
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

 เอกสารเล่มนี้ได้จัดทำข้ึน เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
ได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน เพื่อให้การแสดงข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์ใน
การเก็บข้อมูลต่อไป 
 

 ข้อมูลที่ได้นำมาบรรจุไว้มีทั้งหมด 10 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
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 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 



 
 

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 
 
 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 เข้ารับเกียรติบัตรและราง วัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 

 
ข้อมูลที่ตั้ง 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ชื่อภาษาอังกฤษ  THAI-AUSTRIAN TECHNICAL COLLEGE 
ที่ตั้งสถานศึกษา  193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
เนื้อท่ี   64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 
โทรศัพท์  038-238398, 038-238527 
โทรสาร   038-237268 
เว็บไซต์   www.tatc.ac.th 
อีเมล   saraban@tatc.ac.th 
 



 
 

 
 
 

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 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พ.ศ.2564 

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายบดรีฏัฐ์  ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ ์

 

  งานบริหารงานทัว่ไป 
  นายชาญณรงค์  ทองจันทร ์

  งานบุคลากร 
  นางวรกญัญา  ขวัญม่วง 

  งานการเงิน 
  นางปริญญารัตน์  แก้วยศ 

  งานบัญช ี
  นางภัทรานษิฐ์  สุต ิ

  งานพัสด ุ
  นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 

  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 

  นายชูสกุล  พรหมมาศ 

  งานปกครอง 
  นายนาวี   นาวินทรานนท ์

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นางสาววรินทร  พระประเสริฐ 

  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

  งานครูที่ปรึกษา 
  นางสุภาวิณ ี ถึงเจริญ  

  งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
  นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน์ 
 
  งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 
  นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม 

  งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
  นายสมหมาย   สมแก้ว 

  แผนกวิชา 

  งานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
  นางสาวปาริฉัตร์  สขุเจริญ 

  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
  นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 

  งานสื่อสารการเรียนการสอน 
  นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย ์

  งานวัดผลและประเมินผล 
  นายนพพร  น้อยวัฒนกุล 

นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 



 

 

 

แผนภูมิผู้บริหารวทิยาลัยเทคนิคสัตหบี 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายเรืองยศ  รัตนพงษ์ 

รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวชุติมา  โชคกนกวัฒนา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกราช  เจริญสวัสดิ ์
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบดีรัฏฐ์  ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ ์

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 



 

 

 

                แผนภูมิบรหิารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นางสาวปาริฉัตร ์ สุขเจริญ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางจันทนา มงคลพงษ์ 
- นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 
- นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
- นางอนุธิดา  ทองพรวน 
- นายทรงวุฒิ  กาฝาก 
(ประสานงานโรงเรียนพลูตาหลวง) 
- นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
(ประสานงานโรงเรียนสัตหีบ เขต
ฐานทัพเรือสัตหีบ) 
- นายเสกสรรค์  สุติ 
(ประสานงานโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม) 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพิชานันต์  คำมันรัฐิวุฒิ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร   นอ้ยวัฒนกุล 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวปาริฉัตร์   สุขเจริญ 
- นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ 
- นางสุกาญจน์ดา   สายคำวงษ์ 
- นายกฤตพร  พันธุ์ใหม่ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวจุรีมาศ ปิ่นแก้ว 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวสุรีย์พร  บุญน้ำชู 
- นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายประพันธ์  จันทร์งาม 
- นางสาวศศิวิมล  มนัทยา 

งานอาชีวศกึษา 
ระบบทวภิาค ี

นายสมหมาย  สมแกว้ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายเทิดศักด์ิ  เงินมูล 
- นางพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ 
- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- นางสาวศศิกานต์  จันทรส์มปอง 
- นายวรพล  พลชาสารนิจ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวสุดารัตน์ ขำวัฒนพันธุ์ 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี 
- นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 
- นายสมเกียรติ  สมพอง 
- นางสาวนันทิยา  อู่ทอง 
- นายชาตรี  งามดังนาค 
- นายนพนันท์ สุดาทิพย์ 
- นายทรงพล  บูรณะสุข 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายประพันธ์  จันทร์งาม 
- นางสาวศศิวิมล  มนัทยา 
 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - นายถนัด  เฟืองมะลิ 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
   - นายวีระพรรณ  กระจับเงนิ 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   - นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
   - นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร 
แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 
   - นายปรัชญา  สุขนิ่ม 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - นายทองคำ   แก้วสุข 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   - นางสาววิภารัตน์  ชาวสวน 
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
   - นางรุง่ทิวา   สาริยะสุนทร 
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
   - นายไพโรจน์   ครองตน 
แผนกวิชาช่างอากาศยาน 
   - นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
   - นายสมบัติ   อินยิน 
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   - นายปพนพัทธ์  พิมพ์คต 

 
 

 

หัวหน้าแผนก/แผนกวิชา 

แผนกวิชาชา่งเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

   - ว่าทีร่้อยตรชีัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธิ์ 
แผนกวิชาธุรกิจการบิน 
   - นายปิติภัทร  ศรีคำภา 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - นางจันทนา   มงคลพงษ ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - นางกชพร  รัตนปราการ 
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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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายบดีรฏัฐ์   ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 
- นางสาวละมุล  นากร 
- นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ 
- นางสาวสุภาวดี  กัญญาภู 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวเบญจมาศ  กิจธรรมเจริญ 

- นางวรรณวิไล  ครุฑธา 

 

งานบุคลากร 
นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางอัจฉรา  นาคอ้าย 
- นางสาวปาริฉัตร์  สุขเจริญ 
- นางจินตนา  จินดาศรี 
- นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง 
- นางสาวสุรีย์พร  บุญน้ำชู 
- นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาล 

- นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ 
- นางสาวละมุล  นากร 
เจ้าหน้าท่ี 

- นางดาวเรือง  ศรีพงศ์สุทธิ์ 

 

งานการเงิน 
นางปริญญารัตน์  แก้วยศ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสุภาวิณี  ถึงเจริญ 
- นางสาววรัญญา สร้อยจิตร 

- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- นางสาวรัตนพร เกลี้ยงมีศรี 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวนุสรา  ทองมา 
- นางสาวดารณี  ตินตะบุระ 
- นางสาวเสาวนีย์  โพธิกุล 

 

งานทะเบยีน 
นายศุภชยั  ถึงเจริญ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายนพพล สุภารักษ์ 
- นางสาวปาณิสรา  ต้ังมั่นสกุล 
- นางสาววัจนา เจริญสวัสด์ิ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางชุลีพร   รุหการ 
- นางสาวรัตติกาล โคตรชาลี 
- นางสาวพิไลพร  ทินสี 
- นางสาวอารีย์รักษ์  ปัตถาวะโร 

 

งานการบญัช ี
นางภัทรานิษฐ์  สุติ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวเตือนใจ  ภักดีล้น 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางธันย์ญดา ศรีคำ 

 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวสรุีย์พร  บุญน้ำช ู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พ่วงพิทักษ์ 
- นางสาวสยุมพร กุมพันธ์ 
- นายวีระพล ดำเนินพาณิชย์ 
- นายชาตรี งามดังนาค 
- นางสาวปาณิสรา ต้ังมั่นสกุล 
- นายนพนันท์ สุดาทิพย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพรหมพร อินทรสิงห์  

 

งานพสัด ุ
นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายไมตรี ไชยชมภู 
- จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ศรีนางแย้ม 
- นายเสกสรรค์ สุติ 
- นางสุกาญจน์ดา สายคำวงษ ์
- นายจักรฐิพันธ์ แซมสีม่วง 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวกาญจนา ทรงคาศรี 
- นางสาวชัญญานุช สุดพุ่ม 
- นางสาววนิสรา นาวินทรานนท์ 
- นางสาวกรวรรณ เจริญผล 
- นายสมชาย  คล้ายยิ่ง 
- นายวีนัส  หมื่นจันทร์ 
- นายมนต์เสน่ห์ พลเห้ียมหาญ 
- นายสมชัย  เฉลิมชัยพิพัฒน ์

 

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ  นากร 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายฉัตรชัย ฤกษ์สังเกตุ 
- นายสาโรจน์   อรุณฉาย 
- นายสุพจน์ ชินอมรเลิศ 
- นายตรีพงศ์  เลขมาศ 
- นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
- นายมนัสวี นาเสงี่ยม 
- นายทักษิณ  พ่วงพี 
- นายวัชรพล ปานเพ็ชร์ 
- นางอนุธิดา ทองพรวน 
- นายสมัคร อินทร์เลิศ 
- นางสาวปาณิสรา ตั้งม่ันสกุล 
- ว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสดิ์ 
- นายสมบัติ จันทร์เพ็ง 
- นายชัยพิพัฒน์ เดชอุดมสุทธ์ิ 
- นายกฤตพร พันธ์ุใหม่ 
พนักงานท่ัวไป 
- นายวิชิต  พันธ์ุเปี่ยม 
นักการภารโรงและคนงาน 
- นายสมิง  กลิ่นหอม 
- นายบุญรอด  คล้ามทุ่ม 
- นายสาทิพย์  งามประดิษฐ์ 
- นางสมปอง  บัวใบ 
- นายประหยัด  พรมมา 
- นายเจน  ครุธวิเศษ 
- นายสมจิตร  ครุฑวิเศษ 
- นายสมบัติ  ศรีกัลป์ 
- น.ส.บุญจิรา  กาญจนขจรกุล 
- นางบุญยิน  พรมมา 
- น.ส.ทิพวรรณ  เอ่ียมลอย 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสุพรรณี รักษาแก้ว 
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แผนภมิูบริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

นายเรืองยศ   รัตนพงษ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสุภาวิณี  ถึงเจริญ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 
- นางสาวเกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ 
- นางศุภนารถ โขนแจ่ม 
- นางพิมพ์ลดา เรืองสุทธิ 
- นางสาววิภาดา  สมบุญโต 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวปิยะกมล บุตรดา 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสถาพร   อุ่นเรือนงาม 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวธนาภรณ์ ทวีสุข 
- นายวิทวัส  สระเสียงดี 
- ว่าที่ร้อยตรีชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์ 
- นายสมเกียรติ สมพอง 
- นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ 
- นางสาวอมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก 
- ว่าที ่ร.ต.อวิภัณฑ์  ปรารถนาแสงกุศล 

- นายมนัสวี  นาเสง่ียม 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพิมพ์ใจ  วรประสพ 
- นางสาวจรัญญา ดวงเวาว์ 

 

งานปกครอง 
นายนาวี  นาวินทรานนท ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวเกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ 
- นางสาวสิรินทร มูลสวัสด์ิ 
- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- นายทศพร  สมบูรณ์ 
- นายจักราวุฒิ  บูรณะกิติ 
- นายวรพล  พลชาสารนิจ 
- นายมนตรี เวียงคำ 
เจ้าพนักงานปกครอง 
- นายธเนศ งอกสี 
- นายอนุชัย สุริยมาศ 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นายเทิดศักดิ์  ตราชธูนวัฒน ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสำเริง พลเวียง 
- นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
- นายปิติภัทร  ศรีคำภา 
- นางโสภา  แบบอย่าง 
- นางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ 
- นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์น้อย 
- นางสาวทักษพร สมสี 
- นางสาวกัญญ์ชลา ช่างแต่ง 
- นางสาววัชราภรณ์ จอดนอก 
- นายมนตรี เวียงคำ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวมณฑิรา สาลีกุล 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชมุชน 

นายจิรวัฒน ์แสงคุณธรรม 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายมนตรี  ปัญจขันธ์ 
- นายถนัด  เฟืองมะลิ   
- นายธวัชชัย   รัตนะ 
- นายมนัสวี  นาเสงี่ยม 
- นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง 
- นางสาวกิตติยาภรณ์  รถทอง 
- นายวัชรพล ปานเพช็ร์ 
- นายจิรทัศน์ เหลือถนอม 
- นางโสภา  แบบอย่าง 
- นางอนุธิดา ทองพรวน 
- นางสาวจฑุาทิพย์  สิงหน์้อย 
- นางสาวรัตนาพร เกลี้ยงมีศรี 
- นายวิทวัส  สระเสียงดี 
- นางสาวธนชัพร  วงษ์มหา 
- นายสมัคร อินทร์เลิศ 
- ว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสด์ิ 
- นายชินวัตร วีระธรรม 
- นางสาววัจนา เจริญสวสัด์ิ 
- นายธัญพิสิษฐ์ เนื่องจำนงค์ 
- นายทรงพล บูรณะสุข 
- นายธีรพล อมรมุกดากุล 
เจ้าหน้าที่ 
- นายอนุชัย  สุริยมาศ 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางสาววรินทร พระประเสริฐ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสำเริง พลเวียง 
- นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ 
- นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา 
- นางสาวปาณิศา วทัญญู 
- นางสาวโชติกา ปิจดี 
- นางสาวอมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวณัฐากร พรมศรี 
- นางสาวอารยา ธรรมแสง 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวชุติมา   โชคกนกวัฒนา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางอนุธิดา  ทองพรวน 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายราเชนทร์ คงระคำ 
- นายนรเศรษฐ์ ศิริไปล์ 
- นายณัฐพล  ชมอินทร์ 
- นายอภิชาติ  สมเชื้อ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายอภิพัฒน์กิจ  แก้วเนียม 
- นางสาวศิรินันท์ บัวแก้ว 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

 

 

 

งานความร่วมมือ 
นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายทรงวุฒิ กาฝาก 
- นางสาวธนาภรณ์ ทวีสุข 
- นายวัชรพล ปานเพ็ชร์ 
- นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง 
- นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 
- นางสาววิภาดา  สมบุญโต 
- นายสมเกียรต ิ สมพอง 
- นางสาวศศิกานต์ จันทร์สมปอง 
- นายรังสี  ศิริไปล์ 
เจ้าหนา้ท่ี 
- นางสาวขวัญมงคล  จุลพันธ์ 
 

 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
นางจินตนา  จินดาศร ี

 
 ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสิริอร สกุลเดช 
- นางชลิดา สิงห์ป้อง 
- นายสุพจน์ ชินอมรเลิศ 
- นางสจี พรหมมาศ 
- นายชูสกุล พรหมมาศ 
- นายธวัชชัย รัตนะ 
- นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน 
- นายเทพรักษ์ สกุลธรรม 
- นางสาวศิริวัตร ลวดทอง 
- นายประดิษฐ์ แฝงจันดา 
- นายอรุพงษ์ เฮียงล้า 
- นางสาวสยุมพร กุมพันธ์ 
- นายปิติภัทร ศรีคำภา 
- นางสาววิภาดา สมบุญโต 
- นางสุกาญจน์ดา สายคำวงษ์ 
- นางสาวปาณิสรา ตั้งม่ันสกุล 
- นางสาวพิมพิมล โฉลกเหมาะ 
- นางสาวณัฐณิชา จอมเกาะ 
- นางสาวนันทนา สุขอุดม 
- นายพงษ์พัฒน์ ยมจินดา 
- นายกรวิชญ์ อ่างบุญตา 
- ว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสดิ ์
- นายสมบัติ จันเพ็ง 
เจ้าหน้าที ่
- นางสาวขวัญมงคล  จุลพันธ์ 
 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
- นางสาวสุจิตรา ยวนใจ 
- นางจันทนา มงคลพงษ์ 
- นายปพนพัทธ์ พิมพ์คต 
- นางพิมพรรณ ปัญจขันธ์ 
- นางสาวสุรัชดา  ลาภถาวร 
- นางสาวสิรินทร  มูลสวัสด์ิ 
- นางพัสสุดา   เรืองวัฒนานนท์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพรนภา  สังข์กรณ์ 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นายชูสกุล พรหมมาศ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสิริอร สกุลเดช 
- นายเกียรติชาย เกตุแก้ว 
- นางสจี พรหมมาศ 
- นายวัชรพล ปานเพ็ชร์ 
- นายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี 
- นางวิภาวี บุญพิทักษ์ 
- นายขันติ สุมังสะ 
- นายนพนันท์ สุดาทิพย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวยุพาภรณ์  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายโนริ  บิลโต๊ะหมาด 
- นายธนกฤต บุญแทน 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวกรรณิการ์ บีกขุนทด 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

1 รางวัลครูดีศรีอาชีวะ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ✓ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ 

1. นางสุภาวิณี ถึงเจริญ ประจ าปีพุทธศักราช 2564

(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น ระดับจังหวัด" ✓ รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น ระดับจังหวัด"

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2565 จากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

1. นายเอกราช เจริญสวัสด์ิ

2. นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา

3 รางวัล "ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด" ✓ รางวัล "ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2565 ดีเด่น ระดับจังหวัด"

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

1. นายเอกชัย หมืนใจกล้า

2. นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ

3. นางอัจฉรา นาคอ้าย

4. นายมนตรี ปัจขันธ์

5. นายสาโรจน์ อรุณฉาย

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

6. ว่าท่ีร้อยตรีชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธ์ิ ✓ รางวัล "ครู และบุคลากรทางการศึกษา

7. นายเกียรติชัย เกตุแก้ว ดีเด่น ระดับจังหวัด"

8. นายสมบัติ อินยิน จากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

9. นายประจวบ นากร

10. นายบุญเสริม เรืองสุทธิ

11. นางสจี พรหมมาศ

12. นายเทพรักษ์ สกุลธรรม

13. นายศุภชัย ถึงเจริญ

14. นายสถาพร อุ่นเรือนงาม

15. นางสาวสุจิตรา ยวนใจ

16. นายปรัชญา สุขน่ิม

17. นางสาวกิตติยากรณ์ รถทอง

18. นางสาววรินทร พระประเสริฐ

19. นางสุภาวิณี ถึงเจริญ

20. นางปริญญารัตน์ แก้วยศ

21. นายมนัสวี นาเสง่ียม

22. นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

23. นายอรุพงษ์ เฮียงหล้า ✓ รางวัล "ครู และบุคลากรทางการศึกษา

24. นางสาวสยุมพร กุมพันธ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด"

25. นางภัทรานิษฐ์ สุติ จากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

26. จ่าสิบเอกหญิงสุภาพร ศรีนางแย้ม

27. นายนรเศรษฐ์ ศิริไปล์

28. นางสาวสุรัชดา ลาภถาวร

29. นายชาญณรงค์ ทองจันทร์

30. นายวัชรพล ปานเพ็ชร์

31. นางอนุธิดา ทองพรวน

32. นายปิติภัทร ศรีค าภา

33. นายโนริ บิลโต๊ะหมาด

34. นางสาวนันทิยา อู่ทอง

35. นางสาวสุภาวดี กัญญาภู

36. นายสมัคร อินทร์เลิศ

37. นายชาตรี งามดังนาค

38. นายยอดชาย ยกยุทธ

39. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์น้อย



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

40. นางสาวปาณิศา วทัญญู ✓ รางวัล "ครู และบุคลากรทางการศึกษา

41. นายเสฏฐวุฒิ สารบุรุษ ดีเด่น ระดับจังหวัด"

42. นางสาวปิติพร บุญทัน จากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

43. นางสาวธัญญานุช ดีปินตา

44. ว่าท่ีเรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสด์ิ

45. นางสาวกัญญ์ชลา ช่างแต่ง

เจ้าหน้าท่ีดีเด่น

1. นางชุลีพร รุหการ

2. นายวินัส หม่ืนจันทร์

3. นางสาวกาญจนา ทรงคาศรี

4. นางดาวเรือง ศรีพงศ์สุทธ์ิ

5. นางสาวนุสรา ทองมา

6. นางสาวยุภาภรณ์ ฤทธ์ิรุ่งเรือง

7. นางสาวศิรินันท์ บัวแก้ว

8. นางสาวกรรณิการ์ บีกขุนทด

9. นางสาวสุดารัตน์ ข าวัฒนพันธ์

10. นายธเนศ งอกสี



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

11. นายประพันธ์ จันงาม ✓ รางวัล "ครู และบุคลากรทางการศึกษา

12. นางสาวอารยา ธรรมแสง ดีเด่น ระดับจังหวัด"

จากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

4 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ✓ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ประจ าปีการศึกษา 2564

1. ว่าท่ีร้อยตรีชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธ์ิ จากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 14

ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

มณฑลทหารบกท่ี 14

5 ทีม TATC WALLET ✓ โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

การประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 ระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาค

6 ทีม Zion Dance Crew (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ) ✓ To Be Number One Teen Dancercise To Be Number One Teen Dancercise To Be Number One Teen Dancercise 

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Thailand Championship 2022 Thailand Championship 2022 Thailand Championship 2022

Championship 2022 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

7 น  าพริกตะไคร้ปลากระตัก (Chilianchonvy) ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. 1. โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ 

ระดับเหรียญ เงิน รางวัลระดับดีมาก แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจ าปี 2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ปีการศึกษา 2564

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 

8 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ุ R ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

9 ประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชนะเลิศ

10 ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

11 ประกวดรักการอ่านภาษาไทย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

12 ประกวดมารยาทไทย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

13 การแข่งขันทักษะงานไม้ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

14 การแข่งขันทักษะงานปูน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

15 การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

16 การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

17 การแข่งขันทักษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

18 การแข่งขันทักษะการติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

19 การแข่งขันทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

ควบคุมอุปกรณ์ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

20 การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

21 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

22 การแข่งขันทักษะการประกอบและซ่อมเคร่ืองขายเสียง ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

23 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

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

ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ

25 การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ

ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

26 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

27 การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลด้วย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ

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

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

29 การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลด้วย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

30 การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

(CAD/CAM) ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

31 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

32 การแข่งขันทักษะงานเช่ือม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี การแข่งขันทักษะ ระดับภาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ

33 การแข่งขันทักษะงานเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

34 การแข่งขันทักษะการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

35 การแข่งขันทักษะการประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเป็น ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

36 การแข่งขันทักษะการเล่านิทานพื นบ้าน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

37 การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

38 การแข่งขันทักษะการติดตั งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

39 การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

40 การแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

41 การแข่งขันทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

42 การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ นงาน ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

43 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองประวัติศาสตร์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ชาติไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

44 การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

Education) ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

45 การแข่งขันทักษะพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวส. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

46 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

47 การแข่งขันทักษะงานอากาศยานยนต์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

48 การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

49 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

50 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

51 การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

ท้องถ่ิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

52 การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

53 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ✓ การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

54 ชุดต่อขยายประตูก้ันคัดกรองอุณหภูมิ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ

ระดับเหรียญ ทอง รางวัลดีเด่น ชนะเลิศ ระดับเหรียญ ทอง รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญ ทอง ชนะเลิศ

55 Smart mini farm ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญ เงิน รางวัลดีมาก

56 ชุดคัดกรอง Covid-19 ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง  รางวัล ดี

57 เคร่ืองอบพริกแห้งป่ันอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ

ระดับเหรียญ ทอง รางวัล ดีเด่น ชนะเลิศ ระดับเหรียญ ทอง รางวัล  ชนะเลิศ ระดับเหรียญ ทอง ชนะเลิศ

58 หน้ากากเช่ือมกรองอากาศ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญ เงิน รางวัล ดีมาก

59 เคร่ือง Flushing รถจักรยานยนต์ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับภาค

ระดับเหรียญ ทอง รางวัล ดีเด่น ระดับเหรียญ ทองแดง รางวัลชมเชย 

รองชนะเลิศอันดับ 1

60 เคร่ืองมัดไส้กรอกไฟฟ้าอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญ เงิน รางวัล ดีมาก



ทักษะ กีฬา
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
อ่ืนๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ผลรางวัลผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือผลงาน/กิจกรรม
ประเภทผลงาน ระดับการแข่งขัน/รางวัล

61 เคร่ืองป้ัมกระดุมอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญ เงิน รางวัลระดับดีมาก

62 เคร่ืองม้วนผ้าอัตโนมัติ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง รางวัล ดี

63 กล่องเก็บพลังงานเพ่ือการเกษตร ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ. ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับภาค ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ

ระดับเหรียญ เงิน รางวัลระดับ ดีมาก ระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

64 เคร่ืองให้ปุ๋ยและรดน  าอัตโนมัติผ่านระบบ WIFI ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

เข้าร่วมการประกวด

65 ตู้ตากและอบเอนกประสงค์ระบบโซล่าร์เซลล์ ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญทองแดง รางวัล ระดับดี

66 รถเข็นอาหารผู้ป่วยขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

ระดับเหรียญเงิน รางวัล ดีมาก

67 เคร่ืองตรวจจับแก๊สแบบพกพา ✓ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.

เข้าร่วมการประกวด



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร 



ผู้บริหาร 5

ข้าราชการพลเรือน 2

ข้าราชการครู 87

พนักงานราชการทัว่ไป (ครู) 18

ครูพิเศษสอน 67

ลูกจ้างประจ า 3

ลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรทางการศึกษา) 48

รวม 230

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

งานบุคลากร

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

5 2

87

18
67

3

48

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

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 1 1 1

รวมผู้บริหาร 3 2 5 1 1 1 1 1

2. ข้าราชการพลเรือน

งานทะเบียน 1 1

งานพัสดุ 1 1

รวมข้าราชการพลเรือน 2 2

3. ข้าราชการครู

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2 1 1

แผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 3 3 1 2

แผนกวิชาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 2 2 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 1 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 3 1 4 1 2 1

แผนกวิชาเทคโนโลยพีื้นฐาน 1 1 1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3 3 1 2

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกจิค้าปลีก 1 1 1

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 1 1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 10 10 4 4 2

แผนกวิชาเทคนคิควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 1 1 1

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 1 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 7 7 2 4 1

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 1 4 1 2 1

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 8 1 9 1 1 4 3

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 4 4 3 1

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 3 3 2 1

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 6 2 8 2 3 1 2

แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง 2 1 3 2 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 13 16 2 4 1 7 2

รวมข้าราชการครู 51 36 87 1 16 12 27 18 8 5

4. พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2

แผนกวิชาธุรกจิการบิน 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 1 1

แผนกวิชาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 1 1

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกจิค้าปลีก 2 2

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 1 1

แผนกวิชาเทคนคิควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 1 1

แผนกวิชาช่างอากาศยาน 1 1 2

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2 2

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 1 1

แผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 1

แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง 1 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 2

รวมพนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 7 11 18

5. ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2

แผนกวิชาการบัญชี 1 2 3

แผนกวิชาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 2 3

แผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยพีื้นฐาน 2 2

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกจิค้าปลีก 2 2



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 2 5

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 5 3 8

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 6 2 8

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 4

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 3 1 4

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 1 1

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 4 4

แผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 5 5

แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง 1 1 2

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 5 6 11

รวมครูพิเศษสอน 36 31 67

6. ลูกจ้างประจ า

งานอาคารสถานที่ 2 2

งานพัสดุ 1 1

รวมลูกจ้างประจ า 3 3

7. ลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา)

งานบริหารงานทั่วไป 2 2

งานบุคลากร 1 1

งานการเงิน 3 3

งานบัญชี 1 1

งานพัสดุ 4 4

งานอาคารสถานที่ 1 1

งานทะเบียน 3 3

งานประชาสัมพันธ์ 1 1

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1

งานวัดผลและประเมินผล 1 1



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 1

งานส่ือการเรียนการสอน 1 1

งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 2 2

งานครูที่ปรึกษา 1 1

เจา้พนักงานปกครอง 1 1

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 2 2

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 1

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 1

งานวางแผนและงบประมาณ 1 1

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 1 1 2

งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 1 1

งานประกนัคุณภาพและงานความร่วมมือ 1 1

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกจิ 1 1

พนักงานขบัรถ 3 3

นักการภารโรง 6 1 7

คนงาน 3 3

รวมลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา) 13 35 48

รวมท้ังส้ิน 113 117 230 0 1 17 13 28 19 9 5 0 0



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

ผู้บริหาร

1 นางอรทยั  โยธนิรุ่งเรือง สุดสงวน ช านาญการ ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ

2 นายเอกราช  เจริญสวสัด์ิ ช านาญการพเิศษ ฝ่ายวชิาการ รองผู้อ านวยการ

3 นายเรืองยศ  รัตนพงษ์ ช านาญการ ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา รองผู้อ านวยการ

4 นางสาวชุติมา  โชคกนกวฒันา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อ านวยการ

5 นายบดีรัฏฐ์  ฐิติวชิญ์ภวูเสฏฐ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการ

ข้าราชการพลเรือน

1 นางชุลีพร  รุหการ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

2 นางพรรณเพญ็  ชังเภา เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน) ฝ่ายบริหารทรัพยากร หวัหน้างานพสัดุ

แผนกวิชาการโรงแรม (กร.)

1 นางวยิะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ ครูช านาญการ การโรงแรม หวัหน้าแผนกวชิาการโรงแรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (กร.)

ครูนิเทศ (กร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

2 นางพมิพรรณ  ปญัจขันธ์ ครู การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาการโรงแรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (กร.)

ครูปกครอง (กร.)

3 นางสาวผ่องเพญ็  ศรีสุวรรณ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ครูนิเทศ (กร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

4 นางโสภา  แบบอย่าง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

5 นางสาวกัญญ์ชลา  ช่างแต่ง ครูพเิศษสอน การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูที่ปรึกษา (กร.)

ครูปกครอง (กร.)

ครูแนะแนว (ทค.)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

6 นางสาววชัราภรณ์  จอดนอก ครูพเิศษสอน การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (กร.)

แผนกวิชาการท่องเท่ียว (กท.)

1 นางสาวฉัตรชนก  มหทัธนวรกนก ครู การทอ่งเที่ยว หวัหน้าแผนกวชิาการทอ่งเที่ยว

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (กท.)

ครูที่ปรึกษา (กท.)

ครูปกครอง (กท.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

แผนกวิชาธุรกิจการบิน (ธบ.)

1 นายปติิภทัร  ศรีค าภา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ธรุกิจการบนิ หวัหน้าแผนกวชิาธรุกิจการบนิ

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ธบ.+กท.)

ครูนิเทศ (กท.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาการบัญชี (บช.)

1 นางจันทนา  มงคลพงษ์ ครูช านาญการ การบญัชี หวัหน้าแผนกวชิาการบญัชี

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูที่ปรึกษา (บช.)

2 นางภทัรานิษฐ์  สุติ ครู การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาการบญัชี

หวัหน้างานบญัชี

3 นางสาวสุจิตรา  ยวนใจ ครูช านาญการ การบญัชี ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

(หวัหน้าศูนย์บม่เพาะ)

ครูนิเทศ (บช.)

4 นางพมิพล์ดา  เรืองสุทธิ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูนิเทศ (บช.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ครูแนะแนว (บช.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

5 นางสาวเตือนใจ  ภกัดีล้น ครูพเิศษสอน การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานบญัชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (บช.)

6 นางพสัสุดา  เรืองวฒันานนท์ ครูพเิศษสอน การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (บช.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

7 นายยอดชาย  ยกยุทธ ครูพเิศษสอน การบญัชี ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (บช.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ที่ปรึกษา อ.ว.ท.

ครูปกครอง (บช.)

แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล (ชบ.)

1 นางรุ่งทวิา  สาริยะสุนทร ครูช านาญการ เขียนแบบเคร่ืองกล หวัหน้าแผนกวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล

2 นางสาวสุรัชดา  ลาภถาวร ครู เขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชบ.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูแนะแนว (ชบ.)

3 นางสาวสิรินทร  มูลสวสัด์ิ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) เขียนแบบเคร่ืองกล ครูนิเทศ (ชบ.)

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง/ครูปกครอง (ชบ.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

4 นางสาวพมิพมิล  โฉลกเหมาะ ครูพเิศษสอน เขียนแบบเคร่ืองกล ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชบ.)

ครูที่ปรึกษา (ชบ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สท.)

1 นางสายชล  สุขนิ่ม ครูช านาญการพเิศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย์ ครูช านาญการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สท.)

ครูแนะแนว (สท.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

3 นางปริญญารัตน์  แก้วยศ ครู เทคโนโลยีสารสนเทศ หวัหน้างานการเงิน

4 นายณัฐพล  ชมอินทร์ ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูนิเทศ (สท.)

5 นางสาวปรว ี อริพา่ย ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูแนะแนว (ทค.)

6 นางสาวจารุวรรณ  เขียวชะอุ่ม ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สท.)

ครูที่ปรึกษา (สท.+ทค.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค.)

1 นายปพนพทัธ ์ พมิพค์ต ครูช านาญการ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ทค.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

2 นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี ครูช านาญการ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

3 นายราเชนทร์  คงระค า ครูช านาญการ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

4 นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ ครู เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ หวัหน้างานวทิยบริการและหอ้งสมุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ทค.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

5 นายอภชิาติ  สมเชื้อ ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครูนิเทศ (ทค.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ทค.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

1 นางสจี  พรหมมาศ ครูช านาญการ เทคโนโลยีพื้นฐาน หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีพื้นฐาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูปกครอง (สท.+ทค.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

2 นางสาวณัฐณิชา  จอมเกาะ ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีพื้นฐาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (สท.)

3 นางสาวรัตนพร  เกล้ียงมีศรี ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คธ.)

1 นางกชพร  รัตนปราการ ครูช านาญการ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ หวัหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (คธ.)

ครูที่ปรึกษา (คธ.)

ครูปกครอง (คธ.)

ครูแนะแนว (คธ.)

2 นางสาวธนาภรณ์  ทวสุีข ครู คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ครูนิเทศ (คธ.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (คธ.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

3 นางณัฐนันท ์ ภญิญศิริ ครูช านาญการ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ลจ.+คป.)

1 นางสาวละมุล  นากร พนักงานราชการทั่วไป (ครู) โลจิสติกส์+ธรุกิจค้าปลีก หวัหน้าแผนกวชิาโลจิสติกส์+ธรุกิจค้าปลีก

ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ลจ.+คป.)

ครูนิเทศ (คป.)

2 นางสาวนฤมล  ปญัญาสิทธิ์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) โลจิสติกส์+ธรุกิจค้าปลีก ผู้ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาโลจิสติกส์+ธุรกจิค้าปลีก

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูแนะแนว (ลจ.+คป.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

3 นางสาววรัญญา  สร้อยจิตร ครูผู้ช่วย โลจิสติกส์+ธรุกิจค้าปลีก ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

4 นางสาวสุภาวดี  กัญญาภู ครูพเิศษสอน โลจิสติกส์+ธรุกิจค้าปลีก ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ครูนิเทศ (ลจ.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ลจ.+คป.)

ครูที่ปรึกษา (ลจ.+คป.)

ครูปกครอง (ลจ.+คป.)

5 นางสาววจันา  เจริญสวสัด์ิ ครูพเิศษสอน โลจิสติกส์+ธรุกิจค้าปลีก ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ (ชช.)

1 นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง ครู ช่างเชื่อมโลหะ หวัหน้าแผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ครูนิเทศ (ชช.)

2 นางสาวนฤมล  ลาลุน ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชช.)

ครูที่ปรึกษา (ชช.)

3 นางสาวอังสุดา  สุโข ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชช.)

4 นายขันติ  สุมังสะ ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ครูปกครอง (ชช.)

5 นายกรวชิญ์  อ่างบญุตา ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูแนะแนว (ชช.)

6 นายชินวตัร  วรีะธรรม ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (ชฟ.)

1 นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร ครูช านาญการพเิศษ ช่างไฟฟา้ก าลัง หวัหน้าแผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

2 นายประจวบ  นากร ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

หวัหน้างานอาคารสถานที่



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

3 นายขวญัชัย  สงวนพงษ์ ครูช านาญการพเิศษ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลประเมินผล

4 นายศุภชัย  ถึงเจริญ ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง หวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชฟ.)

5 นายเกียรติชาย  เกตุแก้ว ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

6 นายตรีพงศ์  เลขมาศ ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

7 นายมนัสว ี นาเสง่ียม ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานลูกเสือ - เนตรนารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ครูแนะแนว (ชฟ.)

8 นายอรุพงษ ์ เฮียงหล้า ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

(ประสานงานโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

9 วา่ที่เรือตรีอวภิณัฑ์  ปรารถนาแสงกุศล ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง หวัหน้างานลูกเสือ - เนตรนารี

10 นายทกัษณิ  พว่งพี ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

11 นางสาวสุกาญจน์ดา  สายค าวงษ์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลประเมินผล

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูปกครอง (ชฟ.)

12 นายชัชวฒิุ  นราศรี ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชฟ.)

13 นางสาวปาณิสรา  ต้ังมั่นสกุล ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชฟ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูที่ปรึกษา (ชฟ.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

14 นางสาวณัฐกานต์  โลหติะ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ครูนิเทศ (ชฟ.)

15 วา่ที่เรือเอกสมประสงค์  รวยสวสัด์ิ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูนิเทศ (ชฟ.)

16 นายสมบติั  จันเพง็ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

17 นางสาวโชติกา  ปจิดี ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

18 นายชัยพพิฒัน์  เดชอุดมสุทธิ์ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

19 นายกฤตพร  พนัธุใ์หม่ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลประเมินผล

แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง (ทร.)

1 วา่ที่ร้อยตรีชัยพฤกษ ์ วเิศษประสิทธิ์ ครูช านาญการ เทคนิคระบบขนส่งทางรางฯ หวัหน้าเทคนิคระบบขนส่งทางรางฯ

ครูนิเทศ (ทร.)

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (นักศึกษาวชิาทหาร)

2 นายสมเกียรติ  สมพอง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) เทคนิคระบบขนส่งทางรางฯ ผู้ช่วยหวัหน้าเทคนิคระบบขนส่งทางรางฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ทร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ทร.)

ครูที่ปรึกษา (ทร.)

ครูแนะแนว (ทร.)

แผนกวิชาช่างอากาศยาน (ชอย.)

1 นายจักรฐิพนัธ ์ แซมสีม่วง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างอากาศยาน หวัหน้าแผนกวชิาช่างอากาศยาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชอย.)

ครูนิเทศ (ชอย.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

2 นางสาวนันทยิา  อู่ทอง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างอากาศยาน ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชอย.)

ครูที่ปรึกษา (ชอย.)

ครูแนะแนว (ชอย.)

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน (ทพ.)

1 นายปรัชญา  สุขนิ่ม ครู เทคนิคพลังงาน หวัหน้าแผนกวชิาเทคนิคพลังงาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ทพ.)

ครูนิเทศ (ทพ.)

ครูแนะแนว (ทพ.)

2 นายธรีะยุทธ  นุ้ยนุ่น ครูพเิศษสอน เทคนิคพลังงาน

แผนกวิชาช่างยนต์ (ชย.)

1 นายถนัด  เฟอืงมะลิ ครูช านาญการ ช่างยนต์ หวัหน้าแผนกวชิาช่างยนต์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2 นายฉัตรชัย  ฤกษสั์งเกตุ ครูช านาญการพเิศษ ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างยนต์

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

3 นายนาว ี นาวนิทรานนท์ ครูช านาญการ ช่างยนต์ หวัหน้างานปกครอง

4 นายบญุเสริม  เรืองสุทธิ ครูช านาญการ ช่างยนต์ ครูแนะแนว (ชย.)

5 นายสมหมาย  สมแก้ว ครูช านาญการ ช่างยนต์ หวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

6 นายเสกสรรค์  สุติ ครู ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชก.) /

(ประสานงานโรงเรียนสัตหบีวทิยาคม)

7 นายจิรทศัน์  เหลือถนอม ครู ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

8 นายธชาพฒัน์  คงมณี ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชย.)

9 นายเสฏฐวฒิุ  สารบรุุษ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

10 นายจักราวฒิุ  บรูณะกิติ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชย.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

11 นายวรพล  พลชาสารนิจ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูที่ปรึกษา (ชย.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

12 นางสาวปติิพร  บญุทนั ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ครูนิเทศ (ชย.)

13 นางวภิาว ี บญุพทิกัษ์ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

14 นายธรีพล  อมรมุกดากุล ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

15 นายอนุพนัธ ์ โฉมงาม ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ครูที่ปรึกษา (ชย.)

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

1 นายทรงวฒิุ  กาฝาก ครูช านาญการ เทคนิคพื้นฐาน หวัหน้าแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

(ประสานงานโรงเรียนพลูตาหลวง)

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ที่ปรึกษาชมรม To Be number One

2 นายสถาพร  อุ่นเรือนงาม ครูช านาญการ เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน

ผู้แทนฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา

หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3 นางสาวรจนา  กนกมหกุล ครูช านาญการ เทคนิคพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา (เทคนิคพื้นฐาน)

4 นายวชัรพล  ปานเพช็ร์ ครู เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

5 นายนพพล  เพง็นู ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

6 นายทศพร  สมบรูณ์ ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

7 นายปรีดี  บรูณะสิน ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา (ชก.)

8 นายสมภพ  สุขกี้ ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ชก.)

1 นายวรีะพรรณ  กระจับเงิน ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน หวัหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงาน



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

2 นายประดิษฐ์  แฝงจันดา ครู ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชก.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

3 นายเอกชัย  หมื่นใจกล้า ครูช านาญการพเิศษ ช่างกลโรงงาน ที่ปรึกษาหวัหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงาน

4 นายมุกดี  รุหการ ครูช านาญการพเิศษ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชก.)

ครูที่ปรึกษา (ชก.)

5 นายบญุทว ี ละอองศรี ครูช านาญการพเิศษ ช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ (ชก.)

6 นายธวชัชัย  รัตนะ ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

7 นายเทพรักษ ์ สกุลธรรม ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูที่ปรึกษา (ชก.)

8 นายวรีะศักด์ิ  บตุรเถื่อน ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูนิเทศ (ชก.)

ครูแนะแนว (ชก.)

9 จ่าสิบเอกหญิงสุภาพร  ศรีนางแย้ม ครู ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชก.)

10 นายวทิวสั  สระเสียงดี พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชก.)

หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

11 นายนพพล  สุภารักษ์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ที่ปรึกษาชมรม To Be number One

ครูที่ปรึกษา (เทคนิคพื้นฐาน)

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

12 นายทศันัย  มีเฉลา ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูที่ปรึกษา (ชก.)

13 นายช านาญ  คล้ายศรี ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูที่ปรึกษา (ชก.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

14 นางสาวธนัชพร  วงษม์หา ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ครูที่ปรึกษา (ชก.)

15 นายวศิิษฐ์  สุขกาย ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูที่ปรึกษา (ชก.)

ครูปกครอง (ชก.)

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม (ชว.)

1 นายไพโรจน์  ครองตน ครูช านาญการพเิศษ เคร่ืองมือวดัและควบคุม หวัหน้าแผนกวชิาเคร่ืองมือวดัและควบคุม

2 นายไมตรี  ชินศิริวฒันา ครูช านาญการ เคร่ืองมือวดัและควบคุม ผู้ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาเคร่ืองมอืวัดและควบคุม

ครูนิเทศ (ชว.)

3 นายนพพร  น้อยวฒันกุล ครูช านาญการ เคร่ืองมือวดัและควบคุม หวัหน้างานวดัผลประเมินผล

ครูแนะแนว (ชว.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

4 นายบรรจง  ศักด์ิวนิชล ครูช านาญการ เคร่ืองมือวดัและควบคุม ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชว.)

ครูปกครอง (ชว.)

5 นางสาวธญัญานุช  ดีปนิตา ครูพเิศษสอน เคร่ืองมือวดัและควบคุม ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชว.)

ครูที่ปรึกษา (ชว.)

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ (ชม.)

1 นายสมบติั  อินยิน ครูช านาญการ เมคคาทรอนิกส์ หวัหน้าแผนกวชิาเมคคาทรอนิกส์

2 นายสมบติั  ฆ้องส่งเสียง ครู เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเมคคาทรอนิกส์

ผู้ช่วยหวัหนา้งานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชม.)

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

3 นายอธวิฒัน์  เหน็ชอบดี ครู เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ครูนิเทศ (ชม.)

ครูปกครอง (ชม.)

4 นางอนุธดิา  ทองพรวน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) เมคคาทรอนิกส์ หวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

5 นางสาวณัฐสุดา  เกียรติธวิฒัน์ ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ครูที่ปรึกษา (ชม.)

6 นางสาวพชิญ์ชนก  อิ่มพทิกัษ์ ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชม.)

7 นางสาวศิริวรรณา  ฐาปนะดิลก ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูแนะแนว (ชม.)

8 นางสาวศศิกานต์  จันทร์สมปอง ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ครูนิเทศ (ชม.)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.)

1 นายทองค า  แก้วสุข ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้าแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แทนฝ่ายวชิาการ

2 นายมนตรี  ปญัจขันธ์ ครูช านาญการพเิศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

3 นางชลิดา  สิงหป์อ้ง ครูช านาญการพเิศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ครูที่ปรึกษา (ชอ.)

ครูแนะแนว (ชอ.)

4 นางสาวปาริฉัตร์  สุขเจริญ ครูช านาญการพเิศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลประเมินผล

5 วา่ที่เรือตรีณัฐวฒิุ  พว่งพทิกัษ์ ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

6 นายชูสกุล  พรหมมาศ ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหนา้งานวิจัยพฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

7 นายจิรวฒัน์  แสงคุณธรรม ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชอ.)

8 นายเทอดศักด์ิ  เงินมูล ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูนิเทศ (ชอ.)

9 นายวรีะพล  ด าเนินพาณิชย์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานวทิยบริการและหอ้งสมุด



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564
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ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

10 นายสมัคร  อินทร์เลิศ ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

ครูปกครอง (ชอ.)

11 นายชาตรี  งามดังนาค ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชอ.)

12 นายธญัพสิิษฐ์  เนื่องจ านงค์ ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ครูที่ปรึกษา (ชอ.)

13 นายทรงพล  บรูณะสุข ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชอ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

14 นายนพนันท ์ สุดาทพิย์ ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ชส.)

1 นางสาววภิารัตน์  ชาวสวน ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง หวัหน้าแผนกวชิาช่างก่อสร้าง

ครูนิเทศ (ชส.)

2 นายสาโรจน์  อรุณฉาย ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างก่อสร้าง

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชส.)

3 นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

ครูปกครอง (ชส.)

4 นายโนริ  บลิโต๊ะหมาด พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชส.)
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5 นายธนกฤต  บญุแทน ครูพเิศษสอน ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ครูที่ปรึกษา (ชส.)

6 นางสาวภริูชญา  เรืองศิริ ครูพเิศษสอน ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (ชส.)

ครูแนะแนว (ชส.)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1 นางสิริอร  สกุลเดช ครูช านาญการพเิศษ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

2 นางอัจฉรา  นาคอ้าย ครูช านาญการพเิศษ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

3 นางส าเริง  พลเวยีง ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

4 นางสาวสุรีย์พร  บญุน้ าชู ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานวทิยบริการและหอ้งสมุด

5 นางวรกัญญา  ขวญัม่วง ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

หวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

6 นางสาวศิริวตัร  ลวดทอง ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

7 นายเทดิศักด์ิ  ตราชูธนวฒัน์ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

8 นางภทัราดา  พร้อมภณัฑ์วฒันะ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

9 นางจินตนา  จินดาศรี ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

10 นางสาวเกสร์ชุญาณ์  ไชยพมิพ์ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง
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11 นางสาววรินทร  พระประเสริฐ ครู สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

12 นางสาวสยุมพร  กุมพนัธ์ ครู สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

13 นางสุภาวณีิ  ถึงเจริญ ครู สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

14 นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม ครู สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

15 นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ ครู สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สามัญ)

16 นายไมตรี  ไชยชมภู ครู สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

17 นางสาววภิาดา  สมบญุโต พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

18 นางสาวหนึ่งฤทยั  จ้ายหนองบวั พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สามัญ)

19 นายรังสี  ศิริไปล์ ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

20 นายพงษพ์ฒัน์  ยมจินดา ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

21 นางสาวจุฑาทพิย์  สิงหน์้อย ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกิจ

22 นางสาวปาณิศา  วทญัญู ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

23 นางสาวนันทนา  สุขอุดม ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประกนัคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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24 นางสาวทกัษพร  สมสี ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

25 นางสาวอมรรัตน์  เจิมจันทร์ทกึ ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวชีพและจัดหางาน

26 นายมนตรี  เวยีงค า ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี,กีฬาและนันทนาการ

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

27 MR.BRIAN REUYAN BABATUAN ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

28 MR.JOHN WELLS BRETT ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

29 MRS.EMMA LETRAN EMPERADO ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

ลูกจ้างประจ า

1 นายสมิง  กล่ินหอม ผู้ช่วยช่างไม้ ช2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง งานอาคารสถานที่

2 นายวชิิต  พนัธุเ์ปี่ยม พนักงานทั่วไป บ2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่

3 นายสมชาย  คล้ายยิ่ง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารทรัพยากร หวัหน้าหมวดยานพาหนะ งานพสัดุ

ลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา)

1 นางสาวเบญจมาศ  กิจธรรมเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

2 นางวรรณวไิล  ครุฑธา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

3 นางดาวเรือง  ศรีพงศ์สุทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบคุลากร

4 นางสาวนุสรา  ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานการเงิน

5 นางสาวดารณี  ตินตะบรุะ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานการเงิน

6 นางสาวเสาวนีย์  โพธกิุล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานการเงิน

7 นางธนัย์ญดา  ศรีค า ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบญัชี

8 นางสาวชัญญานุช  สุดพุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

9 นางสาวกาญจนา  ทรงคาศรี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

10 นางสาววนิสรา  นาวนิทรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

11 นางสาวกรวรรณ  เจริญผล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

12 นางสุพรรณี  รักษาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
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13 นางสาวรัตติกาล  โคตรชาลี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

14 นางสาวพไิลพร  ทนิสี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

15 นางสาวอารีย์รักษ ์ ปตัถาวะโร ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

16 นางสาวพรหมพร  อินทรสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพนัธ์

17 นางสาวพชิานันต์  ค ามันรัฐิวฒิุ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน

18 นางสาวจุรีมาศ  ปิ่นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานวดัผลประเมินผล

19 นางสาวสุดารัตน์  ข าวฒันพนัธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

20 นางสาวศศิวมิล  มนัทยา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานวทิยบริการและหอ้งสมุด

เจ้าหน้าที่งานส่ือการเรียนการสอน

21 นายประพนัธ ์ จันงาม ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าทีง่านส่ือการเรียนการสอน (ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

เจา้หน้าทีง่านวิทยบริการและหอ้งสมดุ (หอ้งสมดุอเิล็กทรอนิกส์)

22 นางสาวพมิพใ์จ  วรประสพ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

23 นางสาวจรัญญา  ดวงเวาว์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

24 นางสาวปยิะกมล  บตุรดา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

25 นายธเนศ  งอกสี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าพนักงานปกครอง

26 นายอนุชัย  สุริยมาศ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าพนักงานปกครอง

เจ้าหน้าที่งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

27 นางสาวณัฐากร  พรมศรี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

28 นางสาวอารยา  ธรรมแสง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

29 นางสาวมณฑิรา  สาลีกุล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เจ้าหน้าที่งานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

30 นางสาวกรรณิการ์  บกีขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

31 นางสาวศิรินันท ์ บวัแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

32 นายอภพิฒัน์กิจ  แก้วเนียม ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

33 นางสาวยุพาภรณ์  ฤทธิเ์รืองรุ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

34 นางสาวพรนภา  สังข์กรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

35 นางสาวขวญัมงคล  จุลพนัธ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

36 นายวนิัส  หมื่นจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

37 นายสมชัย  เฉลิมชัยพพิฒัน์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

38 นายมนต์เสน่ห ์ พลเหี้ยมหาญ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

39 นายเจน  ครุธวเิศษ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

40 นายสมจิตร  ครุธวเิศษ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

41 นายสาทพิย์  งามประดิษฐ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

42 นายประหยัด  พรมมา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

43 นายบญุรอด  คล้ามทุ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

44 นายสมบติั  ศรีกัลป์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

45 นางสมปอง  บวัใบ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

46 นางบญุจิรา  กาญจนขจรกุล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน

47 นางบญุยิน  พรมมา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน

48 นางสาวทพิวรรณ  เอี่ยมลอย ลูกจ้างชั่วคราว 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

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2564

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคนิคเคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์

เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

2. เทคนิคการผลิต เคร่ืองมือกล

แม่พิมพ์โลหะ

แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)

แม่พิมพ์พลาสติก

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ม.6)

เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)

4. ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)

5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

6. การก่อสร้าง ก่อสร้าง

7. เขียนแบบเคร่ืองกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต

ออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ม.6)

8. เทคนิคพลังงาน เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6)

9. การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT)

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) (ม.6)

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2564

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2564

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาวิชา สาขางาน

10. เคร่ืองมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil)

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

11. ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน

ช่างอากาศยาน (ม.6)

12. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (FORD)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BOSCH)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Ea)

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. ธุรกิจการบิน บริการภาคพ้ืน

3. การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

4. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2564

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)

ครัวโรงแรม (ทวิภาคี)

แม่บ้านโรงแรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6)

นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)



 

 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 



ระดับปวช. ชาย หญิง รวม

ปวช.1 822             353             1,175           

ปวช.2 759             376             1,135           

ปวช.3 649             350             999             

ตกรุ่น ปวช. 111             35              146             

รวมปวช. 2,341         1,114         3,455          

ระดับปวส.

ปวส.1 676             348             1,024           

ปวส.2 573             340             913             

ตกรุ่น ปวส. 62              15              77               

รวมปวส. 1,311         703            2,014          

รวมระบบปกติ 3,652         1,817         5,469          

เทียบฯปวช. 19              4                23               

รวมเทียบโอนฯ 19              4               23              

รวมท้ังส้ิน 3,671         1,821         5,492          

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด  ประจ าภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  18  มิถุนายน  2564



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 198 11 209 158 17 175 91 4 95 447 32 479 18 0 18

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 103 9 112 80 17 97 92 11 103 275 37 312 10 2 12

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 21 1 22 32 2 34 25 1 26 78 4 82 3 0 3

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 19 2 21 18 1 19 15 2 17 52 5 57 5 0 5

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 0 0 0 6 0 6 9 1 10 15 1 16 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 150 23 173 137 20 157 125 11 136 412 54 466 22 0 22

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 83 22 105 80 29 109 69 18 87 232 69 301 21 2 23

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 42 30 72 39 19 58 35 19 54 116 68 184 3 7 10

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 22 19 41 18 20 38 23 15 38 63 54 117 2 1 3

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 64 20 84 65 20 85 48 30 78 177 70 247 5 3 8

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิ) 4 8 12 5 7 12 7 5 12 16 20 36 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 45 5 50 30 8 38 44 6 50 119 19 138 7 0 7

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 751 150 901 668 160 828 583 123 706 2002 433 2435 104 16 120

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 5 77 82 4 62 66 1 67 68 10 206 216 0 0 0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 28 45 32 44 76 30 44 74 79 116 195 1 7 8

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 22 105 127 36 106 142 31 111 142 89 322 411 1 7 8

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2564 

ปวช.1 (64) ปวช.2 (63) ปวช.3 (62) 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   1/2564 

ปวช.1 (64) ปวช.2 (63) ปวช.3 (62) ตกรุ่น
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 16 56 72 15 66 81 3 61 64 34 183 217 0 7 7

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 0 0 0 0 0 0 6 15 21 6 15 21 2 4 6

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 2 30 32 5 39 44 4 33 37 11 102 113 0 1 1

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 18 86 104 20 105 125 13 109 122 51 300 351 2 12 14

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 12 43 35 5 40 22 7 29 88 24 112 4 0 4

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 31 12 43 35 5 40 22 7 29 88 24 112 4 0 4

รวมท้ังส้ิน 822 353 1175 759 376 1135 649 350 999 2230 1079 3309 111 35 146

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  18  มิถุนายน  2564



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 36 2 38 33 0 33 69 2 71 2 0 2

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 38 0 38 39 1 40 77 1 78 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 9 0 9 0 0 0 9 0 9 1 0 1

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี) 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 31 3 34 18 2 20 49 5 54 1 0 1

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 15 0 15 2 0 2 17 0 17 5 0 5

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 32 5 37 23 1 24 55 6 61 3 1 4

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 0 0 0 20 0 20 20 0 20 1 0 1

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)  2 1 3 3 0 3 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนอากาศยาน (ทวิภาคี) 9 2 11 10 1 11 19 3 22 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมฯ (ชินแพค) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมฯ (ทวิ) 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมฯ (ม.6) 6 1 7 0 0 0 6 1 7 0 0 0

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 30 4 34 35 1 36 65 5 70 4 0 4

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 41 2 43 21 2 23 62 4 66 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตฯ (ม.6) 63 11 74 24 3 27 87 14 101 5 1 6

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 25 6 31 25 6 31 50 12 62 1 0 1

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 13 8 21 20 4 24 33 12 45 3 0 3

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 3 1 4 3 1 4 6 2 8 0 0 0

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 13 11 24 16 12 28 29 23 52 1 0 1

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานการออกแบบและเขียนการผลิต 8 8 16 2 7 9 10 15 25 0 0 0

 - สาขางานการออกแบบและเขียนการผลิต (ม.6) 6 8 14 9 0 9 15 8 23 0 0 0

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 9 0 9 9 1 10 18 1 19 0 0 0

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6) 6 4 10 5 1 6 11 5 16 0 0 0

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

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

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 18 8 26 8 1 9 26 9 35 0 0 0

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 26 15 41 30 16 46 56 31 87 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) 9 1 10 10 2 12 19 3 22 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 22 18 40 15 22 37 37 40 77 4 0 4

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 6 1 7 11 2 13 17 3 20 7 1 8

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 2 3 5 6 4 10 8 7 15 7 3 10

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 25 11 36 21 8 29 46 19 65 1 1 2

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 1 2 3 1 4 5 2 6 8 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 3 2 5 7 1 8 10 3 13 1 0 1

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 5 1 6 0 0 0 5 1 6 1 0 1

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH) 7 1 8 4 3 7 11 4 15 0 0 0

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

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (Ea) 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 33 1 34 24 2 26 57 3 60 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 21 5 26 5 1 6 26 6 32 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ 4 0 4 8 5 13 12 5 17 0 0 0

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ (ม.6) 10 1 11 12 4 16 22 5 27 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 622 148 770 508 123 631 1130 271 1401 60 9 69



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 2 56 58 4 47 51 6 103 109 0 0 0

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 1 14 15 1 8 9 2 22 24 1 2 3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 0 0

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6) 0 0 0 4 8 12 4 8 12 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ม.6) 2 19 21 1 15 16 3 34 37 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7 26 33 1 10 11 8 36 44 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (ม.6) 7 42 49 26 50 76 33 92 125 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (BM ZF) 1 1 2 0 2 2 1 3 4 0 0 0

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 - สาขางานบริการภาคพ้ืน 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0 0 0

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 20 172 192 38 146 184 58 318 376 2 3 5

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 0 2 2 2 19 21 2 21 23 0 0 0

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

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 9 12 4 13 17 7 22 29 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 2 6 8 6 7 13 8 13 21 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 0 0 0 1 13 14 1 13 14 0 2 2

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 0 0 0 2 8 10 2 8 10 0 1 1

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5 17 22 15 60 75 20 77 97 0 3 3



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   1/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 10 6 16 6 4 10 16 10 26 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6) 17 5 22 6 7 13 23 12 35 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิ) 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 29 11 40 12 11 23 41 22 63 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 676 348 1024 573 340 913 1249 688 1937 62 15 77

งานทะเบียน ข้อมูล  ณ  วันท่ี  18  มิถุนายน  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 0 0 0 0 0 0 4 0 4

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

 - โครงสร้าง (ชช.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

 - ไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

รวมประเภทอุตฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขางาน

 - การบัญชี 0 0 0 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 4 4 8

รวมประเภทพาณิชฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 23

หมายเหตุ

ชาย คน

หญิง คน

รวมท้ังส้ิน คน

สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  18  มิถุนายน  2564

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2564  ระดับ ปวช.  

19            

4             

23            

งานทะเบียน

ปวช.3 ตกรุ่นรวม



ระดับปวช. ชาย หญิง รวม

ปวช.1 781             336             1,117           

ปวช.2 744             364             1,108           

ปวช.3 639             343             982             

ตกรุ่น ปวช. 57              13              70               

รวมปวช. 2,221         1,056         3,277          

ระดับปวส.

ปวส.1 636             335             971             

ปวส.2 564             338             902             

ตกรุ่น ปวส. 24              3                27               

รวมปวส. 1,224         676            1,900          

รวมระบบปกติ 3,445         1,732         5,177          

เทียบฯปวช. -             -             -              

รวมเทียบโอนฯ -             -             -             

รวมท้ังส้ิน 3,445         1,732         5,177          

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด  ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  7  มกราคม  2565



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

 - สาขางานยานยนต์ 183 6 189 150 17 167 88 3 91 421 26 447 9 0 9

 - สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

 - สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 100 9 109 79 17 96 89 11 100 268 37 305 4 2 6

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 20 1 21 30 2 32 25 1 26 75 4 79 1 0 1

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

 - สาขางานโครงสร้าง 19 2 21 18 1 19 15 2 17 52 5 57 0 0 0

 - สาขางานผลิตภัณฑ์ 0 0 0 6 0 6 9 1 10 15 1 16 0 0 0

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 147 22 169 137 19 156 125 11 136 409 52 461 14 0 14

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 77 20 97 79 29 108 68 18 86 224 67 291 15 0 15

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 39 29 68 38 19 57 34 19 53 111 67 178 1 2 3

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 19 19 38 17 20 37 23 15 38 59 54 113 0 0 0

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 61 19 80 65 18 83 47 30 77 173 67 240 4 1 5

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิ) 4 8 12 5 7 12 7 5 12 16 20 36 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 45 5 50 30 8 38 44 6 50 119 19 138 2 0 2

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 714 140 854 654 157 811 574 122 696 1942 419 2361 54 6 60

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 5 77 82 4 59 63 1 67 68 10 203 213 0 0 0

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 28 43 31 41 72 30 43 73 76 112 188 0 3 3

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 20 105 125 35 100 135 31 110 141 86 315 401 0 3 3

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2564 

ปวช.1 (64) ปวช.2 (63) ปวช.3 (62) 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   2/2564 

ปวช.1 (64) ปวช.2 (63) ปวช.3 (62) ตกรุ่น
สาขาวิชา/สาขางาน

รวม ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานการโรงแรม 16 50 66 15 64 79 3 61 64 34 175 209 0 2 2

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิ) แอมฯ 0 0 0 0 0 0 5 10 15 5 10 15 0 1 1

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 2 29 31 5 39 44 4 33 37 11 101 112 0 1 1

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 18 79 97 20 103 123 12 104 116 50 286 336 0 4 4

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 12 41 35 4 39 22 7 29 86 23 109 3 0 3

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 29 12 41 35 4 39 22 7 29 86 23 109 3 0 3

รวมท้ังส้ิน 781 336 1117 744 364 1108 639 343 982 2164 1043 3207 57 13 70

งานทะเบียน

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  7  มกราคม  2565



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

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 36 2 38 33 0 33 69 2 71 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 39 0 39 38 1 39 77 1 78 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี) 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเคร่ืองมือกล 30 3 33 18 2 20 48 5 53 0 0 0

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 15 0 15 2 0 2 17 0 17 1 0 1

 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 30 4 34 23 1 24 53 5 58 2 0 2

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 0 0 0 20 0 20 20 0 20 1 0 1

 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)  2 1 3 3 0 3 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0

 - สาขางานผลิตช้ินส่วนอากาศยาน (ทวิภาคี) 9 2 11 10 1 11 19 3 22 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมฯ (ชินแพค) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

 - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมฯ (ทวิ) 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมฯ (ม.6) 6 1 7 0 0 0 6 1 7 0 0 0

สาขาวิชาไฟฟ้า

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 29 3 32 35 1 36 64 4 68 2 0 2

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 35 1 36 21 2 23 56 3 59 0 0 0

 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตฯ (ม.6) 54 11 65 24 3 27 78 14 92 2 0 2

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21 6 27 25 6 31 46 12 58 0 0 0

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 12 8 20 20 4 24 32 12 44 1 0 1

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 3 1 4 3 1 4 6 2 8 0 0 0

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขางานก่อสร้าง 13 11 24 14 11 25 27 22 49 0 0 0

สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

 - สาขางานการออกแบบและเขียนการผลิต 8 8 16 2 7 9 10 15 25 0 0 0

 - สาขางานการออกแบบและเขียนการผลิต (ม.6) 5 8 13 9 0 9 14 8 22 0 0 0

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 9 0 9 8 1 9 17 1 18 0 0 0

 - เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6) 5 4 9 5 1 6 10 5 15 0 0 0

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

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

 - สาขางานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 16 8 24 7 1 8 23 9 32 0 0 0

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 26 14 40 30 16 46 56 30 86 0 0 0

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0

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

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 20 18 38 14 22 36 34 40 74 1 0 1

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 - สาขางานช่างอากาศยาน 6 1 7 10 2 12 16 3 19 0 0 0

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 2 2 4 6 4 10 8 6 14 2 0 2

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 24 11 35 20 8 28 44 19 63 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BMW) 1 2 3 1 4 5 2 6 8 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (SCG) 3 2 5 6 1 7 9 3 12 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (FORD) 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0 0 0

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (BOSCH) 7 1 8 4 3 7 11 4 15 0 0 0

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

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ฯ (Ea) 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 31 1 32 24 2 26 55 3 58 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 19 4 23 5 1 6 24 5 29 0 0 0

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ 4 0 4 8 5 13 12 5 17 0 0 0

 - สาขางานซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ (ม.6) 8 1 9 12 4 16 20 5 25 0 0 0

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 586 143 729 499 122 621 1085 265 1350 23 2 25



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขางานการบัญชี 2 54 56 4 47 51 6 101 107 0 0 0

 - สาขางานการบัญชี (ม.6) 0 12 12 1 8 9 1 20 21 1 0 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 0 0

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6) 0 0 0 4 8 12 4 8 12 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ม.6) 2 17 19 1 15 16 3 32 35 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6 27 33 1 9 10 7 36 43 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (ม.6) 7 42 49 26 50 76 33 92 125 0 0 0

 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และฯ (BM ZF) 1 1 2 0 2 2 1 3 4 0 0 0

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 - สาขางานบริการภาคพ้ืน 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0 0 0

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 18 167 185 38 145 183 56 312 368 1 0 1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 0 2 2 2 19 21 2 21 23 0 0 0

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

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 7 9 4 13 17 6 20 26 0 0 0

 - สาขางานครัวโรงแรม 2 5 7 6 7 13 8 12 20 0 0 0

สาขาวิชาการท่องเท่ียว

 - สาขางานการท่องเท่ียว 0 0 0 1 13 14 1 13 14 0 0 0

 - สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 0 0 0 2 8 10 2 8 10 0 1 1

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 4 14 18 15 60 75 19 74 93 0 1 1



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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจ านวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ประจ าภาคเรียนท่ี   2/2564  

สาขาวิชา/สาขางาน
ปวส.1 (64) ปวส.2 (63) ตกรุ่นรวม ปวส.

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 10 6 16 6 4 10 16 10 26 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6) 16 5 21 6 7 13 22 12 34 0 0 0

 - นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิ) 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 28 11 39 12 11 23 40 22 62 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 636 335 971 564 338 902 1200 673 1873 24 3 27

งานทะเบียน ข้อมูล  ณ  วันท่ี  7  มกราคม  2565



ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 93 4 97

2 ช่างกลโรงงาน 110 12 122

3 ช่างเช่ือมโลหะ 22 2 24

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 122 10 132

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 81 19 100

6 ช่างก่อสร้าง 27 24 51

7 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 22 15 37

8 เมคคาทรอนิกส์ 57 36 93

9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 47 5 52

10 การบัญชี 1 66 67

11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 48 71

12 การโรงแรม 9 73 82

13 การท่องเท่ียว 3 33 36

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 6 30

641 353 994

ชาย หญิง รวม

1 ช่างยนต์ 1 0 1

2 ช่างกลโรงงาน 0 0 0

3 ช่างเช่ือมโลหะ 0 0 0

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 0 0 0

5 การบัญชี 0 0 0

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0

1 0 1

642 353 995

รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2564   ระดับ ปวช.

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวช. (ปกติ)

รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวช. (เทียบโอนฯ)

รวม



ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเคร่ืองกล 65 1 66

2 เทคนิคการผลิต 80 4 84

3 เทคนิคโลหะ 23 2 25

4 ไฟฟ้า 83 5 88

5 อิเล็กทรอนิกส์ 53 12 65

6 ช่างก่อสร้าง 15 9 24

7 เขียนแบบเคร่ืองกล 9 7 16

8 เทคนิคพลังงาน 13 2 15

9 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 5 1 6

10 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 62 40 102

11 ช่างอากาศยาน 32 10 42

12 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 41 21 62

13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 3 31

14 เทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 20 9 29

15 การบัญชี 6 56 62

16 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ+ธุรกิจดิจิทัล 4 15 19

17 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 15 16

18 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 24 57 81

19 การโรงแรม 12 39 51

20 การท่องเท่ียว 3 24 27

21 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 22

590 343 933รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2564   ระดับ ปวส.

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวส. (ปกติ)



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2564   ระดับ ปวส.

ชาย หญิง รวม

1 เทคนิคเคร่ืองกล 0 0 0

2 เทคนิคการผลิต 0 0 0

3 เทคนิคโลหะ 0 0 0

4 ไฟฟ้า 0 0 0

5 การบัญชี 0 1 1

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0

7 การจัดการท่ัวไป 0 0 0

0 1 1

590 344 934

ล าดับท่ี สาขาวิชา
ปวส. (เทียบโอนฯ)

รวม

รวมท้ังส้ิน



 

 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลงบประมาณการศึกษา 



งปม. อุดหนุน บกศ. นโยบาย สอศ.

จุดเน้น

ธรรมนูญ

หรือ

แผนพัฒนา

แผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

งานจัดการศึกษาวิชาชีพ

1.  งบบุคลากร

    1.1  เงินเดือนข้าราชการ 50,527,920.00

          - เงินประจ าต าแหน่ง 1,411,200.00 1,411,200.00

          - เงินวิทยะฐานะ 3,729,600.00 3,729,600.00

   1.2  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,090,080.00 1,090,080.00

   1.3  ค่าจ้างช่ัวคราว 0.00

         - ลูกจ้างช่ัวคราว   อัตรา (ธุรการ) 4,551,120.00 4,551,120.00

         - ลูกจ้างช่ัวคราว   อัตรา (ภารโรง+คนขับรถ) 1,137,360.00 1,137,360.00

         - ลูกจ้างช่ัวคราว   อัตรา (รปภ.) 816,000.00 816,000.00

         - ครูจ้างสอน   อัตรา 8,269,440.00 8,269,440.00

         - ครูต่างชาติ   อัตรา 1,560,000.00 1,560,000.00

         - ค่าครองชีพ 0.00

   1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   อัตรา 4,619,098.00 4,619,098.00

   1.5  เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  อัตรา 0.00

รวมงบบุคลากร 61,377,898.00 5,688,480.00 10,645,440.00 27,183,898.00

2.  งบด าเนินการ

    2.1  ค่าตอบแทน

         - ค่าสอนนอกเวลา 4,450,583.00 1,979,895.00 1,413,596.00 7,844,074.00

         - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 857,370.00 68,880.00 926,250.00

         - ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ.เต็มข้ัน 0.00

รวม 4,450,583.00 2,837,265.00 1,482,476.00 8,770,324.00

    2.1  ค่าใช้สอย

         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 287,908.20 450,135.00 738,043.20

         - ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 254,429.82 349,151.77 603,581.59

         - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 0.00

         - ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 0.00

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 844,664.00 844,664.00

         - ค่าเงินสมทบประกันสังคม 38,212.10 153,061.00 201,243.00 392,516.10

         - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 35,693.00 35,693.00

รวม 580,550.12 153,061.00 1,880,886.77 2,614,497.89

    2.3  ค่าวัสดุ

         - วัสดุส านักงาน 542,735.00 153,847.00 696,582.00

         - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 272,613.00 44,044.50 316,657.50

         - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00

         - วัสดุการศึกษา 1,450,091.40 2,598,206.40 156,006.00 4,204,303.80

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

งบหน้ารายจ่าย/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม

หมายเหตุ



งปม. อุดหนุน บกศ. นโยบาย สอศ.

จุดเน้น

ธรรมนูญ

หรือ

แผนพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

งบหน้ารายจ่าย/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม

หมายเหตุ

         - วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00

         - วัสดุเวชภัณฑ์ ยา 100,000.00 100,000.00

         - วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 0.00

         - วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00

         - วัสดุก่อสร้าง 0.00

         - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00

         - วัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ 154,579.00 154,579.00

รวม 1,450,091.40 3,413,554.40 608,476.50 5,472,122.30

    2.3  ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

         - ค่าโทรศัพท์ 408.64 3,138.22 2,764.88 6,311.74

         - ค่าน้ าประปา 583,105.27 219,175.16 60,941.85 863,222.28

         - ค่าไฟฟ้า 1,120,854.62 1,626,245.40 153,031.06 2,900,131.08

         - ค่าไปรษณีย์ 56,107.00 56,107.00

         - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 7,575.60 417,300.00 420,000.00 844,875.60

รวม 1,711,944.13 2,321,965.78 636,737.79 4,670,647.70

3.  งบลงทุน

  3.1 ครุภัณฑ์ 0.00

       - ชุดฝึกซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินพาณิชย์เสมือนจริง 

Boeing รุ่น 737
12,000,000.00 12,000,000.00

       - เคร่ืองบอนสโคปส าหรับงานนตรวจสอบเครร่ืองยนต์ 1,489,000.00 1,489,000.00

       - ชุดเคร่ืองมือซ่อมโครงสร้างช้ินส่วนเคร่ืองบิน 

(Structure Repair Maintenance)
1,344,000.00 1,344,000.00

       - ชุดการทดลองห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือการ

เรียนรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีนวัตกรรม
0.00

       - คอมพิวเตอร์ All in one 483,000.00 483,000.00

       - โต๊ะปฏิบัติการ 0.00

3.  งบลงทุน (ต่อ)

       - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 600,000.00 600,000.00

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

       - อาคารเรียนและปฏิบัติการ  6 ช้ัน 44,999,989.00 44,999,989.00

รวม 59,832,989.00 0.00 1,083,000.00 60,915,989.00

4.  งบเงินอุดหนุน

       - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 97,500.00 97,500.00

       - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน
230,000.00 230,000.00

       - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

 ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)
270,000.00 270,000.00

รวม 597,500.00 0.00 0.00 597,500.00



งปม. อุดหนุน บกศ. นโยบาย สอศ.

จุดเน้น

ธรรมนูญ

หรือ

แผนพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

งบหน้ารายจ่าย/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม

หมายเหตุ

5.  งบรายจ่ายอ่ืน

    5.1  โครงการตามนโยบาย สอศ.

          1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)
276,000.00 276,000.00

          2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 17,000.00 17,000.00

          3. โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี
1,000,000.00 1,000,000.00

          4. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้แก่นักเรียน 235,200.00 235,200.00

          5. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียน

อาชีวศึกษา
0.00

          6.  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 379,200.00

          7. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 340,000.00 340,000.00

          8. โครงการผลิตอาชีวพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนท่ีมีสมรรถนะฯ 3,600,000.00 3,600,000.00

         9. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติดภายใต้โครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
20,000.00 20,000.00

        10. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
932,000.00 932,000.00

รวม 6,799,400.00 0.00 0.00 6,799,400.00

 - โครงการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

         1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
20,325,310.00 20,325,310.00

         2. โครงการสอบ v-net 2563 30,000.00 30,000.00

         3. โครงการแข่งทักษะวิชาชีพ 2563 50,000.00 200,000.00 250,000.00

         4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุรุพัฒนา 170,110.00 170,110.00

         5 .โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 20,000.00 20,000.00

         6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 60,000.00 60,000.00

         7.โครงการตรวจสารเสพติด 50,000.00 50,000.00

         8.โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในวิทยาลัย 1,500,000.00 3,000,000.00 4,500,000.00

         9.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 15,000.00 15,000.00

         10.โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20,000.00 20,000.00

         11.โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000.00 1,500,000.00

         12. โครงการเปิดบ้าน "Thai Aus 2020" 150,000.00 100,000.00 250,000.00

         13. โครงการจัดกิจกรรมวันครู 10,000.00 10,000.00

         14. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 90,000.00 9,890.00 99,890.00

         15. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ

ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
50,000.00 50,000.00

         16.โครงการเข้าร่วมการประกวด " สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2562
150,000.00 150,000.00



งปม. อุดหนุน บกศ. นโยบาย สอศ.

จุดเน้น

ธรรมนูญ

หรือ

แผนพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

งบหน้ารายจ่าย/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม

หมายเหตุ

        17.โครงการเข้าร่วมการประกวด " สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562
100,000.00 100,000.00

         18. โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1,180,340.00 1,180,340.00
         19.โครงการพัฒนาการบริการอินเตอร์เน็ตให้แก่ 

นักเรียน นักศึกษา
1,918,560.00 1,918,560.00

         20. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 2,338,560.00 2,338,560.00

 - โครงการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ต่อ)

         21. โครงการข้ึนทะเบียนและจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา 295,000.00 295,000.00

         22. โครงการจัดท าคู่มือผู้เรียน 195,000.00 195,000.00

         23. โครงการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง

ทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
350,000.00 350,000.00

รวม 20,325,310.00 1,985,000.00 11,567,460.00 33,877,770.00

รวมท้ังหมด 157,126,265.65 16,399,326.18 27,904,477.06 150,902,148.89



 

 

 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 



ท่ี จ ำนวน หน่วย รำคำต่อหน่วย รวมเงิน (บำท)
1

1 เคร่ือง 38,188.00 38,188.00
2

142,800.00

3
80,400.00

ครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 34,900.00
4

253,911.00
กระดานคอมพิวเตอร์ Touch Screen Smart Learning 497,000.00

200,000.00

5
เคร่ืองปรับอากาศ  ห้อง 432 1 เคร่ือง 55,900.00 55,900.00

6 แผนกเทคนิคพ้ืนฐำน
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 58,200.00 58,200.00

7 แผนกเทคโนโลยีพ้ืนฐำน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11 เคร่ือง 43,909.09 483,000.00
8 แผนกเทคนิคกำรซ่อมบ ำรุงระบบขนส่งทำงรำง

เคร่ืองตัดรางตามาตรฐานสากล 1 เคร่ือง 400,000.00 400,000.00
9 แผนกเคร่ืองมือวัดและควบคุม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 600,000.00
10 สำขำโลจิสติกส์ และธุรกิจค้ำปลีกฯ

ครุภัณฑ์ของสาขาวิชา 49,500.00
11 สำขำกำรโรงแรม

ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 40,000.00

2,933,799.00

โต๊ะ และเก้าอ้ี
สำขำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แผนกเมคคำทรอนิกส์
ชุดป๊ัมลม

เคร่ืองปรับอากาศ
แผนกเขียนแบบ

รวมเป็นเงิน

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
ครุภัณฑ์ท่ีขอจัดซ้ือ ในปีงบประมำณ 2564

รำยกำร

แผนกเทคนิคกำรผลิต
เคร่ืองเจียรไนยต้ังโต๊ะ

แผนกเคร่ืองกล



ท่ี จ ำนวน หน่วย รำคำต่อหน่วย รวมเงิน (บำท)
1 งำนอำคำรสถำนท่ี

ฝักบัวพร้อมอ่างล้างหน้า 79,794.00
ครุภัณฑ์ห้องนอนครูเวร 41,050.00
เคร่ีองปรับอากาศ 160,800.00
พัดลม 78,451.50

2 งำนบริหำรท่ัวไป
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 57,600.00
เคร่ืองพิมพ์เอกสาร

3 งำนศูนย์ข้อมูล

ครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 498,500.00
411,400.00

4 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตู้เก็บเอกสาร 21,790.00

5 งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน
ครุภัณฑ์ส าหรับจัดท าส่ือ 490,000.00

6 งำนวิทยบริกำร

เคร่ืองพิมพ์เอกสาร (เลเซอร์) 9,900.00

1,849,285.50

ครุภัณฑ์ท่ีขอจัดซ้ือ ในปีงบประมำณ 2564

รำยกำร

รวมท้ังส้ิน

ครุภัณฑ์โครงการขยายระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ



 

 

 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลตลาดแรงงาน 



จ ำนวน รวมจ ำนวน

สถำนประกอบกำร นักเรียน

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  นักศึกษำ

1 ช่างยนต์ 34 36 40 - - 76

2 ช่างเช่ือมโลหะ 10 12 15 - 4 31

3 ช่างก่อสร้าง 20 55 - - - 55

4 ช่างกลโรงงาน 33 68 41 - - 109

5 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 20 44 - - - 44

6 ช่างไฟฟ้าก าลัง 64 141 40 - - 181

7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 36 43 40 - 4 87

8 เมคคาทรอนิกส์ 27 - 32 - 26 58

9 ช่างซ่อมบ ารุง - - - - - 0

10 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 19 - 58 - 12 70

11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 15 - - - 15

12 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 33 37 - - 70

13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 37 - - - 37

14 การบัญชี 43 35 40 - - 75

15 การจัดการโลจิสติกส์ 28 - - - 88 88

414 519 343 0 134 996

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปจ ำนวนและรำยช่ือสถำนประกอบกำร

ท่ีนักเรียน นักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

รวม

ปกติ

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ (คน)

ล ำดับ สำขำวิชำ ทวิภำคี



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ธนเดอร์เครน (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวกนกวรรณ แสงแก้ว

เลขท่ี 117/31 ม.4 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวจรรยำรักษ์ บัวประทุม

โทรศัพท์ 038-181766

บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จ ำกัด (สำขำอ่ำวอุดม) นำงสำวอรอุมำ รอดงำม

เลขท่ี 88-88/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำงสำวณัฐิกำ แท่นทอง

โทรศัพท์ 038-355222-33

ห้ำงสรรพสินค้ำ โลตัส (สำขำพัทยำใต้) นำงสำวปริศนำ ษัฏเสน

เลขท่ี 408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวเบญจมำศ ไกรคง

โทรศัพท์ 038-300802

บริษัท พี.เจ. ชลบุรี พำรำวู๊ด จ ำกัด นำงสำวฐิติพร ภูจ้อย

เลขท่ี 928/1 ม.1 ต.คลองวัว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220 นำงสำวอภิญญำ ปุรำสะธรรมมัง

โทรศัพท์ 089-9797972 นำงสำวชลลดำ นุ่มเทศ

นำงสำวญำชิมำ พลสำรคำม

บริษัท อัญชลีวัน จ ำกัด นำยปรินทร อินสองใจ

เลขท่ี 555/65 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-909800

ร้ำน เอเคเอ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำ บีช นำงสำวณิชำกร หอมสุวรรณ

เลขท่ี 333/99 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัสเฟสติวัลพัทยำบีช ช้ัน 5 หมู่ 9

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 095-37272027

บริษัท เอส.ที.บี. เพำเวอร์เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวพรรณพฤกษำ แกร่งผำ

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำงสำวม่ิงกมล ตรีเพ็ชรศรี

โทรศัพท์ 038-492577

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด นำงสำวสุนิสำ ช่ืนอำรมย์

เลขท่ี 111/7,111/11 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-917111-120

บริษัท โคไชน่ำเฟรท (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำวหน่ึงฤทัย แซ่กัง

เลขท่ี 32 ซ.บำงนำ-ตรำด 25 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ นำงสำววิยะดำ เอ่ียมส ำอำงค์

โทรศัพท์ 02-3994148-58

5

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  กำรจัดกำรโลจิสติกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

6

7

8

9



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  กำรจัดกำรโลจิสติกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พนำพงศ์ เอ็นจิเนียร่ิง นำยอภิชัย แย้มงำมเหลือ

เลขท่ี 72 ถ.สุขุมวิท 16 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นำยสุทิวัส จ ำปำเงิน

โทรศัพท์ 038-687719-20 นำยอธิวำ ช่ืนทิม

นำยศุภกร รำชสมบูรณ์

นำยสิรวิชญ์ ลำดก่ำน

ร้ำน ซเวนเซ่น (สำขำเทอร์มินอล 21 พัทยำ SW1198) นำงสำวสุทธิดำ จันทร์เทศ

เลขท่ี 456,777,777/1 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 063-2273814

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จ ำกัด นำงสำวกนกกร แขฉิมพลี

เลขท่ี 2002/1 ม.2 กำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ นำยณรงศักด์ิ วิทยำนันท์

ต.แสมสำร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยอภิสิทธ์ิ นรินทร

โทรศัพท์ 033-005808 นำยสรวิศ บุตรงำม

บริษัท สุภำวุฒิ อินดัสทรี จ ำกัด นำงสำวโสภำวรรณ วิชำรำช

เลขท่ี 44/2 ม.8 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-227301

บริษัท บ้ำนอ ำเภอเทรดด้ิง จ ำกัด นำยวรกันต์ หวังคุ้มกลำง

เลขท่ี 31 ม.2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-237557

บริษัท บูรพำร่วมใจ (2546) จ ำกัด นำยปัณณวัฒน์ แก้วคุณ

เลขท่ี 148/56 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 นำยนิติภูมิ ภูเงิน

โทรศัพท์ 038-384541 นำยธนวัฒน์ พุตติ

นำงสำวอลิซ่ำ สมิธ

นำงสำวเก็จมณี ครุฑวัฒนำ

บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) สำขำมำบตำพุด นำงสำวรัตนวลี ม่วงโพธ์ิหว่ัน

เลขท่ี 288/88 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 088-3232767

บริษัท สหธรรม ทรำนสปอร์ต จ ำกัด นำยอภิมุข หม่ันเสนำ

เลขท่ี 5101,289/1-2 ม.8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 02-2400735

10
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  กำรจัดกำรโลจิสติกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท กิตติแสงซับบริกำร จ ำกัด นำงสำวสำวิณี ชัยรัตน์

เลขท่ี 13 ถ.วัดซำกลูกหญ้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-691197

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำพัทยำเหนือ นำยอนันต์ อยู่สบำย

เลขท่ี 555/1 ม.6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-008938

บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) สำขำบ่อวิน นำงสำวชนิดำภำ อ่อนเกตุ

เลขท่ี 88/8888 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นำยชิติพัทธ์ บัวเกตุ

โทรศัพท์ 092-6651459 นำยกมนเทพ ศรีเหรำ

นำงสำวศรัณย์ภัทร แสงกระจ่ำง

นำงสำวรจเลข ลีลำขจรกิจ

นำงสำวภัทรำวดี ทีนำคะ

นำงสำวสุภลักษณ์ นพรัตน์

นำงสำวธำรำรินทร์ สุกรรม

นำงสำวกำญจนำ สมิธ

นำงสำวอรณิชำ โล้อุนลุม

นำยธีรวัฒน์ อุดมรักษ์

นำงสำวจุฑำทิพย์ บุญเพ็ง

นำงสำวรสสุคนธ์ พัฒโนทัย

นำงสำวอัมพร สิงหรำช

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ นำงสำวอำรียำ พรหมเวช

เลขท่ี 70 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-245910

ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สัตหีบ นำงสำวจุฑำรัตน์ ศำลำงำม

เลขท่ี 234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวจิตรำ เหมือนใจ

โทรศัพท์ 038-437067 ต่อ 106

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด นำงสำวอิจจิมำ วรรธนะพงษ์

เลขท่ี 48 ถ.โรงปุ๋ย ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นำยอนพัทย์ วรดิเรก

โทรศัพท์ 038-974200
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  กำรจัดกำรโลจิสติกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เค.ไลน์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด นำงสำวกัลยำ แหว่กระโทก

เลขท่ี 156/26 ม.5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 092-4394159

บริษัท ไทยอยยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวศิรประภำ แก้วรุ่งเรือง

42/1 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท กม.ท่ี 124 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 0 – 3840 – 8500 0 – 3835 – 9000.

บริษัท เอพีเอ็ม สแคฟโฟลด้ิง แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด นำงสำวนันทพิชญำ ไกรสี

939 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

Flash home (เขำยำย) นำงสำวธนัญญำ อินหมี

60/8  หมู่ 5 ซอยมำบยำยเลีย ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

ปณ. เกล็ดแล้ว ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ เกร็ดแก้ว นำงสำวธำรำรินทร์ สุกรรม

160/4 หมู่ 5 ต ำบลบำงเสร่ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

เบอร์โทร : 0-3843-5660
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ือเฟ้ือกลกิจ นายไพศาล บ าเพ็ญรุ่งโรจน์

เลขท่ี 425/4 ต.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายอดิศร ชนกระโทก

โทรศัพท์ 081-2243497

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นายอนุชิต นาคทอง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอนุรักษ์ จันทร์ดง

โทรศัพท์ 038-437103 นายจิรภัทร หิรัญเกษตร

เทศบาลต าบลบ้านฉาง นายหัสนัย บัวทอง

เลขท่ี 2/31 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวดวงพร เหล่าจันทร์

โทรศัพท์ 038-630667-9

บริษัท ชอ ไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด นายณัฐพล ชนะสงคราม

198,198/30 ม .10 ถนนชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์ 0-3823-9121-2

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคโลหะ  
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท พี แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายพีรพล พรหมดี

เลขท่ี 136/52 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกิตตินันท์ จ าปาหอม

โทรศัพท์ 095-4787926 นายธงชัย สหายสุข

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ.เค.ที. ซัพพลาย นายสหฤทธ์ิ หมอกแฉ่ง

เลขท่ี 164/45 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 096-8293699

บริษัท พีเออี เทคนิคคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) นายธนกร อินทรวงศ์

เลขท่ี 88 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายก้องภพ แถบทอง

โทรศัพท์ 087-9281826

บริษัท แท พรอสเพอร์ จ ากัด นายนพรัตน์ มังกร

เลขท่ี 23/3 ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายนาคินทร์ แอ่งสุข

โทรศัพท์ 081-7828166

บริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด นายอัครชาติ วิรัชลาภ

เลขท่ี 48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-407000

บริษัท ชินแพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด ทวิภาคี

700/365 กม 57 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ถนนบางนา-ตราด ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์. 0-3845-8706-9. แฟกซ์. 0-3845-8649 .

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
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ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคโลหะ  

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป จ ำกัด นำงสำวจิรำภรณ์ พรมชัย

เลขท่ี 168 หมู่ 3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวนิภำ เพียรเสร็จ

โทรศัพท์ 065-7193597 นำงสำวนันชนก คอนก ำลัง

นำยบุตรรกวี โยธำทิพย์

นำยไชยภพ สุขรมย์

นำยธัญญำกรณ์ ทองฟู

บริษัท นิรมิตรรังสรรค์ จ ำกัด นำงสำวเพ็ญพิชชำ เพ่ิมพูน

เลขท่ี 56/55 ถนนแสนสุข ต.เหมือง อ.ชลบุรี 20130 นำงสำวชญำนี จูธำรี

โทรศัพท์ 089-7522047 นำยวรงกรณ์ แก้วแสนชัย

นำยธเนศ บุญเกิด

เมืองพัทยำ ส ำนักกำรช่ำง (เรียน นำยกเมืองพัทยำ) นำยนิติภูมิ อุตมะ

เลขท่ี 171 หมู่ 6 ถนนพัทยำเหนือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยสืบศักด์ิ พิทักษ์พงษ์กุล

โทรศัพท์ 08-67899692 นำยคุณำกร กำลจักร

นำยจิรภำส ศรศักดำ

เทศบำลต ำบลนำจอมเทียน นำยวริศพันธ์ ธำมสิริธีภัทร

เลขท่ี 999 หมู่4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยยุทธศิลป์ จ ำปำอ่อน

โทรศัพท์ 038238613 นำยเอกภพ ป้องภัย

นำยภำวินท์ วิไลวรรณ

โครงกำรสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 3 นำย ธนภัทร ศิริวรรณ

สำยพัทยำ อ.สัตหีบ ตอน 1 ถ.สุขุมวิท นำยธนวัฒน์ พูลเมือง

เลขท่ี ซ.นำจอมเทียน ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยธนภัทร พูลเมือง

โทรศัพท์ 081-8206274 นำงสำวนัดดำ สำพิมำน

นำงสำวอรสำ ฝอยทอง

บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จ ำกัด นำงสำวณัฐนันท์ สำวีพันธ์

เลขท่ี 100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวกุลธิดำ กล่ินหอม

โทรศัพท์ 038-255253 นำงสำวสโรชำ เรือนไทย

นำงสำวสิรินดำ ผำดุงแคลน

บริษัท เพชรบูรพำ คอนสตัลช่ัน จ ำกัด นำยสุชำนันท์ เสพสุข

เลขท่ี 157/17 ม.4 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 084-3464343

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงก่อสร้ำง  สำขำงำน ก่อสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงก่อสร้ำง  สำขำงำน ก่อสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท พีเอจีเอส จ ำกัด นำงสำวปวริษำ แก้วกับเพชร

เลขท่ี 1/11 ม.2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยศุภกิจ แก่นนำค ำ

โทรศัพท์ 084-9102091 นำงสำวมำนิตตำ เวชชศำสตร์

นำยศุภกฤต บุญฉิม

บริษัท ธ พัทยำก่อสร้ำง จ ำกัด นำงสำวกันยำพร ไตรพรหม

เลขท่ี 50/81 หมู่2 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวปณิตำ พงษ์เรือง

โทรศัพท์ 085-3403718 นำยเทพพิทักษ์ ภูถมดี

บริษัท รุ่งเรือง อำทิเทค 2606 จ ำกัด นำยภัทรกร บุญเลิศ

เลขท่ี 380/108 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยขวัญชัย พ่วงพูล

โทรศัพท์ 0818628929 นำยกีรติ วงษ์จันทร์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญกิจธนำ นำยภูวนัตถ์ ห้วยใหญ่

เลขท่ี 25/40 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยภูวดล ร่มโพธ์ิชี

โทรศัพท์ 038-734145

บริษัท ไทยธนำและโยธำ จ ำกัด นำยโยนก ค้ิวนำง

เลขท่ี 88 ถ.ส ำนักกระท้อน ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-015322

บริษัท ธำรประเสริฐ จ ำกัด นำยพงศ์พัฒน์ สุวรรณโฆษิต

เลขท่ี 123/4 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยอัมรินทร์ ศรีจ ำปำ

โทรศัพท์ 084-3565585 นำงสำวอนันตภรณ์ ชำวสวน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำคันทรง นำยกฤตบุญ จิตต์อนงค์

เลขท่ี 19 ม.8 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำยณัฏฐ์ ธรรมรำช

โทรศัพท์ 033010771 , โทรสำร 033010772

บริษัท ลองวินไทย จ ำกัด นำยวีรภัทร ดวงรัศมี

เลขท่ี 9/1 ถนนหนองหว้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-6924434

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์พีเอ็นจิเนียร่ิงซัพพลำย จ ำกัด นำงสำวจิรำภำ ภู่คล้ำย

เลขท่ี ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ -

บริษัท เจริญโชค กำรโยธำ จ ำกัด นำยวีรภัทร แก้วสีทำ

ไซต์งำนก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงก่อสร้ำง  สำขำงำน ก่อสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ร้อยทรำย จ ำกัด นำยชุมพล ชมกล่ิน

เลขท่ี 289/5 ถ.เปรมใจรำษฎร์ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 081-7234677

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน 1994 นำยพงศกร อุตมะ

เลขท่ี 11/14 หมู่1 ถ.โครำช-ฉะเชิงเทรำ ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-6505793

บริษัท บำงแสนมหำนคร จ ำกัด นำงสำวศลิษำ จิตบวรสวัสด์ิ

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

โทรศัพท์ 038-392200 ต่อ 203
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จ ากัด นายอัครพนธ์ งามประดิษฐ์

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

โทรศัพท์ 038-255822 ต่อ 555

บริษัท ท็อปคาร์กรุ๊ป จ ากัด ส านักงานใหญ่ นายจุลจิตต์ ตลับทอง

เลขท่ี 62/1 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 095-2078608

บริษัท โตโยต้า นครระยอง จ ากัด นายธนวัฒน์ พูลผล

เลขท่ี 111 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายนพรัตน์ บุญรอด

นายศักรินทร์ ค าแก้ว

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายธนภัทร์ ประกอบชาติ

เลขท่ี 36/34 ถ.สาย 332 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายจิรภัทร อุดมทรัพย์

โทรศัพท์ 038-181751-4 นายภูวนัตถ์ ทองหลบ

นายชาตรี มิตรลับ

นายนวพรรษ มีโชติ

บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด (สาขาสัตหีบ) นายฐาปกรณ์ ทองทิพย์

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

โทรศัพท์ 038-435650-55 นายนฤบดินทร์ ศรีกุล

บริษัท ฟอร์ด พัทยา ท็อป คาร์ (พัทยา) จ ากัด นายวันชัย ศรีไทย

เลขท่ี 15/69 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายวิรุณ ลินไทร

โทรศัพท์ 095-207-8601-8602-8603 นายอรรถพร น่ิมนวล

บริษัท มิตซู พัทยา จ ากัด นางสาววรรณิสา ราชสีห์

เลขท่ี 222/2 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาววราลี วงษ์วัฒน์

โทรศัพท์ 038-255-999 นางสาวสิดาพร กติกาบริบาล

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด (สาขาศรีราชา) นายวัฒนชัย พุ่มพฤกษ์

เลขท่ี 137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-328323

บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโตเฮาส์ จ ากัด นายวรพล ทวนชัยภูมิ

เลขท่ี -

โทรศัพท์ 038-221759
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองกล (ยำนยนต์)  

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เรย์เวย์ ออโต้เซอร์วิส จ ากัด นายกฤตเมธ จารุจิตร

เลขท่ี 19/18 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-439199 , 092-6324515

บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด นายปัณณวัฒน์ เกตุใสย์

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

โทรศัพท์ 038-314331-3 นายธราธร แสงประไพ

นายอชิรวิชญ์ บุญถนอม

บริษัท อีซูซะวันออกชลบุรี จ ากัด นายพงศ์จักร อินทอง

เลขท่ี 15/219 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมบูรณ์ หล้าล  า

โทรศัพท์ 038-314253-7 นายกฤษเรศ ชลบุษย์

ร้าน พรพจน์ เบิร์ด เซอร์วิส นายสธน แสงสี

เลขท่ี 171/7 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 082-247-0985

บริษัท รอยด์ ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา 00001) นางสาวสุภัชชา เจ๊ะมะ

เลขท่ี - นายภัทรกร ผลวิลัย

โทรศัพท์ 038-411700

บริษัท บ้านฉางออโต้คาร์การาจ จ ากัด นายวรโชติ ทองย้อย

เลขท่ี 174/144 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038-029-365  

บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จ ากัด นายลิขิตภัทท์ิ ลิ มสุคนธ์ทิพย์

ท่ีอยู่ 365 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นยาศิริชัย ช่ืนก าเหนิด

โทรศัพท์ 038 - 1956666

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส แอลจี แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวุฒิพงษ์ หางลาสิงห์ ตกรุ่น

445/185  หมู่ 12  ถ.กล่ินแก้วบางพลี  ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540

โทรศัพท์ 089 - 5351260

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองกล (ยำนยนต์)  

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

มาสด้าชลบุรี สาขาศรีราชา นายกฤตภาส ชื นวัฒนมงคล

เลขท่ี 888/1 ม.4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-198111

ไร่หน่ึงขนส่ง นายกิตติ กลับวงศ์

เลขท่ี 251/1 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายกิตติวัฒน์ มุดม่วง

โทรศัพท์ 063-6539836 นายธนะชัย หอมศิริ

นายอมรเทพ ทับทิม

บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด (สาขานาจอมเทียน) นายณัฐพล สอนหมวก

เลขท่ี 102/34 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสิทธิพงศ์ แสงแก้ว

โทรศัพท์ 038-255663 นายนทีธร ภูมินทร์

นายวุฒิวงศ์ วงศ์ค าภา

นายปรานต์ ปานพันธ์

บริษัท เบสออโต้เซลล์ จ ากัด (สาขาพัทยา) นายกลศาสตร์ ตรีศักด์ิศรี

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

โทรศัพท์

บริษัท อิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด นายนนทวัฒน์ ชนะดิษฐ์

เลขท่ี 17/8 ม.4 ต.ตะเคียนเตี ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-113911

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด นายธนวัฒน์ ม่วงไหมทอง

เลขท่ี 150/23 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายวุฒิชัย ขาวสุทธ์ิ

โทรศัพท์ 038-347031-4

บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จ ากัด นายธีรภัทร ศิลาโคตร

เลขท่ี 558/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-623222

ร้าน เอบี ดีฟาส เซอร์วิส นายพิชยะ ม่วงโพธ์ิ

เลขท่ี 139/56 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 063-1419934

ร้าน BP GARAGE นายจิรวัฒน์ พันพลอย

เลขท่ี 42/35 ถ.หนองมะหาด ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 097-1067949

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564
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สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองกล (ยำนยนต์)  

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท สกุลช่าง  เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายอภิสิทธ์ิ เจิมดี

ท่ีอยู่ 100/9  หมู่ 4  ต.สุรศักด์ิ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 นายชัยธวัช หอมขจร

โมรศัพท์  098 - 327875 นายอรรณพ หนองหลวง

ร้าน Parker-SuperBike นายณภัทร บ ารุงการ

ท่ีอยู่  เลขท่ี 138 อ.เมืองพัทยา  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 นายศรัณย์ภัทร อุปศรี

โทรศัพท์ 062 - 3491222 นายภูวิศ สมใจ

นายพีรภัทร แสงเวช

บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จ ากัด นายศุภณัฐชัย เป้าเข็ม

ท่ีอยู่ 88 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 21000.

โทรศัพท์. 0-3862-4777

บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิล จ ากัด นายคมกริช บุญสร้าง

ท่ีอยู่ 112/10 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด (สาย 36) 

ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

โทรศัพท์ 092 - 2479594

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด สาขาศรีราชา นายณัฐพงษ์ คงสมนาม

ท่ีอยู่ 137/27 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110. นายจิตควัฒน์ พิมพ์ยงยาง

โทรศ พท์ 038 - 38 8999 นายชัยวุฒ โชคเฮงตระกูล

บริษัท นิสสันพัทยา ออโต้โมบิล จ ากัด นายธีร์ธวัช อึ ง

ท่ีอยู่ เลขท่ี 222  หมู่ 2  ถ.สุขุมวิท  ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250

โทรศัพท์  092 - 2234381

ร้าน อู่ เจตน์ เจริญยนต์ นายชยานันท์ จันทาคีรี

117/55  หมู่ 3  ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20270

โทรศัพท์ 099 - 1029978

ร้าน อู่ BP Garage นายกมลชาติ ขยันย่ิง

ท่ีอยู่ เลขท่ี 42/35  หมู่ 3 ถ.แหลมเหิน  ต.ทับมา  อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 084 - 111351
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองกล (ยำนยนต์)  

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นายธนภัทร เช้ือชูชาติ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายนัดพบ ศรีอุบล

โทรศัพท์ 024661180 ต่อ 77041

โรงกลึงยุทธจักรเหล็ก นายจุลจักร พันธ์งาม

เลขท่ี - นายธนาวุธ ปักกาโร

โทรศัพท์ 081-7128288

บริษัท โมเดล แม่พิมพ์ แอนด์ จ๊ิก จ ากัด นายภาคิน หล้าดี

เลขท่ี 42/9 ม.6 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 097-9519155 , 033-641745

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสเอ็น แมชชีนน่ิง นายก้องภพ แสงเรือง

เลขท่ี 70/3 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธนกฤต ล้ิมพจนานนท์

โทรศัพท์ 038-602251 นายนนทกร สุ่มงาม

นายนิพัทธ์ เอกมหาสวัสด์ิ

บริษัท สมาร์ท แอนด์ อีสซ่ี จ ากัด นายธนภัทร์ ณ พัทลุง

เลขท่ี 199/9 ม.7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายกิตติกร สอาดเอ่ียม

โทรศัพท์ 038-016126 , 093-3936916

บริษัท ทูลล่ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายพุฒิเมธ ศิริพันธ์

เลขท่ี 615 ม.10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายณัฏฐากร จันทร์รักษา

โทรศัพท์ 092-2638178 , 062-3953549

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายพีรพัฒน์ อ๊ึงพานิช

เลขท่ี 36/34 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายวัยวุฒิ วอนเมือง

โทรศัพท์ 038-181751-4 นายกชกร แพ่งสองคอน

นายนฤเบศ เสดสี

นางสาวลักษมณตรี ปานเขียว

นางสาววาทินี เบ้าทองหล่อ

นางสาวจุฬาวรรณ ดาพัวพันธ์ุ

นางสาวสุพัชชา จิตแก้ว
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคกำรผลิต (เคร่ืองมือกล)

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคกำรผลิต (เคร่ืองมือกล)

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด นายจิรภัทร สุภีกิตย์

เลขท่ี 13 ซอย จี14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง นางสาวพิจิตตรา เดชขุนทด

จ.ระยอง 21150 นางสาวณัฐชา วรศิริ

โทรศัพท์ 038-673888 นางสาววรรณวิสา เหตุเกษ

นายวีระชัย บัวคล่ี

นายกฤษณะ สิงฆะชัย

นายจิรพล วรเจริญ

นายศรายุทธ เสียงเลิศ

บริษัท ธันเดอร์ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด นายฐิติพงศ์ พวงภูมิน

เลขท่ี 119/104 ม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอัศวเดช คุ้มครอง

โทรศัพท์ 033-005-918

บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด นางสาวนันทวัน ครองสืบขาว

เลขท่ี 198 ม.10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายจิรพงศ์ จันทมาลา

โทรศัพท์ 038-239120-3 นายปฏิภาณ เสนจันตะ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ือเฟ้ือกลกิจ นายมาติน เจริญสินกุลภรณ์

เลขท่ี 425/4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายธีรภัทร บุญวงษ์

โทรศัพท์ 081-6643497 นายศรัณย์ภัทร ฉันทวีโรจน์

บริษัท ทีเอ็นโมลด์ พรีไซส์ จ ากัด นายนิรมิตร เปรมใจ

เลขท่ี 107/33 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายชวนากร มาลาอบ

โทรศัพท์ 038-481079

บริษัท เอวีโอ เทอร์โบเวิร์ลด เอเชีย จ ากัด นายชัชวาล ค าแหงพล

เลขท่ี 53/8 ม.3 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายคุณภัทร เทียนค า

โทรศัพท์ 033-672771

บริษัท ไทย มีน เทค จ ากัด นายอนิวัตต์ิ เพ็งพินิจ

เลขท่ี 215/176 ม.2 .บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพัทธนันท์ อินพรม

โทรศัพท์ 033-000157 , 089-2448446 นายจิรภัทร สารขันธ์

นายธนภัทร ย่ิงยืน
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคกำรผลิต (เคร่ืองมือกล)

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอ - พรีซิช่ัน จ ากัด นายศิวภูมิ กุลประสิทธ์ิ

เลขท่ี 17/42 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพรประสิทธ์ิ กองอ่อน

โทรศัพท์ 038-311141

บริษัท เอ็น ดับเบ้ิลยูอี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายศุภวุฒิ ระดา

เลขท่ี - นายภูวดล วงศ์แก้ว

โทรศัพท์ 038-762860 นายภคนันท์ ทองค า

นายนนทภัทร ต่อทรัพย์

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด นายรักษ์ฐเศรษฐ ฆารกุล

เลขท่ี 38/8 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-491960-6

บริษัท ร็อค ดริล (ไทยแลนด์) จ ากัด นายอนันตศักด์ิ สุวรรณทิพย์

เลขท่ี 106/96 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอลงกรณ์ สายแสน

โทรศัพท์ 038-110792

บริษัท ดับเบ้ิลยูบีแอลพี จ ากัด นายณัฐเศรษฐ โอ่งเจริญ

เลขท่ี 620/5 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธนาธิป โชพลกรัง

โทรศัพท์ 038-480020-1

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นายธนิสร ลิมป์ประภาคาร

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายชยธร สร้อยค า

โทรศัพท์ 038-437103 นายณัฐพงษ์ ประกอบทรัพย์

นายชลันธร อยู่รักษา

นายนภัทร พันธ์กนก

นายชญานิน สิทธิทูล

บริษัท มาสเตอร์แพ็ค - เอเชีย จ ากัด นายพรชัย หัตถกิจอุดม

เลขท่ี 2/7 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038-692477

บริษัท พีเคไอ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายณัฐวัตร เฟ่ืองนคร

เลขท่ี 443/4 ม.2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 088-2211282

บริษัท ไตร บราเทอร์ จ ากัด นายวนิชัย ทองส าราญ

เลขท่ี 4/3 ม.2 ต.ส านักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 092-9144915
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอส.พี.บี. เพาเวอร์ เซฮร์วิส จ ากัด นายธนภัทร ปราณีขาติ

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายกษิดิส ศิริวัฒนกุล

โทรศัพท์ 038-492577 นายพรรษกร วีระวรรณ์

นายกฤษฎา ส่งเสริม

นายธีระพัฒน์ สีวะสุทธ์ิ

นายจักรกฤษ ศรีก าเหนิด

นายฐิติศักด์ิ ปรากฏหาญ

นายกษิดิส เกตุส าลี

นายพัฒนพงศ์ เจริญดี

นายอธิพงษ์ ค าถิระ

นายศรัณย์ สุขกร

บริษัท ซีอาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด นายนวมินทร์ อัศศร

เลขท่ี 15/1 ม.3 ถ.บ้านเกาะ-มาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายพิชิตพล ลาภาสระน้อย

โทรศัพท์ 038-698399

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จ ากัด นายเซน เสริมโสภณ

เลขท่ี 10 ซ.จี-14 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-683563

บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ากัด นายสพลกิตต์ิ ไทยพินิจ

339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ข.ชลบุรี 20110 นายผเดชไชย แพงเกาะ

โทรศัพท์ 038-341792 นายชิษณุชา สุขวัฒนะ

นายทวีชัย มีแย้ม

นายกิตติพศ อุทัยชลานนท์

นายเจษฎางค์ ยุกวนิช

นายปริญญา ขานะโร

นางสาวบุษยมาส ทิพย์พิมล

นายวิริยะพงศ์ ชัยเจริญพงศ์

นายณัฐธัญ สุขวรรณ

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายกษิดิษ สิบนอก

เลขท่ี 42/1 ม.1 กม.124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-359000

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคกำรผลิต (เคร่ืองมือกล)



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคกำรผลิต (เคร่ืองมือกล)

บริษัท อินทรา พรีซิช่ัน จ ากัด นายวิศรุจน์ ภู่เกิด

เลขท่ี 35/9 ม.5 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายพีรพล เชิดดอก

โทรศัพท์ 038-171685 นายพงษ์พัฒน์ แสงนนท์

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวนันทัชพร อยู่พุ่ม

เลขท่ี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายเกียรติศักด์ิ อุดจันทึก

โทรศัพท์ 038-437103 นายสานุพงศ์ เรืองภักดี

บริษัท ซีเนียร์ แอร์โรสเปส จ ากัด นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ิศรี

เลขท่ี นายจิรวัฒน์ หอมเทียน

โทรศัพท์ นายณิธิพงศ์ พุทธิสาย

(นศ.ทวิภาคี) นางสาวนิศาชล แก้วปทุม

โครงการทวิภาคี นายภพธร พันธ์เขียว

นายวรพล มนจู

นายอมร เสาร์ศรี

นายวินัย ดวงโยธา

นายวิโรจน์ กล่ินหอม

นายวีรพงษ์ กัลยาวงศ์

นายอ าพล นพพันธ์

บริษัท ไทไทยรับเบอร์ จ ากัด นายนภัส เปียลพ

เลขท่ี 711/16 หมู่ 9 ต าบล คลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 

นายศักดิพันธ์ ทองเหล่ือม

โทรศัพท์ 0863443429 นายศักรินทร์ สังข์ทอง

นายนพดล จันทร์ทอง

นายหัสดิน ศรีปราช

บริษัท เคพีพี พรีซิช่ัน ทูลส์ จ ากัด นายประจักษ์กรา ศรีธรรมมา

139/33 หมู่ 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

 โทรศัพท์. 09-8247-6581.
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จ ากัด นายธเนศพล แซ่จง

เลขท่ี 198 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายสุขตะวัน สุขรักษา

โทรศัพท์ 038-239120-3

บริษัท เอนริช อินเวนช่ัน จ ากัด นางสาวฐาปนีย์ จอกแก้ว

เลขท่ี 120/9 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายเอกภพ พงษ์พระเกตุ

โทรศัพท์ 098-4629893

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวสิริลดา แย้มเย้ือน

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย 332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาววรางคณา วิหคทอง

โทรศัพท์ 038-181751-4

บริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จ ากัด นางสาวสุภาพรรณ ค าคง

เลขท่ี 104/20 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-347484

บริษัท เอ็นดับเบิลยูอี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายกนต์ธร เหวชัยภูมิ

เลขท่ี - นายฟาอีฟ หมุดเส็ม

โทรศัพท์ 038-762860

บริษัท สยามเอส แอนด์ เอ็ม จ ากัด นายวรวิทย์ มูลสาร

เลขท่ี 180/10 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 092-2834922

บริษัท บีเอเบ้ิล คอนกรีต จ ากัด นางสาวกรณิศ พรหมอินแก้ว

เลขท่ี 311/23 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 085-9955590

บริษัท พีคอนเทคโน จ ากัด นายธนนท์ชัย โพธ์ิพิทักษ์

เลขท่ี 326 ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 098-5546656

Email pcontechno2016@yahoo.co.th

ส านักงานเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ นางสาวปิยดา เคนโสม

เลขท่ี 100 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวกนกวรรณ สีมา

โทรศัพท์ 038-435968 ต่อ 513 นางสาวจิรนันท์ จันทร์แดง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เขียนแบบเคร่ืองกล



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เขียนแบบเคร่ืองกล

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด นางสาววรรวิษา วงค์ตุ้ย

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

โทรศัพท์ 038-404200

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิติธร ทรานสปอร์ต แอนด์ ซัพพลาย นางสาวรัตนากร ขาวงาม

เลขท่ี 154/10 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายเตชพัฒน์ เฟ่ืองเจริญ

โทรศัพท์ 083-0669218 , 095-2419173 นายกนกพล ป้อตะมา

นายภูวนาถ แก้วกุล

บริษัท เอส. ที. โพลีคาร์บอเนต จ ากัด นายทีรัตภัทร เกยูรธัมรงค์

เลขท่ี 88/8 ท.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายไกรวิชญ์ ไพรต่ืน

โทรศัพท์ -

บริษัท ไตรบราเทอร์ จ ากัด นายณัฐพล ต่ออ่ิน

เลขท่ี 4/3 ม.2 ต.ส านักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-047468

บริษัท พัทยา ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด (สาขานาจอมเทียน) นายพลเทวัญ จิตตรัตน์

เลขท่ี 88/88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) นางสาวณัฐธนัน ถาวรตระการ

เลขท่ี 35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวชลลดา เนืองสุข

โทรศัพท์ 033-001088

บริษัท ดีทูดี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวิวัฒน์ วงค์สุโท

เลขท่ี - นายทรงพล สุรวัฒนาวรรณ

โทรศัพท์ 033-218028 นายณัฐพงศ์ เปล่งปล่ัง

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) นายณัฐนัน สดใส

เลขท่ี 29/36 ม.12 ซ.จอมเทียน 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-190339

บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายอนุวัฒน์ พันธุพานิช

เลขท่ี 235 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล

เชตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10100
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เขียนแบบเคร่ืองกล

เทศบาลเมืองสัตหีบ นายกฤตพัฒน์ พรหมดีราช

เลขท่ี 654 ถนนเทศบาล 13 หมู่ท่ี 2 ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3843-8490 / 038-439178 

E-mail :  sattahip_net@hotmail.com

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายธนดล ศุภสร

เลขท่ี 2369 หมู่ 2 ท่าเรือจุก เสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ (038) 43-2307. 
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จ ำกัด นำยนันทวัฒน์ ศรีวิเชียร

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

โทรศัพท์ 038-602119

ร้ำนคิงคองคอมพิวเตอร์ นำงสำวเขมิกำ ตู้ทองค ำ

ตึกคอมพัทยำใต้ ช้ัน 4 เลขท่ี 8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ นำยปรเมศวร์ พันชำรี

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 085-3893859

บริษัท เอเชีย สตีล ทรำนสปอร์ต (1999) จ ำกัด นำยพัลลภ บุญเหลือ

เลขท่ี 179 ถ.ทำงหลวงแผ่นดินสำย 36 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โทรศัพท์ 033-017821-2

บริษัท บ่อวิน ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกัด นำงสำวรวิสรำ แสงใส

เลขท่ี 272/147 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-001104 , 033-001107

บริษัท พี เอ็ม วำล์ว แอนด์ ซัลล่ิง เซอร์วิส จ ำกัด นำยกรณ์ บุหร่ันฉำย

เลขท่ี 340/1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้อวยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-687315

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง จ ำกัด นำยนวพล วงษ์โสภำ

เลขท่ี 19 ซ. สุภำพงษ์ 1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

โทรศัพท์ 02-3484792

บริษัท เจบีเค ไอที คอนเวอร์เจนซ์ จ ำกัด นำยมำร์ติน กองสังข์

เลขท่ี - นำยอินทัช พรหมพล

โทรศัพท์ 089-3999919 นำยเพชรรัตน์ ศักด์ิเจริญชัยกุล

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อ ำเภอสัตหีบ นำยภูรินทร์ ทัศคร

เลขท่ี 1020/7 ม.1 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

บริษัท ฮำร์เบอร์มอลล์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) นำยณัฎฐำกร เกษประดิษฐ

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-400400

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีศิลป์ กรำฟฟิก พลัส (สำขำมำบตำพุด) นำยณัฐพัชร ศรีพรหม

เลขท่ี 69/9 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นำยอำณำจักร สุยหนู

โทรศัพท์ 094-4044164 นำงสำวจตุพร ฉำยประเสริฐศรี
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ

บริษัท มีโบลัน จ ำกัด นำยธนกร พิชัย

เลขท่ี 169 ม.5 ซ.เทศบำล 11 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-605130

บริษัท พัทยำไอที จ ำกัด นำยเจษฎำ พ่ึงสีเกล้ำ

ตึกคอมพัทยำ ห้อง 2 ROS ช้ัน 2 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ นำยนันธภัทร กุมพันธ์

 อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-6851418

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ำกัด (สำขำท่ี 00007) นำงสำวณภัทร คัมย์ศิริกุล

TERMINAL 21 PATTAYA 456,777,77/1 ม.6 ต.นำเกลือ 

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-079777

ร้ำนอำณำจักรคอมพิวเตอร์ นำยธีรภัทร เพ็ชรจินดำ

ฮำร์เบอร์พัทยำ ช้ันท่ี 4 ห้อง 4 R25-1 เลขท่ี 190/25 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ นำยปกรณ์เกียรติ แก้วสีบุตร

อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-7143057

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเขตรอุดมศักด์ิ นำงสำวปัณณพร ศรีพรมทำ

เลขท่ี 100 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำววิไลพร โพธิรุกขำ

โทรศัพท์ 038-435968 ต่อ 513

โรงพยำบำลอำภำกรณ์เกียรติวงศ์ นำยชนกนันท์ ภูมิวัน

ฐำนทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-437172 ต่อ 73067

เทศบำลเมืองสัตหีบ นำยวรเศรษฐ์ เขตต์กันภัย

เลขท่ี 654 ม.2 ถ.เทศบำล 13 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยวศิน อรัญวำสน์

โทรศัพท์ 038-439177

บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ำกัด นำยนนทพัทธ์ งำเจือ

เลขท่ี 263/92 ม.23 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-3357916

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อู่ตะเภำ นำยณัฐภูมิ โสมสุข

เลขท่ี 70  หมูท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง  21130 นำงสำวสิริกร บ ำเพ็ญกิจ

โทรศัพท์ -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ร้านคิงคองคอมพิวเตอร์ นายปฏิพล เหลนปก

ตึกคอมไอที แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์เบอร์มอลล์พัทยา นายอาคเนย์ ชาญกล

เลขท่ี 8 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวกมลมาต พยอมสวย

โทรศัพท์ 085-3893859

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวปนวรรณ กล่ินระร่ืน

เลขท่ี 8 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 38-181751-4

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที สกิล เซอร์วิส นายนัชฐพล เหมืองวงธรรม

เลขท่ี 100/8 ม.4 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ โพธ์ิสาวัง

โทรศัพท์ 080-0975992

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด (สาขาท่ี 00008) นายกฤติพงษ์ คุ้มปล้ืม

เลขท่ี 135/99 ตึกคอมศรีราชา ช้ัน 2 ห้อง 228 , 246 , 247 , 248 นายกิจการ บุญสมวล

โทรศัพท์ 038-773017 , 092-2541246

บริษัท ที.เอ.อี. อินเตอร์เทค (ประเทศไทย) จ ากัด นายศรันญพงศ์ แสวงหาทรัพย์

เลขท่ี 50/31 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-10687546

Email -tae. intertech@gmail.com

ร้านอาณาจักรคอมพิวเตอร์ นายมูฮัมมัดนาซีร ศรีเสง่ียม

ฮาร์เบอร์พัทยา เลขท่ี 190/25 ช้ัน 4 ห้อง 4R25-1 ถ.พัทยากลาง นายธนพล พันธ์ุดนตรี

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 081-714305-1

ร้านพัทยาทูยู นายพีรวัส จิรชัยเจริญยศ

เลขท่ี 2040 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายชานนท์ เจริญแพทย์

โทรศัพท์ 081-1594404 นายพีรกานต์ ไกรพินิจ

นายวุฒติชัย พลขุนทด

บริษัท ไมค์ ชอปป้ิงมอลล์ จ ากัด นายณัฐกร สร้อยวัชรกุล

เลขท่ี 262 ม.10 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายตติยะ สนธิเนตร์

โทรศัพท์ 038-412000
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สำขำวิชำ  เทคนิคคอมพิวเตร์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

สำขำวิชำ  เทคนิคคอมพิวเตร์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

ร้าน อีสเทิร์น ไอที-พัทยา นางสาวสุภัฐชกุล เหล่าสมภพสุข

เลขท่ี 20/257 ม.10 พัทยาใต้ ตึกคอมพัทยา ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ร้านบ้านคอมระยอง นายธราเทพ ญานวิพัฒน์

เลขท่ี 143/13 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 096-8822009

บริษัท ไอทีมอ บ้านฉาง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายพีรพัฒน์ เครือแก้ว ณ ล าพูน

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

โทรศัพท์ 064-3950000

โรงเรียนบ้านสัตหีบ นางสาวสิรินดา ขอบทอง

ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-438995

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นายนันทพัทธ์ รัตนกูล

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

โทรศัพท์ 038-455086 ต่อ 10970-1

บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายภูวดล โตประมาณ

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายวรวิบูล ม่ังมี

โทรศัพท์ 038-400400

บริษัท ไอทีช็อปสัตหีบ จ ากัด นายภูพิพัฒน์ โยธา

เลขท่ี 187/22 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายอภิรักษ์ บุตรใหญ่

โทรศัพท์ 083-1955677

ร้าน ดีทีโอ คอมพิวเตอร์ นายพีรวัส สุทาทัศน์

เลขท่ี 302/5 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิงห์คอม

โทรศัพท์ 092-8757515

กรมพัฒนาช่าง กรมอู่ทหารเรือ นายธนโชติ พูลผล

เลขท่ี

โทรศัพท์

บริษัท อมรชัย ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด นายนิธิพันธ์ เเจ่มเเจ้ง

เลขท่ี 631 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 081-5784481
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยวรเมธ ยำทิง

เลขท่ี 36/34 ม.5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยวัฒนพล เพ่ิมศิริ

โทรศัพท์ 038-181751-4 นำยอศิศร แสงชัญ

Email hr@toms.co.th

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) นำยจิรำยุทธ หม่ันท ำ

เลขท่ี 35/30-31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-001074

บริษัท เครือ แอลเค กรุ๊ป พัทยำ จ ำกัด นำยณัฐยกรทร์ พุทธสุวรรณ์

เลขท่ี 33/35 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยธนวัฒน์ ธรรมวงษ์

โทรศัพท์ 086-3134711

Email hr.ikpattaya@gmail.com

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ำกัด (มหำชน) นำยกษิด์ิเดช โบศรี

เลขท่ี 600 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-480004

ร้ำนคิงคองคอมพิวเตอร์ นำงสำวนิรำภร บุญกุฏ

ห้อง4805 ช้ัน 4 อำคำรตึกคอมพัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยณฐกร พลนำงเครือ

โทรศัพท์ นำยเกียรติศักด์ิ เกิดรอด

นำยสิทธิพงษ์ ศรีมงคล

ร้ำน Advice ฮำร์เบอร์ พัทยำ นำยธนพล ค ำแก้ว

เลขท่ี 190/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยเจษฎำ ยอดปัญญำ

โทรศัพท์ 038-196471

บริษัท ไอทีช้อป สัตหีบ จ ำกัด นำยชลยุทธ สนสนิท

เลขท่ี 187/22 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 083-1955677

บริษัท โสภณเคเบ้ิล ที.วี. และส่ือสำร พัทยำ จ ำกัด นำยตฤณ สิงหพรรค

เลขท่ี 410/7 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-423777

โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ นำยณัฐพล ศรีอุดมวัฒน์

เลขท่ี 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยสิทธินนท์ สีดำกุล

โทรศัพท์ 038-3202000 - 1126
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคคอมพิวเตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคนิคคอมพิวเตร์

เมืองพัทยำ นำงสำวศิริพร คงประยูร

เลขท่ี 171 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ -

บริษัท เจ เอ็ม คอมเทค จ ำกัด นำยวิวัฒน์ สิทธินัยรัตน์

เลขท่ี 170/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยศักย์ศรณ์ เต่ำทอง

โทรศัพท์ 082-4687040 นำยสุรยุทธ์ สุทธิสง่ำ

ร้ำน ออนไลน์ เซอร์วิส นำยเจษฎำกร คุ้มเดช

อำคำรตึกคอมพัทยำใต้ ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยวิทยำ เปรมสุขดี

โทรศัพท์ 085-3893859 นำยพลวัฒน์ วชิระจ ำปำ

กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ นำยฤทธิพัฒน์ ภูมิสวัสด์ิ

เลขท่ี 106 ม.3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 นำงสำวธันยพร ช่องท้วม

โทรศัพท์ 02-475-3466
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ร้านคิงคองคอมพิวเตอร์ นายกรวิวัฒน์ สังฆะพรม

ห้อง 4R05 ช้ัน 4 อาคารตึกคอมพัทยาใต้ ถ.พัทยาใต้ นายนิธิพัฒน์ ใจมิภักด์ิ

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายธรรมรัตน์ เรืองสวัสด์ิ

โทรศัพท์ 085-3893859 นายพรมนัส วรเวณุชม์

บริษัท พัทยา ท็อปคาร์ จ ากัด นางสาวพิมลวรรณ ศรีพูล

เลขท่ี 15/69 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอดิเทพ ทองนาค

โทรศัพท์ 038-232999

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน (สาขาท่ี 00907) นางสาวจิรัสยา สาสุข

เลขท่ี 61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายวิชิตชัย ม่วงแกมไหม

โทรศัพท์ 038-232999 นางสาวเบญญาภา นาดีด่านกลาง

สถานีต ารวจน้ า 3 กองก ากับการ 5 กองบังคับการต ารวจน้ า นางสาวฌัฐณิชา ดารา

เลขท่ี 1003 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวณิชนันทร์ อารยะรัตนกุล

โทรศัพท์ 038-437156 นางสาวเขมิกา พิมพ์บัญญัติ

ร้าน Chip ศูนย์จ าหน่ายอะไหล่และบริการซ่อมโน๊ตบุ๊ค นายธีรภัทร์ เกาะยางเผือก

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-3064168

ร้านไอที คอนเน็ค นายกานต์รวี ทองแจ่ม

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-492568

บริษัท อ่าวอุดมการช่างพัทยา จ ากัด นางสาวอุทุมพร อายุยืน

เลขท่ี 82/2 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 2 (สุดเขตพัทยา) นางสาวสุดารัตน์ นาโล

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวชิษณุชา สุขศิริ

โทรศัพท์ 038-111333

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด นางสาวมหัทธนี ด้วงโกศล

เลขท่ี 2509 ม.1 ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-308309

บริษัท ศิริอนันต์ การยาง จ ากัด นางสาวฏิตตาภรณ์ จันทร์เเดง

เลขท่ี - นางสาวรมิดา หว่านนา

โทรศัพท์ 038-705141
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

6

7



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ร้านพัทยาออนไซร์ เซอร์วิสปร้ินส์เตอร์ นายพิพัฒน์พล จุไร

เลขท่ี 8 ม.10 ตึกคอม ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายณัฐวุฒิ โพธ์ิประเสริฐ

โทรศัพท์ 082-2629746

องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร นางสาวนงนภัส เกตุแก้ว

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

โทรศัพท์ 038-431496

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวปาริชาติ ข าจ ารูญ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-437103

ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายนันทวัฒน์ อังกาบ

เลขท่ี 171 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-7699692

บริษัท ดีดี อินทีเรีย แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด นางสาวแพรวา ศรีนงคราญ

เลขท่ี 97/8 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ -

ท่ีท าการไปรษณีย์สัตหีบ นายพินรพนต์ วงษ์สวัสด์ิ

เลขท่ี 234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายธนัตถ์ พงษ์เหง่ียม

โทรศัพท์ 038-437067 ต่อ 106 นายจิตรภานุวัฒน์ เจริญศิลป์

นายปฏิภาณ แววเพ็ชร

สหกรณ์เดินรถพัทยา นางสาวสราวลี รอดสุด

เลขท่ี 144/37  หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ -

เทศบาลต าบลส านักท้อน นางสาวลัคนทิน คมกล้า

299 หมู่1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์ : 038 - 943000

12

13

14

15

11

16

17

10



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทยำ นำงสำวศิรินันท์ โยทำ

เลขท่ี 81 ม.1 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำงสำวสิรีธร แสนกล้ำ

โทรศัพท์ 038-181927

บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสำหกรรม จ ำกัด นำยปัญญำพิรัชย์ โฮ่หนู

เลขท่ี 198 ม.10 ถ.ซำกแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-239120-3

บริษัท ไดโด สิทธิผล จ ำกัด นำงสำวสุพัตตรำ สุดำทิพย์

เลขท่ี 60/12 ม.3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นำงสำวฐิตำภรณ์ นุนำรัมย์

โทรศัพท์ 038-891206-210

บริษัท รยำ เคมิคอล เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวหงส์ฟ้ำ เจริญรำช

เลขท่ี 155/209 หมู่ 2 บริเวณโครงกำร บขส. ใหม่ ระยอง ต.ทับมำ อ.เมือง นำงสำวนริสรำ ขออิงกลำง

จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 095-7247139

บริษัท มิรำอิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

เลขท่ี 305/25 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำงสำววิจิตรำ บุญสีมำ

โทรศัพท์ 033-138141

บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยเจตนิพิฐ ถวิลวุฒิ

เลขท่ี 271 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ -

บริษัท เอดับเบ้ิลยู โค้ด จ ำกัด นำงสำวจันจิรำ แสงโทโพธ์ิ

เลขท่ี 244/127-128 ม.6 ถ.พรประภำนิมิตร 16 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวอำรยำ มำวิเลิศ

โทรศัพท์ 094-821 4363 นำงสำวชนิดำภำ แสงจันดำ

นำงสำววิรวรรณ ปัญญำแก้ว

ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ นำยอำนนท์ โพนกระโทก

เลขท่ี 171 ม.6 ถ.พัทยำเหนือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 086-7899692

เทศบำลต ำบลบำงละมุง นำงสำวญำนิกำ นัททีทอง

เลขท่ี 12/2 ม.2 ถ.บำงละมุง  ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-240881-4 ต่อ 107
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1
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5

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สัตหีบ นำยพินรพนต์ วงษ์สวัสด์ิ

เลขท่ี 234 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยธนัตถ์ พงษ์เหง่ียม

โทรศัพท์ 038-437067 ต่อ 106 นำยจิตรภำนุวัฒน์ เจริญศิลป์

นำยปฏิภำณ แววเพ็ชร

บริษัท เอฟดีเค 1981 ซัพพลำย จ ำกัด นำงสำวจุฑำมำศ รัตนรักษ์

ท่ีอยู่ เลขท่ี 208/12 ม. 4 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-042711

องค์กำรบิหำรส่วนต ำบลแสมสำร นำยธีรกำญณ์ เนียมสวัสด์ิ

ท่ีอยู่ ม.2 ต.แสมสำร อ.สัตหีบ ชบ 20180

โทรศัพท์ 038 431 496 ต่อ 13

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอทัพทัน นำงสำวอนนทพร มำนิตย์

ท่ีอยู่ ถ.ทัพทัน - ตลุกดู ลน. 61120

โทรศัพท์ 056591168
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวอรวี บุญชู

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวบวรลักษณ์ มณีรัตน์

โทรศัพท์ 038-437103

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นางสาวพรทิพย์ จันทรมาก

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251

โทรศัพท์ 038-438475 ต่อ 66015-18

บริษัท บ้านอ าเภอ เทรดด้ิง จ ากัด นางสาวนภัสสร จันทร์เดช

เลขท่ี 31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาววรปภา พรพร้อม

โทรศัพท์ 038-237557-8

บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จ ากัด นางสาวสวรินทร์ สีบุ

เลขท่ี 78/4-5 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวศุภาพิชญ์ ทองก่ า

โทรศัพท์ 033-012484-7

สถานีต ารวจภูธรต าบลนาจอมเทียน นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

61/1 หมู่ 1 สถานีต ารวจนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตตีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-255-700

ร้านอาหารศรีนวลซีฟู้ด นางสาวกมลลักษณ์ สุขน้อย

เลขท่ี 6/9 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-237783

บริษัท ดีพลัส กรุ๊ป 99 จ ากัด นายณัฐวุฒิ เฟ่ืองฟู

ร้าน คลู คลู ชาบู แอน กิลล์

เลขท่ี 172 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 081-7236337

ธนาคารออมสิน (สาขาตลาดบ้านอ าเภอ) นางสาวชนิดา น้ าแก้ว

เลขท่ี 160 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวชไมพร แสนศรี

โทรศัพท์ 038-235677 นางสาววรรณวิภา หงษ์กา

ส านักงานเทศบาลต าบลนาจอมเทียน นางสาวเบญจมาศ ส าเภาทอง

อาคารศูนย์ด ารงธรรม เลขท่ี 999 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-238613 ต่อ 113

สถานีต ารวจน้ า 3 กองก ากับการ 5 กองบังคับการต ารวจน้ า นางสาวกานดา พันธ์ุไชย

เลขท่ี 1003 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวชวิศา จินดาทอง

โทรศัพท์ 038-437055
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  กำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  กำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอทีไอ-แอลที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นางสาวกมลพรรณ พูลมา

เลขท่ี 77/23 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 062-4507200

บริษัท ทีอาร์ อินซูเลช่ัน จ ากัด นางสาวอัจจิมา ทองวิเชียร

เลขท่ี 58/1 ม.4 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 033-641723

ร้าน ย.ยานยนต์ จูนบอส นางสาวกรรณิการ์ กมลแมน

เลขท่ี 97/1 ม.6 ปากซอยบ่อนไก่ 11 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวลดา เจริญขวัญใจ

โทรศัพท์ 092-4166351

เทศบาลต าบลส านักท้อน นางสาวธิดารัตน์ วงศ์เมือง

เลขท่ี 299 ม.1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาวคณัสนันท์ จิตณรงค์

โทรศัพท์ 038-604430

บริษัท แอลเครอยัลสวีท จ ากัด นางสาวณัฐนันท์ เรืองทัพ

เลขท่ี 66/33 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวสุนิสา นิลเส็ง

โทรศัพท์ 085-3282222 นางสาวอมรรัตน์ ค าดก

บริษัท ธชาศรี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นางสาวศศิธร คัมภีรศิลป์

เลขท่ี 36/25 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาววิไลวรรณ สมมุติรัมย์

โทรศัพท์ 092-8909152 นางสาวศรัณยา นาคคงค า

นางสาวปิยะวรรณ ดอนวิชัย

นางสาวณัฐวรา บุญเรือง

สถานีต ารวจภูธรนาจอมเทียน นางสาวเบญจวรรณ นาคย้อย

เลขท่ี 61/1 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวกมลรัตน์ ฉะกระโทก

โทรศัพท์ 038-277500

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จ ากัด นางสาวปริษา นิลทอง

เลขท่ี 143/1 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-346900 และ 082-700-7506

ร้านกาแฟ ยูดี แฟคตอร่ี คาเฟ่ นางสาวมุธิตา อักษรกลาง

เลขท่ี -

โทรศัพท์ -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เมืองพัฒนา จ ากัด นายกีรติ พ่อสีญา

เลขท่ี 408/5 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวทัศณีวรรณ จันดาวัน

โทรศัพท์ 033-005205

บริษัท ซังมูนดัง จ ากัด นางสาวชุติมา ศิริมาก

เลขท่ี 899 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางสาวสโรชินี แก้วพิทักษ์

โทรศัพท์ 099-2354645 นางสาวสร้อยสนฉัตร ทับทิมทอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน (สาขาท่ี 00907) นางสาวรุ่งอรุณ หนูทา

เลขท่ี เลขท่ี 61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-111854

ท่ีท าการไปรษณีย์บ้านอ าเภอ นางสาววรรณพร เชียงไขแก้ว

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

โทรศัพท์ 038-238260

ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นางสาวชลลดา ตรีสาร

เลขท่ี 59 ม.3 ถ.เทศบาล 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวรุ่งนภา ป้ันประสงค์

โทรศัพท์ 38-239439-40 ต่อ 106

บริษัท โตโยต้า นครระยอง จ ากัด นางสาวอริสา แสงเรือง

เลขท่ี 111 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 033-683456 ต่อ 251

บริษัท พัทยา แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด นางสาวอริสรา สาริกา

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

โทรศัพท์ 038-428880 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาพล

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ฝ่ายการเงินและบัญชี) นางสาวปิยะธิดา จันทร์เย็น

เลขท่ี 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-320200 ต่อ 1172

ส านักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นางสาวฟ้ารุ่ง กล่ินวงค์

เลขท่ี 111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายสุระสิทธ์ิ โคตรทองไสย์

โทรศัพท์ 038-933122

บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายสรธัญ สุล านาจ

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวภาวิณี พ่วงกลับ

โทรศัพท์ 038-400400
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สำขำวิชำ  กำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

สำขำวิชำ  กำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

ธนาคารออมสิน ถนนทัพพระยา นายพรพิชิต ทองเจริญสุข

เลขท่ี 316/26 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-251590

บริษัท วิลล์คริส รีสอร์ท จ ากัด นางสาวรุ่งนภา กันทะมา

เลขท่ี 62/5 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 082-2554046

คลินิกคลังยาสัตว์ นางสาวจันทร์จิรา บรรลือทรัพย์

เลขท่ี 120/30 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวณัฎฐา อ ามา

โทรศัพท์ 087-4515665

บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จ ากัด สาขาสัตหีบ นางสาววีณา ล้ิมเฮง

เลขท่ี - นางสาวปาริฉัตร ยินมะเริง

โทรศัพท์ 038-435650-55 นางสาวภาพตะวัน คงสมบัติ

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นางสาวจันทิมา ข ามิน

เลขท่ี 77/32 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท 086-4110090

บริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวพิณทิพย์ โพธ์ิค า

เลขท่ี 48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-407000

ธนาคารออมสิน สาขาฮาร์เบอร์ พัทยา นางสาวอรพรรณ วนสันเทียะ

เลขท่ี 40/2 ซ.สุขุมวิทพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวอัญชิสา สุขเกษม

โทรศัพท์038-412360

ปาล์ม รีสอร์ท นางสาวฤทัยกานต์ บรรจง

เลขท่ี 17 ม.8 51 , ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวรัตน์สุดา เพชรนิล

โทรศัพท์ 094-1989794

ร้าน สเวนเซ่นส์ สาขาโลตัสสัตหีบ นางสาวเจนนิสา แสนพันทา

เลขท่ี 179 ม.2 ห้างโลตัสสัตหีบ ช้ัน 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวณฐิตา ภู่สาย

โทรศัพท์ 066-1976254

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นางสาวพิกุลแก้ว ฉิมคง

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขท่ี 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด

อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-676117 , 038-676121
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

สำขำวิชำ  กำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จ ากัด นางสาวเปรมฤดี ชิดรัมย์

เลขท่ี 4 ซ.จี12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 063-8683573

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จ ากัด นางสาวดนยา กรุดมณี

เลขท่ี 143/1 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-436900 และ 082-7007506

ร้าน A'La Campagne Pattaya นางสาวลลิตา แจ้งกระจ่าง

เลขท่ี 21/2 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 038-258869

บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จ ากัด (บ้านช้างสาขาพัทยา) นางสาวณิชนันทน์ ทรัพย์สิงครา

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

โทรศัพท์ 038-415415-9
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จ ากัด นายณัฐพล วรรณอ าไพ

เลขท่ี 4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพีรยุ สีดี

โทรศัพท์ 038-400400 นายศักด์ินรินทร์ พ่อค้า

Email - hr@lt.co.th

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายสุกนต์ธี เหลืองเกษมนิตย์

เลขท่ี โรงกล่ัน42/1 ม.1 กม.ท่ี124 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายอภิรักษ์ แย้มประดิษฐ์

โทรศัพท์ 038-408500

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา นายพงศพัศ ทัศคร

เลขท่ี 65 ถ.สขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายณภาส เบญจพงวิมล

โทรศัพท์ 038-322609 นายกนกเพชร ชัยวร

นายธนากร ปดไธสงค์

บริษัท เอส.พี.บี.เพาเวอร์เซอร์วิส จ ากัด นายนัฐวัฒน์ บุญมานาง

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายปิยะพงษ์ หาดอ้ัน

โทรศัพท์ 038-4925778

บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) นางสาวป่ินปินัท ทองปลิว

เลขท่ี 168 ม.5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวรัญธิดา พรมเทพ

โทรศัพท์ 038-923500 นางสาวอาภารัตน์ โคบาล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีระคอนสตรัคช่ัน แอนด์เซอร์วิส นายกฤษณกร บุญยะเพ็ญ

เลขท่ี 88/141 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายชัยภัทร ค าโสม

โทรศัพท์ 0961739872 นายธนกฤต เปรมประสิทธ์ิ

Email -tippawan084780@gmail.com นายบุรัสกร ศรีสมัย

บริษัท วีเฟสอินสตรูเม้นท์ จ ากัด นายธนวัฒน์ ธรรมสุข

เลขท่ี - นางสาวฉันชนก กวางรัมย์

โทรศัพท์ 033-064669

บริษัท ธนะสิทธ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) นายนครินทร์ ก่ิงมาลา

เลขท่ี 171/35 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายปรัชญา ฟาฟิอี

โทรศัพท์ 038-076027 นายพงษ์สิทธ์ิ อินภา

นายกรวิชญ์ สุขสมฤกษ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ นายณพนาวิน เสนชัย

เลขท่ี 53/1 ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-651755 ต่อ 25
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอแอนด์ อี แอดวานซ์ โซลูช่ัน นายชัยวัฒน์ อ่ิมดี

เลขท่ี 40/12 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-035343

Email -sukanyaza1987@gmail.com

บริษัท ดีดี อินทีเรีย แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด นางสาวมนต์ฐิตา อาระหัง

เลขท่ี97/8 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 033-0229

บริษัท พี.พี.ซี.ที.โฮม แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายคมเพชร โสรินทร์

เลขท่ี 113/16 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภัทรพล ก่ิงไพบูย์

โทรศัพท์ 091-7290598 นายอรรถพล อุดมสี

บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ากัด นายธีรภัทร งานการ

เลขท่ี 4 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 033-004040

Email -ruithairavh.kongjarit@aibel.com

บริษัท สยามโกลบอลเทค (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวรัญญา ฝ่ายชาวนา

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

โทรศัพท์ 094-5496659 นายภานุพงศ์ อรัญโสด

ร้านจ านงค์แอร์ นายพงศธร ขุนทอง

เลขท่ี 367/1 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 089-5440130

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นายกัลยกร สุขศิริ

เลขท่ี 555 ถ.สุขมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์

บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักบริการลูกค้า สัตหีบ นายโถศิลา มาศิริ

เลขท่ี 5 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายกรดนัย เรืองม่ันคง

โทรศัพท์ 033-004988

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายสุรเชษฐ์ แก้วฉุย

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายวสวัต์ิ พันธุวงษ์

โทรศัพท์ 038-437103

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด นายนันทชัย พวงมาลา

เลขท่ี 202 ม.3 ต.ทุ่งสขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-4907607
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด นายพงศ์พิสุทธ์ิ สายแวว

เลขท่ี 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10230

โทรศัพท์ 02-9457065

บริษัท ไดโด สิทธิผล จ ากัด นายเกียรติชัย ระวังส าโรง

เลขท่ี 60/12 ม.3 ตใมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นายคณกร ประวัติกูล

โทรศัพท์ 038-891206210 นายฉัตรเพชร อุปฮาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน (สาขาท่ี 00907) นางสาวรุ่งฤดี ค าสุ

เลขท่ี 62/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวนุตจิรา นุตาเจริญ

โทรศัพท์ 038-111854 นายธนาธิป พลคง

นายวัชระ สาคร

ส านักชลประทานท่ี 9 นายธนกร สังข์ทอง

เลขท่ี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111

โทรศัพท์ 038-3412524 ต่อ 3332

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา นายสุรชัย ปิยเมธา

เลขท่ี 499 ม.9 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายทีโมที มาร์เต่น

โทรศัพท์ 038-259500 นายเมษา จันทร์สว่าง

นายเทวฤทธ์ิ วิทยาพล

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายวายุ เข็มขาว

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สาย332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายปิติยะภัทร ศรีวรา

โทรศัพท์ 038-1817514 นายปิรเมษฐ์ แสงแก้ว

Email - hr@toms.co.th นายปัณธร ประยงค์ข า

นายนพกร ต้นทอง

นายจิรายุ ไชยโย

นายเจมส์ จูเนียร์_สมชาย_เฟรม

ส านักงานเทศบาลต าบลจอมเทียน นายพศิน สายโสภา

เลขท่ี 999 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายอโณทัย โพธ์ิรักษา

โทรศัพท์ 038238613 ต่อ 113 นายวุฒิพงศ์ นิธิภูริวัฒน์

นายสาธิต ผิวพันธ์

นายธนวัต อุทา

นายพีรภัทร แก้วผลึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายศุภสันห์ พิกุลศรี

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

โทรศัพท์ 038-221861
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

เมืองพัทยา นายวันชนะ บุญพวง

เลขท่ี 171 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอนุชิตสิฐ ศิริรัตนเวทย์

โทรศัพท์ 08-67899692 นางสาวนิชนิภา ทรายแก้ว

บริษัท มายเวย์ เซอร์วิส จ ากัด นายไจรายุ นาโพธ์ิ

เลขท่ี 28/15 ม.10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-326229

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพานทอง นายนัชพล วิงวอน

เลขท่ี 47/1 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ 038-452733

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถนัดแอร์ ศรีราชา นายธนฤต ทองภู่

เลขท่ี 320/24 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายนราธิเบศน์ ไกรษรวงค์

โทรศัพท์ 038-321050

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายดีแอร์ เซอร์วิส - มาบตาพุต/ระยอง นายวีรภัทร สรรเสริญ

เลขท่ี 108/11 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 081-7448808

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีล จ ากัด (มหาชน) นายก้องภพ สาระขันธ์

เลขท่ี 600 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-480004

บริษัท อีโธสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากัด นายสหัสชัย ฉัตรธนะพานิช

เลขท่ี 39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-698900

บริษัท บุญชู การไฟฟ้า จ ากัด นายศุภณัฐ แก้วคูณ

เลขท่ี 37/244 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายวีรพงศ์ บุญชู

โทรศัพท์ 063-3659823

บริษัท เอสพี เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายวรสิทธ์ิ เช้ือสาย

เลขท่ี 105/15 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายกฤติพงศ์ รูปข าดี

โทรศัพท์ 081-2081512

Email Supot@yahoo.co.th

บริษัท บีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายวรพล ไตรยะภูมิ

เลขท่ี 38/13 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490262-5
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

เทศบาลเมืองแสนสุข นายสิทธิกร เสมอวงษ์

เลขท่ี 1 ถนนบางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลุบรี 20130

โทรศัพท์ 038-193500-2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายเพรชพงศ์ คนซ่ือ

เลขท่ี 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายฐิตินันท์ หอมเหมือน

โทรศัพท์ 038-221861

บริษัท บี เอส แอล แอลอีดี จ ากัด นายมงคลสวัสด์ิ ชุมสุข

เลขท่ี 111/5 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว กทม. 10230 นายยุทธภูมิ ประเสริฐดี

โทรศัพท์ 089-8344392 นายภูริภัทร์ พุ่มดี

นายวรุตม์ บุญจันทร์เชย

บริษัท ซีฮ็อค บิลด้ิง แมนเทนแนนซ์ จ ากัด นายธนพล แถวเถ่ือน

เลขท่ี 274/1-4 ม.4 ถ.สุขุมวิท กม. 157 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกฤษดา นุษกลาง

โทรศัพท์ 038-237310-11 , 02-2580325 (กทม.)

บริษัท แหลมทอง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จ ากัด นายภูวรินทร์ ยอดรัก

เลขท่ี 139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายยุทธนา ฮวดเฮง

โทรศัพท์ 038-322-888-90 , 089-4079388

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านฉาง นางสาวป่ินปินัท ทองปลิว

เลขท่ี 135/6 หมู่ 5 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นางสาวอาภารัตน์ โคบาล

โทรศัพท์ 038 - 601855

เชษการไฟฟ้า นายอรัญธรรม จักสาน

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21140
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) นำยฐิติโชติ รัศมีทอง

เลขท่ี 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ช้ัน 14-18

ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-265-8400

บริษัท เอส.พี.บี. เพำเวอร์ เซอร์วิส จ ำกัด นำยสหวิช แสงผำด

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยชินกฤต ทรงธิบำย

โทรศัพท์ 038-492377 นำยมนตรี แสงจันทร์

นำยพิสิฐ นุ่มเจริญ

นำยจักรกฤษณ์ อุทัย

นำยธีรภัทร์ เจียมกุล

นำยวิศวะ ม่ิงเมือง

นำยปิยะพงษ์ หำดอ้ัน

บริษัท ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด นำยเทวินทร์ บัวรุ่งสวัสด์ิ

เลขท่ี เลขท่ี 56/4 ม.5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยโชติพงศ์ มือสันเทียะ

โทรศัพท์ 081-3779412 นำยธนชิต ลิขิต

บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำงสำววรำพร สอนสะอำด

เลขท่ี 11/1 ม.2 ต.พลูตำหลวงอ .สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยวัฒนพร ย้ิมเฟือง

โทรศัพท์ 033-124593 นำยศรัณย์ ศิริสัมพันธ์

บริษัท ระยอง พียูโฟม จ ำกัด (สำขำท่ี 00001) นำยศุภกิตต์ิ ทองก่ ำ

เลขท่ี 28/9 ถ.ชำกกลำง - มิตรประชำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 097-2614753

บริษัท เท็กไทล์ เบรจทีจ จ ำกัด (มหำชน) นำยชิษณุพงศ์ สำระขันธ์

เลขท่ี 600 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-480004

บริษัท อีสเทิร์น ซิลิเกต จ ำกัด นำยชำญณรงค์ ยืนนำน

เลขท่ี 602 ม.11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-480481

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินเตอร์ซัพพลำย 168 นำยบุญเลิศ แผงตัน

เลขท่ี 46/1 ม.2 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 091-9286561
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ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

บริษัท พำยโซลูช่ัน จ ำกัด นำยนรำเศรษฐ์ ยีรัมย์

เลขท่ี 98/48 ถ.ตำกวน - หำดทรำยทอง ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 033-650810

บริษัท เอ็น.อี.เอส. เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) นำยธนกร มัณฑนำจำรุ

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

โทรศัพท์ 033-002-346

บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยธีรภัทร งำนกำร

เลขท่ี 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 033-044040

โรงพยำบำลเกำะสีชัง นำยตรัยภำค ป่ินอนงค์

เลขท่ี 59 ม.1 ต.ท่ำเทววงษ์ อ.เกำะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

โทรศัพท์ 038-216461

บริษัท ซีฮ็อค บิลต้ิงเมนเทนแนนซ์ จ ำกัด นำยภำณุพงค์ สังขมณี

เลขท่ี 175 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน กรุงเทพฯ 10110 นำยธรรมรักษ์ ณรุณ

โทรศัพท์ 02-2580353-400

บริษัท ทีคอนเน็กช่ัน จ ำกัด นำยพชร ปัญจบุศย์

เลขท่ี 83/59 ม.8 ต.นำป่ำ อ.เมือง จ.ชลบุรี นำยพีรพัส มัธยม

โทรศัพท์ 065-9461978 , 096-9459888

บริษัท ยูนิไทย ซิปยำร์ด แอนด์ เอ็มจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยรังสิมันต์ คล้ำยแจ้ง

เลขท่ี 48 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-407000

กิจกำรไฟฟ้ำสวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ นำยกิตตินันท์ หมู่หำญ

เลขท่ี 1039/7 ม.1 ถ.ชำยทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยชยพล พลอยทับทิม

โทรศัพท์ 038-437766

บริษัท ซีอำร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) นำยณัฐชนน ซ่ือประเสริฐ

เลขท่ี 15/1 ม.3 ถ.บ้ำนเกำะ-มำบข่ำ ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038-698399

โรงแรมมิตร์ บีช รีสอร์ท นำยภำนุวัฒน์ มูลตรีภักดี

เลขท่ี -

โทรศัพท์ -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จ ำกัด นำยธณภช วงษ์สวัสด์ิ

เลขท่ี 44-34 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-016043

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) นำยปกรณ์ ซ่ือสัตย์

เลขท่ี 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.ท่ี 124 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยนพกร ทับทอง

โทรศัพท์ 038-408500 , 038-351555
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) สนง.บริการลูกค้าสัตหีบ นายพีรพงศ์ หนูดี

เลขท่ี 5 หมู่3 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายจุฬา อะวิสุ

โทรศัพท์ 033-004988 นายปองภพ ใจเย็น

ร้าน ศรัณย์ดาวเทียมกล้องวงจรปิด แอร์บ้าน นายเจษฎา สุทธิแพทย์

เลขท่ี 108/7 หมู่8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายเอกวิน สร้อยคีรี

โทรศัพท์ 089-8028557 นายชนะชัย พือสันเทียะ

นายกิตติเดช ระสกุล

นายรามิล ตวิษาพานิช

ร้าน chip ศูนย์บริการจ าหน่ายอะไหล่และบริการซ่อมโน็ตบุ๊ค นายภัคภูมิ กอกเทศ

เลขท่ี 4/222 ม.10 ถ.สุขุมวิท ศรีราชา ทุ่งสุขลา จ.ชลบุรี 20230 นายปณัย ทิพวัลย์

โทรศัพท์ นายจักรพงษ์ ศรีทอง

ร้านเม็มโมร่ี โมบาย นางสาวปัทมาวรรณ วันอาทิตย์

เลขท่ี 259/53 ม.5 ซอย โพธิสาร ต.นาเกลือ

โทรศัพท์ 089-1315216

ร้าน เดอะเซ็ทอัพ - คาร์ออดิโอ นายธัญพิสิษฐ์ บัวศรีพุทธานุ

เลขท่ี นายธีรเดช พันธ์โชติ

โทรศัพท์ 082-2501524 นายธีรศักด์ิ แพงไข่

บริษัท ดี ซัพพลาย เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวจิตนภา ช่วยมิตร

เลขท่ี 122/11 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวชมพู สมทรัพย์

โทรศัพท์ 081-9814092 นายทศพร สิงใส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน (สาขา 00907) นายพนธกร วงษ์วัฒน์

เลขท่ี 61/22 ม1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรี 20150

โทรศัพท์ 038-111854

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด (สาขา 0008) นายทวีทรัพย์ ประโพธ์ิสังข์

เลขท่ี 135/99 ตึกคอมศรีราชา ช้ัน2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธิติวุฒิ เกลียวจยกูล

โทรศัพท์ 038-773017

บริษัท อัญชลีวัน จ ากัด นายกรวิชญ์ เกษณียบุตร

เลขท่ี 555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายณัฐวุฒิ พุดแดง

โทรศัพท์ 038-909800 นางสาวณัฐวรา วัจนาภรณ์

นางสาวชุติมณฑ์ สานนท์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท น าชัยโฮม อิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด นางสาวฐิติชญา เลิศงาม

เลขท่ี นายพงษ์ธณัฐ วีราพัชร์ชูโชค

โทรศัพท์ 038-7165256

ร้านเสถียรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นายถิรมนัส ตันประเสริฐ

เลขท่ี 25/19 ม.1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 085-103772

บริษัท ซาร์คอน (ทีเอส) จ ากัด นายปุณยวัจน์ รุ่งโรจน์

เลขท่ี 106/49 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายรัชพล เมฆลอย

โทรศัพท์ 033-055190 นายปรมี พรมสิน

Email -rattanaporn.methawonh@sarconthai.com นายนครินทร์ หนูย้ิมซ้าย

นายบดินทร์ ใยบุญมี

บริษัท อัญชลีวัน จ ากัด นายกฤษดา มานุรัมย์

เลขท่ี 555/65 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธนัยนันท์ พิพัฒน์พงศ์กุล

โทรศัพท์ 038-909800

บริษัท แอเวนเจอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด นายกิตติกร ภู่ทอง

เลขท่ี 107/4 ม.5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 088-6528245

กองเรือยุทธการ นายนนท์ธวัช บัวศรีจันทร์

กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ 2041/1 หมู่ 2 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180. นายมงคล น่ิมนวล

โทร 038-439479 หรือ 74225 นางสาวยุวดี เจริญสุข

Email -civilfleet@navy. mi.th. นางสาวภัควดี เขตแดน

นางสาวกัณฐิกา แสงแก้ว

นายปุณยวัจน์ รุ่งโรจน์

นายรัชพล เมฆลอย

นายนครินทร์ หนูย้ิมซ้าย

เทศบาลเมืองพัทยา นายประกายเพชร ภักมีหิรัญวัชระ

111 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.

โทรศัพท์ : 0-3893-3100
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ยูโรเซีย เวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำยพีระพงษ์ ภูมิรัง

เลขท่ี 199/19 ซ.ร่มเกล้ำ11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 นำยจุมพล อำชีพน ำลำภ

โทรศัพท์ 02-738-8436-8 นำงสำวพรรษำ แก่นโต

Email Jaru_tang@hotmail.com

ร้ำนคิงคอง คอมพิวเตอร์ นำยธนบดี แก้วสะอำด

เลขท่ี 8 ม.10 ถ.พัทยำใต้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 085-3893859

หจก. อินเตอร์ซัพพลำย 168 นำยเกียรติกุล อนันตวุฒิ

เลขท่ี 46/1 ม.2 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 091-9286561

ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำมำบตำพุด บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) นำยวงศธร มีโรง

เลขท่ี 19 ถ.เมืองใหม่มำบตำพุดสำย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ชลบุรี นำงสำวขวัญพิชชำ ศิริพำสำร

โทรศัพท์ 033-6586600-3 นำยกฤษณพล ค ำวังจิก

นำยประมวล เทพประสำท

ร้ำน เอที มิเดียร์ ตึกคอมศรีรำชำ นำยวทัญญู จันทร์ศักดำ

เลขท่ี 135/99 ต.สุขุมวิท อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี นำยณัฐพล พงษ์ธีระพล

โทรศัพท์ 038-810163

ร้ำนเสรี แอร์ นำยชัยพร วิสุทธิแพทย์

เลขท่ี 141/51 สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท-พัทยำ51 ต.เมืองพัทยำ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-425688

บริษัท เรียล โซลูพลัส จ ำกัด นำยยศนันท์ อินทสวัสด์ิ

เลขท่ี 339/32 ม.10 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-341792

บริษัท แสงทวรอิเลคทริค จ ำกัด นำงสำวเอมวิกำ บุตรเมือง

เลขท่ี 578/5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นำงสำวปพิชญำ ใจสะอำด

โทรศัพท์ 038-012012

โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ นำยสมพล บุปผำ

เลขท่ี -

โทรศัพท์ 038-320200
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โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยวันชัย จันทร์เต็มดวง

เลขท่ี 68/13 ม.5 ต.มำบไผ่ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-444908

บริษัท ยูเค มหำนคร จ ำกัด นำยจักรกริศน์ กุลพิพัฒน์รัตน์

เลขท่ี 16/80 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยฤกษ์ชัย แก้วครวญ

โทรศัพท์ 064-4796351

บริษัท เค เวฟ จ ำกัด นำยอัมรินทร์ อ่ิมนำค

เลขท่ี 285 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำยสินธน ปำนดี

โทรศัพท์ 038-194699

โรงแรมมิตร์ บีช รีสอร์ท นำยรำชวัฒน์ ศรียำภัย

เลขท่ี 10 หมู่9, ถนนเลียบชำยหำด, พัทยำ, ประเทศไทย, 20150 นำยศุภกิจ สุขวัฒนะ

โทรศัพท์ - นำงสำวเมธำวี น้อยเหมือนพันธ์ุ

ร้ำน เจ แอนด์ เจ อิเล็กทรอนิกส์ นำยชีวิพัฒน์ สมพอง

เลขท่ี 25/131 ม.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-8270963

บริษัท ร็อคซำว์ด พัทยำ จ ำกัด นำยธนกร จิตตำ

เลขท่ี 189/15 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-7826969

บริษัท เอ็ม โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวสุริสำ นำมกระโทก

เลขท่ี 571/112 ม.5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-422506-7

กิตติ แอร์ นำยชวนำกร โสประดิษฐ์

ท่ีอยู่ ถนนสุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ชลบุรี  21130 นำยภำนุ กำญจนฬีนธ์

โทรศัพท์ 038 602 206

บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด นำยพีระพงษ์ ภูมิรัง

107/19-20 ม.13 ต.หนอง ปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวพรรพษำ แก่นโต

โทรศัพท์ 086-445-0568, 088-758-3808

บริษัท ยูนิไทย ชิปยำร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยจุมพล อำชีพน ำลำภ

ท่ีอยู่. 48 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

 โทรศัพท์. 0-3840-7000
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

บริษัท เอ็นเนอร์จ้ี แม็คซ์ จ ำกัด นำยธเนศ สีดำ

เลขท่ี 48/124-125,48/126-127 หมู่ท่ี 6 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย นำยอำทิตย์ เศษวงศ์

ต ำบลบำงรักใหญ่ อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 นำยภำรำดร ฉิมวิเศษ

20



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอทีอีซี เอ็นดีที เซอร์วิส 2003 จ ำกัด นำงสำวภัคจิรำ เกตุทองค ำ

เลขท่ี 39/24 ถ.หนองหว้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 087-5398287

Email -apecndl_acc@hotmail.com

บริษัท ไทยมีน เทค จ ำกัด นำงสำวฐำนัดดำ ฉิมพลี

เลขท่ี 215/176 ม.2 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-000157

บริษัท เอเซีย แมชชีนน่ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2012 จ ำกัด นำงสำวสโรชำ ช่ืนชม

เลขท่ี 22/21 ม.8 ตมำบโม่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160 นำงสำวสุภัค บัววำส

โทรศัพท์ 087-1378435 นำงสำวเมทินี พำนิช

นำงสำวศิโรธร พำนิช

บริษัท วำลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวธิดำรัตน สมำนชำติ

เลขท่ี นำงสำวจันทร์จิรำพร นครสูงเนิน

โทรศัพท์ 038-9327084259

บริษัท ศรีรำชำไทยพลำสติก จ ำกัด นำยอรรถสัณห์ แก้วจรูญ

เลขท่ี 516/1 ม.3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-338507

โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยำ นำยธีรภัทร มงคลสุข

เลขท่ี449 ม.9 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำยออร์แลนโด้ เจสัน_โกรีส

โทรศัพท์ 038-259500

Email -hrpty@a-onehotel.com

บริษัท บี.พี ดำลลิเบจช่ัน จ ำกัด นำยปรเมศษ์ ทองวิชิต

เลขท่ี 99/333 ม.6 ต.อ่ำงศิลำ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 นำยวิชญภำส พิลึก

โทรศัพท์033-005888 นำยชิษณุพงศ์ นพรัตนธีระวุฒิ

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยสมพร สีลำทิพย์

เลขท่ี 36/34 ม.5 ถ.สำย 332 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวเบญจวรรณ สังขะกุล

โทรศัพท์ 038-1817514 นำยภูมินทร์ พูลเพ่ิม

Email -hr@toms.co.th นำยรัฐปกรณ์ สังข์สินเลิศ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท วัฒนชิสเท็มเมช่ัน จ ำกัด นำงสำวปิยนุช ส ำรำญ

เลขท่ี 512/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-4217867

Email -into@wattana.co.th

โรงแรม มิตร บีช นำยตนุตม์ โยฮัน_โกศะโยดม

เลขท่ี 10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-259510

บริษัท เจเอ็มคอมเทค จ ำกัด นำงสำวอำรีวรรณ รอร้ัง

เลขท่ี170/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวจีรำพร นวลมะ

โทรศัพท์0824687040 นำงสำวนพวรรณ คงทน

บริษัท เอส.เอ็ม.อี คอนสตร์คช่ัน จ ำกัด นำงสำวรวิภำ เนตตำยนตร์

เลขท่ี 201 ม.6 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำงสำวธนัชชำ เนียมหอม

โทรศัพท์ 038-016129

บริษัท ไทอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ไทยแลนด์ จ ำกัด นำงสำวสุตำภัทร บุญหล้ำ

เลขท่ี 700/801 ม.1 ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ 038-469800

บริษัท ศรีรำชำ เอ็นจิเนียร่ิง ดีเวลอปเมนต์ จ ำกัด นำยศุภฤกษ์ บัวพำเจริญ

ท่ีอยู่ 177/6 หมู่ 5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยกฤษติกร รัตนกุล

โทรศัพท์ 086-7080941

กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ สัตหีบ นำยพลอธิป อ่ิมศักด์ิวำสนำ

เลขท่ี 1039/7 ม.1 ถ.ชำยทะเฃ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยเป็นไท เทียนทอง

โทรศัพท์ 038-437766

บริษัท อำเคโบโน เบรก ประเทศไทย จ ำกัด นำงสำวธิตินันท์ เพชรฤทธ์ิ

เลขท่ี 700/880 ม.1 ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์038-185088

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ี เวิร์ค จ ำกัด นำยเดโช มุ่งภักดีไทย

เลขท่ี 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยเตชวิทย์ กมลพจน์

โทรศัพท์ 038-491800-18

บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพำร์ท อินดัสตรี จ ำกัด นำยธนำธรณ์ อรชร

เลขท่ี 64/46ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-667999#121
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอสพีบี เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด นางสาวอาทิตยา นุยอ

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวรุจิกาญจน์ ยังสุข

โทรศัพท์ 038-492577-8 นางสาวชลลดา จิตรปล้ืม

นางสาวภาวิณี ชัยพรม

นายวิเชียร มณีเนียม

นายพงศ์ศิริ เพ็ญจันทร์

นางสาวสุกานดา รัตตะ

นายไชยวัฒน์ ปรีหะจินดา

นายธนาวัตน์ วันมา

นายคเณศ คีรีวรรณ์

นายปริญญา ปทุมทอง

นายผนิศวร คุหธนเสถียร

นายชรินธร ม่วงแงว

นายปฏิภาณ ชามนตรี

นายนิฤวัฒณ์ บุตรน้ าเพชร

นายพลาธิป อัศวเศรษฐี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกวลี แอร์ นายกิติศักด์ิ โฉมงาม

เลขท่ี 28/11 ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ -

บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จ ากัด นายศุภโชค ฐานัส

เลขท่ี 68/13 ม.5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ 038-444908

ร้าน Wasunan Printing นายชนุตร์ ศิริโชติ

เลขท่ี 272/131 ม.5 ซ.โพธิสาร ถ.พัทยานาเกลือ ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 062-698-9947

บริษัท มิลล์คอน สตรีล จ ากัด (มหาชน) นางสาวอารยา หล าผ้ึง

เลขท่ี 99 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038-606040

5

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเมคคำทรอนิกส์



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเมคคำทรอนิกส์

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอด้ีเวิร์ค จ ากัด นายดิศานุวัฒน์ งามเจริญ

เลขท่ี 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายรัชชานนท์ สิทธิชัย

โทรศัพท์ 0038-491800-18 นายชลธี ภาเรือง

บริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด นายพาชิน เพียเอีย

เลขท่ี 109/11 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ 033-017481-84

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวกวิสรา คราประยูร

เลขท่ี 2 ซ.จี 9 ถ.ประกรณ์สงเคราะห์ราษร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 038-918300

บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จ ากัด นายธีรภัทร บุญราศรี

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-490-123
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นางสาวอณัญญา จันทร์ศรี

เลขท่ี 305/17 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวชลธิชา ลิปูหนอง

โทรศัพท์ 033-099589 นางสาวกชกร ชูเรือง

นายธีรพิชญ์ ตราชู

นายกาณปฏิพงศ์ มุกดาผล

นายสุรยุทธ สุขเสน

นายนิติพัฒน์ พวงไพบูลย์

นางสาวเบญจรัตน์ สุขบรรเทิง

นางสาวดรัลภัตน์ สังข์เงิน

นายธนายุต บุญเชิด

นายนพดล นะถา

บริษัท เอซีอี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นางสาวภัทรดา ดีสะเมาะ

เลขท่ี 133/61 ม.2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 นางสาวอารียา กาเต่ือย

โทรศัพท์ 033-060412 นางสาวกานดา สรแสดง

บริษัท อาร์ ที เค เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จ ากัด นายฐานทัพ คงนุ่น

เลขท่ี 88/236 ม.9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-112278

บริษัท ฟีดฟอเวิด จ ากัด นายพุฒิพงศ์ พงษ์สมบุญ

เลขท่ี 1/31-32 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 นางสาวฟิล์มตะวัน สมโสม

โทรศัพท์ 038-876400 นางสาวรินรดา โหนแหยม

นางสาววิลาสินี เขียวสี

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายณัฐนนท์ พันธ์ุพืช

เลขท่ี 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 11

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 02-7972999 , 02-2990000

บริษัท เอสพีบี เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด นายทวีศักด์ิ ผางชัยภูมิ

เลขท่ี 53/38 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธนาดล สุราราช

โทรศัพท์ 038-492577-8 นายเจตนิพัทธ์ แจ้งข า

นายพลเชษฐ์ ผาติเสนะ

5

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

6



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท บลูเทคคอนโทรล จ ากัด นายณัฐพล ทองฮวด

เลขท่ี 333/34 ม.4 365 อเวนิว ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายฉัตริน ฤกษ์สังเกตุ

โทรศัพท์ 038-017127 นายฤชา นกเกตุ

นายวรศักด์ิ เพชรภา

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จ ากัด นายพีรดนย์ ปราณีตพลกรัง

เลขท่ี 44-34 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายจิระวัฒน์ ศรีหว้าสะโสม

โทรศัพท์ 038-016043 นายเกล้า วงษ์สว่าง

บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด นายทวีศักด์ิ ผางชัยภูมิ

เลขท่ี 87/11 ม.2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 033-119608

บริษัท อิสต์เทิร์น เอ็นจิเนียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด นายสรายุทธ แม้นบุญแนบ

เลขท่ี 98/2 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายรชต ศรีทอง

โทรศัพท์ 038-694259

บริษัท เอส.พี. แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จ ากัด นายจตุภัทร ขุนหาญ

เลขท่ี 348/10 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวชลลดา อเนกบุณย์

โทรศัพท์ 038-684703 นางสาวสิตาชญา เจิมแหล่

นายกองพล ม่ิงฉาย

บริษัท วีแอนด์เอส ไอเดีย จ ากัด นายณัฐยศ สุเตจ๊ะ

เลขท่ี 492/91 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 033-002-135

บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จ ากัด นางสาววรรณิภา ใจเท่ียง

เลขท่ี 4 ซ.จี12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทรศัพท์ 063-8683573

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายภานุวัตร์ มาช่ืน

เลขท่ี-

โทรศัพท์038-344300

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน นายเจตนิพัทธ์ แจ้งข า

เลขท่ี- นายพลเชษฐ์ ผาติเสนะ

โทรศัพท์038-344301
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 1 ตุลำคม 2564

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำ  ช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท กล่องดวงใจ เมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด นายณัฐพล ทองฮวด

ต.มาบยางพร ต.ปลวกแดง จ.ระยอง 20230

เทศบาลเมืองแสนสุข นายณัฐวุฒิ ฉลองชนม์

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 นายพีรพัฒน์ ช านาญ

โทร. 0-3819-3500-2

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกร ทรานสปอร์ต 51 จ ากัด นายนนทนันท์ มโนสืบ

ท่ีอยู่ 111/272  หมู่ 6  ซอย หมู่บ้าน แกรนด์ เซนทรัล ปาร์ค  1

ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  20160

บริษัท พรีซิซ่ัน วาล์ว (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสาวรัตติกาล นิยมเดิม

300/14 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดงจ.ระยอง 21140

โทร. 03-895-9432,03-895-9439
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จ ำนวน รวมจ ำนวน

สถำนประกอบกำร นักเรียน

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  นักศึกษำ

1 ช่างยนต์ 36 59 40 - - 99

2 ช่างเช่ือมโลหะ 7 17 - - - 17

3 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 4 - 10 - - 10

4 ช่างก่อสร้าง 16 - 27 - - 27

5 ช่างกลโรงงาน 38 64 29 - - 93

6 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 13 - 18 - - 18

7 ช่างไฟฟ้าก าลัง 41 37 50 - - 87

8 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 31 44 24 - - 68

9 เมคคาทรอนิกส์ 23 41 6 - - 47

10 ช่างซ่อมบ ารุง - - - - - 0

11 เคร่ืองมือวัดและควบคุม 22 - 37 - 5 42

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 - 23 - - 23

13 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 18 - - - 18

14 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - 0

15 การบัญชี 37 33 20 - - 53

16 การโรงแรม 21 81 - - - 81

17 การท่องเท่ียว 35 37 24 - - 61

18 การจัดการโลจิสติกส์ - - - - - 0

19 ช่างอากาศยาน 2 - 22 - - 22

20 ช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง 3 - 29 - - 29

21 เทคนิคควบคุมการผลิตพลังงาน 8 - 16 - - 16

349 431 359 0 5 795

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

รวม

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สรุปจ ำนวนและรำยช่ือสถำนประกอบกำร

ท่ีนักเรียน นักศึกษำเข้ำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

ล ำดับ สำขำวิชำ ปกติ ทวิภำคี

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ (คน)



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ศูนย์ อิซูซุ ตะวันออก มอเตอร์เวย์ บ้านฉาง นายนิพิฐพนธ์ พ่วงกระโทก ชย.3/5

ท่ีอยู่  550 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์  038 600 711

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

อู่ บุญธนันท์ การช่าง (ส านักงานใหญ่) นายธนัชชา กล่ินเกษร ชย.3/3

ท่ีอยู่  40/3  หมู่ 5  ต.ส านักท้อน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  21130

โทรศัพท์  -

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท  เอ็ม  เอส ที  ไฮน์ริช  จ ากัด นายเดชศักด์ิดา คลาจันทึก ชย.3/3

29/9  หมู่  3  ต.ส านักท้อน  อ.บ้านฉาง   จ.ระยอง  21130 นายราเชนทร์ เงินหนู ชย.3/3

โทรศัพท์  081 - 650 4665

โทรสาร   038 963 640

อีเมลล์  mst.heinrich@hotmail.com

บริษัท โตโยต้า พัทยา (1998) สาขาสัตหีบ นายวีรภัทร วันเพ็ง

19/98  หมู่  8  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายศุภสิทธ์ิ เดชปาน ชย.3/4

โทรศัพท์  038 - 435650 นายไกรภพ พิทักษ์กรณ์ ชย.3/3

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

ร้านสมิทธ์ิ  การช่าง นายวิศรุต อุ่นทรัพย์ ชย.3/4

30/7  หมู่  2  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250

โทรศัพท์  089 - 604 9129

โทรสาร  -

อีเมลล์  winaiaunsup@gmail.com

บริษัท  มิตซูพัทยา จ ากัด นายศุภวิชญ์ ธนาตุลยกุล ชย.3/5

222/2  หมู่ 2  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  ข.ชลบุรี  20250 นายพงษ์ศักด์ิ กันทะสอน ชย.3/4

โทรศัพท์  038 - 255999 นายปิติภัทร เปล้ืองเจริญ ชย.3/4

โทรสาร  038 - 255907 นายสิทธิกร ศุขก าปัง ชย.3/4

อีเมลล์  mitsupattaya@hotmail.com

5

6

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงยนต์  สำขำงำนยำนยนต์



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงยนต์  สำขำงำนยำนยนต์

บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด  สาขานาจอมเทียน นายภาคิน ชัยยะรุ่งโรจน์ ชย.3/4

102/34  หมู่ 1  ถ.สุขุมวิท  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250 นายศราวุธ ป้องหมู่ ชย.3/4

โทรศัพท์  038 - 255663 นายพีรดนย์ พลศิลป์ ชย.3/4

โทรสาร  038 - 255070 นายศตวรรษ บุญย่ิง ชย.3/4

อีเมลล์  toyotacycnt@gmail.com

บริษัท เบสออโต้เซลล์ จ ากัด (พัทยา) นายพงศกร ล้ าเลิศ ชย.3/5

365  หมู่ 3  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250 นายพงศ์พิสุทธ์ิ รอดแย้ม ชย.3/5

โทรศัพท์  038 - 195 666 ต่อ 201/202

โทรสาร  -

อีเมลล์  suchart.boatz8@gmail.com

ร้านศรีสุข เซอร์วิส นายเคอ ลุงลู่ ชย.3/3

50/14  หมู่ 5  อ.สัตหีบ  ต.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายธีรภัทร์ พันธ์นา ชย.3/3

โทรศัพท์  084 - 4540470

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

ร้านไทยยนต์ นายหม่อง ไทยใหญ่ ชย.3/4

6/1-4  ทป.7  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180

โทรศัพท์  038  - 436015

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท  พัทยา  ฮอนด้าคาร์ส์  จ ากัด  (สาขานาจอมเทียน) นายชนินทร์ สายนภา ชย.3/3

88/88  หมู่ 2  ถ.สุขุมวิท  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250 นายฐิติวัสส์ สุวรรณมิตร ชย.3/4

โทรศัพท์  038 - 237 888, 889, 890 ต่อ 301-304

อีเมลล์  -

อู่ช่างกบเซอร์วิส (บ่อนไก่ 16) นายอัสกาณ อินทรไพร ชย.3/5

95/7  ม.6  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180

โทรศัพท์  083 - 6627756

บริษัท สหคนาโชติ จ ากัด นายกฤษณพงศ์ สุคุณพันธ์ ชย.3/3

ท่ีอยู่  นาวีเฮ้าส์ 4  19/241  ซอย 5/1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกิตตินันท์ บ ารุงผล ชย.3/3

โทรศัพท์  081 - 263 - 5171

โทรสาร 098 591 7925

อีเมลล์  khamklang1809@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงยนต์  สำขำงำนยำนยนต์

มิตซู พัทยา จ ากัด นายภูเบศ ม่ันคง ชย.3/5

ท่ีอยู่  222/2 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายวรรธนัย ทับทิมแดง ชย.3/5

โทรศัพท์  081 - 263 - 5171

อีเมลล์  -

บริษัท  บ้านต้นกล เซอร์วิส จ ากัด นายชรันพัชญ์ วสะหลาย ชย.3/5

ท่ีอยู่  14  หมู่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายณัชษ์บุญชัย ชูหาญพิทักษ์ ชย.3/5

โทรศัพท์  038 - 247 333 นายเจษฎา แม่กอง ชย.3/5

อีเมลล์  baantonkon@gmail.com

อู่ช่างแมน 700 ไร่ นายนนทนันท์ ถมยา

ท่ีอยู่ เลขท่ี 73/28 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150 นายเอลีชา สิทธิมีช านาญ ชย.3/4

โทรศัพท์  095 216 8205

อีเมลล์  -

บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด นายวรวิธ ศิริธนะ ชย.3/5

ท่ีอยู่  46  หมู่ 8  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  038 - 222 420

โทรสาร -

อีเมลล์  -

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จ ากัด นายศุธรรศ อ่อนละม้าย ชย.3/5

18/4  หมู่ 4  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 นายพิชัยกร อินทรบ้าน ชย.3/5

โทรศัพท์  038 - 719 999 ต่อ 161 นายอิทธิพัทธ์ กัณหา ชย.3/5

โทรสาร  -

อีเมลล์  hn.toyotagnd@gmail.com

บริษัท  ฟอร์ด  ท็อปคาร์ กรุ๊ป จ ากัด นายกิตติชัช ลักษณะงาม ชย.3/5

ส านักงานใหญ่  62/1  หมู่  8  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 นายณัชพงษ์ ใบไม้ ชย.3/5

โทรศัพท์  038 - 119666 นายปาณรวัฐ พูมทอง ชย.3/5

โทรสาร  -

อีเมลล์  svr24000@outlook.com

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทยา นายณัฐวุฒิ หวังผล ชย.3/3

ท่ีอยู่  225  หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายธีรภัทร ชนะชัยวานิชย์ ชย.3/3

โทรศัพท์  038 196 - 551 ต่อ 442 นายธนภัทร ลุนหล้า ชย.3/5

โทรสาร  038 196 - 552 นายปิติกานต์ ประดิษฐ์ ชย.3/4

อีเมลล์ manat@mazdachonburi.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงยนต์  สำขำงำนยำนยนต์

บริษัท รอยด์  ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด นายชนาธิป บุญมี ชย.3/3

ท่ีอยู่  225  หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 - 197 888

โทรสาร -

อีเมลล์  Nattanai@tinye.co.th

บจก. โตโยต้า พัทยา (1998) สาขาบ่อวิน นายภัทรพล ไปนาน ชย.3/5

269/128  หมู่  6  ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 นายวัชรกร บูชา ชย.3/5

โทรศัพท์  038 - 346 170  - 4 นายสรศักด์ิ สุทธิศรี ชย.3/5

โทรสาร  038 - 346 394

อีเมลล์  pouhpouh@gmail.com

บริษัท ศรีราชา ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด นายปัณณพัต เมืองไทย ชย.3/5

888  หมู่ 4  ถ.สุขุมวิท  ต.สุรศักด์ิ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20210 นายปรีชาพล เผือกพันธ์ ชย.3/4

โทรศัพท์ 038 - 314 331 - 4 นายธนชิต ทองมาก ชย.3/5

โทรสาร  038 - 314329 นายณัฐพงศ์ แมนผดุง ชย.3/5

อีเมลล์  -

บริษัท  ชลบุรีฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด นายนทกร สังวาลย์ ชย.3/5

61/28  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 นายจักรภัทร ทรัพย์สกุลวงศ์ ชย.3/5

โทรศัพท์  038 - 276 - 350 - 2

โทรสาร  038 - 283 - 661

อีเมลล์  chonburihonda@gmail.com

บริษัท เพชรการาจ ออโต้ จ ากัด นายภูรินทร์ ต่วนต่าน ชย.3/4

60/57  หมู่ 6 ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์  038 - 381727-9

โทรสาร  038 - 381730

อีเมลล์  Phetgrage8@gmail.com

บริษัท อีวัลสา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด นายเจษฎา ธรรมสโรช ชย.3/3

ท่ีอยู่  11/25  หมู่ 20 ต.ล าลูกกา อ.ลูก จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์  081 - 422 2671

โทรสาร  089 - 924 1655

อีเมลล์  yodruk@ivalsa.co.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ดาคอน เมคคานิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด นายสหรัฐ สังข์ทอง ชก.3/6

ท่ีอยู่  78/4-5 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จ.ระยอง นายศุภกานต์ วาจะศุข ชก.3/6

โทรศัพท์  033 - 012484 - 7 ต่อ 110

โทรสาร  -

อีเมลล์   HR@dacon-inspection.com

บริษัท ไดมอนด์ สตีลพาร์ท แอนด์ ซัพพลาย (2551) นายชยากร คงเรือง ชก.3/5

ท่ีอยู่   77/4 หมู่ 2 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 นายอัครพนธ์ หารจิตร ชก.3/6

โทรศัพท์  087 - 4536309 , 038 - 606829 นางสาวกิตติยา แจ่มสมัย ชก.3/5

โทรสาร  - นายคมกริช คาดสนิท ชก.3/5

อีเมลล์   - นายสุทธิภัทร ประเสริฐพันธ์ุ ชก.3/6

บริษัท ยู เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวปุญญิศา พัดขุนทด ชก.3/7

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

โทรศัพท์  033 - 010818

โทรสาร  038 685 949

อีเมลล์  monruedee@uservices-thailand.com

บริษัท  สมาร์ท แอนด์ อีสซ่ี จ ากัด นางสาวณฏฐณิชา ประวงษ์ ชก.3/5

ท่ีอยู่  199/9  หมู่ 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นางสาววรพรรณ คมข า ชก.3/6

โทรศัพท์  038 - 016126, 081 - 4282919

โทรสาร  038 - 016125

อีเมลล์   smarteasy2542@gmail.com

บริษัท นีดักซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายปุณยวีร์ วระชัยนิษฐากุล ชก.3/6

ท่ีอยู่  62/10 หมู่ 6 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายอาทิตย์ ทองโต ชก.3/6

โทรศัพท์  033 - 679 - 893 - 9

โทรสาร  033 - 679 - 879

อีเมลล์   -

ร้านนพการช่าง นายภาคิไนย วิจารณ์ปรีชา ชก.3/6

ท่ีอยู่  166/8  หมู่ 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายวรรธนัย กิมเล้ง ชก.3/6

โทรศัพท์  081 - 868 6698 นายนนทวัฒน์ ปัตนุ ชก.3/5

โทรสาร  -

อีเมลล์   -

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เวิร์ด ครอเปอร์เรช่ัน จ ากัด นายภาณุวัฒน์ ปุดแดง ชก.3/6

ท่ีอยู่  50/148  หมู่ 5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 65130 นายอภิวิชญ์ จ าปาทอง ชก.3/6

โทรศัพท์  089 - 934 4374

โทรสาร  038 695 329

อีเมลล์   workcorp999@gmail.com

บริษัท ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายธนภัทร ลักษณะวิมล ชก.3/5

ท่ีอยู่  7  หมู่ท่ี 3 ซอย 11 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ นายนิธิกร ภูค าไพร ชก.3/6

ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายศักด์ิสิทธ์ิ บัณฑุกุล ชก.3/6

โทรศัพท์  038 - 698 777

โทรสาร  038 - 698 789

อีเมลล์   inof.lth@liebherr.com

บริษัท เอสที เมนเทนเนนซ์ แอนด์ คอนทรัคช่ัน จ ากัด นายศิรวิทย์ สว่างแสง ชก.3/6

ท่ีอยู่  15 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 - 692294 - 5

อีเมลล์   stmc2006@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอส เอ็น แมชชีนน่ิง นายณภัทร ศิริแสง ชก.3/5

ท่ีอยู่  70/3 หมู่ 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายนันทกานต์ ปฏิเหตุ ชก.3/5

โทรศัพท์  085 - 1469744

โทรสาร  038 - 603807

อีเมลล์   psnmachining@hotmail.com

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็น ระยองฟันเฟือง แมชชีนนเนอร์ จ ากัด นายปภินวิทย์ แก้วพามา ชก.3/6

ท่ีอยู่   20  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายเดชาธร ผิวอ่อน ชก.3/5

โทรศัพท์  038 - 010249

โทรสาร  038 - 010248

อีเมลล์   inof@lcn-machinrny.com

CR Asia (Thailand) Co.,LTD. นายคุณธรรม นึกสม ชก.3/5

ท่ีอยู่  15/1 M. 3 Bankoh-Mabkha Road,

ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์  038-698-399 Ext.168, 150

โทรสาร  038-698-398

เว็บไซต์ : http://www.crasia.net
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอ็มที ไฮดรอลิก ซัพพลาย จ ากัด นายไตรภพ บรรพต

ท่ีอยู่  6/5  ต.มาบตาพุด  อ.เมืองระยอง จ.ชลบุรี  21150 นายรัฐรินทร์ จินดารัตน์

โทรศัพท์  038 681 9415 นายวีรภัทร บุหร่ันฉาย

โทรสาร  - นายกรวิชญ์ ธัญญเจริญ

อีเมลล์  manasak@mt-hydrowics.co.th

บริษัท เอ็ม ดี ที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายชโนทิศ มาบริบูรณ์ ชก.3/6

ท่ีอยู่  130  หมู่ 4  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21140

โทรศัพท์  085 - 639 1092

อีเมลล์   Mdt_01Engineering@gmail.com

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายจักรกฤษณ์ ชินมาตร ชก.3/7

ท่ีอยู่  36/34  หมู่ 5  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายณัฐดนัย หลากสุขถม ชก.3/7

โทรศัพท์  038 - 181 751 - 4 นายสิทธิภาคย์ ภู่มีศรี ชก.3/8

โทรสาร  038 - 181 764 นายสุวโรจน์ รุ่งแจ่มแจ้ง ชก.3/8

อีเมลล์  inof@toms.co.th นายสิรภพ บุญขาว ชก.3/8

นายประติพัตร์ บราวน์ ชก.3/7

นายธีรพงศ์ บุญมาก ชก.3/7

นายธนวัฒน์ สิทธิสถาน ชก.3/7

บริษัท ร็อค ดริล (ไทยแลนด์) จ ากัด นายสุภชัย ช่ืนเมือง ชก.3/8

ท่ีอยู่  106/90  หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายแพทริค แมร์เด้อร์ ชก.3/8

โทรศัพท์  093 - 110792 นายพีรภัทร มะปรางอ่อน ชก.3/8

โทรสาร  038 - 119214

อีเมลล์   hr@rockdrilasia.com

บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด นายธเนศ แจ้งไข่ ชก.3/5

ท่ีอยู่  198 หมู่ 10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายศิวกร มุลคร ชก.3/6

โทรศัพท์  038 - 239 120 - 3 นายตุลยวัต เช้ือดี ชก.3/5

โทรสาร  038 - 239 119

อีเมลล์   chorchaiwat@gmail.com

โรงกลึง อุทัยการช่าง นายธนพนธ์ ถีระมัต ชก.3/5

ท่ีอยู่  44/20 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  081 - 377 0579

โทรสาร  -

อีเมลล์   -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท คุณทวี  เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จ ากัด นายณัฐภัทร สารแก้ว ชก.3/7

ท่ีอยู่  22/16  หมู่ 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายทินกฤต โกสิลา ชก.3/7

โทรศัพท์  094 - 6903419

โทรสาร  -

อีเมลล์   deawday.77@gmail.com

บจก. เอ็นดับเบิลยูอี เอ็นจิเนียร่ิง นายธนโชติ เขียวคล้าย ชก.3/5

ท่ีอยู่  180/30 หมู่ 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายจิตติ จันทร์จีน ชก.3/5

โทรศัพท์  038 - 762860 นายณัฐวุฒิ ติฐานะ ชก.3/5

โทรสาร  038 - 762880

อีเมลล์   nwengs@yahoo.com

บริษัท เพ่ิมทวี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด นายเบญจยชญ์ เรืองศิริ ชก.3/7

ท่ีอยู่  35/4 หมู่ 5 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายพศวีร์ พิริยะสกุลธร ชก.3/7

โทรศัพท์  081 - 4295426

โทรสาร  033 - 128772

อีเมลล์   Phoemthawee2018@gmail.com

บริษัท แน๊ชเชอรัล รับเบอร์เธร็ด จ ากัด นายภูวิศ ศักด์ิเสรีกุล ชก.3/6

ท่ีอยู่  21/2  หมู่ 8 ถ.สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี  20140

โทรศัพท์  038 - 209 157 - 8

โทรสาร  038 - 209551

อีเมลล์   Hr@nrtrubberthread.com

บริษัท โมเดิล แม่พิมพ์ แอนด์ จ๊ิก จ ากัด นายอดิศร ธนาไธสง

ท่ีอยู่  42/9 หมู่ 6 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์  097 951 9155

โทรสาร  033 641 745

อีเมลล์  mmajmodel_2548@gmail.com

บริษัท มีออโตเมช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายไกรวิชญ์ ทองทวี

ท่ีอยู่  9/10  หมู่ 5 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 นายทศวร เกิดผล

โทรศัพท์  083 0179 649

โทรสาร  -

อีเมลล์   t_udomsak@hotmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายสุทธิพร โกวิทวงศา

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายชัยนันท์ ปันตา

โทรศัพท์  038-238398,038-238527 นายโศพิต พลายแก้ว

โทรสาร  038-237268 นายโศพิล พลายแก้้ว

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com  นายเสฎฐวุฒิ เงาะงาม

นายอาทิตย์ โยยรัมย์

นายเจริญ แก้วอยู่

นายวทัญญู ภู่สุ่ม

25



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอส เอ็น อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายรัตนพันธ์ ประเสริฐทรัพย์

999/84  หมู่ท่ี 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทรศัพท์  094 - 1395236

โทรสาร - 

อีเมลล์  -

บริษัท แม็คสตีล คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด นางสาวสุพรรณษา ช านิสูงเนิน

ท่ีอยู่  13/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ 081 102 9885

โทรสาร  -

อีเมลล์ -

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก๋ การช่าง เอ็นจิเนียร่ิง นายชฏายุ อินทร์มณี

ท่ีอยู่ 180/423 หมู่ 5 9 ถนน เทศบาล 46 อ.บ้านฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท์ 062 897 5428

โทรสาร - 

อีเมลล์  somchai_un@hotmail.com

บริษัท  ไทยออยล์  ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส  จ ากัด นายสวัสกร อ่อนเกตุ

ท่ีอยู่ 36/34  หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายมนต์มนัส แซ่หว่อง

โทรศัพท์  038 - 181751 - 4 นายสุวรรณ วรรัตน์

โทรสาร  038 181 751

อีเมลล์ info@toms.co.th

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายฬียาพล ภู่กลัด

ท่ีอยู่  อ าเภอสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายสทธิพงษ์ สุนประทุม

โทรศัพท์  0 3843 7103

โทรสาร  0 3843 7103

อีเมลล์ -

บริษัท พีดี สตีลทอป จ ากัด นายศุภวัฒน์ สุขเย็น

ท่ีอยู่ 461/5  หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  086 - 9119885 , 038 - 066438

โทรสาร 038 066 438

อีเมลล์  pdsteeltop@hotmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ  สำขำงำนโครงสร้ำง
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ  สำขำงำนโครงสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายมอร์แกน วงค์ศรีเมือง สตูรัม

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายมิคาล วงค์ศรีเมือง สตูรัม

โทรศัพท์  038-238398,038-238527 นายฤทธิชัย ศรีทอง

โทรสาร  038-237268 นายพายุ อยู่เส็ง

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com  นายอนุภาพ เอโกมล

นายนราธร พันประเสริฐ

7



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ส ำนักงำนเทศบำลเมืองบ้ำนฉำง นำยธนโชติ จันปุ่ม ชฟ.3/7

ท่ีอยู่  ถ.เทศบำล 46 ระยอง 21130

โทรศัพท์ 038 - 695 - 234 - 7 ต่อ 222

โทรสำร  038 - 602 237

อีเมลล์  admin@banchangcity.co.th

ร้ำนทรงพล แอร์ นำงสำวทรำยเงิน ทองจันดี ชฟ.3/7

ท่ีอยู่  86/33  หมู่ 5  ต.บ้ำนฉำง  อ.บ้ำนฉำง  จ.ระยอง  

โทรศัพท์  038 - 602 749 , 038 - 601 971

โทรสำร  -

อีเมลล์  applechoosawai@hotmail.com

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบ้ำนฉำง นำยสรยุทธ พยัคฆ์สิงห์ ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  135/6  หมู่ 5  ต.บ้ำนฉำง  อ.บ้ำนฉำง  จ.ระยอง  21130

โทรศัพท์  0 - 38601 - 855

โทรสำร  -

อีเมลล์  -

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปลวกแดง นำยธนำธิป อินสำสกุล

ท่ีอยู่  152  หมู่ 1  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  21140 นำยณัฐสิทธ์ิ หนูเกตุ ชฟ.2/7

โทรศัพท์  093 398 3753

อีเมลล์  katkinthuesin@gmail.com

บริษัท คอนโทรโลยี จ ำกัด นำยสิรวิชญ์ ค ำเนตร

ท่ีอยู่  131/249  ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นำยภูริณัฐ แก้วกระโผะ

โทรศัพท์  086 398 8284 นำยประยุทธ ภิธรรมมำ

อีเมลล์  ratthapon@solutioncontrol.co.th

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยเสฎฐวุฒิ ม่ันธรรม ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  36/34  หมู่ 5  ต.พลูตำหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นำยวิรธัช สิงห์ป้อง ชฟ.3/8

โทรศัพท์  038 - 181751 - 4

โทรสำร  038 - 181 764

อีเมลล์  -

กิจกำรไฟฟ้ำสวัสดิกำรกองทัพเรือ นำยบุรเศรษฐ์ วรรณเหลือง ชฟ.3/8

ท่ีอยุ่  1039/7  หมู่ 1  ถ.เลียบชำยทะเล  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 437 766

อีเมลล์  rtnewc@gmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน นำยจิตรกร สมบัติทิพย์ ชฟ.3/7

ท่ีอยู่ อำคำรศูนย์ด ำรงธรรม  999  หมู่ท่ี 4  ต.นำจอมเทียน  อ.สัตหีบ นำยภัทรพงษ์ ค ำคุณณะ ชฟ.3/8

จ.ชลบุรี  20250 นำยดรณ์ ห้วยใหญ่ ชฟ.3/7

โทรศัพท์  038 - 238619

โทรสำร  038 - 238 611

อีเมลล์  info@tessabannajomtien.go.th

กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำยอำนุภำพ ล่ีแตง ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  อ ำเภอสัตหีบ  ฐำนทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยธนรัตน์ ธัญยำธีรพงษ์ ชฟ.3/7

โทรศัพท์  0 3843 7103

โทรสำร  0 3843 7103

อีเมลล์ -

ส ำนักกำรช่ำง เมืองพัทยำ นำยศุภโชค เปรมบูรณ์ ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  171  หมู่ 6  ถ.พัทยำเหนือ  อ.บำงละมุง  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  08 - 6789 9692

โทรสำร  -

อีเมลล์  spd.hr.pattayacity@gmail.com

บริษัท ไอฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด นำยพงศกร ดังก้อง ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  19/70  หมู่ 8  ต.หนองปลำไหล  อ.บำงละมุง  จ.ชลบุรี  20150 นำยสหรัฐ หัตถกิจอุดม ชฟ.3/8

โทรศัพท์  083 - 834 0341 นำยหัฎฐกร หงษ์ไทย ชฟ.3/8

อีเมลล์  ifoodpattaya@gmail.com

บริษัท ชีต โบ๊ต จ ำกัด นำยณัฐพงศ์ ทวีกิจวำนิช

ท่ีอยู่  65/2  หมู่  10  ต.หนองปรือ  อ.บำงละมุง  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  038 421 0723

โทรสำร  038 421 372

อีเมลล์  -

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคแหลมฉบัง (สำขำท่ี 01035) นำยปิยพล อ่อนนวล ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  93/35-37  หมู่ 10  ต.ทุ่งสุขลำ  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี  20230 นำยอดิศร อุ่นนุช ชฟ.3/8

โทรศัพท์  038 182 562 นำยธนกร ปรำบภัย ชฟ.3/7

โทรสำร  038 182 562

อีเมลล์  -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบำงพระ นำยพงศ์ศิริ ป้ันน้อย ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  99/9  หมู่ 10  ต.บำลพระ  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 557999

โทรสำร  038 - 354081

อีเมลล์ bangphrachon.111@gmail.com

ร้ำน อัสสัมชัญ แอร์บ้ำน นำยนัฐนันท์ กันตำ ชฟ.3/7

ท่ีอยู่  82/22  หมู่ 7  ถ.อัสสัมชัญ  ต.สุรศักด์ิ  อ.ศรีรำชำ   จ.ชลบุรี  20110

โทรศัพท์  082 - 779 0583

อีเมลล์  -

บริษัท ฮำร์เบอร์มอลล์ จ ำกัด นำยจตุรงค์ คล้ำยเพ็ชร ชฟ.3/7

ท่ีอยู่  4/222  หมู่ 10  ต.ทุ่งสุขลำ  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี  20230 นำยเจษฎำกร มำตรำ ชฟ.3/7

โทรศัพท์  027 - 400700 นำยธนวัฒน์ ดีนำน ชฟ.3/7

โทรสำร  - นำยธนกร จินตนำ ชฟ.3/7

อีเมลล์  warakorn_s@lt.co.th นำงสำวน  ำฝน เพียรดี ชฟ.3/6

นำยตรีวิทย์ สุทธิมุสิก ชฟ.3/7

เทศบำลต ำบลบำงทรำย นำยวันชำติ ค ำนึงกิจ ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  ต.บำงพระ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 285523

โทรสำร  -

อีเมลล์  -

บริษัท บีพี คำลลิเบอร์ช่ัน จ ำกัด นำยนำศีล เม่นวังแดง ชฟ.3/7

ท่ีอยู่  99/333  หมู่ 6  ต.บ้ำนปึก  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  033 - 005 888 - 9

โทรสำร  -

อีเมลล์  inof.b[ca;ibration@gmail.com

บริษัท ทีบีเคเค ประเทศไทย จ ำกัด นำยธีรทัศน์ แจ้งคล้อย ชฟ.3/7

ท่ีอยู่  700/1017  นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี   ต.มำบโป่ง  อ.พำนทอง

จ.ชลบุรี  20160

โทรศัพท์ 038 - 109360

โทรสำร 038 - 213 062

อีเมลล์  patcharaporn_r@tbkk.co.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท พนัส อิเล็กทริค จ ำกัด นำยอำนนท์ ศรีสุข ชฟ.3/8

ท่ีอยู่  3/2  หมู่ 6  ต.หมอนนำง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี นำยณภสุ สมเสร็จ ชฟ.3/7

โทรศัพท์  038 - 293456, 081 - 435 3666

โทรสำร  038 - 293456

อีเมลล์  wichol.pe@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) นางสาวรัตนมน เพ็ชรชัย ชอ.3/4

ท่ีอยู่  19 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง นายธนาวุฒิ แก้วก่ิง ชอ.3/4

จ.ระยอง 21150 นายชวกร ยศบุตร ชอ.3/3

โทรศัพท์  033 - 658661 - 3

โทรสาร  033 - 658661 - 3

อีเมลล์   -

ร้าน เสถียร อิเล็กทรอนิกส์ นายวชรพงษ์ ศิริสวรรยา ชอ.3/4

ท่ีอยู่  26/19 หมู่ 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  085 - 103 7722

อีเมลล์   sataen.k@hotmail.com

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวพรกมล ศรีโสภา ชอ.3/4

ท่ีอยู่  36/34 หมุ่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสิรวิชญ์ สังข์เงิน ชอ.3/3

โทรศัพท์  038 - 181 751 - 4 นายอดิเทพ กอดอกไม้ ชอ.3/3

โทรสาร  038 - 181 764 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นรองทอง ชอ.3/3

อีเมลล์   - นายรัชภูมิ ป้ันจันทร์ ชอ.3/3

บจก. เจ เอ็ม คอมเทค นายกิตติภพ พลค้า ชอ.3/3

ท่ีอยู่  170/6 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายนัทภพ สีทอง ชอ.3/4

โทรศัพท์  082 - 468 7040

อีเมลล์   -

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวสมปรารถนา หาญใจไทย ชอ.3/4

ท่ีอยู่  อ าเภอสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวรุจิราวรรณ วิเศษหอม ชอ.3/3

โทรศัพท์  0 3843 7103

โทรสาร  0 3843 7103

อีเมลล์ -

ส านักงานเทศบาลต าบลนาจอมเทียน นายวงศกร โนนน้อย ชอ.3/3

ท่ีอยู่  อาคารศูนย์ด ารงธรรม 999 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชบ 20250

โทรศัพท์  -

บริษัท อัญชลีวัน จ ากัด นางสาวสาวิตรี เงินทอง ชอ.3/4

ท่ีอยู่  555/65 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20180 นางสาวธัญญานุช รัตนวงกต ชอ.3/3

โทรศัพท์  038 - 909800

โทรสาร  038 909 888 90

อีเมลล์   info@thezignhotel.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ร้าน อีสเทิร์นไอที พัทยา นายสรวิชญ์ คร้ามบุญลือ ชอ.3/4

ท่ีอยู่  20/257 หมู่ 10 พัทยาใต้ ตึกคอมพัทยา ต.หนองปรือ นายศิริชัยชาญ สุขขวัญ ชอ.3/4

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายณภัทร ใจข า ชอ.3/4

โทรศัพท์  092 - 6568689 นายธนภัทร หนองใหญ่ ชอ.3/4

โทรสาร  -

อีเมลล์   -

Best Care Air-con นายวราเทพ กาละพันธ์ ชอ.3/3

ท่ีอยู่  263/85 หมู่ 12 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสุรเชษฐ์ หอยสังข์ ชอ.3/3

โทรศัพท์  089 - 6021202

โทรสาร  -

อีเมลล์   pamiladit@gmail.com

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) นายจีระศักด์ิ พิมพ์แก้ว

ท่ีอยู่  191  หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 423 183

โทรสาร  038 429 800

อีเมลล์   -

บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายภีมพล วงศ์สุข ชอ.3/3

ท่ีอยู่  305/17 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายมฤษฎา บุญโสม ชอ.3/3 *ย้าย*

โทรศัพท์  033 - 009589

โทรสาร  033 - 009589

อีเมลล์   siriyakorn.srw@gmail.com

บริษัท สยามเมกุมิ คาชิเทราสุ จ ากัด นางสาวธนิตา แสนใจ ชอ.3/4

ท่ีอยู่  789/22 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายวิษณุวัฒน์ โสมณวัฒน์ ชอ.3/4

โทรศัพท์  038 - 198 - 305

โทรสาร  -

อีเมลล์   smk.co.th@gmail.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา นางสาวศิริญานันท์ เตียงงา ชอ.3/4

ท่ีอยู่  65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายตุลยวัฒน์ วงษ์สุวรรณ ชอ.3/4

โทรศัพท์  038 - 322609 นายฐิติพงษ์ มาแปง ชอ.3/4

โทรสาร  038 - 322500

อีเมลล์   -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากัด (มหาชน) นายไผทเทพ ช่ืนจิตร์ ชอ.3/4

ท่ีอยู่  31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์  038 - 773 069

โทรสาร  038 - 773 082

อีเมลล์   thanyaporn@srirachaport.com

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ส านักงานบริการลูกค้าแหลมฉบัง นายภัทรดนัย สุพระจันทร์ ชอ.3/4

ท่ีอยู่  50  หมู่  5  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี นายคมกฤช เสนาเล้ียง ชอ.3/3

โทรศัพท์  033 - 678 720

โทรสาร  033 678 720

อีเมลล์   -

บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ ฟู๊ด จ ากัด (มหาชน) นายธีรดลย์ ศรีสรรค์

ท่ีอยู่ 601 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038 - 480 - 320

โทรสาร 038 - 480 184

อีเมลล์  -

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นายกรวิชญ์ อยู่สุข อยู่ใน วท. 1 เดือน

ท่ีอยู่  42/1  หมู่  1 ถ.สุขุมวิท กม.124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชอ.3/3

โทรศัพท์  038 359 0000

อีเมลล์   yanatchra@thaioilgroup.com

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน นายภัทรวรรณ บินการัมซอ ชอ.3/3

ท่ีอยู่  267/9 331 ต าบล บ่อวิน อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 นายอนุวัช จรเข้ ชอ.3/3

โทรศัพท์  038 345 918 นายสุพัฒน์ วัธนวิชัย ชอ.3/3

โทรสาร  038 346 116

อีเมลล์   admin@bowin.go.th

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียร่ิง จ ากัด นายมฤษฎา บุญโสม ชอ.3/3

ท่ีอยู่  48 หมู่ 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์  0-3840-7000

อีเมลล์   http://www.unithai.com

บริษัท ชินเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายรัญกร ระหา ชอ.3/3

ท่ีอยู่  -

โทรศัพท์  081 - 618 5576

อีเมลล์   chinpower99@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท แอดไวซ์ ศรีส าโรง จ ากัด นายธนโชติ มโนสืบ ชอ.3/4

ท่ีอยู่  154/1 - 154/2 หมู่ 7 ถ.ศิริสมารังค์ ต.คลองตาล อ.ศรีส าโรง

จ.สุโขทัย  64120

โทรศัพท์  091 - 024 6673

โทรสาร  -

อีเมลล์   btkcomputer99@gmail.com

เจ วาย ดี นายภานุวัฒน์ แซ่อ้ึง ชอ.3/3

ท่ีอยู่  160/1  หมู่ 2  ต.เมืองคง  อ.ราษีไศท์  จ.ศรีสะเกษ  33160

โทรศัพท์  066 126 8881

โทรสาร  

อีเมลล์   
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอ ดับเบิลยู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด นายวรดร แพงประโคน ชม.3/4

ท่ีอยู่  16/13  หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  038 - 605 - 859

โทรสาร  038 - 605 - 858

อีเมลล์  awj-service@outlook.com

บริษัท บางกอกคริสตัล จ ากัด นายก้องกิดากร สุวรรณศรี ชม.3/3

ท่ีอยู่  99 หมู่ 8 ถ.3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ 038 - 968 866

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท เอพีอีซี เอ็นดีที เซอร์วิส (2003) จ ากัด นางสาวกัลยารัตน์ ตันตินวะชัย ชม.3/3

ท่ีอยู่39/24 ถ.หนองหว้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นายธนุส แก้วมูล ชม.3/3

โทรศัพท์  087 - 5398287

อีเมลล์  apecndt_acc@hotmail.com

บริษัท พรีแมกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายศิวกร ศรีวิเชียร ชม.3/4

ท่ีอยู่  500/146-150 หมู่ท่ี 3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นายอภิสิทธ์ิ ละครเขต ชม.3/4

โทรศัพท์  (86) 769-82293666-2208,033-060-030 ต่อ 2115

โทรสาร  -

เว็บไซต์ http://www.primax.com.tw

ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง นางสาวนราวดีฐี ศิริวรรณ ชม.3/3

ท่ีอยู่  88 หมู่ 5 ถ.เทศบาล 46 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวเสาวลักษณ์ ธาระถ้อย ชม.3/4

โทรศัพท์  0 - 3869 - 5234 - 7

โทรสาร  0 - 3860 - 2237

อีเมลล์ saraban@bachangcity.go.th

ร้านฟ้าคราม อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวกมลรัตน์ ขว้างสืบ ชม.3/3

ท่ีอยู่  57/2 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายปุญญพัฒน์ เรืองสุทธิ ชม.3/3

โทรศัพท์  096 - 0891093

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

7 ร้านหนองจับเต่า ฮาร์ดแวร์ นายปารเมศ สมใจ ชม.3/3

ท่ีอยู่  62/71 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวญาณิศา ค าวิไล ชม.3/3

โทรศัพท์  099 - 4407599

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์ สำขำงำนเมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์ สำขำงำนเมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท  ไทยออยล์  ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส  จ ากัด นายรังสิมันต์ุ จิตระยนต์ ชม.3/4

36/34  หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายสุวิจักขณ์ เจริญสันติสุข ชม.3/4

โทรศัพท์  038 - 181751 - 4 นายวิริทพล ทับขัน ชม.3/4

โทรสาร 038 181 764 นางสาวสุภัชชา ก้อนทอง ชม.3/4

อีเมลล์ info@toms.co.th นายพรมพิริยะ เจริญศิลป์ ชม.5/4

นายพรเทวา โยธี ชม.5/4

นายนิติภูมิ อะโรคา ชม.5/4

นางสาวณัฏฐริกา พานพงษ์ ชม.5/4

นายคณิศร หอค า ชม.5/4

นายกิตติศักด์ิ ขจรนาม ชม.5/4

นายกิรวิชญ์ เป่ียมพงษ์สเน่ห์ ชม.5/4

บริษัท Connection Lathe Service Co., Ltd. นายณัฐพล โพธิ ชม.3/3

ท่ีอยู่ 2002/1 หมู่ 2 การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ นายอภิวัฒน์ พุ่มประเสริฐ ชม.3/4

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  061 - 2184347

โทรสาร  -

อีเมลล์  sth@mml.co.th

บริษัท เจเอ็ม คอมเทค จ ากัด นายธนากร พลยศ ชม.3/3

ท่ีอยู่  170/6 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายนพนน เศษสุวรรณ ชม.3/3

โทรศัพท์  082 - 4687040

โทรสาร  -

อีเมลล์ -

บริษัท ทริปเป้ิลทรี บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) นางสาวกัลยา วงษ์เงิน ชม.3/3

ท่ีอยู่  3BB ชัยพฤกษ์ 35/30-31 หมู่ 9 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ นางสาวนภคพร จุฑาภูวดล ชม.3/3

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี นางสาวชญาสา ชินวงศ์ ชม.3/3

โทรศัพท์  033 - 001088

อีเมลล์  corporate_3bbsale@jasmine.com

อีเมลล์  corporate_3bbsale@jasmine.com นายปิยพัทธ์ มณีจันทร์สุข ชม.3/3

ท่ีอยู่ 118/8 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวภาวินี นาคดี ชม.3/3

โทรศัพท์  038 - 885755

โทรสาร  038 225 755

อีเมลล์  naitat69@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์ สำขำงำนเมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ทรี เมอร์เมดส์ จ ากัด นายภูผา ผ่ึงผดุง ชม.3/4

ท่ีอยู่ 226/5 ซ.เกษตรสิน 11 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  098 - 516 0223

อีเมลล์  3mermaidspattaya@gmail.com

บริษัท แอทไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด นายธนภัทร บุญยืน ชม.3/3

ท่ีอยู่  อาคารศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์พัทยา  ห้อง 4R05-4R08 นายพลาธิป โพธ์ิประดิษฐ์ ชม.3/4

เลขท่ี 190/25 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 - 196471

โทรสาร  038 - 196 472

อีเมลล์  branch-a010@advice.co.th

ร้านป้าย เอ็น - ไซน์ มีเดีย นายอิทธิกร บุญพร ชม.3/4

ท่ีอยู่  355/11-12  หมู่ 1 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  095 - 726 7862

อีเมลล์  n-singnmedis@hotmail.com

ร้าน คิงคองคอมพิวเตอร์ นายศิริพล กล่ินหอม ชม.3/4

ท่ีอยู่  ช้ัน 4 ตึกคอมพัทยาใต้ 

โทรศัพท์  085 - 389 3859

โทรสาร -

อีเมลล์ -

PRTR Group Co., Lto. นางสาวสิริน ม่ันเจริญ ชม.3/4

ท่ีอยู่ 53 หมู่ 9 อาคารทะเลทอง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  084 - 4382016

โทรสาร -

อีเมลล์ soraya.he@prtr.com

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด นางสาวศรัญญา ชาญการ ชม.3/4

ท่ีอยู่ 224/25 หมู่ 6 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  063 - 2045985

โทรสาร  -

อีเมลล์  hr@amalogistics.co.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์ สำขำงำนเมคคำทรอนิกส์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท อีสเทิร์น ซิลิเกต จ ากัด นายวีรสิทธิ สุรินทร์อาภรณ์ ชม.3/4 (1/12/64)

ท่ีอยู่  602 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายภาณุทัต จะรา ชม.3/4 (3/1/65)

โทรศัพท์  038 - 480481

โทรสาร  038 - 480484

อีเมลล์  suvimol@thaisilicate.co.th

บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟคเชอร่ิง จ ากัด นายณพวุฒิ นาคเบ็ญจะ ชม.3/3

ท่ีอยู่  199/2  หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธนวัฒน์ บุตรดา ชม.3/3

โทรศัพท์  038 - 490 44855 นายนนทพัทธ์ วิจารณ์ ชม.3/3

โทรสาร  038 - 491 3767

อีเมลล์  -

ร้านป้ายพัทยา Wasunan Printing นายวทัญญู เก้ือกูล ชม.3/4

ท่ีอยู่  272/8  หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายปานชัย เพ็ญสุข ชม.3/3

โทรศัพท์  062 - 698 - 9947 นายวัชรพงศ์ สรวัตร ชม.3/4

อีเมลล์  wasunanprint@hotmail.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี นายสถาพร สวัสดีมงคล ชม.3/4

ท่ีอยู่  116/105  หมู่ 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์  088 - 054 401

โทรสาร  038 064 709

อีเมลล์  pechhonburi@pea.co.th

บริษัท เคอาร์ สเทรง จ ากัด นายสุทธิรัก ดกกลาง ชม.3/4

ท่ีอยู่ 245 หมู่ 6 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์  044 - 228231

โทรสาร  044 - 338177

อีเมลล์ -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

แอดไวซ์ บ้านฉาง-ITmore Banchang นายจิราธิวัฒน์ จริยเวชช์วัฒนา

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

โทรศัพท์ 064-395-0000

โทรสาร  -

อีเมลล์  itmorebanchang@gmail.com

บริษัท ระยอง ประสิทธ์ิผล จ ากัด นายธนากร วรรณทอง

ท่ีอยู่  76/1  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์  038 682 6234

โทรสาร  038 682 161

อีเมลล์  rpnop@csloxinfo.com

บ.เจ เอ็ม คอมเทค จ ากัด นายณภัทร จิตต์รุ่งเรืองสุข

170/6 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 082-468-7040

โทรสาร -

 ิอีเมลล์ -

แผนกสารสนเทศ กองอ านวยการและสนับสนุน รพ.อาภากรณ์ เกียรติวงศ์ นายโกมีน เทียบเทียม

ท่ีอยู่ 2045  หมู่ 1 ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวขนิฐา บุญล้อม

โทรศัพท์ 038 437 172 ต่อ 73092 นายเจตนิพัทธ์ ตรีโกศักด์ิ

โทรสาร  038 437 171

อีเมลล์  apkhospital@gmail.coim

ร้านอาณาจักรคอมพิวเตอร์ฮาร์เบอร์พัทยา นางสาวพัทรวี จันทร์ศรี

ช้ัน 1 ห้อง4R25-1 เลขท่ี 190/25 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-714-3057

อีเมลล์ Suphot@usa.com

ร้าน ดี แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ นายกิตติคุณ นวมดี

ท่ีอยู่ 8 ม.10 ตึกคอมพัทยาใต้ ช้ัน 2 ห้อง 2R03-04 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 087-614-0924

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด นายชัชชัย สุขส าราญ

ท่ีอยู่ 124 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายภูตะวัน จุลน้อย

โทรศัพท์ 033-004-480  ต่อ 4017 นายนันทพันธ์ วณิชธนาศิริ

โทรสาร  033 004 301 นายไวชยันต์ ภิญโญ

อีเมลล์ cat1322@cattels.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท บ่อวินไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด นายณัฐพล วงศ์วาณิชวิริยะ

ท่ีอยู่ 272/147  ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายภานุพงษ์ สุวรรณสม

โทรศัพท์ 083-00110-4 นายภูริภัทร เดาะขุนทด

โทรสาร  033 001 107

อีเมลล์ sale01.itcenter@gmail.com

ร้านไอที คอนเน็ก นายสรัสวัชร์ ถนอมรอด

ท่ีอยู่  4/222 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายสรวิทญ์ ทะไชย

โทรศัพท์ 038-49256-8

โทรสาร  -

อีเมลล์ itconnex@hotmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำววรัญญำ บุตรวัง บช.3/4

ท่ีอยู่  4 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำงสำวสิริรัตน์ อกอุ่น บช.3/4

โทรศัพท์  033 - 004 - 040

โทรสำร  -

อีเมลล์   ruithairach.kongjarit@aibel.com

บริษัท เคแอลเอส กำรบัญชี จ ำกัด นำงสำวฐิติกำนต์ บัวเผ่ือน บช.3/3

ท่ีอยู่  189/99 หมู่ 7 ซ.6 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำงสำวพรหมพร อยู่สมบูรณ์ บช.3/4

โทรศัพท์  099 - 5415455

โทรสำร  -

อีเมลล์   tree_07_6@hotmail.com

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำงสำวณปภัทช์ กู้เมือง บช.3/3

ท่ีอยู่  36/34 หมู่ 5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  038 - 181751 - 4

โทรสำร  038 - 181764

อีเมลล์   info@toms.co.th

โรงพยำบำลอำภำกรณ์เกียรติวงศ์ นำงสำวลดำมณี จุฬำทิพย์

ท่ีอยู่  ฐำนทัพเรือสัตหีบ  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  0 3843 7172 ต่อ 73092

โทรสำร  0 3843 7171

อีเมลล์   -

ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สัตหีบ นำงสำวแพรพลอย พ่วงกระสินธ์ุ บช.3/4

ท่ีอยู่  234 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวณิชำนันท์ พลสัสดี บช.3/3

โทรศัพท์  038 - 437067 ต่อ 106

อีเมลล์   -

ธนำคำรออมสินสำขำตลำดบ้ำนอ ำเภอ นำงสำวพรนิภำ ขันมูล บช.3/4

ท่ีอยู่  ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำงสำวปำนประดับ แสนศรีระ บช.3/3

โทรศัพท์  038 235 678

ท่ีท ำกำรไปรษณีย์บ้ำนอ ำเภอ นำงสำวอำยรฎำ หวังมงคล บช.3/4

ท่ีอยู่  55/3 หมู่ 3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวสิริพร มะปรำงอ่อน บช.3/4

โทรศัพท์  038 - 238260 นำงสำวชวัลญำ ก่ิงแก้ว ปวส.

โทรสำร  - นำงสำวดวงพร เพ็ชรสงครำม ปวส.

อีเมลล์   - นำงสำวโชติกำ จอมทิพย์ ปวส.

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

เทศบำลต ำบลนำจอมเทียน นำงสำวจุฑำมำศ โฮมภิรมย์ บช.3/3

ท่ีอยู่  999 หมู่ท่ี 4 เทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 นำงสำววริศรำ โภคำ บช.3/4

โทรศัพท์  038 - 238613 - 18 นำงสำวนงลักณ์ จันทสิทธ์ิ บช.3/3

โทรสำร  038 - 238 611 นำงสำวพรณิดำ แซ่ต้ัง บช.3/4

อีเมลล์   info@tessabannajomtien.go.th นำงสำวธำรทิพย์ เฉยกลำง บช.3/3

นำงสำวกรรณิกำร์ เหล่ียมเพ็ง ปวส.

นำงสำวภัททรียำ กำใจใส ปวส.

ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สำขำบ้ำนอ ำเภอ นำงสำวอำยรฎำ หวังมงคล บช.3/4

ท่ีอยู่  55/3 ม.3 ถ. สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำงสำวสิรินพร มะปรำงอ่อน บช.3/4

โทรศัพท์  038 238 260 นำงสำวชวัลญำ ก่ิงแก้ว ปวส.2

โทรสำร  - นำงสำวดวงพร เพ็ชรสงครำม ปวส.2

อีเมลล์   - นำงสำวโชติกำ จอมทิพย์ ปวส.2

บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสำหกรรม จ ำกัด นำงสำวบุษกร แก่นภัคดี บช.3/3

ท่ีอยู่  198 หมู่ 10 ถ.ชำกแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวพิมพ์วิภำ ใบเงิน บช.3/4

โทรศัพท์  038 - 239120 - 3 *ขอกลับวิทลัย*

โทรสำร  038 - 239119

อีเมลล์   choechaiwat@gmail.com

หจก. 898 โปรเฟสช่ันแนล บิสซิเนส เซอร์วิส นำงสำวณัฐยำ มำสพเหมำะ บช.3/3

ท่ีอยู่  64/14 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 - 300087, 087 - 4864028

โทรสำร  038 300 087

อีเมลล์   898professional@gmail.com

บริษัท เอ็นเนอร์จี จ ำกัด นำงสำวอำภัสรำ เจริญคลัง บช.3/4

ท่ีอยู่  161/9 ซ.มำบยำยเลีย 22 อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  02 - 1570740 - 2

อีเมลล์   -

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลตะเคียนเต้ีย นำงสำวสโรชำ ผำสุข บช.3/4

ท่ีอยู่  88 หมู่ท่ี 3 ถ.โรงโป๊ะ-เขำไม้แก้ว ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 - 170 520 ต่อ 114

โทรสำร  038 - 170 455

อีเมลล์   takhia_sp@hotmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวญำณิศำ คนขยัน บช.3/3

ท่ีอยู่  131/53 หมุ่ 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำงสำวณัฐชำ ขุนค ำ บช.3/3

โทรศัพท์  061 - 3841052

โทรสำร  -

อีเมลล์   -

บริษัท จงรัก แหลมฉบัง จ ำกัด นำงสำววรัญญำ สุวรรณวงษ์ บช.3/4

ท่ีอยู่  11411  หมู่  6  ต.บำงละมุง  อ.บำงละมุง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  063 - 2023799

โทรสำร  -

อีเมลล์   bam_282523@hotmail.com

นิติบุคคลอำคำรชุดลำซำนเทียร์ นำงสำวป่ินปกรณ์ แก้วประดับ บช.3/3

ท่ีอยู่  483  หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  064 - 9327735

อีเมลล์   lasantiroattaya@gmail.com

บริษัท พี ไอ ซี ฟินิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ นำงสำวสุพิชชำ บุญแต่ง บช.3/4

ท่ีอยู่  111 หมู่ 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 - 239391 - 5 ต่อ 116

อีเมลล์   hr-superviser@phonixgoldgolf.com

ส ำนักงำนเทศบำลเมืองหนองปรือ นำงสำวเสำวลักษณ์ สุดพุ่ม บช.3/4

ท่ีอยู่  111  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  0 3893 3144

โทรสำร  0 3893 3122

อีเมลล์   office@nongpruecity.go.th

บริษัท ชีต โบ๊ต จ ำกัด นำงสำวสุกัญญำ อุปะละ บช.3/4

ท่ีอยู่  63/2  หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี  20150 นำงสำวกำนติมำ วรจธำนนท์ บช.3/3

โทรศัพท์  038 421 072 - 3 นำงสำวธนำภำ นักเคน บช.3/3

โทรสำร  038 421 372

อีเมลล์   -

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) - ชำบูชิ สำขำฮำเบอร์มอลล์แหลมฉบัง นำงสำวบุญธิชำ อำรยะโกศล บช.3/3

ท่ีอยู่  4/22 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำงสำวทัศนีย์ อ่อนตำนำ บช.3/3

โทรศัพท์  095 207 4737

อีเมลล์   harbour-lamchabung@oishigroup.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

The Pizza Company (เครือสหพัฒน์) นำงสำวอรุชำ ศรีลำลักษณ์ บช.3/4

ท่ีอยู่  662-662/1 หมู่ 11  ถ.สำขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ

จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  092 - 2810581

โทรสำร  -

อีเมลล์   Pz3157@minorfood.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร นายวีรพงศ์ ฉายเหมือนวงศ์

ท่ีอยู่ 127/4 หมู่ 2 ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

โทรศัพท์    0-3843-1496

โทรสาร 0-3843-1496 ต่อ 18

อีเมลล์  admin@amaesarn.go.th

องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร นางสาวธนยภรณ์ คมข า

ท่ีอยู่  99  หมู่ 2  ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250 นางสาวชุติมา พรรัตนธรรม

โทรศัพท์   038 - 436 139 นางสาวจตุรพร กาฬสินธ์ุ

โทรสาร  038 - 436 186 นางสาวพรนภา ทวีทรัพย์

อีเมลล์   admin@bangsaray.go.th นางสาวไอรดา บุญมีมีชัย

ท่ีท าการไปรษณีย์สัตหีบ นายพลพรรธน์ มาสุทธิ

ท่ีอยู่  234  หมู่ 1  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายสดายุ จุกสีดา

โทรศัพท์  038 - 437067 ต่อ 106 นางสาวชลรวี สว่าง

โทรสาร  - นายธนัช ทองดี

อีเมลล์  - นายธนากร แย้มดอกไม้

สวนนงนุชพัทยา นางสาวชาดานันท์ ชลศิริ

ท่ีอยู่  34/1  หมู่ 7  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 238 061 - 62

โทรสาร  038 - 230 456

อีเมลล์  -

บริษัท เบสออโต้เซลล์  จ ากัด นางสาวกิติมา เสดษา คธ.3/3

ท่ีอยู่  365  หมู่ 3  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 195 666 301

อีเมลล์  -

บริษัท บีชบอย สน็อคเกอร์ล่ิง จ ากัด นางสาวปัณณพร แสนแสง

ท่ีอยู่  59/23 หมู่ท่ี 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  085 - 1726013

อีเมลล์  beachboys13@hotmail.com

เจ เอ็ม คอมเทค จ ากัด นายเปศล แสนกระจาย

ท่ีอยู่  170/6 หมู่ท่ี 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180

โทรศัพท์  082 - 4647040

อีเมลล์  -

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน นางสาวนารีทิพย์ อินทสิงห์

ท่ีอยู่  61/22  หมู่ 1  ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 111 854

โทรสาร  038 - 111 854

อีเมลล์  -

ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง นางสาวพรกมล ลักษณะงาม

ท่ีอยู่  ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยนาเรียง

โทรศัพท์  038 - 221 024 นางสาวสิตานัน สมณะ

อีเมลล์  -

AA Insurance Brokers Co., Ltd. นางสาวจิระพัชร์ ถิรอนันตศรี

ท่ีอยู่  565/62  หมู่ 10  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์   038 - 415 795

อีเมลล์  nam!aainsure.net

ตรอ. เค เอ็ม เจ เซอร์วิส 2 (หนองปรือ) นายปฏิภาณ เพชรเหมือง

ท่ีอยู่  19/164  หมู่ 6  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  065 - 0949693

โทรสาร  038 - 416614

อีเมลล์  knjpattaya2017@gmail.com

TP Media And Service นายจ๋ีเจ๋ เจิน

ท่ีอยู่  23/43  หมู่ 10  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี นายนันทวัฒน์ จันทะคะมุด

โทรศัพท์  088 - 9416328

อีเมลล์  tppattaya2343@gmail.com

ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นางสาวชลรยา ก าพุฒ

ท่ีอยู่  59  หมู่ท่ี 2  ถ.เทศบาล 1  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  038 - 239 439 - 40 ต่อ 106

โทรสาร 0 - 3823 - 9441

อีเมลล์  -

บริษัท เอ็ม บี ไอ โบรกเกอร์ จ ากัด นางสาวสุภัศนีย์ พะละพร

ท่ีอยู่  27  หมู่ 2 ค.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวธัญรดา แทนวงศ์

โทรศัพท์  038 - 196926

โทรสาร  038 - 196925

อีเมลล์  inof@pattayaaiusue.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวกุลจิรา กอนอ่ิม

ท่ีอยู่ 171 หมู่ท่ี 6 อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 นางสาวเกสร ค าภิลา

โทรศัพท์  038 - 253 100 นายฐิติวุฒิ พุกภิญโญ

โทรสาร  038 - 421 591 นางสาวณัฐชยา กระบวนสง่า

อีเมลล์  pattaya@pattaya.ga.th นางสาวนรินทร์ทร คุ้มครอง

นางสาวพรนิภา พันธ์ุเจริญ

นางสาววรรณษา รักหมู่กลาง

นางสาววิมนรัตน์ ฟูกทรัพย์

เทศบาลต าบลเขาไม้แก้ว นางสาวรัตยา เขียวแก้ว

ท่ีอยู่ 44/1 หมู่ท่ี 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์   0-3807-2634-5   

โทรสาร  0-3807-2634-5   

อีเมลล์  admin@khaomaikaew.go.th 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบุรี 3 นายรัชชานนท์ ศรีไชย

ท่ีอยู่  404 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายชัยวัฒน์ คงนุช

โทรศัพท์   038 - 250 671 - 6 ต่อ 3011

โทรสาร  038 - 250682

อีเมลล์   -

ท่ีว่าการอ าเภอทัพทัน นางสาวอนนทพร มานิตย์ ปวส. ย้ายท่ีฝึกงาน

ท่ีอยู่  ถ.ทัพทัน - ตลุกดู ลน. 61120

โทรศัพท์  056591168

โทรสาร  -

อีเมลล์  -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท วิลล่า วัลเล่  จ ากัด นางสาวศศินิภา ตรีเดชา

ท่ีอยู่  96  หมู่ 7  ต.ส านักท้อน  อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 - 030677

อีเมลล์  -

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น  าคู้ นางสาวเสาวลักษณ์ ลาปะ

ท่ีอยู่  783  หมู่  3  ต.แม่น  าคู้  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 - 030800 - 4 ต่อ 339

โทรสาร  -

อีเมลล์  admin@maenamkhu.go.th

เว็ปไซต์  http:/maenamkhv.go.th

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน นางสาวกัลยามาศ บานช่ืน

ท่ีอยู่ 92  หมู่ท่ี  1  ต.ส านักท้อน  อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง  21130

โทรศัพท์  038 943 000

โทรสาร  038 943 123

อีเมลล์  Samnakthon_rayoung@hotmail.com

บริษัท ธิดาทิพย์ โฮมสเตย์ จ ากัด นางวริษฐา สอนศรี

ท่ีอยู่  222/102  หมู่  6  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038  431089

โทรสาร  -

อีเมลล์  thida07@hotmail.com

ท่ีว่าการอ าเภอสัตหีบ นางสาวลัลนา อยู่จินดา

ท่ีอยู่  ถนนเลียบชายทะเล  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นายวรายุทธ ภูเดช

โทรศัพท์  038 437 508

โทรสาร  038 - 437508

อีเมลล์  -

องค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง นางสาววรัญชลี จิรสิตานนท์

ท่ีอยู่  26  หมู่ 2  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038 245 529

อีเมลล์  plutaluangsattahip@gmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว สำขำงำนกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว สำขำงำนกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

เทศบาลเมืองสัตหีบ นางสาววรรัตน์ อยู่โยธา

ท่ีอยู่  654  หมู่ 2  ถ.เทศบาล  13  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 นางสาวอมิตา จงดี

โทรศัพท์  038 - 438490

โทรสาร  038 - 439180

อีเมลล์  sattahip.net@hotmail.com

ร้านอาหาร  The glass house นางสาวธีริศรา สุไชยชิต

ท่ีอยู่  5/22  หมู่  2  ซอยนาจอมเทียน 10  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นางสาววรรณษา เจริญสุข

จ.ชลบุรี  20250 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทัศ

โทรศัพท์  081 - 2666850 นางสาวปนัดดา ประพงษ์

อีเมลล์  -

ร้านอาหาร ปูเป็น ซีฟู้ด จ ากัด นางสาวจุฑาธิบด์ิ ปินะเต

62  หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  033 124 664

อีเมลล์  Pupen@live.com

โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท นายชลิต ยมโดย

ท่ีอยู่ 245/3  หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายวโรดม ศรีปัญญา *กลับวิทลัย*

โทรศัพท์  038 - 235 130 - 4 , 085 - 8058 - 057

โทรสาร  038 - 237 1096

อีเมลล์  pnbptanybeach@hotmail.com

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน นางสาววริณธิภา สามารถ

ท่ีอยู่  999  หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20230 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญผล

โทรศัพท์  038 238 613 - 18

โทรสาร  038 238 611

อีเมลล์  info@tessabannajomtien.com

ภูแสนดาว รีสอร์ท นางสาวจิรัชยา ธัญญเจริญ

ท่ีอยู่ 12/23, ต าบล สัตหีบ ชลบุรี 20180 นางสาวอรุณกมล วรรณงาม

โทรศัพท์ 062 860 2442

โทรสาร  -

อีเมลล์   -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว สำขำงำนกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา นางสาวปวริศา ศรีสะอาด

ท่ีอยู่ 457  หมู่ 12  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 นางสาวรมย์นลิน ศรีมณี

โทรศัพท์  038 - 418  999 นางสาวสิริรัตน์ สุขอุดมรัตน์

โทรสาร  -

อีเมลล์  hrexe.dib@playvainternational.com

ส านักส่งเสริมการท่องเท่ียว  เมืองพัทยา นางสาวแทมมารีน ดีสม

ท่ีอยู่  171  หมู่  6  ถนนพัทยาเหนือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150 นางสาวธมนวรรณ เจริญสิงห์

โทรศัพท์  08 6789 9692 นางสาวนทีกานต์ เกลี ยงโท้

โทรสาร  038 421 591 นางสาวศุภสุดา สุภาวุฒิ

อีเมลล์  SPD.HR.Pattayacity@gmail.com นางสาววรินดา คันทะโสม

ร้าน Blink Lashs Studio นางสาวเจติยา บุญเพ็ง

ท่ีอยู่  225/118  หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  088 - 4996728

โทรสาร  -

อีเมลล์  Bp.patcharee@gmail.com

เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย นายไชยพร ชาวโยธา

ท่ีอยู่  88  หมู่ 3  ต.ตะเคียนเตี ย  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150

โทรศัพท์  091 819 8809

อีเมลล์  62207020007@gmail.com

ร้านดอกไม้ศรีราชา นางสาวปัณณพร สุขสวัสด์ิ

ท่ีอยู่  219/33  หมู่  6  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  085 - 0922775

โทรสาร  -

อีเมลล์  tanaporn.sirisala@gmail.com

ส านักงานทางหลวงท่ี 14 นางสาวสุภาภรณ์ บุราณ

ท่ีอยู่  ถนนเจิมจอมพล  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  2110

โทรศัพท์  038 - 310399

โทรสาร  038 - 311273

อีเมลล์  -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว สำขำงำนกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท บีแอนด์ ที โลจิสติกส์ จ ากัด นางสาวอัญชลี มาเกตุศรี

182/8  หมู่ 11  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ -

อีเมลล์ -

บริษัท วินวิน ทรานสปอร์ต จ ากัด นางสาวพัชริดา ม่ิงพฤกษ์

ท่ีอยู่  112/10  หมู่  3   ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  081 - 3441702

โทรสาร  038 347 498

อีกเมลล์  taywin2523@gmail.com

ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทอง

ท่ีอยู่  99  หมู่ 10  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230 นางสาวสุนิษา กาละภัคดี

โทรศัพท์  062 - 5090134

โทรสาร  -

อีเมลล์  admin@lcb.co.th

บริษัท  บี แอนด์ ที โลจิสติกส์ จ ากัด นางสาวอัญชลี ผาเกตุศรี

ท่ีอยู่  182/8  หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  038 494 024

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

ไฮ่น่าน รีสอร์ท นางสาวนิตยา เกิดสวัสด์ิ

ท่ีอยู่ 176  ต.บ่อรวด  อ.เมืองน่าน   จ.น่าน  55000

โทรศัพท์  080 - 9966241

โทรสาร  -

อีเมลล์  heignui999@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

โรงแรม รอยัลพลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา นายอ านาจ ตันสงวน

ท่ีอยู่  241-242 หมู่ 6 ถนน พลา ต าบล พลา อ าเภอบ้านฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท์  -

สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จ ากัด นางสาวเดือนเพ็ญ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ท่ีอยู่  33/40-41 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038-43857-1

โทรสาร  038 - 438 571

อีเมลล์ sattahip_coop@yahoo.co.th

9 Boutique Hotel นางสาวก่ิงกมล เสาศิริ

ท่ีอยู่ 80/15 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 061-916-3993

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท ซันเซ็ทวิลเลจ จ ากัด นางสาวธนัชพร ภาชนะ

ท่ีอยู่  99/19 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวมนัสยา ศิริสุข

โทรศัพท์ 038-235-5637 ต่อ 129 นางสาวนภสร อ่อนละมัย

โทรสาร  038 - 235570 นางสาวจุฑามาศ นีน้อย

อีเมลล์ pn@sunsetpark.co.th

ร้านอาหารสีฟ้า นางสาวสุพัชสร เจริญรอด

ท่ีอยู่  118/33 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสาวปาวารี ศรีทรัพย์

โทรศัพท์ 086-392-0232

โทรสาร  -

อีเมลล์  seefah_restaurant@hotmail.com

บริษัท สิริศรีชุมพล จ ากัด (โรงแรมสวอนเลค) นายจริญช์ น่ิมจิตต์

ท่ีอยู่  34/1 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวอริสา อุดมสี

โทรศัพท์ 091-721-9221

อีเมลล์  -

โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา นางสาวนันท์นลิน บุญประเสริฐ

ท่ีอยู่  146 ม.4 ถถถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวนัฐยพร ศิลาโภชน์

โทรศัพท์ 038-23577-7

โทรสาร  038 135 767

อีเมลล์  hrd@ravindraresort.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรโรงแรม  สำขำงำนกำรโรงแรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรโรงแรม  สำขำงำนกำรโรงแรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ร้านอาหารมิกก้ี ออสซีบาร์ นางสาวสุจิตรา โกสัสโพธ์ิ

ท่ีอยู่  205/3 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 085-138-9336

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บ้าน ต๊ะ ออน เดอะซี นายจิราณุวัฒน์ ยาหอม

ท่ีอยู่  75 ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวชนัชญา บ ารุงยา

โทรศัพท์ 082-981-9742 นางสาวนภัสรา จัทร์ทอง

โทรสาร  - นางสาวอารยา แก้วอินทร์

อีเมลล์  baantah@outlook.com

โรงแรมยู พัทยา นางสาวชนม์ชนก เมฆศรี

ท่ีอยู่  70/14 ม.8 ซ.นาจอมเทียน56 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางสาวนภศร แสงฤทธ์ิ

โทรศัพท์ 033-04610-0 นางสาวบุษยนันท์ ช่วยรอด

โทรสาร  033 - 046 099 นางสาวอรอุมา แฮม

อีเมลล์ hr@upattaya.com

Papa Beach Pattaya นายเสฎฐวุฒิ ยอดส าเภา

ท่ีอยู่  47/41  หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250 นางสาวสุทหทัย กล่ินหอม

โทรศัพท์  081 5589655 นางสาวปัณฐณัชา หอมช่ืน

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท โคซีบีช โฮเต็ล จ ากัด นายนิธิศ ตันเจริญ

ท่ีอยู่  400 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายเกตศวิน ค ามะโนชาติ

โทรศัพท์ 038-418-5551 นางสาวชุติกาญจน์ จิตภิรมย์

โทรสาร 038-250799

อีเมลล์  -

Knowing Pharmacy นางสาวกฤษนา กล่ินระร่ืน

ท่ีอยู่  152/19 ม.12 ต.หนองหรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 082-943-8091

โทรสาร  -

อีเมลล์  -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรโรงแรม  สำขำงำนกำรโรงแรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท แอล เค กรุ๊ป พัทยา นางสาว ปิยฉัตร เทียรทอง

ท่ีอยู่ 33/35 ม.10  ซอย 13 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-42810-0

โทรสาร  038 720702

อีเมลล์ metropole@lkpattaya.com

บริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จ ากัด นางสาวมณีสยา ดาวัน

ท่ีอยู่  100 ม.9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวทิพย์เกสร จันดาเวียง

โทรศัพท์ 083-988-7849

โทรสาร  -

อีเมลล์ Hrm@horseshoepoint.com

ป้าบุญคาเฟ่ นางสาวสิณีกาญณ์ วงศ์พันธ์

ท่ีอยู่  95/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นางสาวลักขณา บุตรดา

โทรศัพท์ 094-455-5644 นางสาวกรวรรณ แทนคุณ

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

At Mind Group Of Hotel and Residence นายปฐพีชลวายุ สุริโย

ท่ีอยู่  99/1-2 ถนน พัทยาสายสอง เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 427 777

อีเมลล์  natthiga.k@atmindgroup.com

hard rock hotel pattaya นางสาวสุกฤตา คงใจดี

ท่ีอยู่  429  หมู่ 9 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 นางสาวรัตนากร อ าพันกูล

โทรศัพท์  038 428 775

โทรสาร  038 421 673

อีเมลล์  panita.p@hardrockhotel.net

มีความสุขคาเฟ่ เครือสหพัฒน์ นางสาวปลายฟ้า หลักค า

ท่ีอยู่  104/45 ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  081 659 0467

โทรสาร  -

อีเมลล์  -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรโรงแรม  สำขำงำนกำรโรงแรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอ - วัน พัทยา จ ากัด (โรงแรม มิตรบีช) นางสาวนงลักษณ์ รีอินทร์

ท่ีอยู่  10 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาววิไลพร คงบุรี

โทรศัพท์ 064-132-4499, 038 259510 นางสาวชฎาภา กล่ าพะบุตร

โทรสาร  - นางสาวกฤษณา แสงสว่าง

อีเมลล์  hr@myhhotel.com นางสาวอรไพลิน สงประเสริฐ

นายอัจฉริยะ ฤทธ์ิโยธี

นางสาวปาริชาติ น่ิมส าฤทธ์ิ

นายเสกสรร พรหมค า

นางสาวกัญชพร แก้วชุมภู

นางสาวชุลิตา เสนอศรี

นายนพชัย ยอดสุพรรณ์

นางสาวณัฐพร หนองใหญ่

นางสาววิรพา มุ่งครอบกลาง

นางสาวสุชาดา แจ่มเจริญ

นางสาวกานต์พิชชา ศิริวัฒนาวงศ์

นางสาววรรณสกุล บุญปิยะ

นางสาวสุธาสินี ล้ิมสกุล

นางสาวรัตนา ราวเรือง

นางสาวอาภัสรา จันทร์เชียร

นางสาวธวัลรัตน์ เปาวะนา

21 อาคารปฏิบัติการ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวเกษมล ศิลาวงศ์

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวจินตภา พวงมาลัย

โทรศัพท์  038-238398,038-238527 นางสาวเจนจิรา ฟักน่วม

โทรสาร  038-237268 นางสาวณัฐรินีย์ สุการะ

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com นายนภสินธ์ุ รังสีมาภิรัด

นางสาวบวรรัตน์ ภู่ทอง

นางสาวพิมพ์วิภา ทุมทอง

นางสาวกุลกัณยา พรมพิลา

นายงสาวณัฐณิชา แจ่มใส

นางสาวพิรนัชชา พรมอาสา

นางสาวพิชญา พันธ์ดวง

นายภูวิศ ศิรีโหร

20



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรโรงแรม  สำขำงำนกำรโรงแรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

21 อาคารปฏิบัติการ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ต่อ) นายริชชาร์ด โฟอีท่ึน

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นางสาวรุจิรา มีขุนทด

โทรศัพท์  038-238398,038-238527 นางสาวสุชาดา วงศ์บุปผา

โทรสาร  038-237268 นางสาวสุภาวิณีย์ นาคนุช

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com นายอินทัศ สุอนขาว

นายทรงวุฒิ แซ่สิม

นางสาววาริสา สีใส



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท โตโยต้า นครระยอง จ ากัด นายธีรุตม์ สุขสด

ท่ีอยู่  111  หมู่ 2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายพิพัฒน์ ดีเจริญ

โทรศัพท์  033 - 683 456 นายศุภกิต โพธ์ิค า

โทรสาร  033 - 683 454 นางสาวอาทิมา จันทร์สมบูรณ์

อีเมลล์  turyhr@gmail.com

ร้านสัตหีบมอเตอร์ นายพิทยาธร แก้วทองดี

ท่ีอยู่  81/11-12  หมู่ 8  ถ.สุขุมวิท  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี นายเอเชีย โอสถานนท์

โทรศัพท์  038 - 738668

อีเมลล์  sattahipmotor@gmail.com

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายกิตติชัช สมดี

ท่ีอยู่  36/34  หมู่ 5  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายพลวัต เฟ่ืองนคร

โทรศัพท์  038 - 181751 - 4 นายศิลา บุญอยู่

โทรสาร  038 - 181764

อีเมลล์  -

บริษัท เบส ออโต้เซลล์ จ ากัด นายธนากร สังข์สดศรี

ท่ีอยู่  365  หมู่ 3  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายนวดล สงฆ์เจริญ

โทรศัพท์  038 - 195 666 ต่อ 201, 202 นายธนพล สุวรรณโฆษิต

อีเมลล์  -

บริษัท มิตซู พัทยา จ ากัด นายศุภวิชญ์ ธนาตุลยกุล ปวช.3

ท่ีอยู่  222/2  หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายกฤตภาส ศรีสุข

โทรศัพท์  038 - 255 999 นายธีรนันท์ จันทร์ทอง

โทรสาร  038 255 909

อีเมลล์  tanapat1999@hotmail.com

บริษัท รอยด์ ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด นายอริญชย์ อรุณแจ้ง

ท่ีอยู่  195/10  หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายอริญชัย อรุณแจ้ง

โทรศัพท์  038 - 411700 นายชนาธิป บุญมี ปวช.3

อีเมลล์  jirawat.roydepty@gmail.com

บริษัท มัตสึโมโตะ โคซัน (ไทยแลนด์) จ ากัด นายทวีศักด์ิ ชาวนา

ท่ีอยู่  789/47-49  หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายธนากร จีนโห้

โทรศัพท์  038 - 348607 - 8 นายม่ิงขวัญ มาอ่อน

โทรสาร  038 - 348609

อีเมลล์  aemon.th@mkk-thai.co.th

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเคร่ืองกล สำขำงำนเทคนิคเคร่ืองกลอุตสำหกรรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4

5

6
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเคร่ืองกล สำขำงำนเทคนิคเคร่ืองกลอุตสำหกรรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จ ากัด นายภานุพงศ์ เกล้ียงกล่ า

ท่ีอยู่  200  หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038 - 491305 - 122

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายกฤษฎา เกตุแจ้

ท่ีอยู่  305/17  หมู่ 1  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลุรี 20230 นายจักรพันธ์ นาคอุดม

โทรศัพท์  033 009589, 083 4486803 นายฐิติวัสส์ โพธ์ิทอง

โทรสาร  033 009589 นายธนกิตต์ ขันสีโพธ์ิ

อีเมลล์  siriyakorn.srw@gmail.com นายนิพัทธ์ แม้นทิม

นายบุญฤทธ์ิ คงเหล็ก

นายพีรพล จุฑาทิปไตย

นายไพบูรณ์ รุจิเป่ียม

นายสิทธิศักด์ิ ท่าหิน

นายรุริยา นวลเพ็ญ

นายอภิรักษ์ เล่ือมใส

นายศุภชัย สุขวารี

นายกฤษณะ ธาตุไพบูรณ์

บริษัท เอสที เอ็ม เอส จ ากัด นายไตรเทพ กิมทอง

ท่ีอยู่  295 ถ.พระราม 3 แขวงบางคลอแหลม เขตบางคลอแหลม นายธนพล ปู่จันทร์

กรุงเทพฯ 10120 นายนพัตธร พัฒนกุล

โทรศัพท์  02 689 2689 นายพงศกร ครองสิงห์

โทรสาร  02 689 2700 นายสถาปัตย์ พันธ์ุขุนแก้ว

อีเมลล์  rain_daeng@hotmail.com นายส าราญ เจริญพงศ์

9
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ ดราก้า จ ากัด นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  2/8 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 นางสาวจิราลักษณ์ ใหญ่นอก ชฟ.5/3

โทรศัพท์  038 - 961138 - 60 ต่อ 202 นายณัฏฐชัย สลีอ่อน ชฟ.5/3

โทรสาร  038 961 167 นายณัฐวุฒิ แสงน้อย ชฟ.5/3

อีเมลล์  ckidekom.chordchay@prysmiangroug.ac.th นายสุพศิน ศิริพันธ์ ชฟ.5/3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง นายพีรณัฐ มณีแสง ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  143 หมู่ 2 ต.บางพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์  038 - 967 420

อีเมลล์  -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง นายธีรเดช ลุมภูเขียว ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  152 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์  038 - 659492

โทรสาร  038 - 659573

อีเมลล์  -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง นายธิชากรณ์ ลาตุย ชฟ.5/6

ท่ีอยู่  12/12 หมู่ 12 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 นายอนิรุทธ์ิ วินทะไชย ชฟ.5/6

โทรศัพท์  1129 นายเรืองฤทธ์ิ กุลหอม ชฟ.5/6

โทรสาร  038 - 671 155 นายวิริยภัทร ทองนาค ชฟ.5/6

อีเมลล์  - นายยศพร โตสวัสด์ิ ชฟ.5/6

บริษัท เร้นท์ ไดเร็คท์ เอเชีย จ ากัด นายวสันต์ ม้ามงคล ชฟ.5/6

ท่ีอยู่  170/7  หมู่ 5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  085 - 1508043, 033 - 650698

อีเมลล์  saowalak8043@gmail.com

ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง นายศุภกร เกตุทอง ชฟ.5/6

ท่ีอยู่  ถนนเทศบาล 46 จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  0 3869 5234 - 7 ต่อ 228

โทรสาร  0 3860 2237

อีเมลล์  ceeza599@gmail.com

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (สาขามาบตาพุด) นางสาวสุมิณณา สายทอง ชฟ.5/6

ท่ีอยู่  19 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด - ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์  0 3365 8660 - 3

โทรสาร  0 3365 8660 ต่อ 4200

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุมอุตสำหกรรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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7



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุมอุตสำหกรรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ นายอนุสรณ์ สีดี ชฟ.5/6

ท่ีอยู่  1039 หมู่ 2 ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศิวัช มีสมรัตน์ ชฟ.5/6

โทรศัพท์  038 - 439040 นายโกเมน สงวนหงษ์ ชฟ.5/3

โทรสาร  - นายภาณุพงศ์ ม่ังมีศรี ชฟ.5/3

เว็ปไซต์ www.sea.co.th นายพลตรี จิตตรัตน์ ชฟ.5/3

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นายธนวัฒน์ วรกลีบ ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  36/34 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180 นายกวินภพ สมพอง ชฟ.5/3

โทรศัพท์  038 722 2957 นายฐากร ล้ีไพบูลย์ ชฟ.5/6

โทรสาร  -

อีเมลล์  info@toms.co.th

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายเขตร์ตะวัน ลาภพงษ์ไพบูลย์ ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  อ าเภอสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายนนธวัฒ ค าช่าง ชฟ.5/5

โทรศัพท์  0 3843 7103

โทรสาร  0 3843 7103

อีเมลล์ -

ร้านสงวนการไฟฟ้า นายอีรทัศน์ พุ่มพวง ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  416/1 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นายจักรพงศ์ มะณีโชติ ชฟ.5/5

โทรศัพท์  080 - 324 2826 นายธนากร สุขม่ัน ชฟ.5/5

โทรสาร  038 - 437324 นายจิรศักด์ิ มากคช ชฟ.5/5

อีเมลล์  -

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ากัด นายภานุพงศ์ ธาราดล ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  (ส านักงานใหญ่) 48/124-125 หมู่ 6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ท่ีอยู่ (สถานประกอบการ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  02 - 157 0740 - 2

โทรสาร  02 - 157 0743

อีเมลล์  -

บริษัท ไมเออร์ อินดัสทรีย์ จ ากัด นางสาวจีรนันท์ วิชัยศิลป์ ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  38/9 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  038 - 404200

โทรสาร  038 - 490393

อีเมลล์  pimporns@mayer.mail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุมอุตสำหกรรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายธนกฤต ธนวิริยกิจ ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  305/17 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายศรัณย์ ยุทธนาพิพัฒน์ ชฟ.5/3

โทรศัพท์  033 - 009589/083 - 4486803 นายอนันตสิทธ์ิ สุทธิศรี ชฟ.5/3

โทรสาร  033 - 009589 นายนครินทร์ ธิค าลอง ชฟ.5/3

อีเมลล์  srwupgradeinternational@gmail.com นายกิตติศักด์ิ บุตรประโคน ชฟ.5/3

นายชัยณรงค์ เนียมสอาด ชฟ.5/3

นายปองคุณ รักเจริญ ชฟ.5/3

บริษัท ก้าวมีชัย จ ากัด นายชยากร ศรีกัลยาณกูล ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  848/22 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายคุณาสิน สัจจะโชคธรรม ชฟ.5/3

โทรศัพท์  088 641213

โทรสาร  038 116766

อีเมลล์  koomicha..kme@gmail.com

บริษัท สโนว์เฟซ จ ากัด นายพงศธร ค าสุข ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  261/11 หมู่ 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายกิตติศักด์ิ พรสม ชฟ.5/5

โทรศัพท์  038 - 060151, 086 - 3252097

โทรสาร  -

อีเมลล์  Tpichi@snowfacethailand.com

บริษัท เอ็ส พี บี เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด นางสาวสุดารัตน์ เจ็กนอก ชฟ.5/6

ท่ีอยู่  53/38 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 492 577

โทรสาร  -

อีเมลล์  aspb.lamch@gmail.com

บริษัท เอ บีบี แหลมฉบัง จ ากัด นายพินภัทร ภูเชิด ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  88/7  หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายรนรนก บ ารุงพงษ์ ชฟ.5/3

โทรศัพท์  038 - 7666 136

โทรสาร  038 - 7666 617

อีเมลล์  -

Technical System Engineering Co.,Ltc. นายณัฐวุฒิ ค าบับภา ชฟ.5/5

ท่ีอยู่  207/207 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายจักรพันธ์ ส่งเสริม ชฟ.5/6

โทรศัพท์  038 - 926 - 9424 นายพชร พันธ์พินิจ ชฟ.5/6

โทรสาร  -

อีเมลล์  sarawut.jansre@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุมอุตสำหกรรม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายนิติพงษ์ ตุลาการ ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  43/7 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  0 - 8802 - 940

โทรสาร  0 - 8802 - 9145

อีเมลล์  ace-2000@hotmail.com

บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ ากัด นายปรมัตถ์ ทาบึงกาฬ ชฟ.5/3

ท่ีอยู่  88 หมู่ 15 ถ.ก่ิงแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี ข.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์  02 - 312 4222 - 30

โทรสาร  02 - 312 4226 - 7

อีเมลล์  toho1234@truemail.co.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายทัตพล อุดม

ท่ีอยู่  49 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นายธนดล ประเสริฐแท่น

โทรศัพท์  038 - 954 111

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด นายกสิวัฒน์ ดีม่ัน

ท่ีอยู่  64/142 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต าบลปลวกแดง นายจักรพรรดิ โพธิสาร

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140. นายฐิติพงศ์ เอ่ียมประชา

โทรศัพท์  0-3895-5694

โทรสาร   0-3895-5696

อีเมลล์  -

กรมโรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวสุนิสา พละพันธ์

ท่ีอยู่  40/1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038 437 103

โทรสาร  038 437 103

อีเมลล์  sattahipit@navy.mi.th

บจก. ไทย เดมอน  เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายกิตติศักด์ิ มีเหม

277/6  หมู่ 12  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  038 - 302 - 031

โทรสาร  -

อีเมลล์  inof.thaidamon@gmail.com

บจก. เพอร์เฟ็ค พลาสติก อินเจคช่ัน นายกรุณพล เฟ้ือแก้ว

92/9 หมู่ 10  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230 นายอภิวัฒน์ โพธ์ิทอง

โทรศัพท์  080 - 0911123

โทรสาร  -

อีเมลล์  ppi.chonburi@gmail.com

บริษัท โพธ์ิแก้ว พรีซิช่ัน จ ากัด นายธนโชติ ทองสุข

234/165  หมู่ 5  ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 นายจิรวัฒน์ ไชยโย

โทรศัพท์  082  - 2585325

โทรสาร  -

อีเมลล์  phokaewprecision@gmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเคร่ืองมือกล  สำขำงำนแม่พิมพ์พลำสติก/แม่พิมพ์โลหะ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเคร่ืองมือกล  สำขำงำนแม่พิมพ์พลำสติก/แม่พิมพ์โลหะ

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บจก. ทีไอพี เมททัล  อินดัสทรีย์ จ ากัด นายศุภกร กร่ิงสันเท๊ียะ

789/62  หมู่  1  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 นายอภิชาต เหลืออร่าม

โทรศัพท์  038 - 348050 - 3 นายวรวุฒิ เจิมดี

โทรสาร  038 348 0503 นายธนพงษ์ พันธ์พงษ์

อีเมลล์  panadda@tipm.co.th

บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายธราดล อยู่สุข

216 หมู่ 7 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 นายอภิิษฎา แซ่โง้ว

โทรศัพท์  038 - 066474

อีเมลล์  -

บริษัท โมเดิร์น เอ็นจิเนียร่ิง ทูลล์ จ ากัด นายพัลลภ สุวรรณโชติ

ท่ีอยู่  269/47 หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายจิตรภาณุ ศรีผุย

โทรศัพท์  081 - 428 9877 นายศุภกร ต้ังจิตพิริยะกุล

โทรสาร  088 - 195 0416

อีเมลล์  moderntoolmet@yahoo.com

บริษัท เอ็นที ไวร์คัท จ ากัด นายชุติพงค์ ดิษฐ์ล้ิม

ท่ีอยู่  99/87  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110 นายจิรวัฒน์ วิเศษสิทธ์ิ

โทรศัพท์  098 545 8858

อีเมลล์  -

บริษัท ไทยซัมมิท พี เคเค จ ากัด นายอภิสิทธ์ิ ศัตรูพ่าย

ท่ีอยู่  203  หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  038 490 828

โทรสาร  038 490 828

อีเมลล์  -

บริษัท มี ออโตเมช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายทศวร เกิดผล

ท่ีอยู่  9/10  หมู่  5  ต.นาป่า  อ.เมือง  จ.ชลบุรี นายไกรวิชญ์ ทองทวี

โทรศัพท์  083 0179649

โทรสาร 083 0179649

อีเมลล์  t_udomsak@hotmail.com

บริษัท โมเดิล แม่พิมพ์ แอนด์ จ๊ิก จ ากัด นายอดิศร ธนาไธสง

ท่ีอยู่  99/145 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  097 951 9155

อีเมลล์  mmajmodel_2548@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท  เร้นท์  ไดเร็คท์ เอเชีย  จ ำกัด นำยณัฐพล จันคง

170/7  หมู่  5   ต.ส ำนักท้อน  อ.บำนฉำง  จ.ระยอง  21130 นำยณัฐดนัย พรมป้อ

โทรศัพท์  033 - 650 - 698

เว็ปไซต์  www.rentdirectacia.com

บริษัท  เอพีเอส พำวเวอร์  จ ำกัด นำยเจษฎำ ปำนเกิด

28/70  ซ.บ้ำนบน  ต.เนินพยอม  ต.มำบตำพุด  อ.เมืองระยอง นำงสำวมณีนุช ศรีเกตุ

จ.ระยอง  21150

โทรศัพท์  086 - 024 7719

อีเมลล์  apspower2015@gmail.com

บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ  จ ำกัด นำงสวธรวรรณ พูลทรัพย์

ท่ีอยู่  19 ถ.เมืองใหม่มำบตำพุดสำย 6 ต.ห้วยโป่ง  อ.เมืองระยอง นำยรัฐนันท์ สุรินทร์

จ.ระยอง  21150 นำยพรพรล แซ่ต้ัง

โทรศัพท์  033 - 658 661 - 3

โทรสำร  033 - 658 661 - 3

อีเมลล์  -

IT More บ้ำนฉำง นำงสำวนัชชำ แน่นหนำ

ท่ีอยู่  1/16  หมู่ 3 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยวรวุฒิ พันธ์ุเภำ

โทรศัพท์  -

อีเมลล์ -

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พนำพงษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยธรรมชำติ ระลึกชำติ

ท่ีอยู่  72  หมู่ 6 ต.ห้วยโป่ง  อ.เมือง  จ.ระยอง 21150 นำยอภิสิทธ์ิ กล่ินกุหลำบ

โทรศัพท์  084 - 230 7746 นำยจิรวัฒน์ นิลบดี

โทรสำร  - นำยอธิบดี อินทร์กอ

อีเมลล์ panapong@panapong.co.th

บริษัท  เจียเจริญ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวสุวิมล รูปงำมสม

ส ำนักงำนใหญ่  61/12  หมู่ 4  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงโฉลง  อ.บำงพลี

จ.สมุทรปรำกำร  10540

โทรศัพท์  088 - 1029375

อีเมลล์  wallop3582@gmail.com

2
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จ ำกัด นำยปัณธร เทียมทัศน์

ท่ีอยู่  (ส ำนักงำนใหญ่) 48/124-125 หมู่ 6 ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย นำยกิตติศักด์ิ เนตรวงษ์

ต.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์  02 - 157 0740 - 2

โทรสำร  02 - 157 0743

อีเมลล์  -

บริษัท เคบีเอส เพำเวอร์ จ ำกัด นำยเจษฎำ ปำนเกิด

ท่ีอยู่  - นำงสำวมณีนุช ศรีเกตุ

โทรศัพท์  -

โทรสำร -

อีเมลล์ -

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ นำยณวัฒน์ จันทะรัตน์

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นำจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำยอุดมศักด์ิ อินทร์ฉ่ ำ

โทรศัพท์  038-238398,038-238527 นำยนนทวัฒน์ จำรย์โพธ์ิ

โทรสำร  038-237268 นำยวรชน ศิริกุลณ์

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com นำยปภำวิชญ์ คงหำญ

นำยเวสำรัช ประทุมสินธ์ุ

นำยอดิศร สิงห์สน่ัน
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวรุจิรำภรณ์ ช ำนำญนำ

ท่ีอยู่  64/4  หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นำงสำวอรัญญำ ถำวรกูล

โทรศัพท์  038 - 954 - 050

โทรสำร  038 - 954 - 049

อีเมลล์  trukunde@hanonsystems.com

เอส ที กำรช่ำง นำงสำวภัณฑิรำ นำคเกษม

ท่ีอยู่  45/7  หมู่ 5  ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21136 นำยธนดล งำมข ำ

โทรศัพท์  082 - 402 6656

โทรสำร  038 889 136

อีเมลล์  st3889@gmail.com

Tymphany Acoustic Technology นำงสำวรุจิรำ ชมภูเครือ

ท่ีอยู่  300/88-89  หมู่ 1 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์  033 - 060 - 029

โทรสำร  -

อีเมลล์  edward.lee@tymphany.com

บริษัท สมำร์ท แอนด์ อีสซ่ี จ ำกัด นำยสุริยะ วิชัย

ท่ีอยู่  199/9 หมู่ 7 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยชยันต์ยุทธ จีณำพงศ์

โทรศัพท์  038 631 176

โทรสำร  -

อีเมลล์  -

บริษัท ดีทูดี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยณัฐพงษ์ ปำนคง

ท่ีอยู่  83/7 หมู่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2100 นำยธีรภัทร เหลืองอร่ำม

โทรศัพท์  033 - 218028

อีเมลล์  sale@d2d-eng.com

บริษัท สมำร์ท แอนด์ อีสซ่ี จ ำกัด นำยชยันต์ยุทธ จีณำพงศ์

ท่ีอยู่  199/9  หมู่ 7 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยสุริยะ วิชัย

โทรศัพท์  038 016 126

โทรสำร  038 016 125

อีเมลล์  sade@cscoms.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเคร่ืองกล สำขำงำนออกแบบและเขียนแบบกำรผลิต

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเคร่ืองกล สำขำงำนออกแบบและเขียนแบบกำรผลิต

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

กรมแผนกำรช่ำง กรมอู่ทหำรเรือ นำยธีรชัย ทองอยู่

ท่ีอยู่  2369/650  หมู่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำยสุปิยะ ธรรมชำติ

โทรศัพท์  0 2466 1180 ต่อ 78105

อีเมลล์  -

บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำยครรชิต ฆ้องเล็ก

ท่ีอยู่  36/34  หมู่ 5  ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038 - 181751

โทรสำร  038 - 181764

อีเมลล์  info@toms.co.th

บริษัท STS Engineering Tech Service Co., Ltd นำยดลธรรม ทองก่อ

ท่ีอยู่  31/43, 31/44, 31/45  หมู่ 2 อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  095 - 7077515

อีเมลล์  sutamas.s@stsengtech.com

บริษัท ทริปเป้ิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด นำงสำวธันยพร ฉำยพริก

ท่ีอยู่  35/30-31  หมู่ 9 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ  อ.บำงละมุง 

จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  033 - 001087

โทรสำร  033 - 001074

อีเมลล์  nattaleamd.b@jasmine.com

S.T.T. Engineering & Supply Co., Ltd. นำยณพงศ์ชัย ด่ำนนอก

ท่ีอยู่  33/10  หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 232230

โทรศัพท์  084 - 2532 639

โทรสำร  038 - 4070000

อีเมลล์  supatra393@gmail.com

บริษัท ที แอนด์ เอ็ม แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด นำงสำวศรสวรรค์ จันทะพิทักษ์

ท่ีอยู่  622/1  หมู่ 11  ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  093 2823699

โทรสำร  038 481 982 - 4

อีเมลล์  wassana_tew@outlook.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเคร่ืองกล สำขำงำนออกแบบและเขียนแบบกำรผลิต

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท สยำมคอมเพรสเซอร์ อุตสำหกรรม จ ำกัด นำงสำวนิตยำ จุลลำ

ท่ีอยู่  87/10  หมู่ 2  ต.ทุ่งสุขลำ  อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์  038 490 900

โทรสำร  038 490 917

อีเมลล์  marketing@saimcompressor.com

13



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เร้นท์ ไดเร็คท์ เอเชีย จ ำกัด นำยณัชภัค บุญช่วย

ท่ีอยู่  170/7 หมู่ 5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  033 - 650698

โทรสำร  -

อีเมลล์  saowalak8043@gmail.com

บจ. บีพีเอ็น บิลเล่ียน ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส นำงสำววิภำพร โคตรมี

ท่ีอยู่  17/12  หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนำ  อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง นำงสำวพรชิตำ บุญแท้

โทรศัพท์  02 - 114 8271, 055 - 0605100

โทรสำร  -

อีเมลล์  info@ppnbillion.com

กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนฉำง นำยพิสิชฐ์ จอมทรักษ์

ท่ีอยู่  118  หมู่ 5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำงสำวมัณฑณำ ชำภูวงศ์

โทรศัพท์  038 - 604 758, 602008 นำงสำวกัลยรัตน์ นำแล

โทรสำร  038 - 601292 นำงสำววิสำ ขวัญอ่อน

อีเมลล์  5531022@pwa.co.th

บริษัท เนเจอร์แคล จ ำกัด นำยวงศธร สมหมำย

ท่ีอยู่  50/4 หมู่ 3 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21100 นำยณัชพล สุภิวงค์

โทรศัพท์  038 - 647230 นำยถิรวัฒน์ น้อยวัฒนกุล

โทรสำร  - นำยธนกร วทัญญู

อีเมลล์  info.naturecal@gmail.com

บริษัท ดำต้ำเกท (DATAGATE) นำงสำวอำนันตญำ สีถำพล

ท่ีอยู่  44/33  หมู่ 3 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  081 4665282  

บริษัท บลูเทคคอนโทรล จ ำกัด นำยสุขสวัสด์ิ แป้นเหลือ

ท่ีอยู่  333/34 หมู่ 4 หมู่บ้ำน 365 อเวนิว ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์  038 - 017127

โทรสำร  038 - 017127

อีเมลล์  admin@bluecontrol.com

บริษัท ลีโอ ปีโครเคม จ ำกัด นำยนฤดม เกิดทอง

ท่ีอยู่  89/9  หมู่ 4 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำยธีรพัฒน์ โยธำศิริ

โทรศัพท์  0 - 3863 - 1158

อีเมลล์  leopetrochem@gmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม สำขำงำนเทคโนโลยีกำรวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม สำขำงำนเทคโนโลยีกำรวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ริช เซตร์วิช วำลัว จ ำกัด นำงสำว พัชรำภรณ์ สงวนรัตน์

ท่ีอยู่  19/8 ซ.หัวน  ำตก ถ.หัวน  ำตก  มำบตำพุด ระยอง 21150 นำงสำวปณิดำ สวนมำลำ

โทรศัพท์  033 - 012558

อีเมลล์  -

บริษัท ฟีดฟอเวิด จ ำกัด นำงสำวสุภัชชำ หันตำ

ท่ีอยู่  1/31-32 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นำงสำวกันติยำ สุขอินทร์

โทรศัพท์  038 - 876400 นำงสำวพัชรำภรณ์ เปล่ียนคุ้ม

โทรสำร  038 - 876401 นำงสำววิดำวรรณ นำเมืองรักษ์

อีเมลล์  enquiry@feedforwordz.com

บริษัท กล่องดวงใจ เมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด นำยยศพล ย่ิงยวด

ท่ีอยู่  336/16 หมู่ 7 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 20230 นำยธัญพิสิษฐ์ แสงน้อย

โทรศัพท์  033 - 135020 #221

อีเมลล์  -

บริษัท เอ็นพีที คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวกนกวรรณ บัวมำต

ท่ีอยู่   1/254 หมู่ 3 ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นำยเกียรติศักด์ิ จริงแล้ว

โทรศัพท์  089 - 1138844

อีเมลล์  nptconsultant2017@gmail.com

บริษัท เมเชอร์เอ็นจิเนียร่ิง นำยชลธี แก่นโส

ท่ีอยู่  6/1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นำงสำวอโรชำ มงคลวัฒนไพศำล

โทรศัพท์  038 - 688858

โทรสำร  038 - 688857

อีเมลล์  phaknaphat.r@me-en.co.th

M.J.Bangkok Valve & Fitting Co.,Ltd นำยพันธ์กร ท่ีรัก

ท่ีอยู่  267/360  หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นำยอัฐพร พันธ์เพ็ง

โทรศัพท์  086 - 086 633 4 

โทรสำร  038 608 499

อีเมลล์  apisit.p@mjbankok.com

CNP Engineering & Service LTD. PART นำยธีระยุทธ์ิ ดินสีวิจิตร

ท่ีอยู่ 91/8  หมู่ 7 ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นำยดำรำกร สุวรรณสนธ์ิ

โทรศัพท์  038 - 663220

โทรสำร  038 - 663221

อีเมลล์  nutt_cnp@hotmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม สำขำงำนเทคโนโลยีกำรวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ร็อค ดริล (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำวศศิกำนต์ อ่อนประดับกุล

ท่ีอยู่  106/96 หมู่ 5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  038 - 110792

โทรสำร  035 - 119214

อีเมลล์  hr#rockdrillasia.com

บริษัท ไตรโคเมียร์ แอ็คมี จ ำกัด นำงสำวอรุโณทัย ค ำพูน

ท่ีอยู่  2001/1  หมู่ 2 ต.แสมสำร อฅสัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์  038 - 431265

โทรสำร  (662) 818 7877

อีเมลล์  wicheanp10@gmail.com

บ.ไทยออยล์ ทูล แมซีนเนอรี เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำงสำวภัคจิรำ กว้ำงใหญ่

ท่ีอยู่  36/34 หมู่ 5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวปนัดดำ ป้ันแตง

โทรศัพท์  038 - 181 751 - 4

โทรสำร  038 - 181 764

อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหำรเรือ นำงสำวนันท์นภัส สุวรรณเดช

ท่ีอยู่  2369  หมู่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวสุพิชชำ ไชยสนำม

โทรศัพท์  0 2466 1180 ต่อ 77041

อีเมลล์  noonpakdee31726@gmail.com

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเมืองพัทยำ นำงสำววิดำวรรณ นำเมืองรักษ์

ท่ีอยู่  100  หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี นำยเฉลิมพงศ์ ขวัญข้ำวกำนน

โทรศัพท์  038 - 221861

โทรสำร  038 - 221003

บริษัท กัลฟ์ เอสอำร์ซี จ ำกัด นำงสำวนิวำริน ศรีแปงวงค์

ท่ีอยู่  998  หมู่ 5 ต.เขำคันทรง  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี  20110 นำงสำวปัญญำพร จันทิมำ

โทรศัพท์  038 - 659 - 725

โทรสำร  038 - 659 - 733

อีเมลล์  roongtawan.du@gulg.co.th

บริษัท เอส อำร์ ดับบริว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล นำยดลชำญ โอ่งทอง

ท่ีอยู่  305/17 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 นำยพัสกร ผ่องผิว

โทรศัพท์  033 - 009 589, 083 4486803

โทรสำร  033 - 009 589

อีเมลล์  siriyakorn.srw@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงเคร่ืองมือวัดและควบคุม สำขำงำนเทคโนโลยีกำรวัดและควบคุม

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ นำยจิณณวัตร ยมจินดำ

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นำจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์  038-238398,038-238527

โทรสำร  038-237268

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท อินด้ี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นางสาวมธุรส ครูฮกซ่ิว

ท่ีอยู่  117/38 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้นฉาง จ.ระยอง  21130

โทรศัพท์ 038-941339

โทรสาร  038 - 941 338

อีเมลล์  indy_2546@hotmail.com

บริษัท แอร์โรว์คลาส จ ากัด นายภาริบูลย์ วงค์ษาธรรม

ท่ีอยู่  111/1, 111/10  หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายชาคริต ป้ันทอง

โทรศัพท์ 038 - 893599

อีเมลล์  pennapakr@aeroklas.com

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง นางสาววรรณพร กล่ินเกษร

ท่ีอยู่  999 ศาลากลางหลังเก่า ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 0 3869 4154

โทรสาร  0 3869 4154

อีเมลล์  rayong@m-culture.co.th

บริษัท ไดโด สิทธิผล จ ากัด นายธีรภัทร ดวงนภา

ท่ีอยู่   60/12 ม.3 สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์  038-891-206-10 ต่อ 128

โทรสาร  038-891-211

อีเมลล์  nares@ds.co.th

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นายดรันภพ สุดาเทพ

ท่ีอยู่  181 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20250 นายราชนาวี เล็มมณี

โทรศัพท์ 038-237299

โทรสาร  038 237 875

อีเมลล์  swachoolchon@gmail.com

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวนลินี ดุสฎังค์

ท่ีอยู่  2040 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 024757380

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นางสาวปณาดี ทองดี

ท่ีอยู่   51 ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 นายสาวฟาริดา กปิตถา ณ อยุธยา

โทรศัพท์  0-2418-0320 นางสาวกรวรรณ พิมพาศ

อีเมลล์  infonrs@gmail.com นางสาวชนิตา จันทรมงคลชัย

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำงำนนักพัฒนำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำงำนนักพัฒนำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ นายสัณฐิติ โขนแจ่ม

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

โทรศัพท์ 038-239439

อีเมลล์  -

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด นางสาวสุพิชชา วรรณชาติ

ท่ีอยู่  190/25 ม.9  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 นางสาวธิมาพร หาญอาคม

โทรศัพท์ 038-196471

โทรสาร  038 196 472

อีเมลล์ -

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานร์เทคโนโลยี จ ากัด นางสาวมุทิตา บัวข า

ท่ีอยู่  129 ม.2 กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 นางสาวสุคนธ์รัตน์ ทินบุตร

โทรศัพท์ 038 650 555 ต่อ 583

โทรสาร  038 650 561

อีเมลล์ -

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายธนาวุฒิ ประทีประผลิน

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายธนโชติ ม่ันคง

โทรศัพท์  038-238398,038-238527 นายธารธรรม ตันติภาณุวิทย์

โทรสาร  038-237268 นายธีรภัทร ทาบุรี

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com นายพสธร ศิริกุลไพศาล

นายอดิศร ยับ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

เทศบาลเมืองสัตหีบ นางสาวสวรินทร์ กังวาลย์

ท่ีอยู่  654  หมู่  2 ต.เทศบาล 13 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038 - 438490

โทรสาร  038 - 439180

อีเมลล์  sattahip_net@hotmail.com

บริษัท เอส คอน คอนกรีต จ ากัด นางสาวปภาวสินทร์ อินธิเดช

ท่ีอยู่ 100/18 ม.12 พัทยา บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-25528-3

อีเมลล์  -

บริษัท ธ พัทยา ก่อสร้าง จ ากัด นายนฤพล สายสมร

ท่ีอยู่ 50/81 ม.2 หนองปลาไหล เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสิปปกร แก้วบาง

โทรศัพท์ 085-340-5718

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จ ากัด นายกิตติธัช แสนรักษ์

ท่ีอยู่ 168 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายปุณภัสส์ แสงอรุณ

โทรศัพท์ 065-719-3597 นายพฤทธ์ิ รอดป้ัน

โทรสาร  - นางสาวพัชรพร เมฆะวงศ์

อีเมลล์ Runruk.w@Pattaya.co.th นายโยธิน วรรณทวี

นางสาววันวิภา พุ่มทองหลาง

นายศรัญญู ขันอาษา

นางสาวศรุตา ศรีสุพรรณ์

ส านักการช่างเมืองพัทยา นายกิตติขจร อุตมะ

ท่ีอยู่  171  หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  08 6789 9692

โทรสาร  -

อีเมลล์  spd.hr.pattayacity@gmail.com

บริษัท เอสคอน คอนกรีต กรุ๊ป จ ากัด นางสาวทัศนียวรรณ ตินธนาศิริ

ท่ีอยู่  100/18  หมู่ 12  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 - 255283

โทรสาร  038 - 706165

อีเมลล์  -

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำงำนช่ำงก่อสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำงำนช่ำงก่อสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เค 88 ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด นางสาวคิมเบอร์ลี บูรณ์เจริญ

ท่ีอยู่  238/26 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  -

โทรสาร  -

อีเมลล์  thitima.wanlanon@gmail.com

บริษัท กีซ่า เดเวลอปเม้นท์ จ ากัด นายณัฐกิจ บุญปติ

ท่ีอยู่  52/61 ถนนห้วยใหญ่ เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 นายสาวนันธ์หทัย อ่ าเจริญ

โทรศัพท์  095 907 5747

อีเมลล์  aekamon25292529@gmail.com

บริษัท โมเดิร์น เอ็นจิเนียร่ิง ทูลล์ จ ากัด นายพัลลภ สุวรรณโชติ

ท่ีอยู่  269/47 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายจิตรภาณุ ศรีผุย

โทรศัพท์ - นายศุภกร ต้ังจิตพิริยะกุล

โทรสาร -

อีเมลล์ -

ส านักงานชลประทานท่ี 9 นายพีรดนย์ เขียวม่วง

ท่ีอยู่ 143 ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-341252-4

อีเมลล์ rid@mail.rid.go.th

บริษัท เอก ดีเวลล็อปเม้น จ ากัด นายอนุภัทร วิชนา

ท่ีอยู่  259  หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวนริศรา กวีฉวี

โทรศัพท์ 083-769-6749

อีเมลล์  -

บริษัท เอ็นที ไวร์คัท จ ากัด นายชุติพงศ์ ดิษฐ์ล้ิม

ท่ีอยู่  99/87 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายจิรวัฒน์ วิเศษสิทธ์ิ

โทรศัพท์  098 - 5458858

โทรสาร  038 - 296728

อีเมลล์   nt_wirecut@hotmail.com

บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายธราดล อยู่สุข

ท่ีอยู่  216 หมู่ 7  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110 นายอภิษฎา แซ่โง้ว

โทรศัพท์  038 - 066474

โทรสาร  038 - 066462

อีเมลล์   -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำงำนช่ำงก่อสร้ำง

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท ผ่องพรรณการโยธา จ ากัด นางสาวภัทราลี ทับกลัด

ท่ีอยู่ 5/2 หมู่ 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์  081-865-3554

โทรสาร  038 886293

อีเมลล์  -

บจก. แสตนดาร์ด คอนสตรัคช่ัน นายนรากร วรชุน

ท่ีอยู่  35/3  ถ.เปรมใจราษฎร์  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นายอิทธิเดช ศรีบัว

โทรศัพท์  038 - 394 315 - 6

โทรสาร  038 - 392 789

อีเมลล์  std575@live.com

เทศบาลต าบลปัถวี นายชลชาติ นครพัฒน์

ท่ีอยู่  49 หมู่ 5 ต าบล ปัถวี อ าเภอ มะขาม จันทบุรี 22150

โทรศัพท์  039-600191

โทรสาร  039-460833

อีเมลล์  ptw_fc2013@outlook.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท พัฒนาพลังงาน อุตสาหกรรม แอนด์ เคมิดอล จ ากัด นายธนกิจ แก้วบุญตรี

ท่ีอยู่  25/2 ม.3 ต.มาบข่า จ.ระยอง

โทรศัพท์  038-637-032

โทรสาร  -

อีเมลล์  -

บริษัท ระยอง เทอไบน์ แอนด์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส จ ากัด นายศุภกร คุณภักดี

ท่ีอยู่ (ส านักงานใหญ่) 249/1  หมู่ 6  ซอย 2  ถ.เจ้าพระยาวิลล่า นายเทพชัย อยู่คง

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170 นายภัทรดนัย อาจน้อย

ท่ีอยู่ (ส าถานประกอบการ)  188/133  ถ.สุขุมวิท  ต.มาบตาพุด  อ.เมือง  นางสาวสิริลักษณ์ อาจน้อย

จ.ระยอง  21150

โทรศัพท์  094 485 1087

โทรสาร  010555706183

อีเมลล์  manata.rtc@gmail.com

MMM Group Supply & Service Company Limited นายณัฐพงศ์ ความรัมย์

ท่ีอยู่  131/13 ม.2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธนาพันธ์ แก้วรัตนอ าพร

โทรศัพท์  061-778-7945

โทรสาร  038 - 021585

อีเมลล์  admin@mmmgroup.co.th

CNP Engineering & Service;Ltd.Part นายดารากร สุวรรณสิทธ์ิ

ท่ีอยู่  91/8  หมู่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์  038 - 663220

โทรสาร  038 - 663221

อีเมลล์  nutt_cnp@hotmail.com

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นายศุภสัณฑ์ จ ารัส

ท่ีอยู่  555  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์  -

โทรสาร  038 676 929

อีเมลล์  -

บริษัท ไตรเอซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด นายณัฏฐชัย แสนสุข

ท่ีอยู่   71/11 ม.7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  080-959-0333

อีเมลล์  monkolchai.triac@hotmail.com

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเทคนิคพลังงำน  สำขำงำนเทคนิคควบคุมกำรผลิตพลังงำน
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1

2

3

4



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำเทคนิคพลังงำน  สำขำงำนเทคนิคควบคุมกำรผลิตพลังงำน

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายจักรกฤษ เฉียบแหลม

ท่ีอยู่  305/17 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นางสาวปนัดดา เกตุจุฬา

โทรศัพท์  033-00958-9, 083 - 4486803 นายภัทรพงษ์ แสนสุข

โทรสาร  033 009589 นายกัมปนาท วิสิทธิสาตร์

อีเมลล์  siriyakorn.srw@gmail.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายชุติวัต รัดแรง

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์  038-238398,038-238527

โทรสาร  038-237268

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท เอ ดับเบิลยู ออโต้ เซอร์วิสเซส จ ำกัด นำงสำวจันจิรำ วงศ์วัฒน์ บช.5/4

ท่ีอยู่  81  หมู่ 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  080 - 2660934

โทรสำร  -

อีเมลล์  -

บริษัท ไทยโรตำร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำงสำวอสมำ ปำนสอน บช.5/3

ท่ีอยู่  168 หมู่ 5 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ตฅส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง 

จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์  038-923-500 ต่อ 1015

โทรสำร  038-695-573

เว็บไซต์ http://www.rotaryeng.co.th/

เทศบำลเมืองสัตหีบ นำงสำวพรจิรำ ยศสมบัติ บช.5/4

ท่ีอยู่  654 หมู่ 2, ถ.เทศบำล 13 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, 20180 

โทรศัพท์  038 438 490

โทรสำร  038 439 180

อีเมลล์  sattahip_municipality.com

โรงพยำบำลอำภำกรณ์เกียรติวงศ์ นำงสำวลดำมณี จุฬำทิพย์ บช.5/3

ท่ีอยู่  ฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี 20180

โทรศัพท์  0 3843 7172 ต่อ 73092

โทรสำร  0 3843 7171

อีเมลล์  apkhospital@gmail.com

เทศบำลต ำบลนำจอมเทียน นำงสำวจุฑำมำศ โฮมภิรมย์ ปวช.3

ท่ีอยู่  อำคำรศูนย์ด ำรงธรรม 999 หมู่ท่ี 4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ นำงสำววริศรำ โภคำ ปวช.3

จ.ชลบุรี  20250 นำงสำวนงลักษณ์ จันทสิทธ์ิ ปวช.3

โทรศัพท์  038 238 613 - 18 นำงสำวพรภณิดำ แซ่ต้ัง ปวช.3

โทรสำร  038 238 611 นำงสำวธำรทิพย์ เฉยกลำง ปวช.3

อีเมลล์  info@tessabannajomtien.go.th นำงสำวกรรณิกำร์ เหล่ียมเพ็ง บช.5/4

นำงสำวภัททรียำ กำใจใส บช.5/4

บจก. โตโยต้ำพัทยำ (1998) สำขำสัตหีบ นำงสำวกุลธิดำ สุนทรวิจิตร บช.5/4

ท่ีอยู่  19/98  หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นำงสำวสิรินดำ เพ็ชรเจริญ บช.5/4

โทรศัพท์  038 - 435 650 - 55

โทรสำร  038 436 494

อีเมลล์  -

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ นำงสำวกัลยำกรณ์ สังฆมำตย์

ท่ีอยู่  51  หมู่ 5  ต.บำงสเร่  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150 นำงสำวศิริวรรณ โตบัณฑิตย์

โทรศัพท์  095 189 4622

โทรสำร  -

อีเมลล์  informationoffice.nrs@gmail.com

บริษัท พำวเวอร์เพลย์ แคทะมะแรน (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำววิไลลักษมี จ ำรัสบุญ

ท่ีอยู่  167/3  หมู่ 4 ต.นำจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20250

โทรศัพท์  -

โทรสำร  -

อีเมลล์  -

ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สำขำบ้ำนอ ำเภอ นำงสำวอำยรฎำ หวังมงคล ปวช.3

ท่ีอยู่  55/3 ม.3 ถ. สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นำงสำวสิรินพร มะปรำงอ่อน ปวช.3

โทรศัพท์  038 238 260 นำงสำวชวัลญำ ก่ิงแก้ว บช.5/3

โทรสำร  - นำงสำวดวงพร เพ็ชรสงครำม บช.5/3

อีเมลล์  postalcare@thailandpost.com นำงสำวโชติกำ จอมทิพย์ บช.5/3

บริษัท พำวเวอร์เพย์ แคททะมะแรน (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำววิไลลักษมี จ ำรัสบุญ บช.5/3

ท่ีอยู่  167/3 หมู่ท่ี 4 ต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  082 - 8982565

โทรสำร  -

อีเมลล์  office@powerplay.catamarans.com

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยใหญ่ นำงสำวพิจิตรำ ค ำกล่ิน บช.5/4

ท่ีอยู่  59 หมู่ 3 ถ.เทศบำล 1 อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  0 - 3823 - 9439 - 40 ต่อ 106

โทรสำร  0 - 3823 - 9441

อีเมลล์  minister@huayyai.go.th

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไม้แก้ว นำงสำวศศิมำภรณ์ สีหะ บช.5/3

ท่ีอยู่  44/1 หมู่ท่ี 1 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  0-3807-2634-5

โทรสำร  0-3807-2634-5

อีเมลล์  admin@khamaikaew.go.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

บริษัท เอ็มบี พัทยำ ออโต้เฮ้ำส์ จ ำกัด นำงสำวณัชชำ จันทร์ศรีทอง

ท่ีอยู่  195/8  หมู่ท่ี 2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  038 221 759 - 61

โทรสำร  038 221 758

อีเมลล์  benzpattaya@csloxinfo.com

บริษัท ชำตรีจิตร และกฏหมำย จ ำกัด นำงสำวสุธำทิพย์ วิเศษ บช.5/3

ท่ีอยู่  57/90 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038 - 352934

โทรสำร  -

อีเมลล์  chareechitr.acc@gmail.com

บริษัท เอส พี บี เพำเวอร์ เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวมินรดำ กล้ัวพิมำย

ท่ีอยู่  53/38  หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลำ  อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์  038 492 5778

โทรสำร  038 492 579

อีเมลล์  spb_works@hotmail.com

บริษัท อำรยะกรุ๊ป จ ำกัด นำยประภวิษณ์ุ นวลจันทร์ บช.5/4

ท่ีอยู่  38/86 หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  064 - 667 6015

โทรสำร  -

อีเมลล์  -
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ส ำนักงำนเทศบำลนครปฐม นำยเกศฎำ พุฒแก้ว

ท่ีอยู่ 888 ถนนทหำรบก  ต.บ่อพลับ  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 นำงสำวธันยพร เครือพลับ

โทรศัพท์   034 966 440 - 4 นำงสำวธินีนำถ ปูชพันธ์

โทรสำร  034 766 427 นำงสำวเพชรไพลิน บุญประกอบ

อีเมลล์ tessaban@nakhonpathomcity@go.th นำงสำวอมิตตำ บุญมำก

สถำนีต ำรวจท่องเท่ียวน่ำน นำงสำวปวีณำ สุปง

ท่ีอยู่  777  หมู่ 11  ต.ไชยสถำน  อ.เมือง จ.น่ำน 55000

โทรศัพท์  054-71804-2

โทรสำร  -

อีเมลล์  tpdoo43@gmail.com

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ นำงสำวนัฐชยำภรณ์ สพำนแก้ว

ท่ีอยู่ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 นำงสำวฐิติยำ วัฒนวงศ์

โทรศัพท์ 038-2459-10

อีเมลล์  hr.utapao@gmail.com

ต ำรวจน  ำสัตหีบ นำงสำวณัฐวดี ใจดี

ท่ีอยู่  3 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำงสำวสุวนันท์ สินสงวน

โทรศัพท์ 038-437-456 นำยธีรภัทร สุระภำพ

อีเมลล์  -

โบตำนี บีช รีสอร์ท นำงสำวรวินท์นิภำ จันทร์เลิศ

ท่ีอยู่  245/3  หมู่ 4  ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์  089-0282914

โทรสำร  -

อีเมลล์  PNbotanybeach@hotmail.com

ร้ำนไร่ป้ำแมว นำงสำวศรัณย์พร เจตะวัฒนะ

ท่ีอยู่ 163/3 ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 084 089 5188

โทรสำร  033 004 120

อีเมลล์ eyoon_70@hotmail.com

เทศบำลต ำบลห้วยใหญ่ นำงสำวนภสร สัตถวิชยพิชญ์

ท่ีอยู่  59 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-239-439

โทรสำร  038 239 440 41

อีเมลล์ minister@huayyai.go.th

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำงำนกำรท่องเท่ียว  สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำงำนกำรท่องเท่ียว  สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

ส ำนักส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เมืองพัทยำ นำงสำวจิรัญญำ ถำกระโทก

ท่ีอยู่  171  หมู่ 6 ถ.พัทยำเหนือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี  20150 นำยอัศม์เดช พวงภู่

โทรศัพท์  08 6789 9692

โทรสำร  -

อีเมลล์  spd.hr.pattayacity@gmail.com

Air Travel Service co.Ltd. นำงสำวจีรภำ พุ่มเจริญ

ท่ีอยู่ 84/23 ม.5 อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 นำงสำวทิพวัลย์ อรชร

โทรศัพท์ 038-049834-36 นำงสำววัลนภัสธร งำมสง่ำ

โทรสำร  038 049837

อีเมลล์  service@panairtraval.com

สวนสัตว์เปิดเขำเขียว นำงสำวบุญยำนุช สังฆรัตน์

ท่ีอยู่  235  หมู่ 7 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20710 นำงสำวพิมลภัส สุขะสุคนธ์

โทรศัพท์  038 318 444

โทรสำร  038 318400

อีเมลล์  mk-kkoz@hotmail.com

บริษัท ณัฐนำรำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด นำงสำวภัคจิรำ สุขขีพล

ท่ีอยู่ 36/147 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง นำงสำวอำรียำ สุขรักษำ

กรุงเทพมหำนครฯ 10520

โทรศัพท์ 062-859-5241

โทรสำร  -

อีเมลล์ natnara.corp@gmail.com

ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดพังงำ นำงสำวมัสยำ ยมโดย

ท่ีอยู่  1 ม.3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงำ 82000

โทรศัพท์ 076-450912

โทรสำร  086 - 450913

อีเมลล์ phangnga@mots.go.th
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ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

บริษัท ไทม์สตาร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายภัคทร จงประยูรรัตนา

ท่ีอยู่  493/2  ต.ห้วยโป่ง  อ.เมือง จ.ระยอง  21150 นายพีรพัฒน์ แสงวงศ์

โทรศัพท์  081 - 650 7312 นายระพีพัฒน์ มนตร์ก่ิงเพ็ชร

โทรสาร  - นางสาวอัญชิสา รักความงาม

อีเมลล์   startime44@hotmail.com

SK ndt & inspection Co.,Ltd. นายพงศ์พิสุทธ์ิ เห่ียงมณี

ท่ีอยู่  267, 279 สุขุมวิท 30 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 นายจีรวิทย์ เกตุสาลี

โทรศัพท์  038 608 462

โทรสาร  -

อีเมลล์  center@sknat.com

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายนวพล พันธ์เพ็ง

ท่ีอยู่  กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 นายนรินทร ศรีชัยวาน

โทรศัพท์  038-238398,038-238527

โทรสาร  038-237268

อีเมลล์   sattahip12@gmail.com

ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1
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วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวส.2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย สำขำงำนกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย



ล ำดับท่ี ช่ือ - ท่ีต้ัง สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

แฟลช เอ็กซ์เพรส นางสาวเบญจมาศ ไกรคง

ท่ีอยู่  222/38  หมู่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์  095 - 8196162

โทรสาร  -

อีเมลล์   yj.gappi1988@gmail.com

บริษัท ไตรโคเนียร์ แอ็คมี จ ากัด นางสาวกนกกร แขฉิมพลี

ท่ีอยู่  2001/1  หมู่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณพศักด์ิ วิทยานันท์

โทรศัพท์  038 - 431265

โทรสาร  -

อีเมลล์   -

บริษัท ดับบลิว เอ็ม ซี สเต้ง จ ากัด นางสาวอรอุมา รอดงาม

ท่ีอยู่  165/57 หมู่ 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์  

โทรสาร  -

อีเมลล์   -

บริษัท  ไทยออยล์ทูล แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาวคุณามัย ห่างภัย

ท่ีอยู่  36/34  หมุ่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180

โทรศัพท์  038 - 181751 - 4

โทรสาร  038 - 181764

อีเมลล์   -

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โปรแกรมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ

ระหว่ำงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

ระบบ ปกติ ระดับช้ัน ปวช.3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชนต์
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ช่ือ - สกุล นักเรียน นักศึกษำ

1



 

 

 

ส่วนที่ 8 ข้อมูลอาคารสถานที่ 



 



 

 

 

ส่วนที่ 9 ข้อมูลทางสังคม 



จังหวัดชลบุรี 

 
วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุร ี

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน”  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 
ตัวช้ีวัด ๑.๑   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพิ่มข้ึน  
ตัวช้ีวัด ๑.๒   รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๓   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๔   จำนวนโครงการถนนที่ก่อสร้างและบำรุงรักษาเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๕   สถานพยาบาลได้รับรองคุณภาพ HA เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
ตัวชี ้ว ัด  ๑ .๖    เด ็กและว ัยแรงงานม ีความรู ้และท ักษะเป ็น ไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ตัวช้ีวัด ๑.๗  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
ตัวช้ีวัด ๑.๘   พื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มข้ึน 

 
ตราประจำจังหวัดชลบรุ ี

ตราจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล  แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญ  
2 ประการของจังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดม
สมบูรณ์  และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขาสามมุข  อันเป็นที่ตั้งของ
ศาลเจ ้าแม่สามมุขอันศักดิ ์ส ิท ธิ์  เป ็นที ่เคารพของชาวชลบุร ี  ตลอดจน
ประชาชนทั ่วไป  ซึ ่งต่างมีความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถ    
ดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ 
ได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล   เขาสามมุขจึง
กลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดย
ตลอด 

 
คำขวัญประจำจังหวัดชลบุร ี

“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีว่ิงควาย” 
 
 



ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่า  ช่ือ วิทยาศาสตร์  Pterocarpus   
Macrocarpus  Kurz  พรรณไม ้ชน ิดนี ้จ ัดอยู ่ในวงศ์ถั ่ว   (Papilionoideae)  เป ็นไม ้ย ืนต้นขนาด
ใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มี
ดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ   กลีบดอกสีเหลือง
อ่อน  และมีกลิ ่นหอมอ่อนๆ   สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์  เช่น  เนื ้อไม้ใช้ปล ูกสร ้างอาคาร
บ้านเรือน  แก่นให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า  เปลือกให้น้ำฝาดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี  ใบผสมกับน้ำใช้สระ
ผม  และประโยชน์ในทางสมุนไพร   คือ  แก่นมีรสขมฝาดร้อน   ใช้บำรุงโลห ิต   แก้กระษัย  แก้
คุดทะราด  แก้ผื่นคัน  และขับปัสสาวะพิการ 
 
ท่ีตั้ง และอาณาเขต 

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย   หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าว
ไท ย   ป ร ะม าณ เส้ น รุ้ ง ที่  12  อ งศ า   30  ลิ ป ด า -13 อ งศ า   43 ลิ ป ด า เห นื อ   แ ล ะ เส้ น แ ว ง
ที่  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 

จังหวัดชลบุรมีีพื้นทีท่ั้งสิ้น 2,726,875  ไร่ (4,363  ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่
ประเทศไทย  (พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ  320,696,875 ไร่  หรือ  513,115  ตารางกิโลเมตร) 
  ทิศเหนือ             ติดกบัจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต ้                ติดกบัจงัหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  จงัหวัดจันทบรุี และจงัหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก         ติดกับชายฝัง่ทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 



เขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน  การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง 10 แห่ง  เทศบาลตำบล  35  แห่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบล  50  แห่ง  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ  เมืองพัทยา  แยกจากการปกครองของ
อำเภอบางละมุง  เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
       อำเภอทั้ ง  11 ของจั งห วัดชลบุรี   ได้แก่   อำเภอเมืองชลบุรี   อำเภอพนัสนิคม   อำเภอ            
พานทอง  อำเภอบ้านบึง  อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร์  อำเภอบ่อทอง  อำเภอหนองใหญ่  อำเภอ
บางละมุง  อำเภอสัตหีบ  และอำเภอเกาะสีชัง 
 

ประวัติเมืองชล 
จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรากฏข้ึนมาในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี   ขอม  และ

สุโขทัย  แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ 
โดยในทำเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยากำหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองช้ันจัตวา  ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีช่ือ
ตำบลสำคัญของชลบุรีปรากฏอยู่  เรียงจากเหนือลงใต้  คือ เมืองบางทราย  เมืองบางปลาสร้อย  เมือง
บางพระเรือ  (ปัจจุบันคือบางพระ) และเมืองบางละมุง  แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วย
ทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล  มีการทำไร่  ทำนา ทำสวน  และออกทะเลมาแต่เดิม  นอกจากนี้ยังมีการ
ติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือสำเภาเข้ามาค้าขายกับกรุงสยามด้วย  

ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี   มีผู้คนอาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว   คือสามารถ
ย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด  เช่น บริเวณที่ลุ่มริมฝัง่แม่น้ำพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชนกลุ่ม
นี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพื่อการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและกำไล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิด



จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง  นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย  ป ู และปลาอีก
ด้วย   เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดสำรวจที่ตำบลพนมดี อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณ
ก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี  ทำให้สันนิษฐานได้ว่า  ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี  อดีต
เคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง  ได้แก่  เมืองพระรถ  เมืองศรีพโล  และ เมืองพญา
แร่  โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
 

เมืองพระรถ 
ในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี ประมาณ 1,400-700 ปีก่อน บริเวณตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอ

พนัสนิคมในปัจจุบัน มีร่องรอยของเมืองใหญ่ช่ือ “เมืองพระรถ” ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มซึ่งแม่น้ำหลายสายไหลมา
บรรจบกันเป็นแม่น้ำพานทอง โดยสามารถใช้แม่น้ำสายนี้เป็นทางคมนาคมติดต่อกับเมืองศรีมโหสถใน
จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันคือบริเวณบ้านสระมะเขือ   บ้านโคกวัด และบ้านหนองสะแก อำเภอ
ศรีมโหสถ)  จนไปถึงอำเภออรัญประเทศได้  อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินเท้าเช่ือมไปถึงจังหวัดระยองและ
จันทบุรี  ผ่านเมืองพญาเร่ซึ่งเป็นเมืองโบราณสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชลบุรี   เมืองพระรถจึงกลายเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมของชลบุรีในยุคนั้น 

นอกจากนี ้ นักโบราณคดียังสำรวจพบว่าเมืองพระรถเป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมอืงศรีพโล หรือ
เก่ากว่าเล็กน้อย  เนื่องจากปรากฏว่ามีทางเดินโบราณเช่ือมต่อสองเมืองนี้ในระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร 
 

เมืองศรีพโล 
“เมืองศรีพโล” ตั้งอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณา

เขตจรดตำบลบางทรายในปัจจุบัน  เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคำ สัมฤทธ์ิ 
แก้วผลึก ขันทองคำ ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน และก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าเมืองศรีพโลเป็นเมืองในสมัยขอมเรืองอำนาจแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ และอาจจะมี
อายุร่วมสมัยกับลพบุรีซึ่งอยู่หลังยุคอู่ทอง   และก่อนยุคอยุธยาคือประมาณปี พ.ศ. 1600-1900 
  จากการขุดค้นทางโบราณคดีทำให้ทราบว่า  ตัวเมืองศรีพโลตั้งอยู่ใกล้กับปากน้ำบางปะกง  โดย
เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนในสมัยสุโขทัย  เมืองนี้มีฐานะเป็นเมืองทา่ชายทะเลที่มั่งค่ัง  เปิดรับเรือสำเภาจาก
จีน กัมพูชา และเวียดนาม ให้มาจอดพักก่อนเดินทางต่อไปยังปากน้ำเจ้าพระยา (เป็นที่น่าเสียดายว่ากำแพง
เมืองศรีพโลได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นจากการก่อสร้างถนนสุขุมวิท จึงไม่เหลือร่องรอยทางโบราณคดีไว้ให้
ศึกษา)  ต่อมาในสมัยอยุธยาเมืองศรีพโลก็ค่อยๆหมดความสำคัญลง อาจเพราะปากแม่น้ำตื้นเขินจากการ
พัดพาสะสมของตะกอนจำนวนมหาศาล   ประชาชนจึงย้ายถ่ินฐานลงมาสร้างเมืองใหม่ที่  “บางปลา
สร้อย” ซึ่งก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปัจจุบัน (วัดใหญ่อินทารามในตัวเมืองชลบุรีปัจจุบัน ยังปรากฏภาพ
จิตรกรรมฝาผนังการค้าขายระหว่างคนไทย จีน  และฝรั่ง  บ่งบอกถึงบรรยากาศการค้าขายอันคึกคักใน
อดีต) 



เมืองพญาเร ่
“เมืองพญาเร่” ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง เป็นเมืองยุคทวารวดีเช่นเดียวกับเมือง

พระรถ  เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตที่สูง ห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี   
2 ช้ัน ช้ันแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ส่วนช้ันในประมาณ 600 เมตร โดยคูเมืองและคัน
ดินของตัวเมืองช้ันนอกทางด้านเหนือยังคงปรากฏเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 

เมืองพญาเร่มีการติดต่อกับเมืองพระรถอยู่เนืองๆโดยใช้คลองหลวงเป็นเส้นทางสัญจร   ปัจจุบัน  
ลำคลองนี้ยังคงอยู่  โดยเป็นคลองสายสำคัญและมีความยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี   ทุกวันน้ีการทำนาใน
อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง  ยังคงอาศัยน้ำจากคลองนี้  เนื่องจากมีแควหลายสายแตกสาขา
ออกไป  แควใหญ่ที่สุด  คือ  แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดง 
 

สมัยกรุงศรีอยุธยา  
เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทำเนียบศักดินาหัวเมือง ตราเมื่อ พ.ศ. 1919 มีฐานะเป็นเมือง

จัตวา ผู้รักษาเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร” ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกทัพพม่าล้อมอยู่น้ัน กรมหมื่น
พิพิธซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา     
ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัวเมืองภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง 
ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพ  อ้างว่าจะยกไปช่วยกรุงศรีอยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้
การสนับสนุนเข้าร่วมทัพเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งเมืองชลบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง  

เมื่อกรมหมื่นเทพพิพิธยกไพร่พลไปตั้งมั่นที่ปราจีนบุรีแล้ว   จึงมีหนังสือกราบบังคมทูลพระ
เจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ ณ กรุงศรีอยุธยา ขออาสาช่วยป้องกันพระนคร แต่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ทรง
พระราชดำริว่า กรมหมื่นเทพพิพิธเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงจนถูกเนรเทศมาแล้วครั้งหนึ่ง การที่มาเรียกระดม
ผู้คนเข้าเป็นกองทัพโดยพลการครั้งนี้ก็เป็นการทำผิดกฎมณเทียรบาล จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพจากกรุง
ศรีอยุธยาไปปราบกรมหมื่นเทพพิพิธจนบอบช้ำ จากนั้นพม่ายังได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีกองทัพกรมหมื่นพิพิธ
จนแตกพ่าย  จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวชลบุรีได้ให้ความร่วมมือกับสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิด  จนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้สำเร็จ 
 

สมัยกรุงรัตโกสินทร ์
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระอินทอาษาชาวเมืองเวียงจันทน์  ได้พา

ชาวลาวจำนวนหนึ่งอพยพเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งถ่ินอาศัย
อยู่ระหว่างเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปัจจุบัน)   ครั้นต่อมาสมัยรัชกาลที่         
4-6  พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของสยาม  ได้เสด็จประพาสชลบุรีหลายหน เนื่องจากชลบุรี
เป็นเมืองชายทะเลที่มีทศันียภาพงดงาม  เหมาะแก่การพักผอ่นหย่อนใจ  อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
มากนัก 



 จนถึงปี พ.ศ. 2350 พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)  รัตนกวีของไทย ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร 
ไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงกล่าวถึงเมืองต่างๆ เมื่อเข้าถึงเขต
จังหวัดชลบุรีตามลำดับจากเหนือไปใต้  คือ บางปลาสร้อย  หนองมน  บ้านไร่  บางพระ  บางละมุง  นา
เกลือ  พัทยา  นาจอมเทียน  ห้วยขวาง  และหนองชะแง้ว (ปัจจุบันเรียกบ้านชากแง้ว อยู่ในเขตอำเภอบาง
ละมุง ซึ่งเป็นทางที่จะไปอำเภอแกลง จังหวัดระยองได้)  

ในช่วง พ.ศ. 2437 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 ได้ทรง
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรที่เป็นหัวเมืองเล็กๆแบบโบราณ ยุบรวมเข้าด้วยกัน ให้อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว  ดังมีบันทึกว่า “รวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะ
กง คือ เมืองปราจีนบุรี 1 เมืองนครนายก 1 เมืองพนมสารคาม 1 เมืองฉะเชิงเทรา 1 รวม 4 หัวเมือง    
เป็นเมืองมณฑล 1 เรียกว่า มณฑลปราจีน” ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมืองปราจีน ต่อเมื่อโอนหัวเมืองใน
กรมท่ามาข้ึนกระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ทำการมณฑลลงมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทรา  เพราะขยายอาณาเขต
มณฑลต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี  และเมืองบางละมุง  เพิ่มให้อีก 3 รวมเป็น 7 
เมืองด้วยกัน แต่คงเรียกช่ือว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม  

ครั้นถึงช่วงปี พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงรวมมณฑลจัดตั้งข้ึนเป็น “ภาค” โดยมีอุปราช
เป็นผู้ปกครอง  มีอำนาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วย กัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน 
และภาคตะวันตก สำหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิม เรียกว่ามณฑลอยุธยา มีอุปราชปกครอง
แทนสมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาคและมีตำแหน่งอุปราชเช่นน้ียกเลิกเมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม ในลักษณะที่มีจำนวนมาก
ถึง 20 มณฑล และภายใน 10 ปีต่อมา คือก่อน พ.ศ. 2475 ได้ยุบลงเหลือเพียง 10 มณฑลเป็นครั้งสุดท้าย 

สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี
1. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา พื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นจงัหวัดชลบุรมีีเมอืงศรีพโลและเมืองพระรถตั้งอยู่แล้ว 

โดยทุกวันน้ียังมีหลักฐานความเป็นเมืองบางอย่างปรากฏชัดอยู่ 
2. ยุคกรุงศรีอยุธยา เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอาจเสื่อมไปแล้ว และมีชุมชนที่รวมกันอยู่หลาย

จุด ในลักษณะเป็นบ้ าน เมื อง  อาทิ  บางทราย บางปลาสร้อย  บางพระเรือ  บางละมุ ง  ฯลฯ 
           3. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์  แบ่งเป็น 3 ช่วงย่อยๆ  ได้แก่ 

 

ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. 2440 หรือ ร.ศ. 115) ช่วงนี้จังหวัดชลบุรียังไม่เกิดข้ึน  แต่ได้มีเมืองต่างๆ ในพื้นที่
เกิดข้ึนแล้ว  คือ  เมืองบางปลาสร้อย  เมืองพนัสนิคม  และเมืองบางละมุง 
 

ช่วงสอง (หลัง พ.ศ. 2440-2475) ขณะนั้นคำว่า “จังหวัด” มีใช้แห่งเดียวในราชอาณาจักร คือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เข้าใจว่าคำว่า “เมืองชลบุรี” มีช่ือเรียกในช่วงนี้ โดยมีอำเภอเมืองบางปลาสร้อย (ที่ตั้งตัว
เมือง) อำเภอพานทอง  อำเภอบางละมุง  และอำเภอพนัสนิคม  อยู่ในเขตการปกครองระยะต้น  ต่อมาใน
ระยะหลังปี  พ.ศ. 2460  จึงมีอำเภอศรีราชาและอำเภออื่นๆ   เกิดข้ึนรวมกันอยู่ในเขตเมืองชลบุรี  
 



ช่วงสาม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองประเทศครั้งใหญ่ จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ “เมือง” ทั่วราชอาณาจักร  แล้วตั้งข้ึน
เป็น “จังหวัด” แทน โดยมีข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา เมืองชลบุรีจึงกลายเป็น
จังหวัดชลบุรี  และเปลี่ยนข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

  ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  1,509,125  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพื้น
ถ่ินจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทำปศุสัตว์ และทำเหมืองแร ่
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ช่ือว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออม  เอาการเอา
งาน หนักเอาเบาสู้  มีความเป็นมิตร  และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของ
ชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถ่ินโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคน
เมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมา
ในรูปแบบงานเทศกาลประจำปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้าน และงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งาน
ประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอำเภอศรีราชา 
งานประเพณีว่ิงควายอันคึกคักสนุกสนาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น 
เหล่าน้ีล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 
 

คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่ เหลือนับถือศาสนา
คริสต์  อิสลาม  และอื่นๆ  โดยผสมผสานความเช่ือความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือ
ด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่ม
ขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บำเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี หรือ 
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข  เพื่อสักการะและขอพรจากเจ้า
แม่สามมุข บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสน และอ่างศิลา สองตัวอย่างนี้คือความเช่ือของชาว
จีนที่ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถ่ิน  จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 

ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายแต้จิ๋ว  
ซึ่งเช่ียวชาญการค้า และมีบทบาทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม   และเข้ามา
ตั้งถ่ินฐานในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทำการค้า และ
ประมงอย่างกว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นำอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่ม
อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายแถบอำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้า
มาในสมัยรัชกาลที่ 5 มักทำอาชีพปลูกผัก และเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สำหรับชนชาวลาวนั้นอพยพ
เข้ามาช่วงรัชกาลที่ 3 มีอาชีพทำไร่ ทำนา และมีความสามารถพิเศษในการทำหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาว



มุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันมีอาชีพทำสวนผลไม้ ไร่มันสำปะหลัง   และค้าขายใน
ตลาด  เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศาสนา 

 

ศักยภาพ และความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งค่ัง
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตู
ออกสู่สังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ... 
 
การเดินทาง 

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ  โดยมีระบบการคมนาคม
ขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน  ทั้งการขนส่งทางบก   ทางเรือ  และทางอากาศ  รวมทั้งมีการขนส่งทาง
ท่อสำหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ำมันและสารเคมี  การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันอาศัย
ทางบกเป็นหลัก  นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรือและทางอากาศ   ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มข้ึน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

การขนส่งทางอากาศ 
จังหวัดชลบุรมีีสนามบิน 2 แห่งคือ สนามฝึกบินบางพระ  และสนามบินอู่ตะเภา  โดยสนามฝกึบินบางพระ
ตั้งอยู่ในอำเภอศรรีาชา  เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้เปิดใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์ทั่วไป 
 

การขนส่งทางน้ำ 
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์เอื้ออำนวยต่อการขนส่งทางทะเล   กล่าวคือด้านตะวันตกของ
จังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยหลายแห่งเป็นชายหาดที่งดงาม และบาง
แห่งเหมาะจะเป็นท่าจอดเรือ  ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือ
สินค้า  ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชนและท่าเทียบเรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ รวมถึง
การขนส่งสินค้าเลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ 
 

การขนส่งทางรถไฟ 
การขนส่งทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัยเส้นทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ -
ฉะเชิงเทรา-อำเภอศรีราชา  เมื่อรัฐบาลมโีครงการพฒันาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงดำเนินการก่อสรา้งทางรถไฟสายนี้ข้ึน     เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ 
ท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 
 
 
 



การขนส่งทางรถยนต ์
การขนส่งทางรถยนต์เป็นระบบการคมนาคมสำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี  และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆใน
ปัจจุบัน โครงข่ายน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็น
ระยะทาง 745.497 กิโลเมตร  เป็นทางหลวงแผ่นดินรวมระยะทาง 745.497 กิโลเมตร และระยะทางต่อ 2 
ช่องจราจรคิดเป็นระยะทาง  1,191.408  กิโลเมตร 
 
ระยะทางจากอำเภอเมืองฯ  ไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุร ี
บ้านบึง 10.03   กิโลเมตร 
พนัสนิคม 26.28  กิโลเมตร 
ศรีราชา 23.98  กิโลเมตร 
พานทอง 23.48 กิโลเมตร 
บางละมุง 47.25 กิโลเมตร 
เกาะสีชัง  24.05 กิโลเมตร 
เกาะจันทร ์ 49.65 กิโลเมตร 
หนองใหญ ่ 53.45 กิโลเมตร 
บ่อทอง 59.16 กิโลเมตร 
สัตหบี  85.85  กิโลเมตร 
 
ระยะทางจากจังหวัดชลบุรี  ไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
ฉะเชิงเทรา 43 กิโลเมตร 
สมุทรปราการ 64  กิโลเมตร 
ระยอง     98  กิโลเมตร 
จันทบรุี  164 กิโลเมตร 
ตราด   234 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

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



อำเภอสัตหีบ 

 
ประวัติความเป็นมาของอำเภอสัตหีบ 
 

 เมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และได้ก่อตั้งข้ึนเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2496  โดยมีนายอำเภอคนแรกช่ือ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปัจจุบันที่ว่าการของอำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่  

ถนนเลียบชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบสัตหีบ เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูก 

สลับซับซ้อน อากาศร่มรื่นมีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น อ่าวดงตาล 

หาดทรายสวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม  หรือในช่ือเดิมว่า "อ่าวตากัน"  ซึ่งใน

ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาเก่าแก่ว่า "ตากัน" เป็นผู้

มาตั้งรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่งนี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่าเรือต่าง ๆ  

ที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้มีวิชาอาคมและมีความ  สามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมาตั้งรกรากที่     

สัตหีบแห่งนี้ และต่อมาเสด็จกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นความเหมาะสมของอำเภอสัตหีบ      

เพื่อปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือและได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลาย

อย่าง การปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ของทหารเรือ จึงทำให้ตากันต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ ถ้า

พิเคราะห์คำว่า "สัตหีบ" หลายท่านให้ความเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด  "หีบ" ก็หมายถึง หีบ ก็น่าจะแปลว่า 

หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้ นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ 

ตามตำนานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย 

สภาพท่ัวไปของอำเภอสัตหีบ 
                ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตระยะทางจากอำเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดชลบุรี   ระยะทาง 
ประมาณ 86 กิโลเมตร และจากอำเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดระยอง  ประมาณ 48 กิโลเมตร 
อำเภอสัตหีบ แบ่งการปกครองออกเป็น 5  ตำบล  41 หมู่บ้าน 

                1) ตำบลสัตหีบ  ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน  9 หมู่บ้าน 

                2) ตำบลบางเสร ่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 11 หมูบ่้าน 

                3) ตำบลนาจอมเทียน ประกอบไปด้วยหมูบ่้านจำนวน  9 หมู่บ้าน 

               4) ตำบลพลูตาหลวง   ประกอบไปด้วยหมูบ่้านจำนวน  8 หมู่บ้าน 

               5) ตำบลแสมสาร ประกอบไปด้วยหมูบ่้านจำนวน  4 หมูบ่้าน 

และจำนวนประชากรทั้งสิ้นในอำเภอสัตหบีมจีำนวน 117,345 คน (ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้) 
 



ขอบเขตอำเภอสัตหีบ 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศเหนอื ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุร ี
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศใต ้จรดอ่าวไทย 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ และตำบลสำนักท้อน จงัหวัดระยอง 
                อำเภอสัตหีบ ด้านทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย 
 
สภาพภูมิประเทศสัตหีบ 
                   พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสัตหีบเป็นพื้นที่เขาและเป็นเนินติดทะเล  และเป็นพื้นทราย
ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด  และพื้นดินเป็นดินปนทราย ไม่มีลำน้ำที่สำคัญ มีแต่ลำห้วย ไม่มีภูเขา
ขนาดใหญ่ในพื้นที่มีแต่ภูเขาขนาดกลางและภูเขาขนาดเล็กโดยทั่วไปของพื้นที่ 
 
สภาพภูมิอากาศสัตหีบ 
                   อำเภอสัตหีบในช่วงฤดูหนาว จะเริ่มตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพัน ธ์  
อำเภอสัตหีบในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  และอำเภอสัตหีบในช่วงฤดูฝน       
จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
 
ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ 
                     อำเภอสัตหีบมปี่าไม้ มีป่าเขาชีโอนซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ และยังไม่มกีารสำรวจแหลง่แร่ 
ส่วนโบราณวัตถุ  มสีิ่งศักดิส์ิทธ์ิของอำเภอสัตหีบ ได้แก่ รูปปัน้ของหลวงปู่อี ๋ที่วัดสัตหีบ และรปูจำลองของ
สมเดจ็กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทีป่ระดิษฐานอยูท่ี่สวนสาธารณะหนองตะเคียน 

 
คำขวัญอำเภอสัตหีบ  

 

    อนุรักษ์เต่าทะเล          เสน่ห์ธรรมชาต ิ
                      อภิวาทหลวงปู่อ๋ี         เขาชีจรรย์พระใหญ ่
                      ไหว้กรมหลวงชุมพร    ถิ่นขจรราชนาวี 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 10 แหล่งที่มาของข้อมูล 



 

คณะผู้ดำเนินงาน 
 

ที่ปรึกษา 
1. นางอรทัย              โยธินรุ่งเรือง สุดสวงน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 
2. นายบดีรัฏฐ์            ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. นายเอกราช            เจริญสวัสดิ ์    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายเรืองยศ            รัตนพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
5. นางสาวชุติมา          โชคกนกวัฒนา  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. นางวรกัญญา        ขวัญม่วง   หัวหน้างานบุคลากร 
2. นางสาวปาริฉัตร ์        สุขเจรญิ   หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. นายศุภชัย        ถึงเจริญ   หัวหน้างานทะเบียน 
4. นางพรรณเพญ็        ชังเภา   หัวหน้างานพสัด ุ
5. นางอนุธิดา        ทองพรวน   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
6. นายสมหมาย        สมแก้ว   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7. นายประจวบ        นากร   หัวหน้างานอาคารและสถานที ่
8. นางภัทรานิษฐ ์        สุต ิ   หัวหน้างานบัญชี 
9. นางปรญิญารัตน์        แก้วยศ   หัวหน้างานการเงิน 

 

คณะผู้จัดทำข้อมูลสถานศึกษา 
1. นางสาวชุติมา            โชคกนกวัฒนา   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. นางกฤตาณัฐ             ผ่องศร ี    หัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
3. นายราเชนทร์            คงระคำ    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
4. นายนรเศรษฐ์            ศิริไปล ์    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
5. นายณัฐพล               ชมอินทร ์   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
6. นายอภิชาติ              สมเช้ือ   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
7. นายอภิพัฒน์กิจ         แก้วเนียม   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
8. นางสาวศิรินันท์         บัวแก้ว    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
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