


ค ำน ำ 
 

 เอกสารเล่มนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งคณะผู้จัดท า
ได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วน เพ่ือให้การแสดงข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและ    ใช้ประโยชน์
ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 

 ข้อมูลที่ได้น ามาบรรจุไว้มีทั้งหมด 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล
งบประมาณการศึกษา  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลทางสังคม  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ฯ 
 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
อนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งแนะน าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้  จะเป็น
สารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการก าหนดทิศทาง  การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว 

 
 
 
       
               
                     
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 



 
 

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ  
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่สร้ำงสรรค์ 

ขยันท ำงำน  ผสำนคุณธรรม 
 

 คือ ปรัชญำกำรท ำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้เป็นหลักในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ  
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำชีพเพ่ือกำรท ำงำน  

 

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

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

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบมุ่งผลิตก ำลังคน ที่มีสมรรถนะ และคุณภำพสู่สำกล”  

  

วัตถุประสงค ์
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมี

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



 
 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ผลิตนักเรียน นักศึกษำภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยของ

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และฝึกอบรมวิชำชีพให้กับแรงงำนนอกระบบเพ่ิมข้ึน 
2.  พัฒนำครู บุคลำกรของวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบให้มีคุณภำพ และได้รับกำรยกย่อง เชิดชูจำก 

สังคม  
3.  พัฒนำวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบให้มีมำตรฐำนในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนทั้งระดับ ปวช. 

ปวส. และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำยคือ สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และ
สมำคมวิชำชีพ 

4.  ผู้บริหำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรมีส่วนร่วม 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1.  มีสถำนประกอบกำรจ ำนวนมำกให้ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี และรับนักศึกษำ

เข้ำฝึกงำน 
2.  มีระบบฐำนข้อมูลที่ท ำงำนประสำนเป็นเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

 3.  บุคลำกรเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
 

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

                                   ควำมเป็นสำกล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  จัดให้มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 3 ฝ่ำยทั้ง 

                                 ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพุทธญาณเรศ 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     
 
 
 
 

  ท้าวมหาพรหม 
 
 
 
 



 
 

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

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

20 ตำรำงวำ 
 
 การจัดตั้ง 

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

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

ในภำคตะวันออก 
 

 ความเป็นมา 

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. นำยวิชัย หำญพลำชัย พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

แผนการภูมิบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2562 

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท ์

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางศันสนีย์   ทกุข์สูญ 

งานบุคลากร 
นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ์

งานการเงิน 
นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ 

งานบัญชี 
นางจันทนา   มงคลพงษ์ 

งานพัสด ุ
นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน ์

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ   นากร 

งานทะเบียน 
นายศุภชยั   ถึงเจริญ 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวสุรีย์พร   บญุน ้าช ู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายณรงค์   สุขเจรญิ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

ฝ่ายวิชาการ 
นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ ์

งานแผนและงบประมาณ 
นายคมสรรค์   ภูทอง 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

งานความร่วมมือในและตา่งประเทศ 
นายเอกชยั   หมื่นใจกล้า 

งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ 
นายขวัญชัย   สงวนพงษ์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ว่าที่ ร.ต.อรรถสทิธิ์  จูปราง 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นายเกียรตชิัย   สาริยะสนุทร 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ ์  วิเศษประสิทธิ ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางส้าเริง  พลเวียง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวพิมลมาศ  เกตุฉาย 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางวิยะวรรณ   ปิ่นโพธิ ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายจิรวัฒน ์ แสงคุณธรรม 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายเจษฎา   รัตนปราการ 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 

งานสื่อสารการเรียนการสอน 
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ   พ่วงพิทกัษ์ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร  น้อยวัฒนกุล 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



 

 

 

แผนภูมิผู้บริหารวทิยาลัยเทคนิคสัตหบี 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์ 

รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายณรงค์   สุขเจริญ 

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 

 
นายวิชัย   หาญพลาชัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 



 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคนคิสัตหีบ 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      

 
 

นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์ 

รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 
 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

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

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

 
 

นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

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

 
 

นายณรงค์   สุขเจริญ 

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

นายวิชัย   หาญพลาชัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

 

 

                แผนภูมิบรหิารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นายเจษฎา  รัตนปราการ 

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตร         
การเรียนการสอน 

   - นางอัจฉรา   นาคอ้าย 
   - นายส่งศักด์ิ  ปาผล 
   - นายเสกสรร  สุติ 
   - นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
   - นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ 
   - น.ส.พิชานันต์   ค ามันรัฐิวุฒิ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร   นอ้ยวัฒนกุล 

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

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
   - นางอัจฉรา  นาคอ้าย 
   - นางสาวดาริน  กีฎามระ 
   - นายเศรษฐพัส  สุวรรณแสนทวี 
   - น.ส.เกศรา  นาคจันทร์ 
   - น.ส.อาทิตยา  ลวดทอง 
   - น.ส.นิภาพร   ชัยปัญญา 
   - นายชินโชติ   ชาญ 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวภิาค ี

น.ส.ฉัตรชนก  มหัทธนวรกนก 

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

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
วา่ที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ  พว่งพิทักษ์ 

เจ้าหน้าท่ีงานสื่อการเรียนการสอน 
   - นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี 
   - นางสาวภัสพร   ชัชวาล 
   - นางสาวปภัสสรา  เกิดผล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   - นางรัชพินทร์  สุดประเสริฐ 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
   - นายทรงวุฒิ  กาฝาก 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
   - นายวีระพรรณ  กระจับเงิน 
แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - นายนาวี  นาวินทรานนท์ 
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
   - นายสมชาย  กาญจนสมคิด 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   - นายคณิต   เมฆศิรินภาพงศ์ 
แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
   - นางรุ่งทิวา   สาริยะสุนทร 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   - นายวชิระ   สุขมหา 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - นายทองค า   แก้วสุข 
แผนกวิชาเครือ่งมือวัดและควบคุม 

   - นายไพโรจน์   ครองตน 

 

หัวหน้าแผนก/แผนกวิชา 

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

   - นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - นางจันทนา   มงคลพงษ์ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - นายคมสรรค์   ภูทอง 
แผนกวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่ง
ทางราง 
   - ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธิ์ 
แผนกวิชาช่างอากาศยาน 
   - นายเอกชัย  หมื่นใจกล้า 
แผนกวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
   - นายสุริยัน  อธิปัตยกุล 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
นางศันสนีย์   ทกุข์สญู 

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป 
   - นางวิลาวัลย์   วรประสพ 
   - น.ส.ละมุล  นากร 
   - น.ส.นฤมล  ปัญญาสิทธิ์ 
   - นางณัฏฐาทิพย์   เลิศบุญชู 

 

งานบุคลากร 
น.ส.ประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ์

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
  - นางจินตนา  จินดาศรี 
  - จ.ส.อ.หญิง สุภาพร  ศรีนางแย้ม 
  - นางวรรณวิไล  ครุฑธา 
  - น.ส.นพมาศ  นาคงาม 

 

งานการเงิน 
นางธนชัพร   เมฆศิรนิภาพงศ ์

 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
  - น.ส.สุจิตรา  ยวนใจ 
  - นายบดีรัฏฐ์  น่ิมเสนาะ 
  - นางสุพรรณี  รักษาแก้ว 
  - น.ส.นุสรา  ทองมา 

 

งานทะเบยีน 
นายศุภชัย  ถึงเจริญ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  - นางชุลีพร   รุหการ 
  - นายนพพล  สุภารักษ ์
  - น.ส.ปาณิสรา  ต้ังมั่นสกุล 
  - น.ส.รัตติกาล  ศรีกงพาน 
  - น.ส.พิไลพร  ทินสี 
  - น.ส.อารีย์รักษ์   ปัตถาวะโร 

 

งานการบญัช ี
นางจันทนา   มงคลพงษ์ 

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

 

งานประชาสัมพันธ ์
น.ส.สุรีย์พร   บุญน้ าช ู

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
 - นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา 
 - นายชาตรี  งามดังนาค 
 - นายสิทธิชัย  ปัญญา 
 - นายณัฐพร   หลักค า 
 - นางศิริอัมพร  พลอินทร์ 

 

งานพสัด ุ
นายเทิดศักด์ิ  ตราชูธนวัฒน์ 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
  - นายอภิสิทธิ์  โคนพันธ์ 
  - นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 
  - น.ส.ผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
  - นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
  - นางลีลาวรรณ  เกตุแก้ว 
  - น.ส.ศศิวิมล  มนัทยา 
  - น.ส.อาทิตยา   พืชพูล 
  - น.ส.กาญจนา   ทรงคาศรี 
  - นายสมชาย  คล้ายย่ิง 
  - นายวีนัส  หมื่นจันทร์ 
  - นายมนต์เสน่ห์ พลเห้ียมหาญ 
  - นายสมชัย   เฉลิมชัยพิพัฒน์ 

 

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ  นากร 

 

เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
  - นายสาโรจน์   อรุณฉาย 
  - นายตรีพงศ์  เลขมาศ 
  - นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
  - นายวราวุธ  สายรัตน์ 
  - นายปฏิวัฒน์   อรรถนาถ 
  - นายอนุวรรต   สารีพันธุ์ 
  - นายสมิง  กลิ่นหอม 
  - นายบุญรอด  คล้ามทุ่ม 
  - นายอุเทน  ดีจริง 
  - นายสาทิพย์  งามประดิษฐ ์
  - น.ส.สมปอง  บัวใบ 
  - นายประหยัด  พรมมา 
  - นายเจน  ครุธวิเศษ 
  - นายสมจิตร  ครุฑวิเศษ 
  - น.ส.บุญจิรา  กาญจนขจรกุล 
  - นางบุญยิน  พรมมา 
  - น.ส.ทิพวรรณ  เอ่ียมลอย 

 
 



 

 

 

แผนภูมบิริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
น.ส.พิมลมาศ  เกตุฉาย 

เจ้าหน้าท่ีงานครุท่ีปรึกษา 
  - น.ส.เกสร์ชุญาณ์  ไชยพิมพ์ 
  - น.ส.วรางคณา  จันทารักษ์ 
  - น.ส.วิภาดา  สมบุญโต 
  - นางพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ 
  - น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ 
  - น.ส.กรรณิการ์  บีกขุนทด 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม 
  - นายวิทวัส  สระเสียงด ี
  - น.ส.วิภาวี  ไชยพงษ์ 
  - น.ส.พิมพ์ใจ  วรประสพ 
  - นางดาวเรือง ศรีพงศ์สุทธ์ิ 
งานนักศึกษาวิชาทหาร 
  - ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์  วิเศษประสทิธ์ิ 
  - ว่าที่ ร.ต.ภวัต  กาญจนวิศิษฏ์ผล 
งานลูกเสือ – เนตรนารี 
  - ว่าที่ ร.ต.อวิภัณฑ์  ปรารถนาแสงกุศล 

  - นายมนัสวี  นาเสงี่ยม 
  - น.ส.วรางคณา  จันทารักษ์ 
  - น.ส.ทัศวรรณ  พุฒนลิ 
  - น.ส.ระพพีร  ครจอหอ 
ชมรม To Be Number One 
  - นายทรงวุฒิ  กาฝาก 
  - นายนพพล  สุภารกัษ์ 
ชมรมดนตร ี
  - นายตรีพงศ์  เลขมาศ 
  - นายนพพล  เพ็งน ู
  - นายสมัคร  อินทร์เลิศ 
ชมรมกีฬา 
  - นายสิทธิชัย  ปัญญา 
  - น.ส.พรรณิภา  สุทธิผล 
อ.ว.ท 
  - น.ส.ณัฐกฤตา  สีทิม 
ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม 
  - น.ส.สยุมพร  กุมพันธ์ 
  - น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์ใหญ ่

 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ ์ วิเศษประสิทธิ์ 

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 
  - น.ส.สุรีย์พร  บุญน้ าชู 
  - น.ส.สิรินทร  มูลสวัสด์ิ 
  - นายนพพล  สุภารักษ์ 
  - นายทศพร  สมบูรณ์ 
  - น.ส.พรหมพร  อินทรสิงห์ 
  - นายอนุชัย  สุริยมาศ 
  - นายมนตรี    เวียงค า 
  - นายธเนศ   งอกสี 
  - น.ส.วชิราภรณ์  ฤทธิเลิศ 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นางวิยะวรรณ   ปิ่นโพธิ ์

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

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชมุชน 

นายจิรวัฒน ์แสงคุณธรรม 

เจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 
  - นายมนตรี  ปัญจขันธ์ 
  - นายสุคนธ์  อุดมทรัพย์ 
  - นายถนัด  เฟืองมะลิ   
  - นายธวัชชัย   รัตนะ 
  - นายสมหมาย  สมแก้ว 
  - นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง 
  - นายมนัสวี  นาเสง่ียม 
  - นายเสกสรรค์  สุติ 
  - น.ส.กิตติยาภรณ์  รถทอง 
  - นายส่งศักด์ิ  ปาผล 
  - นางโสภา  แบบอย่าง 
  - นายเสฏฐวุฒิ   สารบุรุษ 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางส าเริง  พลเวียง 

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวและ 
การจัดหางาน 
  - นางวรินทร  ม่วงเขาแดง 
  - น.ส.สยุมพร  กุมพันธ์ 
  - นายสาครินทร์  สุขสม 
  - นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา 
  - น.ส.อังคณา  ชวนชม 
  - น.ส.สุดารัตน์  ข าวัฒนพันธุ์ 
  - น.ส.ณัฐากร   พรมศรี 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายณรงค์   สุขเจริญ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายคมสรรค์   ภูทอง 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

  - นายณัฐพล  ชมอินทร ์
  - นายอภิชาติ  สมเชื้อ 
  - นายอภพิัฒน์กิจ  แก้วเนียม 
  - น.ส.ศิรินันท์  บัวแก้ว 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

 

 

งานความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ 

นายเอกชยั  หมื่นใจกลา้ 

 
เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือและ
ต่างประเทศ 

  - นายพิเชษฐ์  มีมั่งค่ัง 
  - น.ส.ศิริวัตร  ลวดทอง 
  - นางจินตนา  จินดาศรี 
  - นายเทอดศักดิ ์ เงินมูล 

 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.อรรถสทิธิ์  จูปราง 

 
 เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

  - นายจุตติ  ประนมศรี 
  - นายขวัญชยั  สงวนพงษ ์
  - นายประดิษฐ์  แฝงจันดา 
  - น.ส.ณัฐณิชา   จอมเกาะ 
  - น.ส.ขวัญมงคล  จุลพันธ ์

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ ์

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิต 
การค้าและประกอบธุรกิจ  

  - นางพิมพรรณ   ปัญจขันธ ์
  - น.ส.สิรินทร  มูลสวัสดิ์ 
  - นางพัสสดุา   เรอืงวัฒนานนท ์
  - น.ส.ปาณิสรา  ตั้งมั่นสกุล 
  - น.ส.นันทิยา   อู่ทอง 
  - นายวนัสวิน   จุ้นแดง 
  - น.ส.สุธิดา   น้ าเงิน  
  - น.ส.พรนภา  สังข์กรณ์ 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นายเกียรติชยั  สาริยะสุนทร 

เจ้าหน้าที่การวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

   - นายชูสกุล  พรหมมาศ 
  - นางสิริอร   สกุลเดช 
   - นายเกรียงศักดิ์  ปานคล้าย 
   - นายเกียรติชาย  เกตุแก้ว 
   - นางสจี   พรหมมาศ 
   - นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา 
   - นายบรรดาศักดิ์   สุกใส 
   - น.ส.ยุพาภรณ์  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  - นายส่งศักดิ์  ปาผล 
  - นางอนุธิดา  ทองพรวน 
  - นายโนริ  บิลโต๊ะหมาด 



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

1 นายสารินทร์ หงษ์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี ✓ "คนดีมีน ้าใจในอ้าเภอสัตหีบ 

สารสนเทศ ได้รับรางวัล "คนดีมีน ้าใจในอ้าเภอสัตหีบ ประจ้าปี 2562" 

ประจ้าปี 2562" จากสภาวัฒนธรรมอ้าเภอสัตหีบ จากสภาวัฒนธรรมอ้าเภอสัตหีบ

2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล - ไทยลูกทุ่ง (ชาย) ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล - ไทยลูกทุ่ง (หญิง) ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

5 การพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

6 การประกวดการพูดสนทรพจ์ภาษาจีนกลาง ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

7 การเล่านิทานพื นบ้าน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5

8 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

9 การตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองประวัติศาสตร์ชาติไทย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

10 งานเช่ือม GTAW&GMAW&SMAW ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

11 งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 11

12 งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ

13 งานเช่ือมเสมือนจริง WELDING SIMULATOR ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

ประเภทเด่ียว ผ่านรอบคัดเลือก

14 การออกแบบและผลิต ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ

15 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

16 การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

17 การติดตั งและควบคุมไฟฟ้า ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

18 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6

19 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

20 การประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

21 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

22 การจัดการระบบเครือข่าย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

23 เทคโนโลยีเครือข่าย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

24 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

25 การจัดท้าและน้าเสนอขายรายการน้าเท่ียว ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

26 การผสมเคร่ืองด่ืม Classic Bartender ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย

27 งานเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

28 งานเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

29 งานปรับอากาศยานยนต์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

30 งานปูน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 11

31 การปรับค่าแรงบิดและการห้ามลวดเพ่ือความปลอดภัย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

(ช่างอากาศยาน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

32 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัล "องค์การมาตรฐานดีเด่น ✓ "องค์การมาตรฐานดีเด่น 

ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษา

สถานศึกษาขนาดใหญ่" จังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่"



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

33 ฟุตซอล (ทีมชาย) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง

34 วอลเลย์บอล (ทีมชาย) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง

35 บาสเกตบอล (ทีมชาย) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญทอง

36 บาสเกตบอล (ทีมหญิง) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง

37 เปตอง (หญิงคู่) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง

38 เปตอง (ชายคู่) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

39 เปตอง (ทีมหญิง 3 คน) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

40 ชู๊ตติ ง (ชาย) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ

รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

41 ชู๊ตติ ง (หญิง) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

42 เซปักตะกร้อ (ทีมเด่ียวหญิง) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน

43 เซปักตะกร้อ (ทีมชุดหญิง) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญเงิน

44 เซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง

45 หมากล้อม (คู่ชาย) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง

46 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น 60 กิโลกรัม ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

47 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น 69 กิโลกรัม ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

48 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น 81 กิโลกรัม ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

49 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่น 45 กิโลกรัม ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ชลบุรี กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ

รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง

50 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่น 57 กิโลกรัม ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

51 ว่ิง 100 ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

52 ว่ิง 200 เมตร หญิง ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

53 ว่ิง 200 เมตร ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

54 ว่ิง 400 เมตร หญิง ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง

55 ว่ิง 800 เมตร ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

56 ว่ิง 5,000 เมตร ชาย (คนท่ี 1) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

57 ว่ิง 5,000 เมตร ชาย (คนท่ี 2) ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

58 ว่ิง 4x100 เมตร หญิง ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ

รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง

59 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร หญิง ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง

60 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร หญิง ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง

61 ว่ิงผลัดเมดเลย์ หญิง ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

62 ว่ิงผลัดเมดเลย์ ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

63 ว่ิงข้ามรั ว 110 เมตร ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง

64 ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทองแดง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

65 เดินทน 5,000 เมตร ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

66 ว่ิงวิบาก 2,000 เมตร ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง

67 พุ่งแหลน ชาย ✓ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน

68 การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2020 ✓ SPU Logistics Packaging

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม Competition 2020

วิทยาเขตชลบุรี ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

69 เคร่ืองทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกาย ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน ระดับเหรียญทอง

70 เคร่ืองอัดไส้กรอกด้วยระบบนิวแมติกส์ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญทอง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

71 เคร่ืองย่อยขวดพลาสติก ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

72 เคร่ืองท้าไอศกรีม 2 in 1 ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง

73 เคร่ืองป้ัมกระดุมผ้าก่ึงอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

เข้าร่วมประกวด

74 เคร่ืองโรยเส้นสนามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญ ทองแดง

75 Happy Souvenirs ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ระดับเหรียญเงิน

76 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเกมส์เพ่ือการบัญชี ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

77 ชุดจ้าลองการถือท้ายเรือ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

78 เคร่ืองกั นทางรถไฟตรวจจับแรงส่ันสะเทือน ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญ เงิน

79 อุปกรณ์รีดเลือดพร้อมชีลสาย V2 ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

80 ชุดฝึกความรู้ความเข้าใจในการเคล่ือนไหว ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

81 เคร่ืองแจ้งเตือนระดับน ้าผ่านเครือข่ายNB-IOT V2 ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

82 ระบบเตือนภัยหมู่บ้านอัจฉริยะ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ ภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ระดับเหรียญทอง

83 Leaf and Weed Shredding Machine ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

(น้าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

84 Solar Power Lining Machine ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ

(น้าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ) รองชนะเลิศอันดับ 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญเงิน ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญทองแดง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2562

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ระดับการแข่งขันประเภทผลงาน

85 Smart villages base on internet of thing ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ

(น้าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลชมเชย  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับเหรียญทองแดง ระดับเหรียญทอง

86 การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ✓ มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

เข้าร่วมแข่งขัน

87 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ✓ มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

เข้าร่วมแข่งขัน

88 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม Cobot ✓ มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

เข้าร่วมแข่งขัน

89 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช./ปวส. ✓ มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

(Automated Guided Vehical Robot : AGV) เข้าร่วมแข่งขัน

90 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ✓ มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

เข้าร่วมแข่งขัน
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ข้าราชการครู 104

พนักงานราชการ 18

ลูกจ้างประจ า 4

ครูพิเศษสอน 63

ลูกจ้างช่ัวคราว 51

รวม 248

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
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51

สรุปจ ำนวนบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ผู้บริหาร

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ครูพิเศษสอน

ลูกจ้างชั่วคราว



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 5 5 1 4 5

รวมผู้บริหาร 5 5 1 4 5

2. ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน 3 3 2 1

รวมข้าราชการพลเรือน 3 3 2 1

3. ข้าราชการครู

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3 3 3 1 2

แผนกวิชาการบัญชี 3 3 1 2 1 2

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 2 2 2 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 4 1 2 1 4

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 1 1 1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 4 2 1 1 1 3

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 4 1 5 1 1 3 1 4

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 12 1 13 3 3 1 5 1 1 7 5

แผนกวิชาช่างอากาศยาน 1 1 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 10 10 3 1 4 2 1 6 3

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 1 4 3 1 2 2

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 10 1 11 1 1 2 3 4 6 5

แผนกวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 2 2 1 1 1 1

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 5 5 4 1 5

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 3 3 2 1 1 2

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 2 10 2 1 4 2 1 6 4

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 5 1 6 3 1 2 6

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 15 17 5 1 7 1 3 1 7 9

รวมข้าราชการครู 67 37 104 13 2 7 13 33 17 14 5 4 51 49

4. พนักงานราชการ

พนักงานราชการครู 6 12 18 3 15

รวมพนักงานราชการ 6 12 18 3 15

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวน

ต าแหน่ง

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตรี

ครูผู้ช่วย

สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ต  า
กว่

า 
ป.

ตรีคศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับต าแหน่ง



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับต าแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวน

ต าแหน่ง

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตรี

ครูผู้ช่วย

สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ต  า
กว่

า 
ป.

ตรีคศ.1

5. ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3 3

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2 2 2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 2

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 1 1 1

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 3 3 3

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 2 2 4 4

แผนกวิชการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 3 3 3

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 1 4 4

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 2 6 6

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 4 4 4

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 4

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 1 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 8 15 1 14

แผนกวิชาการบัญชี 3 3 3

ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ 3 4 7 5 2

รวมครูพิเศษสอน 32 31 63 1 60 2

6. ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างประจ า 3 1 4 4

รวมลูกจ้างประจ า 3 1 4 4

7. ลูกจ้างชั วคราว

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 2 2 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 3 3 1 2

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 3 3 1 2



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับต าแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวน

ต าแหน่ง
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ย

หญิ
ง

รว
ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตรี

ครูผู้ช่วย

สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ต  า
กว่

า 
ป.

ตรีคศ.1

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์บ่มเพาะ การค้า ฯ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 1 2 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 2 2 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ 1 3 4 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคีฯ 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2 2 2

เจ้าหน้าท่ีเอกสารงานพิมพ์ 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 1 1 1

เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 1 1 1

ช่วยราชการ ส านักนโยบายและแผน 1 1 1

พนักงานปกครอง 3 1 4 4

พนักงานขับรถยนต์ 3 3 3

นักการภารโรงและแม่บ้าน 6 4 10 10

รวมลูกจ้างชั วคราว 14 37 51 1 21 29

รวมท้ังส้ิน 127 121 248 5 62 145 36

    

งานบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที  1 กรกฎาคม 2562



ผู้บริหาร

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

2 นายพรชัย  ป่ินสุวรรณ รองผู้อ านวยการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 9 ม.ค. 51 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการ

นักนักศึกษา

3 นายสุนทร  เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อ านวยการ คอม. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 6 ก.ค.35 ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการ

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

4 นายณรงค์   สุขเจริญ รองผู้อ านวยการ คอม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 28 พ.ค.27 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อ านวยการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์ รองผู้อ านวยการ คอม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 9 พ.ค. 37 ฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ข้าราชการพลเรือน

6 นางชุลีพร   รุหการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน งานปวช. การเลขานุการ 7 มิ.ย. 26 ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

7 นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินฯช านาญงาน บธ.ม.การบัญชี 1 ก.ย.32 ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานการเงิน

8 นางพรรณเพ็ญ   ชังเภา เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน) ศษ.ม.บริหารการศึกษา 1เม.ย. 58 ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์

 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

9 นางวิยะวรรณ   ป่ินโพธ์ิ ครู คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร 2 เม.ย. 55 การโรงแรม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน และการท่องเท่ียว หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน กร.

ครูท่ีปรึกษาแผนก กร.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

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



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

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

10 นางพิมพรรณ   ปัญจขันธ์ ครู คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร 22 เม.ย. 56 การโรงแรม ครูนิเทศ กท.

ศศ.บ.บัญชี และการท่องเท่ียว ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ กร. กท.

ครูงานปกครอง กร. กท.

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

11 นางสาวฉัตรชนก   มหัทธนวรกนก ครู บธ.ม.การจัดการการท่องเท่ียว 16 ต.ค. 58 การโรงแรม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และการท่องเท่ียว ครูแนะแนว กร. กท.

แผนกวิชาการบัญชี 

12 นางจันทนา มงคลพงษ์ ครูช านาญการ ศศม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 10 มิ.ย. 34 การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บธ.บ.การบัญชี หัวหน้างานการบัญชี

ครูท่ีปรึกษาแผนก บช.

13 นางสุพัฒนา อุดมทรัพย์ ครูช านาญการ บธ.บ.บริหารท่ัวไป 26 ก.ย. 26 การบัญชี ครูงานปกครอง บช.

คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร

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

ป.บัณฑิตวิชาฃีพครู ครูนิเทศสาขาวิชาการบัญชี

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

15 นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร ครูช านาญการ ค.อ.ม. เคร่ืองกล 14 พ.ย. 37 ช่างเขียนแบบ หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

วท.บ เทคโนโลยีการผลิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชบ.

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

ครูงานปกครอง ชบ.

16 นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา ครูช านาญการ คอ.บ. เคร่ืองกล 28 พ.ค. 27 ช่างเขียนแบบ ครูท่ีปรึกษาแผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

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

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 นางสายชล   สุขน่ิม ครูช านาญการพิเศษ วทม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 1 ก.ค. 34 เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

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

ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนการสอน

19 นายปพนพัทธ์   พิมพ์คต ครูช านาญการ วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 12 ต.ค.41 เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน สท.

ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร

20 นางสาวประกายวรรณ   ธรรมสังวาลย์ ครู วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, 1 พ.ค. 57 เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบุคลากร

คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมฯ

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

21 นางสจี   พรหมมาศ ครูช านาญการ คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร, 1 ก.ย. 52 เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

คอ.บ.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน เทคโนโลยีพ้ืนฐาน

ครูงานปกครอง สท.

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 นายคมสรรค์   ภูทอง ครูช านาญการ ปร.ด. บริหารจัดการอาชีวะฯ แขนงวิจัย 1 พ.ย. 43 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอ.บ.เทคโนโลยีคอมฯ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร ครูนิเทศ คธ.

ครูงานปกครอง คธ. / ครูแนะแนว คธ.



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

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

23 นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ ครูช านาญการ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 6 พ.ค. 36 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูท่ีปรึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปว.ค.การบริหารการอาชีวศึกษา

24 นางสาวธนาภรณ์   ทวีสุข ครู คบ.นวัตนกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 21 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ คธ.

25 นางกชพร   รัตนปราการ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 เม.ย. 56 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน (เทียบโอน)

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

26 นายสมชาย   กาญจนสมคิด ครูช านาญการ ค.อ.ม. เคร่ืองกล 8 พ.ค. 24 ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

คอ.บ.เช่ือมประสาน

27 นายสุริยัน   อธิปัตยกุล ครูช านาญการ คอ.บ.เช่ือมและประสาน 9 ก.ค. 24 ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

28 นายสุคนธ์   อุดมทรัพย์ ครูช านาญการ คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมประสาน 1 ก.ค. 26 ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

29 นายธรรมศักด์ิ  อ้ึงวัฒนศิริกุล ครูผู้ช่วย คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เช่ือมประกอบ 19 ก.พ. 61 ช่างเช่ือมโลหะ ครูงานปกครอง ชช.

30 นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง ครูผู้ช่วย คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 ก.พ. 61 ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชช.

ครูนิเทศ ชช.

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

31 นายวชิระ   สุขมหา ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า, คอ.บ.ไฟฟ้า 8 มิ.ย. 26 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

32 นายเกียรติชัย   สาริยะสุนสทร ครูช านาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้าก าลัง, อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 26 ก.ค. 38 ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

33 นายประจวบ   นากร ครูช านาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้าก าลัง 20 มิ.ย. 51 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ปท.ส.เทคนิคไฟฟ้าก าลัง



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

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

34 นายขวัญชัย   สงวนพงษ์ ครูช านาญการ ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน 20 มิ.ย. 51 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ

ครูแนะแนว ชฟ.

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

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชฟ.

ปวค.วิชาชีพครู

36 นายเกียรติชาย   เกตุแก้ว ครูช านาญการ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 พ.ย. 43 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ปทส.ไฟฟ้าก าลัง

37 นายเจษฎา   รัตนปราการ ครู วศ.บ.ไฟฟ้า 22 เม.ย. 56 ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

38 นายตรีพงษ์   เลขมาศ ครู ค.อ.ม.ไฟฟ้าก าลัง 13 ม.ค. 57 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

ค.อ.บ.ไฟฟ้าก าลัง ท่ีปรึกษาชมรมดนตรี

39 นายบดีรัฏฐ์   น่ิมเสนาะ ครู วศ.บ.ไฟฟ้าหลักสูตรสองภาษา 16 ต.ค.58 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ป.วิชาชีพครู ครูนิเทศสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

ศษม. บริหารการศึกษา

40 นายมนัสวี  นาเสง่ียม ครูผู้ช่วย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 15 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานลูกเสือ - เนตรนารี

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

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

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน

42 ว่าท่ีเรือตรีอวิภัณฑ์  ปรารถนาแสงกุศล ครูผู้ช่วย ปทส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง 19 ก.พ. 61 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานลูกเสือ - เนตรนารี

เทคนิคไฟฟ้าก าลัง



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

43 นางสาววรางคณา   จันทารักษ์ ครู ค.อ.บ.ไฟฟ้าก าลัง 1 ก.พ. 62 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานลูกเสือ - เนตรนารี

เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

44 นายเอกชัย  หม่ืนใจกล้า ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 พ.ค.35 ช่างซ่อมอากาศยาน ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

ปทส.เคร่ืองมือกล หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน

หัวหน้างานความร่วมมือในและต่างประเทศ

45 นายนาวี   นาวินทรานนท์ ครูช านาญการ วท.บ.เกษตรกลวิธาน 16 ก.ย. 34 ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ศศ.ม.ธุรกิจการเกษตร

46 นายฉัตรชัย   ฤกษ์สังเกตุ ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 พ.ค. 38 ช่างยนต์ ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชย.

ปทส.เคร่ืองกล ครูท่ีปรึกษาแผนก ชย.

47 นายจุตติ ประนมศรี ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.เคร่ืองกล 21 พ.ค. 24 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

48 นายบุญเสริม   เรืองสุทธิ ครูช านาญการ คอ.ม.เคร่ืองกล 7 ต.ค. 39 ช่างยนต์ ครูแนะแนว ชย.

ปทส.เคร่ืองกล

49 นายถนัด   เฟืองมะลิ ครูช านาญการ คอ.ม.เคร่ืองกล 19 พ.ค. 40 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปทส.เคร่ืองกล

50 นายสมหมาย   สมแก้ว ครู คอ.ม.เคร่ืองกล 7 ม.ค.54 ช่างยนต์ ครูนิเทศ ชย.

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แผนกวิชาช่างอากาศยาน

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

51 นายอรรถสิทธ์ิ   จูปราง ครู คอ.ม.เคร่ืองกล 9 ม.ค. 51 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชย.

คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

52 นายเสกสรรค์  สุติ ครูผู้ช่วย คอ.บ.อุตสาหกรรมบัณฑิต 19 ก.พ. 61 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงาน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

53 นายอภิสิทธ์ิ  โคนพันธ์ ครูผู้ช่วย คอ.บ.อุตสาหกรรมบัณฑิต 19 ก.พ. 61 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

54 นายวราวุธ  สายรัตน์ ครูผู้ช่วย วศบ.วิศวกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 19 ก.พ. 61 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

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

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีปรึกษาชมรม To Be Number One

56 นางสาวรจนา   กนกมหกุล ครูช านาญการ ปทส.เคร่ืองมือกล 19 พ.ค. 40 เทคนิคพ้ืนฐาน

57 นายเกรียงศักด์ิ   ปานคล้าย ครูช านาญการ กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 28 พ.ค. 27 เทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

คอ.บ.เช่ือมประสาน

58 นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม ครูช านาญการ ปทส.เคร่ืองมือกล 1 พ.ย. 43 เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

59 นายวีระพรรณ กระจับเงิน ครูช านาญการ คอบ.อุตสาหการเคร่ืองมือกล 1 ธ.ค. 38 ช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

60 นายช านาญ   คล้ายศรี ครูช านาญการ คอ.ม.เคร่ืองมือกล 31 พ.ค. 25 ช่างกลโรงงาน

คอ.บ.เคร่ืองมือกล
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61 นายทัศนัย   มีเฉลา ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล,คอ.บ. 21 พ.ค. 24 ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษา ชก.

ครูแนะแนว ชก.

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

63 นายบุญทวี   ละอองศรี ครูช านาญการพิเศษ คอ.ม.เคร่ืองกล 9 พ.ค. 37 ช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ ชก.

ปทส.เคร่ืองมือกล

64 นายธวัชชัย รัตนะ ครูช านาญการ ปทส.เคร่ืองมือกล 1 พ.ย. 43 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

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

66 นายวีระศักด์ิ บุญเถ่ือน ครูช านาญการ วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิต 15 พ.ค. 61 ช่างกลโรงงาน

67 นายประดิษฐ์ แฝงจินดา ครูผู้ช่วย อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 17 มิ.ย. 59 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ

ป.บัณฑิตวิชาครู

68 จ.ส.อ.หญิงสุภาพร  ศรีนางแย้ม ครูผู้ช่วย ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 ส.ค. 60 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

ป.โท สาขาประเมินผลทางการศึกษา ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชก.

ประเมินผลทางการศึกษา

69 นายณรงค์  ไทยสา ครูผู้ช่วย คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 19 ก.พ. 61 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชก.

วิศวกรรมอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

70 ว่าท่ี ร.ต.ชัยพฤกษ์   วิเศษประสิทธ์ิ ครูช านาญการ คอ.บ.อุตสาหกรรม-เคร่ืองมือกล 19 พ.ค.26 เทคนิคระบบขนส่งทางราง ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

หัวหน้างานปกครอง

เจ้าหน้าท่ีงานนักศึกษาวิชาทหาร
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71 นายปรัชญา  สุขน่ิม ครูผู้ช่วย ว.ศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 19 ก.พ. 61 เทคนิคระบบขนส่งทางราง เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน (หลักสูตรพิเศษ)

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

72 นายไพโรจน์ ครองตน ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้า 1 ก.ค.36 เคร่ืองมือวัดและควบคุม หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม

73 นายธีระยุทธ นุ้ยนุ่น ครูช านาญการพิเศษ วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, 25 มิ.ย. 25 เคร่ืองมือวัดและควบคุม เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน (หลักสูตรพิเศษ)

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม

74 นายบรรจง ศักด์ิวนิชล ครูช านาญการ อส.บ.เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 1 พ.ค. 35 เคร่ืองมือวัดและควบคุม เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชว.

ทางอุตสาหกรรม ครูงานปกครอง ชว.

วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน

75 นายไมตรี ชินศิริวัฒนา ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้า 1 พ.ค. 35 เคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูนิเทศสาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุม ครูท่ีปรึกษาแผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

76 นายนพพร น้อยวัฒนกุล ครูช านาญการ คอ.ม.หลักสูตรและการสอนอาชีวะ 12 ม.ค. 38 เคร่ืองมือวัดและควบคุม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุม ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชว.

ครูแนะแนว ชว.

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

77 นายสมบัติ อินยิน ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้าควบคุม 10 มิ.ย. 34 เมคคาทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

วศ.บ.เทคโนโลยีวัดคุม ครูงานปกครอง ชม.

78 นายวิรุณชัย  คล้ายเดือน ครูผู้ช่วย วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 ส.ค. 60 เมคคาทรอนิกส์ ครูนิเทศ ชม.

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

79 นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง ครูผู้ช่วย คอบ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 ส.ค. 60 เมคคาทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
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แผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

80 นายทองค า แก้วสุข ครูช านาญการ คอ.ม.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 พ.ค. 35 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

81 นายสุคนธ์ พุ่มศรี ครูช านาญการพิเศษ คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 20 พ.ค. 26 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูงานปกครอง ชอ.

82 นายมนตรี ปัจขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 29 ต.ค. 33 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

83 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์ ครูช านาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3 พ.ค. 36 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

84 นางชลิดา สิงห์ป้อง ครูช านาญการพิเศษ คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 23 พ.ค. 31 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูแนะแนว ชอ.

85 นายชูสกุล พรหมมาศ ครูช านาญการ วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้าส่ือสาร 1 ก.ย. 52 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

คอ.มวิศวกรรมไฟฟ้า

86 นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม ครู คอบ.คุรุศาสตร์วิศวกรรม 1 ธ.ค. 59 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

คอม.อิเล็กทรอนิกส์

87 นายเทอดศักด์ิ  เงินมูล ครูผู้ช่วย ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตไฟฟ้า 26 ก.พ. 61 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือในและต่างประเทศ

วศ.ม.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า

88 นายส่งศักด์ิ  ปาผล ครูผู้ช่วย ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรม 26 ก.พ. 61 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงาน โรงเรียนสัตหีบ

คอ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ

89 นางสาวปาริฉัตร์   สุขเจริญ ครูช านาญการ คอ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 1 ก.ย. 52 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล

แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

90 นายคณิต  เมฆศิรินภาพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 พ.ค. 27 ช่างก่อสร้าง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
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91 นายธวัชชัย  เจริญลาภ ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 5 ต.ค.24 ช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชส.

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

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

บธ.บ.การจัดการงานก่อสร้าง ครูแนะแนว ชส.

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

94 นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ ครูช านาญการ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 ก.ย. 32 ช่างก่อสร้าง ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชส.

95 นางสาววิภารัตน์  ชาวสวน ครูช านาญการ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 ต.ค 38 ช่างก่อสร้าง ครูงานปกครอง ชส.

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

96 นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ ครูช านาญการ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 21 พ.ค. 25 สามัญ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กศ.ม. บริหารการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี (เงินสวัสดิการ)

97 นางศันสนีย์ ทุกข์สูญ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยา 17 ธ.ค. 27 สามัญ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

นศ.บ.ประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

ค.บ.สังคมศึกษา

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

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

กศม. บริหารการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานปกครองกลาง

100 นางวรกัญญา ขวัญม่วง ครูช านาญการ ศศบ.ภาษาอังกฤษ 24 พ.ย. 40 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน สามัญ

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

101 นางส าเริง พลเวียง ครูช านาญการ วท.บ.เคมี 9 ม.ค. 38 สามัญ หัวหน้างานแนะแนวชีพและการจัดหางาน

ป.บัณฑิต
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102 นายเทิดศักด์ิ ตราชูธนวัฒน์ ครูช านาญการ บธ.ม.การจัดการท่ัวไป 1 ก.พ. 54 สามัญ หัวหน้างานพัสดุ

ค.บ.คณิตศาสตร์

103 นางอัจฉรา  นาคอ้าย ครูช านาญการพิเศษ วทบ.อาหารและโภชนาการ 1 พ.ย. 37 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด

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

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

105 นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง ครู ศศบ.ภาษาอังกฤษ 15 ส.ค.54 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือในและต่างประเทศ

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

ศบ.สังคมศาสตร์

107 นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ ครู ค.บ.ภาษาอังกฤษ 16 ต.ค. 58 สามัญ หัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวชีพและการจัดหางาน

108 นางวรินทร  ม่วงเขาแดง ครู ศศบ.ภาษาไทย 22 เม.ย. 56 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน (เทียบโอน)

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวชีพและการจัดหางาน

109 นางจินตนา  จินดาศรี ครู ศศบ.ภาษาอังกฤษ 7 ม.ค. 54 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

ป.บัณฑิตวิชาครู เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือในและต่างประเทศ

110 นางสาวเกสร์ชุญาณ์  ไชยพิมพ์ ครู วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสคร์) มข. 2 เม.ย. 55 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

111 นายเศษฐพัส   สุวรรณแสนทวี ครูช านาญการพิเศษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ 1 ก.พ. 62 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

112 นางสิริอร   สกุลเดช ครูช านาญการ ป.เอก วิจัยและประเมินผลการศึกษา 14-พ.ย.-37 สามัญ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ



1 นายนพรัตน์   รุ่งเรืองจินดา พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 1 ต.ค. 55 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

ครูท่ีปรึกษาแผนก ชอ.

เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

2 นางสาวผ่องเพ็ญ   ศรีสุวรรณ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ศศ.บ. บริหารธุรกิจการจัดการ 15 ธ.ค. 57 การโรงแรม เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

บธ.บ.บริหารธุรกิจการท่องเท่ียวโรงแรม

3 นางอนุธิดา   ทองพรวน พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 1 มิ.ย. 59 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ

ครูท่ีปรึกษาแผนก ทร.

ครูแนะแนว ทร.

4 นายปิติภัทร   ศรีค าภา พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 มิ.ย. 59 การโรงแรม เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

5 นางสาวปวีณา   ชาติมนตรี พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 1 มิ.ย. 59 การโรงแรม เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

6 นางสาวภัสพร   ชัชวาล พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 1 ก.ย. 59 เทคโนโลยีระบบราง เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน ชอ.

คอม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนการสอน

(แขนงอิเล็กทรอนิกส์)

7 นายสมเกียรติ  สมพอง พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู วศ.อ. ครุศาสตร์อุตสาหการ 1 ก.ย. 59 เทคโนโลยีระบบราง ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ทร.

ครูงานปกครอง ชก.

8 นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ย. 59 ช่างซ่อมอากาศยาน เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชอย.

ครูท่ีปรึกษาแผนก ชอย.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลพนักงานราชการครู ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษ



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลพนักงานราชการครู ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีบรรจุ ประจ าฝ่าย/แผนกวิชา หน้าท่ีงานพิเศษ

9 นายปิฏิวัฒน์   อรรถนาถ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู อส.บ. เทคโนโลยีการเช่ือม 1 ก.ย. 59 ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครูแนะแนว ชช. / NDT

10 นางสาวสิรินทร   มูลสวัสด์ิ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 1 ก.ย. 59 ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ศูนย์บ่มเพาะ)

เจ้าหน้าท่ีงานปกครองกลาง

11 นางสาวพิมลมาศ   เกตุฉาย พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1 ก.ย. 59 สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

12 นางสาววิภาดา  สมบุญโต พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1 ก.ย. 59 สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

13 นางพิมพ์ลดา   เรืองสุทธิ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บ.ธ.บ.บริหารธุรกิจการจัดการ 1 ก.ย. 59 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา / ครูแนะแนว บช.

14 นางสาวละมุล   นากร พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ. การตลาด 1 ก.ย. 59 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป

15 นางสาวสุกาญจน์ดา   สายค าวงษ์ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู คอ.ม. คุรุศาสตร์ไฟฟ้า 3 เม.ย. 60 ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครูงานปกครอง ชฟ.

16 นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 1 ส.ค. 61 การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป

17 นางโสภา   แบบอย่าง พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู บธ.บ. การจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม 1 ส.ค. 61 การโรงแรม ครูนิเทศสาขาวิชาการโรงแรม

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

18 นายถิรวุฒิ   ธรรมเจริญ พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครู อสบ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1 เม.ย. 62

คอม.อิเล็กทรอนิกส์



1 นางสาวอุมาพร  สอนนุช ครูพิเศษสอน ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ 2 มิ.ย. 57 เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ สท.

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

ครูท่ีปรึกษาแผนก สท.

ครูแนะแนว สท.

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

ครูนิเทศ สท.

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

4 นางสาวณัฐณิชา   จอมเกาะ ครูพิเศษสอน คบ.คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 16 ก.ค. 61 เทคโนโลยีพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ

5 นางสาวรัตนพร   เกล้ียงมีศรี ครูพิเศษสอน กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา 17 มิ.ย. 62 เทคโนโลยีพ้ืนฐาน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 นางสาวยุพาภรณ์   ฤทธ์ิเรืองรุ่ง ครูพิเศษสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 ม.ค. 51 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

7 นางสาวกรรณิการ์   บีกขุนทด ครูพิเศษสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 ก.ค. 51 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

8 นางสาวพิมพิมล  โฉลกเหมาะ ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 มิ.ย. 61 เขียนแบบเคร่ืองกล ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชบ.

วิศวกรรมอุตสาหการ ครูแนะแนว ชบ.

9 นายสมบัติ  หิริโอตัปปะ ครูพิเศษสอน คอ.บ.เช่ือมประสาน 1 ต.ค. 60 ช่างเช่ือมโลหะ

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หน้าท่ีงานพิเศษประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หน้าท่ีงานพิเศษประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

10 นายทัศนัย  สมบุญโต ครูพิเศษสอน วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 ก.ค. 52 ช่างเช่ือมโลหะ ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชช.

ครูท่ีปรึกษาแผนก ชช.

11 นายวนัสวิน  จุ้นแดง ครูพิเศษสอน คอบ. เทคโนโลยีการเช่ือม 18 ธ.ค. 60 ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

12 นายชัชวุฒิ  นราศรี ครูพิเศษสอน วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 6 ส.ค. 55 ไฟฟ้าก าลัง ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชฟ.

13 นายอนุวรรต  สารีพันธ์ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2 มิ.ย. 57 ไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

14 นางสาวปาณิสรา  ต้ังม่ันสกุล ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2 พ.ย. 59 ไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ครูท่ีปรึกษาแผนก ชฟ.

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

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

16 นางสาวกัญญ์ชลา  ช่างแต่ง ครูพิเศษสอน ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต 11 มิ.ย. 61 การโรงแรมและการท่องเท่ียว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

17 นายธชาพัฒน์  คงมณี ครูพิเศษสอน คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 พ.ค. 60 ช่างยนต์ ครูงานปกครอง ชย.

18 นายธีรพล   อมรมุกดากุล ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลัง 3 ม.ค. 61 ช่างยนต์

19 นายเสฏฐวุฒิ   สารบุรุษ ครูพิเศษสอน คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 มิ.ย. 62 ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

วิศวกรรมเคร่ืองกล

แผนกวิชาช่างช่างยนต์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว



ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หน้าท่ีงานพิเศษประจ าฝ่าย/แผนกวิชา
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ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

20 นายนพพล  สุภารักษ์ ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีการผลิต 2 พ.ย. 55 เทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน พฐ.

ท่ีปรึกษาชมรม To Be Number One

เจ้าหน้าท่ีงานปกครองกลาง

21 นายนพพล  เพ็งนู ครูพิเศษสอน วท.บ. เทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรม 14 ต.ค. 51 เทคนิคพ้ืนฐาน ท่ีปรึกษาชมรมดนตรี

22 นายทศพร  สมบูรณ์ ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต 19 ธ.ค. 59 เทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานปกครองกลาง

23 นางสาววิภาวี   ไชยพงษ์ ครูพิเศษสอน วิศวกรรมอุตสาหการ 4 มิ.ย. 62 เทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

24 นางสาวนันทิยา  อู่ทอง ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 พ.ย. 56 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

25 นางสาวธนัชพร  วงษ์มหา ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 พ.ย. 58 ช่างกลโรงงาน

26 นายวิทวัส  สระเสียงดี ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 พ.ค. 60 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

27 นายวิศิษฐ์  สุขกาย ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี 1 มิ.ย. 61 ช่างกลโรงงาน

แม่พิมพ์และเคร่ืองมือ

28 นายปรีดี  บูรณะสิน ครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มิ.ย. 61 ช่างกลโรงงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

29 นายบรรดาศักด์ิ   สุกใส ครูพิเศษสอน อสบ.ออกแบบเคร่ืองกล 4 มิ.ย. 62 ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ



ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หน้าท่ีงานพิเศษประจ าฝ่าย/แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

30 นางสาวรักชนก  ใยลีอ่าง ครูพิเศษสอน คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 มิ.ย. 60 เมคคาทรอนิกส์

31 นางสาวณัฐสุดา  เกียรติธิวัฒน์ ครูพิเศษสอน คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 มิ.ย. 60 เมคคาทรอนิกส์ ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชม.

32 นางสาวพิชญ์ชนก  อ่ิมพิทักษ์ ครูพิเศษสอน คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 มิ.ย. 61 เมคคาทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษาแผนก ชม.

33 นางสาวศิริวรรณา   ฐาปนะดิลก ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4 มิ.ย. 62 เมคคาทรอนิกส์ ครูแนะแนว ชม.

34 นายวีระพล  ด าเนินพาณิชย์ ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 7 พ.ค. 56 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ ชอ.

โทรคมนาคม

35 ว่าท่ี ร.ต.ภวัต กาญจนวิศิฏ์ผล ครูพิเศษสอน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 22 พ.ค. 60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ ชอ.

โทรคมนาคม เจ้าหน้าท่ีงานนักศึกษาวิชาทหาร

36 นายสมัคร  อินทร์เลิศ ครูพิเศษสอน วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต 3 ม.ค. 61 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีปรึกษาชมรมดนตรี

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ป.ตรี

คอ.ม.ครุศาสตร์

37 นายชาตรี  งามดังนาค ครูพิเศษสอน ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 3 ม.ค. 61 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

38 นายโนริ   บิลโต๊ะหมาด ครูพิเศษสอน คอ.ม วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 16 ต.ค. 61 ช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ

วศ.บ วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ครูท่ีปรึกษาแผนก ชส.

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
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ข้อมูลครูพิเศษสอน ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

39 นางสาวณัฐกฤตา  สีทิม ครูพิเศษสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 9 มิ.ย. 57 วิชาสามัญ ท่ีปรึกษา อ.ว.ท.

40 นายสาครินทร์  สุขสม ครูพิเศษสอน วท.ม.ฟิสิกส์ 23 มิ.ย. 57 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวชีพและการจัดหางาน

41 นางสาวระพีพร  ครจอหอ ครูพิเศษสอน คบ.ภาษาอังกฤษ 1 ก.ค. 57 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานลูกเสือ - เนตรนารี

42 นางสาวทัศวรรณ  พุฒนิล ครูพิเศษสอน คบ.ฟิสิกส์ 15 พ.ค. 58 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานลูกเสือ - เนตรนารี

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

43 นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา ครูพิเศษสอน คบ.การสอนภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 58 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวชีพและการจัดหางาน

44 นายรังสี  ศิริไปล์ ครูพิเศษสอน M.E.d.Teaching Eng AS Aforeign language 1 ต.ค. 57 วิชาสามัญ
(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)  ด้านภาษาอังกฤษ

ก.ศบ. ภาษาอังกฤษ

45 นายพิเชษฐ์ มีม่ังค่ัง ครูช านาญการ คบ.พลศึกษา 1 ต.ค. 60 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือในและต่างประเทศ

46 นางสาวพรรณนิภา  สุทธิผล ครูพิเศษสอน ศษ.บ.พลศึกษา 2 ต.ค. 59 วิชาสามัญ ท่ีปรึกษาชมรมกีฬา

47 นายสิทธิชัย  ปัญญา ครูพิเศษสอน คบ.คณิตศาสตร์ 2 พ.ค. 59 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

ท่ีปรึกษาชมรมกีฬา

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

48 นางสาวอังคณา  ชวนชม ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์บัณฑิต เอกสังคมศึกษา 4 พ.ย. 59 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวชีพและการจัดหางาน

49 นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ ครูพิเศษสอน คบ.เอกสังคมศึกษา 1 มิ.ย. 61 วิชาสามัญ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

50 นายภูมิภัทร   วะลับ ครูพิเศษสอน คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 พ.ย. 61 วิชาสามัญ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
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51 นายณัฐพร   หลักค า ครูพิเศษสอน ศน.บ. วิชาเอกการสอนภาษาไทย 4 มิ.ย. 62 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

52 นางสาวจุฑาทิพย์   สิงห์น้อย ครูพิเศษสอน ร.บ.รัฐศาสตร์บัณฑิต 1 ก.ค. 62 วิชาสามัญ

53 นางลีลาวรรณ   เกตุแก้ว ครูพิเศษสอน ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 4 ก.ย. 58 วิชาสามัญ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

แผนกวิชาการบัญชี

54 นางสาวเตือนใจ  ภักดีล้น ครูพิเศษสอน บธ.บ.บริหารการบัญชี 7 พ.ค. 56 การบัญชี ท่ีปรึกษาชมรวิชาชีพ บช.

55 นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ ครูพิเศษสอน ศศบ.ศึกษาศาสตร์บัญชี 26 พ.ย. 58 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน บช.

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

56 นางสาวสุธิดา  น้ าเงิน ครูพิเศษสอน บัญชีบัณฑิต 1 มิ.ย. 61 การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ

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

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

59 Ms.Mary Ann Gaspar Umanngil ครูพิเศษสอน Bachelor of Science in nursing 15 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ

60 Mrs.Lynette Calaoa Kilitoy ครูพิเศษสอน Bachelor of Art in Education 15 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ

61 Mr.John Well Brett ครูพิเศษสอน Technical Deiploma 2 ก.ค. 61 ภาษาอังกฤษ

62 Ms.Huang  Na ครูพิเศษสอน ภาษจีนนานาชาติ 10 มิ.ย. 62 ภาษาจีน 

63 Ms.Wang Limei ครูพิเศษสอน ภาษจีนนานาชาติ 20 มิ.ย. 62 ภาษาจีน 



1 นายสมิง  กล่ินหอม (ผู้ช่วยช่างไม้ฯ) ช2 ป.6 1-ก.ย.-40 เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี

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

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

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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน ประจ าฝ่าย



เจ้าหน้าท่ีธุรการ

1 นางศิริอัมพร   พลอินทร์ จนท.งานประชาสัมพันธ์ ปวส.การจัดการท่ัวไป 1 ก.ย. 29

2 นางสาวพิชานันต์   ค ามันรัฐิวุฒิ เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 62

3 นางสาวจุรีมาศ   ป่ินแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล บธ.บ.การบัญชี 16 มิ.ย. 40

4 นางธนิดา   ยอดแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 11 มิ.ย. 53

5 นางสาวชัญญานุช   สุดพุ่ม เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 ธ.ค. 57

6 นางสุพรรณี   รักษาแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน      ปวส.การบัญชี 1 ธ.ค. 57

7 นางสาวนุสรา   ทองมา เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน ปวส.การตลาด 1 ธ.ค. 57

8 นางสาวศศิวิมล   มนัทยา เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 มิ.ย. 54

9 นางสาวอาทิตยา   พืชพูล เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 ก.ค. 61

10 นางสาวกาญจนา   ทรงคาศรี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 18 มี.ค. 62

11 นางสาวรัตติกาล   ศรีกงพาน เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 2 ต.ค. 49

12 นางสาวพิไลพร   ทินสี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ต.ค. 58

13 นางสาวอารีย์รักษ์   ปัตถาวะโร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ก.ย. 61

14 นางสาวขวัญมงคล   จุลพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ ปวส.บัญชี 16 ต.ค. 61

15 นางสาวพรนภา   สังข์กรณ์ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์บ่มเพาะ การค้าฯ บธ.บ.การบัญชี 14 ธ.ค. 52

16 นางสาวศิรินันท์   บัวแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 2 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ

17 นายอภิพัฒน์กิจ   แก้วเนียม เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ก.พ. 59

18 นางวรรณวิไล   ครุฑธา เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร ศศบ.ศิลปศาสตร์การจัดการ 10 ต.ค. 59

19 นางสาวนพมาศ   นาคงาม เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 ต.ค. 61

20 นางสาวเกศรา   นาคจันทร์ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 พ.ค. 60

21 นางสาวอาทิตยา   ลวดทอง เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ ศบ.เศรษฐศาสตร์บัณฑิต การเงินการธนาคาร 12 ธ.ค. 60

22 นางสาวนิภาพร   ชัยปัญญา เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน ว.ท.สาธารณสุขสิรินธร 4 มิ.ย. 62

23 นายชินโชติ   ชาญ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 มิ.ย. 62

24 นางสาวณัฐากร   พรมศรี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว ร.บ.รัฐศาสตร์บัณฑิต 2 เม.ย. 62

25 นางสาวสุดารัตน์  ข าวัฒนพันธ์ุ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 ต.ค. 61

26 นางสาวมณฑิรา   สาลีกุล เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน อนุปริญญาศาสตร์ 8 ต.ค. 58

27 นางสาวสุทธิลักษณ์   ชีค า เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 9 มี.ค. 59

28 นางสาววนิสรา   นาวินทรานนท์ เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี ปวส.เขียนแบบเคร่ืองกล 1 พ.ค. 60

29 นางสาวพิมพ์ใจ   วรประสพ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ปวส.การบัญชี 1 พ.ค. 60

30 นางดาวเรือง    ศรีพงศ์สุทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ปวส.การบัญชี 2 เม.ย. 61

31 นางสาวปภัสรา    เกิดผล เจ้าหน้าท่ีงานเอกสารการพิมพ์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ก.ย. 61

32 นางสาวพรหมพร   อินทรสิงห์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 พ.ค. 60

33 นางณัฏฐาทิพย์   เลิศบุญชู เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 พ.ค. 62



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ

34 นางสาวอุไรวรรณ    วรรณศิลป์ ช่วยราชการท่ีส านักนโยบายและแผนฯ ปริญญาเอก ด้านการศึกษา ม.PANJAB ป.อินเดีย 2 มี.ค. 61

พนักงานปกครอง

35 นายอนุชัย   สุริยะมาศ พนักงานปกครอง น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต 21 มี.ค. 57

36 นายมนตรี    เวียงค า พนักงานปกครอง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 23 ส.ค. 61

37 นายธเนศ   งอกสี พนักงานปกครอง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 23 ส.ค. 61

38 นางสาววชิราภรณ์   ฤทธิเลิศ พนักงานปกครอง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 4 มิ.ย. 62

พนักงานขับรถ

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

40 นายสมชัย   เฉลิมชัยพิพัฒน์ พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 ก.พ. 62

41 นายมนต์เสน่ห์   พลเห้ียมหาญ พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 มี.ค. 62

นักการภารโรงและแม่บ้าน

42 นายบุญรอด    คล้ามทุ่ม นักการภารโรง ป.5 24 ส.ค. 58

43 นายอุเทน   ดีจริง นักการภารโรง ป.6 15 พ.ค. 52

44 นายสาทิพย์    งามประดิษฐ์ นักการภารโรง ป.6 1 ธ.ค. 52



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปี 2562  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา วันท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ

45 นางสาวสมปอง    บัวใบ นักการภารโรง ป.4 7 ก.ค. 57

46 นายประหยัด   พรมมา นักการภารโรง ป.4 7 มิ.ย. 54

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

48 นายสมจิตร   ครุธวิเศษ นักการภารโรง ป.6 8 ก.ย. 45

49 นางสาวบุญจิรา   กาญจนขจรกุล แม่บ้าน ป.6 3 ต.ค. 54

50 นางบุญยิน     พรมมา แม่บ้าน ป.4 24 ส.ค. 58

51 นางสาวทิพวรรณ  เอ่ียมลอย แม่บ้าน ป.4 16 ต.ค. 61



 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมลูหลักสูตรระดบัการศึกษา 

และสาขาที่เปดิสอน 



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 10 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. ช่างยนต์ ยานยนต์

เคร่ืองกลอุตสาหกรรม

เคร่ืองกลเกษตร

2. ช่างกลโรงงาน เคร่ืองมือกล

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

3. ช่างเช่ือมโลหะ โครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

6. ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง

7. ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล เขียนแบบเคร่ืองกล

8. ช่างซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม

9. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์

10. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การบัญชี การบัญชี

2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม การโรงแรม

การโรงแรม (ทวิภาคี)

2. การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2562

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคนิคเคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์

เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

เทคนิคเคร่ืองกลเกษตร

เทคนิคเคร่ืองกลเรือ (ทวิภาคี)

2. เทคนิคการผลิต เคร่ืองมือกล

แม่พิมพ์โลหะ

แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)

แม่พิมพ์พลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี) (TGI)

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)

3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค)

ตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม

4. ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม

ไฟฟ้าควบคุม (ม.6)

ไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์)

ไฟฟ้าก าลัง (ติดต้ังระบบไฟฟ้า)

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) (มิชลิน)

5. อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียงและภาพ

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

6. การก่อสร้าง ก่อสร้าง

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2562

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2562

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาวิชา สาขางาน

7. เขียนแบบเคร่ืองกล เขียนแบบเคร่ืองกล

เขียนแบบเคร่ืองกล (ทวิภาคี) (TGI)

8. เทคนิคข้ึนรูปพลาสติก เทคนิคข้ึนรูปพลาสติก

9. ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT)

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) (ม.6)

10. เคร่ืองมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ทวิภาคี) (SCG)

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ทวิภาคี) (Thaioil)

11. ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน

ช่างอากาศยาน (ม.6)

12. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) (BMW)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) (SCG)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) (FORD)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) (BOSCH)

13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)

14. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ซ่อมบ ารุงทางรถไฟ

ซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (ม.6)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การบัญชี การบัญชี

การบัญชี (ม.6)

2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2562

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาวิชา สาขางาน

3. การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (ทวิภาคี)

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (ม.6) (ทวิภาคี)

4. การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์

การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)

แม่บ้านโรงแรม (ทวิภาคี)

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)

ครัวโรงแรม (ทวิภาคี)

2. การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

การท่องเท่ียว (ม.6)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)



 

 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมลูนักเรียน นักศึกษา 



ระบบ

ระดับช้ัน

ปวช.1 1,292 0 1,292

ปวช.2 1,044 97 1,141

ปวช.3 1,131 52 1,183

ปวส.1 1,074 0 1,074

ปวส.2 903 301 1,204

รวมท้ังหมด 5,444 450 5,894

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มิถุนายน  2562

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562

ปกติ เทียบโอน รวม

5,444

450

5,894

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ปกติ

เทียบโอน

รวม



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 126 5 131 70 2 72 43 2 45 239 9 248 8 0 8

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 40 0 40 39 4 43 79 4 83 11 1 12

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35 14 0 14

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 114 13 127 87 15 102 85 8 93 286 36 322 18 1 19

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 38 3 41 19 2 21 22 1 23 79 6 85 3 1 4

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 36 4 40 16 2 18 20 0 20 72 6 78 5 0 5

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 18 2 20 0 0 0 0 0 0 18 2 20 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 152 13 165 130 11 141 108 24 132 390 48 438 29 3 32

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 88 25 113 65 24 89 67 25 92 220 74 294 9 4 13

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 50 27 77 21 20 41 28 23 51 99 70 169 0 1 1

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 44 19 63 24 29 53 15 19 34 83 67 150 4 3 7

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0 8 3 11 9 4 13 17 7 24 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 64 36 100 50 27 77 30 12 42 144 75 219 7 0 7

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 51 6 57 56 7 63 49 12 61 156 25 181 5 0 5

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 781 153 934 586 142 728 550 134 684 1917 429 2346 113 14 127

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 2 77 79 2 78 80 4 66 70 8 221 229 1 1 2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 51 83 31 38 69 8 42 50 71 131 202 0 3 3

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 34 128 162 33 116 149 12 108 120 79 352 431 1 4 5

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2562  

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

รวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2562  

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

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 6 77 83 8 62 70 11 51 62 25 190 215 0 4 4

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 9 22 31 9 20 29 11 45 56 29 87 116 3 7 10

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 4 37 41 3 32 35 4 30 34 11 99 110 1 0 1

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 19 136 155 20 114 134 26 126 152 65 376 441 4 11 15

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 10 41 22 11 33 16 10 26 69 31 100 1 1 2

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 31 10 41 22 11 33 16 10 26 69 31 100 1 1 2

รวมท้ังส้ิน 865 427 1292 661 383 1044 604 378 982 2130 1188 3318 119 30 149

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มิถุนายน  2562



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 30 1 31 16 1 17 46 2 48 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 27 0 27 33 0 33 60 0 60 4 0 4

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 8 1 9 0 0 0 8 1 9 3 0 3

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ (ทวิภาคี) 10 0 10 7 0 7 17 0 17 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 5 0 5 8 0 8 13 0 13 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 32 1 33 31 3 34 63 4 67 1 0 1

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 28 1 29 21 2 23 49 3 52 6 0 6

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 22 3 25 18 3 21 40 6 46 2 0 2

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 23 3 26 0 0 0 23 3 26 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)  13 0 13 5 1 6 18 1 19 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (TGI) ทวิ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 17 2 19 13 1 14 30 3 33 2 0 2

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 19 2 21 9 0 9 28 2 30 2 2 4

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 11 0 11 5 0 5 16 0 16 7 0 7

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 38 1 39 34 1 35 72 2 74 4 0 4

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 26 8 34 30 7 37 56 15 71 0 1 1

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 41 6 47 29 5 34 70 11 81 7 1 8

 - สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 5 0 5 5 1 6 10 1 11 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 12 0 12 13 0 13 25 0 25 1 0 1

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 7 0 7 12 4 16 19 4 23 3 0 3

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 32 7 39 32 0 32 64 7 71 2 0 2

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 26 7 33 0 0 0 26 7 33 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 9 7 16 22 11 33 31 18 49 2 1 3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2562  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2562  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 5 4 9 10 10 20 15 14 29 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล (TGI) 0 0 0 1 4 5 1 4 5 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก

 - สาขางานเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 2 1 3 3 0 3 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 14 15 29 11 9 20 25 24 49 0 0 0

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 25 3 28 5 1 6 30 4 34 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 9 1 10 8 2 10 17 3 20 1 0 1

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) 7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 29 22 51 32 11 43 61 33 94 6 1 7

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 18 2 20 14 3 17 32 5 37 2 0 2

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 15 6 21 0 0 0 15 6 21 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 14 3 17 20 5 25 34 8 42 1 0 1

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 16 3 19 6 4 10 22 7 29 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 6 4 10 7 3 10 13 7 20 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 9 1 10 8 2 10 17 3 20 2 0 2

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH) 6 2 8 9 1 10 15 3 18 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 18 0 18 16 1 17 34 1 35 2 0 2

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 13 3 16 7 3 10 20 6 26 0 0 0

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 6 0 6 9 2 11 15 2 17 4 2 6

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (ม.6) 6 1 7 5 8 13 11 9 20 7 7 14

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 665 126 791 515 109 624 1180 235 1415 74 15 89



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2562  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 42 46 4 30 34 8 72 80 0 0 0

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 5 22 27 0 23 23 5 45 50 0 0 0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3 8 8 22 30 13 25 38 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 1 16 17 4 12 16 5 28 33 1 1 2

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (ม.6) 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 3 23 26 0 0 0 3 23 26 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) 12 46 58 0 0 0 12 46 58 0 0 0

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 32 155 187 16 87 103 48 242 290 1 1 2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 3 10 13 0 9 9 3 19 22 0 0 0

 - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 5 10 15 1 5 6 6 15 21 0 1 1

 - สาขางานครัวโรงแรม 2 11 13 3 11 14 5 22 27 0 1 1

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 0 12 12 2 11 13 2 23 25 0 1 1

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 2 15 17 2 4 6 4 19 23 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 12 58 70 8 45 53 20 103 123 0 3 3

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 0 9 14 2 16 23 2 25 0 1 1

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 16 1 17 4 8 12 20 9 29 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25 1 26 18 10 28 43 11 54 0 1 1

รวมท้ังส้ิน 734 340 1074 557 251 808 1291 591 1882 75 20 95

งานทะเบียน ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มิถุนายน  2562



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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - ยานยนต์ 0 0 0 15 0 15 3 0 3 18 0 18 10 1 11

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 12 2 14 2 0 2 14 2 16 0 0 0

 - โครงสร้าง (ชช.) 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 4 0 4

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 17 2 19 5 0 5 22 2 24 5 0 5

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 52 4 56 10 0 10 62 4 66 19 1 20

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 0 9 9 0 2 2 0 11 11 0 2 2

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 11 21 32 3 7 10 14 28 42 5 3 8

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 11 30 41 3 9 12 14 39 53 5 5 10

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 63 34 97 13 9 22 76 43 119 24 6 30

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

ปวช.3 ตกรุ่นรวม

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มิถุนายน  2562

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2562  ระดับ ปวช.  

100          

49            

149          



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - เทคนิคยานยนต์ 0 0 0 18 1 19 18 1 19 9 0 9

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 29 4 33 29 4 33 5 0 5

 - เทคโนโลยีการเช่ือมฯ 0 0 0 13 0 13 13 0 13 20 0 20

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 38 2 40 38 2 40 26 1 27

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 98 7 105 98 7 105 60 1 61

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 3 23 26 3 23 26 2 6 8

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 7 18 25 7 18 25 1 2 3

 - การจัดการท่ัวไป 0 0 0 8 36 44 8 36 44 9 20 29

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 18 77 95 18 77 95 12 28 40

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 116 84 200 116 84 200 72 29 101

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2562  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มิถุนายน  2562

งานทะเบียน

ตกรุ่นรวม

188            

113            

301            



ระบบ

ระดับช้ัน

ปวช.1 1,192 0 1,192

ปวช.2 1,005 97 1,102

ปวช.3 1,043 42 1,085

ปวส.1 1,019 0 1,019

ปวส.2 808 260 1,068

รวมท้ังหมด 5,067 399 5,466

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13 มกราคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562

ปกติ เทียบโอน รวม

5,067

399

5,466

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ปกติ

เทียบโอน

รวม



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 114 4 118 64 2 66 42 2 44 220 8 228 4 0 4

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 38 0 38 38 4 42 76 4 80 6 0 6

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33 11 0 11

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 107 13 120 85 14 99 85 8 93 277 35 312 5 1 6

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 33 1 34 19 2 21 21 1 22 73 4 77 2 1 3

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 31 3 34 14 1 15 20 0 20 65 4 69 4 0 4

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 16 2 18 0 0 0 0 0 0 16 2 18 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 142 13 155 124 11 135 107 23 130 373 47 420 14 3 17

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 83 23 106 63 23 86 66 24 90 212 70 282 5 3 8

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 44 23 67 21 20 41 28 23 51 93 66 159 0 1 1

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 43 19 62 24 29 53 15 19 34 82 67 149 3 3 6

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0 7 3 10 9 4 13 16 7 23 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 59 35 94 49 27 76 30 12 42 138 74 212 4 0 4

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 50 6 56 56 6 62 48 11 59 154 23 177 4 0 4

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 722 142 864 564 138 702 542 131 673 1,828 411 2,239 62 12 74

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 2 73 75 2 75 77 4 65 69 8 213 221 1 1 2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 47 78 30 37 67 8 41 49 69 125 194 0 1 1

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 33 120 153 32 112 144 12 106 118 77 338 415 1 2 3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2562  

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

รวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2562  

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

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 4 69 73 7 59 66 11 50 61 22 178 200 1 1 2

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 8 17 25 9 19 28 11 42 53 28 78 106 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 3 34 37 3 29 32 4 28 32 10 91 101 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 15 120 135 19 107 126 26 120 146 60 347 407 1 1 2

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 9 40 22 11 33 16 10 26 69 30 99 1 0 1

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 31 9 40 22 11 33 16 10 26 69 30 99 1 0 1

รวมท้ังส้ิน 801 391 1,192 637 368 1,005 596 367 963 2,034 1,126 3,160 65 15 80

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  มกราคม  2563



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 30 0 30 15 1 16 45 1 46 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 26 0 26 33 0 33 59 0 59 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 7 1 8 0 0 0 7 1 8 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ (ทวิภาคี) 10 0 10 6 0 6 16 0 16 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 5 0 5 8 0 8 13 0 13 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 29 1 30 31 3 34 60 4 64 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 26 1 27 21 2 23 47 3 50 1 0 1

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 19 3 22 17 3 20 36 6 42 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 23 3 26 0 0 0 23 3 26 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)  13 0 13 5 1 6 18 1 19 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (TGI) ทวิ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 17 2 19 12 1 13 29 3 32 0 0 0

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 17 2 19 9 0 9 26 2 28 1 0 1

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 11 0 11 5 0 5 16 0 16 0 0 0

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 37 1 38 34 1 35 71 2 73 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 24 8 32 29 7 36 53 15 68 0 1 1

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 30 5 35 29 5 34 59 10 69 1 0 1

 - สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 5 0 5 5 1 6 10 1 11 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 11 0 11 13 0 13 24 0 24 0 0 0

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 7 0 7 12 4 16 19 4 23 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 31 6 37 31 0 31 62 6 68 2 0 2

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 25 7 32 0 0 0 25 7 32 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 9 6 15 22 11 33 31 17 48 1 0 1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2562  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2562  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 4 4 8 10 10 20 14 14 28 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล (TGI) 0 0 0 1 4 5 1 4 5 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก

 - สาขางานเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 2 1 3 3 0 3 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 14 15 29 11 9 20 25 24 49 0 0 0

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 25 3 28 5 1 6 30 4 34 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 9 1 10 8 2 10 17 3 20 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) 7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 27 21 48 31 11 42 58 32 90 0 0 0

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 18 2 20 12 3 15 30 5 35 0 0 0

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 14 6 20 0 0 0 14 6 20 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15 3 18 20 5 25 35 8 43 1 0 1

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 15 3 18 6 4 10 21 7 28 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 6 4 10 7 3 10 13 7 20 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 7 1 8 8 2 10 15 3 18 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH) 6 2 8 9 1 10 15 3 18 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 17 0 17 16 1 17 33 1 34 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 13 3 16 7 3 10 20 6 26 0 0 0

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 6 0 6 9 2 11 15 2 17 1 0 1

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (ม.6) 5 1 6 5 7 12 10 8 18 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 628 121 749 506 108 614 1,134 229 1,363 9 1 10



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2562  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 41 45 4 29 33 8 70 78 0 0 0

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 4 21 25 0 23 23 4 44 48 0 0 0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3 8 8 22 30 13 25 38 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 1 14 15 4 12 16 5 26 31 1 1 2

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (ม.6) 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 3 23 26 0 0 0 3 23 26 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) 12 44 56 0 0 0 12 44 56 0 0 0

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 31 149 180 16 86 102 47 235 282 1 1 2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 3 10 13 0 9 9 3 19 22 0 0 0

 - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 10 13 1 5 6 4 15 19 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 3 10 13 3 11 14 6 21 27 0 1 1

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 0 12 12 2 11 13 2 23 25 0 0 0

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 2 14 16 2 3 5 4 17 21 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 11 56 67 8 44 52 19 100 119 0 1 1

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 0 9 14 2 16 23 2 25 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 13 1 14 4 7 11 17 8 25 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 22 1 23 18 9 27 40 10 50 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 692 327 1,019 548 247 795 1,240 574 1,814 10 3 13

งานทะเบียน ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  มกราคม  2563



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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - ยานยนต์ 0 0 0 15 0 15 3 0 3 18 0 18 8 0 8

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 12 2 14 2 0 2 14 2 16 0 0 0

 - โครงสร้าง (ชช.) 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 4 0 4

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 17 2 19 4 0 4 21 2 23 4 0 4

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 52 4 56 9 0 9 61 4 65 16 0 16

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 2 2

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 11 21 32 3 5 8 14 26 40 4 3 7

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 11 30 41 3 5 8 14 35 49 4 5 9

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 63 34 97 12 5 17 75 39 114 20 5 25

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2562  ระดับ ปวช.  

95            

44            

139          

ปวช.3 ตกรุ่นรวม

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  มกราคม  2563

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - เทคนิคยานยนต์ 0 0 0 18 1 19 18 1 19 6 0 6

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 29 4 33 29 4 33 2 0 2

 - เทคโนโลยีการเช่ือมฯ 0 0 0 13 0 13 13 0 13 4 0 4

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 38 2 40 38 2 40 13 0 13

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 98 7 105 98 7 105 25 0 25

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 3 23 26 3 23 26 2 5 7

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 7 18 25 7 18 25 1 2 3

 - การจัดการท่ัวไป 0 0 0 8 36 44 8 36 44 9 16 25

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 18 77 95 18 77 95 12 23 35

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 116 84 200 116 84 200 37 23 60

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

107            

260            

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2562  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  มกราคม  2563

งานทะเบียน

ตกรุ่นรวม

153            



ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 99 5 104

2 ช่างกลโรงงาน 86 8 94

3 ช่างเช่ือมโลหะ 18 0 18

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 106 25 131

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 62 25 87

6 ช่างก่อสร้าง 28 19 47

7 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 18 26 44

8 เมคคาทรอนิกส์ 28 11 39

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 9 50

10 การบัญชี 5 64 69

11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 33 40

12 การโรงแรม 21 79 100

13 การท่องเท่ียว 5 27 32

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 12 26

538 343 881

ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 2 1 3

2 ช่างกลโรงงาน 1 0 1

3 ช่างเช่ือมโลหะ 0 0 0

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 0 2

5 การบัญชี 0 2 2

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 4 6

7 7 14

545 350 895

รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2562   ระดับ ปวช.

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวช. (ปกติ)

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวช. (เทียบโอนฯ)

รวม



ชาย หญิง รวม
1 เทคนิคเคร่ืองกล 66 1 67
2 เทคนิคการผลิต 69 9 78
3 เทคนิคโลหะ 28 3 31
4 ไฟฟ้า 115 14 129
5 อิเล็กทรอนิกส์ 43 4 47
6 ช่างก่อสร้าง 20 11 31
7 เขียนแบบเคร่ืองกล 11 14 25
8 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 12 9 21
9 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 38 12 50
10 ช่างอากาศยาน 8 0 8
11 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 50 12 62
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 24 4 28
13 ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 13 9 22
14 การบัญชี 4 49 53
15 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 31 42
16 การโรงแรม 4 30 34
17 การท่องเท่ียว 3 14 17
18 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 9 23

533 235 768

ชาย หญิง รวม
1 เทคนิคเคร่ืองกล 20 1 21
2 เทคนิคการผลิต 21 3 24
3 เทคนิคโลหะ 27 0 27
4 ไฟฟ้า 43 3 46
5 การบัญชี 1 14 15
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 17 24
7 การจัดการท่ัวไป 6 39 45

125 77 202
658 312 970

รวม

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวส. (เทียบโอนฯ)

รวม
รวมท้ังส้ิน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2562   ระดับ ปวส.

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวส. (ปกติ)



 

 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมลูงบประมาณการศึกษา 



หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

1. โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ึน

พ้ืนฐาน

2. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน (Fix it 

Center)

3 โครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม

 จริยธรรม

4. โครงการส่งเสริม

การการประกอบฯ

5. โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคัน

6. โครงการขยาย

และยกระดับ

คุณภาพ

อาชีวศึกษาทวิภาคี

7. โครงการอ่ืน ๆ 

ตามนโยบาย

รวมท้ังส้ิน

แผนงาน สร้างและกระจาย

โอกาสทางการศึกษา 3,613,448.44 16,631,574.67 2,771,316.91 400,000.00 20,000.00 23,436,340.02 38,164,348.95 25,000.00 22,500.00 55,694,604.47 95,279,452.53 118,715,792.55

 - งบบุคลากร 4,192,674.67 4,192,674.67 4,192,674.67

 - งบด าเนินงาน 2,613,500.00 9,642,000.00 2,771,316.91 15,026,816.91 15,026,816.91

 - งบลงทุน 1,796,900.00 1,796,900.00 42,993,000.00 42,993,000.00 44,789,900.00

 - งบเงินอุดหนุน 400,000.00 400,000.00 38,164,348.95 204,999.11 38,369,348.06 38,769,348.06

 - งบรายจ่ายอ่ืน 999,948.44 1,000,000.00 20,000.00 2,019,948.44 691,000.00 477,000.00 25,000.00 22,500.00 12,701,604.47 13,917,104.47 15,937,052.91

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

Jin



 

 

 

ส่วนที่ 7 ข้อมลูตลาดแรงงาน 



จ ำนวน รวมจ ำนวน

สถำนประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำ

ปวช. ปวส.

1 ช่างยนต์ 22 42 12 54

2 ช่างเช่ือมโลหะ - - - 0

3 ช่างก่อสร้าง 22 36 - 36

4 ช่างกลโรงงาน 20 46 4 50

5 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 21 31 3 34

6 ช่างไฟฟ้าก าลัง 60 129 35 164

7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 42 61 40 101

8 เมคคาทรอนิกส์ 32 44 80 124

9 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 12 - 36 36

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 27 13 40

11 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 - 9 9

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 43 - 43

13 การบัญชี 42 36 30 66

338 495 262 757

ข้อมูลสถำนประกอบกำร

สรุปข้อมูลจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562

รวม

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ล ำดับ สำขำวิชำ

จ ำนวน

นักเรียน นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไวก้ิง ไลน์-เซฟว่ิง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยธนรัฐ ม่ันเกตุวิทย์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี  38/21,38/43 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038-400427

2 บริษัท เอ็นที ไวร์คัท จ ำกัด นำยกิตติศักด์ิ มีเหม ปกติ ปวช.

เลขท่ี  99/87 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยเจษฎำงค์ ยุกวนิช

โทรศัพท์  098-5458858 , 0988890417

Email nt_wirecut@hotmail.com

3 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด นำยวิริยะพงศ์ ชัยเจริญพงศ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง นำยธนดล ประเสริฐแท่น

โทรศัพท์  038-692643 นำยณัฐธัญ สุขวรรณ

Email  kanokphon.chaiprasoet.@dee-line.com

4 บริษัท ทีอำร์ดับบลิว สเทียร่ิง แอนด์ ซัซเพนช่ัน จ ำกัด นำยธีรภัทร ทองบ ำรุง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 64/2 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นำยภรำดร ศรีเทพ

โทรศัพท์  038-927800

5 บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จ ำกัด นำยจตุพร ศรีศิริ ปกติ ปวช.

เลขท่ี  83/50 ม.1 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยอภิชำติ ศรีจักร์

โทรศัพท์  038602119

6 บริษัท ดำคอน อิสเป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จ ำกัด นำยจิรวัฒน์ ไชยโย ปกติ ปวช.

เลขท่ี 78/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำยนันทวัฒน์ เพ็ชรผ้ึง

โทรศัพท์ 033-012484-7 นำยไกรวิชญ์ ทองทวี

7 บริษัท สล็อท - นำนไก จ ำกัด นำยชิษณุชำ สุขวัฒนะ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยโอบกิจ แดงศิริ

โทรศัพท์  038-351381-4 นำยปรมี เช่ือสำยสิทธ์ิ

Email   hr@slotnankai.co.th นำงสำวนิศำชล แก้วปทุม

นำงสำวสิริมำ เครือเขียว

8 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำยกิตติพศ อุทัยชลำนนท์ ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยธีระเดช เวชยม

โทรศัพท์  038-437103

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท เอ็น ดับเบ้ิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยสุเมธ ชะเกตุ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038-762860

Email  wirat_nwe@hotmail.com

10 บริษัท จีวี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยศุภกร กร่ิงสันเทียะ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 271/19 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยพงษ์พัฒน์ แสงนนท์

โทรศัพท์ 086-7767505,086-1448952

11 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยหัสดิน ศรีปรำช ปกติ ปวช.

เลขท่ี 56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยนพดล จันทร์ทอง

โทรศัพท์ 038-239710 นำยสำนุพงศ์ เรืองภักดี

Email cs_eh@hotmail.co.th นำยธงไทย ยอดจันทร์

12 บริษัท เจเอวำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยกฤษฎำ ผลงำม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 114 ม.9 ตหนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยเจษฎำ อินทร์เจริญ

โทรศัพท์  038-343901 นำยคัมภีร์ จันทรกุมำร

นำยรัฐธรรม อยู่สอน

13 บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยชุติพงศ์ ดิษฐล้ิม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 7/119 ม.4 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ีระยอง นำยชิษณุพงษ์ อยู่คง

ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นำยทัตพล อุดม

โทรศัพท์  038-650104-114 นำยเอ้ือกำรย์ แดงศิริ

14 บริษัท เอ-พรีซิช่ัน จ ำกัด นำงสำวพรรวิภำ เกิดประกอบ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 1/42 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยภพธร พันธ์ุเขียว

โทรศัพท์ 038-311141 นำยวิโรจน์ กล่ินหอม

15 บริษัท ไวก้ิง ไลฟ-เซฟว่ิง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยเกียรติศักด์ิ อุดจันทึก ปกติ ปวช.

เลขท่ี 38/21,38/43 นคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง นำยจิรวัฒน์ วิเศษสิทธ์ิ

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำฃำ จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-400427

16 บริษัท ประสิทธ์ิผล แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด นำยจรูญวิทย์ บุญสูญ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 174/40 ม.7 .ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยปริญญำ ขำนะโร

โทรศัพท์ 038-351128,038-351386



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

17 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด นำยวิริยะพงศ์ ชัยเจริญพงศ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี  8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นำยธนดล ประเสริฐแท่น

โทรศัพท์  038-692643 นำยณัฐธัญ สุขวรรณ

18 บริษัท สล็อท-นำนไก จ ำกัด นำยชิษณุชำ สุขวัฒนะ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 163/4 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยโอบกิจ แดงศิริ

โทรศัพท์ 038-351381-4 นำยปรมี เช้ือสำยสิทธ์ิ

นำงสำวนิศำชล แก้วปทุม

19 บริษัท เจ.อำร์.เอ็ม. แมชชีน จ ำกัด นำยภำณุเดช เขตกัน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 399 ม.7 ต.หนองพิรุณ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220 นำยอัมรินทร์ ชำยหำด

โทรศัพท์  088-4849221,082-2171566 นำยอภิชำติ เหลืองอร่ำม

20 ศูนย์ซ่อมอำกำศยำน กองกำรบินทหำรเรือ นำยกรวิชญ์ เหมหงส์ ปกติ ปวช.

ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำยณัฐวุฒิ จันทร์หอม

โทรศัพท์ 038-245666 ต่อ 35470

21 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอสเอ็น แมชชีนน่ิง นำยกสิวัฒน์ ดีม่ัน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 70/3 ม.3 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  085-1469744

22 บริษัท ดำคอน อินสเป็ตช่ัน เทคโนโลยีส์ จ ำกัด นำยจิรวัฒน์ ไชยโย ปกติ ปวช.

เลขท่ี  78/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท .บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำยนันทวัฒน์ เพ็ชรผ้ึง

โทรศัพท์ 033-012484-7 นำยไกรวิชญ์ ทองทวี

23 บริษัท เจเอวำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยปุญญพัฒน์ รัตนกร ปกติ ปวช.

เลขท่ี 1/4 ม.9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยพชร ตุ้มทอง

โทรศัพท์ 038-343901 นำงสำวนันทัชพร อยู่พุ่ม

24 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ีเซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยกษิดิศ สืบนอก ปกติ ปวช.

36/34 ม.5 ถนนสำย 332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยทศวร เกิดผล

โทรศัพท์ 038-181751-4 นำยณฐวรรธน์ ไทยพินิจ

นำยจักรกฤษ มุงขุนทด

นำยจันฐวัตร ลอยทับเลิศ

นำยณิธิพงศ์ พุทธิสำย



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท โตโยต้ำ นครระยอง จ ำกัด นำยคมกริช บุญสร้ำง ปกติ ปวช.

111 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยวิมล นุมะลิจัทร์

โทร. 033-683456 นำยอภิสิทธ์ิ เจิมดี

E-mail. Tnry-hr@hotmail.com

2 บจก. มิตซูพัทยำ นำยจิรวัฒน์ พันพลอย ปกติ ปวช.

222/2 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำยพงศ์พัศ นนทโชติ

จ.ชลบุรี 20250

โทร. 038-2559991

3 บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) นำยกิตติวัฒน์ มุดม่วง ปกติ ปวช.

88-88/1 หมู่1 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ นำยณภัทร บ ำรุงกำร

จ.ชลบุรี 20230 นำยพำชิน เพียเอีย

โทร. 038-355222-26

E-mail. kominter99@gmail.com

4 อู่ช่ำงจวน นำย อนุวัฒน์ แวงวรรณ ปกติ ปวช.

40/16 ม.2 ต.ส ำนักท้อน  อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทร. 085-9143688

5 บริษัทโตโยต้ำเจริญยนต์ชลบุรีจ ำกัด ศรีรำชำ นำยณัฐนันท์ หำญเสนำ ปกติ ปวช.

137/27 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-328323

E-mail. customertoyota@hotmail.co.th

6 บริษัทโตโยต้ำเจริญยนต์ชลบุรีจ ำกัด  จอมเทียน นำยชัยวุฒ โชคเฮงตระกูล ปกติ ปวช.

102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน นำยณัฐพล สอนหมวก

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำยปรำนต์ ปำนพันธ์

โทร. 038-255663 นำยภูวิศ สมใจ

7 บจก. โตโยต้ำพัทยำ (1998) สำขำสัตหีบ นำยชำติชำย เลิศวิชำมัย ปกติ ปวช.

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

โทร. 038-435650-55 นำยนทีธร ภูมินทร์

นำยอนุพงศ์ มีสมสินธ์ุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ นำยสมหมำย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ นำยสมหมำย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท มำร์ช ออโต้ 2010 จ ำกัด นำยวุฒิชัย ชำวสุทธ์ิ ปกติ ปวช.

63/15 ม.10 ต ทุ่งสุขำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยรพีพัฒน์ มนต์ก่ิงเพชร

โทร.038-491133

9 บริษัท พัทยำฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด นำยชัชวำล ปัญฌะ ปกติ ปวช.

88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน นำยปฤษฎำงค์ ศรไชย

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำยวัชรำกร บุตรทรำ

โทร. 038-237888 นำยธีรภัทร ศิลำโครต

10 บจก.ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์ นำยปริญญำ พรมศรี ปกติ ปวช.

13/24 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำยวสันต์ แสนสอำด

จ.ชลบุรี 20150 นำยอภิรักษ์ เล่ือมใส

โทร. 038-115333

E-mail. Thanawat.p@itoagroup.com

11 อู่ SR. service 605 ถ.สุขิมวิท ต.เหมือง นำยเจนณรงค์ รสธรรม ปกติ ปวช.

อ.เมือง จ.ชลบุรี 22130 นำยคมสันต์ สิงห์ชัยภูมิ

โทร. 094-6656249

E-mail. Sr. Service.kung@gmail.com

12 บริษัท อีซูซูตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จ ำกัด นำยเจษฎำ สุภำภักดี ปกติ ปวช.

34/9 ม.6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำยณรงค์ฤทธ์ิ สิรินทร์

โทร. 038-600711-2

E-mail. Isuzu_banchang@hotmail.com

13 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ำกัด นำยธัญเทพ นำสิงห์ ปกติ ปวช.

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

โทร.038-070171-4 นำยสุริยำ นวลเพ็ญ

นำยอมรเทพ ทับทิม

14 กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ นำงสำวพรพรหม ปำนทองค ำ ปกติ ปวช.

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ

อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130

โทร. 0 3824 5910



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ยำนยนต์ ครูนิเทศ นำยสมหมำย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

15 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยกษิดิศ สิบนอก ปกติ ปวช.

นำยทศวร เกิดผล

นำยณฐวรรธน์ ไทยพินิจ

16 อู่วินิชย์กำรช่ำง นำยธนวัฒน์ ม่วงไหมทอง ปกติ ปวช.

74/12 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 081-9499838

17 บริษัท มิตซูคำร์ส แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยชัยธวัช หอมขจร ปกติ ปวช.

333 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง นำยพฤทธ์ิ กุระพำ

จ.ชลบุรี 20150

โทร. 038-489241

E-mail. Carsandservice.pattaya@gmail.com



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ นำยพัสกร ผ่องผิว ปกติ ปวช.

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ

อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง  21130

โทร. 038-245910

2 บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) นำยจตุภัทร ขุนหำญ ปกติ ปวช.

ฝ่ำยซ่อมใหญ่อำกำศยำน อู่ตะเภำ นำยกัมปนำท วิสิทธิสำตร์

70/1 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยศรัณย์ ยุทธยำพิพัฒน์

โทร. (038) 698-204 นำยสรวิชญ์ ทองนพคุณ

นำยศรัณย์ ศิริสัมพันธ์

3 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบ้ำนฉำง นำยธรรมรักษ์ ณรุณ ปกติ ปวช.

135/6 ม.5 ต.บ้ำนฉำง อ.นฉำง จ.ระยอง 21130 นำยณัฐพงศ์ ควำมรัมย์

โทร. 038-601-566 นำยศุภสัณฑ์ จ ำรัส

4 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคนำจอมเทียน นำยวัชรพล เกตุมำ ปกติ ปวช.

โทร. 038-111854 นำยภำณุพงศ์ สังขมณี

นำยธนกฤต ธนวิริยกิจ

นำยเทวินทร์ บ ำรุ่งสวัสด์ิ

นำยพิสิฐ นุ่มเจริญ

นำยนัฐพงษ์ พงษ์นัยรัตน์

นำงสำวหฤทัย เย่ียมเจริญ

นำยโชติพงศ์ มือสันเทียะ

5 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นำงสำววรรณิกำ ใจเท่ียง ปกติ ปวช.

36/34 ม.5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวอลิน ศิลำลำศ

โทร. 038-1817514 นำยณัฐวุฒิ ฉลองชนม์

นำยธนำยุต บุญเชิด

นำยนพดล นะถำ

นำยพลตรี จิตตรัตน์

นำยพีรดนย์ ปรำณีตพลกรัง

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ นำยสุรศักด์ิ บุญฤทธ์ิ ปกติ ปวช.

1039/7 ม.1 ถ.เลียบชำยทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวภรณ์กนก จันทคัด

โทร. 038-437766 นำยสรวิชญ์ ศรีละออง

นำยโกเมน สงวนหงส์

นำยกิตตินันท์ หมู่หำญ

นำยชยพล พลอยทับทิม

นำยภัทรพงษ์ แสนสุข

นำยยุทธภูมิ ชมพูธวัช

7 บริษัท ฟำบริเนท จ ำกัด นำยกฤตยชญ์ นพเวช ปกติ ปวช.

นำยอลงกต จันทิมำ

นำยพีรพัฒน์ ช ำนำญ

นำยณัฐพล ทองฮวด

8 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ันจ ำกัด นำยธัชพล กุลพรสิริปรีชำ ปกติ ปวช.

8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขิมวิท ต.ห้วยโป่ง นำยกองพล มิงฉำย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นำยธีรภัทร งำนกำร

โทร. 038-692643 นำยบรรพต คงเจริญ

E-mail. Kanakphon.chaiprasoet@dee-line.com นำยกำณปฏิพงศ์ มุกดำผล

9 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จ ำกัด นำยเกล้ำ วงษ์สว่ำง ปกติ ปวช.

2002/1 ม.2 กำรท่ำเรือสัตหีบ ต.แสมสำร นำงสำวกำญนำ ม่วงเขียว

อ.แสมสำร จ.ชลบุรี 20180 นำยเชษฐพล มงคลศิลป์

โทร. 033-047167

E-mail. Chewwit.c@bteng.com 

10 S.P. Service นำยนครินทร์ ธิค ำลอง ปกติ ปวช.

118/7-8 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยธีรภัทร์ เจียมกุล

โทร. 089-8066966 นำยมนตรี แสงจันทร์

11 โรงไฟฟ้ำบำงประกง เลขท่ี4 ม.6 ต.ท่ำข้ำม นำยเจตนิพัทธ์ แจ้งข ำ ปกติ ปวช.

อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130 นำยณัฐยศ สุเตจ๊ะ

โทร.0-38573-420-7 ต่อ 2741-2 นำยนิติพัฒน์ พวงไพบูลย์



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

12 กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย นำยคุณำสิน สัจจะโชคธรรม ปกติ ปวช.

444 ถ.ท่ำเรือ แขวงคลองเตย นำยชำญนรงค์ ยืนนำน

เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 นำยณัฏฐชัย แสนสุข

โทร. 03840-9151

13 บริษัท ศรีรำชำโพล์คลิฟ แอนด์ไฮโรลิค จ ำกัด นำงสำวกชกร ชูเรือง ปกติ ปวช.

6/9 ม.8 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยผณิศวร คูหธนเสถียร

โทร. 038-481139 นำยกิตติศักด์ิ บุตรประโคน

นำยนิติพงษ์ ตุลำกร

นำยสิรวิชญ์ โนรีรำษฎร์

นำงสำวอำรียำ กำเต่ือย

14 บริษัท ยู-เซอร์เวิล์เซล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยถินภัทร ถูเชิก ปกติ ปวช.

9/9 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นำยณัฐวุฒิ แสงน้อย

โทร. 038-685381 นำงสำววรลักษณ์ ศรีสุข

นำยอนันตสิทธ์ิ สุทธิศรี

15 โรงแรม ฎ ชฎำ รีสอร์ท บำย เดอะ ซี นำยทวีศักด์ิ ผำงชัยภูมิ ปกติ ปวช.

256 ม.4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยพีรพัส มัธยม

โทร. 038-235870 นำยธนกร มัณฑนำจำรุ

E-mail. Hr.dorshadaresort@gmail.com นำยฐำนทัพ คงนุ่น

16 Tsix5 Hotel 555/85 ม.5 นำเกลือ ซ.12 นำงสำวชนินำถ งำมข ำ ปกติ ปวช.

ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยธีรพิชญ์ ตรำชู

โทร. 038-225800 นำงสำวอภิญญำ ศรีวิชำ

E-mail. Hrtsix5hotelhrtsix5@gmail.com

17 บจก. อินนิออส สไตโรลูช่ัน (ประเทศไทย) นำยจักรกฤษ เฉียบแหลม ปกติ ปวช.

4/2 ถ.ไอแปด ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง นำยดำรำกร สุวรรณสนธ์ิ

จ.ระยอง 21150

โทร. 038-910700



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

18 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอศรีรำชำ นำยพชรพล จันทะภำษี ปกติ ปวช.

65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ นำยณัฐนนท์ พันธ์ุพืช

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี  20110

โทร. 038-322609

19 บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยกิตติศักด์ิ บัวกล่ิน ปกติ ปวช.

ส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี 19/182 ม.6 ต.พลูตำหลวง นำยวรศักด์ิ เพชรภำ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยพรพรมพิริยะ เจริญศิลป์

โทร. 083 - 0718057 นำยวัฒนพร ย้ิมเฟ้ือง

E-mail. Thanawat_wkn@outlook.co.th

20 บริษัท สมบัติถำวร จ ำกัด นำยปิยะ คล้ำยสอน ปกติ ปวช.

50/6 ม.9 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยสำวรัตติกำล นิยมเดิม

โทร. 038-909600

E-mail. Plantation_hr@siamcountryclub.com

21 บจ.เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคช่ัน นำยธนำชัย ใหม่เอ่ียม ปกติ ปวช.

15 ถ.บ้ำนพลง ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง นำยนวมินทร์ เมฆอรุณ

โทร. 038-692294-5

E-mail. Tukta_st@yahoo.co.th

22 บริษัท ฉัตรพงศ์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยปรมัติถ์ ทำบึงกำฬ ปกติ ปวช.

4/8 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยศุภกิตต์ิ ทองก่ ำ

โทร. 089-5418412

E-mail. Ouy_22_ma@hotmail.com

23 บริษัท นิว นอร์คิดกรุ๊ป จ ำกัด นำงสำวชลธิชำ สิปูหนอง ปกติ ปวช.

389/89 ม.12 ซ.พระต ำหนัก 5 ต.หนองปรือ นำงสำวอรนภำ ศรีโพธ์ิ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-250-307

E-mail. looktao@New-nordic.com

24 บริษัท ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์ จ ำกัด สำขำท่ี 00004 นำงสำวธนัชชำ มิลินทรำนุช ปกติ ปวช.

เลขท่ี 4 ซอยจี-12 ถ.ปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร์ นำงสำวนัทชำรี สง่ำเอ่ียม

ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

25 บริษัท ซิงหวอไท่ จ ำกัด นำยจิรภัทร ผิวอ่อน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 69-3 หมู่ 1 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง นำยภำณุพงศ์ ม่ังมีศรี

จ.ชลบุรี 20150

โทร. 038-223955 ต่อ 108

E-mail. Kungsea@hotmail.co.th

26 บริษัท ซูมิโตโ เอสเอชไอ เอฟดับบลิว เซอร์วิส นำยชัยณรงค์ เนียมสอำด ปกติ ปวช.

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 123/80 ม.5 ต.พลูตำหลวง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150

โทร. 038-181792-4

27 บริษัท สยำมแอ้ดวำนซ์เทคโนโลยี จ ำกัด นำยตะวัน จ่ันปำน ปกติ ปวช.

99/7 เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ

โทร. 08-3606635

E-mail. wirote@satt.co.th

28 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรทีจ จ ำกัด (มหำชน) นำยชิษณุพงศ์ สำระขันธ์ ปกติ ปวช.

600 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-480064

29 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวธนิดำ ชัยเพ็ง ปกติ ปวช.

ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-684522-7

E-mail. Hrmc_ry@rwi.co.th

30 บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด นำยสรำยุทธ แม้นบุญแนบ ปกติ ปวช.

เลขท่ี9 ต.ไอ-เอ็ด นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-683723

E-mail. Siranee.soonsri@syssteel.com

31 ส่วนชุมสำยไทรษัพท์ระหว่ำงประเทศศรีรำชำ นำยกวิภัฎ วงศ์สุข ปกติ ปวช.

215-6 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทร. 033-678017-8 ต่อ 4203



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

32 บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) จ ำกัด นำยพุทธิพรหม สุขส ำรำญ ปกติ ปวช.

7/316 ม.6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร 038-026830

33 บริษัท นีดักซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำวกำนดำ สรแสดง ปกติ ปวช.

62/10 ม.6 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทร. 033-679899

E-mail. tok@hiedax.co.th

34 บริษัท อ่ำวหูกวำงพัฒนำ จ ำกัด นำยสำวอนัญญำ จันทร์ศรี ปกติ ปวช.

366/11 ม.12 ซ.4 ถ.พระต ำหนัก ต.หนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทร. 038-250035

E-mail. hr@birdsandbeesresort.com

35 โรงแรมรอยัล คลิฟ กุ๊ป นำยสุรศิษฐ์ สำระภะ ปกติ ปวช.

โทร. (+66) 38250421

E-mail. relex@royacliff.com

36 บริษัท เวย์ฟิต (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยสหวิช แสงผำด ปกติ ปวช.

33/44 อำคำรเดชะไนท์ทำวเวอร์ กทม. 10310

โทร. 02-1173206-7

E-mail. thiratc@waifit.co.th

37 บริษัท มิชลิน แม่พิมพ์ ยำงไทย นำยธนกร ถำวรพจน์ ปกติ ปวช.

87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-113500

38 555/6  ศูนย์ปฏิบัติกำรระบบท่อเขต 3 นำงสำวจิรำลักษณ์ ใหญ่นอก ปกติ ปวช.

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

39 บริษัท เอ็น แอคทีฟ จ ำกัด นำยพีรณัฐ เคล้ำเครือ ปกติ ปวช.

371/77 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-101833

E-mail. surachart@n-active.com



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

40 ห้ำหุ้นส่วนจ ำกัด ทอง ทรำนสปอ์ต นำยธนกิจ แก้วบุญตรี ปกติ ปวช.

88 ถ.ส ำนักอ้ำยงอน ต.มำบช่ำ อ.นิคมพัฒนำ  จ.ระยอง

41 บริษัท สยำมโฮเทลเลียร์ จ ำกัด นำยบุญเลิศ แผงตัน ปกติ ปวช.

1-11 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทร. 038-030120-3

42 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยรังสันต์ คล้ำยแจ้ง ปกติ ปวช.

34/4 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-34633-7

E-mail. Personnel-c@kyoden.co.th

43 บริษัท ไทอไฟน์ อินเตอร์ จ ำกัด นำยภัทรพงษ์ เนตรไพฑูรย์ ปกติ ปวช.

โทร. 033-212090

E-mail. Prsnl2@tfs.th.com

44 บริษัท เบสเทรด พรีซิซ่ัน จ ำกัด นำยกิตติศักด์ิ รอดกระจับ ปกติ ปวช.

160 ม.4 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โทร. 061-3868661-5

E-mail. venus@bestradegroup.com

45 บ.แอดวำนซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์ จ ำกัด นำยธนชิต ลิขิต ปกติ ปวช.

11/1 ม.4 ต.ห้วยยำง อ.แกลง จ.ระยอง

โทร. 038-928300 E-mail. hr@acs.co.th

46 บริษัท ไออำร์ซีพี จ ำกัด (มหำชน) นำยศุภลักษ์ จันทร์มณี ปกติ ปวช.

299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

โทร. 038-611333

E-mail. Mkc968227@yahoo.co.th

47 บริษัท เอ็น.อี.เอส เอ็ฯจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ำกัด นำยนพกร ทับทอง ปกติ ปวช.

318/3 ม.6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทร. 033-002-346

48 ทรงพล แอร์ นำยรัฐนันท์ สุรินทร์ ปกติ ปวช.

โทร. 038-602749



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

49 บริษัท น ำชัย โฮม อิเล็กโทรนิคส์ จ ำกัด นำยภำรุวัฒน์ มูลตรีภักดี ปกติ ปวช.

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

โทร. 038-716040-4

E-mail. Hr_numchai@hotmail.com

50 บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด มหำชน นำยพชร ปัญจบุศย์ ปกติ ปวช.

49/1 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 038-192200

E-mail. hrm.chonburi@bigc.co.th

51 โรงพยำบำลเกำะสีชัง นำยตรัยภำค ป่ินอนงค์ ปกติ ปวช.

59 ม.1 ต.ท่ำเทววงษ์ อ.เกำะสีชัง จ.ชลบุรี

โทร. 038-216-100

52 ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัดดีโมลด์ นำงสำวสิริวิมล เกิดขุนทด ปกติ ปวช.

84/19 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-190848

E-mail. JIRASAKDEEMOULD@GMAIL.COM

53 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ำกัด นำยนโรดม ธรรมปำโล ปกติ ปวช.

54 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำยปกรณ์ ซ่ือสัตย์ ปกติ ปวช.

นำยสิทธำนต์ เหลืองเกษมนิตย์

นำยนนทนันท์ มโนสืบ

55 บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จ ำกัด นำยนัทธี ประเสริฐผล ปกติ ปวช.

66 ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง

โทร.038-016487-91

56 เทศบำลนครแหลมฉบัง นำงสำวปนัดดำ เกตุจุฬำ ปกติ ปวช.

99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-400808

57 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงแสน นำยวีรวิทย์ สุดประเสริฐ ปกติ ปวช.

5 ถ.บำงแสนสำย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-381071



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำงสำวณัฐกำนต์ โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

58 โรงแรมรำวินทรำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ นำยภำนุพงศ์ สีบุญล้ ำ ปกติ ปวช.

นำยศิรสิทธ์ิ มำย้ิม

59 หจก.เอ พี แอร์ นำยทศพร วงษ์เรียญทอง ปกติ ปวช.

58/77 ม.3 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-602559

60 บริษัท เกรต้ำ สปอร์ตคลับ จ ำกัด นำงสำวศรัณย์พร บัวนำค ปกติ ปวช.

68/18 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ตกรุ่น)

โทรศัพท์ 098-9633226



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท มำบตำพุด นำยกฤษณพล ค ำวังจิก ปกติ ปวช.

19 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นำยประมวล เทพประสำท

โทรศัพท์ 033-652660-3

2 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงแสน นำยยศนันท์ อินทสวัสด์ิ ปกติ ปวช.

5 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นำยสุภโชค แช่ปุ้น

โทรศัพท์ 038-381071 นำยวุฒิชัย บำนช่ืน

นำยวีรวศิต สุดประเสริฐ

3 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยธนชัย ประเสริฐ ปกติ ปวช.

645/1 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-080900

4 บริษัท เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยธนำกร เกตุงำม ปกติ ปวช.

87/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

5 บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด นำงสำวพรรพษำ แสนใจ ปกติ ปวช.

161/77 ม.11 พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยจิรพัฒน์ แตงพลับ

โทรศัพท์ 038-488727

6 AGC Automotive Thailand นำยวรพล ร ำไพ ปกติ ปวช.

ม.6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะชิต้ี ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-214840

7 บริษัท สตำร์พลัส เคมีคอล จ ำกัด นำยจิรกิตต์ิ พ้นช่ัว ปกติ ปวช.

335 ม.10 บ้ำนค่ำย จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-015238-9

8 อ่ำวอุดมกำรช่ำง พัทยำ นำงสำวศรัญญำ ย้ิมบุบผำ ปกติ ปวช.

82/2ม.1 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวกนกพร นันเต๋

โทรศัพท์ 091-1681001

9 ร้ำนคิงคองคอมพิวเตอร์ นำยวันชัย จันทร์เต็มดวง ปกติ ปวช.

ตึกคอมพัทยำใต้ ช้ัน 4 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 085-3893859

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

10 ร้ำนหน่องดำวเทียม นำยอัมรินทร์ อ่ิมนำค ปกติ ปวช.

356/17 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยวทัญญู จันทร์ศักดำ

โทรศัพท์ 093-5324235 นำยพิสิษฐ์ วงศ์อำรยะกุล

11 ร้ำนเสถียรอิเล็คทรอนิกส์ นำงสำวธิดำลักษณ์ เกล้ียงมน ปกติ ปวช.

26/19 ม.1 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 085-1037722

12 Pattaya 2 U นำยชรินธร ม่วงแงว ปกติ ปวช.

20/291-292 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวชลลดำ อเนกบุณย์

โทรศัพท์ 038-724043

13 บริษัท เอส พี แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยกิตติศักด์ิ ขจรนำม ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038-684703

14 บริษัท น ำชัย โฮม อิเล็กทรอนิกส์ จ ำกัด นำยรำชวัฒน์ ศรียำภัย ปกติ ปวช.

353/46 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยศุภกิจ สุขวัฒนะ

โทรศัพท์ 038-716040-4

15 บริษัท พัทยำ ไอที จ ำกัด นำยธนบดี แก้วสะอำด ปกติ ปวช.

ตึกคอมพัทยำใต้ ช้ัน 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-6851418

16 บริษัท ศรีรำชำ คอลล์ซำยน์ จ ำกัด นำยวัชระ ผลโยธิน ปกติ ปวช.

41/38 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยสินธพ ปำนดี

โทรศัพท์ 038-312747

17 บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จ ำกัด นำงสำวกนกวรรณ ชะนะเกตุ ปกติ ปวช.

888 ม.8 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำววรรณกำนต์ แตงสี

โทรศัพท์ 033-004999 นำงสำวสุรสำ นำมกระโทก

นำงสำวสุธีตำ บุญธรรม

18 สนง.บริกำรลูกค้ำ กสท พัทยำ นำยปองชัย เจริญอภิบำล ปกติ ปวช.

124 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-004301



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

19 บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด นำยธนกิจ ผ่องฉำย ปกติ ปวช.

98/2 ม.5 ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-694259

20 บริษัท ยำมำซำกิ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยธนพล บุปผำ ปกติ ปวช.

219/28 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยพรเทวำ โผธี

โทรศัพท์ 038-110123

21 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ำกัด นำยปรินทร มูลมี ปกติ ปวช.

206 ม. 3 นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-490580-5

22 บริษัท อำร์ดับบลิวพี จ ำกัด นำยภำนุ กำญจนพันธ์ ปกติ ปวช.

9 ม.7 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยรำวิชญ์ สำรบรรณ

โทรศัพท์ 033-005929-600-604

23 โรงแรมวรริตำ โคว์ฟ นำงสำวณัฏฐริกำ พำนพงษ์ ปกติ ปวช.

46/6 ม.4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-196444

24 รพ.สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ นำงสำวเมธำวี น้อยเหมือนพันธ์ุ ปกติ ปวช.

290 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำววริศรำ ผ่ำนส ำแดง

โทรศัพท์ 038-320200-1151

25 บริษัท ชิสทรอนิกส์ จ ำกัด นำงสำวขวัญพิชชำ ศิริมำสำร ปกติ ปวช.

19/11-12 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-694145-8

26 บริษัท สยำมโฮเทลเลียร์ จ ำกัด นำยเกียรติกุล อนันตวุฒิ ปกติ ปวช.

1/11 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-030120-3

27 บริษัท ยูนิไทย ชิปยำร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยจุมพล อำชีพน ำลำภ ปกติ ปวช.

48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยอำทิตย์ เศษวงค์

โทรศัพท์ 038-407000 นำยพีระพงษ์ ภูมิรัง



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

28 ร้ำนโฮมอิเคทริค นำยนฤภัททร์ ปันทพำนิช ปกติ ปวช.

105 ม.7 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-247366

29 บริษัท อัญชลี จ ำกัด (The Zign) นำยวงศธร บุษเสริม ปกติ ปวช.

555/65  ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยจักรกริศน์ กุลพิพัฒน์รัตน์

โทรศัพท์ 038-909800 นำยภำรำดร ฉิมวิเศษ

นำยอกนิษฐ์ ดีเด่น

นำยชวนำกร โสประดิษฐ์

นำยณัฐพล พงษ์ธีระพล

นำยนิติภูมิ แสงนัยนำ

นำงสำวเอมวิกำ บุตรเมือง

30 บริษัท พัทยำ อินเตอร์เนช่ันเนล เซฟต้ี เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด นำยสิทธินันท์ ชำเหลำ ปกติ ปวช.

137/10 ม.4 ต.ตะเค้ียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-195878

31 บริษัท พัชรี กรีนแลนด์ จ ำกัด นำยธเนศ สีดำ ปกติ ปวช.

99/569 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-332112



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สิริโสภำ เทคคอน จ ำกัด นำงสำวจิรนันท์ อุปพงษ์ ปกติ ปวช.

33/27,33/28 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำยชลสิทธิ ไชยธนชล

จ.ชลบุรี  โทร. 038-114238 นำงสำวปภำวรินทร์ อินธิเดช

E-mail. Medee.acc@gmail.com

2 บริษัท แสตนตริค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด นำยอิทธิเดช ศรีอัง ปกติ ปวช.

35/3 ถ.เปรมใจรำษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมือง นำยนรำกร วรชุน

จ.ชลบุรี  โทร. 038-394315-6

E-mail. Std575@live.com

3 บริษัท ซันไซน์ เนเชอรัล แหลมฉบัง จ ำกัด นำยพฤทธ์ิ รอดป้ัน ปกติ ปวช.

278/29 ม.8 ต.ทุ่งสุขำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยปุณภัสส์ กสงอรุณ

4 โครงกำรฉัตรลดำ 1 เอกดีเวลล๊อฟเม้นท์ นำยณัชสรพล จิตรภำณุตระกูล ปกติ ปวช.

267 ม.4 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยอนุภัทร วิชนำ

โทร. 083-769-6749

E-mail. Apiehart-tntkpo1@yahoo.com

5 บริษัท เฮฟเว่นฮิลส์ รีสอร์ท จ ำกัด นำงสำวจตุพร ศิพุทธำนนท์ ปกติ ปวช.

529/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวชุติมันต์ แม้นกระโทก

โทร. 092-3178984 นำงสำวคิมเบอร์ล่ี บูรณ์เจริญ

E-mail. sittipong221@gmail.com

6 หจก. สยำมเทคนิค เซอร์วิส นำงสำวสิปำง จันทรำงกูล ปกติ ปวช.

18/6 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวทัศนียวรรณ ติณธนำศิริ

โทร. 081-8628729

E-mail. Anun_36@hotmail.com

7 บริษัท มำกนวล คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด นำยนฤพล สำยสมร ปกติ ปวช.

80/5 ม.7 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยชลชำติ นครพัฒน์

โทร. 065-129 7738

E-mail. Maknvan_prang@hotmail.co.th

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ช่ำงก่อสร้ำง ครูนิเทศ นำยธวัชชัย เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ช่ำงก่อสร้ำง ครูนิเทศ นำยธวัชชัย เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท 335 คอนสรัคช่ัน จ ำกัด นำยกิตติธัช แสนรักษ์ ปกติ ปวช.

1/68 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยพงศ์พิสุทธ์ิ เห่ียวมณี

โทร. 090-9247744

E-mail. 335 architect@gmail.com

9 บริษัท พี.เอ.เอส เอสเสตท นำงสำวรัตนเกล้ำ ขวัญละมูล ปกติ ปวช.

15/171 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยบูรพำ พลชำ

20150 โทร. 038-041111

10 บริษัท เอสคอน คอนกรีต จ ำกัด นำงสำวชุติกำญจน์ ทิพย์ประเสริฐสุข ปกติ ปวช.

100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำยณัฐกิจ บุญปติ

จ.ชลบุรี 20150

โทร. 086-3684963

11 บริษัท ร้อยเดือน จ ำกัด หน่วยงำนก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย นำยทรงพล ตะนำวศรี ปกติ ปวช.

ข้ำรำชกำร อร.พ้ืนท่ีสัตหีบ  ม.6 ต.พลูตำหลวง นำยรัชพล แหวนทอง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร. 086-8177-778

12 บริษัทรุ่งเจริญดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด นำยศรัณญู ขันอำษำ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 99 ถนนเทศบำล 1 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-311419

13 บ. Design corner 62/252 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ นำยสน่ันชำติ แข็งขัน ปกติ ปวช.

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทร. 038-364-977

E-mail. Kann.jirathamrongchart@gmail.com

14 หจก. ดีพีเอ็น โฮมแอนด์ ดีไซน์ นำงสำวชลตวรรณ ทันไธสง ปกติ ปวช.

99/18 ม.3 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20980

โทร. 033-039-772

E-mail. Dpn.home.design@gmail.com



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ช่ำงก่อสร้ำง ครูนิเทศ นำยธวัชชัย เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

15 บ.เอส เค พัทยำคอนสตรัคช่ัน นำยกิตติขจร อุตมะ ปกติ ปวช.

โทร. 038-074709

E-mail. Sk_pattaya@yahoo.com

16 บริษัท วรกิจก่อสร้ำง จ ำกัด นำยเนติภัทร เข็มเพชร ปกติ ปวช.

141/16 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทร. 033-005029

E-mail. Hr_vkk@hotmail.com

17 กิจกำรร่วมค้ำ พี แอนด์ ไอ นำงสำวนันธ์หทัย อ่ ำเจริญ ปกติ ปวช.

393 ซอย 20มิถนำ 15 ถ.สุทธิสำร สำมเสนนอก

กรุงเทพ ฯ 10130

โทร. 026912003

18 บริษัทเก้ือกูลก่อสร้ำง จ ำกัด นำยจักรกฤชญ์ บุตรเจริญ ปกติ ปวช.

324 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง

จ.ชลบุรี 20130 โทร. 081-1222421

E-mail. kuakoonkorsang@gmail.com

19 บจก. ฮิดเด้น อำคิเต็ก แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง นำงสำวสวรินทร์ กังวำลย์ ปกติ ปวช.

222/7 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร. 084-0793262

E-mail. hiddendesign@gmail.com

20 บ.กันตำมนตรี เฮริทิจ จ ำกัด นำงสำวนรีศรำ กรีฉวี ปกติ ปวช.

99/11 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร. 038-181340

21 ส ำนักงำนเทศบำลเขตรอุดมศักด์ิ นำงสำวภัทรวดี ทับกลัด ปกติ ปวช.

100 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวสุชำวดี ขวัญสุด

โทรศัพท์ 038-435968-513

22 อบต.มำบยำงพร นำงสำวธัญวลัย สมนวล ปกติ ปวช.

199 ม.1 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-026827-9



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สล็อท นำนไก จ ำกัด นำยณพงศ์ชัย ด่ำนนอก ปกติ ปวช.

163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวพัชรำภรณ์ เปล่ียนคุ้ม

โทรศัพท์ 038-351381-4

hr@slotnankai.co.th

2 บริษัท ไทยโรตำร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยจิรพันธ์ สินเนตร ปกติ ปวช.

168 ม.5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-923500 -1015

3 บริษัท ไอ เอส เอ แมขินน่ิง เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวธันยพร ฉำยพริก ปกติ ปวช.

27/25 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-774061

4 บริษัท สวัสด์ิอุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ำกัด นำงสำวภัณฑิรำ นำคเกษม ปกติ ปวช.

11/1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นำงสำวชำลิสำ อินฉุย

โทรศัพท์ 038-034635-6

5 บริษัท สมบัติพลำสติก จ ำกัด นำยจีรวิทย์ เกตุสำลี ปกติ ปวช.

83/17 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวโยศิตำ ปำละเขียว

โทรศัพท์ 038-239977 นำงสำวอภิญญำ อุปะละ

6 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำยธนกร สินฉลอง ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-437103

7 บริษัท อำร์ วี เจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำงสำวรุจิรำภรณ์ ช ำนำญนำ ปกติ ปวช.

77 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-058755-58

8 บริษัท ไทยอำรำอิ จ ำกัด นำยธนดล งำมข ำ ปกติ ปวช.

623/1-4 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-480446-7

9 Ethos Energy นำงสำวสิริลักษณ์ ปัญญำดี ปกติ ปวช.

39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มำบตำพุด จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-698900

10 บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวนฤมล แก้วบัวดี ปกติ ปวช.

คลังก๊ำซบ้ำนโรงโป๊ะ

ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-241044

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ นำงสำวรุ่งทิวำ  สำริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

mailto:hr@slotnankai.co.th


ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ นำงสำวรุ่งทิวำ  สำริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

11 บริษัท เซเรนิต้ี ชิปยำร์ด จ ำกัด นำงสำวอรัญญำ ถำวรกูล ปกติ ปวช.

167/3 ม.4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-237214

12 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวสุชีรำ ชำวเมือง ปกติ ปวช.

42/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-359000

13 หจก.จิระพนธ์ กรุ๊ป นำงสำวสุนิตำ บุญจันทร์ ปกติ ปวช.

358 ม.1 อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-897577

14 หจก.เทคโนอำร์ตระยอง นำยเรวัตร มำวงศ์เดือน ปกติ ปวช.

83/173 ม.1 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำงสำวพัชรำภรณ์ สงวนรัตน์

โทรศัพท์ 038-601074

15 บริษัท พีพีพี เคหะภัณฑ์ จ ำกัด นำงสำววิรัญญำ บัวหลวง ปกติ ปวช.

140/90 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยพีรพัฒน์ แสงวงศ์

โทรศัพท์ 038-332781-3

16 บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด นำยภัทรภณ เจียมวรำกุล ปกติ ปวช.

111/1 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-893599

17 บริษัท เฟลตัลอุตสำหกรรม จ ำกัด นำงสำวฮำนีล คิม ปกติ ปวช.

476 ม.4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย2บี นำยพัชรินทร์ สรวงศิริ

ต.แพรกำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร

โทรศัพท์ 02709394

18 บริษัท สยำมมิชลิน จ ำกัด นำงสำวณัฐศิมำ ฉวีรัตน์ ปกติ ปวช.

87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวลลิตำ ขันธ์ศิลำ

โทรศัพท์ 033-118500

19 บริษัท ยำมำดะ สมบูรณ์ จ ำกัด นำงสำวยุจิรำ ชมพูเรือ ปกติ ปวช.

60/4 ม.3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นำงสำวอนัญญำ เพียช่อ

โทรศัพท์ 038-891187-9

20 บริษัท นำมสร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนทรัดช่ัน จ ำกัด นำยปัชญำ นำมสร ปกติ ปวช.

104/2 หมู่ท่ี 4 ต.หนองตะพำน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง

โทรศัพท์ 069-2944589



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ นำงสำวรุ่งทิวำ  สำริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

21 บจก. เอ็น ดับเบิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง นำยภวัศณัฎฐ์ เตชิตบุณยวัทน์ ปกติ ปวช.

180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยทักษ์ดนัย ล ำเพ็ง

โทรศัพท์ 038-762860



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บ.ศรีรำชำโฟคลิฟเอนม์ไฮโดรลิค จ ำกัด นำยสำวรินรดำ โหนแหยม ปกติ ปวช.

โทร. 038-481139-40 นำงสำวฟิล์มตะวัน สมโสม

E-mail. srirachaforrlitt@hotmail.com นำยจักรพรรณ์ อ้วนด ำ

นำยพิธิวิต นำดเบ็ญจะ

2 บริษัท ไออ้อน (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำววรำงคณำ สวยสุวรรณื ปกติ ปวช.

602 ม.11 ถ.สุขำพิบำล8 ต.หนองขำม นำยศิริวรชัย เจริญสุข

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำงสำวอลิเซีย โบรต้ีคัมม่ิง

โทร. 038-763-080 ต่อ 877 นำงสำวอชิรญำ ทำนุมำ

E-mail. danunee@lion.co.th

3 สถำบันไทย-เยอรมัน แผนกทรัพยำกรมนุษย์ นำยกิตติกำนต์ จิตต์รุ่งเรืองสุข ปกติ ปวช.

โทร. 038-930100 ต่อ 1214 นำยภัทรภณ จ ำเนียรกำร

นำยวงศกร เมียงอำรมณ์

นำยอลงกรณ์ นำคทองค ำ

4 หจก.กำญจนประภำส นำยพลำชิป  อัศวเศรษฐี ปกติ ปวช.

272/131 ม.5 ซอยโพธิสำร นำยชมุดตร์ ศิริโชติ

ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยไชยวัฒน์ ปรีหะจินดำ

โทร.099-115-9295

E-mail. wasunanprint@hotmail.com

5 บจก.พีระพันธ์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนีย นำยนันทพงศ์ ตันต์ิทวิสุทธ์ิ ปกติ ปวช.

32/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มำบตำพุด อ.เมือง

จ.ระยอง 21150

โทร. 038-026506 , 026507

E-mail. Peerapan.eng@hotmail.com

6 ร้ำนประสิทธ์ิซำวด์ ก.ม.10 121/264 ม.3 นำงสำวชุติตำ นำกผสม ปกติ ปวช.

ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยศุภนิมิต เชิดชู

โทร.085-3996085

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยวิรุณชัย  คล้ำยเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยวิรุณชัย  คล้ำยเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

7 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวแพรวนภำ สีมำ ปกติ ปวช.

42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี124 ต.ทุ่งสุขลำ นำยฉัตริน ฤกษ์สังเกตุ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยธนวัฒน์ วิโรจน์ปกรณ์

โทร. +66(0)3840 8500

8 บริษัท โฮม ดีไซน์ ระยอง จ ำกัด นำยดิศำนุวัฒน์ งำมเจริญ ปกติ ปวช.

72/76 ม.1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นำยบำรมี เคลือนตยำงกรู

โทร. 091-0758598

E-mail. homedesignrayong@gmail.com

9 บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยกิตติศักด์ิ บัวกล่ิน ปกติ ปวช.

ส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี 19/182 ม.6 นำยวรศักด์ิ เพชรภำ

ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร. 083-0718057

E-mail. Thanawat_wkn@outlook.co.th

10 บ.ป.ศิริยนต์ โฟล์คลิฟ จ ำกัด นำยธนำวัฒน์ วันมำ ปกติ ปวช.

291/35 ม.5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยธีรภัทร บุญรำศรี

โทร. 089-244-2606

E-mail. Psf_somchai@hotmail.com

11 บริษัท สล๊อท-นำนโก จ ำกัด นำงสำวกฤษณำ ไกรเลิศ ปกติ ปวช.

163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ ชลบุรี 20230 นำงสำวภัทรดำ ดีสะเมำะ

โทร. 038-351381-4 นำยวีรำทร ทองเกิด

E-mail. hr@slotnankai.co.th

12 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวสกุลกำญจน์ นำคทน ปกติ ปวช.

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง นำยอัฐพร พันธ์เพ็ง

โทร. 038-676117

13 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบ้ำนฉำง นำยฤชำ นกเกตุ ปกติ ปวช.

135/6 ม.9 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทร. 038-601899



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เมคคำทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยวิรุณชัย  คล้ำยเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

14 บ.เบียงจิ โค้ตต้ิง (ประเทศไทย) นำยอัจฉริยะ ถือลำภ ปกติ ปวช.

107/8 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง

โทร. 033-017215

15 บริษัท แหลมฉบัง ไอที โซลช่ัน จ ำกัด นำยธีรพงศ์ มำนะต่อ ปกติ ปวช.

67/1 ม.6 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 081-782-0979

16 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิงเฮ้ำส์ จ ำกัด นำงสำวอำทิตยำ ชำญสูงเนิน ปกติ ปวช.

56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยเอกรัตน์ สีแดง

โทร. 038-239710

E-mail. Cs_eh@hotmail.co.th

17 บริษัท ไทยออยล์ ทูลฯ นำงสำวสุธิดำ อ่อนเสมอ ปกติ ปวช.

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

โทร. 038-181751-4

18 บริษัท มำสเตอร์แพ๊ค-เอเชีย จ ำกัด นำงสำวอรวรรณ มลิบุตร ปกติ ปวช.

2/7 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-692477

E-mail. Napaporn-c@mpac-asia.com

19 บริษัท อัลพลำ ไฮเทค จ ำกัด นำยกิติศักด์ิ โฉมงำม ปกติ ปวช.

216/41 ม.6 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยปฎิภำณ ชำมนตรี

โทรศัพท์ 038-340075-8

20 บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยกษิด์ิเดช กุลโพนเมือง ปกติ ปวช.

789/99 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-296722-3

21 ส ำนักงำนงำนบริกำร กสท มำบตำพุด นำยวงศธร มีโรง ปกติ ปวช.

19 ถ.เมืองใหม่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นำยธนพล ค ำมูล

โทรศัพท์ 033-658660-3



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ร้ำนอิสเทริร์น ไอที พัทยำ นำยธ ชชัญ วิบูลซ์วุฒิวงศ์ ปกติ ปวช.

8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ตึกคอมพัทยำช้ัน 3 นำยวัฒนพล เพ่ิมศิริ

ห้อง 3R42-43 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยเจษฎำ ยอดปัญญำ

โทร. 038-724-064

2 ร้ำนคิงคองคอมพิวเตอร์ นำงสำวณัฐภัทร สันติภัทร ปกติ ปวช.

8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำงสำวดรีลภัตน์ สังข์เงิน

จ.ชลบุรี 20150 นำยวรกฤษ มุดงำม

โทร. 085-3893859

3 บริษัท ไอทีช้อป สัตหีบ จ ำกัด นำยชลยุทธ สนสนิท ปกติ ปวช.

187/22 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยสุรยุทธ์ สุทธิสง่ำ

โทร. 083-1955677

E-mail. Toon_0044@hotmail.com

4 บริษัท อีสเทิร์นไอที ศรีรำชำ จ ำกัด นำยภัทรกร มีสติ ปกติ ปวช.

135/99 ตึกคอม ห้อง 238-239,244-245 นำยศุภณัฐ ณ หนองคำย

โทร. 086-681124 , 061-6300464

5 บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยเจษฎำ ปำนเกิด ปกติ ปวช.

31,33,35 ซอยศูนย์กำรค้ำสำย4 ถนนสุขุมวิท นำยทยำกร เนินงำม

โทร. 038-860278-9 นำยชันตะ นำกำโน

E-mail. all@rayong-oa.com

6 บริษัท แอดไวส์ ไวที อินฟินิท จ ำกัด (สำขำ 010) นำยจีรวัฒน์ คชบำง ปกติ ปวช.

190/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยทักษัณ ทรัพย์ประเสริฐ

โทร. 038-196471 นำยอดศิร แสงชัญ

E-mail. Branch-a010@advice.co.th

7 บริษัท แซน เบเนฟิด จ ำกัด นำงสำวณัฎฐธิดำ พุ่มเกษม ปกติ ปวช.

41/1 ถ.ห้วยโป่ง-หนองขอน ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-691600

E-mail. Kanit@sanbenefit.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นำยณัฐพล ชมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นำยณัฐพล ชมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 โรงแรมแอล เค กรุ๊ป นำยณัฐยกรทร์ พุทธสุวรรณ์ ปกติ ปวช.

33/35 ม.10 พัทยำสำย2 ต ำบลหนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 038-42-8100

E-mail. Hr.lupattaya@gmail.com

9 รพ. อำภำกรเกียรติวงศ์ ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำงสำวมณีนุช ศรีเกตุ ปกติ ปวช.

2045 ถ.ชำยทะเล ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวณัฏฐธิดำ เผือกน้อย

โทร. 038-438685 นำยวรเมธ ยำหิง

นำยกัณฑ์อเนก ไกรลักษณ์



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวเคช่ัน จ ำกัด นำยธำรธรรม ตันติภำณุวิทย์ ปกติ ปวช.

(มหำชน) สำขำระยอง 267/249 ถ.สุขุมวิท

ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-608-283

E-mail. rayong@interlink.co.th

2 ศุนย์บริกำรลูกค้ำทีโอทีสำขำย่อย นำงสำวนัฐลดำ แสนขวำ ปกติ ปวช.

สำขำนิคมเครือสหพัฒน์

214/26 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-481200

3 ร้ำนสกำยอำร์ต ท ำป้ำยศรีรำชำ นำงสำวธณิตำ จันทรมงคลชัย ปกติ ปวช.

101/5 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี 20230

โทร. 082-391-8999

E-mail. Skvart2015@gmail.com

4 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวสุภัชชำ หันตำ ปกติ ปวช.

ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท. เขตตะวันออก

โทร. 0-3300-431-6 ต่อ 4263

5 บริษัท พัทยำไอที จ ำกัด นำยพีระศุก กำญจนวลีกุล ปกติ ปวช.

ตึกคอมพัทยำห้อง 2R05 ช้ัน2 ถ.พัทยำใต้

โทร. 081-6851418

E-mail. Pattaya_it@hotmail.com

6 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) นำยบูรพำ ดีมะลัง ปกติ ปวช.

47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ นำยธนติ ม่ันคง

จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038-494006-7

7 บริษัทซินเดอร์ ออยส์ปิลด์ เซอร์วิลเซล จ ำกัด นำยสำวศศิกำนต์ อ่อนประดับกุล ปกติ ปวช.

118/26 ม.4 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร. 033-005918

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครูนิเทศ นำยณัฐพล ชมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครูนิเทศ นำยณัฐพล ชมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเมืองพัทยำ นำยธนดล เลขะกุล ปกติ ปวช.

100 ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยวงศกร ประยูรพำณิชย์

โทร. 038-221861

9 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำงสำวกรวรรณ พิมพำศ ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวฟำริดำ กปติถำ ณ อยุธยำ

โทร. 038-437103 นำยจิระพงศ์ นำคจันทร์

10 ร้ำนคิงคองคอมพิวเตอร์ (สำขำพัทยำใต้) นำยกฤษณัส ทองมีสี ปกติ ปวช.

เลขท่ี 8 ม.10 อำคำรตึกคอมพัทยำใต้ นำยอดิศร ยับ

จ.ชลบุรี 20150 โทร. 085-3893859

E-mail. konghtchero@gmail.com

11 บจก.อมรชัยดีพำร์ทเมนท์สโตร์ นำงสำวณัฏฐนิชำ จันทรผำ ปกติ ปวช.

โทร. 081-5784481 นำงสำวปณำลี ทองดี

E-mail. T_tongchit@hotmail.com นำยเจษฎำภรณ์ วิเชียร

12 ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท แหลมฉบัง นำยธนบดี เย็นอ่อน ปกติ ปวช.

50 ถ.สุขมวิท ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยธีรภพ โพธ์ิเกิด

นำยวรวิชญ์ พุ่มพวง

13 บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จ ำกัด นำยพสธร คีรีกุลไพศำล ปกติ ปวช.

888 ม.8 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำยธีรภัทร ทำบุรี

โทร. 033-004-999 นำงสำวหงส์ฟ้ำ เกตุระหงษ์

นำยธนวรรธน์ จิรชัยเจริญ

14 บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) นำงสำววิดำวรรณ นำเมืองรักษ์ ปกติ ปวช.

ศูนย์กำรค้ำฮำร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง

ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ ศรรีรำชำ ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-8031436

15 โรงแรมแอล เค กรุ๊ป นำยธนำวุฒิ ประทีปะผลิน ปกติ ปวช.

33/35 ม.10 พัทยำสำย2 ต ำบลหนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-42-8100

E-mail. Hr.lupattaya@gmail.com



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 สเปลดิตรีสอร์ทแอด จอมเทียน นำย นิโคลำส ฟ๊อกซ ปกติ ปวช.

75/126 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

E-mail.pn-mgr@spendinthailand.com

2 บริษัท อ่ำวอุดมกำรช่ำงพัทยำ จ ำกัด นำงสำวพัชรำ สรำญรมย์ ปกติ ปวช.

82/2 ม.1 ซ.นำจอมเทียน2 ต.นำจอมเทียน นำงสำวปิยดำ ศรีสำพันธ์

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร.091-1681001

E-mail.aoudompattaya@gmail.com

3 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมมิภำคจอมเทียน นำงสำวไพลิน มีสุข ปกติ ปวช.

โทร.038-111854

4 บริษัท บีทโบ๊ต จ ำกัด จ ำกัด นำงสำวสุธำริณี เท่ียงเกษม ปกติ ปวช.

63/2 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำงสำวศิรัตน์ บุญค้ ำ

จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-421072-3

5 ส ำนักงำนเทศบำลบำงเสร่ นำงสำวนันท์นภัส สุวรรณเดช ปกติ ปวช.

ถนนเทศบำล 3 ชบ 20250 นำงสำวสุพิชชำ ไชยสนำม

6 บริษัท พีทีเคมัลติเซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวมุทิตำ บัวข ำ ปกติ ปวช.

300/1 ม.1 ถ.สุขำภิบำล8 ต.บึง อ.ศรีรำชำ นำงสำววรรณำ ช่ำงทอง

จ.ชลบุรี 20230 โทร.038-481409 นำงสำวสุนันทำ ไชยรัตน์

7 บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชีย ซิสเทม จ ำกัด ปกติ ปวช.

408/2 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-300800

8 บริษัท อินด้ีซัพพลำยแอนด์เอ็นจีเนียร์ร่ิง จ ำกัด นำงสำวมธุรส ครูฮกซ่ิว ปกติ ปวช.

117/38 มหู่ 1 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง

จ.ระยอง 21130

โทร.038-941339

E-mail.indy_2546@hotmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นำงกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

mailto:E-mail.pn-mgr@spendinthailand.com
mailto:E-mail.aoudompattaya@gmail.com


ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นำงกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จ ำกัด 888 ม.8 นำงสำวอโรชำ มงคลวัฒนไพศำล ปกติ ปวช.

ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร.033-004999

E-mail.Sereechon.pu@cartoon

networkamazone.com

10 บริษัท พัททยำ ออโตโมบิล จ ำกัด นำงสำวณิชำกำนต์ แรมทองหลำง ปกติ ปวช.

222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำวปวรัตน์ ไพรนำงกูล

จ.ชลบุรี 20180

โทร038-255800

11 บริษัท โตโยต้ำพัทยำ (1998) จ ำกัด สำขำสัตหีบ นำงสำวกัลยรัตน์ ขม้ินสน ปกติ ปวช.

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

โทร.038-435650

12 บริษัท บ้ำนอ ำเภอ เทรดด้ิง จ ำกัด นำงสำวธัญลักษณ์ ลำวัลย์วงศ์ ปกติ ปวช.

31 ม.1 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวปรียำภรณ์ สุจิรำ

โทร.038-237557

E-mail.hr@homebaanamphur.com

13 โรงแรมไอบิสพัทยำ นำย จิรพัฒน์ นุ้ยตูม ปกติ ปวช.

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทร.038-418188

E-mail.H6539-HR1@accor.com

14 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนฉำง นำงสำวกนกวรรณ บัวมำต ปกติ ปวช.

2/31 หมู่ 4 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทร.038-630677-9

15 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยใหญ่ นำงสำวศิรินันท์ โยทำ ปกติ ปวช.

59 ม.3 ถ.เทศบำล 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง นำงสำวชนำกำนต์ ชินโฮง

จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวกนกวรรณ แสงแก้ว

โทรศัพท์ 038-239439 - 40 นำงสำวกมลพรรณ บทศรี

นำงสำวณิชำกร หอมสุวรรณ

mailto:E-mail.Sereechon.pu@cartoon
mailto:E-mail.hr@homebaanamphur.com


ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นำงกชพร  รัตนปรำกำร

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 ร้ำน Banana ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พัทยำ บีช นำยชโลธร สังข์ทอง ปกติ ปวช.

333/99 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำยธัญพิสิษฐ์ แสงน้อย

โทรศัพท์ 083-9890833 นำยธีระพล ศรีลำแสง

17 บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จ ำกัด นำงสำวณัฏฐณิชำ ปรำโมทย์ ปกติ ปวช.

363 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยเกียรติศักด์ิ จริงแล้ว

โทรศัพท์ 038-195666 นำงสำวชนม์นิภำ เวชบรรพต

18 บริษัท นำนำชำติสโตน จ ำกัด นำงสำวชนิดำภำ แสงจันดำ ปกติ ปวช.

42/3 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำววิรวรรณ ปัญญำแก้ว

โทรศัพท์ 080-6338282 นำงสำววชิรำภรณ์ ไทรรำตรี

19 บริษัท เคอร่ี เอ็กเพรส พำร์เลช้อป จ ำกัด นำงสำวจรรยำรักษ์ บัวประทุม ปกติ ปวช.

สำขำแยกเจ  98/4 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ นำงสำวชลันดำ ใจวงษ์สี

จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 093-3291217

20 บริษัท เอ็มบี พัทยำ ออโตเฮำส์ จ ำกัด นำยโชติ เผ่ำพงษ์ ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 038-702759 นำงสำวสุพิชชำ วรรณชำติ

21 บริษัท ประหยัด มำเบ้ิล จ ำกัด นำงสำวเจนน่ี สร้อยกระโทก ปกติ ปวช.

124/16 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวสวิตตำ บุญค้ ำ

โทรศัพท์ 089-9333645

22 เทศบำลนครแหลมฉบัง นำงสำวศิริพร หอมขจร ปกติ ปวช.

99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวอรทัย กระโพธ์ิ

โทรศัพท์ 038-400808

23 เมืองพัทยำ นำยวุฒิภัทร ไกรษร ปกติ ปวช.

174 หมู่ 6 ต ำบลนำเกลือ

ถนนพัทยำเหนือ อ ำเภอบำงละมุง

จังหวัดชลบุรี



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ส ำนักงำนต ำบลบำงเสร่ นำงสำวรุ่งนภำ กันทมำ ปกติ ปวช.

ถนนเทศบำบ 3 ชบ 20250 นำงสำวเจนิสำ แสนพันทำ

โทร.038-436186

2 บริษัท สมบัติ พลำสติก จ ำกัด นำงสำวภำวิณี พ่วงกลับ ปกติ ปวช.

83/17 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวสวรรยำ บุญโพธ์ิทอง

โทร.038-239494

E-mail: 0 2055 45000 13 3

3 BIG C (สำขำพัทยำเหนือ) นำย กิรติ พ่อสีญำ ปกติ ปวช.

78/12 ม.9 ถนน พัทยำสำย2 เมืองพัทยำ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวจันทิมำ ข ำมิน

20150

4 บริษัท บ้ำนอ ำเภอเทรดด้ิง จ ำกัด นำงสำวฐิติพร โตแหยม ปกติ ปวช.

31 ม.2 ต.นำจอมเทียน อสัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำงสำวอัญชิสำ สุขเกษม

โทร.038-237557

E-mail: hr@homebaanamphur.com

5 โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ นำงสำวปิยะธิดำ จันทร์เย็น ปกติ ปวช.

290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำงสำวจุฑำมำศ บุญเรือง

โทร. 038-320200 ต่อ 1172

6 TGL FABRICCATION นำงสำวเจนจิรำ ถ่ินรัศมี ปกติ ปวช.

119/62 ม.4 ถนน332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวณัฐชยำ เปร่ืองเมธำ

โทร.038-181775

7 บริษัทสยำมซีแลนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด นำงสำวมนทิชำ ตองอ่อน ปกติ ปวช.

589/13 ม.7 ต.มะขำงคู่ นำงสำวจันทร์จิรำ บรรลือทรัพย์

อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

โทร.038-010620

8 บริษัท เอสอำร์เอฟ อินดัสตร้ีส์(ไทยแลนด์)จ ำกัด นำงสำวสโรริชำ แก้วพิทักษ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 3 ถนน ไอ-1 ต.มำบตะพุด อ.เมือง จ.ระยอง นำงสำวอริสำ แสงเรือง

โทร.038-6836016

E-mail: ttbr.hr@srf.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 Merccive Pattaya Occan Resort นำงสำวเสำวลักษณ์ ชำพล ปกติ ปวช.

436/100 ม.9 ถนน.พัทยำสำยสอง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำงสำววิถำวี กำลจักร

จ.ชลบุรี 20150

โทร. 038-769660

10 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยใหญ่ นำงสำวรุ่งนภำ ป้ันประสงค์ ปกติ ปวช.

๕๙ หมู่ ๓ ถนนเทศบำล 1 นำงสำวชลลดำ ตรีสำร

ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง ชบ 20150

โทร. 0-3823-9439-40 ต่อ 106

11 กิจกำรชำยหำด สวัสดิกำรภำยใน นำงสำวฐิติชญำ ศรียุย ปกติ ปวช.

หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ

กองเรือยุทธกำร แสมสำร สัตหีบ

12 บริษัท สมพงษ์คอนโดเทล จ ำกัด นำงสำวชุติมำ ศิริมำก ปกติ ปวช.

99/1 ม.1 ต.นำจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร. 038-237541

13 โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง นำยงสำวฌำณิศำ มะลำศรี ปกติ ปวช.

9 ม.2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร.038-921999

E-mail. brhhrrc@brh.co.th

14 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพำวุธทหำรเรือ จ ำกัด นำงสำวรัตน์สุดำ เพชรนิล ปกติ ปวช.

143/1 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลุรี 20180

โทร. 0-3843-6900 และ 08-2700-7506

15 บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสำหกรรม จ ำกัด นำงสำวชลธิชำ ศรีถำวร ปกติ ปวช.

198 ม.10 ต.ชำกแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทร.038-239120

E-mail. Chorchaiwat@gmail.com



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 บริษัท โฮมมำร์ท เซ็นเตอร์ จ ำกัด นำงสำวอริสรำ สำลิกำ ปกติ ปวช.

234 ม.11 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทร.038-415415-9

E-mail. Suthineew@gmail.com

17 ไปรษณีย์บ้ำนอ ำเภอ นำงสำวขวัญจิตร์ ก่ิมเกิด ปกติ ปวช.

55/3 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวณัฐพร นำคะเกตุ

โทร. 038-238260

18 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวสร้อยสนฉัตร ทับทิมทอง ปกติ ปวช.

ศูนย์ศรีรำชำ 98 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทร.038-401891-4

19 บริษัท สหเครนเซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวฐิติชญำ อำจสิงห์ ปกติ ปวช.

12 ถ.โรงปุ๋ย ต.มำยตำพุด อ.เมือง ต.ระยอง 21150

โทร. 038-684572

E-mail. Sahacrane-service@yahoo.com

20 ร้ำนอำหำรเดอะกลำสเฮ้ำส์ นำงสำวณัฏฐำ อ ำมำ ปกติ ปวช.

5/22 ม.2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร. 089-2456500

21 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอศรีรำชำ นำยสรธัญ สุล ำนำจ ปกติ ปวช.

65 ถนนสุขุมวิท ต ำบลศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-322609

22 กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ นำงสำวศุภำวรรณ แสงน้อย ปกติ ปวช.

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ

อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทร. 038-245910

23 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์กะเฉด นำงสำวสโรชำ แก้วลอย ปกติ ปวช.

33/3 ม.3 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

24 ร้ำนรุ่งแฮดเวอร์ไทซ่ิง นำงสำวกสุณำ โกกะพันธ์ ปกติ ปวช.

252/2 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ ซ.5/2

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 081-5700467

e-mail. rugsign2018@gmail.com



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 อำคำรปฎิบัติกำรและทอฟักเวียนนำ พำรำไดซ์ นำงสำวศิริยำวรรณ ศรีสูงเนิน ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-238398

2 โรงแรมซีพำไดซ์ สัตหีบ นำงสำวอทิตดำ พิมโยธำ ปกติ ปวช.

109/1-4 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 083-0669591

3 โรงแรม ซิกเนเจอร์ นำงสำวภำณุมำศ มำกแสน ปกติ ปวช.

561,561/2 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-418-333

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรโรงแรม ครูนิเทศ นำงโสภำ  แบบอย่ำง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



จ ำนวน รวมจ ำนวน

สถำนประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำ

ปวช. ปวส.

1 ช่างยนต์ 39 68 42 110

2 ช่างเช่ือมโลหะ 11 - 40 40

3 ช่างก่อสร้าง 20 15 72 87

4 ช่างกลโรงงาน 37 57 16 73

5 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 9 - 19 19

6 ช่างไฟฟ้าก าลัง 38 - 73 73

7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 - 18 18

8 เมคคาทรอนิกส์ - - 10 10

9 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 12 - 26 26

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - 3 3

11 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 50 34 23 57

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 - 44 44

13 การบัญชี 37 32 78 110

14 การโรงแรม 46 56 50 106

15 การท่องเท่ียว 8 6 4 10

16 ระบบราง 4 - 29 29

17 ช่างอากาศยาน 3 - 15 15

349 268 562 830รวม

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลสถำนประกอบกำร

สรุปข้อมูลจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำเข้ำศึกษำงำนในสถำนประกอบกำร

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562

ล ำดับ สำขำวิชำ

จ ำนวน

นักเรียน นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ที แอนด์ เอ็ม แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยชัยกฤต แก่นจันทร์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 622/1 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยนิธิพงศ์ สุวรรณเจดี

โทรศัพท์ 038-481982 นำยพันกร หอมช่ืน

นำยปุญชรัสม์ิ กูบทอง

นำยปวริศ จิรำนนทวงศ์

2 บริษัท เอ็น ดับเบ้ิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยชนำธิป แนวหำด ปกติ ปวส.

เลขท่ี 180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยชนำธิป แนวหำด

โทรศัพท์ 038-762860 , 065-5496697 นำยชนำธิป แนวหำด

นำยณัฐวุฒิ โหสุวรรณ

นำยเควินมำร์ค วงศ์ศรีเมือง สตูรัม

นำยยศพร แน่กลำง

3 บริษัท มำสเตอร์แพค - เอเชีย จ ำกัด นำยนนทกร วงศ์ศรีแก้ว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 2/7 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นำงสำวอรปรียำ มโนรมณ์

โทรศัพท์ 038-692477

4 บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด นำยคณเดช ศุภณัฎตำนนท์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 111/1,111/10 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง นำยวสวัตต์ิ จันทร์สุวรรณ

โทรศัพท์ 038-893599 ต่อ 1602 นำยมนัญชัย สุวรรณศรี

5 บริษัท ซีออน แอดวำนซ์  โพลิมิกซ์ จ ำกัด นำยธีรศักด์ิ เขียวอรุณ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 111/2 ม.2 ซ.นิคม13 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง นำยวัชรพงศ์ ฝอฝน

โทรศัพท์ 088-2030380-6

6 บริษัท เอส.เค.สตีล แอนด์ คอนกรีตเวิร์ค จ ำกัด นำยเกียรติพงษ์ พงษ์นัยรัตน์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 170/1 ม.5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยนครินทร์ รัตนสงครำม

โทรศัพท์  038-602734 , 0863212236 นำยอนนต์ บุญประกอบ

7 บริษัท บูรพำ เมโทรโลยี ซิสเต็ม จ ำกัด นำยวันเฉลิม คงขำว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 270 ถ.เปรมใจรำษฏร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-394927

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำเคร่ืองมือกล ครูนิเทศ นำยบุญทวี  ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำเคร่ืองมือกล ครูนิเทศ นำยบุญทวี  ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยธนชำต สร้อยทอง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 216 ม.7 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยอธิป ยอดจันทร์

โทรศัพท์ 038-066474

9 บริษัท เอ็ม เอ อำร์ ซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำยกิตตินันท์ ประเสริฐศรี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 9 ซ.จี3 ถ.ปกรณ์สงเครำะห์รำษฏร์ ต.ห้วยโป่ง นำยพชร ปิติยำนนท์

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-693152-159

10 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำยสมชำย วันภักดี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี124 ต.ทุ่งสุขลำ

อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-359000

11 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) นำยไตรวิทย์ มำดีประเสริฐ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อำคำรบี ช้ัน 5

ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์  02-1404619

12 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง นำยพชร ศรเดช ปกติ ปวส.

เลขท่ี 555 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นำยปณิธำน พรมภักดี

โทรศัพท์ 038-676117-6121

13 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำงสำวกัลญำรัตน์ ชมพูพำน ปกติ ปวส.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวปำริฉัตร รอสูงเนิน

โทรศัพท์  038-437103



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ซีทพัทยำ จ ำกัด นำยสิรดนัย สีดก ปกติ ปวส.

เลขท่ี  308/4 ม.12 ถ.ทัพพระยำ ต.หนองปรือ นำยธรรมนูญ เทพโพธำ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038252412-3

2 บริษัท เบสออโต้เซลส์ จ ำกัด นำยณัฐดนัย กำญจนเกตุ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 365 ม.3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำยอนุสรณ์ บุญจันทร์

โทรศัพท์ 038-195666 นำยอนุสรณ์ บุญจันทร์

3 บริษัท ไทยไฟน์ ซันเตอร์ จ ำกัด นำยอนุสรณ์ บุญจันทร์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี  32 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 033-212091

Email prsnl2@tfs.th.com

4 บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) นำยรัชชำนนท์ สุจิตรธรรมคุณ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 222/115 ม.5 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยศรรำม แซ่ล้ี

โทรศัพท์ 038-241044,038-241041 นำยยศธร ศิริจัด

5 บริษัท ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด นำงสำวนงค์นรินทร์ ลำภสุทธิอนันต์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 199/2 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยภำสวร แสงปัญญำลิขิต

โทรศัพท์ 038-490448-54 นำยศิริชัย เกิดสุวรรณศิริ

6 บริษัท เอ็น พี เอส เค มำรีน จ ำกัด นำยณัชพล สุนันทสมบูรณ์ ปกติ ปวส.

161/76 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง นำยกรณ์ดนัย พุ่มโพธ์ิทอง

จ.ชลบุรี 20150 นำยนครินทร์ อุตะมะ

โทรศัพท์ 0-3842-5228 นำยปรเมศร์ ตุติ

นำยศรำยุทธ ภุละ

นำยศักด์ิมงคล อินทปัญญำ

นำยศัตรำวุธ สุขเสน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำเทคนิคเคร่ืองกล ครูนิเทศ นำยสมหมำย   สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สล็อท - นำนไก จ ำกัด นำยชูเกียรติ เพ็งรุ่ง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยณัฐธำดำ ถำปำบุตร

โทรศัพท์  038-351381 นำยภำณุเดช นวลเงิน

นำยชนำเมธ เตียวศิริรัตน์

2 บริษัท ศรีโชค เจริญทรัพย์ จ ำกัด นำยธีรวัฒน์ เสมอตน ปกติ ปวส.

เลขท่ี 1 ม.6 ถ.สำย 13 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง นำงสำวทิพย์วรรณ ค ำเจริญ

โทรศัพท์  094-5364535,0629419356 นำงสำวทิพย์วรรณ ค ำเจริญ

3 บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด นำงสำวทิพย์วรรณ ค ำเจริญ ปกติ ปวส.

267/217 ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4 บริษัท สแกน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยสุธี พุ่มภำชี ปกติ ปวส.

ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยภัคธร หอมช่ืน

โทรศัพท์ 081-4104476 นำยอนำวิล โชมลกรัง

นำยอรรถสิทธ์ิ จิตต์อำรีย์

5 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   คลังก๊ำซเขำบ่อยำ นำยศุภณัฐ บัวเพ็ชร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-493725

6 บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยสุทธิชัย วงษ์แววดี ทวิภำคี ปวส.

เลขท่ี 700/365 ม.6 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.57 ต.หนองไม้แดง นำยพีรวิชญ์ กล้ำหำญ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นำยวีรชน พำชัย

โทรศัพท์ 038-458706-9 นำยศุภณัฐ เขมนันต์

นำยอดิศร แก้วงำม

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 - 13 กันยำยน 2563

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ ครูนิเทศนำงสำวกิติยำกรณ์   รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) นำยภัทร ณ รังสี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 59 ถนน รำษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทร. 038-9994000

2 ร้ำนเบส์ทแคร์แอร์ นำยธีรชัย สุทธำคง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 263/85 ม.12 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 089-6021202

3 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอศรีรำชำ นำยชนมพันธ์ บุญทัน ปกติ ปวส.

65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทร. 038-322609

4 บ.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำยณัฐวุฒิ พรมคง ปกติ ปวส.

38 ม.4 ถ.ทำงหลวง 331 ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง 21140

โทร. 033-211001-06

E-mail. Patima@aht.co.th

5 บริษัท บัลโคนี ซีไซด์ ศรีรำชำ จ ำกัด นำยสรำวุธ ต้นสะเส็ง ปกติ ปวส.

51/44 ม.9 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยจิรวัฒน์ ทวีศรี

โทร. 038-400-400 ต่อ 119,109

E-mail. chirakorn@aht.co.th

6 กลุ่ม (SCG-DOW GROUP) นำยกิตติพงษ์ นำแล ปกติ ปวส.

โทร. 038-683 991 นำยณัฐพงษ์ ลำวรรณ

E-mail. Dmaquree@dow.com นำยสุภำกร สำยแวว

7 บริษัท ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์ จ ำกัด สำขำท่ี 00004 นำยธนกฤต ปลวกแก้ว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 4 ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเครำะห์รำษร์ นำยชยุตพงศ์ ชมพู

ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

8 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 2 (ภำคกลำง) จ.ชลบุรี นำยศุภกร สุทธิสำคร ปกติ ปวส.

47/1 ม.3 ต.เส็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-455086 - 10970

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำยบดีรัฎฐ์  น่ิมเสนำะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำยบดีรัฎฐ์  น่ิมเสนำะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท บิก อิเลดทริด แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด นำยสิทธิชัย อ้นนำ ปกติ ปวส.

111/111 ม.10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีำชำ จ.ชลบุรี นำยนนทวัฒน์ เอ่ียมส ำอำงค์

โทร. 038-119870 นำยธนพนน์ แนวจ ำปำ

E-mail. Big_electric@hotmail.com นำยธนสร สมบัติ

นำยฐปพน โอวำท

10 บริษัท ก่ ำโกมิน จ ำกัด นำยทวีเดช ต้ังจิตต์เมตต์ ปกติ ปวส.

111/181 ม2  ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยอรวินท์ แซ่เอียบ

โทรศัพท์ 038-400400

11 บริษัท แครทโค จ ำกัด นำยกองทัพ ไร้กะ ปกติ ปวส.

8/10 ม.3 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยธนสร สมบัติ

โทรศัพท์ 038-604370-6

12 ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักท้อน นำยทศพร วงษ์เหรียญทอง ปกติ ปวส.

ถ.สำยบ้ำนฉำง-ชำกหมำก จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-943000

13 บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด นำงสำวลักขณำวดี เรืองนำรำบ ปกติ ปวส.

700/50 ม.6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี

ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-465795 ต่อ 800

14 กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ นำยชิษณุพงศ์ เขียวผม ปกติ ปวส.

1039/7 ม.1 ถ.เลียบชำยทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยเนวิน ตันตระกูล

โทร. 038-437766 นำยอัครชัย รัตนวำร

15 บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จ ำกัด นำยธนพธ์ แนวจ ำปำ ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038-494860-8

16 Oakwood Hotel นำยสิทธิชัย อ้นนำ ปกติ ปวส.

222/2 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยนนทวัฒน์ เอ่ียมส ำอำงค์

โทรศัท์ 038-327999-7500 นำยฐปพน โอวำท

17 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคนำจอมเทียน นำยปิยวัฒน์ เตชำนันท์ ปกติ ปวส.

67/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน ไฟฟ้ำก ำลัง ครูนิเทศ นำยบดีรัฎฐ์  น่ิมเสนำะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

18 บริษัท ส ำปะหลังพัฒนำ จ ำกัด นำยวีรวุฒิ พันนำม ปกติ ปวส.

77 ม.6 ถนนสุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำยธนพงษ์ ใจคิด

โทรศัท์ 038-601344-5

19 บริษัท วิศวกิจพัฒนำ จ ำกัด นำยสรวรรษ แก้วเหง้ำศรี ปกติ ปวส.

559/9 หมู่1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยวรวุฒิ มิตร

โทรศัพท์ 038110709



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ซัพ โทเทิล แมนเนจเมนท์ จ ำกัด นำยธนำกร แสงทอง ปกติ ปวส.

201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ฃลบุรี

โทรศัพท์ 086-8232433

2 บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอรำเทอร่ี จ ำกัด นำยศุภณัฐ แห่งหน ปกติ ปวส.

700/274 ม.1 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-469300

3 ร้ำนจูนคอม นำยฐิรรัฐ ระวังกลำง ปกติ ปวส.

170/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-673637

4 มำนะแอร์ เซอร์วิส นำยพุฒิพงษ์ อินฉุย ปกติ ปวส.

ม.5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง นำยวัชระ กุนทะโสม

โทรศัพท์ 087-7849530

5 บริษัท คำทำทำ อิเลคทริค จ ำกัด นำยนพรัตน์ เสนีย์วรรณ ปกติ ปวส.

60/18 ม.3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นำยวิรัตน์ ผิวศิริ

โทรศัพท์ 033-060066 นำยธนกร ชูวงษ์

นำยทรงศักด์ิ ฉุยฉำย

6 บริษัท ซิเลซติกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยสิทธิพล พ่วงควำมสุข ปกติ ปวส.

49/18 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ. ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยอภิสิทธ์ิ บุญเลิศ

โทรศัพท์ 038-493561-80 นำยวสันต์ ภักด์ิสงศรี

นำยสมบูรณ์ หุนแสนสุข

7 สนง.บริกำรลูกค้ำ กสท สัตหีบ นำยณัชนันท์ คงข ำ ปกติ ปวส.

5  ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยปรัชญำ ยำสะบู่

โทรศัพท์ 033-004988 นำยธนวัฒน์ ใจจ ำเริญ

นำยธนภัทร สัญญพรหม

นำยบัญชำ สุนทรอินทร์

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยภวัต  กำญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 บริษัท ทรำนซิช่ัน อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยวรพล กำญจนกันติ ปกติ ปวส.

700/158  ม.1 นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิต้ี ชลบุรี นำยสิทธิกร โชระเวก

ต.บ้ำนเก่ำ  อ.พำนทอง  จ.ชลบุรี นำยสหรัฐ กล่ินขจร

โทรศัพท์ 033-004789 นำยอำทร ใจใส

9 บริษัท มำสเตอร์ โซลูช่ัน จ ำกัด นำยธนดล ติยวัฒน์ ปกติ ปวส.

41/19 ถ.เสริมวุวรรณ ต.มำบตำพุด นำยพงศธร หนองเทำ

อ.เมือง จ.ระยอง นำยกำยสิทธ์ิ ปัณวรรณ์

นำยพงศกร สุทธำกูล

นำยธนำยุทธ สองแกะ

นำยชนำพุทธ ชัยเทวำรัณย์

นำยวัชรพงษ์ สังสินชัย



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ซิเลซติกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวปำริชำติ ค ำเพชร ปกติ ปวส.

49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยศำธิก สังข์ทอง

20230 นำยอัครินทร์ ขันทอง

โทร. 66-38-493531-80 นำยกิตติพงษ์ ภิรมย์เนตร์

E-mail. supjan@celestica.com นำยชัยวัฒน์ บุตรน้ ำเพ็ชร

นำยนภัทร โรจน์บัณฑิต

นำยนภัทร โรจน์บัณฑิต

นำยนภัทร โรจน์บัณฑิต

2 บ.มอนเดลิช อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ำกัด นำยกิตติธัช จ ำปำศรี ปกติ ปวส.

102/1 ม.4 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสำหกรรม นำงสำวจันทกำนต์ สังข์ทอง

ลำดกระบัง แขวงล ำปลำทิง เขตลำดกระบัง นำยงสำวนกยูงทอง เกตุทะวงษ์

กรุงเทพมหำนคร 10520 นำยสุภัทร เสมำ

โทร. 02-326-3000 นำยพีรพัฒน์ รอดคร้ำม

3 บริษัท แอร์เดียน แอนทีซิมฟิทคอร์ปอเรช่ันจ ำกัด นำยสหรัฐ รำษปันดิ ปกติ ปวส.

64/25 ม.9 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง นำยพัสกร ศรีสุวรรณ

จ.ระยอง 21140 นำยภำนุพงศ์ กลัดเงิน

โทร. 038-927700

E-mail. Chaiyanan.sakolsuparat@adient.com

4 บริษัท ปตท น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (มหำชน) นำยภูมิกมล บูรณสมภพ ปกติ ปวส.

คลังก๊ำซบ้ำนโรงโป๊ะ 222/115 ม.5 นำยสุภำษิต ต้ิบกันเงิน

ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทร. 038-241044

5 บริษัท อิน-ซีซ่ันส์ฟู้ดส์ จ ำกัด นำยดปัสวิน นิติธรรม ปกติ ปวส.

365 ม.6 นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช

ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทร. 038346636-38

E-mail. mail@inseasonfoods.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เมคครำทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยวิรุณชัย คล้ำยเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เมคครำทรอนิกส์ ครูนิเทศ นำยวิรุณชัย คล้ำยเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำยนเรนทร สวนนิล ปกติ ปวส.

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ

ช้ัน 11 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร กทมฯ

10900

7 ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด พีดียอร์ช เซอร์วิส (ไทยแลนด์) นำงสำววริษฐำ อยู่ในวงษ์ ปกติ ปวส.

20 ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง ชลบุรี

โทร. 038-237168

8 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เฮำส์ จ ำก ำ นำยพัสศล พลชัยโย ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-239710

9 บริษัท บำงกอกอินดัสเตรียล แก๊ส จ ำกัด นำยธงชัย บุญทวี ปกติ ปวส.

14 ถ.ไอ4 นิคมทำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง นำยวงศกร ณ ตะก่ัวทุ่ง

โทรศัพท์ 038-683283-6 นำยวรุตม์ โยงรัมย์



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท มำมมุท (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยอติรุจ สำเหม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 18/4 ม.6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทร. 033-658444

E-mail. Sansanee.yommaha@mammooet.com

2 บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทษไทย) จ ำกัด นำยเอกวิทย์ นฤทธ์ิพันธ์ ปกติ ปวส.

24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทร. 038-957000 7234

E-mail. Jipada.P@Emevson.com

3 บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกัด (มหำชน) นำยเพชร โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 1 ถ.ไอ-3บี ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.038-699000

E-mail. Reception@spre.co.th

4 บริษัท อีโฮสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำววริศรำ พลโคกก่อง ปกติ ปวส.

39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

21150

5 บริษัท กรุงเทพ ซันชิติกส์ จ ำกัด นำยพงศกร ใจซ่ือสมบูรณ์ ปกติ ปวส.

ถนนไอ-เจ็ด นิคมอุตสำหกรรมมำบพุด

โทร. 038-698698

E-mail. Achara_T@bst.co.th

6 กลุ่มบริษัทโกลด์ นำยธัญเทพ บุญประเสริฐ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 11 ถ.ไอ-ห้ำ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง นำยธีริทธ์ิ ธรรมำรักษ์

โทร. 038-698-400

E-mail. Hrc.dept@glow.co.th

7 บริษัท ฟอสเตอรีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยจุลพงษ์ วรสิทธ์ิขจร ปกติ ปวส.

217 หมู่ 12 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำงสำวปรำรถนำ อำวำสพรม

8 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) นำยอิสระ สุภำพ ปกติ ปวส.

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง นำงสำววิลำสินี ค ำลอย

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ นำยไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ นำยไมตรี  ชินศิริวัฒนำ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บ.สยำมมิชลินจ ำกัด (แหลมฉบัง) นำยอนุชำ ใจปำนน้ ำ ปกติ ปวส.

87/11 ม.2 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยสุทธิพงษ์ รัตนกิจ

โทร. 033-118500

10 บริษัท โมรำวรรณ นำยสำรสิทธ์ิ พูลสมบัติ ปกติ ปวส.

159/94 ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยสิทธิคุณ หมู่หำญ

โทร. 091-8013585 นำยศุภวัฒน์ อำจไสง

E-mail. Morawan2010@hotmail.com นำยศุภกิตต์ิ ศรีเกษม

นำยศุกิจ สิงห์ธนะ

11 บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ำกัด นำยวรวุฒิ รักษำกิจ ปกติ ปวส.

14 ถ.ไอ๔ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-683283-6

12 บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด นำงสำวสุกัลยำ จันทรมงคล ปกติ ปวส.

111/1 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-893599

13 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด นำงสำววรำรัตน์ เยียวยำสัตว์ ปกติ ปวส.

22/2 ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-977800



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย  จ ำกัด น.ส.ณัฐวรำ คล้ำยเดช ปกติ ปวส.

169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้ำนค่ำย

จ.ระยอง 21120

โทร.038-928400

2 บริษัท ไทยออยทูล แมชชีนเนอร์ร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำย อัครวิทย์ เทียวพำนิช ปกติ ปวส.

36/4 ม.5 ถ.332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำย สุนทร รักศร่ิ

โทร.038-181751 นำย สุนทร รักศร่ิ

3 โรงแรมโนวำแพล์ททินัม นำย สุนทร รักศร่ิ ปกติ ปวส.

562-562/1 ม.10 ถ.พระต ำหนัก ต.หนองปรือ นำย ศิลำชล เทำดี

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.038-412214

4 บริษัท บ้ำนอ ำเภอ เทรดด้ิง จ ำกัด นำย ณัฐวุฒิ พุ่มศิริ ปกติ ปวส.

31 หมู่ 2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

20250

5 ร้ำน สตำงค์ คอมพิวเตอร์ นำย ธนพล สันตจิต ปกติ ปวส.

38 ถ.ประโยชน์เน่ืองจ ำนงค์2 ต.บ้ำนบึง

โทร.038-44871

E-mail.stangcomputer@gmail.com

6 บริษัท ซิเลซติกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด น.ส. เพชรพร โสดแก้ว ปกติ ปวส.

49/8 ม.5 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำย คมกริต จงไกรจักร

โทร 038-493561-80

E-mail.Supjan@celestica.com

7 โรงแรมรอยยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป น.ส.นัยนำ รสธรรม ปกติ ปวส.

E-mal.success@royalcliff.com นำย ศิวกร ธีพรภัทรกุล

8 โรงพยำบำลสมด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ นำยธนกร ใสย่ิง ปกติ ปวส.

163 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038245735 ต่อ 69023

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคนิคคอมฯ ครูนิเทศ นำยณัฐพล  ชมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

mailto:E-mail.stangcomputer@gmail.com
mailto:E-mail.Supjan@celestica.com
mailto:E-mal.success@royalcliff.com


ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท กรุงเทพซินชิติกส์ จ ำกัด นำยภูมินทร์ กันอินต๊ะ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 5 ถนน-ไอเจ็ด นิคมอุตสำหกรรม

ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-698698

E-mail. Achara_t@bst.co.th

2 บริษัท พีที เรสเตอรองท์ จ ำกัด นำงสำวเมธำนันท์ รัตนปัญญำนนท์ ปกติ ปวส.

114 ถ.เนตรดี ต.บำงแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20130

โทรศัพท์ 063-7423534

E-mail. athitaya@ptrestaurant.com

3 บริษัท อำโอยำม่ำไทย จ ำกัด นำยเลิศชำย ติยะบุตร ปกติ ปวส.

64/49 หมู่4 นิคมอีสเทริร์นซีบอร์ด

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทร. 033-109377-385

4 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ นำยศิริภัณฑ์ โจจอหอ ปกติ ปวส.

คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด นำยปัญวรรณโน ทำนะเวช

695 สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

โทรศัพท์ 02-7429141

5 โรงแรมอมำรี พัทยำ นำยเจฟฟร่ี แฟงเคำเซอร์ ปกติ ปวส.

240 ม.5 ถ.เลียบชำยหำด ต.นำเกลือ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-418418

6 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวเมธำนันท์ รัตนปัญญำนนท์ ปกติ ปวส.

35/30-31 ม.9 ซ.ชัยพฤกษ์ 3 ต.ปรือ อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-001071

7 โรงพยำบำลอำภำกรเกียรติวงศ์ นำยคุณำนนท์ ศิริมงคล ปกติ ปวส.

ฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี นำยสืบพงศ์ เกตุระหงษ์

โทรศัพท์ 038-437172-73067

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครูนิเทศ นำยณัฐพล ขมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครูนิเทศ นำยณัฐพล ขมอินทร์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ นำยธนกร ใสย่ิง ปกติ ปวส.

163 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-245735-69023

9 บริษัท ซูมิโตโมอิเล็กตริกไวร่ิงซิสเต็มส์ นำยธิติ บ ำรุงนำ ปกติ ปวส.

โทร. 038-956300



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บจก. สมบัติ พลำสติก นำงสำวพรรณรำย สุดชำดี ปกติ ปวส.

83/17 , 83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวบุญยำพร ชำติศรี

โทร. 038-239977

E-mail. Sombat_plastic@hotmail.com

2 บริษัท ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนอเม้นท์ จ ำกัด  (qpm) นำงสำววรพรรณ สมใจ ปกติ ปวส.

สำขำท่ี 0002 3151331 หมู่ 12 ต.หนองปรือ

โทร. 038-303840 , 086-3519011

E-mail. Apm_pattaya@hotmail.co.th

3 กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ นำงสำวใกล้รุ่ง ชุ่มใจ ปกติ ปวส.

1039/7 ม.1 ถ.ลียบชำยทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวภัทรวดี อุทัยกัทรินทร์

โทร. 038-437766

4 ธนำคำรออมสิน สำขำตลำดบ้ำนอ ำเภอ นำงสำวจุฑำรัตน์ นุชดี ปกติ ปวส.

โทร. 038-235677-78 นำงสำวอัฐภิญญษ แดงสอำด

E-mail. bm2121@gsb.or.th นำงสำวอำรียำ ประกอบธรรม

5 บริษัท โตโยต้ำ นครระยอง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) นำงสำวอำรีรัตน์ แก้วประสิทธ์ิ ปกติ ปวส.

โทร. 033-683456 นำงสำวอัญชิสำ ผลเจริญ

E-mail. Thry-hr@hotmail.com

6 บริษัท ซีคอน แอดวำนช์ โพลิมิกซ์ จ ำกัด นำงสำวเม็ดนุ่น ประยูรเนตร ปกติ ปวส.

111/2 ม.2 ซ.นิคม13 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180 นำงสำวปุยฝ้ำย ปะยูรเนตร

โทร. 038-893167 นำงสำวปริญญำ ปัญญำอรรถ

7 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดชลบุรี สำขำสัตหีบ นำงสำวปณิสำ วสะหลำย ปกติ ปวส.

ถ.เลียบชำยทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำววันวิสำข์ นิลอัมพร

โทร. 038-437851 นำงสำวสำริณี แก้วดวงเล็ก

8 บริษัท โรงพยำบำลกรุงเทพ พัทยำ จ ำกัด นำงสำวกมลชนก แก้วประทุม ปกติ ปวส.

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง นำยคฑำวุธ บุญพวง

โทร. 038-259999 นำงสำวมำณิกำร์ ชะม้ำย

E-mail. Bph.exc@bph.co.th

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บ. บ้ำนอ ำเภอเทรดด้ิง จ ำกัด นำงสำวศิริวรรณ บรรนัดส ำโรง ปกติ ปวส.

31 ม.2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำงสำวธิดำรัตน์ โพธ์ิศรี

โทร. 038-237557

E-mail. hr@homebaanamphur.com

10 เทสโก้โลตัส สำขำโลตัสอู่ตะเภำ (Dairy Queen) นำงสำว อัญชุลีพร ชำวสวน ปกติ ปวส.

26/62 ม.1 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร. 02-3656893 , 094-9633264

E-mail. Nuntawanplakobsil2540@gmail.com

11 บำรำญำณ เพลส นำงสำวฐิติญำ คงสมุทร ปกติ ปวส.

34/91-92  ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร. 038-238119 , 0639644192

E-mail. @barayan

12 บริษัทบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำพัทยำเหนือ นำงสำวปภำวรินท์ ฐำนะ ปกติ ปวส.

โทร. 038-410611

E-mail. Sqm.pattaya@bigc.co.th

13 บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวเสำวภำคย์ ช ำนำญศิลป์ ปกติ ปวส.

555 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. +66 (0) 2537 2000

14 บริษัท ฟอยด์ แพ็คเก็จจ้ิง จ ำกัด นำงสำวเมริตำ จำรุภุมมิก ปกติ ปวส.

159/32 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 090-3933367

E-mail. Foilpackaging23@gmail.com

15 บริษัท ร็อคส์ พีซ๊ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) นำงสำวรุ่งนภำ พบพิมำย ปกติ ปวส.

โทร. 02-087-5228

16 บริษัท นงนุชแลนด์สเคปแอนด์กำร์เด้นดีไซน์ จ ำกัด นำยวิสำ ตัน ปกติ ปวส.

34/1 ม.7 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยตะวันฉำย ศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ 038-238168 นำยศรำวุธ แซ่โซว



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 1

ระหว่ำงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ถึง 13 กันยำยน 2562

สำขำงำน กำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

17 บริษัท จิตรเจริญชลบุรี จ ำกัด นำงสำวช่อผกำ แดนดงย่ิง ปกติ ปวส.

799/80 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-183225

18 บริษัท เอสเอ็มอำร์ซี ออโตโมทีฟ สมำร์ท อินทีเรีย เทค นำงสำวอิทุอร ถำวรสวัสด์ิ ปกติ ปวส.

(ประเทศไทย) จ ำกัด 62 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-954400



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อมตะ บี.กริม. เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากัด นายธนภัทร์ ส่ิวไธสง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 7/491-2 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-029570

Email  Rungrudee.k@bgrimmpower.com

2 บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จ ากัด นายกษิดิศ ศิริวัฒนกุล ปกติ ปวช.

เลขท่ี 83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-602119

3 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายเขษมศักด์ิ แจ่มกระจ่าง ปกติ ปวช.

เลขท่ี  36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายชัยวัฒน์ รัตนะ

โทรศัพท์ 038-181751-4 นายจิรวัฒน์ หอมเทียน

นายจักรกฤษ ศรีก าเนิด

นายฐิติศักด์ิ ปรากฎหาญ

นางสาวสุนิสา พละพันธ์

นายพิสิษฐ์ภูมิ ผ้างาม

นายธนโชติ ทองสุข

นายศุภกร ต้ังจิตรพิริยะกุล

นายพัลลภ สุวรรณโชติ

4 บริษัท สล็อท - นานไก  จ ากัด นางสาวชรินรัตน์ บุบผา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายพัฒนพงศ์ เจริญดี

โทรศัพท์ 038-351281-4 นายธรพงศ์ พันธ์พงศ์

นายจักรพันธ์ กมลธรรมนิช

นายดนุสรณ์ สุเสนา

นายพรรษกร วีระวรรณ์

นายอภิวัฒน์ โพธ์ิทอง

นางสาวอาทิตยา พรหมหนู

5 บริษัท เอ็น ดับเบ้ิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายกฤษฎา ส่งเสริม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายกษิดิศ เกตุส าลี

โทรศัพท์ 038-762860

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

6 บริษัท แครทโค จ ากัด นายธีระพัฒน์ สีวะสุทธ์ิ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 810 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  038-604370-6

7 บริษัท ซี.เอส.เอ. โปรเกรส จ ากัด นายผเดชไชย แผงเกาะ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 33/2 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายณัฐวัตร ค ายืน

โทรศัพท์ 038-183128 นายวรพงษ์ สุระเสน

8 บริษัท ชิดลมมารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายอภิษฎา แซ่โง้ว ปกติ ปวช.

เลขท่ี 206/20 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี นายธราดล อยู่สุข

โทรศัพท์  038-481789

9 บริษัท สมาร์ท แอนด์ อีสซ่ี จ ากัด นายศักดิพันธ์ ทองเหล่ียม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 199/9 ม.7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายนภัส เปียลพ

โทรศัพท์ 038-016126 , 081-6543355 นายกรุณพล เฟ้ืองแก้ว

10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสเอ็น แมชชีนน่ิง นายวรวุฒิ เจิมดี ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-602251

11 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายรัชต อยู่ส าราญ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-408500

12 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) นายประจักษ์กรา ศรีธรรมมา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 87/11 ม.2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายรพินทร สมนึก

โทรศัพท์ 033-118500

13 บริษัท ซีอาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด นายนวมินทร์ อัคศร ปกติ ปวช.

เลขท่ี 15-1 ม.3 ถ.บ้านเกาะ - มาบข่า ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์  038-698399

14 บริษัท เทสโก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายกัลชร ขจรกล่ิน ปกติ ปวช.

เลขท่ี  34/7 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 616714



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

15 บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จ ากัด นายฐิติพงศ์ เอ่ียมประชา ปกติ ปวช.

เลขท่ี  150/89 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038-347366

16 บริษัท ไทยเรียลเทค จ ากัด นายจิรวัฒน์ ช่อเร่ียม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 79/31 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายศรัณย์ สุขกร

โทรศัพท์  062-4495641 นายณัฐกิตต์ิ เข่ือนแก้ว

17 บริษัท เจไอทีที อินเวนต้ิง จ ากัด นายณัฐพงษ์ เล่ียมเงิน ปกติ ปวช.

เลขท่ี  285/168  ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายจิตรภาณุ ศรีผูย

โทรศัพท์  081-4063601

18 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ็ญพิชยา คอนสตรัคช่ัน นายพิพัฒน์ ฉวีวงษ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี  58-53 ม.4 ต.ส านักท้อน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายอติราช ศรีงามผ่อง

โทรศัพท์  033-013000

19 บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด นายวรพล มนจู ปกติ ปวช.

เลขท่ี  500/10 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด นายจักรพรรด์ิ โพธ์ิสาร

ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์  033-211094 ต่อ 105,108

20 บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จ ากัด นายพีรพล เชิดดอก ปกติ ปวช.

เลขท่ี 300/19 ม.1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นายราเมศวร์ สุขสนอง

โทรศัพท์ 033-683580

21 อู่ ธวัชชัย การช่าง นางสาวสุจิณณา มาวิเลิศ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 127/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 081-8627521

22 อู่ สุรชัย เซอร์วิส นายสุธรบดี ต่อมย้ิม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 40/1 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์  080-5661498

23 บริษัท เอวีโอ เทอร์โบเวิร์ค เอเชีย จ ากัด นายกฤษณ เอ่ียมละออง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 53/8 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายภาณุวัฒน์ นางวงษ์

โทรศัพท์  033-672771



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ครูนิเทศ นำยบุญทวี   ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

24 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นายยุทธการ ผาสุก ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณัฐดนัย ไพบูลย์

โทรศัพท์  038-437103

25 บริษัท ทูลล่ิง แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด นายวิศรุจน์ ภู่เกิด ปกติ ปวช.

เลขท่ี 615 ม.10 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์   062-2425644



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายนนธวัช ทรัพย์ชูงาม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 40/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038437103

2 บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด นายนพัตธร พัฒนกุล ปกติ ปวช.

เลขท่ี 888 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายทวีศักด์ิ ชาวนา

โทรศัพท์ 038-314331-3 นายธนากร จีนโห้

นายวีรภัทร ศรีอนันต์

3 บริษัท รอยด์ ออโต้เฮ้าส์ จ ากัด สาขา 00001 นายชัยภากร ภิญโญเดชพสิษฐ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 195/10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายกฤษฎา เกตุแจ้

โทรศัพท์ 038-411700 นายอริญชัย อรุณแจ้ง

Email acc.raydepty@gmail.com นายอริญชย์ อรุณแจ้ง

นายนิพัทธ์ชัย แม้นทิม

นายพงศ์ศิริ เพ็ญจันทร์

4 บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด นายจักรพัชร วงศิริ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 103 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายสถาปัษย์ พันธ์ุขุนแก้ว

โทรศัพท์ 038-795932-41 Email Piann.P@toyotatyc.com

5 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จก ากัด สาขาสัตหีบ นายกฤษณะ ชาตุไพบูรณ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 19/98 ม.8 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายพงศกร ครองสิงห์

โทรศัพท์ 038-435650-55 นายไตรเทพ กิมทอง

นายวรวัฒน์ ทัดแก้ว

นายส าราญ เจริญพงศ์

6 บริษัท ชลบุรีอิซูซุเซลส จ ากัด นางสาวมัตติกา มูลหา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 109 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายเอเซีย โอสถานนท์

โทรศัพท์ 038-0701714 นายพิทยาธร แก้วทองดี

นายกองทัพ ชูไทย

นายธวัชชัย สังค์เคราะห์กุล

นายนนธวัฒน์ หวานเสนาะ

นางสาวอาทิมา จันทร์สมบูรณ์

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงยนต์ ครูนิเทศ นำยสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงยนต์ ครูนิเทศ นำยสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

7 บริษัท ดีไลน์คอนสเตรัคช่ัน จ ากัด นายธีรุตม์ สุขสด ปกติ ปวช.

เลขท่ี 8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นางสาววิภาวี คร่ึงมี

โทรศัพท์ 038-692-643

8 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายฐิติวัสส์ โพธ์ิทอง ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-181751-4

9 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด นายธนพล สุวรรณโฆษิต ปกติ ปวช.

เลขท่ี 700/1017 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ 038-1093607

10 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด (สาขานาจอมเทียน) นายกฤตภาส ศรีสุข ปกติ ปวช.

เลขท่ี 102/34 ม.1  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวปวิชญา โลหะตระกูล

โทรศัพท์ 038-255663

11 บริษัท เอปสัน พรีซิช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด นายสุภกิต โพธิค า ปกติ ปวช.

เลขท่ี 239-239/1 ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  038-579630

 



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท พัทยาฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด นายธนพล ปู่จันทร์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 88/888 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายบุญฤทธ์ิ คงเหล็ก

จ.ชลบุรี 20250 นายอภินันท์ บุตรหงษ์

โทรศัพท์ 038-237888 นายไพรบูรณ์ รุจิเป่ียม

2  อู่สมคิดการช่าง นายจักรพันธ์ นาคอุดม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 333 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 086-1575251

3 ร้านบางพระยางทอง(สาขา 2) นายปณิธาน ม่ังนิมิตร ปกติ ปวช.

เลขท่ี 6/92 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-312646

4 บริษัท สยามนิชสัน ชลบุรี จ ากัด (สาขาท่ี 00006) นายม่ิงขวัญ มาอ่อน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 59 ก.สุขุมวิท ต.ศรีรา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038203333

5 บริษัทร่วมเจริญกรุ๊ปจ ากัด นายนวดล สงฆ์เจริญ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 0-3860-2119

Email Koonbum@hotmail.com

6 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด สาขาสัตหีบ นายพีรพล จุฑาธิปไตร ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-0701714

7 อู่สุรชัยเซอร์วิส นายสิทธิศักด์ิ ท่าหิน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 40/1 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 081-5784835

8 บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จ ากัด นายศุภณัฐชัย เป้าเข็ม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 550 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-612-254 -124

Email Wanna.Kaewchan@gmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงยนต์กลเกษตร ครูนิเทศ นำยสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงยนต์กลเกษตร ครูนิเทศ นำยสมหมำย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

9 บริษัท พัทยาออโตโมบิล จ ากัด นายธีร์ธวัช อ้ึง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 222 ถนนสุขุมวิท ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายกีรติ จุ้ยจิตร

จ.ชลบุรี 20250 นายสิทธิพงศ์ แสงแก้ว

โทรศัพท์ 038-255800

10 บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี สาขานาจอมเทียน นายกฤตภาส ศรีสุข ปกติ ปวช.

เลขท่ี 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาวปวิชญา โลหะตระกูล

จ.ชลบุรี 20250 นายคุณานนท์ กล้าแข็ง

โทรศัพท์ 038-255663 นายภาณุวัฒน์ พวงข้าว

11 บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จ ากัด นายธีรนันท์ จันทร์ทอง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 18/4 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายปัญญากร ระเบียบโพธ์ิ

โทรศัพท์ 038-719999 นายสุรกานต์ ทองพาสี

12 บริษัท แครทโค จ ากัด นายกิตตินันท์ ผ่องใส ปกติ ปวช.

เลขท่ี 8/10 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายฐิติพร สง่างาม

โทรศัพท์ 038-604370-76

13 บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จ ากัด นายจิรเมธ เงินทองมาก ปกติ ปวช.

เลขท่ี 124/108 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-426563



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอสพีเอ็นซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายกิตตินันท์ จ าปาหอม ปกติ ปวช.

5/45 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง   21000

โทรศัพท์ 038-688934  089-8344985

2 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด นายธงชัย สหายสุข ปกติ ปวช.

140/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. นางสาวสุดารัตน์ ภูกันดาน

โทรศัพท์ 02-4552888 นางสาวนิจศรา เป็นเครือ

3 บริษัท แหลมฉบัง เมนเทนแนนซ์ จ ากัด นายพีรพล พรหมดี ปกติ ปวช.

207/121 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-540737

4 บริษัท เอ็นพีเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายพชร ชาญเชิงพานิช ปกติ ปวช.

20/49 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง   21000

โทรศัพท์ 038-017953-4

5 ชัยพรการช่าง นายณัฐวุฒิ ประสินเดิม ปกติ ปวช.

62 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   20150

โทรศัพท์ 086-3303248   084-5501123

6 บริษัท ยูนิไทย ซิฟยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายอัครชาติ วิรัชลาภ ปกติ ปวช.

48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230

7 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายจิรายุ ธุปพงษ์ ปกติ ปวช.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   20180 นายนิตศักด์ิ โพธ์ิทอง

โทรศัพท์ 038-437103

8 บริษัท 650 คอนสตรัดช่ัน จ ากัด นายพชร พวงเงิน ปกติ ปวช.

โทรศัพท์ 090-9247744

9 บริษัท รุ่งโรจน์ สตีล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายภานุเดช ฉลาดเขียว ปกติ ปวช.

275/6 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230

โทรศัพท์ 094-6251928

10 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายนันทวัฒย์ พุฒทวี ปกติ ปวช.

ฝ่ายซ่อมใหญ่อู่ตะเภา นายมงคล ใจม่ัน

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

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 ถึง 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำงำนเช่ือมโลหะ ครูนิเทศ นำงสำวกิติยำกรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 ถึง 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำงำนเช่ือมโลหะ ครูนิเทศ นำงสำวกิติยำกรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

11 บริษัท ไทย - อมิสิต้ี จ ากัด นายนพรัตน์ มังกร ปกติ ปวช.

51/3 ม.6 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038 - 943238



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายพีรดนย์ เขียวม่วง ปกติ ปวช.

กรมชลประธาน ถนนสามเสน

เขตดุสิต กทม   10300

โทรศัพท์ 02-6670948

2 เทศบาลต าบลนาจอมเทียน นางสาวพิมพลอย แสงแก้ว ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-238618

3 บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด นายศุภกร จินนิกร ปกติ ปวช.

433/2 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี นายอรรถวุฒิ สังข์ทอง

จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-392200-4

4 บริษัท ดุสิต แกรนด์ คอนโด จ ากัด นางสาวภคนันท์ ลาภเวที ปกติ ปวช.

384/206 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสิราวรรณ วิวาสุข

โทรศัพท์ 038-231517 นายพิเชษฐ์ชัย ทับบุญ

5 บริษัท เพ่ือน การช่าง จ ากัด นายสิปปกร แก้วบาง ปกติ ปวช.

นายสหัสบดินทร์ อ่ าทับ

นางสาววันวิภา พุ่มทองหลาง

6 บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จ ากัด นายโยธิน วรรณทวี ปกติ ปวช.

168, ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายวรเทพ ริยะสุ

นางสาวศรุตา ศรีสุพรรณ์

นางสาวพัชรพร เมฆะวงศ์

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 ถึง 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำงำนช่ำงก่อสร้ำง ครูนิเทศ นำยธวัชชัย  เจริญลำภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวลลิดา ชะลูด ปกติ ปวช.

602 ม.11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวีรชาติ คงด า

โทรศัพท์ 038-763080 นางสาวศศิประภา จันดอน

นางสาวสุภัชชา สิทธ์ิคงชลิต

นางสาวอาทิตยา ไพรช่ืนสกุล0

นายธีรพัฒน์ เก้ือชู

นายพงศธร พ านัก

นายภานุพันธ์ สมัยกลาง

นายเมธัส ค าปาแฝง

นายกิตติภูมิ เผยกลาง

นายฉัตรมงคล ดางไธสง

นายฐานุวัฒน์ ปู่เพ็ชร

นายธนพล สมประสงค์

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง ครูนิเทศ นำยนพพล   สุภำรักษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท แอดไวซ์ไอทีอินฟินิท จ ากัด สาขาท่ี 00010 นายจิรพงศ์ บุตรดา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 190/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธนพล ค าแก้ว

โทรศัพท์ 038-196471 นายกรดนัย รัตนธรรม

นายอนุชิต เว่ย

นายภูวพล ไชยองค์การ

2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ตพัทยา นายธนวัฒน์ ธรรมวงษ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 277 ม.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038301234

3 บริษัท ปัญจลักษน์พาสุข จ ากัด นายกิติศักด์ิ งามปล้ืม ปกติ ปวช.

เลขท่ี 138/8 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-045162

4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายณัฐพล ศรีอุดมวัฒน์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038320200-49

5 ร้านเกมบอย นายพัชศักด์ิ หมอโอสถ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 8 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายภูมินทร์ บุญธรรม

โทรศัพท์ 038-724169

6 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นายณัฐกร พลนางเครือ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 301 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ นางสาวนิราภร บุญกฎ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-259999

7 chip ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ช้ัน 3 นายสิทธินันท์ สีดากุล ปกติ ปวช.

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถนนสุขุมวิท ทุ่งศุขลา นายธนาดล สุราราช

ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 081-306-4168

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นำงสจี พรหมมำศ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นำงสจี พรหมมำศ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

8 ร้านโอทีคอนเน็ก นายกฤตฤณ สุนทรโชติ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 4/222 ฮาร์เบอร์มอลล์ ช้ัน ถ.สุขุมวิทต นายบูรพา สโมสร

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 099-9830336

9 บริษัท ทริปเป้ิลที บรอดแบนด์ (ส านักงานใหญ่) นายจิรายุทธ หม่ันท า ปกติ ปวช.

เลขท่ี 200 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด นายเกียรติศักดื เกิดรอด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 033001087

10 แผนกสารสนเทศ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ นายอนุพงษ์ เพ็งสว่าง ปกติ ปวช.

เลขท่ี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายศักย์ศรณ์ เต่าทอง

โทรศัพท์ 038438685

11 king kong computer นายพลวัฒน์ วชิระจ าปา ปกติ ปวช.

เลขท่ี เลขท่ี 8 ห้อง 4R05 หมู่ 10 นางสาววรรณิศา ศรีเหรา

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 นายวิทยา เปรมสุขดี

โทรศัพท์ 085-389-3859

12 บริษัท อาร์ดับบลิวพี จ ากัด นายวิวัฒน์ สิทธินัยรัตน์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 9 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-005929

13 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากัด (รพ.กรุงเทพระยอง) นางสาวยุวดี เกิดสวัสด์ิ ปกติ ปวช.

8 ม.2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-921999-1410

14 บริษัท อมรชัยดีพาร์มเมนท์สโตร์ จ ากัด นายพรพล แซ่ต้ัง ปกติ ปวช.

631 ม.2 ถ.เทศบาล2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-738459

15 บริษัท แอดวานซ์ เอเลเวเทอร์ เซอร์วิส จ ากัด นายอนุชิต เว่ย ปกติ ปวช.

141/118 ม.11 ถ.สุขุมวิท 87 ต.หนองปรือ นายภูวพล ไชยองค์การ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นำงสจี พรหมมำศ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

16 บริษัท วรพันธรัชต์ จ ากัด นายตฤน สิงหพรรค ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-051790-6

17 บริษัท โปรพัฒนา ยูนิ กรุ๊ป จ ากัด นายพันธ์กร ท่ีรัก ปกติ ปวช.

22/95 ม.6 .บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   21130 นายรชต ศรีทอง

โทรศัพท์ 095-4146364

18 โรงพยาบาลเมืองพัทยา นางสาวสาลินี ศิริมาก ปกติ ปวช.

261/40 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวศิริพร คงประยูร

โทรศัพท์ 038-103900-3222

19 On Site Service นายณัฐนันท์ เหมสุวรรณ์ ปกติ ปวช.

ตึกคอมพัทยาใต้ ห้อง 3R23 ช้ัน 3 ต.หนองปรือ นางสาวพนิดา กันเทียะแก้ว

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 082-2629746



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สมบัติพลาสติก จ ากัด นางสาวพรรณพฤกษา แกร่งผา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 83/17 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวอภิญญา เสวรรณ์

โทรศัพท์ 038-239977

2 ท่ีท าการไปรษณีย์บ้านอ าเภอ นางสาววรรณพร เชียงไขแก้ว ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 038-238260

3 ท่ีท าการไปรษณีย์สัตหีบ นางสาวกรรณิการ์ คงเล็ก ปกติ ปวช.

เลขท่ี 234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวอาภาภรณ์ อินป่ิน

โทรศัพท์ 0-3843-7162

4 บริษัท บ้านอ าเภอเทรดด้ิง จ ากัด นางสาววิไลลักษมี จ ารัสบุญ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวศศิมาภรณ์ สีหะ

โทรศัพท์ 038-237557

5 บริษัท ท็อปคาร์กรุ๊ป จ ากัด นางสาวดนยา กรุดมณี ปกติ ปวช.

เลขท่ี 62/1 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวรุ่งอรุณ หนูทา

โทรศัพท์ 095-2078607 นางสาวสุทธาทิพย์ วิเศษ

Email Svr24000@outlook.com

6 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชินเนอร่ี เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด นางสาววีณา ล้ิมเฮง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวพรหมณี คชชา

โทรศัพท์ 038-181751-4

7 บริษัท ประหยัด มาเบ้ิล จ ากัด นางสาวทัศณีวรรณ จันดาวัน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 124/16 ม.12 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวปารีฉัตร ยินมะเริง

จ.ชลบุรี 20150

8 ส านักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นางสาวฟ้ารุ่ง กล่ินวงศ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 111 หมู่.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายสุระสิทธ์ิ โครตทองไสย์

โทรศัพท์ 037-933118

9 บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จ ากัด  (MG) นางสาวภัทชา สอนอินทร์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 365 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวศิริลักษณ์ ปัณฑะประทีป

โทรศัพท์ 038195666

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

10 โรงแรมทรีซิกต้ีไฟว์ นางสาวณิชนันทน์ ทรัพย์สิงครา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 555/87 ม.5 ซ.นาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ นางสาวลลิตา แจ้งกระจ่าง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-225800

11 Unithai Shipyard and Engineering Ltd. นางสาวพิณทิพย์ โพธ์ิค า ปกติ ปวช.

เลขท่ี 48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-407000

12 ส านักงานเทศบาลต าบลบางเสร่ นางสาววิลาสินีย์ ศรีไสย ปกติ ปวช.

เลขท่ี 99 ม.2 ต.บางสเร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายพรพิชิต ทองเจริญสุข

โทรศัพท์ 038-436139

13 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นางสาวพิกุลแก้ว ฉิมคง ปกติ ปวช.

เลขท่ี 555 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 025372000

14 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 นางสาวณฐิตา ภู่สาย ปกติ ปวช.

เลขท่ี 33/37 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038245051

15 บริษัท ปาล์มเบย์ดีเวลลอปเม้นต์ จ ากัด นางสาวอารียา ค าทะเนตร ปกติ ปวช.

เลขท่ี 146/4 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033000673

Email acc.palmbay1@palm.co.th

16 บริษัท อุโตกุ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวฉันทพิชญา ไกรสี ปกติ ปวช.

เลขท่ี 71-71/1 ถ.ราษฎร์นิยม ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-918900

17 บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) นางสาวอสมา ปานสอน ปกติ ปวช.

เลขท่ี 168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038923500

Email thuchpol.pa@rotaryeng.co.th



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรบัญชี ครูนิเทศ นำงสำวสุจิตรำ  ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

18 บริษัท โตโยต้าพัทยา ๑๙๙๘ จ ากัด นางสาวนุชนาฎ สุวรรณบ ารุง ปกติ ปวช.

19/98 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวภาพตะวัน คงสมบัติ

โทรศัพท์ 038-435650-55 นางสาวเบญญาภา ขวัญมานิตย์

19 ร้านBall Racing Pattaya นางสาวจุฑามาศ รุ่งรวยทรัพย์ ปกติ ปวช.

1/79 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   20150 นางสาวธันวาพร จันทร์พร

โทรศัพท์ 065-8759111



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย นางสาวณัฐธีรา ประนิล ปกติ ปวช.

เลขท่ี 2010 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายจตุพร แสงสุดใจ

โทรศัพท์ 038432471 นางสาวจิรดา จันทร์กุม

นางสาวธินีนาถ ปูชพันธ์

2 สวนนงนุชพัทยา นางสาวฐิติยา วัฒนวงศ์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 34/1 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20250 นางสาวนรินทร์พร พาพวย

โทรศัพท์ 038-238061 นางสาวพิมลภัส สุขะสุคนธ์

3 บริษัท เอ็มไอเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด นางสาวฉันยพร เครือพลับ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวศศิกานต์ ปิจิธรรม

โทรศัพท์ 038-249666-8 นายศักด์ิธัช อินทร์ปรางค์

Email daowadee@mi-entertainment.com

4 บริษัท อันเตอร์วอเตอร์ เวลิด์ พัทยา จ ากัด นางสาวกุลธิดา กันนุฬา ปกติ ปวช.

เลขท่ี 22/22 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 นางสาวเพชรไพลิน บุญประกอบ

โทรศัพท์ 038-756878 นางสาวศิรประภา พรเจริญ

5 บริษัท เค โวเคช่ัน จ ากัด นางสาวนัฐชยาภรณ์ สพานแก้ว ปกติ ปวช.

เลขท่ี 65/59 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 นางสาวยุณยานุช สังฆ์รัตน์

โทรศัพท์ 0636951111

6 โรงแรมเพลย์ พลา บีช ระยอง นงสาวกุลธิดา ปลาค า ปกติ ปวช.

เลขท่ี 244/1-4 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-630986,099-5068008

Email hrmpphtl@gmail.com

7 บริษัท จตุมาร์ จ ากัด (ไทธานี) นางสาววรีนันท์ บุญอยู่ ปกติ ปวช.

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

โทรศัพท์ 0864103420 , 0812842286

Email hr.thaithani@gmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว ครูนิเทศ นำงสำวโสภำ        แบบอย่ำง

                               ครูนิเทศ นำงสำวผ่องเพ็ญ   ษรีสุวรรณ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว ครูนิเทศ นำงสำวโสภำ        แบบอย่ำง

                               ครูนิเทศ นำงสำวผ่องเพ็ญ   ษรีสุวรรณ

8 U-Tapao Airport Limousine นางสาวคนยา ทะนะจิตร ปกติ ปวช.

เลขท่ี ม.2 70 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาววัลนภัสธร งามสง่า

โทรศัพท์ 080-636-3282

Email utaplimousine@gmail.com

9 Balcong Courtyard นางสาวจิรภา สุ่มเจริญ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 111/181 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวจันทร์จิรา ทวีปัญญาภรณ์

โทรศัพท์ 038-323999 นางสาวทิพข์อยู่ อรชร

Email surachai-tl@hotmail.com

10 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา นางสาวอัมพิกา น้ าทิพย์ ปกติ ปวช.

เลขท่ี 301/3 ม.10 อาคารฝ่ายกู้ภัยทางทะเล(เมืองพัทยา)

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-411441

11 บริษัท สวนไทยพัทยา จ ากัด นายเกศฎา มุฒแก้ว ปกติ ปวช.

เลขท่ี 313/1 ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวจิรดา จันทร์กุม

โทรศัพท์ 038-114-888 นางสาวกานตัมณ์ จันทราช

นางสาวอมิตตา บุญมาท

12 บริษัท ตลาดน้ า 4 ภาค(พัทยา) จ ากัด นางสาวณิชาภัทร แก้วเกิด ปกติ ปวช.

451/304 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวรวินท์นิภา จันทรเลิศ

จ.ชลบุรี 20150

โทศัพท์ 098-8311163

13 เมืองพัทยา นายพิสิทธ์ิ กล่ินกุหลาบ ปกติ ปวช.

171 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150

โทศัพท์ 098-8311164



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 โรงแรม บาราญาณ เพลส นางสาวธัญญาภรณ์  กัณหา ปกติ ปวช.2

34/91-92 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 063-9644192

2 บริษัท แอคชิส โฮลด่ิง จ ากัด ( Hotel Zing) นางสาวทฤตธีรา เงางาม ปกติ ปวช.2

192 หมู่ 10 ถ.ทัมมระยา ซอย 7

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-050-2568

3 บริษัท การชัยศรี จ ากัด นางสาวจริพัฒน์ เขียวค าป้ัน ปกติ ปวช.2

397/42 หมู่10 ถ.พัทยาสาย 2 ซอย 14

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-420393-4

4 โรงแรมบ้านฉางพาเลซ (Bcp hotel) นางสาวนิภาพร กาญจนเกตุ ปกติ ปวช.2

293 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-602646

5 โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา นางสาวสุทธิดา ศรีษาค า ปกติ ปวช.2

457 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-418-999 ต่อ 5238

6 บริษัท พาราไดซ์ เพลส จ ากัด นางสาวธวัลรัตน์ ทองปัญญา ปกติ ปวช.2

2/1 ถ.ศรีราชานคร3 ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-328600

7 I STEAK CAFÉ (ไอสเตก คาเฟ่) นางสาวณิชารีย์ มุ่งหาดี ปกติ ปวช.2

19/70-71 หมู่8 ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 083-8340341

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรโรงแรม ครูนิเทศ  นำงสำวโสภำ แบบอย่ำง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

                                ครูนิเทศ นำงสำวผ่องเพ็ญ ษรีสุวรรณ



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรโรงแรม ครูนิเทศ  นำงสำวโสภำ แบบอย่ำง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

                                ครูนิเทศ นำงสำวผ่องเพ็ญ ษรีสุวรรณ

8 ร้านข้าวมัน indy นางสาวสุกัญญา จันทหาร ปกติ ปวช.2

โทรศัพท์ 096-7214372

9 Royal Residemce 2 Hotel นางสาวอมรรัตน์ สงคะนาม ปกติ ปวช.2

96 หมู่ 7 ต. ส านักท้อน

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-030692-4

10 SilverLoke Winr\e & Qrilleol นางสาวทอฝัน พิมพ์แสง ปกติ ปวช.2

9/2 หมู่ 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวศุภารัตน์ ชมภูฟ้ืน

โทรศัพท์ 086-826-3643

11 Ocean Marina Yacht Club นางสาวณัฐริกา ป่ินแก้ว ปกติ ปวช.2

274/1-9 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวสุพิญญา ใจบุญ

โทรศัพท์ 038-237-310-15

12 ร้านอาหาร ซีบลู พัทยา นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ทอง ปกติ ปวช.2

24/21 หมู่2 ต.นาจอมเทียน นางสาวพิริญพร ปูนอ่อน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร 033-048226

13 บริษัท พรชลีวรรณ จ ากัด นางสาวณัฐธิดา รอดรัตน์ ปกติ ปวช.2

555/87 หมู่ 5 ต.นาเกลือ นางสาวพลอยวรินทร์ ศิลรักษา

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-225890

14 บริษัท เค เวฟ จ ากัด (MASON HOTEL) นางสาวศุถกาญจน์ จงไพบูลย์ ปกติ ปวช.2

285 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวเบญจวรรณ พลชา

โทรศัพท์ 038-194-699

15 บริษัท วรริตา จ ากัด นางสาวชิดชนก รุณรุจิ ปกติ ปวช.2

46/6 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน นางสาวสุตสินี ทองมา

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวทิพวรรณ การินทร์

โทรศัพท์ 038-196444 นางสาวอิทติยา น่ิมนวล



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรโรงแรม ครูนิเทศ  นำงสำวโสภำ แบบอย่ำง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

                                ครูนิเทศ นำงสำวผ่องเพ็ญ ษรีสุวรรณ

16 โรงแรม สยาม แอ็ท สยามดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา นางสาวณัฐธิดา ทิพย์พิมล ปกติ ปวช.2

390 หมู่ท่ี 9 390 ถนน พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ นางสาวชลธิชา ขาวอุไร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวธนพร ช่องเจริญ

โทรศัพท์ 038 930 600 นางสาวอภัญญา กาดรัมย์

17 โรงแรม พลาคลิฟ บีชรีสอร์ท นางสาวไฟรยา คงสุข ปกติ ปวช.2

241-242 หมู่ 6 ถนนพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง ระยอง 21130 นางสาวจีรนันท์ นันทะเขต

โทรศัพท์ 038-360341-44 นางสาวกนกวรรณ เคลือทอง

18 โรงแรมเซ็นทาราพัทยา นางสาวกาญจนาวดี ตุดา ปกติ ปวช.2

78/140 หมู่ 9 ต.หนองปรือ นางสาวจิรพันธ์ อุ่นค า

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี11000 นางสาวอรอนงค์ เมืองจินดา

19 อาคารปฎิบัติการและหอพัก เวียนนา พาราไดช์ นายอินทวัทน์ ชอบรส ปกติ ปวช.2

193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน นายอภิสิทธ์ิ เกตุแก้ว

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาววทิพรดา คงม่ัน

โทรศัพท์ 038-238398 นางสาววจิตรวดี คงนอก

20 บริษัท คอนเนอร์ พัทยา จ ากัด นางสาวศิริษา ธรรมภักดี ปกติ ปวช.2

256 หมู่ 5 ต.นาเกลือ นางสาวจรีรัตน์ โคตรมี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวกัณฐิกา จิตระวัง

โทรศัพท์ 038-933888 นางสาวพลอยมณี แก้วประเสริฐ

21 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา นายนริส ชฎาทอง ปกติ ปวช.2

666/66 หมู่ 5 ต.นาเกลือ นายเจษฎาพร นิตย์สมบรูณ์

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสุกัญญา ทองอินทร์

โทรศัพท์ 038-115 666 นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมชนกสกุล

22 Bay Beach Resort Jomtien นางสาวฐิติชญา กล่ินสายทอง ปกติ ปวช.2

132/2 , 277/9 หมู่ 12 ถ.หาดจอมเทียน นางสาวกัญญาณัฐ บัวรอด

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวปภาดา นิจิตร

โทรศัพท์ 038-232464 นางสาวเมธาพร กล่ินพยอม

นางสาววรรณศิริ แปงแก้ว



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษำออกฝึกงำน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 14 กุมภำพันธ์ 2563

สำขำวิชำกำรโรงแรม ครูนิเทศ  นำงสำวโสภำ แบบอย่ำง

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ

                                ครูนิเทศ นำงสำวผ่องเพ็ญ ษรีสุวรรณ

23 โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา นางสาว ไพลิน จามิกร ปกติ ปวช.2

559 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา ต.หนองปรือ นางสาว ธนัชชา สุมาลัย

อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-428678-81

24 โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท นายธนบดี ประจุดทะเน ปกติ ปวช.2

412 หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ต.หนองปรือ นายหฤษฎ์ ประดับเพชร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางาสาวเกสรา ไชยะแสง

โทรศัพท์ 038 231 561 นายวงศธร อบรม

นางสาวธัญลักษณ์ ซ่ือสัตย์

25 โรงแรมคริสตัล พาเลส พัทยา นางสาวดวงพร สุขแสน ปกติ ปวช.2

284/68 หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ นางสาวสุชาดา จันทน์เทศ

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-413535

26 อาคารปฎิบัติการและหอพัก เวียนนา พาราไดช์ นางสาวรุจิรัตน์ ทองประสิทธ์ิ ปกติ ปวช.2

เลขท่ี 193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวนิรชา บุญคุณ

โทรศัพท์ 038-238398



ล ำดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จ ากัด นายชยางกูร ดอกแก้ว ปกติ ปวส.

44/2 ม.8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   20150

โทรศัพท์ 038-227301-2

2 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) นายกานต์กวี จันทะวงศ์ ปกติ ปวส.

299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง   21000

โทรศัพท์ 038-611333

3 บริษัท โอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จ ากัด นายธีรภัทร พ่วงพี ปกติ ปวส.

36/19 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   20180

โทรศัพท์ 038-181788-7

4 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายสุขติศักด์ิ ประสีระเก ปกติ ปวส.

88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี   20130 นายษรศาสตร์ วรรณเผือก

โทรศัพท์ 038-399333 นายอภิวัฒน์ นาคสุวรรณ์

5 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) นายนิรวัฒน์ บุญช้ัน ปกติ ปวส.

150/26 ม.6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   นายนพดล ช่ืนชม

โทรศัพท์ 038-347207 นายศุภโชค ธนกิจสัมพันธ์

นายอนันต์ เทียนขุนทด

นายอนพัช วงศ์ระวีกุล

6 บริษัท อี เอส สยามอินเตอร์เทค จ ากัด นางสาวเจนนิสา สุขกุล ปกติ ปวส.

201/16 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวภัทราภรณ์ จิรวงศ์นุสรณ์

โทรศัพท์ 033-002445 นางสาวอริยาภรณ์ ชาวขม้ิน

นายยอดเพชร แก้ววิเศษ

นายบุญมี ตาลเงิน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษำ



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอสพีที พรีซิช่ัน จ ากัด นายราเมธ สังเฉวก ปกติ ปวส.

189/94 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 092-6811972

2 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต ๓ นายณัฐวุฒิ ค าบัวภา ปกติ ปวส.

555/6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง   21150

โทรศัพท์ 038-928540

3 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายณัฐภูมิ อินทะมาลี ปกติ ปวส.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวจุฑามาศ แจ้งประเสริฐ

โทรศัพท์ 038-437103

4 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด นายณัฐนันท์ พงษ์โสภณ ปกติ ปวส.

111/1 111/10 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายนนทกร จุลกระโทก

โทรศัพท์ 038-893599

5 บริษัท แครทโค จ ากัด นายปฏิภาณ ลักษณะวิมล ปกติ ปวส.

8/10 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   21130 นายวีรชัย มะลิ

โทรศัพท์ 038-604370-6 นายสุทธิชาติ สิงหธาราม

นายทัตต์ดนัย ทศานนท์

6 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโต บอด้ีเวิร์ค จ ากัด นายนฤปนาท มะลาศรี ปกติ ปวส.

201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 นายวิศรุต ผาสุข

นายรัฐธรรมนูญ ก๋าวิชัย

นายปัญญา ค าลือชัย

นายธนภัทร ส าเนียงไพบูลย์

นายพชร จงเก้ือ

นายเจษฎากร จ านงกุล

นายดนุพล ปอทอง

นายกรวีร์ เคหะพุฒ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ครูนิเทศ นายบุญทวี  ละอองศรี

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท นิปปอนสตีลไพพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายวงศธร กองแก้ว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 60/5 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-018345

2 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ สนิทกุล ปกติ ปวส.

เลขท่ี 555/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร นายพงศกร ไชยเทพ

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 027972999

3 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือ นายสิรวิชญ์ แก้วชู ปกติ ปวส.

เลขท่ี 2369 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 024661180-77300

4 บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด นายกฤษดา แก้วดี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน นายธีรพงศ์ สุภาผล

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-255663

5 ส าราญ โบ๊ต เซอร์วิช นายภูมินทร์ รถวรินทร์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 82/2 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0896066331

6 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด นายณัฐพงค์ ประเสริฐ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 600/9 ม.11 ถ.สุขาภิบาล ต.หนองขาม นายสิทธิชัย ย่ิงยง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-480766-7

7 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายกรรชัย แสงเรือง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายดลธรรม สนโต

จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 038-181751-4

8 บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ท แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด นายบดินทร์ เกตุสาลี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 700/18 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี นายพงษ์นิรุจ สุวิชา

โทรศัพท์ 038-214831-6

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างยนต์ ครูนิเทศ นายสมหมาย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างยนต์ ครูนิเทศ นายสมหมาย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท มาเตฮัน สยาม แลมบ์ด้า จ ากัด นายเชิดชัย บริบูรณ์ ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-703256-9 ต่อ 44 นายพนิตพงศ์ ไชยแสง

นายพีรยุทธ มีเดช

10 บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จ ากัด นายชิติพัทธ์ สีสัน ปกติ ปวส.

เลขท่ี 203 ม.3 เขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง นายปฎิภาณ ป้องกัน

ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิทวัส ใชนาม

โทรศัพท์ 038-490-123 นายนิธีพงศ์ ลอยวัฒน์

นายยศพล พุทธสงคราม

นายโกศล พรมลา

นายทินวัตร กระโพธ์ิ

นายกัมปนาท มูลศรีแก้ว

11 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) นายณัฐชัย เพ่ิมธัญกรณ์ ปกติ ปวส.

อาคารเสริมมิตร ช้ัน 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 นายชิษณุพงศ์ เนาวบุตร

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-260-8505

12 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นายธวัชชัย พรานกลาง ปกติ ปวส.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกิตติพศ เกษร

นายรุจดนัย พวงอ้อ

นายธนวัฒน์ ถมเขียว

13 บริษัท มาสเตอร์ สกิลล์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด นายวัชระ ขาวหมอก ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 062-549-3956 , 038-491800-7 ต่อ 2134 นายศุปกรณ์ ปราบท่าโพธ์ิ

นายอนุชา ทองใบ

นายชนายุทธ แสงจ้า

นายประธาน สังขะเกตุ

นายปรีดา ม่วงงาม

นายพงศกร รอกกระโทก



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างยนต์ ครูนิเทศ นายสมหมาย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

14 บริษัท เอสซีซีเมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด นายธนธัส พูเมือง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-1418408



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอ็น พี เอส เค มารีน จ ากัด นายณัชพล สุนันทสมบูรณ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 161/76 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ นายนคิรินทร์ อุตะมะ

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 นายกฤตเมธ ตุติ

โทรศัพท์ 038425228 นายศรายุทธ ภูละ

นายศักด์ิมงคล อินทปัญญา

นายศัตราวุธ สุขเสน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างยนต์ กลเรือ ครูนิเทศ นายสมหมาย สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (แหลมฉบัง) นายอนุภาพ พิมพ์สกุล ปกติ ปวส.

เลขท่ี 87/11 ม.2 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวพรจรัส แซ่แต

โทรศัพท์ 033-118500

2 บริษัท พูแรด (ประเทศไทย) จ ากัด นายมังกรทอง จันทร์เขียว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 3 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-698800

3 บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด นายธนโชติ สกุลทอง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 137/1 ม.5 ถ.หนองตะพาน-มาบข่า

ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 081-5591879

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง นายชิษณุพงศ์ ผิวอ่อน ปกติ ปวส.

เลขท่ี 93/35-37 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา นายตรัยวุฒิ ฤทธิมาศ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-182561

5 บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จ ากัด นายสาริศ จึงศรีพิษณุ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 509/8 ม.3 .หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-198-391-3

6 บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด นายศรราม ยุวบุตร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 1 ซ.2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์

ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-685110 ต่อ 221

7 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เอ็น.บี.เซอร์วิส (1994) นายเดโชชัย จตุรงค์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 207/107 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-8214589

8 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา นายธนากิจ สินสวาสด์ิ ปกติ ปวส.

เลขท่ี สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง นายพรภวิษย์ ปานทองค า

พัทยา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-245910

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ น่ิมเสนาะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ น่ิมเสนาะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เฮ้าส์ จ ากัด นางสาวทิพย์กัลยา ชลธาร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-239710

10 บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) นายคณาธิป สัมภาวะผล ปกติ ปวส.

เลขท่ี 119/82 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-699150

11 บริษัท โคซ่ี พัทยา จ ากัด นายทศวรรษ์ หาญเรือนวัฒน์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 400 ม.12 ซ.ราชวรุณ ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-418555

12 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา นายภานุพงศ์ แก้วชูมา ปกติ ปวส.

เลขท่ี 50 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-493725

13 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง)จ ากัด นายกฤตยชญ์ จันทร์เกษม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 7/316 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-026830

14 บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด นายฐาปกรณ์ ฮวดศรี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 500/9 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-953400

15 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนปฏิบิการระบบท่อเขต 3 นายธนภูมิ สุวรรณ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 555/6 ต.ห่วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21100

โทรศัพท์ 038-978540

16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง นายหฤทธ์ิ เพ็ชรสุวรรณ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 12/12 ม.12 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โทรศัพท์ 038-671155

17 บรัษัท พีเคทีเอ็ม ซัพพลาย จ ากัด นายภานุพงศ์ หงสา ปกติ ปวส.

เลขท่ี 9/13 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033--127008



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ น่ิมเสนาะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

18 บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จ ากัด นายธีรพล เปรมจิต ปกติ ปวส.

เลขท่ี 49/27 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายเอกราช เมืองเหลา

โทรศัพท์ 038-401561-3

19 บริษัท มาสเตอร์ โซลูช่ัน จ ากัด นางสาวญาณิศา โอชารส ปกติ ปวส.

เลขท่ี 41/19 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุต นางสาวปภาวรินทร์ วัดห้อย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-691-152-53

20 บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จ ากัด นางสาวศิรประภา นิยม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 1431-1431/1 ม.2 ซ.สุขุมวิท 107 นางสาวกิตติยา ภูษาทอง

 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-3618783-6

21 บริษัทดีไลน์คอนสครัคช่ันจ ากัด นางสาวศิริลักษณ์ บุญล้อม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง นางสาวสุวิชาดา ติยะสันต์

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ (038)692643

22 บริษัท อิสเทิร์น แอร์ แอนด์ ซีซีทีวี จ ากัด นางสาวสุจินันท์ กล่ินสุคนธ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 567/10 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายกตัญญู เขียนภาพ

โทรศัพท์ 038-326850

23 บริษัท โกลว์ จ ากัด นายทศพล แก้วปราณีต ปกติ ปวส.

เลขท่ี 11 ถ.ไจ-ห้า ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายนลธวัช พุมาเกรียว

โทรศัพท์ 038-698400

24 บริษัท ไดก้ินอินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จ ากัด นายณัชพล มานิตย์นาด ปกติ ปวส.

เลขท่ี 700/11 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-213082

25 บริษัททรานซิช่ันส์อ็อพทิคัลจ ากัด นายอนันตชัย กัมพลอิสราภรณ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 700/158 ม.1 นิคมอุตสาหกรรม นายชุติเทพ เจตะวัฒนะ

ชลบุรี ต.บ้านเก่าอ.พานทอง จ.ชลบุรี นายวรชาติ ทรัพย์ช า

โทรศัพท์ 033004789



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ น่ิมเสนาะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

26 บริษัท อารีย์ชู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวันเฉลิม ศิริวรรณ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 130/59 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี 20130 นายศุภฤกษ์ แซ่เล้า

โทรศัพท์ 038-198320 นายประสิทธ์ิ บัฎเสน

27 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด นางสาวนัฐริกา หลักเมือง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 4 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นายณัชพล งามณีอุดม

ต.มาบตาพุต อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นายณัฐกุฒิ ยงชลิตกุล

โทรศัพท์ 038 683 573

28 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอด้ีเวิร์ค จ ากัด นายพัฒนะ จารนัย ปกติ ปวส.

เลขท่ี 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายรติพงษ์ รุ่มนาค

โทรศัพท์ 038-955902 นายคัมภีร์ สายค า

29 บริษัท 63 พลัส จ ากัด นายสหภาพ ยังอยู่สุข ปกติ ปวส.

เลขท่ี 345/148 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 033-000919

30 บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จ ากัด นายจิรายุส ตรีพัฒนกุล ปกติ ปวส.

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา นายนราธิป ภัทรมณฑา

อ.ศรีราชา 20230 โทรศัพท์ 038-400400 นายชลสิทธ์ิ สุวรรณดี

31 บริษัท ดีเดย์ล่ี จ ากัด นายอานันท์ ศรีกลม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 222/5 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายเมธาสิทธ์ิ วิทยา

โทรศัพท์ 081-6914999 นายศิริชัย คงบาว

นายอานุภาพ สัตบุศ

น.ส.สุพัตรา ทบชา

น.ส.สุพิชชา อ าพาพันธ์

นายกิตต์ิธเนศ ศุภรังษีธนกิตต์ิ

นายวุฒิพงษ์ แก้วคง

นายชนาธิป ดุมศรี

นายรัชพล ศรีเลิศรส

นายติณณภพ อินทรง

นายบวรภัค สีตัสสะ



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นายบดีรัฎฐ์ น่ิมเสนาะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

32 โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท นายธนบดี ประจุดทะเน ปกติ ปวส.

เลขท่ี 412 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสายหน่ึง 

เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038 231 561

33 บริษัท ศรีราชาโฟลค์ลิฟ แอนด์ ไฮโดรลิค จ ากัด นายกิตต์ิธเนศ ศุภรังษีธนกิตต์ิ ปกติ ปวส.

เลชท่ี6/9 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายวุฒิพงษ์ แก้วคง

โทรศัพท์ 038481139-40 นายชนาธิป ดุมศรี

นายรัชพล ศรีเลิศรส

34 บริษัท บัซแคทส์อิเล็กทริคอล จ ากัด นายศุทธิ หงษ์ทอง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 167/5 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 033005849

35 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด นายวาที ภูดินขาว ปกติ ปวส.

49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230 นายพีรพัฒน์ สุขเกษม

โทรศัพท์ 038-493561-80 นายวีระพล ไทยเสถียร

นายศิรวิชญ์ เหมือนพันธ์ุ

นายพงษ์ศักด์ิ ทองสอาด

นายสิทธิกร เพชรพราว

36 บริษัท วิทยาธร จ ากัด นายภวรัญชน์ รัตนวารี ปกติ ปวส.

663/1 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230 นายธนวัฒน์ ส าเร็จดี

โทรศัพท์ 038-062059

37 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จ ากัด นายธนัฐชัย แสงอาทิตย์ ปกติ ปวส.

60/16 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21142

โทรศัพท์ 038-891236

38 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บี ดี เอส ไลท์ แอนด์ ซาวด์ นายเอกพล เมฆฉาย ปกติ ปวส.

เลขท่ี 37/8 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 082-4659645



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท แซน เบเนฟิต จ ากัด นายสุเมธ หัสเต็ม ปกติ ปวส.

 41/1 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 035-691600

2 บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จ ากัด นายพีรพล ทิพย์สันเทียะ ปกติ ปวส.

168/8 หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 03-045162

3 บริษัท จิกะบิต เอ็นจิเนียร่ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด นายกฤตวัฒน์ สาริกา ปกติ ปวส.

112/142 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-784777

4 บริษัท ไทร์มาร์ ยูโรลูบ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายสุทธาดา สีพลอย ปกติ ปวส.

108/10 หมู่ 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายชนาธิป ปลาลารัตน์

จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 033-005810

5 บริษัท แครทโค จ ากัด นางสาวลลิดา มากจันทร์ ปกติ ปวส.

8/10 หมู่ 3 ต.ส านักท้อน อ.บ้างฉาง นายนภสินฐ์ ทองทับ

จ.ระยอง 21130 นายศรัณภัทร เวทไธสง

โทรศัพท์ 038-604 370-6

6 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นางสาวกมลวรรณ สุวรรณ์ ปกติ ปวส.

42/1หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งลุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์0-3835-9000 ต่อ 2834

7 สวนนงนุชพัทยา นายสงกรานต์ ป้อมเช้า ปกติ ปวส.

34/1 ต.นาจอมเทียน นายชยพล ชนะนา

นายพีรวัส วงษ์แก้ว

นายเกียรติพงศ์ จุนเทพ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ครูนิเทศ นายภวัต  กาญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ครูนิเทศ นายภวัต  กาญจนวิศิษฎ์ผล

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นางสาวศศิชา แสงสว่าง ปกติ ปวส.

333/2 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   10540

ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 02-1376103



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ราชพฤกช์วิศวกรรม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายเกียรติศักด์ิ มาลัยเรือง ปกติ ปวส.

140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก นางสาวสุดารัตน์ ภูกันดาน

แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 นางสาวนิจศรา เป็นเครือ

โทรศัพท์ 02-4552888 ต่อ 777

2 บริษัท ควอลลีเท็ค จ ากัด (มหาชน) นายพสธร ประจง ปกติ ปวส.

(ส านักงานใหญ่) 21/3 ถ.บ้านพลง นายวัชพงษ์ จันทร์บัว

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

3 บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์กิต จ ากัด (มหาชน) นางสาวคุณ์ญญา โพธ์พันธ์ ปกติ ปวส.

88 หมู่.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวยอแสง สุทธิประภา

โทรศัพท์ 087-928-1826 นางสาวรุ่งเพชร ทิพย์มาลา

นางสาวศิววงค์ พีระเช้ือ

4 บริษัท ศรีราชาคอนสรัคชัน จ ากัด (มหาชน) นายกันตภณ ชัยเศรษฐพงค์ ปกติ ปวส.

97 หมู่ 3 ต. สรุศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอบูชาร ศรีเสง่ียม

โทรศัพท์ 038317555

5 บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชัน จ ากัด นายชลสิทธ์ิ คามะนา ปกติ ปวส.

850/12 ถ.ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง นายนัฐชานนท์ จงดี

กรุงเทพมหานคร 10520 นายปฎิพัทธ์ หอมทรัพย์

โทรศัพท์ 038-608463 , 023274422 นายอภิชาติ ผิวขาว

6 บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คช่ัน เซอร์วิส จ ากัด นางสาวณัฐชา ทองค าสุข ปกติ ปวส.

82 ถ.ทางหลวงระยอง สาย 3191 นางสาวนภพร กลุสวัสด์ิ

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายนัทธวุฒ บุญจันทร์

โทรศัพท์ 038-681-572 นายวัชรา หาญสงคราม

7 บจก.เอพีอีซี เอ็นดีที เซอร์วิส (2003) นายกฤตเมธ พุฒหอม ปกติ ปวส.

39/24 ถ.หนองหว้า จ.ระยอง ต.ห้วยโป่ง นายสิทธิศักด์ิ สุขเกษม

อ.เมืองระยอง 21150 นายสหัสนัยต์ พุมเกษม

โทรศัพท์ 038-681986 / 081-5917459 นางสาวอรวรรณ สังข์ทอง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  ครูนิเทศ นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  ครูนิเทศ นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด นายสหัสวรรษ ตัณฑกูล ปกติ ปวส.

78/4 หมู่ 6 ถ.สขุมวิท ต.บ้านฉาง  จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 033-012484

9 บริษัท สล็อท-นานไก จ ากัด นายจักรกฤษณ์ ขันทีท้าว ปกติ ปวส.

163/40 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธนากร ตราชู

โทรศัพท์ 038-351381-1

10 บจก.สแกน เอ็นจิเนียร่ิง นายพงศกร เทพมะที ปกติ ปวส.

243/205-206 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธนพัฒน์ มันตะ

โทรศัพท์ 081-4104476

11 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายเมทิฐย์ ภูงาแก้ว ปกติ ปวส.

8/1-2 ซอยศีรี ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง

อ าเภอเมืองระยอง จังระยอง 21150

โทรศัพท์ 038692643



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท โค้ด ริช จ ากัด นายชนบูลย์ บุญมี ปกติ ปวส.

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-237556-7

2 นิติบุคคลอาคารชุดดุสิต แกรนด์ปาร์ค นายวุฒิชัย เรืองเดช ปกติ ปวส.

825 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 098-2653825

3 บริษัท กรีนทัมบ์ จ ากัด นายคณาธิป พสิษฐ์เกษม ปกติ ปวส.

29 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-397648-9

4 บริษัท เอช แอนด์ พี เอ็นจิเนียร่ิง 2018 จ ากัด นางสาวไพลิน กล่ีเตียง ปกติ ปวส.

384/208 Moo.12 Nongprue Banglamung นายศุภกฤต แสงแจ้ง

Chonburi 20150

โทรศัพท์ 038-118455,038-118429

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เอราวัณ นายวิชัย กริชทอง ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038-435397 นายธีรภัทร มีมา

6 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด มหาชน นายสิทธิพงษ์ วรรณพงษ์ ปกติ ปวส.

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 นายวรากร ภู่อยู่

ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าวกรุงเทพ

โทรศัพท์ 02-942-6491-6

7 บริษัท แสตนดาร์ด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นางสาวพัณณิตา บุญญฐี ปกติ ปวส.

39/3 ถ.เปรมใจราษฎรี ต.แสนสุข นางสาวอทิตยา เกรัมย์

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 นางสาวจรีรัตน์ ชมกล่ิน

โทรศัพท์ 038-394315-6

8 บริษัท เฮพเว่นฮิลล์ รีสอร์ท จ ากัด นายณัฐวุฒิ งามเจริญ ปกติ ปวส.

529/2 หมู่ 10 ต.หนองปรือ นายณัฐพล ดวงภมร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสหรัฐ เช้ือนิล

โทรศัพท์ 092-3178984 นายอัษฎา ทองค า

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ครูนิเทศ นายธวัชชัย  เจริญลาภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ครูนิเทศ นายธวัชชัย  เจริญลาภ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท ศรีราชอัลไซด์ทาวน์ นายภาณุพงศ์ ด้วงศิริ ปกติ ปวส.

188 หมู่ 6 ถ.เขาน้ าซับ ต.ทุ่งสุขลา นายศิริพงษ์ ทองน้อย

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายประกาศติ ลีตรานนท์

นายภานณุวัฒน์ สุภษร

10 บริษัท ภักดีตระกลูก่อส้าง จ ากัด นายสหัสวรรษ วิวัฒฑนาภา ปกติ ปวส.

17/9 หมู่ 14 ต.หนองปรือ นายวรกันต์ ทองเห่ียง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวชนิตา มีมานะสิน

โทรศัพท์ 020-5558030052 นายณัฐวุติ งามเจริญ

11 บริษัท เดอะริเวียร่า โมนาโค พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ นางสาวจิดาภา สายัญแก้ว ปกติ ปวส.

80/164 หมู่ 9 ต.หนองปรือ นางสาวรัตติกาล บ ารุงนา

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสุวรรณา รักค า

นางสาวสุภัสตรา กระมหันต์

นายธนภัทร เข็มเพ็ชร

12 บริษัท คาร์เนช่ัน จ ากัด นายธนวัต ศรีคุณวัต ปกติ ปวส.

93/10 หมู่ 7 ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-110475

13 บริษัท หน่ึง กรุ๊ป ดีเวลลปเม้นท์ จ ากัด นางสาว สุภัสสร สีตธรรมโม ปกติ ปวส.

352/119 หมู่ 12 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

14 บริษัท ถาวรบุญ จ ากัด นายชบุตร์ ปานป่ิน ปกติ ปวส.

142 ม.5 ต.ห้วยกระปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-6642180



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด นางสาวภูริมาศ ซุ่นฮวด ปกติ ปวส.

เลขท่ี 22/2 ถ.ปกรสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุต

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-977800

2 บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวชุตินันท์ บุญเสมอ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 49/27 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-401561-3

3 บริษัท ไทยเรียลเทค จ ากัด นางสาวญาทิดา แก้วสุทะ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 79/31 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 0993251946

Email son_trt@hotmail.com

4 บริษัท อีสเทร์ินไทยคอนซัสต้ิง 1992 จ ากัด นายเอ้ืออังกูร ทองตรีพันธ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 683 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-481197-8

5 บริษัท สล็อท-นานไก จ ากัด นายกมล ยอดหงส์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 163/40 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายธีรศานต์ รุ่งโรจน์

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-351381-4

6 บริษัท ดีไลน์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายศุภกิตต์ิ ทุมอาริยะ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 8/1-2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง นายจาตุรันต์ิ ทศรัตนะ

จ.ระยอง  21150

โทรศัพท์ (038)692-643

7 บริษัท ดานิล่ี จ ากัด นางสาวจุฑามาศ เสมศรี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง นางสาวรัชภรณ์ ชูเชิด

จ.ระยอง 21140 นางสาววรณิกา จูไต๋

โทรศัพท์ 038-929-000

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ นางรุ่งทิวา สิริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ นางรุ่งทิวา สิริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 NWE นายธีรภัทร อุตโม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 180/30 ม.11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายจิรวัฒน์ ชืนพิมล

จ.ชลบุรี 20230 นางสาวเปรมฤดี สุขม่วง

โทรศัพท์ 038-762860 นางสาวมนัญชยา จันทร์ค า

9 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด นายธิริยะพงศ์ สุขเกษม ปกติ ปวส.

เลขท่ี 49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายทิวพนา ค ามูล

โทรศัพท์ 66-38-493061-30 นายอัดรนนธ์ ภาดาหาญ

Email supjam@celestica.com นางสาวชุติมนต์ ชมช่ืน

นางสาวพัชราภรณ์ เค้าชะเอม



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายธนวัฒน์ สรวัตร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 38/13 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ 5 ต.ทุ่งศุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038 490 262

2 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวณชา เอ๊ียบกงไชย ปกติ ปวส.

เลขท่ี 22/2 ต าบลมาบตาพุต อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ 038-977800

Email KamalasS@pttgcgroup.com

3 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) นายชิษณุพงศ์ ศิลสังวรณ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 59 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ 038994000,038976070

4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นางสาวจีดาภา คงวิทย์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 42/1 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท กม.ท่ี 124 ต าบลทุ่งสุขลา

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038408500,038359000

5 Convestro (Thailand) Co. Ltd. นายธนาวุฒิ สถาวร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 4-4/1,1-8 Road,Map tTa Phut Industrial Estate Muang, นายพรหมธนากร สาลี

Rayong 21150

โทรศัพท์ 038683228

6 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายณัฐพงษ์ เทียนเรียง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 700/742 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 นางสาวมุชริน สวนบัติ

โทรศัพท์ 038-447051-62 นางสาวกานติมา สาแก้ว

Email Payear_s@takebe.co.th

7 บริษัท ฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายณัฐวัฒน์ พูลเวช ปกติ ปวส.

เลขท่ี 53 ทะเลทองทาวเวอร์ช้ัน 1,ถนนสุขุมวิท,ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นายป็องสิชฌ์ สารศิริ

ชลบุรี 20230 นางสาวบุญจิรา เรืองเดช

โทรศัพท์ 038344300 นางสาวมินทรา หุ่นฉัตร์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ นายไมตรี    ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูนิเทศ นายไมตรี    ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด นายชัยวัฒน์ ถาวร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 87/11 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขาภิบาล 2 นายชัชรินทร์ อยู่มะเริง

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายกนชีร์ รานุรักษ์

โทรศัพท์ 038490534

9 บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด นายธารา สุวรรณราช ปกติ ปวส.

เลขท่ี 14 ถนนไอ-ส่ี นิคมอุสาหกรรม มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง นายมัชพล ก าแก้ว

โทรศัพท์ 038-684440 นายณรงค์ฤทธ์ิ ท าประโยชน์

10 บริษัท เมเซอร์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวดารารัตน์ พันธ์จันทร์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 6/1 ซ.กอไผ่ ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายนครราษฎร์ สืบจิตจ านงค์

โทรศัพท์ 038-688858 นายธงชัย ชิตอภิโชค

11 โรงไฟฟ้าบางปะกง นายยุทธชัย รุ่งเมือง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 5 ม.6 ต.ท่าขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 นายณพงศ์ ป่ินกุล

โทรศัพท์ 0385734207

12 บริษัท แครทโค จ ากัด นายเพ็ญเพชร นิวงษา ปกติ ปวส.

8/10 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายณัฐวุฒิ พนัส

โทรศัพท์ 038-604370-6



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ป่ินเพชร มารีน จ ากัด (ส านักงงานใหญ่) นางสาวปนัดดา ทองใบ ปกติ ปวส.

112/27 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี   12000

โทรศัพท์ 092-5125850

2 การรถไฟแห่งประเทศไทย (กองบ ารุงทางฉะเชิงเทรา) นายกันต์ เพ็ญเขตร์กิจ ปกติ ปวส.

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   24000 นายสิทธิพงศ์ รังสิกุล

โทรศัพท์ 038-511109 นางสาววรรณวิศา ปุริโสดม

นางสาวธิติพร มิตรประชาชน

นางสาวทัณฑิมา ทวี

นางสาวชลลดา เหลือสาคร

3 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด นายสุพรีม สุนทร ปกติ ปวส.

27 ซ.ศูนย์วิจัย47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นายอนุวัต กมลนาวิน

กทม. 10310 นายจักรพงศ์ มากซุง

โทรศัพท์ 02-308600-1253 นายนครินทร์ ศิริสูตร์

นายสรายุทธ ปินะแก

นายวงศธร โทณผลิน

นายภูมิภัทร รัตนธรรม

นายธนพัฒน์ ไพรวันรัตน์

4 การรถไฟแห่งประเทศไทย นางสาวเบญจมาภรณ์ นุ่มทอง ปกติ ปวส.

1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 นางสาววิลาสินี พรมร้อยโท

โทรศัพท์ 02-2204561 นางสาวอรวรรณ ประยูรรัตน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ครูนิเทศ นางอนุธิดา  ทองพรวน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด นายวชิร พันธ์ย่ิงยง ปกติ ปวส.

49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายเจษฎา หมอยาไทย

โทรศัพท์ 038-493561-80 นายศุภกิจ บรรเทา

นายศรายุธ อารีย์

นายอธิยุต แย้มเพียร

นายสารินทร์ หงส์ทอง

นายพชรพล พรมแพง

2 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (มหาชน) นายศุภากร หงษ์บุญมี ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-118500

3 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายพชร สันติชัยรัตน์ ปกติ ปวส.

42/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-408500

4 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสซส จ ากัด นางสาวพลอยพรรณ ป่ินอนงค์ ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-181751-4

5 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จ ากัด นายพงศธรศ์ ทาบรรหาร ปกติ ปวส.

700/86 ม.8 ต.ดอนหัวเสือ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายศุภกฤต ทองศิริ

โทรศัพท์ 038-936600

6 บริษัท บ้านอ าเภอเทรดด้ิง จ ากัด นายอภิวัฒน์ สมวันดี ปกติ ปวส.

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-237557

7 บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายกิตติธัช เช้ืออู่ทรัพย์ ปกติ ปวส.

337 ม.3 ต.หนองกระลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  21120

โทรศัพท์ 033-011502

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นางสจี  พรหมมาศ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูนิเทศ นางสจี  พรหมมาศ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ จ ากัด นายธีรภัทร์ การะเกตุ ปกติ ปวส.

169-169-2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-928490

9 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) นายวิทวัส โพธ์ิณรงค์ ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-494006-7



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด นายเกษม แสงค า ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-404200

2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นางสาวบุษกร พันธุนิบาต ปกติ ปวส.

301 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสุพรรณิการ์ ทุมนานอก

โทรศัพท์ 038-259999

3 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) นางสาวนนทิชา แก้วทะนงค์ ปกติ ปวส.

202 ซ.นิคมแหลมฉบัง 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา นางสาวผกายวรรณ ทวีชัย

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490762-4

4 บริษัท ซูมิโตโม่ อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวกรกันยา สุขจิตต์ ปกติ ปวส.

7/125 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นางสาวอาภัสสรา ป้องความดี

โทรศัพท์ 038-956300

5 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นายณัฐพล ชุมสาย ณ อยุธยา ปกติ ปวส.

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอังกูร ชูคันหอม

โทรศัพท์ 038-438685 นางสาวรุ่งกานต์ ป้ันมีรส

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูนิเทศ นางสจี  พรหมมาศ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาว ณัฐธิดา โพธ์ิสาขา ปกติ ปวส.

เลขท่ี 36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวธนพร น้ าฟ้า

โทรศัพท์ 038-181751-4

Email infa@toms.co.th

2 บริษัท วัชรมารีน จ ากัด นางสาวชีษณุชา ใจคง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 140/94 ม.11 ถนนสุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-418-500

3 ส านักงานเทศบาลต าบลบางละมุง นายอรัญ โตกราน ปกติ ปวส.

เลขท่ี 12/2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0382408814

4 The pizza Company สาขา เดลโก้แกหลมฉบัง นายศุภณัฐ ก่ิงสวัสด์ิ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 662/15 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 1150

5 ร้านยาอีสเทิร์นเมดิซีน นายชนนท์ แก้วมณี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 319/4 ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 091-5915915

6 บริษัท วัฒนซิสเท็มเทช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นางสาวณัฏฐณิชา มหาโยธี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 512/15 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวปิยะฉัตร แสงสีนิล

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-374074 , 038-421786-7

7 บริษัท แอร์โรแฟลกซ์ จ ากัด นางสาวณัฐณิชา คงมา ปกติ ปวส.

เลขท่ี 111/7 , 111/11 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นางสาวชุติมา นิติสาขา

โทรศัพท์ 038-917111-120

Email 038-917111-120

8 บริษัท ยูเนียนคอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นางสาวจิตลาดา อุปนันท์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 389/70 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาวพิมภกา เอ้ือมิตร

โทรศัพท์ 038-119822 , 038-119823

 Email UCS@UCS-construction.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางละมุล   นากร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางละมุล   นากร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 ท่ีท าการไปรษณีย์บ้านอ าเภอ นางสาวสโรชา พัฒนารังคะ ปกติ ปวส.

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

โทรศัพท์ 038-238260

10 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ นางสาวกนกพร นิลวงษ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 1039/7 ม.1 ถนนชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายธนวัฒน์ โพชนัง

โทรศัพท์ 0038437766

11 องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร นางสาวธันสุดา วราแสง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 127/4 ถนนโยธาธิการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180 นางสาวศิริพร ผิวผ่อง

โทรศัพท์ 038431496

12 ส านักงานเทศบาลนาจอมเทียน นางสาวเข็มทอง โพธ์ิชูชัชวาล ปกติ ปวส.

เลขท่ี 999 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชลบุรี 20250 นางสาวศุภารมย์ ไชยชิต

โทรศัพท์ 0382386138 นางสาวชุติมา จันทรกุมาร

13 บริษัท นานาชาติสโตน จ ากัด นายจิรภัทร คงม่ัน ปกติ ปวส.

เลขท่ี 42/3 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกษิดิศ ยุติธรรม

โทรศัพท์ 089-9333645 นายกวินท์ ทรวงแก้ว

14 MB Pattaya Autohaus นางสาวรัตน์ชนก ทองเช้ือ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 8 ต.หนองปรือ บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 นายวิทวัส ม่วงมณี

โทรศัพท์ 038-223333 นางสาวลักษิกา ลุขลาภ

15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดจอมเทียน นางสาวปราภัสยา จ่ันทอง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายขจรศักด์ิ วรรณย่ิง

โทรศัพท์ 038-907-892 นางสาวศิรภัสสร แย้มเกษร

16 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวเข็มอัปษร ดีบุตร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 19/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวจิฎากรณ์ พุตตะโยธี

โทรศัพท์ 66-33-493561-80 นางสาวชิญญา เสนาะด า

17 ส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี นางสาวนัฐวรรณ สังข์ทอง ปกติ ปวส.

เลขท่ี ถนนเลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวจิราภรณ์ บุญส่ง

โทรศัพท์ 038-437851 นางสาวจิรัสยา เจ้าทรัพย์



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางละมุล   นากร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

18 บริษัท อ่าวอุดมการช่างพัทยา จ ากัด นางสาวพีรดา สอบเหล็ก ปกติ ปวส.

เลขท่ี 82/2 ม.1 ซ.นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายนัชชา นภากาศ

จ.ชลบุรี 20250 นางสาวชนิกร ย้ิมบุพผา

โทรศัพท์ 091-1681001,092-1681001 นางสาวศิริกุล แช่มขุนทด

19 ห้วยขวางโฮมสโตร์ นายภาณุวัตน์ เชาวนปรีชาพร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 33/66-70 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-238211

20 โรงพยาบาลอาภากรเกิยรติวงศ์ นางสาวอรณัฐ ธงชัย ปกติ ปวส.

เลขท่ี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182

โทรศัพท์ 038-438474

21 บริษัท เอ๋เครน จ ากัด นางสาวณัฐกานต์ โสภาฉัตร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 60/2 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-222349

 Email aecrane_thai@yahoo.com

22 บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด นายศักรินทร์ ผาติเสนาะ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 645 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 033-080-900



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สิริศรีชุมพล จ ากัด นางสาวไพรินทร์ พลายแก้ว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 39/1 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-244141-3

Email manage8@swanlake-utapao.com

2 บริษัท อาร์ดับบลิวพี จ ากัด นางสาวสรัญญา เจือจันทร์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-005939

Email Laddayu@rwpark.com

3 บริษัท พี.โอ.ซี.ฟินิกซ์โกลด์กอล์ฟแอนด์คันทร์คลับ จ ากัด นางสาวปิยะนันท์ มุ่งขาว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 111 ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 092-2235393

Email hr-Supervisor@phoenixgoldgolf.com

4 บริษัท เฮซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวน้ าผ้ึง มรีจันทร์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 247/466 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 033-002008 , 0033-002-091

Email haesungthailand@gmail.com

5 บริษัท ครามมารี ฟิชช่ิง ลอร์ด จ ากัด (เคบบางเสร่) นางสาวเสาวลักษณ์ อัครวงศ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 4/2 ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-048-330

Email hrsup@Keptbangsaray.com

6 บริษัท พัทยา แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด นางสาวหทัยชนก ตรีโพธ์ิ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 565/102 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-428880

7 บริษัท โค้ดริช จ ากัด นางสาวไพลิน สายนภา ปกติ ปวส.

เลขท่ี 31 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-237557-8

Email Kanin@Coderich.co.th

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา   ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา   ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท ตามตะวันแลนด์ จ ากัด นางสาวธีร์จุฑา วรรณพันธ์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 950/100 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-010-890

Email tci.hotel@hotmail.com

9 บริษัท รอยด์ ออโต้เฮ้าส์ จ ากัด สาขา 00001 (ซูบารุ พัทยา) นางสาวณลินี เขียวสลุง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 195/10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-411700 Email acc.roydepty@gmail.com

10 ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น สาขา 4709 เนินพลับหวาน นางสาวกัญญารัตน์ พูนศิริ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 357/10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 091-0024709

11 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นางสาวเสาวลักษณ์ โมกขศักด์ิ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 555 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 02537200

12 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช นางสาวจุฑามณี แทดทด ปกติ ปวส.

เลขท่ี 356 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวศศิวิมล พูมผะกา

โทรศัพท์ 038 231405

13 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จ ากัด นางสาววนิดา โคกโพธ์ิ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 111/2 ม.2 ซ.นิคม 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง  21180

14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน นางสาวนฤกานต์ เทศดี ปกติ ปวส.

เลขท่ี 61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-111854

15 หจก. ซูเลียน พัทยา เอเยนซ่ี นางสาวชลิตา ศิริมล ปกติ ปวส.

เลขท่ี 65/59 ม.12 ซ.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวกาญจนา โตฤทธ์ิ

โทรศัพท์ 086-3597327

16 ธนาคารออมสินสาขาตลาดบ้านอ าเภอ นางสาวบุษยา แสงรุ่งฤทธ์ิ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 160 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวดวงสมร สินลับ

โทรศัพท์ 038-235677



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาการบัญชี ครูนิเทศ นางสาวสุจิตรา   ยวนใจ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

17 ส านักงานบริการลูกค้า กสท มาบตาพุด นางสาวมัญชุพร ระบอบ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 19 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุสาย 6 ต.ห่วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นางสาวกมลเนตร เจตนกสิกร

โทรศัพท์ 038-235677

Email pulsom.s@cattelecom.com

18 บริษัท ไทแท็กซ์ เอเชีย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นางสาวอัจจิมา ธนอนันต์มีชัย ปกติ ปวส.

เลขท่ี 208 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-400947

Email  Chanida@tietexasia.com



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท พัทยาโคโลน่ี จ ากัด นางสาวจูรีมาศ แจ้งประเสริฐ ปกติ ปวส.1

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

โทรศัพท์ 038-23587

2 โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท นางสาวสุธิดา ทิพย์โสดา ปกติ ปวส.1

218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-412120 - 1019

3 บริษัท โนวา แพล็ททินัม โฮลด้ิงส์ จ ากัด นางสาวกัญญารัตน์ ม่ันคง ปกติ ปวส.1

562-562/1 ม.10 ถ.พระต าหนัก ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทรศัพท์ 038-711345

4 โรงแรม ยู พัทยา นางสาวกนกกร ศรีโยธะ ปกติ ปวส.1

70/14 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-046100

5 โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา นางสาวภัทรานิษฐ์ ยะหัตตะ ปกติ ปวส.1

9/9 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวพีรชา ศรีสม

โทรศัพท์ 038 - 259099

6 Veranda Beach Pattaya Co., Ltd. นางสาวอารีรักษ์ บุญทวี ปกติ ปวส.1

211/1-2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวอุมาพร บัวกลับ

โทรศัพท์ 038-111899

7 Silverlake Wine & Grill นางสาวกชกร น้อยสิน ปกติ ปวส.1

9/2 ม.6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวพิมพ์ชนก สุกดิบ

โทรศัพท์ 086-8263643 นางสาวโสรญา สง่างาม

8 อาคารปฏิบัติการและหอพักเวียนนา พาราไดซ์ นางสาวกัญญารัตน์ ม่ันคง ปกติ ปวส.1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวภัทรานิษฐ์ ยะหัตตะ

นางสาวสุธิดา ทิพย์โสดา

นางสาวอารีรักษ์ บุญทวี

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานการโรงแรม ครูนิเทศ 1.นางโสภา   แบบอย่าง

                                               2.นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานการโรงแรม ครูนิเทศ 1.นางโสภา   แบบอย่าง

                                               2.นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ

9 บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จ ากัด นางสาวญานิศา นรสิงห์ ปกติ ปวส.1

390 ม.9 ถ.พัทยาสาย2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวธีวรา ปลอดเทพ

โทรศัพท์ 038-930600 นางสาวสโรชินี ศรีปุย

นางสาวปิยาภรณ์ ไวยรัตน์

นางสาววรรณฑิตา พุทธวงศ์

นายวรวุฒิ ล าดวนดง

10 บริษัท คราม มารีน ฟิชช่ิง ลอร์ด จ ากัด นายกิตติพงษ์ พูลสุข ปกติ ปวส.1

4/2 ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวปนัดดา นามเคน

โทรศัพท์ 033-048330 นางสาวนพรัตน์ ปะนาเส

นางสาวพลอยไพลิน อ้นวันเพ็ง

นางสาวสุมิตา จามจุรี



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 Long Beach Garden นายพิทวัส ระวังวงค์ ปกติ ปวส.2

499/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 นางสาวหทัยภัทร ทัมทิมทอง

โทรศัพท์ 038-414616-26 นางสาวนภาพร พาลสุวรรณ

2 โรงแรมวิสต้า พัทยา นางสาวชนิดา อินอ่ า ปกติ ปวส.2

196 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสุรัสวดี เชิงลอย

โทรศัพท์  038-052300 นางสาวพัณณิตา ฉัตรอินทร์

นางสาวคณิตา มลิชู

3 บริษัท เค เวฟ จ ากัด (MASON HOTEL) นางสาวคลีพัตรา ศรีสุราช ปกติ ปวส.2

285 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาววรรณพร นาถวิทยากุล

โทรศัพท์  038-194699 นางสาวสมปรารถนา เฉลียวรัมย์

นางสาวอโนทัย ลุงละ

4 บริษัท ปุรณาการ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด นางสาวคณินชนิษฐ์ หร่ังนางโหง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 368/9 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวเปรมวดี หล้าเวียง

โทรศัพท์  038-111878 นางสาวอักษราภัค มาศเกษม

5 โรงแรมมิตร์บีช นางสาวกรชนก บุญข า ปกติ ปวส.2

10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี นางสาวณัฐจิรา วรทรัพย์

โทรศัพท์  038259510

6 โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา นางสาวเบญญาภา พูลสวัสด์ิ ปกติ ปวส.2

457 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 นางสาวศิริพร สังวาลวงค์

 โทรศัพท์  038-418-999 ต่อ 53238

7 Balcony Seaside นายกฤตภาส จ าปาศรี ปกติ ปวส.2

51/44 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  โทรศัพท์  038-312177

8 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา นางสาวอนันตญา สุขช่ืน ปกติ ปวส.2

463/68 463/99 ม.9 ถนนพัทยาสาย1 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ 038-312777

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานการโรงแรม ครูนิเทศ 1.นางโสภา   แบบอย่าง

                                              2.นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขางานการโรงแรม ครูนิเทศ 1.นางโสภา   แบบอย่าง

                                              2.นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ

9 โรงแรมเดอะปาร์ค นายชลสิทธ์ิ ศรีลุวัตร ปกติ ปวส.3

510/1 ม.9 ถนนพัทยากลาง เมืองพัทยา

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038374355

10 โรงแรมบลูมม่ิง ฮิลล์ นางสาวฐานิตา บุญช่วย ปกติ ปวส.2

352/233 ม.12 ถนนพระต าหนัก ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038-250968

11 โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท จ ากัด นายธานัท จิตอ านวย ปกติ ปวส.2

2474/1-4 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   21130

โทรศัพท์  038-630986  089-5068008



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ระยองทัวร์ขนส่ง789 จ ากัด นายธนพนธ์ ทนานงค์ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 83 ซ.ศูนย์การค้าสาย4 ถ.สุขุมวิท

ต.ท่าประคุ่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-861-354

2 บริษัท เอ.ที.ทัวร์ กรุ๊ป จ ากัด นางสาวกฤษกรณ์ พรมบุตร ปกติ ปวส.

เลขท่ี 108/503 ม.อัมรินทร์ ซิต้ี ต.สัตหีบ นางสาววริญญ ทองประเสริฐ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวธนิตดา เอ่ียมศรี

โทรศัพท์ 038-070-133

3 บริษัท โกลเบ้ิลจอย แทรเวล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) นางสาวอาทิตย์ติญา เทียนขาว ปกติ ปวส.

เลขท่ี 5 โซน 3 ช้ัน 15 ถ.รัชดาภิเษก ข.จอมพล

เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-024-5532

4 บริษัท อาร์ดับบลิวพี จ ากัด นายณัฐวุฒิ ไชยทอง ปกติ ปวส.

เลขท่ี 9 ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวภัทร์ธีรา เผ่าจันทร์

โทรศัพท์ 033-005929 นายปัณณธร สินธิตรงดี

นางสาวกันธิชา อรุณศรี

5 บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จ ากัด นางสาวกิตติญา แสงสว่าง ปกติ ปวส.

184/52 อาคารฟอร่ัมทาวเวอร์ นางสาววาสนา แก้วระวัง

 แขวงห้วยขวาง เขตหวงขวาง กรุงเทพฯ10310 นางสาวรุ่งทิวา เกษกุล

Email thaimoderntravel@hotmail.com

6 บริษัท เอส.พี.พัทยา ทราเวล จ ากัด นางสาวรัชฎาพร ตาสุ่ย ปกติ ปวส.

เลขท่ี 54/58 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวศรัณญา สุลัยมาร

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-2482703

7 ต ารวจน้ าศรีราชา นางสาวสรารัตน์ ดัดงาม ปกติ ปวส.

โทรศัพท์ 038-311285 นางสาวนิภา จริยานันทกุล

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาการท่องเท่ียว ครูนิเทศ นางสาวโสภา       แบบอย่าง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

                               ครูนิเทศ นางสาวผ่องเพ็ญ   ษรีสุวรรณ



ล าดับ ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน กลุ่มท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาการท่องเท่ียว ครูนิเทศ นางสาวโสภา       แบบอย่าง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

                               ครูนิเทศ นางสาวผ่องเพ็ญ   ษรีสุวรรณ

8 อาคารปฏิบัติการและหอพักเวียนนาพาราไดซ์ นายตันติกร สีลาภเก้ือ ปกติ ปวส.

เลขท่ี 193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวปิยธิดา แสนฝ้าย

โทรศัพท์ 038-238398 นางสาวแพรววนิต ปักษาชาติ

Email  - 



 

 

 

ส่วนที่ 8 ข้อมลูอาคารสถานที่ 



 



 

 

 

ส่วนที่ 9 ข้อมลูทางสังคม 



จังหวัดชลบุร ี

 
วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นน ำของอำเซียน”  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 
ตัวชี้วัด ๑.๑   มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด ๑.๒   รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๓   มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๔   จ ำนวนโครงกำรถนนที่ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๕   สถำนพยำบำลได้รับรองคุณภำพ HA เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำค

ตะวันออก 
ต ัวชี ้ว ัด  ๑ .๖    เด ็กและว ัยแรงงำนม ีควำมรู ้และท ักษะเป ็น ไปตำมควำมต ้องกำรของ

ตลำดแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
ตัวชี้วัด ๑.๗  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง  
ตัวชี้วัด ๑.๘   พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำเพ่ิมขึ้น 

 
ตราประจ าจังหวัดชลบุรี 

ตรำจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขำอยู่ริมทะเล  แสดงถึงสัญลักษณ์ส ำคัญ  
2 ประกำรของจังหวัด  คือ “ทะเล”  หมำยถึงควำมเป็นเมืองชำยทะเลที่อุดม
สมบูรณ์  และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมำยถึงเขำสำมมุข  อันเป็นที่ตั้งของ
ศำลเจ้ำแม่สำมมุขอันศักดิ ์ส ิทธิ ์  เป ็นที ่เคำรพของชำวชลบ ุรี  ตลอดจน
ประชำชนทั ่วไป  ซึ ่งต่ำงมีควำมเชื ่อตรงกันว่ำ ศำลเจ้ำแม่สำมมุขสำมำรถ    
ดลบันดำลให้ควำมคุ้มครองผู้ที่มำเคำรพกรำบไหว้ให้พ้นจำกภยันตรำยต่ำงๆ 
ได้  โดยเฉพำะกำรออกไปประกอบอำชีพจับปลำในท้องทะเล   เขำสำมมุขจึง
กลำยเป็นปูชนียสถำนและสัญลักษณ์ส ำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชำวชลบุรีมำโดย
ตลอด 

 
ค าขวัญประจ าจังหวัดชลบุรี 

“ทะเลงำม  ข้ำวหลำมอร่อย   อ้อยหวำน  จักสำนดี  ประเพณีวิ่งควำย” 
 
 



ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกไม้และต้นไม้ประจ ำจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่า  ชื่อ วิทยำศำสตร์  Pterocarpus   
Macrocarpus  Kurz  พรรณไม ้ชน ิดนี ้จ ัดอยู ่ในวงศ ์ถั ่ว   (Papilionoideae)  เป ็น ไม ้ย ืนต ้นขนำด
ใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เปลือกต้นสีน้ ำตำลด ำแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มี
ดอกระหว่ำงเดือนมีนำคม-เดือนเมษำยน  โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ   กลีบดอกสีเหลือง
อ่อน   และมีกลิ ่นหอมอ่อนๆ   ส ำหรับกำรน ำไปใช ้ประโยชน ์  เช ่น   เนื ้อไม ้ใช ้ปล ูกสร้ำงอำคำร
บ้ำนเรือน  แก่นให้สีแดงคล้ ำใช้ย้อมผ้ำ  เปลือกให้น้ ำฝำดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้ำได้ดี  ใบผสมกับน้ ำใช้สระ
ผม   และประโยชน์ในทำงสมุนไพร   คือ  แก่นมีรสขมฝำดร้อน   ใช ้บ ำรุงโลหิต   แก้กระษัย  แก้
คุดทะรำด  แก้ผื่นคัน  และขับปัสสำวะพิกำร 
 
ที่ตั้ง และอาณาเขต 

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภำคตะวันออกของประเทศไทย   หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่ำว
ไท ย   ป ระ ม ำณ เส้ น รุ้ ง ที่  12  อ งศ 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 

จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875  ไร่ (4,363  ตำรำงกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทย  (พ้ืนที่ของประเทศไทยประมำณ  320,696,875 ไร่  หรือ  513,115  ตำรำงกิโลเมตร) 
  ทิศเหนือ             ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ทิศใต้                 ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก         ติดกับชำยฝั่งทะเลตะวันออกของอ่ำวไทย 



เขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตกำรปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ ำเภอ 92 ต ำบล 687 หมู่บ้ำน  กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครแหลมฉบัง 
และเทศบำลนครเจ้ำพระยำสุรศักดิ์ เทศบำลเมือง 10 แห่ง  เทศบำลต ำบล  35  แห่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  50  แห่ง  และมีรูปแบบกำรปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ  เมืองพัทยำ  แยกจำกกำรปกครองของ
อ ำเภอบำงละมุง  เนื่องจำกเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ  ซึ่งมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
       อ ำเภอทั้ ง 11 ของจังหวัดชลบุ รี   ได้แก่   อ ำเภอเมืองชลบุรี   อ ำเภอพนัสนิคม   อ ำเภอ            
พำนทอง  อ ำเภอบ้ำนบึง  อ ำเภอศรีรำชำ  อ ำเภอเกำะจันทร์  อ ำเภอบ่อทอง  อ ำเภอหนองใหญ่  อ ำเภอ
บำงละมุง  อ ำเภอสัตหีบ  และอ ำเภอเกำะสีชัง 
 

ประวัติเมืองชล 
จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรำกฏขึ้นมำในหน้ำประวัติศำสตร์ตั้งแต่สมัยทวำรวดี   ขอม  และ

สุโขทัย  แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลำยเมืองกระจัดกระจำยกันอยู่ห่ำงๆ 
โดยในท ำเนียบศักดินำหัวเมืองสมัยอยุธยำก ำหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวำ  ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อ
ต ำบลส ำคัญของชลบุรีปรำกฏอยู่  เรียงจำกเหนือลงใต้  คือ เมืองบำงทรำย  เมืองบำงปลำสร้อย  เมือง
บำงพระเรือ  (ปัจจุบันคือบำงพระ) และเมืองบำงละมุง  แม้ว่ำจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วย
ทรัพยำกรทั้งบนบกและในทะเล  มีกำรท ำไร่  ท ำนำ ท ำสวน  และออกทะเลมำแต่เดิม  นอกจำกนี้ยังมีกำร
ติดต่อกับชำวจีนที่ล่องเรือส ำเภำเข้ำมำค้ำขำยกับกรุงสยำมด้วย  

ดินแดนที่เรียกว่ำจังหวัดชลบุรี   มีผู้คนอำศัยอยู่มำตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์แล้ว   คือสำมำรถ
ย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด  เช่น บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำพำนทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อำศัยอยู่ โดยชนกลุ่ม
นี้นิยมใช้ขวำนหินขัดเพ่ือกำรเก็บหำล่ำไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและก ำไล ภำชนะเครื่องปั้นดินเผำซึ่งมีลำยที่เกิด



จำกกำรใช้เชือกทำบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง  นอกจำกนี้ยังพบเศษอำหำรทะเลพวกหอย  ปู  และปลำอีก
ด้วย   เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีกำรขุดส ำรวจที่ต ำบลพนมดี อ ำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบรำณ
ก่อนประวัติศำสตร์โคกพนมดี  ท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ  ภำยในเนื้อที่ 4,363 ตำรำงกิโลเมตรของชลบุรี  อดีต
เคยเป็นที่ตั้งเมืองโบรำณที่มีควำมรุ่งเรืองถึง 3 เมือง  ได้แก่  เมืองพระรถ  เมืองศรีพโล  และ เมืองพญำ
แร่  โดยอำณำเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
 

เมืองพระรถ 
ในสมัยทวำรวดีและสมัยลพบุรี ประมำณ 1,400-700 ปีก่อน บริเวณต ำบลหน้ำพระธำตุ อ ำเภอ

พนัสนิคมในปัจจุบัน มีร่องรอยของเมืองใหญ่ชื่อ “เมืองพระรถ” ตั้งอยู่ในที่รำบลุ่มซึ่งแม่น้ ำหลำยสำยไหลมำ
บรรจบกันเป็นแม่น้ ำพำนทอง โดยสำมำรถใช้แม่น้ ำสำยนี้เป็นทำงคมนำคมติดต่อกับเมืองศรีมโหสถใน
จังหวัดปรำจีนบุรี (ปัจจุบันคือบริเวณบ้ำนสระมะเขือ   บ้ำนโคกวัด และบ้ำนหนองสะแก อ ำเภอ
ศรีมโหสถ)  จนไปถึงอ ำเภออรัญประเทศได้  อีกทั้งยังมีเส้นทำงเดินเท้ำเชื่อมไปถึงจังหวัดระยองและ
จันทบุรี  ผ่ำนเมืองพญำเร่ซึ่งเป็นเมืองโบรำณส ำคัญอีกแห่งหนึ่งของชลบุรี   เมืองพระรถจึงกลำยเป็น
ศูนย์กลำงกำรคมนำคมของชลบุรีในยุคนั้น 

นอกจำกนี้  นักโบรำณคดียังส ำรวจพบว่ำเมืองพระรถเป็นเมืองโบรำณยุคเดียวกับเมืองศรีพโล หรือ
เก่ำกว่ำเล็กน้อย  เนื่องจำกปรำกฏว่ำมีทำงเดินโบรำณเชื่อมต่อสองเมืองนี้ในระยะทำงประมำณ 20 
กิโลเมตร 
 

เมืองศรีพโล 
“เมืองศรีพโล” ตั้งอยู่บริเวณบ้ำนอู่ตะเภำ ต ำบลหนองไม้แดง อ ำเภอเมืองชลบุรี หน้ำเมืองมีอำณำ

เขตจรดต ำบลบำงทรำยในปัจจุบัน  เคยมีผู้ขุดพบโบรำณวัตถุหลำยอย่ำง เช่น พระพุทธรูปทองค ำ สัมฤทธิ์ 
แก้วผลึก ขันทองค ำ ถ้วยชำมสังคโลกคล้ำยของสุโขทัย จระเข้ปูน และก้อนศิลำมีรอยเท้ำสุนัข เป็นต้น นัก
โบรำณคดีสันนิษฐำนว่ำเมืองศรีพโลเป็นเมืองในสมัยขอมเรืองอ ำนำจแห่งภูมิภำคอุษำคเนย์ และอำจจะมี
อำยุร่วมสมัยกับลพบุรีซึ่ งอยู่หลังยุค อู่ทอง   และก่อนยุคอยุธยำคือประมำณปี  พ.ศ. 1600-1900 
  จำกกำรขุดค้นทำงโบรำณคดีท ำให้ทรำบว่ำ  ตัวเมืองศรีพโลตั้งอยู่ใกล้กับปำกน้ ำบำงปะกง  โดย
เมื่อประมำณ 600 ปีก่อนในสมัยสุโขทัย  เมืองนี้มีฐำนะเป็นเมืองท่ำชำยทะเลที่มั่งค่ัง  เปิดรับเรือส ำเภำจำก
จีน กัมพูชำ และเวียดนำม ให้มำจอดพักก่อนเดินทำงต่อไปยังปำกน้ ำเจ้ำพระยำ (เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำก ำแพง
เมืองศรีพโลได้ถูกท ำลำยไปหมดสิ้นจำกกำรก่อสร้ำงถนนสุขุมวิท จึงไม่เหลือร่องรอยทำงโบรำณคดีไว้ให้
ศึกษำ)  ต่อมำในสมัยอยุธยำเมืองศรีพโลก็ค่อยๆหมดควำมส ำคัญลง อำจเพรำะปำกแม่น้ ำตื้นเขินจำกกำร
พัดพำสะสมของตะกอนจ ำนวนมหำศำล  ประชำชนจึงย้ำยถิ่นฐำนลงมำสร้ำงเมืองใหม่ที่  “บำงปลำ
สร้อย” ซึ่งก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปัจจุบัน (วัดใหญ่อินทำรำมในตัวเมืองชลบุรีปัจจุบัน ยังปรำกฏภำพ
จิตรกรรมฝำผนังกำรค้ำขำยระหว่ำงคนไทย จีน  และฝรั่ง  บ่งบอกถึงบรรยำกำศกำรค้ำขำยอันคึกคักใน
อดีต) 



เมืองพญาเร่ 
“เมืองพญำเร่” ตั้งอยู่ในเขตต ำบลบ่อทอง อ ำเภอบ่อทอง เป็นเมืองยุคทวำรวดีเช่นเดียวกับเมือง

พระรถ  เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตที่สูง ห่ำงจำกเมืองพระรถประมำณ 32 กิโลเมตร ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี   
2 ชั้น ชั้นแรกมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมำณ 600 เมตร โดยคูเมืองและคัน
ดินของตัวเมืองชั้นนอกทำงด้ำนเหนือยังคงปรำกฏเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 

เมืองพญำเร่มีกำรติดต่อกับเมืองพระรถอยู่เนืองๆโดยใช้คลองหลวงเป็นเส้นทำงสัญจร   ปัจจุบัน  
ล ำคลองนี้ยังคงอยู่  โดยเป็นคลองสำยส ำคัญและมีควำมยำวที่สุดของจังหวัดชลบุรี   ทุกวันนี้กำรท ำนำใน
อ ำเภอพนัสนิคมและอ ำเภอพำนทอง  ยังคงอำศัยน้ ำจำกคลองนี้  เนื่องจำกมีแควหลำยสำยแตกสำขำ
ออกไป  แควใหญ่ที่สุด  คือ  แควที่เกิดจำกทิวเขำป่ำแดง 
 

สมัยกรุงศรีอยุธยา  
เมืองชลบุรีปรำกฏเป็นหลักฐำนในท ำเนียบศักดินำหัวเมือง ตรำเมื่อ พ.ศ. 1919 มีฐำนะเป็นเมือง

จัตวำ ผู้รักษำเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหำสมุทร” ศักดินำ 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกำลสมเด็จ
พระบรมรำชำธิรำช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยำถูกทัพพม่ำล้อมอยู่นั้น กรมหมื่น
พิพิธซึ่งเป็นพระเจ้ำลูกยำเธอองค์หนึ่งในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกำ     
ได้กลับมำเกลี้ยกล่อมรวบรวมชำยฉกรรจ์ทำงหัวเมืองภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บำงละมุง 
ชลบุรี และปรำจีนบุรี เข้ำร่วมกองทัพ  อ้ำงว่ำจะยกไปช่วยกรุงศรีอยุธยำรบพม่ำ ในครั้งนั้นชำวชลบุรีได้ให้
กำรสนับสนุนเข้ำร่วมทัพเป็นจ ำนวนมำก จนกระท่ังเมืองชลบุรีแทบจะกลำยเป็นเมืองร้ำง  

เมื่อกรมหมื่นเทพพิพิธยกไพร่พลไปตั้งมั่นที่ปรำจีนบุรีแล้ว   จึงมีหนังสือกรำบบังคมทูลพระ
เจ้ำอยู่หัวเอกทัศน์ ณ กรุงศรีอยุธยำ ขออำสำช่วยป้องกันพระนคร แต่พระเจ้ำอยู่หัวเอกทัศน์ทรง
พระรำชด ำริว่ำ กรมหมื่นเทพพิพิธเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงจนถูกเนรเทศมำแล้วครั้งหนึ่ง กำรที่มำเรียกระดม
ผู้คนเข้ำเป็นกองทัพโดยพลกำรครั้งนี้ก็เป็นกำรท ำผิดกฎมณเทียรบำล จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ยกกองทัพจำกกรุง
ศรีอยุธยำไปปรำบกรมหมื่นเทพพิพิธจนบอบช้ ำ จำกนั้นพม่ำยังได้ส่งกองทัพเข้ำโจมตีกองทัพกรมหมื่นพิพิธ
จนแตกพ่ำย  จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยำเสียแก่พม่ำเมื่อ พ.ศ. 2310 ชำวชลบุรีได้ให้ควำมร่วมมือกับสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินมหำรำชในกำรกอบกู้อิสรภำพอย่ำงใกล้ชิด  จนสำมำรถกอบกู้เอกรำชกลับคืนมำได้ส ำเร็จ 
 

สมัยกรุงรัตโกสินทร์ 
สมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 พระอินทอำษำชำวเมืองเวียงจันทน์  ได้พำ

ชำวลำวจ ำนวนหนึ่งอพยพเข้ำมำขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภำร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ไปตั้งถิ่นอำศัย
อยู่ระหว่ำงเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรำ (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปัจจุบัน)   ครั้นต่อมำสมัยรัชกำลที่         
4-6  พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ของสยำม  ได้เสด็จประพำสชลบุรีหลำยหน เนื่องจำกชลบุรี
เป็นเมืองชำยทะเลที่มีทัศนียภำพงดงำม  เหมำะแก่กำรพักผ่อนหย่อนใจ  อีกท้ังไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร
มำกนัก 



 จนถึงปี พ.ศ. 2350 พระสุนทรโวหำร (สุนทรภู่)  รัตนกวีของไทย ได้เดินทำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
ไปเยี่ยมบิดำที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ได้เขียนไว้ในนิรำศเมืองแกลงกล่ำวถึงเมืองต่ำงๆ เมื่อเข้ำถึงเขต
จังหวัดชลบุรีตำมล ำดับจำกเหนือไปใต้  คือ บำงปลำสร้อย  หนองมน  บ้ำนไร่  บำงพระ  บำงละมุง  นำ
เกลือ  พัทยำ  นำจอมเทียน  ห้วยขวำง  และหนองชะแง้ว (ปัจจุบันเรียกบ้ำนชำกแง้ว อยู่ในเขตอ ำเภอบำง
ละมุง ซึ่งเป็นทำงท่ีจะไปอ ำเภอแกลง จังหวัดระยองได้)  

ในช่วง พ.ศ. 2437 รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  5 ได้ทรง
เปลี่ยนแปลงระบบกำรปกครองรำชอำณำจักรที่เป็นหัวเมืองเล็กๆแบบโบรำณ ยุบรวมเข้ำด้วยกัน ให้อยู่
ภำยใต้บังคับบัญชำของกระทรวงมหำดไทยหน่วยงำนเดียว  ดังมีบันทึกว่ำ “รวมหัวเมืองทำงล ำน้ ำบำงปะ
กง คือ เมืองปรำจีนบุรี 1 เมืองนครนำยก 1 เมืองพนมสำรคำม 1 เมืองฉะเชิงเทรำ 1 รวม 4 หัวเมือง    
เป็นเมืองมณฑล 1 เรียกว่ำ มณฑลปรำจีน” ตั้งที่ว่ำกำรมณฑล ณ เมืองปรำจีน ต่อเมื่อโอนหัวเมืองใน
กรมท่ำมำขึ้นกระทรวงมหำดไทย จึงย้ำยที่ท ำกำรมณฑลลงมำตั้งที่เมืองฉะเชิงเทรำ  เพรำะขยำยอำณำเขต
มณฑลต่อลงไปทำงชำยทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี  และเมืองบำงละมุง  เพ่ิมให้อีก 3 รวมเป็น 7 
เมืองด้วยกัน แต่คงเรียกชื่อว่ำมณฑลปรำจีนอยู่ตำมเดิม  

ครั้นถึงช่วงปี พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกำลที่ 6 ได้ทรงรวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็น “ภำค” โดยมีอุปรำช
เป็นผู้ปกครอง  มีอ ำนำจเหนือสมุหเทศำภิบำล มีด้วย กัน 4 ภำค คือ ภำคพำยัพ ภำคปักษ์ใต้ ภำคอีสำน 
และภำคตะวันตก ส ำหรับภำคกลำงให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่ำงเดิม เรียกว่ำมณฑลอยุธยำ มี อุปรำชปกครอง
แทนสมุหเทศำภิบำล กำรปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภำคและมีต ำแหน่งอุปรำชเช่นนี้ยกเลิกเม่ือวันที่ 31 
มีนำคม 2468 ในสมัยรัชกำลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่ำงเดิม ในลักษณะที่มีจ ำนวนมำก
ถึง 20 มณฑล และภำยใน 10 ปีต่อมำ คือก่อน พ.ศ. 2475 ได้ยุบลงเหลือเพียง 10 มณฑลเป็นครั้งสุดท้ำย 

สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 
1. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยำ  พ้ืนที่ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดชลบุรีมีเมืองศรีพโลและเมืองพระรถตั้งอยู่

แล้ว โดยทุกวันนี้ยังมีหลักฐำนควำมเป็นเมืองบำงอย่ำงปรำกฏชัดอยู่ 
2. ยุคกรุงศรีอยุธยำ  เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอำจเสื่อมไปแล้ว  และมีชุมชนที่รวมกันอยู่หลำย

จุด ในลักษณะเป็นบ้ ำนเมือง  อำทิ   บำงทรำย   บำงปลำสร้อย   บำงพระเรือ  บำงละมุง  ฯลฯ 
           3. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์  แบ่งเป็น 3 ช่วงย่อยๆ  ได้แก่ 

 

ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. 2440 หรือ ร.ศ. 115) ช่วงนี้จังหวัดชลบุรียังไม่เกิดขึ้น  แต่ได้มีเมืองต่ำงๆ ในพ้ืนที่
เกิดข้ึนแล้ว  คือ  เมืองบำงปลำสร้อย  เมืองพนัสนิคม  และเมืองบำงละมุง 
 

ช่วงสอง (หลัง พ.ศ. 2440-2475) ขณะนั้นค ำว่ำ “จังหวัด” มีใช้แห่งเดียวในรำชอำณำจักร คือ จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร เข้ำใจว่ำค ำว่ำ “เมืองชลบุรี” มีชื่อเรียกในช่วงนี้ โดยมีอ ำเภอเมืองบำงปลำสร้อย (ที่ตั้งตัว
เมือง) อ ำเภอพำนทอง  อ ำเภอบำงละมุง  และอ ำเภอพนัสนิคม  อยู่ในเขตกำรปกครองระยะต้น  ต่อมำใน
ระยะหลังปี พ.ศ. 2460  จึงมีอ ำเภอศรีรำชำและอ ำเภออ่ืนๆ   เกิดขึ้นรวมกันอยู่ในเขตเมืองชลบุรี 
 



ช่วงสาม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน) มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปกำรปกครองประเทศครั้งใหญ่ จำก
ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชเป็นระบอบประชำธิปไตย  โดยพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรบริหำรแห่ง
รำชอำณำจักรสยำม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตกำรปกครองแบบ “เมือง” ทั่วรำชอำณำจักร  แล้วตั้งขึ้น
เป็น “จังหวัด” แทน โดยมีข้ำหลวงประจ ำจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำ เมืองชลบุรีจึงกลำยเป็น
จังหวัดชลบุรี  และเปลี่ยนข้ำหลวงประจ ำจังหวัดเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 

  ปัจจุบันชลบุรีมีประชำกรประมำณ  1,509,125  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นผู้โยกย้ำยเข้ำมำท ำงำนในภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทว่ำเมื่อพูดถึงผู้คนพ้ืน
ถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะพบว่ำคนชลบุรีมีอำชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นำไร่ ท ำปศุสัตว์ และท ำเหมืองแร่ 
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่ำเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่ำย ประหยัดอดออม  เอำกำรเอำ
งำน หนักเอำเบำสู้  มีควำมเป็นมิตร  และพร้อมต้อนรับผู้มำเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภำพบ้ำนเมืองของ
ชลบุรีจะเจริญรุดหน้ำไปมำก อีกทั้งมีผู้คนต่ำงถิ่นโยกย้ำยเข้ำมำอำศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่ำคน
เมืองชลก็ยังคงรักษำขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงำมของตนเอำไว้อย่ำงเหนียวแน่น สะท้อนออกมำ
ในรูปแบบงำนเทศกำลประจ ำปีต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนบุญกลำงบ้ำน และงำนเครื่องจักสำนพนัสนิคม งำน
ประเพณีวันไหล (งำนก่อพระทรำยวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรำนต์ งำนประเพณีกองข้ำวอ ำเภอศรีรำชำ 
งำนประเพณีวิ่งควำยอันคึกคักสนุกสนำน รวมถึงงำนแห่พระพุทธสิหิงค์และงำนกำชำดชลบุรี เป็นต้น 
เหล่ำนี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ควำมโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่ำงชัดเจน 
 

คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศำสนำพุทธมำกถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่ เหลือนับถือศำสนำ
คริสต์  อิสลำม  และอ่ืนๆ  โดยผสมผสำนควำมเชื่อควำมศรัทธำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ำไว้ในศำสนำที่ตนนับถือ
ด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกำลกินเจประมำณเดือนตุลำคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธำก็จะพำกันนุ่งขำวห่ม
ขำว  งดกำรบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทำงไปร่วมสวดมนต์บ ำเพ็ญทำนยังโรงเจต่ำงๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี หรือ 
อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทำงไปที่เขำสำมมุข  เพ่ือสักกำระและขอพรจำกเจ้ำ
แม่สำมมุข บริเวณเขำสำมมุขซึ่งไม่ห่ำงจำกหำดบำงแสน และอ่ำงศิลำ สองตัวอย่ำงนี้คือควำมเชื่อของชำว
จีนที่ผสำนรวมเป็นเนื้อเดียวกับควำมศรัทธำท้องถิ่น  จนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ 
 

ชลบุรีเป็นย่ำนชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสำยแต้จิ๋ว  
ซึ่งเชี่ยวชำญกำรค้ำ และมีบทบำทส ำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสำหกรรม เกษตรกรรม   และเข้ำมำ
ตั้งถิ่นฐำนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกำลที่ 2-3) อยู่แถบชำยทะเลเมืองบำงปลำสร้อย ท ำกำรค้ำ และ
ประมงอย่ำงกว้ำงขวำงจนมีเหลือส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อีกทั้งเป็นผู้น ำอ้อยเข้ำมำปลูก และริเริ่ม
อุตสำหกรรมน้ ำตำลทรำยแถบอ ำเภอบ้ำนบึง อ ำเภอพำนทอง และอ ำเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ำ
มำในสมัยรัชกำลที่ 5 มักท ำอำชีพปลูกผัก และเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส ำหรับชนชำวลำวนั้นอพยพ
เข้ำมำช่วงรัชกำลที่ 3 มีอำชีพท ำไร่ ท ำนำ และมีควำมสำมำรถพิเศษในกำรท ำหัตถกรรมจักสำน ส่วนชำว



มุสลิมอพยพเข้ำมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ ปัจจุบันมีอำชีพท ำสวนผลไม้ ไร่มันส ำปะหลัง   และค้ำขำยใน
ตลำด  เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศำสนำ 

 

ศักยภำพ และควำมโดดเด่นในหลำยด้ำนของเมืองชลทั้งหมดดังกล่ำว จึงกลำยเป็นต้นทุนที่มั่งคั่ง
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลำยเป็น  “เพชรน้ ำเอกแห่งบูรพำทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตู
ออกสู่สังคมโลกได้อย่ำงสมภำคภูมิ... 
 
การเดินทาง 

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทำงคมนำคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ  โดยมีระบบกำรคมนำคม
ขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้ำน  ทั้งกำรขนส่งทำงบก   ทำงเรือ  และทำงอำกำศ  รวมทั้งมีกำรขนส่งทำง
ท่อส ำหรับสินค้ำเหลว ได้แก่ น้ ำมันและสำรเคมี  กำรคมนำคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันอำศัย
ทำงบกเป็นหลัก  นอกจำกนั้นยังมีกำรขนส่งทำงเรือและทำงอำกำศ   ซึ่งสำมำรถพัฒนำศักยภำพให้เพ่ิมขึ้น
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

การขนส่งทางอากาศ 
จังหวัดชลบุรีมีสนำมบิน 2 แห่งคือ สนำมฝึกบินบำงพระ  และสนำมบินอู่ตะเภำ  โดยสนำมฝึกบินบำงพระ
ตั้งอยู่ในอ ำเภอศรีรำชำ  เป็นสนำมฝึกซ้อมส ำหรับเครื่องบินล ำเล็ก จึงไม่ได้เปิดให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ
เพ่ือกำรพำณิชย์ทั่วไป 
 

การขนส่งทางน้ า 
เนื่องจำกจังหวัดชลบุรีมีสภำพภูมิศำสตร์เอ้ืออ ำนวยต่อกำรขนส่งทำงทะเล   กล่ำวคือด้ำนตะวันตกของ
จังหวัดเป็นชำยฝั่งที่มีแนวยำวระยะทำงหลำยร้อยกิโลเมตร โดยหลำยแห่งเป็นชำยหำดที่งดงำม และบำง
แห่งเหมำะจะเป็นท่ำจอดเรือ  ส่งผลให้ชำยฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่ำเทียบเรือประมงและท่ำเทียบเรือ
สินค้ำ  ทั้งที่เป็นท่ำเทียบเรือของเอกชนและท่ำเทียบเรือพำณิชย์ส ำหรับขนส่งสินค้ำไปต่ำงประเทศ รวมถึง
กำรขนส่งสินค้ำเลียบตำมชำยฝั่งทะเลตะวันออกเข้ำสู่ท่ำเรือกรุงเทพฯ 
 

การขนส่งทางรถไฟ 
กำรขนส่งทำงรถไฟของจังหวัดชลบุรีอำศัยเส้นทำงรถไฟสำยตะวันออก โดยเริ่มต้นจำกกรุงเทพฯ -
ฉะเชิงเทรำ-อ ำเภอศรีรำชำ  เมื่อรัฐบำลมีโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก  กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงด ำเนินกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยนี้ขึ้น     เพ่ือรองรับกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือน้ ำลึกสัตหีบ 
ท่ำเรือน้ ำลึกนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง  และท่ำเรือน้ ำลึกนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  
 
 
 
 



การขนส่งทางรถยนต์ 
กำรขนส่งทำงรถยนต์เป็นระบบกำรคมนำคมส ำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี  และมีบทบำทมำกขึ้นเรื่อยๆใน
ปัจจุบัน โครงข่ำยนี้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวง โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้ำงเสร็จแล้วเป็น
ระยะทำง 745.497 กิโลเมตร  เป็นทำงหลวงแผ่นดินรวมระยะทำง 745.497 กิโลเมตร และระยะทำงต่อ 2 
ช่องจรำจรคิดเป็นระยะทำง  1,191.408  กิโลเมตร 
 
ระยะทางจากอ าเภอเมืองฯ  ไปยังอ าเภอต่างๆ 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 



อ าเภอสัตหีบ 

 
ประวัติความเป็นมาของอ าเภอสัตหีบ 
 

 เมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอ ำเภอเมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.

2496  โดยมีนำยอ ำเภอคนแรกชื่อ นำย.ชุมพล อุทยำนิก และในปัจจุบันที่ว่ำกำรของอ ำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่  

ถนนเลียบชำยทะเล ต ำบลสัตหีบ อ ำเภอสัตหีบสัตหีบ เป็นสถำนที่สวยงำม ประกอบด้วยภูเขำสูงหลำยลูก 

สลับซับซ้อน อำกำศร่มรื่นมีทะเลและอ่ำวที่สวยงำมเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อำทิเช่น  อ่ำวดงตำล 

หำดทรำยสวยของหำดนำงร ำ หำดทรำยแก้ว หรือเป็นอ่ำวเตยงำม หรือในชื่อเดิมว่ำ "อ่ำวตำกัน"  ซึ่งใน

ปัจจุบันเป็นสถำนที่ตั้งกองบัญชำกำรนำวิกโยธิน ซึ่งอ่ำวเตยงำมแห่งนี้มีเรื่องเล่ำขำเก่ำแก่ว่ำ "ตำกัน" เป็นผู้

มำตั้งรกรำกที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชำยทะเลตะวันออกแห่งนี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่ำเรือต่ำง ๆ  

ที่สัญจร แต่ตำกันเองเป็นผู้มีวิชำอำคมและมีควำม  สำมำรถไม่เกรงกลัวต่อเหล่ำโจรสลัดมำตั้งรกรำกที่    

สัตหีบแห่งนี้ และต่อมำเสด็จกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นควำมเหมำะสมของอ ำเภอสัตหีบ      

เพ่ือปรับปรุงเป็นฐำนทัพเรือและได้ทรงรู้จักกับตำกัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรำงของขลังจำกตำกันหลำย

อย่ำง กำรปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือท ำประโยชน์ของทหำรเรือ จึงท ำให้ตำกันต้องมำอยู่บริเวณหลังตลำดสัตหีบ ถ้ำ

พิเครำะห์ค ำว่ำ "สัตหีบ" หลำยท่ำนให้ควำมเห็นว่ำ "สัตต" แปลว่ำ เจ็ด  "หีบ" ก็หมำยถึง หีบ ก็น่ำจะแปลว่ำ 

หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตำมประวัติเจ้ำแม่แหลมเทียนว่ำได้ น ำพระรำชำลงในหีบเจ็ดใบเพ่ือหลบหนียักษ์ 

ตำมต ำนำนที่ได้กล่ำวขำนไว้ด้วย 

สภาพทั่วไปของอ าเภอสัตหีบ 
                ขนำดที่ตั้งและอำณำเขตระยะทำงจำกอ ำเภอสัตหีบถึงศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี   ระยะทำง 
ประมำณ 86 กิโลเมตร และจำกอ ำเภอสัตหีบถึงศำลำกลำงจังหวัดระยอง  ประมำณ  48 กิโลเมตร 
อ ำเภอสัตหีบ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 5  ต ำบล  41 หมู่บ้ำน 

                1) ต ำบลสัตหีบ  ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจ ำนวน  9 หมู่บ้ำน 

                2) ต ำบลบำงเสร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจ ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

                3) ต ำบลนำจอมเทียน ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจ ำนวน  9 หมู่บ้ำน 

               4) ต ำบลพลูตำหลวง   ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจ ำนวน  8 หมู่บ้ำน 

               5) ต ำบลแสมสำร ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนจ ำนวน  4 หมู่บ้ำน 

และจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้นในอ ำเภอสัตหีบมีจ ำนวน 117,345 คน (ข้อมูลอำจเปลี่ยนแปลงได้) 
 



ขอบเขตอ าเภอสัตหีบ 
                อ ำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลห้วยใหญ่ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
                อ ำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศใต้ จรดอ่ำวไทย 
                อ ำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลห้วยใหญ่ และต ำบลส ำนักท้อน จังหวัดระยอง 
                อ ำเภอสัตหีบ ด้ำนทิศตะวันตก จรดอ่ำวไทย 
 
สภาพภูมิประเทศสัตหีบ 
                   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอสัตหีบเป็นพ้ืนที่เขำและเป็นเนินติดทะเล  และเป็นพ้ืนทรำย
ประมำณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  และพ้ืนดินเป็นดินปนทรำย ไม่มีล ำน้ ำที่ส ำคัญ มีแต่ล ำห้วย ไม่มีภูเขำ
ขนำดใหญ่ในพ้ืนที่มีแต่ภูเขำขนำดกลำงและภูเขำขนำดเล็กโดยทั่วไปของพ้ืนที่ 
 
สภาพภูมิอากาศสัตหีบ 
                   อ ำเภอสัตหีบในช่วงฤดูหนำว จะเริ่มตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 
อ ำเภอสัตหีบในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน  และอ ำเภอสัตหีบในช่วงฤดูฝน       
จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนตุลำคม 
 
ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ 
                     อ ำเภอสัตหีบมีป่ำไม้ มีป่ำเขำชีโอนซึ่งเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ และยังไม่มีกำรส ำรวจแหล่งแร่ 
ส่วนโบรำณวัตถุ  มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอ ำเภอสัตหีบ ได้แก่ รูปปั้นของหลวงปู่อ๋ี ที่วัดสัตหีบ และรูปจ ำลองของ
สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ประดิษฐำนอยู่ที่สวนสำธำรณะหนองตะเคียน 

 
ค าขวัญอ าเภอสัตหีบ  

 

    อนุรักษ์เต่าทะเล          เสน่ห์ธรรมชาติ 
                      อภิวาทหลวงปู่อ๋ี         เขาชีจรรย์พระใหญ่ 
                      ไหว้กรมหลวงชุมพร    ถิ่นขจรราชนาวี 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 10 แหล่งที่มาของขอ้มูล 



 

คณะผูด้ ำเนินงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายวิชัย             หาญพลาชัย      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
2. นายสุนทร           เรืองวัฒนานนท์   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. นายศิรเมศร์         พัชราอริยธรณ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายพรชัย           ปิ่นสุวรรณ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5. นายณรงค ์          สุขเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย ์ หัวหน้างานบุคลากร 
2. นายเจษฎา     รัตนปราการ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. นายศุภชัย     ถึงเจริญ  หัวหน้างานทะเบียน 
4. นายเทิดศักดิ์     ตราชูธนวัฒน ์ หัวหน้างานพัสดุ 
5. นายคมสรรค์     ภูทอง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
6. นางสาวฉัตรชนก     มหัทธนวรกนก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7. นายประจวบ     นากร  หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
8. นางจันทนา     มงคลพงษ์  หัวหน้างานบัญชี 
9. นางธนัชพร     เมฆศิรินภาพงศ์ หัวหน้างานการเงิน 

 

คณะผู้จัดท ำข้อมูลสถำนศึกษำ 
1. นายณรงค์             สุขเจริญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. นางกฤตาณัฐ          ผ่องศรี   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. นายณัฐพล             ชมอินทร์  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
4. นายอภิชาติ            สมเชื้อ  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. นายอภิพัฒน์กิจ       แก้วเนียม  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
6. นางสาวศิรินันท์       บัวแก้ว   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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