําทิพย์

จันทร์ดํา

ปกติ

ปวส.

99 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวศุภวรรณ

เอมยงค์

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

นางสาวเกษวรินทร์

คามสายออ

ปกติ

ปวส.

1039/7 ม.1 ถ.เลียบชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวบุษยา

ดวงรัศมี

โรงแรมดราก้อนบีส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา

นางสาวกาญจนรัตน์

แก้วศรีเมฆ

ปกติ

ปวส.

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

นางสาวเกสราภรณ์

เจ๊ะเลาะ

โทรศัพท์ 038-232127

นางสาวชญานี

อุ่นเสน่หา

นางสาวอริษา

แย้มชัยภูมิ

ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแสมสาร

นางสาวขวัญฤดี

นามทวี

ปกติ

ปวส.

127/4 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวชมลวรรณ

เสนียวงศ์ ณ อยุธยา

โทรศัพท์ 038-431496

นางสาวศุทธิณี

บุญอนันต์ปญ
ั ญา

องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง

นางสาวภัสสรา

ปานเย็น

ปกติ

ปวส.

26 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวสุพรรษา

เจริญรัตน์

บริษัท เมเปิ้ล-อบาคัส(เอสเอ็นเอ)คอนซัลติ้ง

นางสาวธัญทิพย์

รุ่งกิจอนันท์ชัย

ปกติ

ปวส.

เซอร์วิส จํากัด

นางสาวภัทรวดี

จิรวงศ์นุสรณ์

194/22 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-414888
2

3

โทรศัพท์ 038-436139
4

โทรศัพท์ 038-437766
5

6

7

โทรศัพท์ 038-245529
8

315/129 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-252766

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวณัฎฐกานต์

ศรีน้อย

ปกติ

ปวส.

นางสาวมานิตา

จิตอร่าม

ปกติ

ปวส.

นางสาววารุณี

โพธิ์ทอง

ปกติ

ปวส.

นางสาวสรัลรัตน์

ทับทิมอ่อน

ปกติ

ปวส.

นายจิรายุ

จ่ากลาง

ปกติ

ปวส.

นางสาวอารียา

ไม้พานิชย์

ปกติ

ปวส.

นางสาวชนัญญา

สมพินิจ

ปกติ

ปวส.

นางสาวพันดาว

ศิริบํารุง

ปกติ

ปวส.

นางสาวชีวาพร

ศิริบํารุง

นางสาววนิดา

กายราช

ปกติ

ปวส.

8 ถ.ไอสี่ อ.นิคมอุสาหกรรม ต.มาบตาพุด จ.ระยอง
โทรศัพท์ 085-0933774
10 ร้านคอฟฟีพีช
311/9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 089-8337991
11 หจก.สัตหีบนาวีทีม
30/51 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-6363743
12 บริษัท เซนทรัล เรสตอรองส์ กรุ้ป จํากัด
179 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-8104220
13 สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-4208045
14 ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ
359 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-437437
15 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
87/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-49090012
16 เทศบาลนครแหลมฉบัง
99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-400808
17 บริษัท โชคชัย 2 กระจก พัทยา จํากัด
57/10-13 ม.5 ถ.พัทยา นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-421834

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 1 / 2561
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

18 บริษัท ทรัยโมทีฟ เอเชียแปซิฟิค จํากัด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

นางสาวชนากานต์

แสนบุตร

700/665 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

นางสาวทักษพร

ทองคํา

โทรศัพท์ 038-447150 - 1001

นางสาวมณฑาทิพย์

จิตร์หาญ

นางสาวพรทิพย์

แสงทอง

นางสาวชลธิชา

การะเกตุ

ปกติ

ปวส.

นางสาวอรญา

แก้วคันโท

ปกติ

ปวส.

19 โรงแรมเรเนซ้องส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
9/9 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 259099
20 ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาท่าเรืออ่าวอุดม 2
9/10 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 092 2609421

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาช่างยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายนรภัทร

โชตินิคม

ปกติ

ปวช.

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จํากัด

นายเมธากร

เพ็ชรวิเศษ

ปกติ

ปวช.

เลขที่ 99/96 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

นายวุฒิพงศ์

จันทร์หอม

จ.ชลบุรี 20250

นายอนุพงศ์

ฤทธิ์ภักดี

นายธนัช

ปัญญากุลวัต

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
ร้าน อู่ก้าน เซอร์วิส
โทรศัพท์ 081-8655386

2

โทรศัพท์ 038-235600
3

บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จํากัด

เลขที่ 222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชนายประพันธ์

พิเนตรโชติ

โทรศัพท์ 038-255800
Email Thammanoon.Kong2517@gmail.com
4

บริษัท มิตซูพัทยา จํากัด

นายธนภัทร

พูลสิน

เลขที่ 222/2 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จนายธนภัทร

วานิชชัชวาล

โทรศัพท์ 038-255999

นายอชิตพล

ตะภา

บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จํากัด

นายนิธิกร

สวยสม

(สาขานาจอมเทียน)

นายพีรพล

กริ่มเพชร

เลขที่ 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน

นายราเชน

เทียรกสิกิจ

นายพนัสศักดิ์

จันทร์แก้ว

Email Tanapat1999@hotmail.com
5

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-255663
6

7

บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด

เลขที่ 888 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุ ีนายศิวนนท์

คํานาดา

โทรศัพท์ 038-314331-4

นายชลันทร

พัฒนกุล

นายศุทธิเกียรติ

อยู่ครอบ

บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด (สาขาพัทยา)

นายนรินทร์

เรืองคํา

เลขที่ 142/67 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

นายศตวรรษ

ไพบูลย์

จ.ชลบุรี 20150

นายอติกันต์

นิลศิริ

โทรศัพท์ 038-703051

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาช่างยนต์ ครูนิเทศ ครูสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ซีทพัทยา จํากัด

นายคณิศร

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

นุชประมูล

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

แก้วแกมทอง

โทรศัพท์ 038-252412-4
Email HR_manager@seatboat.com
9

บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จํากัด (สาขาบ่อวิน)

นายธรรพ์ณธร

เลขที่ 355 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธีรภัทร์

ทาสุนันท์
วรครุธ

โทรศัพท์ 038-346508-12
10 บริษัท โตย้าเจริญยนต์ชลบุรี จํากัด (สาขาศรีราชา)
เลขที่ 137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

นายปัญญพนต์

อรัณยกานนท์

นายวิทยา

ดํารงค์ธรรม

นายธนดล

สร้อยอําภา

นายรัฐภูมิ

เหง่าดี

นายภูมินทร์

ทิพย์วงษ์ทอง

ปกติ

ปวช.

นายธนาทรน์

ช้างจันทร์

ปกติ

ปวช.

นายณัฐพล

วงษ์ดวง

จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-328323
11 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 4 ถ.ไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-684610-3
12 บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จํากัด
เลขที่ 88/8 ม.3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-011111
13 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา

เลขที่ 70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายพิพัฒน์พงษ์

นนท์ตา

โทรศัพท์ 038-698035

นายศิลา

บุญอยู่

Email Bussadee.s@thaiairways.com

นายฮาเซ็น

อามัดบินอาวัง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ครูนิเทศ นายสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายวิวัฒน์

วอนเมือง

ปกติ

ปวส.

บริษัท พัทยาฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด

นายธนพรรณ์

เทพวงค์

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน

นายธีรวัฒน์

รู้รอบ

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ฮัล มารีนเซอร์วิส จํากัด
เลขที่ 167/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-238421
Email info@hull.co.th

2

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-237888
3

4

5

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด นายณัฐพงศ์

เข็มกําเหนิด

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

นายประทีป

สวัสดี

โทรศัพท์ 038-181751-4

นายภัทธกาญจน์

พุ่งโพธิ์ทอง

นายภาณุวัฒน์

แสวงมี

นายฤทธิไกร

ฤทธิ์จันทร์

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

นายชวัลวิทย์

รักษาภักดี

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายชายแดน

ชูวงศ์

โทรศัพท์ 038-437103

นายธิติ

พิมพ์ใจใส

บริษัท ซีทพัทยา จํากัด

นายซาซ่า

ป้อมทอง

ปกติ

ปวส.

นายธีรพัฒน์

ขันทอง

ปกติ

ปวส.

308/4 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-251637
Email hr_manager@seatboat.com
6

บริษัท ซีทโบ๊ต จํากัด

63/2 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลนายพีรพล

มากเกย

โทรศัพท์ 038-421072-3

ชดช้อย

Email hr_manager@seatboat.com

นายสิรวิชญ์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ครูนิเทศ นายสมหมาย สมแก้ว
ลําดับที่
7

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด

นายศิวเรศ

นามดี

630 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม

นายชนินทร์

หอมยามเย็น

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

นายจักรกฤษณ์

พวงเย็น

ฝ่ายคลังปิโตรเลี่ยมภาคตะวันออก

นายฉัตรเมธ

สันหกรณ์

เลขที่ 50 ม.3 ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 นายตาละภัฎ

ศรีพรหม

Email www.pttplc.com

นายธนพงศ์

นาคสมญาติ

นายปัญโญ

จันทรัศมี

นายวิทยา

อรุณศิริพันธ์

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

นายอนาวิล

อรูณแจ้ง

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์

นายอนุวัฒน์

คงคะคิด

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-480360-3
8

9

อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-7972999 , 02-2990000
10 บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) นายกฤตเมธ

ลิขิตทรัพย์

ฝ่ายคลังปิโตรเลี่ยมภาคตะวันออก เลขที่ 50 ม.3

นายธีรภัทร

วรรณราช

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายปิยะมินทร์

เทียมทรัพย์

โทรศัพท์ 038-493725

นายวันเฉลิม

คําแจ่ม

นายกิตติภูมิ

สมีราย

เลขที่ 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายจารุกิตติ์

ทับอาจ

โทรศัพท์ 038-492577-8

นายทศพร

แสงไพบูลย์

Email SPB_Works@hotmail.co.th

นายพลวัฒน์

แสงจันทร์

นายอนุรักษ์

กิมกัว

11 บริษัท เอส.พี.บี. เพาเวอร์เซอร์วิส จํากัด

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานโลหะการ ครูนิเทศ นางสาวกิติยากรณ์ รถทอง
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นายธนวัต

วงศ์เกี่ย

36/34 ม.5 ต.หลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายกิตติพศ

เข็มเงิน

โทรศัพท์ 038-181751

นายธนาการ

สุขเกษม

นายนันทวัฒน์

โมระกุล

นายพีรวัฒน์

พรหมมาศ

นายอนุรักษ์

ทวีพร้อม

นางสาววัลลภา

แก้วปกป้อง

บริษัท กิจเจริญ คอนสตรัคชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นายศตวรรษ

สุภาคํา

477 ม.7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายศุภกานต์

ใหม่ผึ้ง

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ด จํากัด

นายตรัสชวัล

ก้อนทองสุรพิน

201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางสาวนัตยา

ชัยราช

โทรศัพท์ 038-491800

นายเขตต์ตะวัน

รอดรักษา

บริษทั ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

นายนิพนธ์

จันทร์โต

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 086-3160295
3

4

8/1 ซอยคีรี ถ.สุขุมวิท 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-692643

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเชื่อมโลหะ NDT ตรวจสอบโดยไม่ทําลาย ครูนิเทศ นางสาวกิติยากรณ์ รถทอง
ลําดับที่
1

2

3

4

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

บริษัท ยูที ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด

นายพีรยุทธ

ต่อกําไร

103/5 ม.6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

นางสาวนิภาพร

สามารถ

โทรศัพท์ 038-034090-091

นางสาวรุจิรา

กฤษณะภูติ

บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จํากัด

นางสาววรรณภา

หอมนวล

82 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นางสาวชนนิกานต์

น้อยธรรม

โทรศัพท์ 038-681572

นางสาวขวัญสุดา

ช่ําชอง

นางสาวชนะกานต์

ลูกศร

บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จํากัด

นายธนาวุฒิ

ตราพระสําโรง

850/12 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

นายภานุวัฒน์

แผนทอง

กทม. 10520

นายสิมิลัน

ขจรเวคิน

โทรศัพท์ 02-3274422

นายพรเทพ

ขอบอรัญ

นายธนสิทธิ์

วารีสี

นายธนสาน

สายทอง

นายสรวิชญ์

แสนวันดี

นางสาวณัฐณิชา

เหลือวิลัย

บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
7/307 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 033-658700

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานก่อสร้าง ครูนิเทศ นายธวัชชัย เจริญลาภ
ลําดับที่
1

2

3

4

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

บริษัท กิจวัฒนาการโยธา จํากัด

นางสาวมัณฑณีย์

ปรีเปรม

321/28 ม.6 ต.สุคศักดิ์ อ.ศรีราชา

นางสาวมินทรา

ทองคํา

จ.ชลบุรี 20110

นางสาววรรณดี

ศรีรัตนโช

นางสาวสาธิดา

อยู่ดี

ซันเทคพัทยา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

นายจิรภัทร

แสวงวงศ์

อาคารเลขที่ 491 30/7 ม.12 ต.หนองปรือ

นายสุวิจักขณ์

เทพบัวแก้ว

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นายอดุลวิทย์

จักรทอง

นายอลงกรณ์

เกตุงามขํา

บริษัท แสตนดาร์ด คอนสตรัคชั่น จํากัด

นางสาวเจนจิรา

นุ่มเจริญ

35/3 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

นายจิรภัทร

ก๋งจ้อย

โทรศัพท์ 038-392789

นายอนันตา

ขําเพ็ชร์

บริษัท วิเวียร่า ลักซ์ซูรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

นายวุฒิชัย

สายลือนาม

406/329-332 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นายภาคิน

ถาวรบุญ

หจก. บุญกิจธนา

นายเมอู

ใจดี

25/40 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวภัทรชลิตา

เฟืองมา

นายศุภลักษณ์

สงวนชม

ปกติ

ปวส.

นางสาวกนกวรรณ

นิยม

ปกติ

ปวส.

จ.ชลบุรี 20150
5

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-392789
6

บริษัท บุญถาวรดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
999/1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานครฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2943-8750-2

7

บริษัท เฮฟเว่น ฮิลล์ รีสอร์ท จํากัด
529/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 092-3178984

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จํากัด

นายฐิติรัตน์

ถนอมรอด

เลขที่ 700/415 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง

นายปรัชญา

เทียมเมฆ

จ.ชลบุรี 20000

นายสรวิชญ์

ทีบุญมา

โทรศัพท์ 081-2958872

นายสุกฤษฏิ์

สันติธาราภรณ์

E-mail Anuthida.tuayngam@autoliv.com

นายอรรถพล

เนตรประสม

บริษัท ซีอีเอสเกียร์ แอนด์ แมชชีนนิ่ง จํากัด

นางสาวภัคจิรา

ห้วยใหญ่

เลขที่ 15/112-114 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

นางสาวสุกัญญา

มีดี

จ.ชลบุรี 20110

นายณรงค์ศักดิ์

เหือมขุนทด

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

นายชลัมพล

สถิตเสถียร

เลขที่ 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา

นายพรเทพ

สังข์ทอง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายวัฒนไชย

จําพิมาย

โทรศัพท์ 084-9944915

นายษุภากร

ประสานศรี

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

นายกานต์ธีรา

นิ่มนาค

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายจิรวัฒน์

บุญมา

โทรศัพท์ 038-437103

นายณัฐกิตติ์

นาคะวรังค์

นายณัฐวีร์

ทุมมาเกตุ

นายณัฐสิทธิ์

ไกรมาตย์

นายนพรัตน์

วัฒนะ

นายภาณุพงศ์

วงษ์ลิขิต

นายวรวัชน์

พัดแสง

นายสุรศักดิ์

ป้องกัน

นายอิษวัต

คงยอด

นายพรรษา

แสนสําราญ

นางสาวเฟื่องรัชดา

แก้วประไพ

นายสหรัฐ

ใจเมตตา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-310574
E-mail info@cesgear.com
3

4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี
ลําดับที่
5

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปิ่นขาว

ปกติ

ปวช.

นายพีรัชชัย

ชังเภา

ปกติ

ปวช.

บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายนราธิป

หอมเหมือน

ปกติ

ปวช.

เลขที่ 216 ม.7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

นายปรินทร

นนท์ตา

บริษัท สมบัติพลาสติก จํากัด

นายครรชิต

เรืองโสภา

ปกติ

ปวช.

เลขที่ 83/17,83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่

นายชาคริตส์

เฮดิงเงอร์

นายชัยณรงค์

โจมทอง

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

บริษัท เจเอวาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายสมพล

เลขที่ 114 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-343901,081-5914329
E-mail info@JAY.co.th
6

บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด
เลขที่ 700/359 ม.6 ถ.บางนา-ตราด
ต.ดอกหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-743923-6
Email Thanita@efm.co.th

7

จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-066474
Emai parichat.MTP@gmail.com
8

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-239977
9

บริษัท เทวดา อินดัสเทรียล จํากัด

เลขที่ 23/64 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายชูชาติ

ฤทธิ์รุ่ง

โทรศัพท์ 086-1416775

นายณัฐพล

ตอแก้ว

Email Emorn.p@hotmail.com

นายปฏิภาณ

ต่ํามี

10 บริษัท เอ็นที ไวร์คัท จํากัด (สํานักงานใหญ่)

นายจีรพัฒน์

วาจายิ้ม

เลขที่ 99/87 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

นายณัฐกิตติ์

กาญจนอุทัยศิริ

จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 098-5458858,098-8890475
Email nt_wirecut@hotmail.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ครูบุญทวี ละอองศรี
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

11 อู่ธวัชชัย การช่าง

นายบุญญาศักดิ์

ละเอียดจิตต์

นายศราวุธ

ยะคะเรศ

นายทนงศักดิ์

เครือเถาว์

เลขที่ 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา

นายธีรภัทร์

บริบูรณ์

จ.ชลบุรี 20110

นายวรวงศ์

สกุลกล่อม

นางสาวพีรดา

เกตุแจ้

เลขที่165/18 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ

นางสาวสลิล

ชุมเกษียร

จ.ชลบุรี 20180

นายชนา

สัตบุศ

เลขที่ 127/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 081-8627521
12 บริษัท เรียล โซลูพลัส จํากัด

โทรศัพท์ 038-341792
Email Chongchit@realsoliplus.com
13 ร้าน วิรัตน์ การกลึง

โทรศัพท์ 084-7043228,083-8573659
Email Arunrat.sealow@gmail.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ครูนิเทศ นายบุญทวี ละอองศรี
ลําดับ
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

สาขางาน

ระบบ

นายจิรพันธ์

โสทองเมือง

ชท.

ปกติ

นางสาวฐิติชญา

ยิ้มพระ

ชพ.

ปกติ

เลขที่ 83/17 , 83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุ นายณัฐวุฒิ

วันละมัย

ชพ.

โทรศัพท์ 038-239977

นายเตชิน

เจริญคุณาวุฒิ

ชพ.

นายธนวัฒน์

เจริญผล

ชพ.

บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จํากัด

นายศุภกฤต

แซ่พู

ชท.

เลขที่ 56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง

นายภควัฒน์

ภูจ้อย

ชท.

จ.ชลบุรี 20150

นายชุติพงศ์

ธรรมบัวชา

ชท.

โทรศัพท์ 038-239710

นายศราวุธ

โฆสิวัฒน์

ชท.

นายณัฐพล

นพเวช

ชพ.

เลขที่ 92/10 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายณัฐวัตร

บุญราช

ชพ.

โทรศัพท์ 099-0911565

นายถิรวัฒน์

พรมสิงห์

ชพ.

Email sale.pstp@gmail.com

นายพลกฤษณ์

ราษฏร์ประเสริฐ

ชพ.

บริษัท กาโตะ พรีซิชั่น จํากัด

นายรัตนพงษ์

ดวงแสนกุล

ชท.

เลขที่ 999 ซอยหมู่บ้านสาธิต ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

นางสาวปนัดดา

จําปา

ชท.

จ.ชลบุรี 20230

นายจิรกฤต

เฉลิมเสริมศรี

ชท.

Email hr@kataprecision.co.th

นายวุฒินันท์

แถวจันทร์

ชท.

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จํากัด

นายภูษิต

ยศบุรุษ

ชท.

เลขที่ 88/1-3 ม.8 นิคมเหมราชบ่อวิน ต.บ่อวิน

นายศักดา

อัมรินทร์

ชท.

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-7972999 , 02-2990000
2

3

บริษัท สมบัติพลาสติก จํากัด

ปกติ

Email cs.eh@hotmail.co.th
4

5

6

บริษัท พีเอสทีพี แอดวานซ์ โปรดักส์ จํากัด

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-111255
Email -

ปกติ

ปกติ

ปกติ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ครูนิเทศ นายบุญทวี ละอองศรี
ลําดับ
8

9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

สาขางาน

ระบบ
ปกติ

บริษัท มาสเตอร์ สกิลล์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

นายธนภพ

คนธสิงห์

ชท.

เลขที่ 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายธีรภัทร

บุญมั่น

ชท.

โทรศัพท์ 062-5493956

นายนันทกร

พรมสอน

ชท.

Email -

นายพงษ์ศักดิ์

นุชนวล

ชท.

นายสิริวัฒน์

อินทสร

ชท.

นายวุฒิชัย

ก้อนกระสังข์

ชท.

นายสุวัฒน์

หอพิกลาง

ชท.

นายเกริกชัย

วงษ์กุลชัยชนะ

ชพ.

นายชลธี

บริรักษ์

ชพ.

นายทินวุฒิ

น้อยธรรมศักดิ์

ชพ.

นายวันเฉลิม

ชูยิ่งสกุลทิพย์

ชพ.

บริษัท ศรีราชา เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

นายปริญญา

มะธิมะนัง

ชท.

เลขที่ 177/6 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

นายวชิรวิชญ์

แก่นภิรมย์

ชท.

นายกัมพล

เพ็ชรแย้ม

ชพ.

นายทองเงิน

ช้างแก้ว

ชพ.

นายธนินทร

แพ่งศิริ

ชพ.

ปกติ

แก้วเขียว

ชท.

ปกติ

ปกติ

จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-482131
Email 10 บริษัท เอ็น ดับเบิลยู อี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขที่ 180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

ปกติ

จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-762860 , 038-762870
Email nwengs@yahoo.com
11 บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
เลขที่ 87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-118500
Email 12 บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด นายมานพ
เลขที่ 300/9 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-927500 ต่อ 107

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ครูนิเทศ นายบุญทวี ละอองศรี
ลําดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

13 บริษัท ซีบีซี เอบี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

สาขางาน

ระบบ

สกุลวงศ์ธนา

ชพ.

ปกติ

แก้วพรม

ชท.

ปกติ

ชมพูพันธ์

ชท.

สุเสนา

ชท.

ในเมือง

ชท.

วุฒิพันธุ์

ชท.

ปกติ

นายธนวิชัย

โสภา

ชท.

ปกติ

นายพรเลิศ

บุญจันทร์

ชพ.

ปกติ

นายภานุวัฒน์

เพิ่มนิตย์

ชพ.

นางสาวสุชานันท์

แจ่มศรี

ชท.

นายสรัช

เลขที่ 142/29 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-129928
Email admingroup@cbcab-thai.com
14 บริษัท ซี ซี เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด นายนนทรี
เลขที่ 44/1 ถ.หลังวัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายปรเมศร์
โทรศัพท์ 038-694577 , 080-5701161
Email Sirinmas.cck@gmail.com
15 บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาทส์ จํากัด

นายณัฐฌา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง เลขที่ 7/238 ม.6 นางสาววันวิสา

ปกติ

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-650480-2
Email info@patterer-thailand.com
16 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด

นายสุวพิชญ์

เลขที่ 9 ถ.ไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-683231 Email 17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอสเอ็น แมชชีนนิ่ง
เลขที่ 70/3 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 085-1469744
Email psnmachining@hotmail.com
18 บริษัท ไดโซ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขที่7/251 ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-650601-11
19 บริษัท เกทส์ ยูนิทตะ (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 64/86 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-954361

ปกติ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ครูนิเทศ นายบุญทวี ละอองศรี
ลําดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

สาขางาน

ระบบ

นาไชยราญ

ชพ.

ปกติ

เลขที่ 111/1,111/10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จนายธนกฤต

แดงนกขุ้ม

ชพ.

โทรศัพท์ 038-893599

นายมาณุวัฒน์

อรรถประจง

ชพ.

Email -

นายอนาวิล

บุญปลูก

ชพ.

นายสุรพจน์

วรรณสาตร์

ชท.

เลขที่ 7/117ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายวีรภัทร

มัธยม

ชท.

โทรศัพท์ 038-016841-3

นายบุณยฤทธิ์

จันผลา

ชพ.

Email tosaporn@amt.co.th

นายสรสิทธิ์

ไกรโคกสูง

ชพ.

แซ่กัง

ชพ.

20 บริษัท แอร์โรคลาส จํากัด

21 บริษัท ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จํากัด

นายกันตวิชญ์

22 บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทนายชัญญ
นิคมสยามอิสเทิร์น อินดัสเตรียล เลขที่ 60/11 ม.3

นายชาคริต

นาวีภาพ

ชพ.

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

นายภูรินท์ฤทธิ์

เลื่อมวิลัย

ชพ.

โทรศัพท์ 038-015020 ต่อ 514

นายอนุชา

บุญยะมา

ชพ.

ปกติ

ปกติ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล ครูนิเทศ นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร
ลําดับที่
1

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เจวีเอ็ม ซัพพลาย จํากัด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวนิรมล

เข็มดวง

ปกติ

ปวช.

บริษัท ไทยออยล์ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิส จํากัด

นางสาววิกานดา

เดชเจริญ

ปกติ

ปวช.

36/34 ม.5 ถ.สาย332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

นางสาววิภาดา

ฟ้าแลบ

จ.ชลบุรี 20180

นางสาวสาทิตา

ธรรมปะละ

บริษัท พี.พี.พี เคหะภัณฑ์ จํากัด

นางสาวณัฐฐา

บัวพรม

ปกติ

ปวช.

140/90 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นายสรัญวิทย์

เฉ็งเจริญ

จ.ชลบุรี 20150

นางสาวสิตานันท์

ผลารุจิ

โทรศัพท์ 038-332781

ธนันดา

สมันสุข

บริษัท แม็กซ์ พริซิชั่น โมลด์ดิ้ง จํากัด

นายธันยธรณ์

ยงยืน

ปกติ

ปวช.

27/89-90 ม.5 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

นายปุณยวีร์

อโนดาต

โทรศัพท์ 038-111-516

นายชิตภัทร

นิลศรี

บริษัท แวนด์ด้าแพ็ค จํากัด

นางสาวสุรัสวดี

ชื่นโชติ

ปกติ

ปวช.

700/135 ม.5 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี

นางสาวหทัยทิพย์

บุญธรรม

จ.ชลบุรี 20000

นายภานุพงศ์

แพรงาม

โทรศัพท์ 038-468008

นายศุภกร

เกิดปราณี

นายปฏิพัฒน์

ชินมงคล

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

นายธนดล

อาจวิชัย

ปกติ

ปวช.

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

นายสรวิช

กองศรี

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์

นางสาวศรสวรรค์

จันทะพิทักษ์

ปกติ

ปวช.

ม1 ตทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นางสาวฐิตา

งามละออ

49/3 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์038-030131-2
2

โทรศัพท์ 038-181751-4
3

4

5

6

จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-403500
7

โทรศัพท์ 038-198705-6

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล ครูนิเทศ นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร
ลําดับที่
8

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เฟิสท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย จํากัด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาววรนุช

1/19 ม.6 ถนนสุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวนภัสสร

ทาปัน

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

วอนเมือง

โทรศัพท์ 038-4240356
9

หจก. เอ ดับบลิว แคมเทค

นายธนากร

ศรีทวน

121/4 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายกฤตภาส

ชมภูมาตย์

นายสุรศักดิ์

นกสุนทร

โทรศัพท์ 038-182269
10 บริษัท เอโอ เซอร์วิส แอร์ คอน พัทยา จํากัด

77/22 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายธีรยุทธ

เจียมเจริญ

โทรศัพท์ 089-7529471
11 บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
12 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

นายวีรพรรธน์

อิ่นคําชัยศิริ

นายเกรียงศักดิ์

จิตจักร

นางสาวสุภนา

เจียวสว่าง

นางสาวอรทัย

เหลาคม

นางสาวนิตยา

จุลลา

นายพันธกานต์

บุญเดีย

นายปกรณ์

วรรณจิตร์

ปกติ

ปวช.

แพลงงาม

ปกติ

ปวช.

จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-660-199
13 บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
87/10 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-470900-10
14 บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
168 ม.5 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-923500
15 บริษัท อีมาส เอ็นเนอร์ยี่ เซอวิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด นางสาวชาติญา
36/36 ม.5 ถ.332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 02-792-9569

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล ครูนิเทศ นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

16 บริษัท นรสิงห์ คอนกรีต จํากัด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายเตชินท์

พลแสน

ปกติ

ปวช.

นางสาวนภาพร

คุ้มราษฎร์

ปกติ

ปวช.

นายกฤษณพงศ์

คําโนนม่วง

ปกติ

ปวช.

นางสาวนันทวรรธน์

วิสุทธิแพทย์

ปกติ

ปวช.

15 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-346078
17 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์038-457103
18 บริษัท ฟูจิเนะ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จํากัด
700/55 ม.5 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-458-141-2
19 บริษัท วายทีบี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
8/29 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-458-141-3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายอดิศร

ภูใวย์

ปกติ

ปวส.

นางสาวพรนภา

สะเดาทอง

ปกติ

ปวส.

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด

นายฐิติศักดิ์

พรหมวิหาร

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 4 ซอยจี-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์

นายธนกร

เหล็กม่วง

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

นายปัณณวัฒน์

สู่สุข

บริษัท แครทโค จํากัด

นายกิตติภู

จีนทองคํา

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 8/10 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง

นายกิตติศักดิ์

นิติธรรมโม

จ.ระยอง 21130

นายจิระชาติ

ช่างปรุง

โทรศัพท์ 038-604370-6

นายศุภนัฐ

เขียวชอุ่ม

Email -

นางสาวสุมินตา

แก้วเกิด

บริษัท ไทยพลาสติกบรรจุภัณฑ์ จํากัด

นายภาสกร

ตันฮะเส็ง

ปกติ

ปวส.

นายนพรุจ

วงษ์ดัด

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 7/491-2 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-029570
Email Rungrudee.k@bgrimmPower.com
2

บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จํากัด
เลขที่ 88/18 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-917202-5
Email Ratchanee@SNC.SPEC.com

3

โทรศัพท์ 038-683573-5
4

5

เลขที่ 10/1 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-948561-2
Email : tpp@tpp-th.com,contact@tpp-th.com

6

บริษัท พายโซลูชั่น จํากัด

เลขที่ 98/48 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด นางสาวนิกกี้

เมลานี ซายิค

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ฝากฝน

โทรศัพท์ 033-650810
Email Admin.pieso@pies.co.th

นายสรยุทธ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่
7

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายภูษิต

กั้นรั่วกลาง

ปกติ

ปวส.

นายธนสรณ์

ช่วยแสง

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 7/119 ม.4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-650104-114
8

บริษัท เกทส์ยูนิทตะ (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 64/86 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายเอกพจน์

ฟูธรรม

โทรศัพท์ 038-954361
Email Noppadol.Chuangoen@gates.com
9

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)

นายทัศนัย

อวยพร

ปกติ

ปวส.

นายจีรเดช

นามเจริญ

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 140/6 ม.4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-928803
Email tatcha@ube.co.th
10 บริษัท เอส ซี จี ดาวกรุ๊ป จํากัด

เลขที่ 8 ถ.ไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.มาบตานายดนุพล

รุ่งแสงภาณุมาศ

โทรศัพท์ 038-173003
Email 11 บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรส อินดัสทรี จํากัด

นายธันยา

นาราช

นายอนาวิล

วงษ์ท้าว

12 บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จนายกฤษกร

บุญนิมิต

เลขที่ 9 ถ.สุขุมวิท 23 ซ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 095-3257291

เลขที่ 202 ม.12 ถ.สุขุมวิท อ.แกลง จ.ระยอง 20110 นายวุฒิชัย

ใจงาม

โทรศัพท์ 038-669141-4
Email 13 บริษัท ยู - เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 9/9 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
จ.ระยอง 21151
โทรศัพท์ 038-685381

นางสาวเมธินี

เกิดนิ่ม

นางสาวรัชณีกรณ์

กล้ากสิกิจ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

14 บริษัท เพาเวอร์ เมจิค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายณัฐวัฒน์

มาถา

ปกติ

ปวส.

นายลิขิต

บุญเล่ห์

ปกติ

ปวส.

นายพุฒิพงศ์

คงสวัสดิ์

ปกติ

ปวส.

นายณัฐวุฒิ

ศิลปสมบูรณ์

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 5 ซ.ลาดพร้าว 101 (ซ.42 แยก 12)

นายธรรมสรณ์

สงวนมิตร

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

นางสาวนาริน

เขม้นหมาย

*ไซร์งาน โครงการริเวียร่า จอมเทียน พัทยา*

นายปภพ

กรุณานนท์

โทรศัพท์ 02-3760238

นายวโรดม

นิวัฒน์

Email TTandTT_Engineering@hotmail.com

นายอัษฎาวุธ

สลุพล

นายจิรวัฒน์

ภูมิถาวร

นายบริภัทร

แก้วดวง

นายพรพิทักษ์

แสงพวง

นายพีรพล

สังข์ทอง

นายธีระพล

ศิระพันธ์

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 99/15 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-637929 , 088-2770828
Email daorueang@pmec.co.th
15 บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สาขา ๒)
เลขที่ 7/212 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-650519-20
Email Hongfa.man@tykfiHers.com
16 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา
เลขที่ 70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-698035
17 บริษัท ทีที แอนด์ ทีที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

18 บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 150/23 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2นายเอกธวัฒน์
โทรศัพท์ 038-347031-4
Email Ssawanee@showa_auto.co.th

มะโนบาล

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

19 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

นายก้องภพ

สมจิตต์

เลขที่ 602 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายชานน

เจริญธรรม

โทรศัพท์ 038-763080 ต่อ 877

นายชินุพัฒน์

ประทุมแดง

Email -

นายธนชิต

เอี่ยมศิริอารีรัตน์

นายธาดา

ชวนาพิทักษ์

นายยศกร

บุญเสริม

เลขที่ 700/158 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นายรัฐวัฒน์

ปีหมอก

ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นายเสถียร

อมราศรัยศรี

นายกลวัชร

ศรีปะโค

นายธนกร

คงประเสริฐ

นายณัฐกานต์

สมัครการ

นายศศิณธ์

กิจสวัสดิ์

นายบูรพา

โสภาโชติ

ปกติ

ปวส.

นายวุฒิชัย

คงสี

ปกติ

ปวส.

20 บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ๊อพทิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

โทรศัพท์ 033-004789
21 บริษัท บีอีเอสที บูรพา เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
เลขที่ 99/11 หมู่บ้านแสนปรีดา 5 ม.1 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 033-002746 , 080-4546372
Email BuraphaEngineering@gmail.com
22 บริษัท ทรายสวรรค์ บีช จํากัด
(ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท)
เลขที่ 336-338 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-181911-5 , 088-2083384
Email Saisawanbeach.com
23 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)
จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0388-455147 ต่อ 10970
24 บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จํากัด

เลขที่ 77 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 038-387141 Email HR@BPthai.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

25 บริษัท เจเคที อิเล็คทริค จํากัด

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

มาลัยวงค์

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

นายทัศน์พล

เลขที่ 84/5-7 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 201 นายภาณุพงศ์

ทับจิต

โทรศัพท์ 038-775159-160
Email Sales@JKTsiam.com
26 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จํากัด

นายพีรพัฒน์

หรั่งหวอด

เลขที่ 201 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายวรเมศ

เผือกนรินทร์

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายวีรวัฒน์

ต่ายกระโทก

นายณัฐวุฒิ

ผูกอ้น

โทรศัพท์ 038-491800
27 บริษัท โมราวรรณ 2010 จํากัด

เลขที่ 159/94 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 201นายสมประสงค์

มูลโสม

โทรศัพท์ 091-8013585
Email 28 โรงแรม เวลคัมเวิล์ด บีช รีสอร์ท

นายตรีรวัฒน์

มลีรัตน์

ปกติ

ปวส.

นางสาวณีรนุช

จันทร์ลา

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา

นายนันทวัฒน์

ทองเชื้อ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายศุภโชค

ประพฤติชอบ

นายศราวุฒิ

คําแสน

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 439/8 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-267001
Email HR.WelcomeWorldResort@gmail.com
29 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 038-359000 ต่อ 2835
30 บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จํากัด
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพร็กซ์
อาคารเอ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 038-359-000 ต่อ 6272,6277,
089-9698780
Email Wilai.jo@thaioilgroup.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

31 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ นายวาชยุ
ระยอง

วรรณศิลป์

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

นายสุวัจน์

มหาเขตร์

นายธนวัฒน์

ชัยศิริ

ปกติ

ปวส.

นางสาวเกวลิน

สดเจริญ

ปกติ

ปวส.

นายธีรศักดิ์

แสงใหม่

ปกติ

ปวส.

นางสาวดรุณี

อยู่บุรี

ปกติ

ปวส.

เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-676117-6121
32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน
โทรศัพท์ 038-111854
33 บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จํากัด
เลขที่ 198,198/30 ม.10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
34 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จํากัด
(ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์)
เลขที่ 365/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-5525015 , 02-9723874
35 บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จํากัด
เลขที่ 83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-602119

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวภัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายภานุวัฒน์

เกตุมนตรี

ปกติ

ปวช.

นายธีรเดช

บริสุทธิ์

ปกติ

ปวช.

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

นายธนธรณ์

ก้านอุบล

ปกติ

ปวช.

52/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายมงคล

ศิริวงศ์

นายทักษ์ดนัย

ทองใบ

ปกติ

ปวช.

นายธนกร

จิตตา

ปกติ

ปวช.

นายจักรพรรดิ์

อินทรา

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-957000
2

ร้าน ศรัณย์ดาวเทียนแยกเจ
108/7 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 089-9028557

3

โทรศัพท์038-408500
4

ร้านไอเทค พัทยา
301/7 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-300988

5

บริษัท ร็อคซาวัด พัทยา จํากัด
189/15 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 081-7826969

6

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน

21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายนําโชค

ศิริสวัสดิ์

โทรศัพท์ 038-255501
7

8

บริษัท ไทยออยล์ ทูล ฯ

นยวัชรพล

ทินนะกร

36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายณัฐวัฒน์

อรุณไพร

โทรศัพท์ 038-181751-4

นายณัฐพงศ์

จรบุรี

ร้าน PSS CC TV

นางสาวเจนจิรา

ฤาชาญ

ชั้น 3 อาคารตึกคอม พัทยาใต้ 20150

นายพีรพล

ทองเกษม

โทรศัพท์ 087-6079992

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวภัต กาญจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป

นายพงศ์ปณต

สวนราชฤดี

28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

นายสหรัถ

เหล่าทอง

นายอิสระพงษ์

สามปั้น

นายวรวิช

คําเพราะ

นางสาวพรไพลิน

วรเวณุชม์

นางสาววราภรณ์

วงษ์คําหาญ

นายศุภวิชญ์

ทองวิเชียร

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-389740-2
10 โรงแรม โอ๊ดอู้ด โฮเทล แอนด์ เรสซ์เด้นซ์ ศรีราชา
222/2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-327-999
11 ร้าน คิงคองคอมพิวเตอร์
อาคารตึกคอม พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 085-2893859
12 บริษัท AAE SUPPLY

10/7 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวชัญญานุช

สนิท

โทรศัพท์ 038-704477

นางสาวหทัยรัตน์

จันทร์เรือง

นายธนบูรณ์

อร่ามประยูร

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

นายรัฐวิชญ์

ดาศิริ

โทรศัพท์ 038-381071

นายวรกฤษ

ฮามกุล

นายชัยพร

วิสุทธิแพทย์

13 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคบางแสน

14 บริษัท อัญชลีวัน จํากัด

555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายชัยวัฒน์

อ่วมดั่น

โทรศัพท์ 038-909800

นายณภัทร

กิจประเสริฐ

นายทรงวุฒิ

พานิชย์

นายธราธิป

พูลสวัสดิ์

15 ร้าน ป.อิเล็กทรอนิกส์
208/209 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 086-0680580

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายภวัต กาณจนวิศิษฎ์ผล
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ไอทีที ฟลูอิด เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล

ระบบ

ระดับชั้น

นายเอกวิชญ์

อาศัย

ปกติ

ปวส.

Dor-Shada resort by the sea

นายศุภเชษฐ์

นาวารี

ปกติ

ปวส.

256 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายชิรายุ

คงไชย

นายชนะยุทธ

อดกลั้น

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

นายอรรถพล

หนองใหญ่

ปกติ

ปวส.

21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

นายสิทธินนท์

ภิรมย์พลัด

จ.ชลบุรี 20180

นายพชรพล

ภู่เกต

บริษัท ศิลปกรรม หัตถกรรม และวัฒนะธรรมไทย

นายอมรเทพ

ดีดศรี

ปกติ

ปวส.

(1998) จํากัด

นายชนาเทพ

บุญจันทร์

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นายคฑาวุธ

จําปานิล

ปกติ

ปวส.

70/1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

นายจิตวัด

เกษมสุข

โทรศัพท์ 038-698035

นายกันตพงษ์

มีสุวรรณ

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด

นายวรณัท

บุญประเสริฐ

ปกติ

ปวส.

87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายถิรชา

อินทิเดช

Mitsubishi Electric Thai Auto - Parts

นายธัญลักษณ์

สุมทุมพฤกษ์

ปกติ

ปวส.

60/16 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

นายธีรพงศ์

เกิดเพิ่มดี

ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
2

3

โทรศัพท์ 038-255501
4

387 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-727333
5

6
7

โทรศัพทื 038-891234-41

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท แม็กซ์การ์เด้น เอ็กซ์เพลส จํากัด

นางสาวรัชนีกร

บัวพันธ์

83/27 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

นายมุฟดี

ศรีเสงี่ยม

บริษัท ศรีราชาโฟล์ดลิฟ แอนด์ ไอโดรลิค จํากัด

นายต้นตระกานต์

ใจเย็น

6/9 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายชิษณุชา

อาจแก้ว

โทรศัพท์ 038-481139-40

นายวรพล

เทศศรี

นายพงศกร

บัวชื่น

นางาสาวทิพย์สุดา

พานพบ

บริษัท เอบีบี จํากัด (ระยอง)

นายทิชานนท์

เพ็ชรนาค

161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชั้น 1-4

นายพุฒิดนย์

เจตะวัฒนะ

ซ.มหาดเล็กหลวง3 ถ.ราชดําเนิน แขวงลุมพินี

นายณรงค์พฤกษ์

มูลมณี

บริษัท สิริออโตเมติก ซิสเต็ม จํากัด

นายพสุธา

นาถประนิล

88/45 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นายวีรวิชญ์

ธนาสมบูรณ์ศิริ

โทรศัพท์ 038-493347

นายสิทธิเดช

สวัสดิ์วัลลภ

นางสาววราภรณ์

พุกปาน

บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นายชลธี

ภาเรือง

19/82 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายวีระพงศ์

คงถาวร

โทรศัพท์ 083-0718097

นางสาวศรีปรียา

คํามา

นางสาวสชา

เชียงหอม

นายศิริวรรษ

ศิลประดิษฐ์

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 089-3799292
2

3

เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-6651026
4

5

6

7

หจก.พีดี ยอร์ท เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

20 ม.11 ต.หนองใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายธีรพัฒน์

บุญเรือง

โทรศัพท์ 081-1545575

นางสาววณิชา

ปิยะปราโมทย์

หจก.ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮาส์

นายณัฐชนน

เพ็งสมยา

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

นายอภิศักดิ์

ขนันเยี่ยม

โทรศัพท์ 038-239710

นายรพีพัฒน์

สุทธิวิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

S.P. Service

นายพีรณัฐ

มุกดาสนิท

118/8 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายอิทธิ

หะสิตะกช

นายเหมวสุ

หุตะเจริญ

ปกติ

ปวช.

นายธีรภัทร

พงษ์พันธุ์

ปกติ

ปวช.

นายวุฒิศาสตร์

สาลี

ปกติ

ปวช.

นายภัทรพล

สืบพันธ์

ปกติ

ปวช.

นายทัตพงศ์

ตรีสาร

ปกติ

ปวช.

นางสาวตะวัน

สุทธิสถิตย์

ปกติ

ปวช.

นายวรวุฒิ

วงศ์ศรี

ปกติ

ปวช.

นายอภิชา

สร้อยรัก

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-225755
9

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ
กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

10 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายซ่อมใหญ่อู่ตะเภา
โทรศัพท์ 038-698035
11 บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
9/9 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-685989
12 ร้านสุริยะแอร์
183/59 ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 084-8732827
13 บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
9 ถ.ไอ 7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-683723
14 บริษัท ระยอง อินดัสเทรียล เซอร์วิส จํากัด
19/28 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-694288
15 Pattaya 2U Shop
20/291 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 081-1594404
16 ร้าน Tod One Shop Service
49/35 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 095-5509549

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ครูนิเทศ นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

17 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายสุรเดช

จัตกุล

ปกติ

ปวช.

นายวศิน

เพ็ชรบัว

ปกติ

ปวช.

15 ถ.ไอ 1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-978101
18 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากัด
7/150 หมู่ 4 หมู่บ้านนิคมอมตะ ซิตี้
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-650398

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเครื่องมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ นายไมตรี ชินศิริวัฒนา
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท อีสเทิร์น อนาไลติคอล เซอร์วิส

นางสาวพัชร์

พลอยประไพ

แอนด์ เทคโนโลยีจํากัด

นางสาวธิดารัตน์

พรหมพงษ์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

นางสาวชนัญญา

พร้อมจรรยา

1 ถ.ไอ-3บี ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

นางสาวผาณิต

พิมมาศ

บริษัท เอซีอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

นางสาวชิดชนก

ยมพงษ์

133/60 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

นายญาณเดช

พรหมโชติ

โทรศัพท์ 064-9795242

นายธีรนัย

เจริญคลัง

บริษัท โกลล์ จํากัด

นายณัฐพงษ์

บุญดีวงษ์

11 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

นายธนาธรณ์

อึ้งอร่ามถาวร

บริษัท เอ็มซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

นายวัลลพ

ปิ่นภักดี

28/6 ซ.แหลมกระทือ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ

นายธวัชชัย

อุทธา

นายวงศธร

อิ่มสุวรรณ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส..

ปกติ

ปวส.

267/180 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ชลบุรี 21150
โทรศัพท์ 038-608361
2

โทรศัพท์ 038-699-000
3

4

โทรศัพท์ 038-698400
5

อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 095-250-4149
6

7

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายเจษฏา

ฉวดกระโทก

โทรศัพท์ 038-676117

นายไชยโรจน์

สุตตะมณีวงศ์

นางสาวพรธนัญ

จันทานนท์

นางสาวชลธิชา

อารีพงษ์

นางสาวปิยะพร

นันทะกุล

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวณัฐกานต์

เร่งรัตน์

24 ม.4 ต. ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

นางสาวภัทราพร

คําราชา

โทรศัพท์ 038-957000-7234

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเครื่องมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ นายไมตรี ชินศิริวัฒนา
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด
339 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ 038-025550-2

นายชนะพล

งามประดิษฐ์

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง ครูนิเทศ นางอนุธิดา ทองพรวน
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด

นายธนวัฒน์

สมภาร

เลขที่ 27 ซ.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ

นายรัชชานนท์

เฮงพันธ์

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายศิรวิชญ์

แซ่อึ้ง

โทรศัพท์ 02-3085600

นายสุรยุทธ์

ผลนาค

Email -

นางสาวฐานิญา

บางระมุง

นางสาวณิชกมล

โสมะภีร์

นางสาวสุพิชฌาย์

แดงอร่าม

นางสาวสุนิสา

สุวรรณโชติ

กองซ่อมบํารุงรถจักร เขตบางซื่อ

นายจิระพล

โตแก้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายชัชนันท์

รักวงศ์วาน

เลขที่ 1 ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ ถ.ปูนซีเมนต์ไทย

นายสรวิศ

ดีสุ่ม

กองบํารุงทางเขตฉะเชิงเทรา

นายภคิน

นรเศรษฐโชค

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายวชิรภัทร์

คงที่

เลขที่ 128 กองบํารุงทางเขตฉะเชิงเทรา การรถไฟ

นางสาวอาริยา

มาสงามเมือง

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-5875350
3

โทรศัพท์ 038-511109
Email -

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นายณัฐพล ชมอินทร์
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

บริษัท คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส

นางสาวจิราวรรณ

อินเมฆ

382/40 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

นายธีรศักดิ์

เดชผล

จ.ชลบุรี 20150

นายศรัณย์

สาวิกัน

โทรศัพท์ 038-223945-8

นายอัษฎาวุธ

เผือกงาม

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

นายณัฐวัฒน์

งามสนิท

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

นายเกริกศักดิ์

หอมกลิ่น

เมืองพัทยา

นายวิษณุ

ทิศทา

ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นายสาโรจน์

วงศ์ยั่งยืน

นายคมสัน

ดาวเรือง

ปกติ

ปวส.

นายอัษฎางค์

ผุดผ่องใส

ปกติ

ปวส.

นายสิทธิณัฐ

กลัดสวัสดิ์

ปกติ

ปวส..

4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายเอกพล

สันตะวงษ์
ปกติ

ปวส..

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-259999
3

โทรศัพท์ 038-253124
4

บริษัท พอยท์ ไอที คอลซัลทิ่ง จํากัด
17 ซ.อ่อนนุช35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

5

บริษัท ไอทีช้อป สัตหีบ จํากัด
187/22 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 083-1955677

6

บริษัท ตึกคอม จํากัด (สํานักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 038-400400ต่อ109,119

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-221861

นายสิทธิณัฐ

กลัดสวัสดิ์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ นายณัฐพล ชมอินทร์
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จํากัด

นายภูมิพัฒน์

อยู่สุข

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

นางสาววิภาดา

จันทะเนตร

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

นายนวพรรษ

มะลิผล

ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี 20180

นายเพิ่มพล

ภูทองเทียม

เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์

นายณัฎฐ์ดนัย

สุทธิวโรตมะกุล

100 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายวรัท

หัรัญวัฒน์

นายพงศธร

ช่างไม้

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

8 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-921999 ต่อ 1480
2

โทรศัพท์ 038-437171
3

โทรศัพท์ 038-4359689 ต่อ 513
4

บริษัท ตึกคอม จํากัด

4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายพงศธร

ไชยพิเดช

โทรศัพท์ 038-400400 ต่อ 109, 119
5

Thai Comp Serv

นางสาวดวงนภา

หมั่นไร่

63/25 ม.10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวภุมรินทร์

ยศรุ่งเรือง

สถานีตํารวจภูธร นาจอมเทียน

นางสาวปัทมสิริ

เลือดกุมภา

โทรศัพท์ 038-255700

นายพัฒนายุ

อินแย้ม

บริษัท ประหยัด มาเบิ้ล จํากัด

นางสาวฐิตินันท์

พาลึก

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 085-8451684
6
7

124/16 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวธีรนาฎ

ฉิมมาลา

โทรศัพท์ 089-9333645
8

บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด

นางสาวจารุวรรณ

บุญวงค์

ปกติ

ปวช.

นายทนงศักดิ์

อุผํา

ปกติ

ปวช.

623/1-4 ม.11 ต.หนองขาม อ.สรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-480446-7
9

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จํากัด (มหาชน)
35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-001087

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ นายณัฐพล ชมอินทร์
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

10 โรงแรมวู้ดแลนด์ โฮเทล รีสอร์ท

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาววรรณิศา

หนุนดี

ปกติ

ปวช.

นายภคพล

ดีสลิด

ปกติ

ปวช.

นายทวีสินธ์

ปรางค์โคกกรวด

ปกติ

ปวช.

ตึกคอมพัทยาใต้ ชั้น 2

นายนราธิป

หมั่นจํารูญ

โทรศัพท์ 081-6851418

นายนรบดี

บัวอุไร

164/1 ม.5 ถ.พัทยา นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
11 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ชลบุรี
21000
โทรศัพท์ 038-611333
12 บริษัท พัทยา ไอที จํากัด

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ นายณัฐพล ชมอินทร์
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
สํานักงานบริการลูกค้า กสท มาบตาพุด

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวเนตรอัปสร

มุ่งชนะ

ปกติ

ปวส.

นายธิติวุฒิ

ออมสิน

ปกติ

ปวส.

นางสาวชนมณี

สาระพล

ปกติ

ปวส.

มณีศรี

ปกติ

ปวส.

นายภัทรพงษ์

บุญญสิทธิ์

ปกติ

ปวส.

นางสาวณัฐณิชา

ชูชีวา

ปกติ

ปวส..

นางสาวบัณฑิตา

ทะโคดา

ปกติ

ปวส.

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด

นายนันทวัฒน์

นิ่มดี

ปกติ

ปวส.

38/9 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

นางสาวเยาวพา

มณีธรรม

19 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุดสาย6 ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3365-8660-3 ต่อ 4211
2

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จํากัด
6 ซ.อ่อนนุช 74/1 แยก1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-052-4466

3

กรมสรรพาวุธทหารเรือ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร0-3843-8457 ต่อ 63038

4

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ ประเทศไทย จํากัด นางสาวชญานี
2 ซ.จี9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-918-300

5

บริษัท ไอทีช้อป สัตหีบ จํากัด
187/22 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 083-1955677

6

บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
8 ซ.จี2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-685100 ต่อ 511

7

บริษัท ระยองวิศวโยธา จํากัด
99/8 ม.5 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-051419

8

โทรศัพท์ 038-404200

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ นายณัฐพล ชมอินทร์
ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นายกฤษณะ

ศรีวรรณ

ปกติ

ปวส.

10 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จํากัด (มหาชน)

นายกิตติศักดิ์

แจ้งสว่าง

ปกติ

ปวส.

35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวสิรภัทร

แผนพนา

นายภูตะวัน

สุพานิช

ปกติ

ปวส.

นายภูรินทร์

วิไลวรรณ

นางสางจิตรลดา

เหลืองอ่อน

ปกติ

ปวส.

นางสาวพรพิมล

จวงอินทร์

ลําดับที่
9

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์
111/2 ม.2 ซ.13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
อ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-893545-8

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 033-001088
11 บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จํากัด
64/130 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-929637
12 บริษัท ควอลลิตี้ เอ็กซ์เพลส จํากัด
3/139 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-426-099

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นายคมสรรค์ ภูทอง
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

จตุรภัทร

ปกติ

ปวส..

นางสาวจินดานุช

วอนเมือง

ปกติ

ปวส.

นางสาวบุญลักษณ์

จําปาทอง

ปกติ

ปวส.

บริษัท ซื่อตรง กรุ๊ป จํากัด

นางสาวณัฐชา

ทองดี

229 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวกชกร

แก่นบุปผา

บริษัท โตโยต้าพัทยา(1998) จํากัด สาขาสัตหีบ

นางสาวกนกวรรณ

คําเสียง

19/98 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นางสาวปริเยศ

คําศิริ

โทรศัพท์ 038-435650-55 038-436494

นางสาวอริสรา

แซ่เจีย

โรงแรมสมายรีสอร์ท

นางสาวปาจารีย์

เงินมี

78/20 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ

นางสาวอุบลวรรณ

ศรีเสงี่ยม

บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จํากัด พัทยา

นางสาววราภรณ์

อรุณรัตน์

365 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวมาลินี

แก้ววังชัย

ที่ทําการไปรษณีย์สัตหีบ

นายดนัย

จันทะนันท์

234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายพีรพงษ์

วจีเกษม

โทรศัพท์ 038-181526 094-3514793
2

3

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพ์ 038-362472-2
4

โทรศัพท์ 038-195666 ต่อ 201-202
5

โทรศัพท์ 038-437067 038-437162
6

สนง.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ นางสาวปภาวดี
(ฝ่ายประสานงาน) 61/72 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-435993

7

ศาลาไทย
22/47 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 090-9096936

8

บริษัท วัชระ มารีน จํากัด
140/24 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-418500

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นายคมสรรค์ ภูทอง
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท รุ่งเรือง บอดี้เพ้นท์ 1991 จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นายนวพล

พลอยแหวน

ปกติ

ปวส.

นางสาวชนนิกานต์

ศิริมาก

ปกติ

ปวส.

นางสาวภาวิณี

น่าชม

ปกติ

ปวส.

นางสาวนันท์นภัส

ลิอั้ง

ปกติ

ปวส.

นายฐิติวัฒน์

ช่วยพันธ์

ปกติ

ปวส.

นางสาวจิราภรณ์

รัศมีงาม

ปกติ

ปวส.

นางสาวนิศรัตน์

ทิมศรี

ปกติ

ปวส.

นางสาววลัยพรรณ

เมฆกัมพล

ปกติ

ปวส.

นางสาวธัญญารัตน์

ทองกิ่ง

ปกติ

ปวส.

50/1 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-241089
10 หจก.ไทยเดสทิเนชั่นแอนดืออแกไนเซอร์
287 ซ.ประชาอุทิศ 79 เขตจตุจักร กทม. 20140
โทรศัพท์ 02-4059225
11 บริษัท อีสเทริน์โพลีแพต จํากัด
47 ม.6 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-037373
12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
88/18 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 064-6231793
13 บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จํากัด
7/119 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-650104 - 114
14 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จํากัด
111/2 ม.2 ซ.นิคม 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 088-2030380 6
15 บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จํากัด
203 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-490123 ต่อ 202
16 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา
26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-222461-5 ต่อ 116
17 บริษัท อ่าวอุดมการช่างพัทยา
82/2 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-111333

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ

นางสาวศรุตา

คําแพง

ถนนเลียบชายทะเล ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ

นางสาวเบาใจ

สัมพันธ์

จังหวัดชลบุรี 20180

นายสรณ์สิริ

พลเยี่ยม

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

นางสาวกมลวรรณ

เอมังกูล

สาขานาจอมเทียน (บ้านอําเภอ)

นางสาวกมลรัตน์

เอมังกูล

ธนาคารออมสินสาขาตลาดบ้านอําเภอ

นางสาวณัฐนันท์

นาเมืองรักษ์

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวณัฐนนท์

นาเมืองรักษ์

ร้าน เค.เอฟ.ซี. (สาขาบ้านฉาง)

นางสาวเกียรติสุดา

ชื่นกลิ่นธูป

66 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

นางสาวปัทมวรรณ

อิ่นคํา

โรงแรม บาศญ่า บีช โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

นางสาวจุฑารัตน์

อุทา

137 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ

นางสาวรุ่งฟ้า

สารพล

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

นางสาวธนวรรณ

สมันเรือง

1039/7 ม.1 ถ.เลียบชายทะเล อ.สัตหีบ

นางสาวพรปวีณ์

กล้ากสิการณ์

บ้านทิพรัตน์ รีสอร์ท

นางสาวขนิษฐา

วงศ์ศร

9/78 ม.7 ต.สุขุมวิท107 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นางสาวธิญาดา

พรหมอยู่

บริษัท นําชัยโฮม อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด

นางสาวรัตติยา

ศรีเปี่ยม

353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ

นางสาวกัญญาวีร์

มินา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-437851
2

โทรศัพท์ 038-235786-7
3

โทรศัพท์ 038-235277-8
4

โทรศัพท์ 0899677414
5

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-420016-17
6

จ.ชลบุรี 20180
โทร 038-437766
7

โทรศัพท์ 099-15-666-41
8

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์038-716040-4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

นางสาววรวรรณ

ปิ่นอุไร

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

นางสาวเบญจรัตน์

วาโฉม

นางสาวสุชานันท์

จงจิตต์กลาง

นางสาวกัญญพัชร

ไชยศรีหา

นางสาวจาริณี

มั่นคง

83/17,83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่

นางสาวฐิติภรณ์

นิ่มครุธ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นางสาวยุวดี

กรุณา

โทรศัพท์ 038-238977

นางสาวพัชชา

มั่นอ่วม

นางสาวณัฐศิกานต์

หมั่นหาโชค

ปกติ

ปวช.

นางสาวจันทร์จรัส

แสงจันทร์

ปกติ

ปวช.

นางสาวสุรัมภา

บัวประเสริฐ

ปกติ

ปวช.

นางสาวกุลณัฐ

ศาลางาม

ปกติ

ปวช.

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-259999
10 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
21/10 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-255501
11 บริษัท สมบัติพลาสติก จํากัด

12 พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท
345 ชายหาดนาจอมเทียน พัทยา
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-364110-20ต่อ2234
13 บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จํากัด
198 ม.10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-239120-3
14 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
2002/1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-431601
15 บริษัท ตง ฟาง เหมย จิง จํากัด
26/9 ม.9 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 086-1382274

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านฉาง

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวโชติมณี

ทรัพย์พูนไพศาล

ปกติ

ปวช.

นายสุภนัย

เทียนมณี

ปกติ

ปวช.

นางสาวศิวพร

ส่งศักดิ์ชัย

ปกติ

ปวช.

นายธนกร

สาคร

ปกติ

ปวช.

135/6 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-601855
17 โรงแรมเรเนซองส์ พัทยาพีชรีสอร์ท แอนด์ สปา
919 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-259099
18 ที่ทําการไปรษณีย์บ้านอําเภอ
55/3 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
19 บริษัท สกุณาหงษีร์ จํากัด
190/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-400400ต่อ 109 119

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวรัตนมณี

สุขสุวรรณ์

ปกติ

ปวส.

นางสาวเจนจิรา

ทอมสินธุ์

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

44/2 ม.8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-227301-6
2

3

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จํากัด

99/96 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวชลลดา

อรภักดี

โทรศัท์ 038-235600

นางสาวโชติกา

ไขลายหงษ์

นายทรงพล

พัฒนา

นางสาวจันทิมา

อนงค์

198/77 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวยุพาวดี

มลสิน

สํานักงาน โชรตี การบัญชี
โทรศัพท์ 038-4945101

4

บริษัท พี.เอ.เอส. เอสเตท จํากัด

นางสาวบุญญารัตน์

เกตุมา

15/171 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวจินต์จุฑา

เนมขุนทด

บริษัท เอก-ชัยดีสทริพิวชั่นซิสเทม จํากัด

นางสาวกิตติยาภรณ์

อารยะวัฒนาสกุล

408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวมัลลิกา

ศรีน้ําคํา

นางสาวกมลขวัญ

ยากลาง

ปกติ

ปวส.

นางสาวสุวิตา

ทองดี

ปกติ

ปวส.

นางสาวชนัญชดา

วาสิกบุตร

ปกติ

ปวส.

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-041-111
5

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-300800#303
6

บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) สาขาสัตหีบ
19/98 ม.8 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-435650-55

7

บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จํากัด
121/47 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สุตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 081-8061783

8

ธนาคารออมสิน สาขาสุขุมวิทสัตหีบ
โทรศัพท์ 038-438078

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

บริษัท โออิชิ ราเมน สาขาชาบูชิ บิ๊กซี สัตหีบ

นายกิตตินันท์

เจริญตระกูล

88/18 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นายอนุรักษ์

โสภณพุทธพร

นางสาวปิยมน

ขุนทศ

ปกติ

ปวส.

นางสาวนัทฐวรรณ

ตันกระโทก

ปกติ

ปวส.

นายณัฐวุฒิ

แสงทอง

ปกติ

ปวส.

นางสาวณัชชา

ประทุมวรรณ์

ปกติ

ปวส.

นางสาววราภรณ์

พิลาชัย

ปกติ

ปวส.

นางสาวสิรินากรณ์

เหมทอง

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-343601-7
10 ห้างหุ้นส่วนจํากัดชวนชิม โฟรเซ่นฟู๊ด
65/71 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 081-6508248
11 ที.เอส. ฟู๊ดส์ เดลิเวอร์รี่
83/36 ม.11 ซ.6 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ
อ.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-412713
12 บริษัท อีไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จํากัด
179/13 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-240323
13 บริษัท ที.เจ.วาย การบัญชี จํากัด
79/54 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข อ.เองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์038-391994
14 บริษัท เรียลโซลูพลัส จํากัด
339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-341792
15 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
1039/7 ม.1 ถนนเลียบชายทะเล อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437766

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

อุดมรักษ์

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

นายธีรวัตน์

408 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวบุญญิสา

พวงเกตุ

โทรศัพท์ 038-231 350-69

นางสาวมิ่งกมล

ตรีเพ็ชรศรี

นางสาวอัมพร

สิงหราช

โรงแรม X2 Vibe Pattaya Seaphere Residence

นางสาวจุฑาทิพย์

บุญเพ็ง

223 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวนฤมล

ลงสุวรรณ์

โทรศัพท์ 038-237815

นางสาวพรพิมพ์

กาญจนเกตุ

นางสาวศตพร

สมตระกูล

โรงแรม พรีมา วงศ์อมาตย์

นางสาวกนกกร

แขฉิมพลี

157/22 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวชลลดา

นุ่มเทศ

จ.ชลบุรี 20150

นางสาวเบญจมาศ

ไกรคง

โทรศัพท์ 038-370705

นางสาวอภิญญา

ปุราสะธรรรมมัง

Dor-Shada resort by the Sea

นางสาวดาวประกาย

ยูที

256 ม.4 ต.นาจอมเทยน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวทิพวรรณ

ศรีนาค

โทรศัพท์ 038-235871-84

นางสาวพรพรรณ

จินดาศรี

นางสาวสุทติ า

ศรีบุญมา

นางสาววนิดา

แก้วเสนา

นางสาวสมพร

อโป๊ะ

Dor-Shada resort by the Sea

นางสาวลัลน์ลลิต

เขียนชานาค

256 ม.4 ต.นาจอมเทยน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวชนาธิป

ปลื้มสระชัย

โทรศัพท์ 038-235871-84

นางสาวนันทวิมล

บุญสมทบ

นางสาวศิรประภา

แก้วรุ่งเรือง

นางสาวกมลชนก

เสียงเสนาะ

โรงแรม พัทยาไฮโซ

514/10 ม.10 ต.หนองปรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150 นางสาวนาโยมิ
โทรศัพท์ 038-252555-6

ชาร์น่า เดอ แวเลอ

นางสาวพรสิริประภา เทียบจันทร์
นางสาวสุกัญญา

ขุนศรี

นางสาวอังคณา

มีสําเภาเงิน

นางสาวเพ็ญพิมล

สุดสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
7

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

นายชิติพัทธ์

บัวเกตุ

463/68,463/99 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นายประกิต

กันยา

จ.ชลบุรี 20150

นางสาวขวัญเนตร

บุญนุช

บริษัท ศิวาลัย อินเตอร์ เฮาส์ จํากัด

นายกันตพงศ์

มะปรางอ่อน

75/316 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นายพุฒิพงศ์

ช่วยโครธะ

จ.ชลบุรี 20150

นายอัฐ

ศรีสวัสดิ์

บริษัท เค.เอส. พรอพเพอร์ตี้ จํากัด

นายณรงศักดิ์

วิทยานันท์

350 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวทัศน์วรรณ

ทองอยู่

จ.ชลบุรี 20150

นายโยธิน

อุดม

นางสาวธิดาเทพ

ชูช่วย

19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นายปรินทร

อินสองใจ

โทรศัพท์ 038-70277 ต่อ 3701

นางสาววันวิสาห์

ทองทิพย์

11 บริษัท บาร์ บี ดอส พัทยา จํากัด

นางสาวปิยาพัชร

พูลสวัสดิ์

นางสาวปริศนา

ษัฎเสน

นายสุธิพล

เทือกศรี

นางสาวบัวชมภู

โต๊ะมุดบํารุง

นางสาววรัญญา

สงวนทอง

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

โทรศัพท์ 038-725555
8

โทรศัพท์ 038-059522
9

โทรศัพท์ 038-231066
10 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท

365/3 ม.10 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-423333
12 Hanza and Bar School of cocktail
97/15 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0807854585
13 โรงแรม ภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา
34 อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-630-382

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

14 โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวกชกร

กุลสวัสดิ์

ปกติ

ปวช.

นางสาวชญาณ์นันท์

ปราณีพันธุ์

ปกติ

ปวช.

นางสาวจันทรวิภา

ศิริมาก

ปกติ

ปวช.

193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวเสาวลักษณ์

คําประกาย

โทรศัพท์ 038-2385247

นางสาวอภิชญา

งามขํา

นางสาวศุภรัศมิ์

จุฬารัชศิลป์

นางสาวพิมพ์พลอย

พงษ์นพคุณ

นางสาวอาทิตยา

เย็นท่าข้าม

นางสาวณิชคุณ

พึ่งเมือง

นางสาวรติพรรณ

บุญหล้า

นางสาวเบญจมาศ

ไกรคง

นางสาววสินี

โพธิ์ลังกา

ปกติ

ปวช.

นางสาวลินจง

เสียงกิม

ปกติ

ปวช.

นางสาวรติพรรณ

บุญหล้า

ปกติ

ปวช.

240/2 ม.5 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 082-7006192
15 โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
9/9 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-259099
16 อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์

17 บริษัท เอส.พี. ซีซันแนล จํากัด
666/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 098-2631291
18 บริษัท พัทยาภูบาล จํากัด
514/10 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-252555-6
19 Silverlake Wine & Grill Restaurant
9/2 ม.6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 086-8263643

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวช.2 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

20 Bay Beach Resort Jomtien

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

นางสาวกมลทิพย์

ก้านเหลือง

132/3 ม.12 ถ.จอมเทียนบีช เมืองพัทยา

นางสาวกวิดา

อุ่นไทย

บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นางสาวเจริญขวัญ

บุญยิ่ง

โทรศัพท์ 038-232464 6

นายณัฐวัฒน์

วงษ์ไพศาล

นางสาวบุษบา

สุขเสถียร

นางสาวปาริชาติ

พ่อเกตุ

นางสาวจันทรวิภา

ศิริมาก

ปกติ

ปวช.

นางสาวเสาวลักษณ์

คําระกาย

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

21 โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
429 ม.9 ต.พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-428755
22 บริษัท อัญชลีวัน จํากัด

555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวณิชคุณ

พึ่งเมือง

โทรศัพท์ 038-909800

นางสาวอภิชญา

งามขํา

นางสาวพิมพ์พลอย

พงษ์นพคุณ

23 บริษัท เอสพี ซีชั่นแนล จํากัด

666/1 ม.10 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวศุภรัศมี

จุฬารัชสิลป์

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 098 2631291 038 414111
24 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

นางสาวจุฑาทิพย์

408 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวรสสุคนธ์
โทรศัพท์ 038 231350

บุญเพ็ง
พัฒโนทัย

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวส.1 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
1

2

3

4

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

บริษัท ทรายมณี จํากัด

นางสาวกรชนก

บุญขํา

499/7 ม.5 ต.นาเกลืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นางสาวคนินชนิษฐ์

หรั่งนางโหง

โทรศัพท์ 0 3841 4616-26

นางสาวหทัยภัทร

ทับทิมทอง

นายพิทวัส

ระวังวงค์

นางสาวคลีพัตรา

ศรีสุราช

นายชลสิทธิ์

ศรีลุวัตร

นางสาวณัฐจิรา

วรทรัพย์

โรงแรม เซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา

นางสาวฐานิตา

บุญช่วย

198/31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวเปรมวดี

หล้าเวียง

จ.ชลบุรี 20150

นางสาวสมปรารภนา เฉลียวรัมย์

โทรศัพท์ 038-723 900 ต่อ 300

นางสาวศิริพร

สังวาลวงค์

นางสาวอโนทัย

ลุงละ

บริษัท การชัยศรี จํากัด

นางสาวคณิตา

มลิชู

397/42 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวเบญญาภา

พูลสวัสดิ์

จ.ชลบุรี 20150

นางสาวสุรัสวดี

เชิงลอย

โทรศัพท์ 038 420393-4

นางสาวอนันตญา

สุขชื่น

โรงแรม แปซิฟิค ปาร์ค พัทยา

นายกฤตภาส

จําปาศรี

ปกติ

ปวส.

อาคารปฏิบัติการและหอพักเวียนนา พาราไดซ์

นางสาวอักษราภัค

มาศเกษม

ปกติ

ปวส.

193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวนภาพร

พาลสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-238527

นางสาวพัณณิตา

ฉัตรอินทร์

โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

นายธานัท

จิตอํานวย

ปกติ

ปวส.

นางสาวชนิดา

อินอ่ํา

ปกติ

ปวส.

2/1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-328600
5

6

241-242 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-630341
7

สวนนงนุช
34/1 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-238168

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวส.1 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
8

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
โรงแรมวรริตา โคว์ฟ
46/6 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 033 196444 , 098 8719008

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาววรรณพร

นาถวิทนากุล

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวส.2 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
Siam @ Siam Design Hotel Pattaya

นางสาวสุภักษร

ศิริรัตน์กุล

390 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นายจักรกฤษ

นาลมณี

โทรศัพท์ 038-427627

นายชาญณรงค์

จิรวงค์นุสรณ์

นางสาวสุวิมล

ศิริมาก

นางสาวมัทนา

ภูรุ่นแก้ว

นางสาวอรยา

แก้วมณี

บริษัท เซ็นเธร่า บีช โฮเทล จํากัด ( สํานักงานใหญ่)

นางสาวปรายฟ้า

ธราดล

137 ม.9 ต.หนองปริอ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นายฐิติวัสส์

ปอดเทพ

แอดไนท์ รีสอร์ท

นายธนเทพ

พัฒนะบุษย์

69/69 ม.4 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

นางสาวมาร์ตีน่า เทวี ดีอาน่า ปะสิ่งชอบ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 038-420016-17
3

โทรศัพท์ 088 9905565
4

บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จํากัด

นางสาวอารียา

สระทองแดง

88 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวสุทธิรักษ์

บุตตะพิมพ์

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์

นางสาวญาณิศา

โพธิ์ปี

ระยอง ซิตี้ เซนเตอร์

นางสาวอารญา

โพธินาค

อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์

นางสาวกุลณัฐ

บัดสูงเนิน

193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวอารญา

โพธินาค

นางสาวปรัชญา

ผมทํา

โทรศัพท์ 033 004999
5

254/5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-978 789
6

โทรศัพท์ 038 238 398
7

โรงแรม ดาก้อน บีช รีอร์ท

411 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวสุพรรษา

ปั้นประสงค์

โทรศัพท์ 038-232126-7

นางสาวปิยะมาส

วงศาโรจน์

นางสาวสุดหทัย

สียางนอก

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการโรงแรม ปวส.2 ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
8

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวศศิธร

จันทร์ทอง

ปกติ

ปวส.

นางสาวสรณ์สวรรค์

อยู่เย็น

ปกติ

ปวส.

นางสาวนิตยาวรรณ

สุวรรณชนะ

ปกติ

ปวส.

437 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางะมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-259888
9

ร้าน The Pizza Compang สาขา Big C Sattahip
88/18 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 084-8738467

10 โรงแรม ยู พัทยา
70/14 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 033-046100

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการท่องเที่ยว ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
1

2

3

4

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท วรพันธรัตน์ จํากัด

นางสาวศิริ

บุญอนันต์

44/8 ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาววิมลศิริ

ภูมิเจริญ

โทรศัพท์ 038-051790-6

นางสาวปริชาติ

บุญจิตต์

นางสาวพรรณภา

แก้วสุโพธิ์

นางสาวณัชชา

เสาให้

สวิส ชิพ ฟาร์ม พัทยา @ (เขาชีจรรย์)

19/20 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวศรินญา

เอี่ยมภิญโญ

โทรศัพท์ 099-1234134

นางสาวพัชชา

เที่ยงแท้

นางสาวอริศรา

บุญแต่ง

นางสาวธนัชชา

สว่างสุข

บริษัท นงนุชวิลเลจ จํากัด

34/1 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวปัทมวรรณ

จันทร

โทรศัพท์ 038-238-168

เจริญรัศมี

นางสาวนฤมล

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

ปกติ

ปวช.

นางสาวชวิศา

เงินฉลาด

บริษัท เสือใหญ่นวพล จํากัด

นางสาวนุชธิตา

วิรัญโท

349/9 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวอินทิรา

วรรณอินทร์

Pattaya Holiday International

นางสาวภัทรชนก

สายแก้ว

485/9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

นางสาวพลอยไพริน

มังสกรณ์

นางสาวภัทรวดี

เนตรประภิศ

ปกติ

ปวช.

นางสาวธิดาดาว

หลิน

ปกติ

ปวช.

อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์038-245910
5

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-255221
6

โทรศัพท์ 038-723363
7

บริษัท จตุมาร์ จํากัด
88 ม.3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 086-4103420

8

The Riviera Group Thailand
ซอย13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 085-6624888

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการท่องเที่ยว ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท การบินไทย จํากัด สํานักงานขายพัทยา

ระบบ

ระดับชั้น

นางสาวพัชรินทร์

ทูลไธสง

ปกติ

ปวช.

นางสาวฉัตรชนก

ไกรสินนิษฐนาถ

ปกติ

ปวช.

นางสาวคิมเบอร์ลีย์

ลุนมาตร

ปกติ

ปวช.

นางสาวปุณยนุช

นิระมาน

ปกติ

ปวช.

นางสาวนุชธิตา

วิรัญโท

นางสาวรุ้งทิวา

เพิ่มทอง

ปกติ

ปวช.

นายธนกฤต

ช่วยแสง

นางสาวนุชธิดา

วิรัญโท

ปกติ

ปวช.

240/2 ถ.ชายหาด เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-420999
10 บริษัท คอนโซเวล แทรเวล เทรด จํากัด
111/97 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-415001-3
11 บริษัท สมบัติถาวร จํากัด
50/6 ม.9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-909600ต่อ631
12 บริษัทตลาดน้ํา 4 ภาค (พัทยา) จํากัด
451/304 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-706340
13 บริษัท วณาธนา จํากัด
3/19-20 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-232439
14 ตึกเวียนนา พาราไดซ์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการท่องเที่ยว ครูนเิ ทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ไทย โมเดิร์น ทราเวล จํากัด

นางสาวฌานัญดา

โพธิ์ทอง

282/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

นางสาววันทนีย์

คตสุข

กรุงเทพฯ 10310

นางสาวสุริสา

ลาอยู่

บริษัท จตุมาร์ จํากัด

นางสาวกมลชนก

กาฬสินธุ์

88 ม.3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นางสาวอรทัย

ชัยเลิศ

โทรศัพท์ 086-4103420

นางสาวพรนภา

บุญพิทักษ์

นางสาวอลิตา

ศรีภูมาต

นางสาวณัฎฐา

จิตรใจกล้า

นางสาวบุษกร

พุฒพล

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

ปกติ

ปวส.

โทรศัพท์ 022451415
2

3

4

บริษัท มิราม่าเซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด

1429 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031นางสาวบุษยา

แก้วภายนอก

โทรศัพท์ 085-4845193

นางสาวภัครินทร์

ฉันท์ผ่อง

ตลาดน้ํา 4 ภาค (พัทยา)

นางสาวสุจิตรา

ฉิมมารักษ์

451/304 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

นางสาวบุณยนุช

นิระมาน

นายอดิศร

ศรีบานเย็น

ปกติ

ปวส.

นางสาวหนึ่งฤทัย

อังคะวาที

ปกติ

ปวส.

นายสิรภพ

ทองดี

ปกติ

ปวส.

นางสาวศิรินภา

เจริญวงค์

ปกติ

ปวส.

จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 098-8311163
5

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2535 1029

6

สโมสรหาดนางรํา
โทรศัพท์ 088-2037303

7

บริษัท เอ.ที. ทัวร์ กรุ้ป จํากัด
108/503-4 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-070-133

8

Costa Well Resort Pattaya Hotel
556 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 092-0199555

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาขางานการท่องเที่ยว ครูนิเทศนางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ, นางโสภา แบบอย่าง
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

ชื่อ - ที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพราส จํากัด
3/139 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-426-099

นายกฤต

อนันตวรรณ

ระบบ

ระดับชั้น

ปกติ

ปวส.

ส่วนที่ 8 ข้อมูลอาคารสถานที่

N
N

2222

10

11

ถนนสุถนนส◌ุ
ขุมวิท ขุม
ิ ทว◌

18

9

สนามฟุตบอล

8

7

สนามตะกร้อ
สนามตะกรอ
เทนนิบสอล
วอลเลย์

13
ยาม

ฐานพระ
ฐานพระ

1

2

4

3
6

21

19
19

บาส

วอลเลย
ตะกรอ

16

19

20

สนามฟุตซอล

17

ปกครอง/ยาม

19

5

12

14
19

15
20

ประปา

ผังบริเวณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 1 : 2500
1
2
3
4
5
6
7

แผนกช่างเชือมโลหะ
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกเทคนิคพืนฐาน
แผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างกลเกษตร
อาคารอํานวยการวิทยาลัยฯ

8
9
10
11
12
13
14

อาคาร 1 โสตทัศนศึกษา
อาคารเรี ยน 2 แผนกการบัญชี
แผนกช่างไฟฟ้ า เครื องมือวัดฯ และเมคคาฯ
สาขาวชาไฟฟา,
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างเขียนแบบเครื องกล
อาคารกาญจนาภิเษก แผนกสามัญสัมพันธ์
อาคารปฏิบตั ิการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

15
16
17
18
19
20
21

อาคารพัสดุ
22 อาคารเวียนนาพาราไดซ์
สาขาวิชาการโรงแรมฯ
โรงอาหาร
อาคารความร่ วมมือ
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
บ้านพักครู
บ้านพักภารโรง
อาคารศูนย์วิทยบริ การ

ส่วนที่ 9 ข้อมูลทางสังคม

จังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี
“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอำเซียน”
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
ตัวชี้วัด ๑.๑ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๒ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดชลบุ รีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๓ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๔ จำนวนโครงกำรถนนที่ก่อสร้ำงและบำรุงรักษำเพิ่มขึ้น
ตัว ชี้วัด ๑.๕ สถำนพยำบำลได้รับรองคุณภำพ HA เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเขตพัฒ นำพิเศษภำค
ตะวันออก
ตัว ชี ้ว ัด ๑.๖ เด็ก และวัย แรงงำนมีค วำมรู ้แ ละทัก ษะเป็น ไปตำมควำมต้อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ตัวชี้วัด ๑.๗ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
ตัวชี้วัด ๑.๘ พื้นที่ป่ำต้นน้ำเพิ่มขึ้น
ตราประจาจังหวัดชลบุรี
ตรำจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขำอยู่ริ มทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญ
2 ประกำรของจังหวัด คือ “ทะเล” หมำยถึงควำมเป็นเมืองชำยทะเลที่อุดม
สมบูรณ์ และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมำยถึงเขำสำมมุข อันเป็นที่ตั้งของ
ศำลเจ้ำ แม่ส ำมมุข อัน ศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ เป็น ที ่เ คำรพของชำวชลบุร ี ตลอดจน
ประชำชนทั ่ว ไป ซึ่ง ต่ำ งมีค วำมเชื่อ ตรงกัน ว่ำ ศำลเจ้ำ แม่ส ำมมุข สำมำรถ
ดลบัน ดำลให้ควำมคุ้มครองผู้ที่มำเคำรพกรำบไหว้ให้พ้นจำกภยันตรำยต่ำงๆ
ได้ โดยเฉพำะกำรออกไปประกอบอำชีพจับปลำในท้องทะเล เขำสำมมุขจึง
กลำยเป็น ปูช นียสถำนและสัญ ลักษณ์สำคัญ ยิ่งแห่งหนึ่งของชำวชลบุรีมำโดย
ตลอด
คาขวัญประจาจังหวัดชลบุรี
“ทะเลงำม ข้ำวหลำมอร่อย อ้อยหวำน จักสำนดี ประเพณีวิ่งควำย”

ดอกไม้และต้นไม้ประจาจังหวัด

ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ป่า ชื่อ วิทยำศำสตร์ Pterocarpus
Macrocarpus Kurz พรรณ ไม้ช นิด นี ้จ ัด อยู ่ใ นวงศ์ถั ่ว (Papilionoideae) เป็น ไม้ย ืน ต้น ขนำด
ใหญ่ สูง 15-25 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตำลดำแตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มี
ดอกระหว่ำ งเดือ นมีน ำคม-เดือ นเมษำยน โดยลัก ษณะดอกออกเป็น ช่อที่ซ อกใบ กลีบ ดอกสีเหลือ ง
อ่อ น และมีก ลิ ่น หอมอ่อ นๆ ส ำหรับ กำรน ำไปใช้ป ระโยชน์ เช่น เนื ้อ ไม้ใ ช้ป ลูก สร้ำ งอำคำร
บ้ำนเรือน แก่น ให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้ำ เปลือกให้น้ำฝำดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้ำได้ดี ใบผสมกับน้ำใช้ส ระ
ผม และประโยชน์ใ นทำงสมุน ไพร คือ แก่น มีร สขมฝำดร้อ น ใช้บ ำรุง โลหิต แก้ก ระษัย แก้
คุดทะรำด แก้ผื่นคัน และขับปัสสำวะพิกำร
ที่ตั้ง และอาณาเขต
จั ง หวั ด ชลบุ รี ตั้ ง อยู่ ในภำคตะวั น ออกของประเทศไทย หรื อ ริ ม ฝั่ ง ทะเลตะวั น ออกของอ่ ำ ว
ไท ย ป ร ะ ม ำ ณ เส้ น รุ้ งที่ 12 อ ง ศ ำ 30 ลิ ป ด ำ -13 อ งศ ำ 43 ลิ ป ด ำ เห นื อ แ ล ะ เส้ น แ ว ง
ที่ 100 องศำ 45 ลิปดำ-101 องศำ 45 ลิปดำตะวันออก ระยะทำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 34 (ถนนสำยบำงนำ-ตรำด) รวมระยะทำงประมำณ 81 กิโลเมตร นอกจำกนี้ยังมี
เส้นทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทำง 79 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลำ
ในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำทีเท่ำนั้น
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ (4,363 ตำรำงกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่
ประเทศไทย (พื้นที่ของประเทศไทยประมำณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตำรำงกิโลเมตร)
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก
ติดกับชำยฝั่งทะเลตะวันออกของอ่ำวไทย

เขตการปกครอง

จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตกำรปกครองออกแบ่งเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้ำน กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครแหลมฉบัง
และเทศบำลนครเจ้ำพระยำสุรศักดิ์ เทศบำลเมือง 10 แห่ง เทศบำลตำบล 35 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล 50 แห่ ง และมีรูป แบบกำรปกครองพิเศษ 1 แห่ ง คือ เมืองพัทยำ แยกจำกกำรปกครองของ
อ ำเภอบำงละมุ ง เนื่ อ งจำกเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วระดั บ นำนำชำติ ซึ่ งมี ก ำรเจริญ เติ บ โตอย่ ำ งรวดเร็ ว
อ ำเภอทั้ ง 11 ของจั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ แ ก่ อ ำเภอเมื อ งชลบุ รี อ ำเภอพนั ส นิ ค ม อ ำเภอ
พำนทอง อำเภอบ้ำนบึง อำเภอศรีรำชำ อำเภอเกำะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอ
บำงละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกำะสีชัง
ประวัติเมืองชล
จังหวัดชลบุ รี เป็น ดิน แดนที่ป รำกฏขึ้นมำในหน้ำประวัติศำสตร์ตั้งแต่สมัยทวำรวดี ขอม และ
สุโขทัย แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลำยเมืองกระจัดกระจำยกันอยู่ห่ำงๆ
โดยในทำเนี ยบศักดินำหัวเมืองสมัยอยุธยำกำหนดให้ช ลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวำ ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อ
ตำบลสำคัญของชลบุ รีปรำกฏอยู่ เรียงจำกเหนือลงใต้ คือ เมืองบำงทรำย เมืองบำงปลำสร้อย เมือง
บำงพระเรือ (ปั จจุ บัน คือบำงพระ) และเมืองบำงละมุง แม้ว่ำจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วย
ทรัพยำกรทั้งบนบกและในทะเล มีกำรทำไร่ ทำนำ ทำสวน และออกทะเลมำแต่เดิม นอกจำกนี้ยังมีกำร
ติดต่อกับชำวจีนที่ล่องเรือสำเภำเข้ำมำค้ำขำยกับกรุงสยำมด้วย
ดินแดนที่เรียกว่ำจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอำศัยอยู่มำตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์แล้ว คือสำมำรถ
ย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำพำนทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อำศัยอยู่ โดยชนกลุ่ม
นี้นิยมใช้ขวำนหินขัดเพื่อกำรเก็บหำล่ำไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและกำไล ภำชนะเครื่องปั้นดินเผำซึ่งมีลำยที่เกิด

จำกกำรใช้เชือกทำบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจำกนี้ยังพบเศษอำหำรทะเลพวกหอย ปู และปลำอีก
ด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีกำรขุดสำรวจที่ตำบลพนมดี อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบรำณ
ก่อนประวัติศำสตร์โคกพนมดี ทำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ ภำยในเนื้อที่ 4,363 ตำรำงกิโลเมตรของชลบุรี อดีต
เคยเป็นที่ตั้งเมืองโบรำณที่มีควำมรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญำ
แร่ โดยอำณำเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน
เมืองพระรถ
ในสมัยทวำรวดีและสมัยลพบุรี ประมำณ 1,400-700 ปีก่อน บริเวณตำบลหน้ำพระธำตุ อำเภอ
พนัสนิคมในปัจจุบัน มีร่องรอยของเมืองใหญ่ชื่อ “เมืองพระรถ” ตั้งอยู่ในที่รำบลุ่มซึ่งแม่น้ำหลำยสำยไหลมำ
บรรจบกันเป็ น แม่น้ ำพำนทอง โดยสำมำรถใช้แม่น้ำสำยนี้เป็นทำงคมนำคมติดต่อกับเมืองศรีมโหสถใน
จั ง หวั ด ปรำจี น บุ รี (ปั จ จุ บั น คื อ บริ เวณบ้ ำ นสระมะเขื อ บ้ ำ นโคกวั ด และบ้ ำ นหนองสะแก อ ำเภอ
ศรี มโหสถ) จนไปถึงอำเภออรั ญ ประเทศได้ อี กทั้ งยังมีเส้ น ทำงเดิ น เท้ ำเชื่ อมไปถึงจังหวัดระยองและ
จั น ทบุ รี ผ่ ำนเมื องพญำเร่ซึ่ งเป็ น เมื องโบรำณส ำคัญ อีก แห่ งหนึ่ งของชลบุ รี เมื องพระรถจึงกลำยเป็ น
ศูนย์กลำงกำรคมนำคมของชลบุรีในยุคนั้น
นอกจำกนี้ นักโบรำณคดียังสำรวจพบว่ำเมืองพระรถเป็นเมืองโบรำณยุคเดียวกับเมืองศรีพโล หรือ
เก่ ำ กว่ำเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจำกปรำกฏว่ำ มี ท ำงเดิ น โบรำณเชื่ อ มต่ อ สองเมื อ งนี้ ในระยะทำงประมำณ 20
กิโลเมตร
เมืองศรีพโล
“เมืองศรีพโล” ตั้งอยู่บริเวณบ้ำนอู่ตะเภำ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี หน้ำเมืองมีอำณำ
เขตจรดตำบลบำงทรำยในปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบรำณวัตถุหลำยอย่ำง เช่น พระพุทธรูปทองคำ สัมฤทธิ์
แก้วผลึก ขันทองคำ ถ้วยชำมสังคโลกคล้ำยของสุโขทัย จระเข้ปูน และก้อนศิลำมีรอยเท้ำสุนัข เป็นต้น นัก
โบรำณคดีสันนิษฐำนว่ำเมืองศรีพโลเป็นเมืองในสมัยขอมเรืองอำนำจแห่งภูมิภำคอุษำคเนย์ และอำจจะมี
อำยุ ร่ ว มสมั ย กั บ ลพบุ รี ซึ่ ง อยู่ ห ลั ง ยุ ค อู่ ท อง และก่ อ นยุ ค อยุ ธ ยำคื อ ประมำณปี พ.ศ. 1600-1900
จำกกำรขุดค้นทำงโบรำณคดีทำให้ทรำบว่ำ ตัวเมืองศรีพโลตั้งอยู่ใกล้กับปำกน้ำบำงปะกง โดย
เมื่อประมำณ 600 ปีก่อนในสมัยสุโขทัย เมืองนี้มีฐำนะเป็นเมืองท่ำชำยทะเลที่มั่งคั่ง เปิดรับเรือสำเภำจำก
จีน กัมพูชำ และเวียดนำม ให้มำจอดพักก่อนเดินทำงต่อไปยังปำกน้ำเจ้ำพระยำ (เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำกำแพง
เมืองศรีพโลได้ถูกทำลำยไปหมดสิ้นจำกกำรก่อสร้ำงถนนสุขุมวิท จึงไม่เหลือร่องรอยทำงโบรำณคดีไว้ให้
ศึกษำ) ต่อมำในสมัยอยุธยำเมืองศรีพโลก็ค่อยๆหมดควำมสำคัญลง อำจเพรำะปำกแม่น้ำตื้นเขินจำกกำร
พั ด พำสะสมของตะกอนจ ำนวนมหำศำล ประชำชนจึ งย้ ำยถิ่ น ฐำนลงมำสร้ำ งเมื อ งใหม่ ที่ “บำงปลำ
สร้ อย” ซึ่งก็คือ “เมืองชลบุ รี ” ในปั จจุ บั น (วัดใหญ่ อินทำรำมในตัวเมืองชลบุ รีปัจจุบัน ยังปรำกฏภำพ
จิตรกรรมฝำผนังกำรค้ำขำยระหว่ำงคนไทย จีน และฝรั่ง บ่งบอกถึงบรรยำกำศกำรค้ำขำยอันคึกคักใน
อดีต)

เมืองพญาเร่
“เมืองพญำเร่” ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง เป็นเมืองยุคทวำรวดีเช่นเดียวกับเมือง
พระรถ เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตที่สูง ห่ำงจำกเมืองพระรถประมำณ 32 กิโลเมตร ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี
2 ชั้น ชั้นแรกมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมำณ 600 เมตร โดยคูเมืองและคัน
ดินของตัวเมืองชั้นนอกทำงด้ำนเหนือยังคงปรำกฏเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน
เมืองพญำเร่มีกำรติดต่อกับเมืองพระรถอยู่เนืองๆโดยใช้คลองหลวงเป็นเส้นทำงสัญจร ปัจจุบัน
ลำคลองนี้ยังคงอยู่ โดยเป็นคลองสำยสำคัญและมีควำมยำวที่สุดของจัง หวัดชลบุรี ทุกวันนี้กำรทำนำใน
อำเภอพนั ส นิ คมและอำเภอพำนทอง ยังคงอำศัยน้ำจำกคลองนี้ เนื่ องจำกมีแควหลำยสำยแตกสำขำ
ออกไป แควใหญ่ที่สุด คือ แควที่เกิดจำกทิวเขำป่ำแดง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมืองชลบุรีปรำกฏเป็นหลักฐำนในทำเนียบศักดินำหัวเมือง ตรำเมื่อ พ.ศ. 1919 มีฐำนะเป็นเมือง
จัตวำ ผู้รักษำเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหำสมุทร” ศักดินำ 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกำลสมเด็จ
พระบรมรำชำธิรำช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยำถูกทัพพม่ำล้อมอยู่นั้น กรมหมื่น
พิพิธซึ่งเป็ นพระเจ้ำลูกยำเธอองค์ห นึ่ งในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกำ
ได้กลับ มำเกลี้ยกล่อมรวบรวมชำยฉกรรจ์ทำงหั วเมืองภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บำงละมุง
ชลบุรี และปรำจีนบุรี เข้ำร่วมกองทัพ อ้ำงว่ำจะยกไปช่วยกรุงศรีอยุธยำรบพม่ำ ในครั้งนั้นชำวชลบุรีได้ให้
กำรสนับสนุนเข้ำร่วมทัพเป็นจำนวนมำก จนกระทั่งเมืองชลบุรีแทบจะกลำยเป็นเมืองร้ำง
เมื่ อ กรมหมื่ น เทพพิ พิ ธ ยกไพร่ พ ลไปตั้ งมั่ น ที่ ป รำจี น บุ รี แ ล้ ว จึ งมี ห นั งสื อ กรำบบั งคมทู ล พระ
เจ้ ำ อยู่ หั ว เอกทั ศ น์ ณ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยำ ขออำสำช่ ว ยป้ อ งกั น พระนคร แต่ พ ระเจ้ ำ อยู่ หั ว เอกทั ศ น์ ท รง
พระรำชดำริว่ำ กรมหมื่ นเทพพิพิธเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงจนถูกเนรเทศมำแล้วครั้งหนึ่ง กำรที่มำเรียกระดม
ผู้คนเข้ำเป็นกองทัพโดยพลกำรครั้งนี้ก็เป็นกำรทำผิดกฎมณเทียรบำล จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ยกกองทัพจำกกรุง
ศรีอยุธยำไปปรำบกรมหมื่นเทพพิพิธจนบอบช้ำ จำกนั้นพม่ำยังได้ส่งกองทัพเข้ำโจมตีกองทัพกรมหมื่น พิพิธ
จนแตกพ่ำย จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยำเสียแก่พม่ำเมื่อ พ.ศ. 2310 ชำวชลบุรีได้ให้ควำมร่วมมือกับสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินมหำรำชในกำรกอบกู้อิสรภำพอย่ำงใกล้ชิด จนสำมำรถกอบกู้เอกรำชกลับคืนมำได้สำเร็จ
สมัยกรุงรัตโกสินทร์
สมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 พระอินทอำษำชำวเมืองเวียงจันทน์ ได้พำ
ชำวลำวจำนวนหนึ่งอพยพเข้ำมำขอพึ่งพระบรมโพธิสมภำร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ไปตั้งถิ่นอำศัย
อยู่ ร ะหว่ ำงเมื อ งชลบุ รี แ ละฉะเชิ งเทรำ (บริ เวณเมื อ งพนั ส นิ ค มในปั จ จุ บั น ) ครั้ น ต่ อ มำสมั ย รั ช กำลที่
4-6 พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ของสยำม ได้เสด็จประพำสชลบุรีหลำยหน เนื่องจำกชลบุรี
เป็นเมืองชำยทะเลที่มีทัศนียภำพงดงำม เหมำะแก่กำรพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร
มำกนัก

จนถึงปี พ.ศ. 2350 พระสุนทรโวหำร (สุนทรภู่) รัตนกวีของไทย ได้เดินทำงจำกกรุงเทพมหำนคร
ไปเยี่ยมบิดำที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ได้เขียนไว้ในนิรำศเมืองแกลงกล่ำวถึงเมืองต่ำงๆ เมื่อเข้ำถึงเขต
จังหวัดชลบุรีตำมลำดับจำกเหนือไปใต้ คือ บำงปลำสร้อย หนองมน บ้ำนไร่ บำงพระ บำงละมุง นำ
เกลือ พัทยำ นำจอมเทียน ห้วยขวำง และหนองชะแง้ว (ปัจจุบันเรียกบ้ำนชำกแง้ว อยู่ในเขตอำเภอบำง
ละมุง ซึ่งเป็นทำงที่จะไปอำเภอแกลง จังหวัดระยองได้)
ในช่ ว ง พ.ศ. 2437 รั ช สมั ย พระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำลที่ 5 ได้ ท รง
เปลี่ยนแปลงระบบกำรปกครองรำชอำณำจักรที่เป็นหัวเมืองเล็กๆแบบโบรำณ ยุบรวมเข้ำด้วยกัน ให้อยู่
ภำยใต้บังคับบัญชำของกระทรวงมหำดไทยหน่วยงำนเดียว ดังมีบันทึกว่ำ “รวมหัวเมืองทำงลำน้ำบำงปะ
กง คือ เมื องปรำจี น บุ รี 1 เมืองนครนำยก 1 เมืองพนมสำรคำม 1 เมืองฉะเชิงเทรำ 1 รวม 4 หั วเมือ ง
เป็ น เมืองมณฑล 1 เรีย กว่ำ มณฑลปรำจีน ” ตั้งที่ว่ำกำรมณฑล ณ เมืองปรำจีน ต่อเมื่อโอนหั วเมื องใน
กรมท่ำมำขึ้นกระทรวงมหำดไทย จึงย้ำยที่ทำกำรมณฑลลงมำตั้งที่เมืองฉะเชิงเทรำ เพรำะขยำยอำณำเขต
มณฑลต่อลงไปทำงชำยทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมืองบำงละมุง เพิ่มให้อีก 3 รวมเป็น 7
เมืองด้วยกัน แต่คงเรียกชื่อว่ำมณฑลปรำจีนอยู่ตำมเดิม
ครั้นถึงช่วงปี พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกำลที่ 6 ได้ทรงรวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็น “ภำค” โดยมีอุปรำช
เป็นผู้ปกครอง มีอำนำจเหนือสมุหเทศำภิบำล มีด้วย กัน 4 ภำค คือ ภำคพำยัพ ภำคปักษ์ใต้ ภำคอีสำน
และภำคตะวันตก สำหรับภำคกลำงให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่ำงเดิม เรียกว่ำมณฑลอยุธยำ มี อุปรำชปกครอง
แทนสมุหเทศำภิบำล กำรปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภำคและมีตำแหน่งอุปรำชเช่นนี้ยกเลิกเมื่อวันที่ 31
มีนำคม 2468 ในสมัยรัชกำลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่ำงเดิม ในลักษณะที่มีจำนวนมำก
ถึง 20 มณฑล และภำยใน 10 ปีต่อมำ คือก่อน พ.ศ. 2475 ได้ยุบลงเหลือเพียง 10 มณฑลเป็นครั้งสุดท้ำย
สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี
1. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยำ พื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดชลบุรีมีเมืองศรีพโลและเมืองพระรถตั้งอยู่
แล้ว โดยทุกวันนี้ยังมีหลักฐำนควำมเป็นเมืองบำงอย่ำงปรำกฏชัดอยู่
2. ยุคกรุงศรีอยุธยำ เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอำจเสื่อมไปแล้ว และมีชุมชนที่รวมกันอยู่หลำย
จุ ด ในลั ก ษณะเป็ น บ้ ำ นเมื อ ง อำทิ บำงทรำย บำงปลำสร้ อ ย บำงพระเรื อ บำงละมุ ง ฯลฯ
3. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 ช่วงย่อยๆ ได้แก่
ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. 2440 หรือ ร.ศ. 115) ช่วงนี้จังหวัดชลบุ รียังไม่เกิดขึ้น แต่ได้มีเมืองต่ำงๆ ในพื้นที่
เกิดขึ้นแล้ว คือ เมืองบำงปลำสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบำงละมุง
ช่วงสอง (หลั ง พ.ศ. 2440-2475) ขณะนั้นคำว่ำ “จังหวัด” มีใช้แห่ งเดียวในรำชอำณำจักร คือ จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร เข้ำใจว่ำคำว่ำ “เมืองชลบุรี” มีชื่อเรียกในช่วงนี้ โดยมีอำเภอเมืองบำงปลำสร้อย (ที่ตั้งตัว
เมือง) อำเภอพำนทอง อำเภอบำงละมุง และอำเภอพนัสนิคม อยู่ในเขตกำรปกครองระยะต้น ต่อมำใน
ระยะหลั ง ปี พ.ศ. 2460 จึ ง มี อ ำเภอศรี ร ำชำและอ ำเภออื่ น ๆ เกิ ด ขึ้ น รวมกั น อยู่ ใ นเขตเมื อ งชลบุ รี

ช่วงสาม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปั จ จุ บั น) มีกำรเปลี่ ยนแปลงรูป กำรปกครองประเทศครั้งใหญ่ จำก
ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชเป็นระบอบประชำธิปไตย โดยพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรบริหำรแห่ง
รำชอำณำจักรสยำม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตกำรปกครองแบบ “เมือง” ทั่วรำชอำณำจักร แล้วตั้งขึ้น
เป็ น “จังหวัด ” แทน โดยมีข้ำหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ ปกครองบังคับ บัญ ชำ เมืองชลบุรีจึงกลำยเป็ น
จังหวัดชลบุรี และเปลี่ยนข้ำหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปัจจุบันชลบุรีมีประชำกรประมำณ 1,509,125 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นผู้โยกย้ำยเข้ำมำทำงำนในภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทว่ำเมื่อพูดถึงผู้คนพื้น
ถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะพบว่ำคนชลบุรีมีอำชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นำไร่ ทำปศุสัตว์ และทำเหมืองแร่
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่ำเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่ำย ประหยัดอดออม เอำกำรเอำ
งำน หนักเอำเบำสู้ มีควำมเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มำเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภำพบ้ำนเมืองของ
ชลบุรีจะเจริญรุดหน้ำไปมำก อีกทั้งมีผู้คนต่ำงถิ่นโยกย้ำยเข้ำมำอำศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่ำคน
เมืองชลก็ยังคงรักษำขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงำมของตนเอำไว้อย่ำงเหนียวแน่น สะท้อนออกมำ
ในรูปแบบงำนเทศกำลประจำปีต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนบุญกลำงบ้ำน และงำนเครื่องจักสำนพนัสนิคม งำน
ประเพณีวันไหล (งำนก่อพระทรำยวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรำนต์ งำนประเพณีกองข้ำวอำเภอศรีรำชำ
งำนประเพณี วิ่งควำยอัน คึกคักสนุ กสนำน รวมถึงงำนแห่ พ ระพุ ทธสิ หิ งค์และงำนกำชำดชลบุรี เป็ นต้น
เหล่ำนี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ควำมโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่ำงชัดเจน
คนเมื อ งชลในปั จ จุ บั น นั บ ถื อ ศำสนำพุ ท ธมำกถึ ง 97 เปอร์ เซ็ น ต์ ส่ ว นที่ เหลื อ นั บ ถื อ ศำสนำ
คริสต์ อิสลำม และอื่นๆ โดยผสมผสำนควำมเชื่อควำมศรัทธำในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์เข้ำไว้ในศำสนำที่ตนนับถือ
ด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกำลกิน เจประมำณเดือนตุล ำคมของทุ กปี ผู้ คนที่ศรัท ธำก็จะพำกันนุ่งขำวห่ ม
ขำว งดกำรบริโภคเนื้อสัตว์ แล้วเดินทำงไปร่วมสวดมนต์บำเพ็ญทำนยังโรงเจต่ำงๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี หรือ
อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทำงไปที่เขำสำมมุข เพื่อสักกำระและขอพรจำกเจ้ำ
แม่สำมมุข บริเวณเขำสำมมุขซึ่งไม่ห่ำงจำกหำดบำงแสน และอ่ำงศิลำ สองตัวอย่ำงนี้คือควำมเชื่อของชำว
จีนที่ผสำนรวมเป็นเนื้อเดียวกับควำมศรัทธำท้องถิ่น จนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้
ชลบุรีเป็นย่ำนชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสำยแต้จิ๋ว
ซึ่งเชี่ยวชำญกำรค้ำ และมีบทบำทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และเข้ำมำ
ตั้งถิ่นฐำนในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ (รัช กำลที่ 2-3) อยู่แถบชำยทะเลเมืองบำงปลำสร้อย ทำกำรค้ำ และ
ประมงอย่ ำงกว้ ำงขวำงจนมี เหลื อ ส่ งออกไปยังต่ ำงประเทศ อี ก ทั้ งเป็ น ผู้ น ำอ้ อ ยเข้ ำมำปลู ก และริเริ่ ม
อุตสำหกรรมน้ำตำลทรำยแถบอำเภอบ้ำนบึง อำเภอพำนทอง และอำเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ำ
มำในสมัยรัชกำลที่ 5 มักทำอำชีพปลูกผัก และเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สำหรั บชนชำวลำวนั้นอพยพ
เข้ำมำช่วงรัชกำลที่ 3 มีอำชีพทำไร่ ทำนำ และมีควำมสำมำรถพิเศษในกำรทำหัตถกรรมจักสำน ส่วนชำว

มุ ส ลิ ม อพยพเข้ ำ มำตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยำ ปั จ จุ บั น มี อ ำชี พ ท ำสวนผลไม้ ไร่มั น ส ำปะหลั ง และค้ ำ ขำยใน
ตลำด เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศำสนำ
ศักยภำพ และควำมโดดเด่นในหลำยด้ำนของเมืองชลทั้งหมดดังกล่ำว จึงกลำยเป็นต้นทุนที่มั่งคั่ง
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ชลบุรีกลำยเป็น “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพำทิศ” ที่พร้อมเปิดประตู
ออกสู่สังคมโลกได้อย่ำงสมภำคภูมิ...
การเดินทาง
ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทำงคมนำคมดีที่สุด จังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยมีระบบกำรคมนำคม
ขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้ำน ทั้งกำรขนส่งทำงบก ทำงเรือ และทำงอำกำศ รวมทั้งมีกำรขนส่งทำง
ท่อสำหรับสินค้ำเหลว ได้แก่ น้ำมันและสำรเคมี กำรคมนำคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันอำศัย
ทำงบกเป็นหลัก นอกจำกนั้นยังมีกำรขนส่งทำงเรือและทำงอำกำศ ซึ่งสำมำรถพัฒนำศักยภำพให้เพิ่มขึ้น
ได้อย่ำงต่อเนื่อง
การขนส่งทางอากาศ
จังหวัดชลบุรีมีสนำมบิน 2 แห่งคือ สนำมฝึกบินบำงพระ และสนำมบินอู่ตะเภำ โดยสนำมฝึกบินบำงพระ
ตั้งอยู่ในอำเภอศรีรำชำ เป็นสนำมฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้เปิดให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ
เพื่อกำรพำณิชย์ทั่วไป
การขนส่งทางน้า
เนื่ องจำกจังหวัดชลบุรีมีสภำพภูมิศำสตร์เอื้ออำนวยต่อกำรขนส่งทำงทะเล กล่ำวคือด้ำนตะวันตกของ
จังหวัดเป็นชำยฝั่งที่มีแนวยำวระยะทำงหลำยร้อยกิโลเมตร โดยหลำยแห่งเป็นชำยหำดที่งดงำม และบำง
แห่ งเหมำะจะเป็ น ท่ ำจอดเรื อ ส่ งผลให้ ช ำยฝั่ งทะเลของจังหวัดมีท่ ำเทีย บเรือประมงและท่ำเที ยบเรือ
สินค้ำ ทั้งที่เป็นท่ำเทียบเรือของเอกชนและท่ำเทียบเรือพำณิชย์สำหรับขนส่งสินค้ำไปต่ำงประเทศ รวมถึง
กำรขนส่งสินค้ำเลียบตำมชำยฝั่งทะเลตะวันออกเข้ำสู่ท่ำเรือกรุงเทพฯ
การขนส่งทางรถไฟ
กำรขนส่ ง ทำงรถไฟของจั งหวั ด ชลบุ รี อ ำศั ย เส้ น ทำงรถไฟสำยตะวั น ออก โดยเริ่ ม ต้ น จำกกรุ งเทพฯ ฉะเชิงเทรำ-อำเภอศรีรำชำ เมื่อรัฐบำลมีโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยนี้ขึ้น เพื่อรองรับกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือน้ำลึกสัตหีบ
ท่ำเรือน้ำลึกนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง และท่ำเรือน้ำลึกนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

การขนส่งทางรถยนต์
กำรขนส่งทำงรถยนต์เป็นระบบกำรคมนำคมสำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี และมีบทบำทมำกขึ้นเรื่อยๆใน
ปัจจุบัน โครงข่ำยนี้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวง โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้ำงเสร็จแล้วเป็น
ระยะทำง 745.497 กิโลเมตร เป็นทำงหลวงแผ่นดินรวมระยะทำง 745.497 กิโลเมตร และระยะทำงต่อ 2
ช่องจรำจรคิดเป็นระยะทำง 1,191.408 กิโลเมตร
ระยะทางจากอาเภอเมืองฯ ไปยังอาเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี
บ้ำนบึง
10.03 กิโลเมตร
พนัสนิคม
26.28 กิโลเมตร
ศรีรำชำ
23.98 กิโลเมตร
พำนทอง
23.48 กิโลเมตร
บำงละมุง
47.25 กิโลเมตร
เกำะสีชัง
24.05 กิโลเมตร
เกำะจันทร์
49.65 กิโลเมตร
หนองใหญ่
53.45 กิโลเมตร
บ่อทอง
59.16 กิโลเมตร
สัตหีบ
85.85 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดชลบุรี ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ฉะเชิงเทรำ
43 กิโลเมตร
สมุทรปรำกำร 64 กิโลเมตร
ระยอง
98 กิโลเมตร
จันทบุรี
164 กิโลเมตร
ตรำด
234 กิโลเมตร

ข้อมูลจำกเว็บไซต์ http://www.chonburi.go.th

อาเภอสัตหีบ
ประวัติความเป็นมาของอาเภอสัตหีบ
เมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.
2496 โดยมีนำยอำเภอคนแรกชื่อ นำย.ชุมพล อุทยำนิก และในปัจจุบันที่ว่ำกำรของอำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่
ถนนเลียบชำยทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบสัตหีบ เป็นสถำนที่สวยงำม ประกอบด้วยภูเ ขำสูงหลำยลูก
สลับซับซ้อน อำกำศร่มรื่นมีทะเลและอ่ำวที่สวยงำมเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อำทิเช่น อ่ำวดงตำล
หำดทรำยสวยของหำดนำงรำ หำดทรำยแก้ว หรือเป็นอ่ำวเตยงำม หรือในชื่อเดิมว่ำ "อ่ำวตำกัน " ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นสถำนที่ตั้งกองบัญชำกำรนำวิกโยธิน ซึ่งอ่ำวเตยงำมแห่งนี้มีเรื่องเล่ำขำเก่ำแก่ว่ำ "ตำกัน" เป็นผู้
มำตั้งรกรำกที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชำยทะเลตะวันออกแห่ งนี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่ำเรือต่ำง ๆ
ที่สัญจร แต่ตำกันเองเป็นผู้มีวิชำอำคมและมีควำม สำมำรถไม่เกรงกลัวต่อเหล่ำโจรสลัดมำตั้งรกรำกที่
สั ต หี บ แห่ งนี้ และต่ อมำเสด็ จ กรมหลวง ชุ มพรเขตอุ ดมศั ก ดิ์ ได้ เห็ น ควำมเหมำะสมของอำเภอสั ต หี บ
เพื่อปรับปรุงเป็นฐำนทัพเรือและได้ทรงรู้จักกับตำกัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่ องรำงของขลังจำกตำกันหลำย
อย่ำง กำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ของทหำรเรือ จึงทำให้ตำกันต้องมำอยู่บริเวณหลังตลำดสัตหีบ ถ้ำ
พิเครำะห์คำว่ำ "สัตหีบ" หลำยท่ำนให้ควำมเห็นว่ำ "สัตต" แปลว่ำ เจ็ด "หีบ" ก็หมำยถึง หีบ ก็น่ำจะแปลว่ำ
หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตำมประวัติเจ้ำแม่แหลมเทียนว่ำได้ นำพระรำชำลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์
ตำมตำนำนที่ได้กล่ำวขำนไว้ด้วย
สภาพทั่วไปของอาเภอสัตหีบ
ขนำดที่ตั้งและอำณำเขตระยะทำงจำกอำเภอสัตหีบถึงศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี ระยะทำง
ประมำณ 86 กิ โ ลเมตร และจำกอ ำเภอสั ต หี บ ถึ งศำลำกลำงจั งหวั ด ระยอง ประมำณ 48 กิ โลเมตร
อำเภอสัตหีบ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้ำน
1) ตำบลสัตหีบ ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจำนวน 9 หมู่บ้ำน
2) ตำบลบำงเสร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจำนวน 11 หมู่บ้ำน
3) ตำบลนำจอมเทียน ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจำนวน 9 หมู่บ้ำน
4) ตำบลพลูตำหลวง ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจำนวน 8 หมู่บ้ำน
5) ตำบลแสมสำร ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจำนวน 4 หมู่บ้ำน
และจำนวนประชำกรทั้งสิ้นในอำเภอสัตหีบมีจำนวน 117,345 คน (ข้อมูลอำจเปลี่ยนแปลงได้)

ขอบเขตอาเภอสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
อำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศใต้ จรดอ่ำวไทย
อำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ และตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง
อำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศตะวันตก จรดอ่ำวไทย
สภาพภูมิประเทศสัตหีบ
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ของอ ำเภอสั ต หี บ เป็ น พื้ น ที่ เขำและเป็ น เนิ น ติ ด ทะเล และเป็ น พื้ น ทรำย
ประมำณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นดินเป็นดินปนทรำย ไม่มีลำน้ำที่สำคัญ มีแต่ลำห้วย ไม่มีภูเขำ
ขนำดใหญ่ในพื้นที่มีแต่ภูเขำขนำดกลำงและภูเขำขนำดเล็กโดยทั่วไปของพื้นที่
สภาพภูมิอากาศสัตหีบ
อ ำเภอสั ต หี บ ในช่ ว งฤดู ห นำว จะเริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ นพฤศจิ ก ำยนถึ ง เดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์
อำเภอสัตหีบในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มตั้ งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน และอำเภอสัตหีบในช่วงฤดูฝน
จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนตุลำคม
ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ
อำเภอสัตหีบมีป่ำไม้ มีป่ำเขำชีโอนซึ่งเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ และยังไม่มีกำรสำรวจแหล่งแร่
ส่วนโบรำณวัตถุ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอสัตหีบ ได้แก่ รูปปั้นของหลวงปู่อี๋ ที่วัดสัตหีบ และรูปจำลองของ
สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ประดิษฐำนอยู่ที่สวนสำธำรณะหนองตะเคียน
คาขวัญอาเภอสัตหีบ
อนุรักษ์เต่าทะเล
อภิวาทหลวงปู่อี๋
ไหว้กรมหลวงชุมพร

เสน่ห์ธรรมชาติ
เขาชีจรรย์พระใหญ่
ถิ่นขจรราชนาวี

ส่วนที่ 10 แหล่งที่มาของข้อมูล

คณะผูด้ ำเนินงำน
ที่ปรึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิชัย
นายสุนทร
นายศิรเมศร์
นายพรชัย
นายณรงค์

หาญพลาชัย
เรืองวัฒนานนท์
พัชราอริยธรณ์
ปิ่นสุวรรณ
สุขเจริญ

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้ให้ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์
นายเจษฎา
รัตนปราการ
นายศุภชัย
ถึงเจริญ
นายเทิดศักดิ์
ตราชูธนวัฒน์
นายคมสรรค์
ภูทอง
นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
นายประจวบ
นากร
นางจันทนา
มงคลพงษ์
นางธนัชพร
เมฆศิรินภาพงศ์

หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานการเงิน

คณะผู้จัดทำข้อมูลสถำนศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายณรงค์
นางกฤตาณัฐ
นายณัฐพล
นายอภิชาติ
นายอภิพัฒน์กิจ
นางสาวศิรินันท์

สุขเจริญ
ผ่องศรี
ชมอินทร์
สมเชื้อ
แก้วเนียม
บัวแก้ว

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

