
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

 เอกสารเล่มนี้ได้จัดทำขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
ได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วน เพ่ือให้การแสดงข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์ใน
การเก็บข้อมูลต่อไป 
 

 ข้อมูลที่ได้นำมาบรรจุไว้มีทั้งหมด 10 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล
งบประมาณการศึกษา  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลทางสังคม  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ 
 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
อนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งแนะนำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้  จะเป็น
สารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการกำหนดทิศทาง  การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว 

 
 
 
       
               
                     
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 



 
 

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ  
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่สร้างสรรค์ 

ขยันทำงาน  ผสานคุณธรรม 
 

 คือ ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยฯ  
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพ่ือการทำงาน  

 

พันธกิจ (Mission) 
1. การบริหารจัดการเชิงรุก  โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นำ 
2. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. วิจัย พัฒนา และการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 
6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกส่วน 
7. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมุ่งผลิตกำลังคน ที่มีสมรรถนะ และคุณภาพสู่สากล”  

  

วัตถุประสงค ์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ทักษะเยี่ยม โดยผู้เรียนจะต้องมีความขยันอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ มีฝีมือ มีความ
ชำนาญและประสบการณ์  สามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจ  พร้อมทั้งมี
คุณธรรม มีนิสัยรักการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย มีความ
สำนึกในความเป็นไทย ช่วยกันดำรงไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นองค์กร์ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 



 
 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ผลิตนักเรียน นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตามเป้าหมายของ

การปฏิรูปการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับแรงงานนอกระบบเพ่ิมข้ึน 
2.  พัฒนาครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้มีคุณภาพ และได้รับการยกย่อง เชิดชูจาก 

สังคม  
3.  พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอนทั้งระดับ ปวช. 

ปวส. และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
สมาคมวิชาชีพ 

4.  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1.  มีสถานประกอบการจำนวนมากให้ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับนักศึกษา

เข้าฝกึงาน 
2.  มีระบบฐานข้อมูลที่ทำงานประสานเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3.  บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้สัมพันธ์กับ                     
                        ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  เพ่ิมโอกาสการเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใน 
                        ระดับสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพของครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  สร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในด้านการเรียน การสอนมุ่งสู่ 

                                   ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 ฝ่ายทั้ง 

                                 ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพุทธญาณเรศ 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     
 
 
 
 

  ท้าวมหาพรหม 
 
 
 
 



 
 

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ที่ตัง้ 
 เลขที่ 193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน       

20 ตารางวา 
 
 การจัดตั้ง 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด
ตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย   โดยรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐออสเตรีย เสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญมา
ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งการทำงานของเครื่องจักรกล และการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา 
ส่วนรัฐบาลไทย เป็นผู้จัดหาที่ดินทำการก่อสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ตามที่ทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนนัก-ศึกษา เกิดทักษะตรงกับมาตรฐานช่างเทคนิคและสถานประกอบการ 
3. เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนการสอนกับช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

ในภาคตะวันออก 
 

 ความเป็นมา 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการ   ได้กำหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ                 
ณ บ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 

 วันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.)  และ
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าTHAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ห่างไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไม่สะดวกทางโรงเรียนจึงจัดให้มีหอพักนักเรียน -นักศึกษา โดยมี
หอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ชั้น และอาคารหลังไม้   ทำให้ครู-อาจารย์และนักเรียนมีความผูกพัน 
รักใคร่กันเป็นอันมาก ปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายขึ้น ประกอบกับจำนวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
อาคารหอพัก จึงได้ถูกยกเลิกในปีการศึกษา 2533 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2520 กรมอาชีวศึกษาได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ
อย่างเป็นทางการโดย Mr.Kari  Peterlik  เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยผู้แทนรัฐบาล
ออสเตรียเป็นผู้มอบนายภิญโญ สาธรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเป็น



 
 

ผู้รับมอบวันที่ 2 สิงหาคม 2533 กระรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบสังกัด
กองโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THCHNICAL 
COLLEGE SATTAHIP CHONBURI 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้มีการลงนามในบันทึกช่วยจำ ระหว่าง Mr. Hoch Lenitner 
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้แทนรัฐบาลออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผู้ แทน
รัฐบาลไทยในโครงการให้ความช่วยเหลือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 – 2537) โดยมี  
ฯพลฯ HE.Dr. Alois Mock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรียเป็นสักขีพยาน  
โครงการนี้ได้แบ่งการจัดส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี้ 

- ระยะที่ 1 สิงหาคม 2533 จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์บางอย่างมาเพ่ือช่วยซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์
เดิมซึ่งชำรุดและเพ่ิมเติมอุปกรณ์และเครื่องจักร คิดเป็นเงิน 2,477,450.62 บาท และ 19 พฤศจิกายน 
2533  มอบเงินจำนวน 991,872.52 บาท ให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในประเทศ 

- ระยะที่ 2  กุมภาพันธ์ 2537 ได้จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นเงิน 1,748,934.74 
บาท 

- ระยะที่ 3 พฤษภาคม 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเป็นเงิน 8,335,160.66 บาท  
และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน มาดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และแนะนำการใช้ 

- ระยะที่ 4 กันยายน 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยมาเพ่ิมเติม ในส่วนที่เหลือและ 
จะมีผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าที่อีกประมาณ 5 - 6 คน และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหม่ตาม
โครงการให้ความช่วยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรียที่มา
ปฏิบัติงานในช่วงที่ 3 ของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2539 มีดังนี ้

1. Mr.Hermann  Kotzmann หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ 
2. Mr.Kurt  Reiter  ผู้เชี่ยวชาญช่างหล่อโลหะ  
3. Mr.Christian  Gruber ผู้เชี่ยวชาญช่างเชื่อม 
4. Mr.Gerhard  Mayer  ผู้เชี่ยวชาญช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทั้งในปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นโดย
ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม   ได้มอบโล่รางวัลดีเด่น
โดยมี นายวิชัย  ป้อมประเสริฐ ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในครั้งนั้นเป็นผู้รับมอบ วิทยาลัยฯ 
ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีการศึกษา 2534   ในฐานะสถานศึกษา
ดีเด่นในระดับอุดมศึกษาของเขตการศึกษาที่  12 ปี พ .ศ . 2536 และเปิดทำการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ปี มีฐานะเทียบเท่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
เครื่องกล และเปิดสอนในสาขาวิชาเครื่องมือกล อีก 1 สาขา ในปีการศึกษา 2537 

นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยังเป็นศูนย์การศึกษาของนักศึกษาสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2536 – ปีการศึกษา 2540 มีทั้งสิ้น 5 สาขา คือ 

 



 
 

1. เทคโนโลยีก่อสร้าง 
2. เทคโนโลยีการผลิต 
3. เทคโนโลยีเครื่องกล 
4. เทคโนโลยีไฟฟ้า 
5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบยังได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเข้าร่วมพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 

และบุคลากรในสถานศึกษาโดยได้รับเงินกู้จากสำนักงาน OECF ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมอบให้กรมอาชีวะ
ศึกษาเป็นเงินทั้ งสิ้น 1 ,913.3 ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาลไทยอีก 569 ล้านบาททั้งนี้  
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยฯ ที่จะมีส่วนได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากยอดดังกล่าวจะ
นำมาพัฒนาแผนกช่างเทคนิคการผลิตและช่างกลโรงงานเพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคตะวันออก 
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2541 

ในปีพ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่  ศธ 0604/038 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ลงวันที่ 18 มกราคม 2548  ตามความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ  ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในระดับภูมิภาคอีก 3 แห่ง โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ ายอาชีวศึกษานานาชาติของภาค
ตะวันออก  

เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับยกย่องให้ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ (Super Model)       
แห่งเดียว ประเภทวิทยาลัยเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น 
รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา โดยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   โดยมีนายสมชาย  ธำรงสุข   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   
ในครั้งนั้น เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน 

ปี  พ.ศ. 2553 นายจักรพันธ์   เนื่ องจำนงค์  นั กศึกษาแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ลำดับ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

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

2. นายสงวน แก้วมรกต พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2513 

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

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

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

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

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

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

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

10. นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 

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

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

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

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

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

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

17. นายวิชัย หาญพลาชัย พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

18. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2563 

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท ์

 

  งานบริหารงานทัว่ไป 
  นางวรกญัญา  ขวัญม่วง 

  งานบุคลากร 
  นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ์

  งานการเงิน 
  นางสาวสุจิตรา  ยวนใจ 

  งานบัญช ี
  นางธนัชพร  เมฆศิรินภาพงศ์ 

  งานพัสด ุ
  นายฉัตรชัย  ฤกษ์สังเกตุ 

  งานอาคารสถานที ่
  นายประจวบ   นากร 

  งานทะเบียน 
  นายศุภชัย   ถึงเจริญ 

  งานประชาสัมพันธ ์
  นางสาวสุรีย์พร   บุญนำ้ช ู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวชุติมา   โชคกนกวัฒนา 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายเรืองยศ   รัตนพงษ ์

ฝ่ายวิชาการ 
นายเอกราช  เจรญิสวสัดิ ์

  งานแผนและงบประมาณ 
  นางอนธุิดา   ทองพรวน 

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

  งานความรว่มมือในและตา่งประเทศ 
  นางสาวศิริวัตร   ลวดทอง 

  งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ 
  นายขวัญชยั   สงวนพงษ ์

  งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  นางจินตนา   จินดาศร ี

  งานวจิัย พฒันานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  นายเกียรติชัย   สาริยะสุนทร 

  งานปกครอง 
  นายนาวี   นาวินทรานนท ์

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นางสำเริง  พลเวยีง 

  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

  งานครูที่ปรึกษา 
  นางสาวพิมลมาศ  เกตุฉาย 

  งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
  นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน์ 
 
  งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 
  นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม 

  งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
  นายสมหมาย   สมแก้ว 

  แผนกวิชา 

  งานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
  นายเจษฎา   รัตนปราการ 

  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
  นางภัทราดา พรอ้มภัณฑ์วัฒนะ 

  งานสื่อสารการเรียนการสอน 
  นายนพรัตน์   รุ่งเรืองจินดา 

  งานวัดผลและประเมินผล 
  นายนพพร  น้อยวัฒนกุล 

นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 



 

 

 

แผนภูมิผู้บริหารวทิยาลัยเทคนิคสัตหบี 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
นางอรทัย   โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายเรืองยศ   รัตนพงษ์ 

รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวชุติมา   โชคกนกวัฒนา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกราช   เจริญสวัสดิ์ 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.ละมุล  นากร 
- นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ 
- น.ส.สุภาวดี  กัญญาภู 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางวิลาวัลย์   วรประสพ 
- น.ส.เบญจมาศ  กิจธรรมเจริญ 

 

งานบุคลากร 
น.ส.ประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.ปาริฉัตร์  สุขเจริญ 
- นางจินตนา  จินดาศรี 
- น.ส.ศิริวัตร  ลวดทอง 
- น.ส.วรางคณา  จันทรักษ์ 
เจ้าหน้าท่ี 

- นางวรรณวิไล  ครุฑธา 
- น.ส.นพมาศ  นาคงาม 

 

งานการเงิน 
น.ส.สุจิตรา  ยวนใจ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางปริญญารัตน์  แก้วยศ 
- น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันดากุล 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 
- น.ส.นุสรา  ทองมา 
- น.ส.ดารณี  ตินตะบุระ 
- น.ส.เสาวนีย์  โพธิกุล 

 

งานทะเบยีน 
นายศุภชยั  ถึงเจริญ 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- น.ส.ปาณิสรา  ต้ังมั่นสกุล 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางชุลีพร   รุหการ 
- น.ส.รัตติกาล  ศรีกงพาน 
- น.ส.พิไลพร  ทินสี 
- น.ส.อารีย์รักษ์   ปัตถาวะโร 

 

งานการบญัช ี
นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ 
- น.ส.เตือนใจ  ภักดีล้น 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางธนิดา ยอดแก้ว 
- น.ส.ชัญญานุช  สุดพุ่ม 

 

งานประชาสัมพันธ ์
น.ส.สุรยี์พร   บุญน้ำช ู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พ่วงพิทักษ์ 
- นายทวีศักด์ิ  สุขีโมกข์ 
- นายชาตรี  งามดังนาค 
- นายสิทธิชัย  ปัญญา 
- นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.พรหมพร  อินทรสิงห์  

 

งานพสัด ุ
นายฉัตรชัย  ฤกษ์สังเกตุ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายวัชรพล  ปานเพ็ชร์ 
- นายทวีศักด์ิ  สุขีโมกข์ 
- นายอภิสิทธิ์  โคนพันธ์ 
- นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.ศศิวิมล  มนัทยา 
- นางลีลาวรรณ  เกตุแก้ว 
- น.ส.อาทิตยา   พืชพูล 
- น.ส.กาญจนา   ทรงคาศรี 
- นายสมชาย  คล้ายยิ่ง 
- นายวีนัส  หมื่นจันทร์ 
- นายมนต์เสน่ห์ พลเห้ียมหาญ 
- นายสมชัย   เฉลิมชัยพิพัฒน ์

 

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ  นากร 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายสาโรจน์   อรุณฉาย 
- นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ 
- นายตรีพงศ์  เลขมาศ 
- นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
- นายทักษิณ  พ่วงพี 
- นายวราวุธ  สายรัตน์ 
- นายส่งศักดิ์  ปาผล 
- นายปิฏิวัฒน์   อรรถนาถ 
- นายอนุวรรต   สารีพันธ์ 
- นายชัชวุฒิ  นราศรี 
- นายวนัสวิน  จุ้นแดง 
พนักงานท่ัวไป 
- นายวิชิต  พันธ์ุเปี่ยม 
นักการภารโรงและคนงาน 
- นายสมิง  กลิ่นหอม 
- นายบุญรอด  คลา้มทุ่ม 
- นายสาทิพย์  งามประดิษฐ ์
- นางสมปอง  บัวใบ 
- นายประหยัด  พรมมา 
- นายเจน  ครุธวิเศษ 
- นายสมจิตร  ครุฑวิเศษ 
- นายสมบัติ  ศรีกัลป ์
- น.ส.บุญจิรา  กาญจนขจรกุล 
- นางบุญยิน  พรมมา 
- น.ส.ทิพวรรณ  เอี่ยมลอย 
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                แผนภูมิบรหิารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นายเจษฎา  รัตนปราการ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายธีระยุทธ  นุ้ยนุ่น 
- น.ส.ปาริฉัตร์  สุขเจริญ 
- นางอัจฉรา  นาคอ้าย 
- นางกชพร  รัตนปราการ 
- นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
- นายส่งศักด์ิ  ปาผล 
- นายเสกสรรค์  สุติ 
- นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.พิชานันต์   คำมันรัฐิวุฒิ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร   นอ้ยวัฒนกุล 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.ปาริฉัตร์   สุขเจริญ 
- นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ 
- นางสุกาญจน์ดา   สายคำวงษ์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.จุรีมาศ  ปิ่นแก้ว 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.นฤมล  ปัญญาสิทธิ์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.เกศรา  นาคจันทร์ 
- น.ส.นิภาพร   ชัยปัญญา 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวภิาค ี

นายสมหมาย  สมแกว้ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.ฉัตรชนก  มหัทธนวรกนก 
- นายวราวุธ  สายรัตน์ 
- นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ 
- นายนันทวัฒน์ ภู่กิตติธนเศรษฐ์ 
- น.ส.ศศิกานต์  จันทร์สมปอง 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.สุทธิลักษณ์  ชีคำ 
- น.ส.วนิสรา  นาวินทรานนท์ 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี 
- นางสาวภัสพร   ชัชวาล 
- นายถิรวุฒิ  ธรรมเจริญ 
- นายชาตรี  งามดังนาค 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายประพันธ์  จันทร์งาม 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - นายถนัด  เฟืองมะลิ 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
   - นายวีระพรรณ  กระจับเงนิ 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   - นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
   - นายวชิระ   สุขมหา 
แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 
   - นายปรัชญา  สุขนิ่ม 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - นายทองคำ   แก้วสุข 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   - นายคณิต   เมฆศิรินภาพงศ์ 
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
   - นางรุง่ทิวา   สาริยะสุนทร 
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
   - นายไพโรจน์   ครองตน 
แผนกวิชาช่างอากาศยาน 
   - นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
   - นายสมบัติ   อินยิน 
 

 

หัวหน้าแผนก/แผนกวิชา 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   - นายปพนพัทธ์  พิมพ์คต 
แผนกวิชาชา่งเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

   - ว่าทีร่้อยตรชีัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธิ์ 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - นางจันทนา   มงคลพงษ ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - นายคมสรรค์   ภูทอง 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   - นางสาวละมุล  นากร 
แผนกวิชาการโรงแรม 
   - นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
   - นางสาวฉัตรชนก  มหัทธนวรกนก 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - นางสายชล   สุขนิ่ม 
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 
   - นางสจี   พรหมมาศ 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
   - นายทรงวุฒิ  กาฝาก 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   - นางสิริอร  สกุลเดช 
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นายเรืองยศ   รัตนพงษ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
น.ส.พิมลมาศ  เกตุฉาย 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.เกสร์ชุญาณ์  ไชยพิมพ์ 
- นางพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ 
- น.ส.วิภาดา  สมบุญโต 
- น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.กรรณิการ์  บีกขุนทด 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- ว่าที่ร้อยตรีชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์ 
- ว่าที่ร้อยโทภวัต  กาญจนวิศิษฏ์ผล 
- น.ส.สยุมพร  กุมพันธ์ 
- น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ 
- ว่าที่ ร.ต.อวิภัณฑ์  ปรารถนาแสงกุศล 

- น.ส.วรางคณา  จันทารักษ์ 
- นายมนัสวี  นาเสง่ียม 
- น.ส.ทัศวรรณ  พุฒนิล 
- นายวิทวัส  สระเสียงดี 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.พิมพ์ใจ  วรประสพ 
- นางดาวเรือง ศรีพงศ์สุทธิ์ 

 

งานปกครอง 
นายนาวี  นาวินทรานนท ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.สิรินทร  มูลสวัสด์ิ 
- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- นายทศพร  สมบูรณ์ 
- น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ 
- นายจักราวุฒิ  บูรณะกิติ 
- นายวรพล  พลชาสารนิจ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางศิริอัมพร  พลอินทร์ 
เจ้าพนักงานปกครอง 
- นายมนตรี    เวียงคำ 
- นายธเนศ   งอกสี 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นายเทิดศักดิ์  ตราชธูนวัฒน ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
- น.ส.ปวีณา  ชาติมนตรี 
- นายปิติภัทร  ศรีคำภา 
- นางโสภา  แบบอย่าง 
- น.ส.ทัศวรรณ  พุฒนิล 
- นายสิทธิชัย  ปัญญา 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.มณฑิรา  สาลีกุล 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชมุชน 

นายจิรวัฒน ์แสงคุณธรรม 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายมนตรี  ปัญจขันธ์ 
- นายสุคนธ์  อุดมทรัพย์ 
- นายถนัด  เฟืองมะลิ   
- นายธวัชชัย   รัตนะ 
- นายสมหมาย  สมแก้ว 
- น.ส.วรางคณา  จันทารักษ์ 
- นายมนัสวี  นาเสง่ียม 
- นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง 
- นายเสกสรรค์  สุติ 
- น.ส.กิตติยาภรณ์  รถทอง 
- นายส่งศักด์ิ  ปาผล 
- นางโสภา  แบบอย่าง 
- นายเสฏฐวุฒิ   สารบุรุษ 
- น.ส.จุฑาทิพย์  สิงห์น้อย 
- น.ส.รัตนาพร  เกลี้ยงมีศรี 
- นายวิทวัส  สระเสียงดี 
- น.ส.ธนัชพร  วงษ์มหา 
- นายวนัสวิน  จุ้นแดง 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายอนุชัย  สุริยมาศ 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางสำเริง  พลเวียง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางวรินทร  พระประเสริฐ 
- น.ส.สยุมพร  กุมพันธ์ 
- นายทวีศักด์ิ  สุขีโมกข์ 
- นายสาครินทร์  สุขสม 
- นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา 
- น.ส.อังคณา  ชวนชม 
- นายภูมิภัทร  วะลับ 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.สุดารัตน์  ขำวัฒนพันธุ์ 
- น.ส.ณัฐากร   พรมศรี 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวชุติมา   โชคกนกวัฒนา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางอนุธิดา  ทองพรวน 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายณัฐพล  ชมอินทร์ 
- นายอภิชาติ  สมเชื้อ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายอภิพัฒน์กิจ  แก้วเนียม 
- น.ส.ศิรินันท์  บัวแก้ว 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

 

 

 

งานความร่วมมือ 
น.ส.ศิริวัตร  ลวดทอง 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายเอกชัย  หมื่นใจกล้า 
- นางรัชพินทร์  สุดประเสริฐ 
- นายวีระศักด์ิ  บุตรเถื่อน 
- นายวัชรพล  ปานเพ็ชร์ 
- นายเทิดศักด์ิ  เงินมูล 
- น.ส.กิตติยากรณ์  รถทอง 
- น.ส.พิมลมาศ  เกตุฉาย 
- น.ส.วิภาดา  สมบุญโต 
- นายสมเกียรต ิ สมพอง 
- นายรังสี  ศิริไปล์ 
- น.ส.ดาริน  กีฏามระ 
- น.ส.นันทิยา  อู่ทอง 
- น.ส.จุฑาทิพย์  สิงห์น้อย 
- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- นายภูมิภัทร  วะลับ 
เจ้าหนา้ท่ี 
- น.ส.ขวัญมงคล  จุลพันธ์ 
 

 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
นางจินตนา  จินดาศร ี

 
 ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายจุตติ  ประนมศรี 
- น.ส.วิภารัตน์  ชาวสวน 
- นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ 
- นางสจี  พรหมมาศ 
- นายชูสกุล  พรหมมาศ 
- นางสิริอร  สกุลเดช 
- นางกชพร  รัตนปราการ 
- นายประดิษฐ์  แฝงจันดา 
- น.ส.กิตติยากรณ์  รถทอง 
- น.ส.ภัสพร  ชัชวาล 
- นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
- นายปิติภัทร  ศรีคำภา 
- นายทศพร  สมบูรณ์ 
- น.ส.พิมพิมล  โฉลกเหมาะ 
- น.ส.ณัฐณิชา  จอมเกาะ 
- น.ส.ศิริวรรณา  ฐาปนะดิลก 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.ขวัญมงคล  จุลพันธ์ 
 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
- นางพิมพรรณ   ปัญจขันธ์ 
- นางสุภาวิณี  ถึงเจริญ 
- น.ส.สุรัชดา  ลาภถาวร 
- น.ส.สิรินทร  มูลสวัสด์ิ 
- นางพัสสุดา   เรืองวัฒนานนท์ 
- น.ส.นันทิยา   อู่ทอง 
- นายวนัสวิน   จุ้นแดง 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.พรนภา  สังข์กรณ์ 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นายเกียรติชยั  สาริยะสุนทร 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายชูสกุล  พรหมมาศ 
- นางสิริอร   สกุลเดช 
- นายเกียรติชาย  เกตุแก้ว 
- นางสจี   พรหมมาศ 
- นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา 
- นายบรรดาศักด์ิ   สุกใส 
- น.ส.รักชนก  ใยลีอ่าง 
- นายกฤตนัย  เหลืองอร่าม 
เจ้าหน้าท่ี 
- น.ส.ยุพาภรณ์  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- น.ส.ปาริฉัตร์  สุขเจริญ 
- นายโนริ  บิลโต๊ะหมาด 
- น.ส.นันทิยา  อู่ทอง 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสุพรรณี  รักษาแก้ว 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

1 รางวัลครูดีศรีอาชีวะ ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ✓ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ 

1. นางจินตนา  จินดาศรี (แผนกวิชาสามัญ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ) ประจ าปีพุทธศักราช 2563

2. นายนพร  น้อยวัฒนกุล (แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม) จากส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

2 รางวัลบุคลากรดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ✓ รางวัลบุคลากรดีเด่น 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2564 ระดับ อศจ.ชลบุรี

กลุ่มผู้บริหาร

1. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน

2. นายเรืองยศ รัตนพงษ์

กลุ่มครูผู้สอน

1. นายขวัญชัย สงวนพงษ์

2. นางสิริอร สกุลเดช

3. นางสายชล สุขน่ิม

4. นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ

5. นางจินตนา จินดาศรี

6. นายนพพร น้อยวัฒนกุล

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

7. นายชูสกุล พรหมมาศ ✓ รางวัลบุคลากรดีเด่น 

8. นางวรกัญญา ขวัญม่วง ระดับ อศจ.ชลบุรี

9. นางส าเริง พลเวียง

10. นางสาวสุรีย์พร บุญน  าชู

11. นายตรีพงศ์ เลขมาศ

12. นางกฤตาณัฐ ผ่องสรี

13. นายทองค า แก้วสุข

14. นายสาโรจน์ อรุณฉาย

15. นางสาวศิริวัตร ลวดทอง

16. นางวิยะวรรณ ป่ินโพธ์ิ

17. นายทรงวุฒิ กาฝาก

18. นายสมหมาย สมแก้ว

19. นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร

20. นางพิมพรรณ ปัญจขันธ์

21. นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์

22. นางสาวธนาภรณ์ ทวีสุข



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

23. นายจักรฐิพันธ์ แซมสีม่วง ✓ รางวัลบุคลากรดีเด่น 

24. นายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ ระดับ อศจ.ชลบุรี

25. นางสาวพิมลมาศ เกตุฉาย

26. นางสาวปาณิสรา ตั งม่ันสกุล

27. นายอภิชาติ สมเชื อ

28. นายอนุวรรต สารีพันธ์

29. นายนพพล เพ็งนู

30. นายนพพล สุภารักษ์

31. นายวีระพล ด าเนินพาณิชย์

กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา

1. นางพรรณเพ็ญ ชังเภา

2. นายสมิง กล่ืนหอม

3. นางวรรณวิไล ครุฑธา

4. นางสาวพิชานันต์ ค ามันรัฐวุฒิ

5. นางสาวพรนภา สังข์กรณ์

6. นายอภิพัฒน์กิจ แก้วเนียม



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

7. นางสาวพรหมพร อินทรสิงห์ ✓ รางวัลบุคลากรดีเด่น 

8. นางสาวเบญจมาศ กิจธรรมเจริญ ระดับ อศจ.ชลบุรี

9. นางสาวมณฑิรา สาลีกุล

10. นางสาวพิมพ์ใจ วรประสพ

11. นางสาวณัฐากร พรมศรี

3 "คนดีศรีอาชีวศึกษา" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ✓ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

กลุ่มผู้บริหาร

1. นางสาวชุติมา  โชคกนกวัฒนา

กลุ่มข้าราชการครู

1. นายสมบัติ  อินยิน

2. นายทองค า  แก้วสุข

3. นางวรกัญญา  ขวัญม่วง

4. นางจินตนา  จินดาศรี

5. นายสาโรจน์  อรุณฉาย

6. นายสถาพร  อุ่นเรือนงาม



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

7. นางสาวสุรีย์พร  บุญน  าชู ✓ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" 

8. นายประจวบ  นากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

9.  นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง

10. นางสาวธนาภรณ์  ทวีสุข

11. นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม

12. นายเสกสรร  สุติ

13. นางโสภา  แบบอย่าง

14. นายสมเกียรติ  สมพอง

15. นางสาวสุกาญจนา  สายค าวงษ์

16. นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์

17. ว่าท่ีร้อยโทภวัต  กาญจนวิศิษฎ์ผล

กลุ่มฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

1. นางสาวกาญจนา  ทรงคาศรี

2. นางสาวจุรีมาศ  ป่ินแก้ว

3. นางสาวกรรณิการ์  บีกขุนทด

4. นางสาวศิรินันท์  บัวแก้ว



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

5. นายอภิพัฒน์กิจ  แก้วเนียม ✓ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

นักเรียน นักศึกษา

1 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง คนพันธ์ุอาร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

2 การประกวดดนตรีสากล คนพันธ์ุอาร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

3 การเล่านิทานพ้ืนบ้าน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

4 การประกวดมารยาทไทย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

5 การแข่งขันทักษะงานปูน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

6 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

7 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

8 การแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

นักเรียน นักศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

9 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

10 การแข่งขันทักษะการตรวจและทดสอบงานเช่ือม ระดับ ปวช ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

11 การแข่งขันทักษะการพูดประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

12 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง ประวัติศาสตร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

ชาติไทย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

13 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

14 การแข่งขันทักษะงานไม้ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

15 การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW&GTAW ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

16 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

นักเรียน นักศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

17 การแข่งขันทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

คอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

18 การแข่งขันทักษะการตรวจและทดสอบงานเช่ือม ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค -ไม่มีจัดการแข่งขัน-

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

19 อุปกรณ์ช่วยปูผ้าท่ีนอน ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง

20 เคร่ืองตรวจจับแก๊สส่วนบุคคล ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับเหรียญเงิน

21 เคร่ืองอบพริกแห้งป่ันอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง

22 เคร่ืองย่อยขยะ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับเหรียญทองแดง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

นักเรียน นักศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

23 เคร่ืองเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ

ระดับเหรียญเงิน

24 กล่องเก็บพลังงาน ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับเหรียญเงิน

25 ChiliAnchovy (น้้าพริกตะไคร้ปลากะตัก) ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ระดับเหรียญเงิน

26 TATC ศิลป์ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับเหรียญเงิน

27 Drawer case computer ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ระดับเหรียญทองแดง



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

นักเรียน นักศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

28 Com math ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ระบบสมองกลฝังตัว ระดับเหรียญทอง

29 ชุดคัดกรองโควิด-19 ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ระดับเหรียญทอง

30 เคร่ืองคัดกรองอุณหภูมิอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ระดับเหรียญเงิน

31 TATC Mini Smart Farms ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก้าหนดโจทย์ รางวัลชนะเลิศ

(Mini Smart Farms) ระดับเหรียญทอง

32 หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ ✓ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

นักเรียน นักศึกษา

ผลรางวัลของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2563

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

33 หุ่นยนต์ขนถ่ายพัสดุ ✓ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน

34 หุ่นยนต์ ABU ✓ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเหรียญเงิน
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สรุปจ ำนวนบุคลำกร ประจ ำปี 2563

ผู้บริหาร

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการครู

พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู

ครูพิเศษสอน

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรทางการศึกษา)



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ผู้บริหาร

ผู้อ านวยการ 1 1 1

รองผู้อ านวยการ 3 1 4 1 2 1

รวมผู้บริหาร 3 2 5 1 2 1 1

2. ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน 3 3

รวมข้าราชการพลเรือน 3 3

3. ข้าราชการครู

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2 1 1

แผนกวิชาการท่องเท่ียว 1 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 4 4 1 3

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 3 3 1 2

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 2 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 1 1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 4 1 1 2

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 3 1 4 1 2 1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 12 1 13 6 1 5 1

แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 1 1 1

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 1 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 9 9 3 1 3 2

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 3 2 1

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 9 1 10 1 2 1 3 3

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 5 5 4 1

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 3 3 2 1

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 2 10 1 2 3 2 2

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 4 1 5 2 1 2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวน

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

สรุปจ านวนบุคลากร ประจ าปี 2563

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยะฐานะ

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)
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คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยะฐานะ

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 13 15 2 3 9 1

รวมข้าราชการครู 61 38 99 6 1 17 12 27 21 11 4

4. พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)

แผนกวิชาการโรงแรม 3 3

แผนกวิชาการท่องเท่ียว 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 1 1

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 1 1

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 2

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 1 1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 1 1

แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 1 2 3

แผนกวิชาช่างอากาศยาน 2 2

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 2

รวมพนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 6 12 18

5. ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาการโรงแรม 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 1 2 3

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2 2

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 1

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 3 3

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 2 2 4

แผนกวิชาช่างยนต์ 5 5

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 5 5
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(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 5 2 7

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 1 1

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 5 5

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 4

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 9 16

รวมครูพิเศษสอน 32 30 62

6. ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างประจ า 3 1 4

รวมลูกจ้างประจ า 3 1 4

7. ลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา)

งานบริหารงานท่ัวไป 1 1

งานบุคลากร 2 2

งานการเงิน 3 3

งานบัญชี 2 2

งานพัสดุ 4 4

งานทะเบียน 3 3

งานประชาสัมพันธ์ 1 1

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1

งานวัดผลและประเมินผล 1 1

งานวิทยบริการและห้องสมุด 2 2

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 2

งานส่ือการเรียนการสอน 1 1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2 2

งานครูท่ีปรึกษา 1 1

งานปกครอง 1 1

เจ้าพนักงานปกครอง 2 2



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวน

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

สรุปจ านวนบุคลากร ประจ าปี 2563

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยะฐานะ

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 2 2

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 1

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 1

งานวางแผนและงบประมาณ 1 1

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 1 2

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 1 1

งานประกันคุณภาพและงานความร่วมมือ 1 1

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 1 1

พนักงานขับรถ 3 3

นักการภารโรง 6 1 7

คนงาน 3 3

รวมลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา) 14 38 52

รวมท้ังส้ิน 119 124 243 6 1 17 13 29 22 12 4 0 0



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

ฝ่ายบริหาร

1 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้บริหาร ช านาญการ ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ

2 นายสุนทร  เรืองวัฒนานนท์ ผู้บริหาร ช านาญการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3 นายเรืองยศ  รัตนพงษ์ ผู้บริหาร ช านาญการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

4 นางสาวชุติมา  โชคกนกวัฒนา ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 นายเอกราช  เจริญสวัสด์ิ ผู้บริหาร ช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

ข้าราชการพลเรือน

1 นางชุลีพร   รุหการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

2 นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินฯช านาญงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานบัญชี

3 นางพรรณเพ็ญ   ชังเภา เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน) ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

แผนกวิชาการโรงแรม (กร.)

1 นางวิยะวรรณ   ป่ินโพธ์ิ ครูช านาญการ การโรงแรม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (กร.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (กร.)

2 นางพิมพรรณ   ปัญจขันธ์ ครู การโรงแรม ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (กร.+กท.)

ครูปกครองสาขาวิชา (กร.+กท.)

3 นางสาวผ่องเพ็ญ   ศรีสุวรรณ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) การโรงแรม ครูนิเทศสาขาวิชาการโรงแรม

4 นางสาวปวีณา   ชาติมนตรี พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) การโรงแรม ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

5 นางโสภา   แบบอย่าง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) การโรงแรม ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ครูนิเทศสาขาวิชาการโรงแรม

6 นางสาวกัญญ์ชลา  ช่างแต่ง ครูพิเศษสอน การโรงแรม ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (กร.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (กร.+กท.)

แผนกวิชาการท่องเท่ียว (กท.)

1 นางสาวฉัตรชนก   มหัทธนวรกนก ครู การท่องเท่ียว หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเท่ียว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าท่ี/งานพิเศษต าแหน่ง/วิทยะฐานะช่ือ - นามสกุลท่ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา
หน้าท่ี/งานพิเศษต าแหน่ง/วิทยะฐานะช่ือ - นามสกุลท่ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

2 นายปิติภัทร   ศรีค าภา พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) การท่องเท่ียว ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (กท.)

ครูนิเทศสาขาวิชาการท่องเท่ียว

แผนกวิชาการบัญชี (บช.)

1 นางจันทนา มงคลพงษ์ ครูช านาญการ การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (บช.)

2 นางสุพัฒนา อุดมทรัพย์ ครูช านาญการ การบัญชี

3 นางสาวสุจิตรา ยวนใจ ครูช านาญการ การบัญชี หัวหน้างานการเงิน

ครูนิเทศสาขาวิชาการบัญชี

4 นางสาวภัทรานิษฐ์  จันดากุล ครู การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

5 นางพิมพ์ลดา   เรืองสุทธิ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ครูแนะแนวแผนกวิชา (บช.)

6 นางสาวเตือนใจ  ภักดีล้น ครูพิเศษสอน การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (บช.)

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (บช.)

7 นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ ครูพิเศษสอน การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (บช.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

8 นายยอดชาย  ยกยุทธ ครูพิเศษสอน การบัญชี ครูปกครองสาขาวิชา (บช.)

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล (ชบ.)

1 นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร ครูช านาญการ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชบ.)

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

2 นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา ครูช านาญการ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชบ.)

3 นางสาวสุรัชดา  ลาภถาวร ครู ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา
หน้าท่ี/งานพิเศษต าแหน่ง/วิทยะฐานะช่ือ - นามสกุลท่ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

4 นางสาวสิรินทร   มูลสวัสด์ิ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ครูปกครองสาขาวิชา (ชบ.)

5 นางสาวพิมพิมล  โฉลกเหมาะ ครูพิเศษสอน ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชบ.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชบ.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สท.)

1 นางสายชล  สุขน่ิม ครูช านาญการพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย์ ครู เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบุคลากร

3 นางปริญญารัตน์  แก้วยศ ครู เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

4 นายณัฐพล  ชมอินทร์ ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นางสาวปรวี  อริพ่าย ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (สท.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (สท.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค.)

1 นายปพนพัทธ์   พิมพ์คต ครูช านาญการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (สท.+ทค.)

2 นางกฤตาณัฐ   ผ่องศรี ครูช านาญการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

3 นายอภิชาติ  สมเช้ือ ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ทค.)

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ทค.+สท.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

1 นางสจี   พรหมมาศ ครูช านาญการ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (เทคโนโลยีพ้ืนฐาน)

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ครูปกครองสาขาวิชา (สท.+ทค.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา
หน้าท่ี/งานพิเศษต าแหน่ง/วิทยะฐานะช่ือ - นามสกุลท่ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

2 นางสาวณัฐณิชา   จอมเกาะ ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีพ้ืนฐาน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (สท.)

3 นางสาวรัตนพร   เกล้ียงมีศรี ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีพ้ืนฐาน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (เทคโนโลยีพ้ืนฐาน)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คธ.)

1 นายคมสรรค์   ภูทอง ครูช านาญการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูนิเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูแนะแนวแผนกวิชา (คธ.)

2 นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ ครูช านาญการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (คธ.)

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (คธ.+ลจ.)

ครูปกครองสาขาวิชา (คธ.)

3 นางกชพร   รัตนปราการ ครูช านาญการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

4 นางสาวธนาภรณ์   ทวีสุข ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (คธ.)

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ลจ.+คป.)

1 นางสาวละมุล   นากร พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) โลจิสติกส์+ธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์+ธุรกิจค้าปลีก

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

2 นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) โลจิสติกส์+ธุรกิจค้าปลีก ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ลจ.)

3 นางสาวสุภาวดี  กัญญาภู ครูพิเศษสอน โลจิสติกส์+ธุรกิจค้าปลีก ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ (ชช.)

1 นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง ครูผู้ช่วย ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชช.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

2 นายสุคนธ์   อุดมทรัพย์ ครูช านาญการ ช่างเช่ือมโลหะ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
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3 นายธรรมศักด์ิ  อ้ึงวัฒนศิริกุล ครู ช่างเช่ือมโลหะ ครูปกครองสาขาวิชา (NDT.)

4 นายวัชรพล  ปานเพ็ชร์ ครู ช่างเช่ือมโลหะ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

5 นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) ช่างเช่ือมโลหะ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชช.)

ครูปกครองสาขาวิชา (ชช.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชช.+NDT)

6 นายทัศนัย  สมบุญโต ครูพิเศษสอน ช่างเช่ือมโลหะ ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชช.)

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชช.)

7 นายวนัสวิน  จุ้นแดง ครูพิเศษสอน ช่างเช่ือมโลหะ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

8 นายสุริยัน  อธิปัตยกุล ครูพิเศษสอน ช่างเช่ือมโลหะ ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชช.)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.)

1 นายวชิระ   สุขมหา ครูช านาญการพิเศษ ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

2 นายเกียรติชัย   สาริยะสุนสทร ครูช านาญการ ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

3 นายประจวบ   นากร ครูช านาญการ ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

4 นายขวัญชัย   สงวนพงษ์ ครูช านาญการ ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

5 นายศุภชัย   ถึงเจริญ ครูช านาญการ ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานทะเบียน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชฟ.)

6 นายเกียรติชาย   เกตุแก้ว ครูช านาญการ ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

7 นายเจษฎา   รัตนปราการ ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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8 นายตรีพงษ์   เลขมาศ ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ท่ีปรึกษาชมรมดนตรี

9 นายมนัสวี  นาเสง่ียม ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

10 นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

11 ว่าท่ีเรือตรีอวิภัณฑ์  ปรารถนาแสงกุศล ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

12 นางสาววรางคณา   จันทารักษ์ ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชฟ.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

13 นายทักษิณ  พ่วงพี ครู ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

14 นางสาวสุกาญจน์ดา   สายค าวงษ์ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ครูปกครองสาขาวิชา (ชฟ.)

15 นายชัชวุฒิ  นราศรี ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชฟ.)

16 นายอนุวรรต  สารีพันธ์ ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชฟ.)

17 นางสาวปาณิสรา  ต้ังม่ันสกุล ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชฟ.)

18 นางสาวณัฐกานต์  โลหิตะ ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง (ทร.)

1 ว่าท่ีร้อยตรีชัยพฤกษ์   วิเศษประสิทธ์ิ ครูช านาญการ เทคนิคระบบขนส่งทางราง หัวหน้าวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (นักศึกษาวิชาทหาร)

2 นางอนุธิดา   ทองพรวน พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) เทคนิคระบบขนส่งทางราง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ทร.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ทร.)
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3 นางสาวภัสพร   ชัชวาล พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) เทคนิคระบบขนส่งทางราง ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชอ.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

4 นายสมเกียรติ  สมพอง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) เทคนิคระบบขนส่งทางราง ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ทร.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ทร.)

แผนกวิชาช่างอากาศยาน (ชอย.)

1 นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) ช่างอากาศยาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชอย.)

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชอย.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชอย.)

2 นายถิรวุฒิ   ธรรมเจริญ พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) ช่างอากาศยาน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชอย.)

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชอย.)

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน (ทพ.)

1 นายปรัชญา  สุขน่ิม ครูผู้ช่วย ช่างเทคนิคพลังงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพลังงาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ทพ.)

แผนกวิชาช่างยนต์ (ชย.)

1 นายถนัด   เฟืองมะลิ ครูช านาญการ ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

2 นายนาวี   นาวินทรานนท์ ครูช านาญการ ช่างยนต์ หัวหน้างานปกครอง

3 นายฉัตรชัย   ฤกษ์สังเกตุ ครูช านาญการพิเศษ ช่างยนต์ หัวหน้างานพัสดุ

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชย.)

4 นายจุตติ ประนมศรี ครูช านาญการพิเศษ ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

5 นายบุญเสริม   เรืองสุทธิ ครูช านาญการ ช่างยนต์ ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชย.)
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6 นายสมหมาย   สมแก้ว ครู ช่างยนต์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างยนต์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

7 นายเสกสรรค์  สุติ ครูผู้ช่วย ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

8 นายอภิสิทธ์ิ  โคนพันธ์ ครูผู้ช่วย ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

9 นายวราวุธ  สายรัตน์ ครูผู้ช่วย ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

10 นายธชาพัฒน์  คงมณี ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชย.)

11 นายเสฏฐวุฒิ   สารบุรุษ ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชย.)

12 นายจักราวุฒิ  บูรณะกิติ ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

13 นายวรพล  พลชาสารนิจ ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

14 นายนันทวัฒน์  ภู่กิตติธนเศรษฐ์ ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

1 นายทรงวุฒิ   กาฝาก ครูช านาญการ เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

ท่ีปรึกษาชมรม To Be Number One

2 นางสาวรจนา   กนกมหกุล ครูช านาญการ เทคนิคพ้ืนฐาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

3 นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม ครูช านาญการ เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4 นายนพพล  สุภารักษ์ ครูพิเศษสอน เทคนิคพ้ืนฐาน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ท่ีปรึกษาชมรม To Be Number One

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

5 นายนพพล  เพ็งนู ครูพิเศษสอน เทคนิคพ้ืนฐาน ท่ีปรึกษาชมรมดนตรี
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6 นายทศพร  สมบูรณ์ ครูพิเศษสอน เทคนิคพ้ืนฐาน ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

7 นายกฤตนัย เหลืองอร่าม ครูพิเศษสอน เทคนิคพ้ืนฐาน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

8 นายปรีดี  บูรณะสิน ครูพิเศษสอน เทคนิคพ้ืนฐาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ชก.)

1 นายวีระพรรณ กระจับเงิน ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

2 นายเอกชัย  หม่ืนใจกล้า ครูช านาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

3 นายมุกดี   รุหการ ครูช านาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

4 นายบุญทวี   ละอองศรี ครูช านาญการพิเศษ ช่างกลโรงงาน ครูนิเทศสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

5 นายธวัชชัย รัตนะ ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

6 นายวีระศักด์ิ บุตรเถ่ือน ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชก.)

7 นายเทพรักษ์ สกุลธรรม ครู ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

ครูปกครองสาขาวิชา (ชก.)

8 นายประดิษฐ์ แฝงจินดา ครู ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชก.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

9 จ่าสิบเอกหญิงสุภาพร  ศรีนางแย้ม ครู ช่างกลโรงงาน ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชก.)

10 นายณรงค์  ไทยสา ครูผู้ช่วย ช่างกลโรงงาน

11 นายช านาญ คล้ายศรี ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

12 นายทัศนัย มีเฉลา ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

13 นางสาวนันทิยา  อู่ทอง ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

14 นางสาวธนัชพร  วงษ์มหา ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

15 นายวิทวัส  สระเสียงดี ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
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16 นายวิศิษฐ์  สุขกาย ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชก.)

17 นายบรรดาศักด์ิ   สุกใส ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชก.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม (ชว.)

1 นายไพโรจน์ ครองตน ครูช านาญการ เคร่ืองมือวัดและควบคุม หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

2 นายธีระยุทธ นุ้ยนุ่น ครูช านาญการพิเศษ เคร่ืองมือวัดและควบคุม ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

3 นายบรรจง ศักด์ิวนิชล ครูช านาญการ เคร่ืองมือวัดและควบคุม ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (ชว.)

ครูปกครองสาขาวิชา (ชว.)

4 นายไมตรี ชินศิริวัฒนา ครูช านาญการ เคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูนิเทศสาขาวิชาเคร่ืองมืดวัดฯ

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชว.)

5 นายนพพร น้อยวัฒนกุล ครูช านาญการ เคร่ืองมือวัดและควบคุม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชว.)

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชว.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชว.)

6 นางสาวธัญญานุช  ดีปินตา ครูพิเศษสอน เคร่ืองมือวัดและควบคุม ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชว.)

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ (ชม.)

1 นายสมบัติ อินยิน ครูช านาญการ เมคคาทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

2 นายวิรุณชัย  คล้ายเดือน ครู เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครูนิเทศสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

ครูปกครองสาขาวิชา (ชว.)

3 นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง ครู เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

4 นางสาวรักชนก  ใยลีอ่าง ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

5 นางสาวณัฐสุดา  เกียรติธิวัฒน์ ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชม.)

6 นางสาวพิชญ์ชนก  อ่ิมพิทักษ์ ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชม.)

ท่ีปรึกษา อ.ว.ท.

7 นางสาวศิริวรรณา   ฐาปนะดิลก ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชม.)

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชม.)

8 นางสาวศศิกานต์  จันทร์สมปอง ครูพิเศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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แผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.)

1 นายทองค า แก้วสุข ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2 นายสุคนธ์ พุ่มศรี ครูช านาญการพิเศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3 นายมนตรี ปัจขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

4 ว่าท่ีเรือตรีณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์ ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

5 นางชลิดา สิงห์ป้อง ครูช านาญการพิเศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชอ.)

6 นายชูสกุล พรหมมาศ ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

7 นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

8 นายเทอดศักด์ิ  เงินมูล ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ครูนิเทศสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

9 นายส่งศักด์ิ  ปาผล ครูผู้ช่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

10 นางสาวปาริฉัตร์   สุขเจริญ ครูช านาญการพิเศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

11 นายนพรัตน์   รุ่งเรืองจินดา พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชอ.)

12 นายวีระพล  ด าเนินพาณิชย์ ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชอ.)

13 ว่าท่ีร้อยโทภวัต กาญจนวิศิฏ์ผล ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (นักศึกษาวิชาทหาร)

ครูปกครองสาขาวิชา (ชอ.)

14 นายสมัคร  อินทร์เลิศ ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชอ.)

15 นายชาตรี  งามดังนาค ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน
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แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ชส.)

1 นายคณิต  เมฆศิรินภาพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ช่างก่อสร้าง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

2 นายธวัชชัย  เจริญลาภ ครูช านาญการพิเศษ ช่างก่อสร้าง ครูนิเทศสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

3 นายสาโรจน์ อรุณฉาย ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ครูแนะแนวแผนกวิชา (ชส.)

4 นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชส.)

5 นางสาววิภารัตน์  ชาวสวน ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ครูปกครองสาขาวิชา (ชส.)

6 นายโนริ   บิลโต๊ะหมาด ครูพิเศษสอน ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ (ชส.)

ครูท่ีปรึกษาสาขาวิชา (ชส.)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1 นางสิริอร   สกุลเดช ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

2 นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

3 นางส าเริง พลเวียง ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

4 นางอัจฉรา  นาคอ้าย ครูช านาญการพิเศษ สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

5 นางสาวสุรีย์พร บุญน้ าชู ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

6 นางวรกัญญา ขวัญม่วง ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

7 นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

8 นายเทิดศักด์ิ ตราชูธนวัฒน์ ครู สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

9 นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

10 นางวรินทร  พระประเสริฐ ครู สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
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11 นางจินตนา  จินดาศรี ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

12 นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ ครู สามัญสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

13 นางสาวเกสร์ชุญาณ์  ไชยพิมพ์ ครูช านาญการ สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

14 นางสุภาวิณี   ถึงเจริญ ครู สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

15 นายทวีศักด์ิ  สุขีโมกข์ ครู สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

16 นางสาวพิมลมาศ   เกตุฉาย พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

17 นางสาววิภาดา  สมบุญโต พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (สามัญ)

18 นางสาวดาริน กีฏามระ ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

19 นายรังสี  ศิริไปล์ ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

20 นางสาวทัศวรรณ  พุฒนิล ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (สามัญ)

21 นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

22 นางสาวพรรณนิภา  สุทธิผล ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ทีปรึกษาชมรมกีฬา

23 นายสิทธิชัย  ปัญญา ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ทีปรึกษาชมรมกีฬา

24 นายสาครินทร์  สุขสม ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

25 นางสาวอังคณา  ชวนชม ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
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26 นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่ ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

27 นายภูมิภัทร   วะลับ ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

28 นางสาวจุฑาทิพย์   สิงห์น้อย ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

29 Mr.Lee Carlton Pual Hayward ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

30 Ms.Mary Ann Gaspar Umanngil ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

31 Mrs.Lynette Calaoa Kilitoy ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

32 Mr.Brian Reuyan Babatuan ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

33 Ms.Shriya Arora ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์

ลูกจ้างประจ า

1 นายสมิง  กล่ินหอม (ผู้ช่วยช่างไม้ฯ) ช2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

2 นางวิลาวัลย์  วรประสพ พนักงานธุรการ ส1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป

3 นายวิชิต  พันธ์ุเป่ียม พนักงานท่ัวไป บ.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานท่ัวไป

4 นายสมชาย คล้ายย่ิง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้าหมวดยานพาหนะ

ลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา)

1 นางสาวเบญจมาศ  กิจธรรมเจริญ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป

2 นางวรรณวิไล  ครุฑธา ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

3 นางสาวนพมาศ  นาคงาม ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

4 นางสาวนุสรา  ทองมา ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

5 นางสาวดารณี  ตินตะบุระ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

6 นางสาวเสาวนีย์  โพธิกุล ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

7 นางธนิดา  ยอดแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี

8 นางสาวชัญญานุช  สุดพุ่ม ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี

9 นางสาวศศิวิมล  มนัทยา ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ
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10 นางลีลาวรรณ เกตุแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

11 นางสาวกาญจนา  ทรงคาศรี ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

12 นางสาวอาทิตยา   พืชพูล ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

13 นางสาวรัตติกาล  ศรีกงพาน ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

14 นางสาวพิไลพร  ทินสี ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

15 นางสาวอารีย์รักษ์  ปัตถาวะโร ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

16 นางสาวพรหมพร  อินทรสิงห์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

17 นางสาวพิชานันต์  ค ามันรัฐิวุฒิ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

18 นางสาวจุรีมาศ  ป่ินแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล

19 นางสาวเกศรา  นาคจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด

20 นางสาวนิภาพร  ชัยปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด

21 นางสาวสุทธิลักษณ์  ชีค า ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

22 นางสาววนิสรา  นาวินทรานนท์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

23 นายประพันธ์  จันงาม ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนการสอน

24 นางสาวพิมพ์ใจ  วรประสพ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

25 นางดาวเรือง  ศรีพงศ์สุทธ์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

26 นางสาวกรรณิการ์  บีกขุนทด ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา

27 นางศิริอัมพร  พลอินทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง

28 นายมนตรี  เวียงค า ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าพนักงานปกครอง

29 นายธเนศ  งอกสี ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าพนักงานปกครอง

30 นางสาวสุดารัตน์  ข าวัฒนพันธ์ุ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

31 นางสาวณัฐากร  พรมศรี ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

32 นางสาวมณฑิรา  สาลีกุล ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

33 นายอนุชัย  สุริยมาศ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

34 นางสุพรรณี  รักษาแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ

35 นางสาวศิรินันท์  บัวแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

36 นายอภิพัฒน์กิจ  แก้วเนียม ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

37 นางสาวยุพาภรณ์  ฤทธ์ิเรืองรุ่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา
หน้าท่ี/งานพิเศษต าแหน่ง/วิทยะฐานะช่ือ - นามสกุลท่ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

38 นางสาวขวัญมงคล  จุลพันธ์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและงานความร่วมมือ

39 นางสาวพรนภา  สังข์กรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

40 นายวินัส  หม่ืนจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

41 นายสมชัย  เฉลิมชัยพิพัฒน์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

42 นายมนต์เสน่ห์  พลเห้ียมหาญ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

43 นายเจน  ครุธวิเศษ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

44 นายสมจิตร  ครุธวิเศษ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

45 นายสาทิพย์  งามประดิษฐ์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

46 นายประหยัด  พรมมา ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

47 นายบุญรอด  คล้ามทุ่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

48 นายสมบัติ  ศรีกัลป์ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

49 นางสมปอง  บัวใบ ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

50 นางบุญจิรา  กาญจนขจรกุล ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน

51 นางบุญยิน  พรมมา ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน

52 นางสาวทิพวรรณ  เอ่ียมลอย ลูกจ้างช่ัวคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน



 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษา 

และสาขาวิชาที่เปิดสอน 



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. ช่างยนต์ ยานยนต์

2. ช่างกลโรงงาน เคร่ืองมือกล

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

3. ช่างเช่ือมโลหะ โครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

6. ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง

7. ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล เขียนแบบเคร่ืองกล

8. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์

9. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การบัญชี การบัญชี

2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม การโรงแรม

2. การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคนิคเคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์

เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

2. เทคนิคการผลิต เคร่ืองมือกล

แม่พิมพ์โลหะ

แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)

แม่พิมพ์พลาสติก

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

4. ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)

5. อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

6. การก่อสร้าง ก่อสร้าง

7. เขียนแบบเคร่ืองกล เขียนแบบเคร่ืองกล

เขียนแบบเคร่ืองกล (ม.6)

8. เทคนิคพลังงาน เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6)

9. การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT)

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) (ม.6)

10. เคร่ืองมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil)

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาวิชา สาขางาน

11. ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน

ช่างอากาศยาน (ม.6)

12. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BOSCH)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (CONTINENTAL)

13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)

14. ช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง ซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ

ซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การบัญชี การบัญชี

การบัญชี (ม.6)

2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล (ม.6)

3. การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)

4. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)

ครัวโรงแรม (ทวิภาคี)

2. การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

การท่องเท่ียว (ม.6)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6)



 

 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมลูนักเรียน นักศึกษา 



ระบบ

ระดับช้ัน

ปวช.1 1,304 0 1,304

ปวช.2 1,040 0 1,040

ปวช.3 1,083 80 1,163

ปวส.1 1,014 0 1,014

ปวส.2 1,010 6 1,016

รวมท้ังหมด 5,451 86 5,537

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  22 กันยายน 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563

ปกติ เทียบโอน รวม

ปวช., 3,507

ปวส., 2,030

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ปวช. ปวส.



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 186 20 206 94 4 98 100 2 102 380 26 406 1 0 1

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 99 21 120 95 12 107 75 13 88 269 46 315 10 1 11

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 42 2 44 26 1 27 18 2 20 86 5 91 3 0 3

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 28 1 29 23 2 25 14 1 15 65 4 69 1 0 1

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 7 1 8 11 1 12 0 0 0 18 2 20 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 153 22 175 130 11 141 123 11 134 406 44 450 13 1 14

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 95 30 125 69 18 87 59 23 82 223 71 294 8 2 10

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 47 22 69 36 18 54 19 20 39 102 60 162 2 3 5

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 20 20 40 28 16 44 24 28 52 72 64 136 1 0 1

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 7 3 10 7 3 10 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 77 30 107 56 35 91 47 27 74 180 92 272 3 1 4

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 8 45 45 6 51 54 5 59 136 19 155 10 2 12

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 791 177 968 613 124 737 540 135 675 1,944 436 2,380 81 11 92

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 6 71 77 2 68 70 2 72 74 10 211 221 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 47 80 31 45 76 30 36 66 94 128 222 0 7 7

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 39 118 157 33 113 146 32 108 140 104 339 443 0 8 8

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2563 

ปวช.1 (63) ปวช.2 (62) ปวช.3 (61) ตกรุ่น
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม ปวช.



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2563 

ปวช.1 (63) ปวช.2 (62) ปวช.3 (61) ตกรุ่น
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 16 70 86 3 63 66 7 54 61 26 187 213 0 1 1

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 0 0 0 6 16 22 9 19 28 15 35 50 1 9 10

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 7 38 45 4 34 38 3 29 32 14 101 115 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 23 108 131 13 113 126 19 102 121 55 323 378 1 10 11

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 6 48 24 7 31 22 11 33 88 24 112 3 0 3

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 42 6 48 24 7 31 22 11 33 88 24 112 3 0 3

รวมท้ังส้ิน 895 409 1,304 683 357 1,040 613 356 969 2,191 1,122 3,313 85 29 114

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  22  กันยายน  2563



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 38 1 39 28 0 28 66 1 67 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 41 1 42 25 0 25 66 1 67 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 6 1 7 6 1 7 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ (ทวิภาคี) 0 0 0 10 0 10 10 0 10 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 19 2 21 28 1 29 47 3 50 5 0 5

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 2 0 2 25 0 25 27 0 27 4 0 4

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 27 1 28 19 3 22 46 4 50 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 20 0 20 22 3 25 42 3 45 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)  3 1 4 12 0 12 15 1 16 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 15 0 15 17 2 19 32 2 34 0 0 0

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 0 0 0 12 2 14 12 2 14 2 0 2

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 40 1 41 33 1 34 73 2 75 1 0 1

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 23 2 25 0 0 0 23 2 25 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตฯ (ม.6) 36 3 39 0 0 0 36 3 39 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 0 0 0 22 8 30 22 8 30 3 0 3

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 0 0 0 29 5 34 29 5 34 0 0 0

 - สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 7 1 8 7 0 7 14 1 15 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 27 6 33 30 6 36 57 12 69 2 0 2

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 23 5 28 20 7 27 43 12 55 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 3 1 4 2 2 4 5 3 8 0 0 0

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 19 11 30 9 6 15 28 17 45 0 1 1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 0 0 0 4 4 8 4 4 8 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนการผลิต 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนการผลิต (ม.6) 11 1 12 0 0 0 11 1 12 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก

 - สาขางานเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 9 1 10 0 0 0 9 1 10 0 0 0

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6) 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0 0 0

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 2 0 2 2 1 3 4 1 5 1 0 1

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 14 1 15 10 14 24 24 15 39 1 0 1

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 40 18 58 22 3 25 62 21 83 1 0 1

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 0 0 0 9 1 10 9 1 10 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) 10 2 12 8 2 10 18 4 22 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 16 27 43 25 21 46 41 48 89 3 3 6

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 11 2 13 18 2 20 29 4 33 2 0 2

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 6 5 11 14 5 19 20 10 30 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 23 9 32 15 3 18 38 12 50 1 1 2

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 1 4 5 15 3 18 16 7 23 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 7 1 8 6 4 10 13 5 18 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 0 0 0 7 1 8 7 1 8 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH) 5 3 8 6 2 8 11 5 16 0 0 0

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 2 26 17 0 17 41 2 43 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 10 1 11 7 3 10 17 4 21 0 0 0



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (ม.6) 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 2 2

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0 0 0

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ (ม.6) 14 5 19 0 0 0 14 5 19 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 577 136 713 582 117 699 1,159 253 1,412 27 7 34

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 47 51 4 40 44 8 87 95 1 0 1

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 1 8 9 4 22 26 5 30 35 0 0 0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 5 3 8 5 3 8 0 2 2

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 0 0 0 1 14 15 1 14 15 0 1 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 0 0

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6) 5 8 13 0 0 0 5 8 13 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

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

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

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1 17 18 0 0 0 1 17 18 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 3 22 25 3 22 25 0 0 0

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

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (ม.6) 26 51 77 0 0 0 26 51 77 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (BM ZF) 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 39 150 189 31 148 179 70 298 368 1 3 4



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 2 20 22 2 9 11 4 29 33 1 1 2

 - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 4 15 19 4 11 15 8 26 34 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 6 9 15 3 10 13 9 19 28 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 1 13 14 0 12 12 1 25 26 0 0 0

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 2 9 11 1 14 15 3 23 26 1 1 2

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 15 66 81 10 56 66 25 122 147 2 2 4

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 9 0 9 9 0 9 2 0 2

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 0 0 0 12 1 13 12 1 13 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6) 10 10 20 0 0 0 10 10 20 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 17 14 31 21 1 22 38 15 53 2 0 2

รวมท้ังส้ิน 648 366 1,014 644 322 966 1,292 688 1,980 32 12 44

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  22  กันยายน  2563

งานทะเบียน



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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - ยานยนต์ 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 0 0 0 10 1 11 10 1 11 1 0 1

 - โครงสร้าง (ชช.) 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 0 0 16 2 18 16 2 18 2 0 2

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 0 0 0 43 3 46 43 3 46 3 0 3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 6 13 19 6 13 19 3 4 7

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 0 0 0 6 18 24 6 18 24 3 4 7

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 49 21 70 49 21 70 6 4 10

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  22  กันยายน  2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2563  ระดับ ปวช.  

55            

25            

80            

งานทะเบียน

ปวช.3 ตกรุ่นรวม



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - เทคนิคยานยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

 - เทคโนโลยีการเช่ือมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - การจัดการท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  22  กันยายน  2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2563  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

6               

-             

6               

งานทะเบียน



ระบบ

ระดับช้ัน

ปวช.1 1,211 0 1,211

ปวช.2 1,018 0 1,018

ปวช.3 1,074 80 1,154

ปวส.1 954 0 954

ปวส.2 989 8 997

รวมท้ังหมด 5,246 88 5,334

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12 มกราคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563

ปกติ เทียบโอน รวม

ปวช., 3,383

ปวส., 1,951

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ปวช. ปวส.



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 168 18 186 92 4 96 98 2 100 358 24 382 3 0 3

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 16

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 92 20 112 96 12 108 76 12 88 264 44 308 10 2 12

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 35 2 37 24 1 25 18 2 20 77 5 82 3 0 3

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 23 1 24 21 2 23 13 1 14 57 4 61 2 0 2

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 7 0 7 11 1 12 0 0 0 18 1 19 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 145 20 165 122 11 133 123 11 134 390 42 432 13 1 14

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 90 30 120 68 18 86 57 23 80 215 71 286 8 1 9

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 47 19 66 33 18 51 19 20 39 99 57 156 2 3 5

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 19 20 39 28 16 44 24 28 52 71 64 135 4 0 4

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 7 3 10 7 3 10 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 75 28 103 56 35 91 47 27 74 178 90 268 4 1 5

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 8 42 45 6 51 54 4 58 133 18 151 9 1 10

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 735 166 901 596 124 720 536 133 669 1,867 423 2,290 84 11 95

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 61 65 2 67 69 2 71 73 8 199 207 0 1 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 44 76 31 45 76 29 36 65 92 125 217 1 7 8

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 36 105 141 33 112 145 31 107 138 100 324 424 1 8 9

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2563 

ปวช.1 (63) ปวช.2 (62) ปวช.3 (61) ตกรุ่น
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม ปวช.



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2563 

ปวช.1 (63) ปวช.2 (62) ปวช.3 (61) ตกรุ่น
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 15 67 82 3 62 65 7 54 61 25 183 208 0 1 1

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 0 0 0 6 15 21 9 19 28 15 34 49 1 8 9

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 5 38 43 4 33 37 3 27 30 12 98 110 0 0 0

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 20 105 125 13 110 123 19 100 119 52 315 367 1 9 10

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 5 44 23 7 30 22 11 33 84 23 107 1 0 1

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 39 5 44 23 7 30 22 11 33 84 23 107 1 0 1

รวมท้ังส้ิน 830 381 1,211 665 353 1,018 608 351 959 2,103 1,085 3,188 87 28 115

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มกราคม  2564



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 36 1 37 27 0 27 63 1 64 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 41 1 42 24 0 24 65 1 66 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 6 1 7 6 1 7 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ (ทวิภาคี) 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 18 2 20 28 1 29 46 3 49 2 0 2

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 2 0 2 25 0 25 27 0 27 2 0 2

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 24 1 25 19 3 22 43 4 47 1 0 1

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 17 0 17 22 3 25 39 3 42 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)  3 0 3 12 0 12 15 0 15 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 15 0 15 17 2 19 32 2 34 0 0 0

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 0 0 0 12 2 14 12 2 14 2 0 2

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ชินแพค) 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 36 1 37 33 1 34 69 2 71 1 0 1

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 22 2 24 0 0 0 22 2 24 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตฯ (ม.6) 32 3 35 0 0 0 32 3 35 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 0 0 0 22 8 30 22 8 30 2 0 2

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6) 0 0 0 29 5 34 29 5 34 0 0 0

 - สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม (มิช) 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์) 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 6 1 7 7 0 7 13 1 14 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 25 6 31 30 6 36 55 12 67 1 0 1

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 20 5 25 20 6 26 40 11 51 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 3 1 4 2 2 4 5 3 8 0 0 0

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 18 12 30 9 6 15 27 18 45 0 1 1

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 0 0 0 4 4 8 4 4 8 0 0 0

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนการผลิต 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0 0 0

 - สาขางานออกแบบและเขียนการผลิต (ม.6) 11 1 12 0 0 0 11 1 12 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก

 - สาขางานเทคนิคข้ึนรูปพลาสติก 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 9 1 10 0 0 0 9 1 10 0 0 0

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6) 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0 0 0

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 2 0 2 2 1 3 4 1 5 0 0 0

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 10 1 11 10 13 23 20 14 34 1 0 1

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 36 15 51 22 3 25 58 18 76 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 0 0 0 9 1 10 9 1 10 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) 10 2 12 8 2 10 18 4 22 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 15 25 40 25 21 46 40 46 86 3 1 4

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 11 2 13 18 2 20 29 4 33 2 3 5

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 6 5 11 14 5 19 20 10 30 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 22 8 30 15 3 18 37 11 48 0 1 1

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 1 4 5 15 3 18 16 7 23 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 7 1 8 6 4 10 13 5 18 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 0 0 0 7 1 8 7 1 8 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH) 4 3 7 6 2 8 10 5 15 0 0 0

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 2 26 17 0 17 41 2 43 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 5 1 6 7 3 10 12 4 16 0 0 0



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (ม.6) 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0 0 0

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ (ม.6) 12 5 17 0 0 0 12 5 17 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 534 130 664 578 115 693 1,112 245 1,357 17 6 23

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 4 47 51 4 39 43 8 86 94 0 0 0

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 1 8 9 4 22 26 5 30 35 0 0 0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 5 3 8 5 3 8 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 0 0 0 1 14 15 1 14 15 0 1 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 0 0

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6) 5 8 13 0 0 0 5 8 13 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

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

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

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1 17 18 0 0 0 1 17 18 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 3 22 25 3 22 25 0 0 0

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

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (ม.6) 26 50 76 0 0 0 26 50 76 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (BM ZF) 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 39 149 188 31 147 178 70 296 366 0 1 1



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2563  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (63) ปวส.2 (62) ตกรุ่นรวม ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 2 19 21 2 9 11 4 28 32 1 1 2

 - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 4 13 17 4 11 15 8 24 32 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 6 8 14 3 10 13 9 18 27 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 2 12 14 0 12 12 2 24 26 0 1 1

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 2 8 10 1 14 15 3 22 25 1 1 2

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 16 60 76 10 56 66 26 116 142 2 3 5

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 9 0 9 9 0 9 1 0 1

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 0 0 0 12 1 13 12 1 13 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6) 8 8 16 0 0 0 8 8 16 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 14 12 26 21 1 22 35 13 48 1 0 1

รวมท้ังส้ิน 603 351 954 640 319 959 1243 670 1913 20 10 30

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มกราคม  2564



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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - ยานยนต์ 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 0 0 0 10 1 11 10 1 11 1 0 1

 - โครงสร้าง (ชช.) 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 0 0 16 2 18 16 2 18 1 0 1

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 0 0 0 43 3 46 43 3 46 2 0 2

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 7 13 20 7 13 20 3 4 7

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 0 0 0 7 18 25 7 18 25 3 4 7

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 50 21 71 50 21 71 5 4 9

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มกราคม  2564

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2563  ระดับ ปวช.  

55            

25            

80            

งานทะเบียน

ปวช.3 ตกรุ่นรวม



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน

 - เทคนิคยานยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - เคร่ืองมือกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

 - เทคโนโลยีการเช่ือมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 - การจัดการท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน8               

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  12  มกราคม  2564

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2563  ระดับ ปวส.  

สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2 ตกรุ่นรวม

6               

2               



ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 104 2 106

2 ช่างกลโรงงาน 97 15 112

3 ช่างเช่ือมโลหะ 16 1 17

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 107 12 119

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 45 23 68

6 ช่างก่อสร้าง 18 16 34

7 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 26 27 53

8 ช่างซ่อมบ ารุง 8 3 11

9 เมคคาทรอนิกส์ 46 25 71

10 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 56 6 62

11 การบัญชี 2 72 74

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 30 58

13 การโรงแรม 13 70 83

14 การท่องเท่ียว 3 28 31

15 เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 11 32

590 341 931

ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 10 0 10

2 ช่างกลโรงงาน 9 1 10

3 ช่างเช่ือมโลหะ 0 0 0

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 13 2 15

5 การบัญชี 0 5 5

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 14 20

38 22 60

628 363 991

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2563   ระดับ ปวช.

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวช. (ปกติ)

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวช. (เทียบโอนฯ)

รวม

รวม



ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเคร่ืองกล 71 1 72

2 เทคนิคการผลิต 104 6 110

3 เทคนิคโลหะ 24 2 26

4 ไฟฟ้า 95 13 108

5 อิเล็กทรอนิกส์ 55 14 69

6 ช่างก่อสร้าง 9 6 15

7 เขียนแบบเคร่ืองกล 4 4 8

8 เทคนิคข้ึนรูปพลาสติก 2 0 2

9 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 14 14 28

10 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 67 29 96

11 ช่างอากาศยาน 20 6 26

12 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 48 14 62

13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 24 3 27

14 ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 10 1 11

15 การบัญชี 7 59 66

16 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 20 26

17 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 3 5

18 การจัดการโลจิสติกส์ 66 14 80

19 การโรงแรม 9 30 39

20 การท่องเท่ียว 2 25 27

21 เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 1 25

663 265 928

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2563   ระดับ ปวส.

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวส. (ปกติ)

รวม



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2563   ระดับ ปวส.

ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเคร่ืองกล 0 0 0

2 เทคนิคการผลิต 5 0 5

3 เทคนิคโลหะ 2 0 2

4 ไฟฟ้า 2 0 2

5 การบัญชี 1 6 7

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 1 1

7 การจัดการท่ัวไป 2 3 5

12 10 22

675 275 950

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวส. (เทียบโอนฯ)

รวม

รวมท้ังส้ิน



 

 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมลูงบประมาณการศึกษา 



หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชฯ
รวม

1. โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ึน

พ้ืนฐาน

2. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน (Fix it 

Center)

3 โครงการ อาชีวะ

ต้านยาเสพติด

4. โครงการส่งเสริม

การการประกอบฯ

5. โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคัน

6. โครงการขยาย

และยกระดับ

คุณภาพ

อาชีวศึกษาทวิภาคี

7. โครงการอ่ืน ๆ 

ตามนโยบาย

รวมท้ังส้ิน

แผนงาน สร้างและกระจาย

โอกาสทางการศึกษา 1,496,100.00 64,567,277.69 230,800.00 292,000.00 72,500.00 66,658,677.69 37,295,775.00 26,000.00 57,300.00 67,829,599.67 107,064,674.67 173,723,352.36

 - งบบุคลากร 56,412,877.69 56,412,877.69 56,412,877.69

 - งบด าเนินงาน 1,496,100.00 8,154,400.00 230,800.00 9,881,300.00 1,100,000.00 10,981,300.00

 - งบลงทุน 60,475,200.00 60,475,200.00 60,475,200.00

 - งบเงินอุดหนุน 292,000.00 72,500.00 364,500.00 37,295,775.00 145,000.00 3,600,000.00 41,040,775.00 41,405,275.00

 - งบรายจ่ายอ่ืน 591,000.00 20,000.00 26,000.00 57,300.00 3,754,399.67 4,448,699.67 4,448,699.67

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

Jin



 

 

 

ส่วนที่ 7 ข้อมลูตลาดแรงงาน 



จ ำนวน รวมจ ำนวน

สถำนประกอบกำร นักเรียน

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  นักศึกษำ

1 ช่างยนต์ 34 31 27 - 5 63

2 ช่างเช่ือมโลหะ 7 - 18 - - 18

3 ช่างก่อสร้าง 9 21 - - - 21

4 ช่างกลโรงงาน 40 59 49 - - 108

5 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 15 25 - - - 25

6 ช่างไฟฟ้าก าลัง 76 131 31 - - 162

7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 43 44 38 - - 82

8 เมคคาทรอนิกส์ 24 35 17 24 - 76

9 ช่างซ่อมบ ารุง - - - - - 0

10 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 17 - 41 - - 41

11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 15 9 - - 24

12 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 27 41 13 - - 54

13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 51 - - - 51

14 การบัญชี 49 39 48 - - 87

15 การจัดการโลจิสติกส์ 39 - - - 82 82

415 492 291 24 87 894

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ ำนวนและรำยช่ือสถำนประกอบกำร

ท่ีนักเรียน นักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

รวม

ปกติ

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ (คน)

ล ำดับ สำขำวิชำ ทวิภำคี



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากัด (มหาชน) นายพิสุทธ์ิ เสง่ียมวงษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 31/4 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-773069-76

2 บริษัท เมทัล บิวล์ด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวจริยา วงศ์อยู่ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 201 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาวอัญชลี โซ่เซียงค า

โทรศัพท์ 038-311007

3 โรงพยาบาลบ้านฉาง นางสาววรรธนันทน์ ชาติวงค์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 77 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-603838

4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา นางสาวศุริยันต์ สุนทรสวัสด์ิ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวสุวรรณา เพ็ชรศรี

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222-4615

5 ท่ีท าการไปรษณีย์สาขาบ้านฉาง นายอนิวัตต์ิ ป้อมอาษา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 147/3 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวปนัดดา ปะทา

โทรศัพท์  091-7722583

6 ท่ีท าการไปรษณีย์จอมเทียน นายเรืองฤทธ์ิ เรืองเดช ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 75/33-34 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายวีรภัทร ทองจาด

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-231944

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา (สาขา 00223) นายภูณัฐชา คันทะ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-221-861

8 บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จ ากัด นางสาวนันทกา สมสกุล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 336/7 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวเพ็ญศิริ ค าวงษ์

โทรศัพท์  033-135018

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวกนกพร พันธ์ุสาม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายกร สมบูรณ์

จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-181751-4

10 บริษัท ไอที มอร์ บ้านฉาง จ ากัด นายชวนากร บุญยะมาลิก ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 1/18 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 064-3950000

11 บริษัท เอ็มบี พัทยาออโต้เฮ้าส์ จ ากัด นายนนทวัฒน์ วรรณภักตร์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 195/8 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-221759

12 บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวนิศามณี อัศวพิภพ ปกติ ปวช.3

201 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-311007 , 085-6607024

13 บริษัท สเปเชียล อีควิปเม้นท์ จ ากัด นายจารุรักษ์ ก าป่ันทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 129/37 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 086-3174971

14 ส านักงานเทศบาลต าบลนาจอมเทียน นายปฏิพัทธ์ อรรถเดโช ปกติ ปวช.3

อาคารศูนย์ด ารงธรรม เลขท่ี 999 ม.4 ต.นาจอมเทียน นายณัฐวัฒน์ อัศววัฒน์โภคิน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-2388613-8 ต่อ 113

15 บริษัท อ่าวอุดมการช่างพัทยา จ ากัด นางสาวณัฎฐณิชา สุขโกเมศ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 82/2 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 2 (สุดเขตพัทยา) นางสาวธันยา ดีดวงพันธ์

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-111333 , 091-1681001



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

16 บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายศรัณย์ พาพรชัย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 66/11 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสรวัตร นวลปัญญากุล

โทรศัพท์ 084-8696907

17 ท่ีท าการไปรษณีย์บางละมุง นายรัตนเมฆ โชคชัย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 290 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-4228225

18 ท่ีท าการไปรษณีย์บ้านฉาง นางสาวฐิติมา ท านาเมือง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 147/3 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 091-7722583

19 ท่ีท าการไปรษณีย์สัตหีบ นายรัชชานนท์ วรพลบรรพต ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 1234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายนันทพงศ์ พินิจกลาง

โทรศัพท์ 038-437067 ต่อ 106

20 บจก. โพธิธรรมโยธา นางสาววรรธนันทน์ ชาติวงค์ ปกติ ปวช.3

95/95 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-101664

21 ท่ีท าการไปรษณีย์บางละมุง สาขาท่ี 0227 นายรัตนเมฆ ชาติวงค์ ปกติ ปวช.3

290 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-428225



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เมืองพัฒนา จ ากัด นายสารหะ เกตุมณี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 408/5 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอนุชิต ขาวอ่อน

โทรศัพท์ 033-005205

2 บริษัท ยู - เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด นายอัษฎาวุธ ปะโมทานัง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 9/9 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-685381

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีบูรพารุ่งเรืองการก่อสร้าง นายเดโชชัย ปานทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 326/2 ม.4 ต.หม้อนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 นายปรัชญา จวงดี

โทรศัพท์ 085-1664560 นายณัฐชนน พิทักษ์วงศ์

4 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) นายอนุวัฒน์ ต้อนไล่ ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-494006-7

5 บริษัท สยามโกลบอลเทค (ประเทศไทย) จ ากัด นายณัฐภัทร ล้ีกุล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 574/6 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-016460

6 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด นายปัณณวิชญ์ ต้ังม่ันมานะกุล ปกติ ปวช.3

ส านักงานบริการลูกค้าสาขาสัตหีบ เลขท่ี 5 ม.3 ถ.สุขุมวิท

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 033-004988

7 บริษัท เจวีเอ็ม ซัพพลาย จ ากัด นายอนล ศรีวิชัย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 49/3 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 089-7815565

8 ร้านเบสท์แคร์แอร์ นายธีรภัทร ภูเวียงแก้ว ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 263/85 ม.12 ซ.ชัยพฤกษ์ 2  ต.หนองปรือ นายวัชรพล ฟ้าอรุณ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-133783

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายพิศณุ อันทวาปี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 100 ม.2 .นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายวรภัทร ทับมาลา

โทรศัพท์ 038-221861 นายอัษฎาวุธ ไวยะพันธ์

นายฐตานนท์ ไทราช

นายรัตนพล เกล้ียงมีศรี

นายธนวันต์ ทองจันทร์

นายทักษ์ดนัย กังเจริญ

10 อ่าวพร้าวรีสอร์ท นายสุนทร เทียนประภา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 60 ม.4 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ

โทรศัพท์ 038-644100-3

11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอเกาะสีชัง นายธาม เกตุแก้ว ปกติ ปวช.3

28 ม.2 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

โทรศัพท์ 038-216190

12 บริษัท ทอง ทรานสปอร์ท จ ากัด นายเพ็ญเพชร สิงโต ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 88 ถ.ส านักอ้ายงอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-024597

13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา นายธนภัทร ประสงค์ศรี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายพชร คูหธนเสถียร

โทรศัพท์ 038-322609 นายสมบูรณ์ บับภาร

14 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ดี เค ดับบลิว เอ็นจิเนียร่ิง นายชัยพร รถทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 210/33 ม.5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 083-0903535

15 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายธนกร ศีโรรัตน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท .ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-692643-5



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

16 บริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) นายคุณากร ถมยา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 272/5 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-345001-6

17 บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายชรธร เอกตาแสง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 11/1 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 083-0718057

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน นางสาวเพ็ญนภา จันทรมนตรี ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-111854 นางสาวเนตรปรียา ศรีสาคร

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก่ียวสวรรค์ ชลบุรี แอร์ นายชานน จงภักดี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 88/5-6 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราฃา จ.ชลบุรี นายภควันต์ สังฆฤทธ์ิ

โทรศัพท์ 038-493686 นายนพดล อร่ามสุวรรณ

20 เทศบาลต าบลบางเสร่ นายพิสิษฐ์ วันค า ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 99 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายสกาณ น่ิมสุวรรณ

โทรศัพท์  038-436-186

21 บริษัท พิทยะ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด นายวรัญชิต เชิดไธสง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 265/2 ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 081-2965080

22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน นายประภัสกร ไชยโย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 5 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 นายกรกัณฑ์ การุญ

โทรศัพท์ 038-381071 นางสาวนิฐชานันท์ ธนธรณ์ทวีชัย

23 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง นายสรวิชญ์ แก้วกลม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 285/2 ม.7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายหิมะ เจริญภักดี

โทรศัพท์ 038-350830



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นายศิริศักด์ิ ศรีนวล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายภูรพัฒน์ แนวจ าปา

โทรศัพท์ 038/455086 ต่อ 10970

25 บริษัท วัชรินทร์กรุ๊ป(พัทยา) จ ากัด นายกรกช ศรีอรัญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 168 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายชานนท์ ทับทิมงาม

โทรศัพท์ 065-7193597

26 บริษัท วีแกรนด์ ดีเวลล็อปเม้นต์ จ ากัด (สาขา00001) นายณชล สุขเอ่ียม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 199 ม.11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายวชร นวลศิริ

โทรศัพท์ 033-641958 นายศุภกร กระชน

27 บริษัท สมบัติถาวร จ ากัด นายกฤษฎา พรานพิทักษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 50/6 ม.9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายกิตตินันท์ นิลวิเวก

โทรศัพท์ 038-909600 นายปริญญา คงศรี

28 บริษัท สมาร์ท แอนด์ อีสซ่ี จ ากัด นายชวนากร ศิริชล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 199/9 ม.7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายพนธกร แย้มเม

โทรศัพท์ 038-016126

29 บริษัท ซาร์คอน (ทีเอช) จ ากัด นายพชรชล สอ้ิง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี  106/49 , 106/63 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายนันธณัฏฐ์ ดวงหงษ์

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-005-109

30 บริษัท บิก อิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายติณห์ กินรีวงศ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 165/1 หมู่ท่ี 11 อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-119870

31 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ็มพี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส นายมานัส มีเลิศ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 70/62 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายเพชรพลรัตน์ ทันการ

โทรศัพท์ 080-0987607



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

32 บริษัท พีทูเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายสหรัฐ อติวงศ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 140/8 ม.11 .ทุ่มสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายอาทิตย์ อินทวงศ์ษา

โทรศัพท์ 089-2480266

33 บริษัท แสงไฟฟ้า อิเลคทริค จ ากัด นายพัชรพล เทศดี ปกติ ปวช.3

66/37 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายวิบูลย์ อ่องจรูญ

โทรศัพท์ 038-603042

34 บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายสันติ อ่ิมในบุญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 48/124-125 , 48/126-127 ม.6 นายรุ่งตะวัน สีแดง

ถ.บางกรวย - ไทรน้อย .บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายวรวิทย์ นุภาพ

โทรศัพท์ 02-1570740 - 2 นายวรินทร์ เมืองทอง

นายศุภชัย ค าหาญพล

นายวายุ หอมมาลา

35 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายจิรภัทร ต้ังมานะสิริ ปกติ ปวช.3

290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายจิตรการ กระต่ายเพ็ชร์

โทรศัพท์ 038-320200 นายภานรินทร์ ปล่ังกลาง

36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา นายจิรทิปต์ กล่ินหอม ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-322609

37 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจิมแสง อิเลคทริค นายกิตติณพ ข าดี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 82 ม.1 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชยากร วัชระธัญญานุกูล

โทรศัพท์ 082-3519997

38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน นายปิยะชาติ ไทยพร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 5 ถ.บางแสนสาย 2  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธนิก เกศเลิศธรรม

โทรศัพท์ 038-381071 นายกฤษดา อินทรสิงห์



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

39 ร้าน เอส. พี. เซอร์วิส นายเจษฎาพร ผิวแดง ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-115755

40 ร้านย่ังยืนแอร์ แอนด์ เซอร์วิส นายพงศกร ใจผ่อง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 56/25 ถ.เทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 094-1639423

41 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายศักด์ิดา สร้อยมาลัยทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราขา

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-408500

42 บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จ ากัด นายธนากร ฮวดเฮ็ง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธนพล ญาณปัญญา

โทรศัพท์ 038-400400 ต่อ 109 , 119 นายธนภัทร์ ศรีมณี

นายจิรพัฒน์ ปลุกใจ

43 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา นายชัยภาคย์ ดีงาม ปกติ ปวช.3

เลขท่ึ 70 ม.2 .พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-245910

44 ร้านบรูพาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส นายวิชญ์พล ภูเลียงผา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 234 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 นายปิยวัฒน์ อยู่รัตน์

โทรศัพท์ 081-4562843 นายกฤษณพงค์ สุขสีทา

45 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง นายกฤษดา ชนะชัยชาญ ปกติ ปวช.3

25 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 - 211341

46 บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด นายวีรภัทร จ าปาต้น ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 206/20 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-483308



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

47 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายภาคย์ บุตรหงษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายภูวนาท ปุริมาตัง

จ.ชลบุรี 20180 นายไพโรจน์ คงยืนนาน

โทรศัพท์ 038-181751-4 นางสาวสุชญา แก้วกันยา

นางสาวกนกกรรณ สุขแพทย์

นายภาณุวัฒน์ จันทร์ภูเขียว

นายณัฐชนน ฤทธ์ิส่วาง

นายจิรศักด์ิ จงเจริญ

นางสาวนลินทิพย์ หลักค า

นายสาธิต บุญฟุ้ง

นายสุภัทรพงษ์ แสงทอง

48 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน นายธนากร สังข์เงิน ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-111854 นางสาวณัฐชานันท์ บุญช้ัน

นางสาวธนพร กิจมาพวานนท์

นางสาวจุฑารัชต์ บุญเทียน

นายกิตติศักด์ิ รัตนปัญญานนท์

49 บริษัท ไมเนอร์สกายไรเดอร์ จ ากัด นายสัจเมษ กันทะอินทร์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 218 อาคารรอยัลการ์เด้นพลาซ่า ห้องเลขท่ี ซี 20-21

ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-701294-8

50 บริษัท ศรีราชาแพคก้ิงวู้ด จ ากัด นายสิริภพ ศรีสุธรรม ปกติ ปวช.3

294/14 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-774470 , 062-6257036



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

51 ส านักงานบริการลูกค้า กสท. พัทยา นายสุรยุทธ มากสุข ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 124 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายปณัย ประเสริฐ

จ.ชลบุรี 20150 นางสาวศุภณัชชา ลามอ้น

โทรศัพท์ 033-004-301 ต่อ 4203 นางสาวทิพดา ประชิน

52 บริษัท พีวินเนอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายภัทรพล หอมหวน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 30/11 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ตากวน - หาดทรายทอง 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 038-023-719

53 บริษัท ไตรโปรเกรสอิเลคทรูเม้นท์ จ ากัด นายพีระภัทร์ ย่ิงรัตน์ภิญโญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 439/181-182 ม.4 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน 

อ.เมือง จ.สมุทธปราการ

โทรศัพท์ 02-7033390

54 บริษัท เอทีไอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายรัชชานนท์ บุญส่ง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 77/23 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 033-641-723

55 โรงแรมเอเชียพัทยา นายอัษฎาวุธ ไวยะพันธ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 352 ม.12 ถ.พระต าหนัก ซ.4 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-250602-6

56 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง นายธนชัย มะลิแย้ม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 26 ม.2  ถ.สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายธนกร สุรชัยจรินทร์

โทรศัพท์ 038-245529-30 ต่อ 424 นายณัฏฐพล ไมขุนทด

57 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นายสัณหณัฐ สัมฤทธ์ิ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 215 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-350447-8



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์   โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

58 บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ากัด นายเทวินทร์ โตนันท์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 48/124-125 , 48/126-127 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทยน้อย

ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์  02-1570740

59 ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีราชา นายอัคร ประเสริฐลาภ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 63,65,67 ถ.ศรีราชานคร 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายรุ่งโรจน์ เพิกโสภณ

โทรศัพท์  038-326999 , 038-313923

60 บริษัท ดับบลิวอาร์ 2008 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายด ารงศักด์ิ แก้วค า ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 361/11 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  086-0719166

61 บริษัท น าแสง อิเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายธนธรณ์ ป่ินเจริญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 58/5 ม.8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์  038-663012

62 ส านักงานเทศบาลต าบลบางเสร่ นายชาญชัย แม๊งเค่ ปกติ ปวช.3

ถนนเทศ 3 ชบ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์  038-436139 ต่อ 117



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทย มีน เทค จ ากัด นางสาวกนกพร นามกาศรี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 577/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายวีราทร ด้วงทอง

โทรศัพท์ 038-190134 นายปัญญาวุฒิ โลตุฤทธ์ิ

นายนันทชัย แสนบุตร

2 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวปานทิพย์ เขียวสัมฤทธ์ิ ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-181751-4 นางสาวณัฐธิดา กระจาย

นายอิสรภาพ ไชยประยา

นายนิติภูมิ สุขคล่ี

นายธรรมคุณ ปงรังศรี

นายภาณุมาศ คงวารี

นายณัฐพงค์ ทัพซ้าย

นายยศธร รัชเดช

นายภคพล ฉิมพลี

นายนฤสรณ์ จีนทองค า

นายอัครพล ทองสุข

3 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เฮ้าส์ จ ากัด นายจิรายุทธ ช่องแว่น ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 081-3779412

4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็นเจ เอ็นจิเนียร่ิง จ๊ิก แอนด์ ฟิกเจอร์ นายธริณโรจน์ นพเคราะห์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 43/24 ม.1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089-9337700

5 บริษัท เอ็น พรีซิช่ัน จ ากัด นางสาวเกวลี วีระจิตต์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 254/93 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพงศธร แขวงจักร

โทรศัพท์ 038-063465

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ นายบุญทวี   ละอองศรี และ นายวีรศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ นายบุญทวี   ละอองศรี และ นายวีรศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

6 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นายสิรวิชญ์ แบ่งลาภ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 2369/650 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอัครเดช ศิริวรรณ

โทรศัพท์ 02-4661180 ต่อ 77041

7 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวศิรี จ่ันโพธ์ิเต้ีย ปกติ ปวช.3

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายวุฒิชัย นิลสาย

โทรศัพท์ 038-437103 นางสาวศศิธร โพธิสุด

นายธนบดี คุณปัญญา

นายภาณุลักษณ์ บัวปลี

นางสาวลักขณา ก้อนทอง

8 บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด นายกิตติศักด์ิ โคตรสาร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 198 ม.10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายศรายุทธ บุตตะวงษ์

โทรศัพท์ 038-239119

9 บริษัท เอพี ยูในเทค จ ากัด นายธนพล พรมเอาะ ปกติ ปวช.3

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

10 บริษัท ไทย ฟูจิออโต้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายภูวนาท ย่ีวันฉาย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 136/5 ม.2 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน  อ.เมือง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 081-7612702

11 บริษัท เอเจวาย เอ็นเจียเนียร่ิง จ ากัด นายวงศธร ช่ืนแสง ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 081-591-4329

12 หจก. เอ็มวายเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย นายสัณหณัฐ ผ่องใส ปกติ ปวช.3

124 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธนภูมิ ปัญญาสอาด

โทรศัพท์ 038-999330

13 บริษัท เอสพี แมชชีนน่ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายก้องภพ คงปาน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 30/9 ม.2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายคมสันต์ ด าคลองตัน

โทรศัพท์ 038-025454



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ นายบุญทวี   ละอองศรี และ นายวีรศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

14 บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายธงชัย สินธุสาร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายกันตภณ อินต๊ะสาร

โทรศัพท์ 038-923500 #1015 นายจันรอน สุน

15 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ือเฟ้ือกลกิจ นายธนทัต ดีหลาย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 425/4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายกาญจน์พิสิษฐ์ พุ่มตาด

โทรศัพท์ 081-6643497

16 บริษัท เอส.เค.สตีล แอนด์ คอนกรีตเวิร์ค จ ากัด นายธนภัทร ศรีเจริญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 170/1 หมู่ท่ี 5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง 21130 นายอดิเทพ แสงกลาง

โทรศัพท์ 038-602734 ,086-3212237 นายพีรทัต อุ่นอนันต์

17 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีแอนด์เจ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพพลาย นายอนันตศักด์ิ เคราะห์ดี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 54/58 ถ.ราษฏร์บ ารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง 21150

โทรศัพท์ 083-6233046

18 บริษัท เอ็ม.ดี.ที. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายธนะพัฒน์ อาจมิตร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 130 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นางสาวกมลทิพย์ แก้ววิรัช

โทรศัพท์ 085-6391092

19 บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด นายธวัฒน์ชัย พิทักษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 13 ซ.จี14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด นายชาญชิต เจนใจ

อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายอดิศร ใจม่ัน

โทรศัพท์ 038-673888 นายวันชัย ต่ิงทอง

20 บริษัท  ที.ซี.เอ็ม พรีซิช่ัน จ ากัด นายชิษณุพงศ์ คงถาวร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 333/2 ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นายภาคิน ละถาดา

โทรศัพท์ 038-026-289 นายกิตติพงศ์ โคตรสาร

นายปฏิพัทธ์ิ ไทยสงคราม

21 บริษัท โรงงานอัดดอกยอง ที - ไทร์ จ ากัด นายธนาดล สุวรรณสิง ปกติ ปวช.3

ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 89 ม.1 ต.มาบยางพร 

อ.ปลวกแดง จ.ยอง 21140



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ นายบุญทวี   ละอองศรี และ นายวีรศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

22 บจก.เอ็ม.ดี.ที.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์วัพพลาย นางสาวสุธาสินี เนียมพินิจ ปกติ ปวช.3

130 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 085-6391092



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท พัทยาท็อปคาร์ จ ากัด นายภูริพัฒน์ มีสมิง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 15-69 ม.11 ถ.สุขุมวิท อ.หนองปรือ นายภีมรุจ ขุนเศรษฐี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอานนท์ เริกโหรา

โทรศัพท์ 038-232999 นางสาววีรดา อรรถาพันธ์

นางสาวชุติกาญจน์ วรรณสาตร์

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายณัฐภัท จันทอน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายชยพล เพ็ญสุภาภาส

โทรศัพท์ 038-221861 นายกชกร วุฒิวงศ์โยธิน

นายพชร ค าสัตย์

3 Pattaya Onsite Srevice 24 HR  (ตึกคอมพัทยา) นางสาวเบญญาภา โพธิบุตร ปกติ ปวช.3

ตึกคอมพัทยา ช้ัน 3 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ นายปัณณวรรธ โชระเวก

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายพงศ์สรรค์ พรหมสนธ์ิ

โทรศัพท์ 082-2629746 นายพัชรพฤกษ์ จีนเพชร

4 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) นายปิยะพงษ์ สีดาจิตร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 191 ม.9 ถ.พัทยาสาย 9 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายเปรม จันทร์เปรม

โทรศัพท์ 038-422-267 นายพศิน วัฒนานุกูลพงศ์

5 บริษัท คอมพ์เทค ไอที โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด นางสาวธนพร เม่งอ่วม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 382/40 .4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายธนกฤต พรหมลา

โทรศัพท์ 038-223945 นายพงศธร ล้ิมเพ้ีย

6 บริษัท พัทยาออโตโมบิล จ ากัด นางสาววิชญาดา วารีผล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250นางสาวศรินธร ผาจวง

โทรศัพท์ 038-255800 ต่อ 555 นางสาวสุรีรัตน์ เกตุก าจร

นายธรรมปพน เรืองระยนต์

นายธนภัทร โคตรมงคล

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ครูนิเทศ นายเทอดศักด์ิ   เงินมูล

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ครูนิเทศ นายเทอดศักด์ิ   เงินมูล

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

7 ท่ีว่าการอ าเภอสัตหีบ นางสาวกรรณิการ์ คชวรรณ ปกติ ปวช.3

ถ.เลียบชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวปัทมวดี แน่นหนา

โทรศัพท์ 038-437508

8 บริษัท พัทยาไอที จ ากัด นายธนวัฒน์ บัวโทน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 8 ม.8  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายจิระศักด์ิ พิมพ์แก้ว

โทรศัพท์ 081-685-1418

9 บริษัท เอฟจีเทค เซอร์วิสเซส จ ากัด นายกฤษกร ขันเงิน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 42/2 ม.2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 086-3489148

10 ร้านก้องโมบาย นายไธพัตย์ เชิดชัยกิตติวงษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 116/21 ถ.พัทยากลาง 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 083-119-9922

11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายนิรชิต แย้มกลีบ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-221003

12 บริษัท เดอะโซลูช่ันโลจิสติกส์ จ ากัด นายกิตติพัฒน์ สอนบุญตา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 202/9 ม.5 ต.หนองขามอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 097-0073175

13 บริษัท เขาน้อยอะไหล่แอร์ จ ากัด นายวาศิลป์ ทองชัยภูมิ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 107/30 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-068943

14 เทศบาลนครแหลมฉบัง นายจิรวัฒน์ กฤษณะภูติ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-400808-19 ต่อ 106



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ครูนิเทศ นายเทอดศักด์ิ   เงินมูล

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

15 ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นายนันทวุฒิ นพน้อม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 59 ม.3 ถ.เทศบาล1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-239439-41

16 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง นางสาวชฎามณีนุช โล่สัมฤทธ์ิ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวณัฐธิชา รักสกุล

โทรศัพท์ 0-3868-5000-8

17 บริษัท ไทธฤต จ ากัด นางสาวกานต์รวี ฟักเงิน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 104/21 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ตกรุ่น

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-5485986

18 กรมข่าวทหารเรือ วังนันทอุทยาน นายรามิล ไชยสุทธ์ิ ปกติ ปวช.3

กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย นายเพชรรัตน์ สวัสด์ิล้น

กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-4755140

19 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ แหลมฟ้าผ่า นายวายุพงศ์ บ่อสิน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 57 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นายมนัสวิน ทองปรอน

จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ 02 475 6433



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท มิตซูพัทยา จ ากัด นางสาวกรกะรัต มโนสงค์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222/2 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายจิตติ เล็กสมบูรณ์

โทรศัพท์ 038-255999 นายฐิติกร จิตต์ไพบูลย์

นายณัฐนนท์ นิช านาญ

นายณัฐพล สีหารัตน์

นายธีรวัฒน์ สุขรุ่ง

2 บริษัท รอยด์ ออเฮ้าส์ จ ากัด  (สาขาพัทยา) นายกฤษณพงศ์ คันธะศร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 77 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายเทพประเสริฐ ทองโตนด

โทรศัพท์ 038-411700 นายสรวิชญ์ เสียงสังข์

นายณัฐวัฒน์ ต้ังตัว

3 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) นายปิยะชาติ ฆารเจริญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 55/4 ม.1 .นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอรรถวุฒิ ดวงศิริ

โทรศัพท์ 038-223901

4 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด  (สาขาบ่อวิน) นายจิรโชติ ธนวัฒน์รุ่งเรือง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 269/128 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-346170-4

5 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด นายนฤชัย เสียงเพราะ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 109 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายสารัช แก้ววิลัย

โทรศัพท์ 038-070171 นายนิธิพล พรหมอยู่

6 บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์ จ ากัด (สาขาศรีราชา) นางสาวอริสรากร ล าดวน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 7/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 033-124388

7 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด (สาขาสัตหีบ) นายธนกฤต ย่ืนแก้ว ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 19/98 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-435650

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาช่างยนต์   ครูนิเทศ นายสมหมาย   สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาช่างยนต์   ครูนิเทศ นายสมหมาย   สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด (สาขาท่ี 00003) นายภู่กัณฐ์ กมุทมาศ ปกติ ปวช.3

สาขานาจอมเทียน เลขท่ี 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน นายวัชรกร กุงไธสง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายสฤษฎ์พงศ์ ปัญญาประทีป

โทรศัพท์ 038-255663 นายธนะวุฒิ แสงย้อย

นายธวัชชัย คงศรี

9 บริษัท พัทยาออโตโมบิล จ ากัด นายอดิศักด์ิ เนตรค า ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-255800

10 บริษัท พาราอีสเทิร์น อินดัสทรี จ ากัด นายธนพล เฉลาฉายแสง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 76/71 อ.เทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

โทรศัพท์ 038-671714

11 อู่เล็กรุ่งเรืองเซอร์วิส นายอินทัช รุณนะ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 93/3 ม.12 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 061-4962829

12 BJC HEAVY INDUSTAES PUBLIC COMPANY LIMITED นายสุรพัศ บุตรสุข ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

โทรศัพท์ 033-017345

13 อู่ช่างเอเซอร์วิส นายนพวิชญ์ ดีดพิณ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 309/20 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089-4332784 , 061-4786042

14 บริษัท ชลบุรีออซูซุเซลส จ ากัด นายภาดล แซ่ห่าน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 107 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายธนกฤต โสภาคจิรังกุล

โทรศัพท์ 038-070-1714

15 อู่อิเล็กรุ่งเรือง SERVICE นายพีรเทพ แสงสุข ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 93/3 ม.12 ถ.ชัยพฤษ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 061-496-2829



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ีเซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวกชกร สังข์ทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวปุณยาภรณ์ ดาวเรือง

โทรศัพท์ 038-181751-4 นายนราวิชญ์ บุญรอดกลับ

นางสาวจิรวรรณ มหายศ

นางสาวศุภากร ใจดี

นางสาวเพชรรัตน์ หวานเสนาะ

2 บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายคมชาญ ซ้ายเส้ง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 11/1 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณัฐกิตต์ิ สนเทียนวัตร์

โทรศัพท์ 083/0718057 นางสาวญาตาวี ค าข้ึน

นางสาวชญานุตน์ ช่ังถาวร

นายนพศักด์ิ ชลชีพ

3 บริษัท เอ็ม ซี คอนสตัคช่ัน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายอติเทพ สุขานนท์ ปกติ ปวช.3

28/6 ซอยแหลมกระทือ ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 095-2504149

4 บริษัท ออสไทย โซลูช่ันส์ จ ากัด นายกรวุฒิ มาส าราญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 33/85 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 นายกิตติพศ ทรัพย์แสง

โทรศัพท์ 080-6696951

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสัตหีบแมนูแฟคเตอร่ิง นายวัฒนพันธ์ อินตามล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 93/49 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายภัทเชษฐ์ รักษ์สันติภักดี

โทรศัพท์ 038-1436653

6 บริษัท โกลเด้น โรบอท จ ากัด นางสาวนิชาภา ฝ่าพิมาย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายสินชัย พร้อมจรรยา

โทรศัพท์ 038-029354

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์    ครูนิเทศ นายวิรุณชัย    คล้ายเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์    ครูนิเทศ นายวิรุณชัย    คล้ายเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

7 บริษัท เอ็ม พี อินเตอร์เซฟ จ ากัด นางสาววรินธร เจ้ยทองศรี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 577/10 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวอัจฉราภรณ์ ช านาญสิงห์

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-422402

8 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย - เยอรมัน นายณัฐสิทธ์ิ องค์เจริญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 700/1 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายสรวิชญ์ ศศิธร

โทรศัพท์ 038-215033-39 ต่อ 1214

9 บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จ ากัด นายธัชพล คงสมจิตต์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 90 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายธรรมวัฒน์ แจ้งกระจ่าง

โทรศัพท์ 038-682344

10 ร้านรุ่งเรืองมอเตอร์ นายศิขริน ล้ิมพระคุณ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 458/14 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 085-3972858

11 บริษัท เทอร์โบซาวด์จีทู จ ากัด นางสาวกัลปังหา เจือม่ังมีทรัพย์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 301/1 ม.4 ถ.ชัยพรวิถี ต.นาเกลือ อ.บางละมุง นายสิปปกร ค าเกตุ

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-8750946

12 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด นางสาวลภัสรดา ปิติสุนทร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 9 ถ.ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-683231-6 ต่อ 115

13 บริษัท คริสตัล เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด นายศิวกร พลอยแหวน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 96/4 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลุบรี

โทรศัพท์ 091-7754272



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์    ครูนิเทศ นายวิรุณชัย    คล้ายเดือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

14 บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวรัชนก พร้ิมสอาด ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 13 ซ. จี 14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-673888

15 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เจ อะไหล่เชียงกง นายภูรินทร์ ประมงอุดมรัตน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 960/6 ถ.สุขุมวิท อ.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 093-6545541

16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนประภาส นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 272/131 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 062-6989947

17 บริษัท ซาร์คอน(ทีเอช) จ ากัด นายพุฒิพงศ์ พงศ์เสรีวัฒน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 106/49 , 106/63 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายคณิติณ แสงดาว

จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์033-005190 ,061-4024989

18 ร้าน Pong Sound นาย ธนกร เอ็งสุวรรณ์ ปกติ ปวช.3

โทรศัพท์ 089-113-4784



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวอาทิติยา อยู่คง ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 2525 อาคาร FYI Center อาคาร 2 ช้ัน 7 

ถ.พระราม 4  แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์  02-034-8393

2 บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) นางสาวทิพามณี เรืองวุฒิ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 086-4129493

3 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากัด นางสาวพรอุมา จันทรลักษณ์ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 2002/1 ม.2 การท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ กองทัพเรือ นางสาวรจเรข พันธ์ตุ่น

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวกัญญ์วรา ใยแก้ว

4 บริษัท สกุลช่าง ทรานสปอร์ต จ ากัด นางสาวดวงพร ซุ่นไล้ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 100/8 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาวโสภิดา ก่ิงสี

โทรศัพท์ 038-327-875 , 038-312669

5 บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จ ากัด นางสาวฐนิตา ฟูกล่ิน ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 234 ม.11 ถ.สุขุมวิท อ.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวชลธิชา ลาเหลา

โทรศัพท์ 038-415415-9

6 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวศุลีพร เทียนมงคล ทวิภาคี ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038-181751-4

7 ร้านภารดี พรหมมา นายปธานิน สุขสมพร ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 210/18 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  080-5732494

8 ท่ีท าการไปรษณีย์สัตหีบ นางสาววรรณวลี ม่ันเจริญ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายจิรวัฒน์ บุญมา

โทรศัพท์ 038-4371067 นายพงษ์ธร บุตรพรหม

นายลัทธพล แซ่เถา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ครูนิเทศ นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ครูนิเทศ นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ

9 บริษัท ซุนคอนสตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์ ทวิภาคี ปวส.2

888/8 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 นางสาวพรรณิกา มุ่งงาม

โทรศัพท์ 038-680555

10 บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จ ากัด นางสาวปัญธิชา ขวักไขว่ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 90 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุตสาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง นางสาวอภิญญา เซ็นพานิช

โทรศัพท์ 038-643200 นางสาวรัตนาภรณ์ ดีเพียร

11 บริษัท สมชัยปักษ์ใต้ กรุงเทพขนส่ง จ ากัด นายจารุพัฒน์ ลบแย้ม ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 29/8 ม.6 ถ.พุทธมลฑลสาย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ นางสาวเกวลิน อยู่ดี ฝึก 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ นางสาวจุฑารัตน์ อุทา  15/6/63-19/2/64 

โทรศัพท์ 02-4413042-6  

12 บริษัท ที เค เอส ลอจิสติคส์ จ ากัด นายศุภวิฃญ์ เอ็งฉวัน ทวิภาคี ปวส.2

226/4 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 085-6605361

13 บริษัท มามมูท (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวสโรชา สมชาติ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 18/4 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 033-658444

14 บริษัท ควอลลีเทค (มหาชน) นางสาววิมลสิริ เผือกย้ิม ทวิภาคี ปวส.2

21/3 ถ.บ้านพลา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21500

โทรศัพท์ 038-691408-10

15 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด นางสาวภัทรกัญญา ทองดวง ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 4 ซ.จี-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

16 บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด นายจิรายุ ปาลวัฒน์ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 3354/36-39 อาคารมโนรม ช้ัน 11 ถ.พระราม 4 นางสาวชวิศา เงินฉลาด ฝึก 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 11110 นางสาวจรรยพร เพียรเสมอ  18/5/63-18/2/64 

โทรศัพท์ 02-7677000 นางสาวศศิการณ์ ศรีแก้ว  



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ครูนิเทศ นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ

17 บริษัท เอส พี โพรเกรสสีพ กรุ๊ป จ ากัด นางสาวกมลรัตน์ กล่ินถือศิล ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 8/18 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038-035300

18 บริษัท น าชัย โฮม อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด นางสาวอมรรัตน์ ป่ินสกุล ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายชัยพฤกษ์ มุรามาทสึ

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-716040-4

19 บริษัท เค เอส บี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นางสาวเบญจมาศ ค ารัตน์ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 134/17 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวปนัสยา บุตรแก้ว

โทรศัพท์ 038-347482

20 บริษัท ธนโชติ ลอจิสติกส์ จ ากัด นางสาวนภัสสร มิตรทอง ทวิภาคี ปวส.2

75/21 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวนิศารัตน์ น้อยนาง

โทรศัพท์ 033-003721

21 บริษัท อัลพาทรอส ลอจิสติกส์ จ ากัด นางสาวเบญญาภา เอ่ียมพราว ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 336/7 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวประกายแก้ว ขวัญมี

โทรศัพท์ 033-315018

22 บริษัท สแคฟแท็คซ์ อินโนเวช่ันเซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)นางสาวธนัชชา สว่างสุข ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 99 ถ.ชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

23 บริษัท เอก-ชัย นิสทริบ้ิวช่ัน วิสเทม จ ากัด นายหิรัณย์ ค าทุย ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 138/19-22 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

โทรศัพท์  062-605-8121

24 บริษัท เฟยหยาง พาราวู้ด จ ากัด นายณัฐกิตต์ิ วงศ์มะภัย ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 168/8 ม.8 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 นางสาวพรพรรษา เทียมศรี

โทรศัพท์ 033-013991-3



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ครูนิเทศ นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ

25 บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จ ากัด นางสาวณิชากร หมีเงิน ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 5/1,5/2.5/3 ซ.กาญจนาภิเษก แขวงคลองบางบอน นางสาวกรวรรณ เจริญผล

เขตบางบอน กรุงเทพฯ นางสาวลลิตา โกมนท์

โทรศัพท์ 088-277-0472 นางสาวพรทิพภา เนตรรัตนา

นางสาวสุวพัทร นัยเนตร

นางสาวมนัสชนก สาวสวาท

นางสาวศุภาวรรณ จิตตรัตน์

26 บริษัท ช านาญวัฒนา จ ากัด นางสาวจิลลภัทร กลัดเจริญ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 800/9 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวอรทัย อาจภักดี

โทรศัพท์ 086-3300815 นางสาวนิชากร สุดประเสริฐ

นางสาวจารุวรรณ บุญวงศ์

27 บริษัท ชัยวดี คอนกรีต จ ากัด นางสาวณัชชา กันภัย ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี  75/50 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038-494221

28 บริษัท เก้าเจริญเทรน ทรานสปอร์ต จ ากัด นางสาวรักษ์สุดา ชมดวงดาว ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 109 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์  084-3599917

29 บริษัท อาโอยาม่าไทย จ ากัด นายปกาศิต เหลาเกตุ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 64/49 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นางสาวเรียนหมอนทอง ขอชิดกลาง

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นายสรณ์สิริ พลเย่ียม

โทรศัพท์ 0-3895-5528-30 นายกิตตินันท์ มีไชยโย

(ท าใบส่งตัวไปแล้ว ฝึก 2 มี.ค.63 - 19 ก.พ. 64) นายณัฐพล พัดไธสง

นางสาววิชิตา วะลัยพันธ์

นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมวงศ์

นางสาวสุธาทินี บัวทอง

นางสาวหมวย เทพเดช

นางสาวศิรประภา สาพิพัฒน์



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ครูนิเทศ นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ

30 บริษัท เอ็มเอสอาร์ เอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส จ ากัด นางสาวสิดาพร เสาสุดใจ ทวิภาคี ปวส.2

5/9 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวอภิญญา น้อยเนาว์รา

โทรศัพท์  038-650305

31 ท่ีท าการไปรษณีย์ศรีราชา นางสาวนิภาพร ศรชัย ทวิภาคี ปวส.2

7/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายวรินทร โชคดี

โทรศัพท์ 038-311202

32 ร้าน Marwealth (สาขาวังท่าช้าง) นางสาวภาวรินทร์ เคลือม่ัน ทวิภาคี ปวส.2

10 ม.18 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ 092-2523499

33 บริษัท นิค คาร์เร้นท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด นางสาวศิริ บุญอนันต์ ทวิภาคี ปวส.2

9/40 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038 684 028

34 ท่ีท าการไปรษณีย์มาบตาพุด นางสาวจันทิมา น่ิมนวลเกตุ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 348/9 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวชฎาพร ไหมเอ่ียม

โทรศัพท์ 038-687063-65

35 เทศบาลต าบลบ้านนา นางสาวศศิวิมล อินเงิน ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 374/1 ม.8 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

โทรศัพท์  038-238168

36 บริษัท ศรีราชาแพคก้ิววีด จ ากัด นางสาวนภัสวรรณ เกิดทอง ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 294/14 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  038-774-470, 062-625-7036

37 ห้างหุ่นส่วน เพ็ญพิชยา คอนสตรัคช่ัน นางสาวชัญญานุช สีสังข์ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 58/53 ม.4 ต.ส าโรง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

โทรศัพท์  063-542-9659



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ครูนิเทศ นางสาวนฤมล   ปัญญาสิทธ์ิ

38 บจก. จินไห ฮาร์แวร์ นางสาวกลมรัตน์ กล่ินฉือศิล ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 55/5 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์  033-017715-717

39 บจก. จินไห ฮาร์แวร์ นางสาวกลมรัตน์ กล่ินฉือศิล ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 55/5 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทรศัพท์  033-017715-717

39 ท่ีท าการไปรษณีย์บางวัว นางสาวณัฐชนก สุวรรณรี ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 1/5-7 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท์  038-538888



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายศักดา เอ่ียมรักษา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายภาณุวิชญ์ ตู้ทอง

โทรศัพท์ 038-317-555

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง นายธิติสรร สุล านาจ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 663663/19 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-763-3267

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา (สาขา 00223) นายธนโชติ ผ่ึงผดุง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายวิชยุตม์ สงวนมิตร

โทรศัพท์ 038-221-861

4 บริษัท พี เค เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด นายพุฒิพงศ์ แซ่เล้า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 190/4 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายชยณัฐ บูรประทีป

โทรศัพท์ 038-197-948 นายวิทยนันท์ ขันเสน

นายสหัสวรรษ หว่านนา

5 บริษัท ดีเดย์ล่ีไทย จ ากัด นายอรรฆพร เหล่าอุดม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 459/20 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอรรถพล หงษ์น้อย

โทรศัพท์ 038-016-164 นายวทัญญู ภูมิคง

นายสรศักด์ิ ช่างประดิษฐ์

นายฤทธิรงค์ หนองใหญ่

6 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา นายยงศิลป์ สร้อยค า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 70 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายคณัสนันท์ มูลนาวา

โทรศัพท์ 038-245910 นายศิวกร ทองเงิน

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน นายชาคริส เพ็งเหล็ง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 5 ถ.บางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-381537

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์    โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ นางสาวณัฐกานต์    โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท เอกะ จ ากัด นายศุภวิชญ์ รักการ ปกติ ปวส.2

75/15 ม.1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายวิศรุต พรมจันทร์

โทรศัพท์ 038-047961 นายธนายุทธ ปานกล้า

9 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ ากัด นายอรรถนิตย์ รัตนติสร้อย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 7/316 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-028-830

10 บริษัท ที เค เอ็นจิเนียร่ิง  กรุ๊ป จ ากัด นายจิรภาส แซ่คู ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 190/4 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-197948

11 บริษัท มาสเตอร์ โซลูช่ัน จ ากัด นายณัฐสิทธ์ิ นิยมสุวรรณ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 41/19 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายพีรภัทร อินทร์ส าราญ

โทรศัพท์ 038-691152-3 นายปริญญา อ่อนจันทร์

12 บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันพืช จ ากัด นายกรกช เชยจันทร์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 106 ม.4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-442999

13 บริษัท วรนิทัศน์ จ ากัด นายธาราธิป นามสว่าง ปกติ ปวส.2

ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท20 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นายปณิธาน ทาบึงกาฬ

โทรศัพท์ 098-902-0552

14 บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซ จ ากัด นายสุชาครีย์ แสงทรง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 700/372 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นางสาวจิณณพัต ภู่คณะ

โทรศัพท์ 038-458-6803



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จ ากัด นางสาวณัฐพร ส าลี ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038 195 666

( ฝึก 8 ก.ค. 63 - 6 พ.ย. 63)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิเทศ นางณัฐนันท์   ภิญญศิริ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จ ากัด นายสราวุฒิ ว่องกสิกรรม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 49/41 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายอัมรินทร์ แสนยศ

โทรศัพท์ 038-493535-8 นายอัษฎาพร สอนใจ

นายธีรภัทร บุหร่ีทอง

2 บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ากัด นายวรเมธ มาโคตร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 48/124-125 , 48/126-127 ม.6 นายพีระพงศ์ นิลโกศล

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง 11110 นายชัชกร แพทย์เจริญ

โทรศัพท์ 02-1570740-2 นายธนาธร ถนนนา

นายธีรภัทร จิตตประวัติ

3 อู่จรัล เซอร์วิส นายณัฐพงษ์ ชูศรี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 243/33 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายณัฐภัทร โพธ์ิแก้ว

โทรศัพท์ 084-8659324

4 บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จ ากัด นายสุธินันท์ ถนอมจิตร์ ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038-195666

5 บริษัท พัทยา ฮอนด้า คาร์ส์ จ ากัด นายเจติภูมิ แน่นหนา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน นายศิริมงคล กออ าไพร

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-237888

6 บริษัท ฟอร์ดลิฟท์โตเกียวเซอร์วิส จ ากัด นายธนบดี ค าผาด ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 31-269 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-354-3801

7 บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด นายสิรวิชญ์ ทองอ้น ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 888 ม.4 ถ.สุขุมวิท .สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-314331-1 ต่อ 404

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล ครูนิเทศ นายสมหมาย   สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล ครูนิเทศ นายสมหมาย   สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายนราธิป ธรรมโรเวช ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-399-333 ต่อ 120

9 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายอภิวัฒน์ บรรดิษฐ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 60/2 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ 038-956300

10 บริษัท อีซูซุตะวันออก มอเตอร์เวอร์ค จ ากัด นายวงศธร นุชนวล ปกติ ปวส.2

สนง ใหญ่ 550 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-600711-2

11 บริษัท แม็กซ์การ์เด้น เอ็กซ์เพรส จ ากัด นายศราวุฒิ นาคแก้ว ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์  089-3799292

12 อู่ช่างรัตน์เซอร์วิส นายศีลวัต นวลส้ัน ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 081-7735987

13 บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จ ากัด นายสรรเสริญ เพ่ิมเกียรติขจร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 30 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ -

14 บริษัท วราพรรุ่งเรือง เซอร์วิส จ ากัด นายณัฐพงศ์ จันทร์วิโรจน์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 19/119 ซ.นาคอุทิศ ถ.สุขุมวิท 46 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033-063388

15 บริษัท อีซุซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จ ากัด นายธีรภัทร ทองคง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 34/9 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-600711 - 2



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 กลุ่มท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล ครูนิเทศ นายสมหมาย   สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

16 เอกการยางสาขาบ้านฉาง นายสราวุฒิ สอนง่าย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 1/8 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

โทรศัพท์ 094-681-4057

17 อู่เจริญเซอร์วิส นายประสพศักด์ิ ปุริวัน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 243/33 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 084-865-9324

18 บริษัท พัทยาออนด้า คารส์ จ ากัด สาขานาจอมเทียน นายณัฐพงษ์ ศิริพันธ์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 88/88 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศิวกร อุทยานิก

โทรศัพท์ 038-237887



จ ำนวน รวมจ ำนวน

สถำนประกอบกำร นักเรียน

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  นักศึกษำ

1 ช่างยนต์ 46 70 41 - 5 116

2 ช่างเช่ือมโลหะ 12 13 14 - - 27

3 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 6 - 27 - - 27

4 ช่างก่อสร้าง 14 19 16 - - 35

5 ช่างกลโรงงาน 27 50 41 - 5 96

6 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 16 19 8 - - 27

7 ช่างไฟฟ้าก าลัง 29 - 83 - - 83

8 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 24 37 23 - - 60

9 เมคคาทรอนิกส์ 25 39 - - 10 49

10 ช่างซ่อมบ ารุง 1 - - 10 - 10

11 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 28 - 46 - 6 52

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 15 13 - - 28

13 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 20 15 - - 35

14 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 32 22 - - 54

15 การบัญชี 40 35 24 - - 59

16 การจัดการโลจิสติกส์ - - - - - 0

17 ช่างอากาศยาน 6 - 39 - - 39

18 ช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง 2 - 6 - - 6

341 349 418 10 26 803

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

รวม

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สรุปจ ำนวนและรำยช่ือสถำนประกอบกำร

ท่ีนักเรียน นักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563

ล ำดับ สำขำวิชำ ปกติ ทวิภำคี

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ (คน)



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 อู่สุรัตน์ เซอร์วิส นายอภิสิทธ์ิ กาญจนสมภพ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 131/3 ม.5 .บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21150 นายอภิสิทธ์ิ จิตจ านงค์

โทรศัพท์ 038-602224

2 บริษัท โตโยต้าระยอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด (สาขาแกลง) นายกิตติพศ ย่องใย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 2/3 ถ.บ้านบึง - แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง 

จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์ 038-672222

3 บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด (สาขาท่ี 00003) นายเมธัส ขวัญดี ปกติ ปวช.3

สาขานาจอมเทียน เลขท่ี 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท 

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-255663

4 สวนนงนุชพัทยา นายเจษฎาพร โนนโชติ ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-238168

5 ร้านประณต การช่าง นายธีรภพ ปันโนปกรณ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 226/85 ม.4 ซ. 24 นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 089-5449497

6 บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จ ากัด นายธนโชติ บุญมี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นายปรเมศวร์ รุ่งน้อย

จ.ชลบุรี 20250 นายมนต์ชนะ รักความงาม

7 บริษัท พัทยา ฮอนด้า คาร์ส จ ากัด (สาขานาจอมเทียน) นายปฐมพร แซ่อ๊ึง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสุธินันท์ มอไธสง

โทรศัพท์ 038-237888

8 บริษัท รวมยนต์ มอเตอร์แลนด์ จ ากัด นายธราธร เสวกฉัตร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 12-11 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 089-5449456

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างยนต์ (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างยนต์ (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

9 บริษัท มิตซูพัทยา จ ากัด นายกฤษณ์ หนองใหญ่ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222/2 ม.2 .นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายกฤษดา ลบแย้ม

โทรศัพท์ 038-255999 นายณัชพล หม่ันถ่ิน

นายธนพล ใยอ่อน

10 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด (สาขาสัตหีบ) นายศักรินทร์ ห่อหมัด ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-435650 - 55 นายณภัทร พรหมชี

นายณรงค์กรณ์ อยู่สบาย

11 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลส์ จ ากัด (สาขาสัตหีบ) นายพีรพัฒน์ สุทธิ ปกติ ปวช.3

โทรศัพท์ 038-070171

12 บริษัท ศิรินันต์การยาง จ ากัด (สาขาบางเสร่) นายธนา วงษ์สว่าง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 171 21-22 หมู่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายวรรณรัตน์ รวงผ้ึง

โทรศัพท์ 091-7057231

13 บริษัท เอ็ม.วี. ออโต้บอด้ี แอนด์ เพ็นท์ จ ากัด นายปวเรศ เกตุอุ่น ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 46/6 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 089-6134200

14 อู่มอสส์คาร์ เซอร์วิส นายทนงศักด์ิ มะแล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 59/8 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 083-1215046

15 บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด นายเกริกวิทย์ จันทะสะ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 33/3 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ นายจิรายุส อัครโยธินกุล

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายธีรศักด์ิ เพ็ญจันทร์

โทรศัพท์ 038-489241

16 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด (สาขาบางละมุง) นายนนทกะ สุขะตุงคะ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 55/4 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายพุฒิพงศ์ จันทะวัน

โทรศัพท์ 086-3450110



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างยนต์ (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

17 บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด นายตุลา ศิริชัย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 198 ม.10 ถ.ซากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-239120-3

18 บริษัท พัทยา ท็อปคาร์ จ ากัด นายภารดา ศิลาขวา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 15/69ม.11 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายภาณุพงศ์ จรเดช

โทรศัพท์ 095-2078602 ต่อ 02-03 นายสิทธิกร วดีศิริศักด์ิ

นายโยธินทร์ ถูกธรรม

19 บริษัท มิตซูชลบุรี จ ากัด (สาขาพัทยา) นายธนภัทร ยอดย่ิง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี16/54 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลุบรี 20150 นายธนา นันทโกศรี

โทรศัพท์ 038-703333-7 นายธีรฉัตร เทียนจอหอ

นายศิวดล มีหม่ืนไวย

นายสุรเศรษฐ์ อินทนาพลอย

20 บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลส์ จ ากัด (สาขาบางละมุง) นายนัฐพร เหย่ียวมนต์ชัย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 46ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222-420

21 บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด นายเอกณัช ดิษฐ์สูงเนิน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 308/4 ม.12  ถ.ทัพพระยา อ.หนองปรือ อ.บางละมุง นายนนตชัย พีระธรรม

จ.ชลบุรี 20150 นายธีรภัทร เปาวะนา

โทรศัพท์ 038-252412-4 นายติณณภพ น้อมสัมฤทธ์ิ

นายกรกฎ ชดช้อย

นายนัฐพงษ์ ศรีโพนทอง

22 บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จ ากัด นายทรงพล เล้าสุวรรณ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 15/219 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายพนธ์พิวัชร์ จันทร์แฟง

โทรศัพท์ 038-314253-7 นายมนัสวิน ดอนเอม

นายเจตนิพิฐ อินโต



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างยนต์ (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

23 บริษัท รอยด์ ออโต้เฮ้าส์ เซอร์วิส จ ากัด นายอภิชัย สีบท ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 195/10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอภิรักษ์ ชนะชัย

โทรศัพท์ 038-411700 นายพัชร พรมพันธ์ใจ

นายพรเทพ พรมนัส

นายอิศรา ข าศิริ

24 บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จ ากัด นายชัยวัฒน์ สุขมี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 88-88/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-355222-26 

25 บริษัท เบสออโต้เซลส์ จ ากัด (สาขาพัทยา) นายอิทธิพงษ์ รักษาวงษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 365 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายปรมัตถ์ อัตธรรมรัตน์

โทรศัพท์ 038-195666 ต่อ 200-202 นายอนุชิต จึงตระกูล

26 บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด นายสิทธิโชค สุขสว่าง ปกติ ปวช.3

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง เทอร์มินอลเอ นายฐานันตร์ อุดมนอก

โทรศัพท์ 038-440-700 ต่อ 1215

27 บริษัท มาร์ช ออโต้ 2010 จ ากัด นายกฤติพงศ์ นาคอุดม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 63/15 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-491133

28 บริษัท ระยอง อีซูซุเซลส์ จ ากัด นายวุฒิพงษ์ หางลาสิงห์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 988 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-423862

29 บริษัท เอ็ม.เอส.ที. ไฮร์ริช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายจตุรพล คนบุญ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 29/9 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21150 นายธนัญชัย คงสมุทร

โทรศัพท์ 038-016162

30 บริษัท อีซูซุตะวันออก มอเตอร์เวอร์ค จ ากัด นายเตชิน อนุเผ่า ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 34/9 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-600711-2



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างยนต์ (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

31 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายกิตติพงษ์ วรศรี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายธนะเมศฐ์ เรืองหิรัญธนกุล

โทรศัพท์ 038-238398 นายธีรภัทร โพธ์ิสาลี

ฝึก 16/11/63 - 09/12/63



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ือเฟ้ือกลกิจ นายเจษฎา ชมภู ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 425/4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายเจษฎาภรณ์ ลาวัลย์

โทรศัพท์ 081-6643497 นายธีร์ธวัช เจริญศึกษา

2 บริษัท ทีซีเอ็ม พรีซิช่ัน จ ากัด นายธนากรณ์ หนชัยภูมิ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 333/2 ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายโกมินทร์ คงรอด

โทรศัพท์ 038-026292-3 นายภราดร สีหล้ามะนา

นายวัชรากร จันทร์สงคราม

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มวายเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย นายจักรี วงศ์พยัคฆ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 124 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21180 นายฉัตรชัย หงษา

โทรศัพท์ 038-999330 นายพัฒยศ ราชนารถ

4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีแอนด์เจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย นายปิยวัฒน์ ลอยวัฒน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 54/58 ถ.ราฎร์บ ารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-947905

5 บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด นายวีระชัย บัวคล่ี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 13 ซ. จี 14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นายกฤษณะ สังฆะชัย

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายจิรนล วรเจริญ

โทรศัพท์ 038-673888 นายศรายุทธ เสียงเลิศ

6 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นายกฤตณัฐ นาคทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวณัฐพร เอ่ียมส าอางค์

โทรศัพท์ 038-437103 นางสาวมีนตรา เรืองศิริ

7 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นายปริวัฒน์ นามวงศา ปกติ ปวช.3

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 02-4661180 ต่อ 77041

8 บริษัท เอสพีเอส ซัพพลายพาร์ท เซอร์วิส จ ากัด นายนพวินท์ แขวงจักร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 86/19 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายวัลลภ ไถ้ทอง

โทรศัพท์ 062-5933300 , 098-8297882

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี และ ครูวีระศักด์ิ  บุตรเถ่ือน



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี และ ครูวีระศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

9 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายวรากร อินทะมาลี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายอาทิตย์ กล้ากสิกิจ

จ.ชลบุรี 20180 นางสาวศิรินภา มีทรัพย์

โทรศัพท์ 038-181751-4 นางสาวกรกช วันนิตย์

นายชัยณรงค์ บุตรสุข

นายอุ้มบุญ แก้วนิยม

นายปฐวีกานต์ ยังให้ผล

นายปรเมศวร์ ตุพิมาย

นางสาวอัจฉริยา ทองดี

นางสาวกานต์สินี พุชชงค์

นายพีรพล เจริญสุข

นายธีรชัย บุญใคร่

10 บริษัท สมบัติพลาสติก จ ากัด นายคุณานนต์ ถาวรสกุลรัตน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 83/17 , 83/21-22 ม.3 นายธนภูมิ ไตรศุภโชค

ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-239977

11 บริษัท ไทย มีน เทค จ ากัด นายธีรเดช ชมช่ืน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 215/176 ม.1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายปฏิพัทธ์ น้อยสันเทียะ

โทรศัพท์ 033-000157 นายปุริม วงค์ตุ้ย

นายกฤตนุวัตร ศรีสันเทียะ

12 บริษัท เอ็นที ไวร์คัท จ ากัด นายธิติ ศิริจัด ปกติ ปวช.3

ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายกฤษดินทร์ ค้ าชู

โทรศัพท์ 098-8890417 , 098-5458858

13 บริษัท เอ็ม เมตริก จ ากัด นายปฏิพัทธ์ิ เกิดศรีทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 73/7 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายพีรพล อินทร์ส าราญ

โทรศัพท์ 038-347484-5 นายอภิวัฒน์ แดนชัย



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ันช่ือ - สกุล นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี และ ครูวีระศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

14 บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ากัด นายศักดาพร โชตนา ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-341792

15 ร้านนพการช่าง นายศุภกฤต สุพินศรี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 166/8 ม.1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 081-8636698

16 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายบัญฑิต โชติช่วง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายธนดล สุภิญโญ

โทรศัพท์ 081-636-9406 นายณัฐวุฒิ จารุวัฒนธ ารง

17 บริษัท มาสเตอร์แพ็ค - เอเชีย จ ากัด นายธีรยุทธ สีดา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 2/7 ถ. ห้วยโป่ง - หนองบอน ต.ห้วยโป่ง 

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-692477



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท สมบัติ พลาสติก จ ากัด นางสาวกรวลัย จ าปาทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 83/17 , 83/21-22 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นายเจษฎา ศรัทยาสัย

จ.ชลบุรี 20150 นางสาววาริศา สิทธิประเสริฐ

โทรศัพท์ 038-239977 นางสาววรางคณา เดือนเด่น

นางสาววิลาวรรณ แก้วจ ารัส

2 บริษัท เอส.ที.บี. เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด นายณัฐพงษ์ ย้ิมช้าง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธีรพัฒน์ หนูสม

โทรศัพท์ 038-492577 นายอภิสิทธ์ิ จ าปาขาว

3 บริษัท สแกน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวจิราวรรณ หาญบรรกิจ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 243/205-206 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา นางสาววศินี ศิรินอก

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  064-2955593

4 บริษัท วี.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นางสาววริศนันท์ สุรวัฒนาวรรณ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 121/327 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-337516

5 ส านักงานเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ นายกิตติพงศ์ สุขอมรศักด์ิ ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-435968 ต่อ 513

6 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวพิมลพรรณ ชมพิกุล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง นางสาววันทนา จันทร์เกิด

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 0-3872-2295-7

7 บริษัท อินโนเวช่ัน เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด นายสิรวิชญ์ ศรีมาทร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 27 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-001420 , 033-001421

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูรุ่งทิวา  สาริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูรุ่งทิวา  สาริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

8 บริษัท เอนริซ อินเวนช่ัน จ ากัด นางสาวเพชรรดา ทินจอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 120/9 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวดลวรรณ เนินอุไร

โทรศัพท์ 080-9318962

9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ไอ เอ็นจิเนียร่ิง นายประวิทย์ บุตรรอด ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 150/1 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038-026772

10 แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายธนดล จันทรโชติ ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-238398



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด นางสาวนิษฐา เจริญสุข ปกติ ปวช.3

โทรศัพท์ 062-6058101 นางสาวศรีสุดา เรืองศรี

2 บริษัท เอสเอ็นเอ แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิส จ ากัด นางสาวสริลพร แสนชมภู ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 315/129-130 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-202766

3 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) นางสาวกนิษฐา จันทรมณี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 12,12/1 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวอรอนงค์ คุ้มสมุทร

โทรศัพท์ 084-8868611

4 ส านักงานเทศบาลต าบลนาจอมเทียน นางสาววาสนา ศรีสดใส ปกติ ปวช.3

อาคารศูนย์ด ารงธรรม เลขท่ี 999 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238-613-8 ต่อ 113

5 บริษัท มิตซูพัทยา จ ากัด นางสาวคณิสรา พรมแก้ว ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222/2 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-255999 ต่อ 507

6 ร้านกาแฟ ยู ดี แฟคตอร่ี คาเฟ่ นางสาวชลธิตา กาฬปักษ์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 34/57 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 096-6966941

7 เทศบาลต าบลบางเสร่ นายพงษ์ศรัณย์ โสภางคกุล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 99 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายวสวัศ วงศ์ศรีรัตน์

โทรศัพท์ 038-436139

8 ส านักงานบริการลูกค้า กสท. สัตหีบ นางสาวนราพร เหมวิพัฒน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 5 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวกชกร นาแหยม

โทรศัพท์ 033-004988

9 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวฐิดารัตน์ ภายไธสง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวเมขลา แซ่เย้ือ

โทรศัพท์ 038-181751-4 นางสาวศุทธวดี พูลสวัสด์ิ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการบัญชี  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการบัญชี  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

10 บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวนารา แสงสว่าง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 11/1 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 083-0718057

11 บริษัท พัทยาออโตโมบิล จ ากัด นางสาวปรัชญาพร โคตะบิน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวปัทมวรรณ เผือกทองค า

โทรศัพท์ 038-255800 นางสาวพรรณวษา ระวิวรรณ์

12 บริษัท บ้านอ าเภอเทรดด้ิง จ ากัด นางสาวกนกวรรณ นวลจันทร์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวภัทรพร พูกลาง

โทรศัพท์ 086-3446369

13 สถานีต ารวจภูธรสัตหีบ นางสาวเพ็ญพิชชา บ าเรอรวย ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 1014 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวมุทิตา เจริญสุข

โทรศัพท์ 038-438183 นางสาวสิร์ิลดา คงด า

14 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา นางสาวกรรณิกา กล่ันเช้ือ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 70 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-245-910

15 บริษัท โกลเด้น โรบอท จ ากัด นางสาวศุภกานต์ คูนุกูล ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 83/50 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-029354

16 บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาววรินทร ทองเกิด ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวสุจิตรา วงมาลา

โทรศัพท์ 033-004040

17 สถานีต ารวจภูธรบ้านฉาง นางสาวณัฐริดา เส้ียวทอง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 122 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21120 นางสาวนัถธิภา แก้วบาง

โทรศัพท์ 038-601111

18 บริษัท นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด นางสาวกัลยา ขุนสะเดียง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 178/1 ม.7 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 โทรศัพท์ 038-923700



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการบัญชี  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

19 เทศบาลต าบลพลา นางสาวสิตานันท์ ศรีประโภชน์ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 1 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวอัยลดา คิดไมตรีจิตร

โทรศัพท์ 038-630999

20 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ นางสาวนริสา ควรหา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 1039/7 ม.1 ถ.ชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวอัปสร รอดคร้าม

โทรศัพท์ 038-437766



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด นายกฤตพิชญ์ เพียงทอง ทวิภาคี ปวช.3

เลขท่ี 602 ม.11 ถ.สุขาพิบาล 3 ต.หนองขาม นางสาวกานต์ธิดา เกษมวิจิตรกุล

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายเจตนิพัทธ์ ทองค า

โทรศัพท์ 038-763080 นายเจษฎาภรณ์ บุตรดี

นายธนูชัย ปัญพรเฉลิมกุล

นายธีรภัทร รัตนจันทร์

นายระพีพัฒน์ ธรรมชาติ

นางสาวสิริกร เด่นด ารงฤทธ์ิ

นายสุรศักด์ิ รักษ์ประเพณี

นางสาวอมรรัตน์ คงจุล

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง  (ระบบทวิภาคี) ครูนิเทศ ครูนพพล  สุภารักษ์

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) นางสาวศุพิชญา  ประกอบธรรม ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 97 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-317555

2 บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จ ากัด (สาขาท่ี 00004) นายชินาธิป  ร่ าร้อง ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 4 ซจี-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นายธีรพล  แสนดี

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นายนรากร  อินแบน

โทรศัพท์ 038 683 573 นายพันธ์เลิศ  มิลินทรานุช

3 ร้าน อ.เจริญเฮคเดอร์ นายชาพล  แสงสุริยา ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 325/6 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายรัชชานนท์  ทองปาน

โทรศัพท์ 081-3775658

4 บริษัท เอวีโอ เทอร์โบเวิร์ค เอเชีย จ ากัด นายอภิชาติ  เกตุเงิน ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 53/8 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายวิทวัส  แพนสิงห์

โทรศัพท์ 033-672771

5 บริษัท ส.กวีวัจน์ สแตนเลส จ ากัด นายณรธร  ชรัสเสถียร ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 76/49 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธนภัทร  ค าแหยม

โทรศัพท์ 038-239188

6 บริษัท ที แอนด์ ที ซัพพลาย จ ากัด นายณัฐสิทธ์ิ  อรัญวาสี ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 136/52 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายยุทธภูมิ  จันทฤาวัฒน์

โทรศัพท์ 095-4787926

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูกิติยากรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายพัชรพล อันประเสริฐ ปกติ ปวช.3

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

โทรศัพท์ 038-238-398

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ครูนิเทศ ครูครูณัฐกานต์  โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท บี.พี.มารีน เอ็นจิเนียร์ จ ากัด นายภัคพงษ์ เอกกุทัพ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 203 ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 นายสิรวิชญ์ วงศ์แย้ม

โทรศัพท์ 086-3726144 , 081-3536463

2 ร้านก้าน เซอร์วิส นายนรภัทร โชตินิคม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี11/81 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 088-199-7077

3 บริษัท เจ แอล แอล ที จ ากัด นายฮาเซ็น อามัดบินอาวัง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 48/9 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ชลบุรี 21150

โทรศัพท์ 033-017345 ต่อ 112

4 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายธนาทรน์ ช้างจันทร์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 36/34 ม.5  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายภูมินทร์ ทิพย์วงษ์ทอง

โทรศัพท์ 038-029460-1 นายจักรินทร์ พรมพุทธวิไล

5 บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากัด นายณัฐพล วงษ์ดวง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 5/2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-684241 ต่อ 501

6 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวกัญญ์วรา ยอดโถ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-238398, 038-238527

7 บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด (สาขาท่ี00003) นายรัฐภูมิ เหง่าดี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 102/34 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายวุฒิพงศ์ จันทร์หอม

โทรศัพท์  038-255663 นายเมธากร เพ็ชรวิเศษ

นายธนภัทร วานิชชัชวาล

นายปรัตถกร วงศ์เมือง

8 บริษัท มาเตฮัน สยาม แลมบ์ด้า จ ากัด นายณัฐพล ถมเขียว ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 71/1 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายปราณชล แซ่ล่ิม

โทรศัพท์ 038-703256-9, 089-8322885 นายณัฐพนธ์ โสภาฉัตร

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองกล (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองกล (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จ ากัด (สาขาพัทยา) นายนรินทร์ เรืองค า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 142/67 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายณัฐวุฒิ บรรจุสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-703051 นายธนภัทร โมรานอก

10 บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ากัด นายชลันธร พัฒนกุล ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายธรรพ์ณธร ทาสุนันท์

โทรศัพท์ 038-341792

11 บริษัท หะรินต่อเรือ จ ากัด นายภูริทัต กาละวิก ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 38,38/2-6 ถ.มไหสวรรย์(ฝ่ังขวา) แขวงบางคอแหลม นายวีระกรณ์ วรศาสตร์

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 นายกิตตินันท์ หงษ์เวียงจันทร์

โทรศัพท์ 02-6890667-9 นายธันยา ลีนา

นายนนทกร เสียงเสนาะ

นายพรเทพ ฤทธ์ิบุรี

นายสมพล มะโนรา

นายสิรดนัย ฮู

12 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายธนดน อ าพันพงษ์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 ต.ทุ่งสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-408500

13 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) นายธีรภัทร์ วรครุธ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 202 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายนิธิกร สวยสม

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายราเชน เทียรกสิกิจ

โทรศัพท์ 038-490760-7 นายศิวนนท์ ค านาดา

นายคณิศร นุชประมูล

นายพนัสศักด์ิ จันทร์แก้ว



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองกล (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

14 บริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จ ากัด นายวัชรวิทย์ ดีเจริญ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 104/20 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายศุทธิเกียรติ อยู่ครอบ

โทรศัพท์ 038-347491 นายสิทธินันท์ มาดี

นายสุรศักด์ิ อินทะนาม



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีพ จ ากัด นายธนัช ปัญญากุลวัต ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 203 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธีระพงษ์ ย่ิงเรงเริง

โทรศัพท์ 038-490123 นายปัญญพนต์ อรัณยกานนท์

นายวสันต์ แก้วแกมทอง

นายศตวรรษ ไพบูลย์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองกล (ทวิภาคี)  ครูนิเทศ ครูสมหมาย  สมแก้ว

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ซาอิค เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากัด นายชโยดม ลุงคุณชม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 411/3 ถนนปลวกแดง-อ่างหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์  061 862 2230

2 บริษัท อีสเทิร์นโมลด์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายเขมทัต มหาราช ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 189/39 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-8094129

3 บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ากัด นายณัฐพล แก้วมณี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายธนชัย จันทร์สวัสด์ิ

โทรศัพท์ 038-341792 นายประเสริฐ พูลดอก

นายพงศกร รอดศิลา

นายฉัตรปัญญา พรหมเทศน์

นายณภัทร บัวจีบ

นายเตชะวัช ภักดีณรงค์

นายธีรวัต ชาติวงค์

นายอาทิตย์ มูลสาร

นายเดชนรินทร์ แสนสุริวงศ์

4 บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จ ากัด นายกฤตภาส สนสี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 789/62,789/63 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายกิตตินันท์ อรัญคีรี

โทรศัพท์ 038-348050-3 นายกิตติชัย ธรรมดี

นายพันธวัช ไทยเจริญ

5 บริษัท เพอร์เฟค พลาสติก อินเจคช่ัน จ ากัด นายกิตติชัย สืบญาติ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 92/9 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 นายธนภูมิ สุยะคต

โทรศัพท์ 033-022164, 080-0911123

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี และ ครูวีระศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี และ ครูวีระศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

6 บริษัท เอส.เอ็น.ซี. เฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) นายเกียรติศักด์ิ ตระกูลทุม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 333/3 ม.6 .บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 นายประสิทธ์ิ ช านาญชน

โทรศัพท์ 089-0774890 นายปิติ อินทนพ

นายวรวุฒิ บุญโต

นายศิรชัช พรมสิงห์

นายศิรสิทธ์ิ พลอยศิริ

นายสุวกิต มาลานนท์

นายอานพ แย้มบุปผา

นายต่อสกุล บุตรนิล

นายพิเชษฐ์ บุญสิม

นายอภิสิทธ์ิ เก็บส าโรง

นายบารมี จงใจเทศ

นายณัฐกิตต์ิ กิจประเสริฐ

นายณัฐพงษ์ โพธ์ิทอง

นายผเด็จ น่ิมสุวรรณ์

นางสาวชุติภา หงษา

นางสาวสุกัญญา มีดี

นายอภินันท์ ทองวรรณ์

7 บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายพรเทพ สังข์ทอง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 789/115-116 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 034-047281-5

**ไปกับช่างวัดฯ ย้ายท่ีฝึกงาน 

8 บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จ ากัด นายฐิติรัตน์ ถนอมรอด ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 109/11 ม.5 ถ.บางนา - ตราด กม.55 ต.คลองต าหรุ นายอรรถพล เนตรประสม

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์  038-213152-8



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  (ระบบปกติ) ครูนิเทศ ครูบุญทวี  ละอองศรี และ ครูวีระศักด์ิ  บุตรเถ่ือน

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท ไท ไทย รับเบอร์ จ ากัด นายนนทวุฒิ ถ่ินทวี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 711/16 ม.9 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 นายธีรพล ทองสุข

โทรศัพท์ 038-158465 นายจิรภัทร ควรหา

นายพัชรวิทย์ นันทานนท์

10 บริษัท เอสอาร์ดับบลิว อัพเกรด จ ากัด นายศุภกานต์ จันทร์เทศ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 305/17 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-119319

**ตกรุ่น



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จ ากัด นายเกรียงศักด์ิ จิตจักร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 101/1 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายวีรพรรธน์ อ่ินค าชัยศิริ

โทรศัพท์ 038-494340 นายศุภกร เกิดปรางค์

2 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง เทค เซอร์วิส จ ากัด นางสาววิภาดา ฟ้าแลบ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 31/43 , 31/44 , 31/45 ม.1 ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-221727-8 , 095-7077515

3 บริษัท สวัสด์ิอุดม เอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ากัด นางสาวธนันดา สมันสุข ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 11/1 ถ.เจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-0346356

4 บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) นางสาววิกานดา เดชเจริญ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-923500 ต่อ 1022

5 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จ ากัด นายพันธกานต์ บุญเดีย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 87/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490900-10 ต่อ  119

6 บริษัท โชคดี พัทยา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นางสาวฐิตา งามละออ ปกติ ปวช.3

เลขท่ี 391/160 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-251653

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูรุ่งทิวา  สาริยะสุนทร

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง นางสาวทิพรดา เกษดี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 26 ม.2 ถ.สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-245529-30 ต่อ 419

2 ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา นางสาวรินรดา เกิดขุนทด ปกติ ปวส.2

เลขท่ี - ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-181927

3 ท่ีท าการไปรษณีย์เกร็ดแก้ว นางสาวกมลทิพย์ ศิริรักษ์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 160/4 ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-435660

4 สถานีต ารวจภูธรสัตหีบ นางสาวจริยาภรณ์ สุขุมฐิติวัฒน์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี - ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-438183 , 080-6384953

5 บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด (สาขาสัตหีบ) นางสาวนันทิกานต์ เหลาเก้ียง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 19/98 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวเยาวเรศ เทศนา

โทรศัพท์ 038-435650-55

6 ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาสัตหีบ นางสาวชณัฎดา ใจปลอด ปกติ ปวส.2

ถนนเรียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-437855

7 ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นางสาวมธุรส ศิริมาก ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 59 ม.3 ถ.เทศบาล 1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวสุนันทา ตาแสงวงษ์

โทรศัพท์ 038-239439-40 ต่อ 106

8 แอแลนติส คอนโด รีสอร์ท พัทยา นางสาวพันธ์ทิพย์ นรมาตย์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 498 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 061-7744300

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการบัญชี (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการบัญชี (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 ส านักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นางสาวกวินธาดา ประจ าเขตต์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-933118

10 ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบุรี 3 นางสาวสุพรรณษา สิทธิไกร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 404 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-250671-6 ต่อ 3011

11 สนามกอล์ฟ ฟินิกส์ โกล์ด กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ นางสาวชนิดา กิจคุณี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 111 ม.9 ถ.ซอยเทศบาล 2 เมืองพัทยา อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 084-8735363

12 เมืองพัทยา นางสาวสุทธิกานต์ การดี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 171 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง นายอภินันท์ บุญต่อ

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-7899692

13 ท่ีท าการไปรษณีย์บางละมุง นายอภิสิทธ์ิ เบ้ารักษา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 290 ม.5 ถ.สว่างฟ้า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-428225

14 เทศบาลนครแหลมฉบัง นางสาวชนม์นิภา ขุนทอง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

15 บริษัท ณัช ส านักงานบัญชี จ ากัด นายธันวา อ่อนหวาน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 73/85 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-281187

16 บริษัท หงส์ ยิพ โมลด์ จ ากัด นางสาวบุษราคัมภ์ สุดาบุตร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 96 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 094-4810832



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการบัญชี (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

17 บริษัท วัชรมารีน จ ากัด นางสาวรัตติยากร ช่วงชิต ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 140/94 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางสาวสิริกร อินทร์เจริญ

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-418500

18 เค ปาร์ค รีสอร์ท นางสาวพีรยา พิลาน้อย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 555/15 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 097/2177531

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ซี. แฟมิล่ี นางสาวรมิดา เขียวเปล่ง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 100 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 088-9540654

20 บริษัท ยู - เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา 00003) นายบุญฤทธ์ิ แสงทอง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 88/14 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ด้านทางเข้าไทยออยล์

โทรศัพท์ 081-7230954



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เกรท ซัคเซซ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวปัทมวรรณ สล่าเพ็ชร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 9/29 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาววีรยา พรหมบรรดาโชค

โทรศัพท์ 033-016474

2 บริษัท อาร์ อี เอ จ ากัด นายสุรกานต์ ทามแก้ว ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 36/1 ถ.วัดโขดหิน - เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-018120

3 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นางสาวมธุรส พิพัฒผล ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 8/1-2 .คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวสุมิตรา มูลสาร

โทรศัพท์ 038-692-643-5 นางสาวเสาวลักษณ์ สุดเฉลียว

นายอาร์นนท์ อุทธศรี

นายเอกศาสตร์ อนุศาสนนันท์

4 บริษัท ดีทูดี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายณัฐดนัย บุญมา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 83/7 ม.2 ซ.6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นายธรรมภณ หนุนดี

โทรศัพท์ 063-6399549 , 063-6399546 นายอิศรา อัคนนท์

5 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) นายบัณฑิต บุญช่วย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 99 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 นายภูมิพัฒน์ สีสวยหูต

โทรศัพท์ 038-606040 ต่อ 101,102

6 บริษัท พลัส เทคโนโลยี จ ากัด นางสาวฐิตินันท์ เม่นข า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 44/34 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวอาทิตยา เจริญศึกษา

โทรศัพท์ 038-026043

7 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นายกวิน กล่ินระร่ืน ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038-676117-6121

8 บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) นายวีรยุทธ สมบัติก าไร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-923500

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูณัฐกานต์  โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูณัฐกานต์  โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายคมกริช จิราษฎร์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายนิพิฐพนธ์ มีเป่ียมวุฒิกุล

จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038-181751

10 บริษัท มาสเตอร์ โซลูช่ัน จ ากัด นายณัฐพงษ์ ปานทิม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 41/19 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง นายเดชสิทธ์ิ เข็มราช

จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-691152-3

11 บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ากัด นายชัยวัฒน์ ฮวบนรินทร์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายธนดล จันทรัตน์

โทรศัพท์  033-004040

12 บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด นายสาริศ นารินทร์รักษ์ ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038-128168

13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน (สาขาท่ี 00907) นางสาววาสนา วอนเมือง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี  61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-111854

14 บริษัท อิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด นายพีรพัฒน์ พิมลา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 17/8 ม.4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-113911

15 บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ซิสเต็ม จ ากัด นายศิรวิทย์ ทองถิน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 409/20 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-234381

16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพล ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ชลบุรี 2010 นายสุวรรณ อินท านุ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 279/65 ม.3ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-350624



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูณัฐกานต์  โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

17 บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ากัด นายณัฐกิจ ตากล้า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-341792

18 บริษัท โมราวรรณ 2010 จ ากัด นายฐิฏฐ์ศิฐัฏฐ์ิ ค้ าจุน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 159/94 ม.7 หมู่บ้านแปรมวรา ซ.9 ต.สุรศักด์ิ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 091-8013585

19 บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จ ากัด นายชนกันต์ สน่ันชาติ ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038-400400 ต่อ 109,119

20 บริษัท เอสอาร์ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายชนกนันท์ พลเขต ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 305/17 หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายณัฐวุฒิ สิมกล่ิม

โทรศัพท์ 086-3080941 นายธนดล ถ้ าบุญ

นายธนธรณ์ เพ็ชรนิล

นายธนพล ม่ังมีศรี

นายธนาทร แสงอภัย

นายธีรัช แน่นหนา

นายภูมิพัฒน์ มนต์บุปผา

นายวรเมธ ทิมสุข

นายธีร์จุฑา โหราศาสตร์

นายพัทธดนย์ จันทร์มาก

นายสุรชาติ วาดรอด

นายชรรพ์ณธร กิจไพบูลย์

นายภูธิป ผาเจริญ

นายศรีวิไชย ใจเท่ียง

นายสุรวุธ เกตุศิริ



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูณัฐกานต์  โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

นายเอกมงคล อุ่นคงทอง

นายกรรณชัย แผนทอง

นายจิรภัทร พิลาทอง

นายภูวเดช ชูกันหอม

21 บริษัท เจ.เอส.ที. เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวชลชนก พุธซ้อน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 1176 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นางสาวพรพรรณ ดวงมณี

กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-0228000

22 บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ากัด นางสาวฐิตินันท์ พาลึก ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 51/122,919/1 หมู่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี นายนพรัตน์ วรรณพงษ์

จ.นนทบุรี 11000 นายปริญญา อินทะวงศ์

โทรศัพท์ 02 157 0740 นายสุภนัย เทียนมณี

นายอมรเทพ เปล่ียนสาย

23 บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอก วาล์ว แอนด์ ไฟท์ต้ิง จ ากัด นายกรรณกร ค าหาญพล ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 267/360 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง นายธนากร ทรงเดชธนาวุฒิ

จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-608303

24 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกลกิจ แมชชีน เอ็นจิเนียร่ิง นายบวรพจน์ ผ่องประโยชน์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 11/50 ม.1 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 098-9011099

25 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็น.ไนซ์. นายชณายุทธ ค าพลงาม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 161/268 ม.10 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน นายชนะชัย หงิมเสง่ียม

จ.สมุทรสาคร 74110 นายธีรนนท์ ดิมาร

โทรศัพท์ 092-8244511 ,0922846929 นายพชร ไขลายหงษ์

นายวัชรพล แจ้ค า



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูณัฐกานต์  โลหิตะ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

26 บริษัท เอกะ จ ากัด นายนฤชา สุขสงวน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 72/15 ม.1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายกิตติปกรณ์ เรืองพัฒนฐากุล

โทรศัพท์ 038-047961 นางสาวจันทิมา สบายจิตร

นายอภิรักษ์ ไตรแก้ว

27 บริษัท ดี เอส ที เซอร์วิส จ ากัด นายณัฐวุฒิ สระขุนทด ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 68/16 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 093-0019514

28 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด นางสาวศรัญญา ทูลธรรม ปกติ ปวส.2

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

โทรศัพท์ 038-404200

29 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ นายอติชาติ เอ่ียมอ่ า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 1039/7 ม.1 ถ.ชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-437766



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท วีเฟส อินสตรูเม้นท์ จ ากัด นายธีรพล ยศเฟ่ืองขจร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 29/39 ถ.ราษฏร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 033-164669

2 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) นายศุภอรรถ หนูด้วง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 140/6 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายจักรชัย ใหม่ปาน

โทรศัพท์ 083-2289779

3 บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด นางสาวภัทรวดี เนตรประภิศ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวณัชชา วงศ์พิทักษ์

โทรศัพท์ 08-6308-8838

4 บริษัท เมเชอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวชิรวิทย์ เทียมสง่า ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 6/1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายกิตติศักด์ิ ถ่ินวิมล

โทรศัพท์ 038-688858

5 บริษัท เอซีอี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายนัธทวัฒน์ ศักด์ิเจริญ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 133/61 ม.2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 นางสาวสุรัสวดี ช่ืนโชติ

โทรศัพท์ 033-060412

6 บริษัท มาสเตอร์ โซลูช่ัน จ ากัด นางสาวกมลวรรณ สีสม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 41/19 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวเกวลี ศรแก้ว

โทรศัพท์ 038-691154

7 บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสาวชไบพร ฝ่ายราษี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 789/115-116 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 034-047281-5

**ไปกับ ชก.

8 บจก. วิซิส โซลูช่ัน แอนด์ โรโบติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) นายเตชินท์ พลแสน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 167 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวสาทิตา ธรรมปะละ

โทรศัพท์ 062-774-4464 นางสาวอรทัย เหลาคม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

9 บริษัท อาร์.ที.เค. เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จ ากัด นายศราวุฒิ ใคร่นุ่นน้อย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 88/236 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038- 112278

10 บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายประทีป เปรมเจริญ ปกติ ปวส.2

ช้ัน 1 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ เลขท่ี 53 ม.3 ถ.สุขุมวิท นายศุภกร ภังคะญาณ

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายอรุณรัชช์ แก่นทอง

โทรศัพท์ 038-344300

11 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จ ากัด นางสาวจรรยพร อุสันดร ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 87/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490900

12 บริษัท โมราวรรณ 2010 จ ากัด นางสาวชาติญา แผลงงาม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 159/94 ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาวสุกัญญา เกิดศิริ

โทรศัพท์ 091-8013585 นางสาวหทัยทิพย์ บุญธรรม

13 บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ากัด นายธนากร ศรีทวน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายพิรกฤษฎ์ อ านรรต

โทรศัพท์ 038-341792

14 บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวณัฐวรรณ บุญอาจ ปกติ ปวส.2

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง เทอร์มินอลเอ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 **ไปกับ ชอ.5

โทรศัพท์ 038-404700 ต่อ 1215

15 บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แอบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากัด นายองอาจ เช่ือมเนียม ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 700/274 , 700/275 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ 038-469300



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

16 บริษัท บลูเทค คอนโทรล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นางสาวธีรนาฎ ฉิมมาลา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 1001/505 ซ.นวมินทร์ 157 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ นายปุณยวีร์ อโนดาษ

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 นางสาววรัญญา ทิพดง

โทรศัพท์ 038-017127 นางสาวสมิตา ค าพิมูล

นายสรัญวิทย์ เฉ็งเจริญ

นางสาวสุธาวรรณ นามฉวี

17 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด นายพงศธร สอนดี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 2/8 ม.11 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสว่าง อ.ล าลูกกา นางสาวศุธิกาญจน์ หรบรรณ์

จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-0349199 , 02-5332190

18 บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ากัด นางสาวมัลลิกา เจ๊ะหมัด ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 48/124-125,126-127 ม.6 ต.บางรักใหญ่

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 064-9832695

19 บริษัท ไทยไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ากัด นางสาวชลธิดา พุดดี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 83/43 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธีรยุทธ เจียมเจริญ

โทรศัพท์ 033-001290

20 บริษัท เอ็บโบร วาวล์ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวอริสรา ไชยสลี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 34/3 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-345718

21 บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค้ทต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด นายสรวิศ กองศรี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 329/2-6 ม.6 ถ.สุรศักด์ิ - หนองค้อ

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 02-3355555 ต่อ 4455



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

22 บริษัท นีดักซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายชิตะภัทร นิลศรี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 62/10 ม.6 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 0-3896-3258-63

23 บริษัท ฟีดฟอเวิด จ ากัด นายพันทกานต์ จันทาม่วง ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 1/31-32 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 นายวรกฤษ อามกุล

โทรศัพท์ 038-876400

24 บริษัท ลีดอ ปิโตรเคม จ ากัด นายกฤษตะวัน ผลาวัน ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 89/9 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายชูเกียรติ สิงเคน

โทรศัพท์ 038-631158



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท เมเชอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวตะวัน สุทธิสถิตย์ ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 6/1 ซ.กอไผ่ ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนินพระ 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

โทรศัพท์ 038-688858

2 บริษัท ฟีดฟอเวิด จ ากัด นายวรกฤษ ฮามกุล ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 1/31-32 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-876400

3 บริษัท เอส.บี. แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จ ากัด นายวิศรุธ ลบแย้ม ทวิภาคี ปวส.2

348/10 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-684703

4 บริษัท เอส พี บี เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด นายธีรพงศ์ ยอดสร้อย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายปิยพัฒน์ มูลสวัสด์ิ

โทรศัพท์ 038-492577 นายสุทธิพงษ์ กูลจีรัง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม   ครูนิเทศ ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ยูเน่ียน คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายรชต  บาร์เร็ตต์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 142/153 หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายสุภัทรชัย  ฉายากุล

โทรศัพท์ 038-11822-24

2 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด (สาขาระยอง) นายณฤพล  องคะลอย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 267/127 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายรัชพล  ต้ังรัตนพล

Email recrayong@recndt.com นายอาชวิน  มุ่งหาแก้ว

โทรศัพท์ 033-650966

3 บริษัท สโนว์เฟซ จ ากัด นางสาวจิรัฏฐ์  รอดจู ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 261/11 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาวสิตานันท์  แก้ววิเชียร

โทรศัพท์ 038-060151 , 086-3252097

4 บริษัท วิศวกิจพัฒนา จ ากัด (ท่าเรือแหลมฉบัง) นายนราทิพย์  วงษ์ศรีแก้ว ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 220 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายภัทรพงศ์  พูลผล

โทรศัพท์ 038-401207

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เค. เมคคานิคส์เคิล เซอร์วิส นายณัฐนนท์  ถมเขียว ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 261/3 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายณัฐนันท์  ถมเขียว

โทรศัพท์ 038-048786 นายวรวุฒิ  ตรงใจ

นายเอกมงคล  คงโต

6 บริษัท ควอลลิเทค จ ากัด (มหาชน) นายวงศธร  บูรณะปรีชา ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 21/3 ต.พลา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-691408

ไปกับ NDT.5

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูกิติยากรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จ ากัด นายคมกริช สว่างศรี ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 78/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033-012484

2 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) นางสาวเยาวลักษ์ พฤกษาสระ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 32/24 อาคารชิโน - ไทยทาวเวอร์ ช้ัน 3 ถ.สุขุมวิท 21 นางสาวศศิวิมล บุนนาค

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-2601181

3 บริษัท ไทย เอ็นดีที จ ากัด (มหาชน) นายธนธร แสงใส ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 29 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายคเชนทร์ โอรักษ์

โทรศัพท์ 038-629226-7 นายชญานิน พลโคกก่อง

นางสาวทิพย์เกสร หลวงเอ่ียม

นายธนดล ม่ังค่ัง

นางสาวนฤลดา ไชยเหง้า

นางสาวนิรมล เข็มด้วง

นายชาญชัย ถนอมช่ือ

นางสาวญาดา แซ่ต๊ัน

นางสาวธัญญา วงศ์ไพศาล

นางสาวณัฐนรี มะปรางอ่อน

นางสาวณิชณัญ เจียมศักด์ิอารยะ

4 บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สาขาระยอง นายกิตติษฎินทร์ เซียงรัมย์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 35 ซ.หัวน้ าตก ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวนภัสสร ถาวรวงษ์

โทรศัพท์ 038-682208 นางสาววรดา ดวงรัศมี

นางสาวสโรชา ข าส าอางค์

นายสัญญา บุญมี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูกิติยากรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูกิติยากรณ์  รถทอง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

5 บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (สาขาศรีราชา) นายธีรภัทร์ สินธพรัตนะ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 88 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธนกฤต ช่วยแสง

โทรศัพท์ 081-3592594 นายธีรภัทร เชิดฉาย

นางสาวอธิชา ทับกลัด

นางสาวอ ามเรศ พยงค์งาม

6 บริษัท ควอลลิเทค จ ากัด (มหาชน) นางสาวศิริวรรณ วรรณศิริ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 21/3 ต.พลา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นายคมสิทธ์ิ รวมสุข

โทรศัพท์ 038-691408

ไปกับ ชช.5



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ช่ือ - สกุล นักศึกษา ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จ ากัด นางสาวณัชชา พานทอง ทวิภาคี ปวส.2

เลขท่ี 199/1 ซ.ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวณัชตชา อ่อนประดับกุล

โทรศัพท์ 038-490500 , 081-7614440 นางสาวณิชา ปิยะปราโมทย์

นายทิชานนท์ เพ็ชรนาค

นายธนาวุฒิ ทองระอา

นายพงศกร บัวช่ืน

นายพุฒิพงษ์ ลอออินทร์

นางสาววราภรณ์ พุกปาน

นายสยุมภู จันทร์ข า

นายสุทธินนท์ ด้วงพรมมา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (SCG) (ระบบทวิภาคี)  ครูนิเทศ ครูวิรุณชัย  คล้ายเดือน



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายฐิติรัฐ ใจกว้าง ปกติ ปวส.2

ฝ่ายช่าง (ดอนเมือง) เลขท่ี 222 ถ.วิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-5638836

2 กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ นายศุภวิชญ์ คงทัศน์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 70 ม.2 ต.พลา จ.ระยอง 21130 นายวนัส หมิวกระโทก

โทรศัพท์ 038-245194

3 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  (MD-1) นายณัฐพงษ์ สนามไชย ปกติ ปวส.2

เลขท่ี - นายนราธิป หม่ันจ ารูญ

Email - นายพงศ์พิสุทธ์ิ ศิริตันหยง

โทรศัพท์ นายพีรพล พยัคใหม่

นายภูชิชย์ สุขใจ

นายสหรัถ โลมาทอง

นายอ านาจ นิลชา

นางสาววรรณภา ลือชา

4 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (MD-3) นายกฤตภาส ชมภูมาตย์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 222 ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กทม. 10210 นายบุญญาศักด์ิ ละเอียดจิตต์

Email - นางสาวพรญาณี ถาวรสกุลรัตน์

โทรศัพท์ 02-5638014 นางสาวชลลดา เสมสมบูรณ์

นายทนง ดียางหวาย

นางสาวสุรีพร โพธ์ิสิงห์

5 กองซ่อมอากาศยานข้ันโรงงานข้ัน ๒ ฝ่ายช่าง นายทิด แสนองค์ ปกติ ปวส.2

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายพนธกร เล็กพงษ์

เลขท่ี 222 ม.10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง นายภควัฒน์ สอนจรูญ

โทรศัพท์ 02-5638368

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง

ช่ือ - สกุล นักศึกษา

6 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) นายกิตติธัช ประวิงรัตน์ ปกติ ปวส.2

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา นายขวัญชัย ไม้สูง

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

นางสาวชลดา ส าเนียงเสนาะ

นายธนวัฒน์ พรมมา

นายพงศกร นวลสนอง

นายภัทรพล สงวนมาก

นายกริษณุ แซ่ต่ัน

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัทมพรหม

นายณัฐพล สุวรรณ

นายณัฐวุฒิ แซ่ไหล

นายนครินทร์ ปัญญาเครือ

นายปฏิพัทธ์ ผสมมี

นายพุทธิพงษ์ คีหะกูล

นายรชต ไขลายหงษ์

นายวีรภัทร ศรีสุข

นางสาวสมิตรา ขันทอง

นายอัครวัฒน์ จันทร์คล้าย

นายอิทธิพัทธ์ บุญรอด



ท่ี ช่ือ - ท่ีต้ังสถานประกอบการ ระบบ ระดับช้ัน

1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) นายสุกฤษฎ์ิ สันติธาราภรณ์ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 1000 อาคารบีทีเอส ถนนพหลโยธิน 18/1 แขวงลาดยาว นายวราพงษ์ เฟ่ืองย้อย

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 นายวรสิทธ์ิ ศรีผูย

โทรศัพท์ 0-2617-7300 นายณัฐภัทร มีสุข

2 แผนกวิชาระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายณัฐภัทร แย้มภู่ ปกติ ปวส.2

เลขท่ี 193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายประพันธ์ พิเนตรโชติ

โทรศัพท์ 038-238398

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กลุ่มท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564

สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง (ระบบปกติ)  ครูนิเทศ ครูชัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธ์ิ

ช่ือ - สกุล นักศึกษา



 

 

 

ส่วนที่ 8 ข้อมลูอาคารสถานที่ 



 



 

 

 

ส่วนที่ 9 ข้อมลูทางสังคม 



จังหวัดชลบุรี 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 
ตัวชี้วัด ๑.๑   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๒   รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๓   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๔   จำนวนโครงการถนนที่ก่อสร้างและบำรุงรักษาเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๕   สถานพยาบาลได้รับรองคุณภาพ HA เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
ตัวชี้ วั ด  ๑.๖    เด็กและวั ย แรงงา น มีควา มรู้ แ ละทั กษะเป็ น ไป ตามความต้องกา รของ

ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ตัวชี้วัด ๑.๗  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัด ๑.๘   พ้ืนที่ป่าต้นน้ำเพ่ิมขึ้น 

 
ตราประจำจังหวัดชลบุรี 

ตราจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล  แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญ  
2 ประการของจังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดม
สมบูรณ์  และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล”  หมายถึงเขาสามมุข   อันเป็นที่ ต้ังของ
ศาล เจ้า แม่สา มมุขอันศักด์ิสิ ทธิ์   เป็ นที่ เคารพของชาวชลบุ รี   ตลอดจน
ประชาชนทั่ วไป   ซ่ึงต่างมีความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแ ม่สามมุขสามารถ    
ดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ 
ได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล   เขาสามมุขจึง
กลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดย
ตลอด 

 
คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี 

“ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน  จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย” 
 
 



ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่า  ชื่อ วิทยาศาสตร์  Pterocarpus   
Macrocarpus  Kurz  พ รรณ ไม้ ชนิ ดนี้ จั ดอยู่ ใน ว งศ์ถั่ ว   (Papilionoideae)  เป็ น ไม้ยื น ต้นขน า ด
ใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ   มี
ดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน   โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ   กลีบดอกสีเหลือง
อ่อน  และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ   สำ หรั บการนำ ไปใช้ ป ระโยชน์   เช่น   เนื้อ ไม้ใช้ ปลู กสร้า งอา คา ร
บ้านเรือน  แก่นให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า   เปลือกให้น้ำฝาดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี   ใบผสมกับน้ำใช้สระ
ผม  และประโยชน์ ในทา งสมุนไพร   คือ   แก่นมีรสขมฝาดร้ อน   ใช้บ ำรุงโลหิต   แก้กระษัย  แก้
คุดทะราด  แก้ผื่นคัน  และขับปัสสาวะพิการ 
 
ท่ีตั้ง และอาณาเขต 

จังหวัดชลบุ รี ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย   หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่า ว
ไท ย   ป ระ มา ณ เส้ น รุ้ งที่  12  องศ า   30  ลิ ป ด า -13 อ งศ า   43 ลิ ป ดา เห นื อ   แล ะเส้ น แ ว ง
ที ่ 100  องศา   45  ลิปดา -101 องศา 45  ลิปดาตะวันออก  ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา-ตราด)  รวมระยะทางประมาณ 81  กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมี
เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 45 นาทีเท่านั้น 

จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ท้ังสิ้น 2,726,875  ไร่ (4,363  ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทย  (พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ  320,696,875 ไร่  หรือ  513,115  ตารางกิโลเมตร) 
  ทิศเหนือ             ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต้                 ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก         ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 



เขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน  การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ เทศบาลเมือง 10 แห่ง  เทศบาลตำบล  35  แห่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบล  50  แห่ง  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ  เมืองพัทยา  แยกจากการปกครองของ
อำเภอบางละมุง  เนื่องจากเป็ นเมืองท่องเที่ ยวระดับนานาชาติ  ซ่ึ งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
       อำเภอทั้ง  11 ของจังหวั ดชลบุรี   ได้แ ก่  อำเภอเมืองชลบุรี   อำ เภอพนัสนิ คม   อำเภอ            
พานทอง  อำเภอบ้านบึง  อำเภอศรีราชา   อำเภอเกาะจันทร์  อำเภอบ่อทอง  อำเภอหนองใหญ่  อำเภอ
บางละมุง  อำเภอสัตหีบ  และอำเภอเกาะสีชัง 
 

ประวัติเมืองชล 
จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ ต้ังแต่สมัยทวารวดี   ขอม  และ

สุโขทัย  แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ 
โดยในทำเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยากำหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา  ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อ
ตำบลสำคัญของชลบุรีปรากฏอยู่   เรียงจากเหนือลงใต้  คือ เมืองบางทราย   เมืองบางปลาสร้อย   เมือง
บางพระเรือ  (ปัจจุบันคือบางพระ) และเมืองบางละมุง  แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วย
ทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล  มีการทำไร่  ทำนา ทำสวน  และออกทะเลมาแต่เดิม  นอกจากนี้ยังมีการ
ติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือสำเภาเข้ามาค้าขายกับกรุงสยามด้วย  

ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี   มีผู้คนอาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว   คือสามารถ
ย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด  เช่น บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชนกลุ่ม
นี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและกำไล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซ่ึงมีลายที่เกิด



จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง  นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย  ปู  และปลาอีก
ด้วย   เม่ือปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดสำรวจที่ตำบลพนมดี อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณ
ก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี  ทำให้สันนิษฐานได้ว่า  ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี  อดีต
เคยเป็นที่ ต้ังเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง  ได้แก่  เมืองพระรถ  เมืองศรีพโล  และ เมืองพญา
แร่  โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
 

เมืองพระรถ 
ในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี ประมาณ 1,400-700 ปีก่อน บริเวณตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอ

พนัสนิคมในปัจจุบัน มีร่องรอยของเมืองใหญ่ชื่อ “เมืองพระรถ” ต้ังอยู่ในที่ราบลุ่มซ่ึงแม่น้ำหลายสายไหลมา
บรรจบกันเป็นแม่น้ำพานทอง โดยสามารถใช้แม่น้ำสายนี้เป็นทางคมนาคมติดต่อกับเมืองศรีมโหสถใน
จังหวัดปร าจีนบุรี (ปัจจุ บันคือบริเวณบ้ านสระมะเขือ   บ้ านโคกวัด และบ้ านหนองสะแก อำเภอ
ศรีมโหสถ)  จนไปถึงอำเภออรัญประเทศได้   อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินเท้าเชื่อมไปถึงจังหวัดระยองและ
จันทบุรี  ผ่านเมืองพญาเร่ ซ่ึงเป็นเมืองโบราณสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชลบุรี   เมืองพระรถจึงกลายเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมของชลบุรีในยุคนั้น 

นอกจากนี้  นักโบราณคดียังสำรวจพบว่าเมืองพระรถเป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพโล หรือ
เก่ากว่าเล็กน้อย  เนื่องจากปรากฏว่ามีทางเดินโบราณเชื่อมต่อสองเมืองนี้ในระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร 
 

เมืองศรีพโล 
“เมืองศรีพโล” ต้ังอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณา

เขตจรดตำบลบางทรายในปัจจุบัน  เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคำ สัมฤทธิ์ 
แก้วผลึก ขันทองคำ ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน และก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าเมืองศรีพโลเป็นเมืองในสมัยขอมเรืองอำนาจแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ และอาจจะมี
อายุ ร่วมสมัย กับลพบุรี ซ่ึงอยู่หลังยุ คอู่ทอง   และก่อนยุคอยุ ธยาคือประมาณปี  พ.ศ. 1600-1900 
  จากการขุดค้นทางโบราณคดีทำให้ทราบว่า   ตัวเมืองศรีพโลต้ังอยู่ใกล้กับปากน้ำบางปะกง   โดย
เม่ือประมาณ 600 ปีก่อนในสมัยสุโขทัย  เมืองนี้ มีฐานะเป็นเมืองท่าชายทะเลที่ม่ังค่ัง  เปิดรับเรือสำเภาจาก
จีน กัมพูชา และเวียดนาม ให้มาจอดพักก่อนเดินทางต่อไปยังปากน้ำเจ้าพระยา (เป็นที่น่าเสียดายว่ากำแพง
เมืองศรีพโลได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นจากการก่อสร้างถนนสุขุมวิท จึงไม่เหลือร่องรอยทางโบราณคดีไว้ให้
ศึกษา)  ต่อมาในสมัยอยุธยาเมืองศรีพโลก็ค่อยๆหมดความสำคัญลง อาจเพราะปากแม่น้ำต้ืนเขินจากการ
พัดพาสะสมของตะกอนจำนวนมหาศาล   ประชาชนจึงย้ายถิ่นฐานลงมาสร้างเมืองใหม่ที่  “บางปลา
สร้อย” ซ่ึงก็คือ “เมืองชลบุรี”  ในปัจจุบัน (วัดใหญ่อินทารามในตัวเมืองชลบุรีปัจจุบัน ยังปรากฏภาพ
จิตรกรรมฝาผนังการค้าขายระหว่างคนไทย จีน  และฝรั่ง  บ่งบอกถึงบรรยากาศการค้าขายอันคึกคักใน
อดีต) 



เมืองพญาเร่ 
“เมืองพญาเร่” ต้ังอยู่ในเขตตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง เป็นเมืองยุคทวารวดีเช่นเดียวกับเมือง

พระรถ  เมืองนี้ต้ังอยู่ในเขตที่สูง ห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี   
2 ชั้น ชั้นแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมาณ 600 เมตร โดยคูเมืองและคัน
ดินของตัวเมืองชั้นนอกทางด้านเหนือยังคงปรากฏเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 

เมืองพญาเร่มีการติดต่อกับเมืองพระรถอยู่เนืองๆโดยใช้คลองหลวงเป็นเส้นทางสัญจร   ปัจจุบัน  
ลำคลองนี้ยังคงอยู่  โดยเป็นคลองสายสำคัญและมีความยาวท่ีสุดของจังหวัดชลบุรี   ทุกวันนี้การทำนาใน
อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง  ยังคงอาศัยน้ำจากคลองนี้   เนื่องจากมีแควหลายสายแตกสาขา
ออกไป  แควใหญ่ที่สุด  คือ  แควท่ีเกิดจากทิวเขาป่าแดง 
 

สมัยกรุงศรีอยุธยา  
เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทำเนียบศักดินาหัวเมือง ตราเม่ือ พ.ศ. 1919 มีฐานะเป็นเมือง

จัตวา ผู้รักษาเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร”  ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะง่ัว) ในปี พ.ศ. 2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกทัพพม่าล้อมอยู่นั้น กรมหม่ืน
พิพิธซ่ึงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา     
ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัวเมืองภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง 
ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพ  อ้างว่าจะยกไปช่วยกรุงศรีอยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้
การสนับสนุนเข้าร่วมทัพเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งเมืองชลบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง  

เม่ือกรมหม่ืนเทพพิพิธยกไพร่พลไปต้ังม่ันที่ปราจีนบุรีแล้ว   จึงมีหนังสือกราบบั งคมทูลพระ
เจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ ณ กรุงศรีอยุธยา ขออาสาช่วยป้องกันพระนคร แต่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ทรง
พระราชดำริว่า กรมหม่ืนเทพพิพิธเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงจนถูกเนรเทศมาแล้วครั้งหนึ่ง การที่มาเรียกระดม
ผู้คนเข้าเป็นกองทัพโดยพลการครั้งนี้ก็เป็นการทำผิดกฎมณเทียรบาล จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพจากกรุง
ศรีอยุธยาไปปราบกรมหม่ืนเทพพิพิธจนบอบช้ำ จากนั้นพม่ายังได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีกองทัพกรมหม่ืนพิพิธ
จนแตกพ่าย  จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเม่ือ พ.ศ. 2310 ชาวชลบุรีได้ให้ความร่วมมือกับสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิด  จนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้สำเร็จ 
 

สมัยกรุงรัตโกสินทร์ 
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระอินทอาษาชาวเมืองเวียงจันทน์   ได้พา

ชาวลาวจำนวนหนึ่งอพยพเข้ามาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไปต้ังถิ่นอาศัย
อยู่ระหว่างเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปัจจุบัน)   ครั้นต่อมาสมัยรัชกาลที่          
4-6  พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของสยาม  ได้เสด็จประพาสชลบุรีหลายหน เนื่องจากชลบุรี
เป็นเมืองชายทะเลที่มีทัศนียภาพงดงาม  เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
มากนัก 



 จนถึงปี พ.ศ. 2350 พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)  รัตนกวีของไทย ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร 
ไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงกล่าวถึงเมืองต่างๆ เม่ือเข้าถึงเขต
จังหวัดชลบุรีตามลำดับจากเหนือไปใต้  คือ บางปลาสร้อย  หนองมน  บ้านไร่  บางพระ  บางละมุง  นา
เกลือ  พัทยา   นาจอมเทียน  ห้วยขวาง  และหนองชะแง้ว (ปัจจุบันเรียกบ้านชากแง้ว อยู่ในเขตอำเภอบาง
ละมุง ซ่ึงเป็นทางที่จะไปอำเภอแกลง จังหวัดระยองได้)  

ในช่วง พ.ศ. 2437 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทร ง
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรที่เป็นหัวเมืองเล็กๆแบบโบราณ ยุบรวมเข้าด้วยกัน ให้อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว  ดังมีบันทึกว่า “รวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะ
กง คือ เมืองปราจีนบุรี 1 เมืองนครนายก 1 เมืองพนมสารคาม 1 เมืองฉะเชิงเทรา 1 รวม 4 หัวเมือง    
เป็นเมืองมณฑล 1 เรียกว่า มณฑลปราจีน” ต้ังที่ว่าการมณฑล ณ เมืองปราจีน ต่อเม่ือโอนหัวเมืองใน
กรมท่ามาขึ้นกระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ทำการมณฑลลงมาต้ังที่ เมืองฉะเชิงเทรา   เพราะขยายอาณาเขต
มณฑลต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี   และเมืองบางละมุง  เพ่ิมให้อีก 3 รวมเป็น 7 
เมืองด้วยกัน แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม  

ครั้นถึงช่วงปี พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงรวมมณฑลจัดต้ังขึ้นเป็น  “ภาค” โดยมีอุปราช
เป็นผู้ปกครอง  มีอำนาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วย กัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน 
และภาคตะวันตก สำหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิม เรียกว่ามณฑลอยุธยา มี อุปราชปกครอง
แทนสมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาคและมีตำแหน่งอุปราชเช่นนี้ยกเลิกเม่ือวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม ในลักษณะที่มีจำนวนมาก
ถึง 20 มณฑล และภายใน 10 ปีต่อมา คือก่อน พ.ศ. 2475 ได้ยุบลงเหลือเพียง 10 มณฑลเป็นครั้งสุดท้าย 

สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 
1. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา  พ้ืนที่ซ่ึงปัจจุบันเป็นจังหวัดชลบุรีมีเมืองศรีพโลและเมืองพระรถต้ังอยู่

แล้ว โดยทุกวันนี้ยังมีหลักฐานความเป็นเมืองบางอย่างปรากฏชัดอยู่ 
2. ยุคกรุงศรีอยุธยา  เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอาจเสื่อมไปแล้ว  และมีชุมชนที่รวมกันอยู่หลาย

จุด ในลักษณะเป็นบ้าน เมือง   อาทิ  บางทราย  บางปลาสร้ อย   บางพระเรือ  บางละมุง  ฯลฯ 
           3. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์  แบ่งเป็น 3 ช่วงย่อยๆ  ได้แก่ 

 

ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. 2440 หรือ ร.ศ. 115) ช่วงนี้จังหวัดชลบุรียังไม่เกิดขึ้น   แต่ได้มีเมืองต่างๆ ในพ้ืนที่
เกิดขึ้นแล้ว  คือ  เมืองบางปลาสร้อย  เมืองพนัสนิคม  และเมืองบางละมุง 
 

ช่วงสอง  (หลัง พ.ศ. 2440-2475) ขณะนั้นคำว่า  “จังหวัด” มีใช้แห่งเดียวในราชอาณาจักร คือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เข้าใจว่าคำว่า “เมืองชลบุรี”  มีชื่อเรียกในช่วงนี้ โดยมีอำเภอเมืองบางปลาสร้อย (ที่ต้ังตัว
เมือง) อำเภอพานทอง  อำเภอบางละมุง  และอำเภอพนัสนิคม  อยู่ในเขตการปกครองระยะต้น  ต่อมาใน
ระยะหลังปี พ.ศ. 2460  จึงมีอำเภอศรีราชาและอำเภออ่ืนๆ   เกิดขึ้นรวมกันอยู่ในเขตเมืองชลบุรี  
 



ช่วงสาม  (ต้ังแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองประเทศครั้งใหญ่ จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ  “เมือง” ทั่วราชอาณาจักร  แล้วต้ังขึ้น
เป็น “จังหวัด” แทน โดยมีข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา เมืองชลบุรีจึงกลายเป็น
จังหวัดชลบุรี  และเปลี่ยนข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

  ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  1,509,125  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซ่ึงส่วน
หนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเม่ือพูดถึงผู้คนพ้ืน
ถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทำปศุสัตว์ และทำเหมืองแร่ 
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลด้ังเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออ ม  เอาการเอา
งาน หนักเอาเบาสู้  มีความเป็นมิตร  และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของ
ชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนด้ังเดิม ทว่าคน
เมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมา
ในรูปแบบงานเทศกาลประจำปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้าน และงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งาน
ประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอำเภอศรีราชา 
งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสนาน รวมถึงงานแห่ พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น 
เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 
 

คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือนับถือศาสนา
คริสต์  อิสลาม  และอ่ืนๆ  โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือ
ด้วย เช่น เม่ือถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่ม
ขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บำเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี หรือ 
อีกตัวอย่างหนึ่งที่ เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข  เพ่ือสักการะและขอพรจากเจ้า
แม่สามมุข บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสน และอ่างศิลา สองตัวอย่างนี้คือความเชื่อของชาว
จีนที่ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถิ่น  จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 

ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว  
ซ่ึงเชี่ยวชาญการค้า และมีบทบาทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  และเข้ามา
ต้ังถิ่นฐานในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทำการค้า และ
ประมงอย่างกว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นำอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่ม
อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายแถบอำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้า
มาในสมัยรัชกาลที่ 5 มักทำอาชีพปลูกผัก และเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สำหรับชนชาวลาวนั้นอพยพ
เข้ามาช่วงรัชกาลที่ 3 มีอาชีพทำไร่ ทำนา และมีความสามารถพิเศษในการทำหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาว



มุสลิมอพยพเข้ามาต้ังแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันมีอาชีพทำสวนผลไม้ ไร่มันสำปะหลัง   และค้าขายใน
ตลาด  เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศาสนา 

 

ศักยภาพ และความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว จึงกลายเป็นต้นทุนที่ม่ังค่ัง
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตู
ออกสู่สังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ... 
 
การเดินทาง 

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่ มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ  โดยมีระบบการคมนาคม
ขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน  ทั้งการขนส่งทางบก   ทางเรือ  และทางอากาศ  รวมทั้งมีการขนส่งทาง
ท่อสำหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ำมันและสารเคมี  การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันอาศัย
ทางบกเป็นหลัก  นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรือและทางอากาศ   ซ่ึงสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

การขนส่งทางอากาศ 
จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แห่งคือ สนามฝึกบินบางพระ  และสนามบินอู่ตะเภา  โดยสนามฝึกบินบางพระ
ต้ังอยู่ในอำเภอศรีราชา  เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศ
เพ่ือการพาณิชย์ทั่วไป 
 

การขนส่งทางน้ำ 
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์เอ้ืออำนวยต่อการขนส่งทางทะเล   กล่าวคือด้านตะวันตกของ
จังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยหลายแห่งเป็นชายหาดที่งดงาม และบาง
แห่งเหมาะจะเป็นท่าจอดเรือ  ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือ
สินค้า   ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชนและท่าเทียบเรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ รวมถึง
การขนส่งสินค้าเลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ 
 

การขนส่งทางรถไฟ 
การขนส่งทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัยเส้นทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ -
ฉะเชิงเทรา -อำเภอศรีราชา  เม่ือรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้น     เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ 
ท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 
 

 
 



การขนส่งทางรถยนต์ 
การขนส่งทางรถยนต์เป็นระบบการคมนาคมสำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี  และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆใน
ปัจจุบัน โครงข่ายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็น
ระยะทาง 745.497 กิโลเมตร  เป็นทางหลวงแผ่นดินรวมระยะทาง 745.497 กิโลเมตร และระยะทางต่อ 2 
ช่องจราจรคิดเป็นระยะทาง  1,191.408  กิโลเมตร 
 
ระยะทางจากอำเภอเมืองฯ  ไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี 
บ้านบึง 10.03   กิโลเมตร 
พนัสนิคม 26.28  กิโลเมตร 
ศรีราชา 23.98  กิโลเมตร 
พานทอง 23.48 กิโลเมตร 
บางละมุง 47.25 กิโลเมตร 
เกาะสีชัง  24.05 กิโลเมตร 
เกาะจันทร์  49.65 กิโลเมตร 
หนองใหญ่ 53.45 กิโลเมตร 
บ่อทอง 59.16 กิโลเมตร 
สัตหีบ  85.85  กิโลเมตร 
 
ระยะทางจากจังหวัดชลบุรี  ไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
ฉะเชิงเทรา 43 กิโลเมตร 
สมุทรปราการ 64  กิโลเมตร 
ระยอง     98  กิโลเมตร 
จันทบุรี  164 กิโลเมตร 
ตราด   234 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

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



อำเภอสัตหีบ 

 
ประวัติความเป็นมาของอำเภอสัตหีบ 
 

 เม่ือปี พ.ศ. 2480  ได้ก่อต้ังเป็นก่ิงอำเภอ และได้ก่อต้ังขึ้นเป็นอำเภอเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2496  โดยมีนายอำเภอคนแรกชื่อ นาย.ชุมพล อุทยานิก  และในปัจจุบันที่ว่าการของอำเภอสัตหีบต้ังอยู่ที่   

ถนนเลียบชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบสัตหีบ เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูก 

สลับซับซ้อน อากาศร่มรื่นมีทะเลและอ่าวท่ีสวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวท่ัวไป อาทิเช่น  อ่าวดงตาล 

หาดทรายสวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม  หรือในชื่อเดิมว่า "อ่าวตากัน"  ซ่ึงใน

ปัจจุบันเป็นสถานที่ต้ังกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซ่ึงอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาเก่าแก่ว่า "ตากัน" เป็นผู้

มาต้ังรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่งนี้ มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่าเรือต่าง ๆ  

ที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้ มีวิชาอาคมและมีความ  สามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมาต้ังรกรากที่     

สัตหีบแห่งนี้  และต่อมาเสด็จกรมหลวง  ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ได้เห็นความเหมาะสมของอำเภอสัตหี บ      

เพ่ือปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือและได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลาย

อย่าง การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือทำประโยชน์ของทหารเรือ จึงทำให้ตากันต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ ถ้า

พิเคราะห์คำว่า "สัตหีบ" หลายท่านให้ความเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด  "หีบ" ก็หมายถึง หีบ ก็น่าจะแปลว่า 

หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้  นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพ่ือหลบหนียักษ์ 

ตามตำนานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย 

สภาพท่ัวไปของอำเภอสัตหีบ 
                ขนาดที่ ต้ังและอาณาเขตระยะทางจากอำเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดชลบุรี   ระยะทาง 
ประมาณ 86  กิโลเมตร และจากอำเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดระยอง  ประมาณ  48  กิโลเมตร 
อำเภอสัตหีบ แบ่งการปกครองออกเป็น 5  ตำบล  41 หมู่บ้าน 

                1) ตำบลสัตหีบ  ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน  9 หมู่บ้าน 

                2) ตำบลบางเสร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน 

                3) ตำบลนาจอมเทียน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน  9 หมู่บ้าน 

               4) ตำบลพลูตาหลวง   ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน  8 หมู่บ้าน 

               5) ตำบลแสมสาร ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน  4 หมู่บ้าน 

และจำนวนประชากรทั้งสิ้นในอำเภอสัตหีบมีจำนวน 117,345 คน (ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้) 
 



ขอบเขตอำเภอสัตหีบ 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศใต้ จรดอ่าวไทย 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ และตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย 
 
สภาพภูมิประเทศสัตหีบ 
                   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสัตหีบเป็นพ้ืนที่เขาและเป็นเนินติดทะเล  และเป็นพ้ืนทราย
ประมาณ 1 ใน 3  ของพ้ืนที่ท้ังหมด  และพ้ืนดินเป็นดินปนทราย  ไม่มีลำน้ำที่สำคัญ มีแต่ลำห้วย ไม่มีภูเขา
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่มีแต่ภูเขาขนาดกลางและภูเขาขนาดเล็กโดยทั่วไปของพ้ืนที่ 
 
สภาพภูมิอากาศสัตหีบ 
                   อำเภอสัตหีบ ในช่ วงฤดูหนาว จ ะเริ่มต้ั งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
อำเภอสัตหีบในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  และอำเภอสัตหีบในช่วงฤดูฝน       
จะเริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
 
ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ 
                     อำเภอสัตหีบมีป่าไม้ มีป่าเขาชีโอนซ่ึงเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ และยังไม่มีการสำรวจแหล่งแร่ 
ส่วนโบราณวัตถุ  มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของอำเภอสัตหีบ ได้แก่ รูปปั้นของหลวงปู่อ๋ี ที่วัดสัตหีบ และรูปจำลองของ
สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิที่ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะหนองตะเคียน 

 
คำขวัญอำเภอสัตหีบ  

 

    อนุรักษ์เต่าทะเล          เสน่ห์ธรรมชาติ 
                      อภิวาทหลวงปู่อ๋ี         เขาชีจรรย์พระใหญ่ 
                      ไหว้กรมหลวงชุมพร    ถ่ินขจรราชนาวี 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 10 แหล่งที่มาของขอ้มูล 



 

คณะผูด้ ำเนินงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นางอรทัย              โยธินรุ่งเรือง สุดสวงน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
2. นายสุนทร              เรืองวัฒนานนท์   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. นายเอกราช            เจริญสวัสดิ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายเรืองยศ            รัตนพงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5. นางสาวชุติมา          โชคกนกวัฒนา  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย ์  หัวหน้างานบุคลากร 
2. นายเจษฎา        รัตนปราการ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. นายศุภชัย        ถึงเจริญ   หัวหน้างานทะเบียน 
4. นายฉัตรชัย        ฤกษ์สังเกตุ   หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางอนุธิดา        ทองพรวน   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
6. นายสมหมาย        สมแก้ว   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7. นายประจวบ        นากร   หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
8. นางธนัชพร        เมฆศิรินภาพงศ์  หัวหน้างานบัญชี 
9. นางสาวสุจิตรา        ยวนใจ   หัวหน้างานการเงิน 

 

คณะผู้จัดท ำข้อมูลสถำนศึกษำ 
1. นางสาวชุติมา            โชคกนกวัฒนา   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. นางกฤตาณัฐ             ผ่องศรี    หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. นายณัฐพล                ชมอินทร์   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
4. นายอภิชาติ               สมเชือ้   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. นายอภิพัฒน์กิจ          แก้วเนียม   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
6. นางสาวศิรินันท์          บวัแก้ว    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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