
 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1.  ผู้จัดการ ร้านพนัสนิคมศูนย์ล้อ 69/14 – 15  ม.6  ต.กุฏโง้ง 
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 

นายธนดล  พงษ์เถื่อน 
นายศุภวิชญ์  มงคลทรัพย ์

ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

2.  ผู้จัดการ ร้านบางพระยางทอง 3 359/29-30  ม.2  ถ.อัสสัมชัญ-หนองยายบู 
ต.สุรศักดิ ์ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 

นายพีรพัฒน์  เหล่าเลิศกิจกุล ปวช. ช่างยนต์ 

3.  ผู้จัดการ อู่สมชายการช่าง 142/8  ม.5  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายธนพนธ์  คชแพทย์ 
นายภาณุวัฒน์  บุญเพ็ญ 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

4.  ผู้จัดการ อู่ช่างวิชัย 328/2  ม.2  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายเกตุ  แสนเมือง 
นายนภเกตน์  จุลศรี 
นายพงศ์อนันต์  อ่อนละออ 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

5.  ผู้จัดการ อู่ช่างด ี 69  ซ.หนองแขนนาง  ม.2  ต.ท่าบุญมี 
อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี  20240 

นายเมธีกิตต์ิ  เสริมสุขจิระโชติ ปวช. ช่างยนต์ 

6.  ผู้จัดการ ร้าน  PTK  ปุ้ยท่าตะเกียบ 128  ม.11  ต.คลองตะเกรา  อ.ท่าตะเกียบ 
จ.ฉะเชิงเทรา  24160 

นายธีรศักด์ิ  มงคลศิลป์ ปวช. ช่างยนต์ 

7.  ผู้จัดการ โรงกลึงช่างสันต์ บ่อทอง 203  ม.1  ต.บ่อทอง  อ.บ่อทอง 
จ.ชลบุรี  20270 

นายชัยสิริ  สายตรง 
นายภานุวัฒน์  จันทร์ดา 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

8.  ผู้จัดการ ร้านพิภพยางยนต์ 64/4  ซ.พระรถ 34  ม.1  ต.สระสี่เหลี่ยม 
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 

นายน าโชค  คงครองสมัย 
นายยุรนันท์  ฆ้องกระแต 
นายคุณากร  เฟื่องย้อย 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

9.  ผู้จัดการ บริษัท  ชูชัยยานยนต์  จ ากัด 35/4  ถ.สุขประยูร  ต.พนัสนคิม 
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 

นายรชานนท์  เกลาเกลี้ยง 
นายภูธเนศ  แซ่เฮ้ง 
นายวิรากานต์  ค ามา 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

10.  ผู้จัดการ ร้านทีแมกซ์เซ็นเตอร์  สาขา 1 313/1  ม.4  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายณัฐพงศ์  ชัยเลิศ 
นายธีรวัฒน์  นามจิตร 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

11.  ผู้จัดการ อู่ช่างแจ ้ 12/16  ม.1  ต.มาบโป่ง  อ.พานทอง 
จ.ชลบุรี  20160 

นายสุทธิพงษ์  พาตน ปวช. ช่างยนต์ 

12.  ผู้จัดการ อู่ช่างระ 39/4  ม.10  ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายอลงกต  เหมรา ปวช. ช่างยนต์ 

13.  ผู้จัดการ บริษัท  สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย)  จ ากัด สาขา
พนัสนิคม 

1/2  ม.3  ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายอภิรักษ์  ร่มโพธิ์ช ี ปวช. ช่างยนต์ 

14.  ผู้จัดการ อู่ช่างไก่ 27  ม.9  ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายพีรวัฒน์  ใจกล้า ปวช. ช่างยนต์ 

15.  ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99  ม.10  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
20240 

นายกานต์  ลือล่า 
นายกิตติพัชญ์  บัวแก้ว 
นายภูวนัย  อภัยนอก 
นายชัยพงศ์  ล าจวน 
นายชินกฤต  เชื้อวังค า 
นายศิริชัย  ช้างศร ี
นายสิทธิศักดิ์  ฤกษ์โรจ ี

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

 
 
 
 



 
 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้จัดการ ร้านอัมพรการช่าง สแตนเลส 301/27  ม.12  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี  20150 

นายอภิชาติ  โสภาวาง 
นายณัฐพล  ชัยวงษ์ 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างเชื่อมโลหะ 
ช่างเชื่อมโลหะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้จัดการ บริษัท  คาร์โบกาญจน์  จ ากัด 35/2  ม.3  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายนนธวัฒน์  ศรีสวัสด์ิ 
นายพงศธร  รักชาติ 
นายสหรัฐ  กางกูล 
นายธนาวุฒิ  ยงสวัสด์ิ 
นายดนัยพันธ์  เสือแสง 
นายธนภัทร  พิมพระประกัง 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

2. ผู้จัดการ บริษัท  เซิ่งไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 64  ม.2  ถ.ชลประทาน  ต.ท่าบุญมี 
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20240 

นายพิพัฒน์  สมพงษ์พันธุ ์
นายกิติศักด์ิ  แดงเกิด 
นายอนุชิต  สืบชาติ 
นายภูวดล  สร้อยทอง 
นายบุตรทพร  โชคพิชยากุล 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

3. ผู้จัดการ บริษัท  น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จ ากัด 24  ม.1  ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายปรัชญา  เทพวันดี ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

4. ผู้จัดการ บริษัท  มินิกริป (ประเทศไทย)  จ ากัด 96/2  ม.12  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายอัครเดช  พวงเพชร 
นายสหรัฐ  สีมา 
นายธนกร  สีฟ้า 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

5. ผู้จัดการ บริษัท  แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร์ด  จ ากัด  (สาขา 1) 21/2  ม.8  ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา 
ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  
20140 

นายธีรภัทร์  ภูช่างทอง ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

6. ผู้จัดการ บริษัท  แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร์ด  จ ากัด  (สาขา 2) 234  ม.7  ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา 
ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20220 

นายภาณุพงศ์  เกียรติพันธุ์ 
นางสาวแพรตรี  อุ่นละมัย 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

7. ผู้จัดการ บริษัท  รุ่งแสงโปรเซอร์วิส  จ ากัด 833/2  ถ.สุขุมวิท  ต.มะขามหย่ง 
อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 

นายภาณุวัชร  ชุติกาญจนกุล ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

8. ผู้จัดการ ร้านวิภาเฟอร์นิเจอร์ 470  ม.4  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายศรายุทธ  ค าโท 
นายบูรณ์พิภพ  บุญครอง 
นายชินวัตร์  ครองชนม ์

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

9. ผู้จัดการ ร้านพอเพียงแอร ์ 5/3  ซ.เทศบาล 13  ม.4  ต.ท่าบุญมี 
อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี  20240 

นายฤทธิเกียรติ  เจริญราษฎร ์ ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

10. นายก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหียง 333  ม.12  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายไชยวัฒน์  เหลืองอ่อน ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

11. ผู้จัดการ บริษัท  ต้อมแอร์ แอนด์ เซอรว์ิส  จ ากัด 9/1  ม.2  ซ.เทศบาล 1  ถ.ศุขประยูร  
ต.หนองต าลึง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 
20160 

นายธีรเทพ  ถิ่นทวี 
นายสิทธิศักดิ์  ชื่นอารมณ์ 

ปวช 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

12. ผู้จัดการ บริษัท  ซีเอชออโตอินดัสตรี (เกาะจันทร์)  จ ากัด 99  ม.8  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายเกียติศักด์ิ  มณีพันธ์ 
นายธีรวัต  ขวัญเมือง 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

13. ผู้จัดการ บริษัท  ดีลักซ์ แอนด์ เดคคอร์  จ ากัด 111/1  ม.1  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายเมธี  สุวรรณเวียง ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

14. ผู้จัดการ บริษัท  แสงสว่างเซอร์วิส  จ ากัด 114/6  ม.11  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายณัฐวุฒิ  พรมน้อย ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

15. ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เจ. เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 121/15  ถ.ศุภกิจ  ต.หน้าเมือง 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 

นายณัฐพงศ์  ยิ้มศรีแพร ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

16. ผู้จัดการ บริษัท  ศานติ กรีน แพค  จ ากดั 18  ม.15  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายสิทธิโชค  ว่าเพ็ชร ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

17. ผู้จัดการ บริษัท  เอ็ม.เอช.ซี. (ไทยแลนด์)  จ ากัด 129  ม.5  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายธราเทพ  เทศพพุ่ม ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

18 ผู้จัดการ บริษัท  แพนอินเตอร์ฟู้ดส์  จ ากัด 99  ม.5  ต.นาวังหิน  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20240 

นายธนเดช  พรมน้อย 
นายพัฒนา  สาลี 
นายธีรศักด์ิ  รัตนาเกียรติ 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

20. ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม 177  ม.1  ต.บ้านช้าง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายวทัญญู  ทับทิม 
นายธีรภัทร  นกยูงทอง 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

21. ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99  ม.10  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
20240 

นายธนธรณ์  นามบุตร ปวช. ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม 177  ม.1  ต.บ้านช้าง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายชินกร  ปริพิทักษ์กุล 
นายพัทธนันท์  จันทร์วิโรจน์ 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเกาะจันทร์ 99/99  ม.9  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายศราวุฒิ  จันทร์แกะ 
นายวรายุทธ  หมู่ศิริ 
นายเทพทัต  แซ่ต๊ัง 
นายชยพล  สมปอง 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ผู้จัดการ บริษัท  มินิกริป (ประเทศไทย)  จ ากัด 96/2  ม.12  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายภูบดินทร์  วิเศษ 
นายนัทวุธ  สุลง 

ปวช. 
ปวช. 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99  ม.10  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
20240 

นายภูธเนศ  ระมัดไทยสงค์ 
นายรชต  เพลียชาติ 
นายศุภกิจชัย  บุญทาโย 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาการบัญชี 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเกาะจันทร์ 99/99  ม.9  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวศิริกัลยา  คงด ี
นางสาวอรวี  โจมรัมย ์

ปวช. 
ปวช. 

การบัญชี 
การบัญชี 

2. ผู้จัดการ บริษัท  ศานติ กรีน แพค  จ ากดั 18  ม.15  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาวขนิษฐา  อินทสิงห์ ปวช. การบัญชี 

3. ผู้จัดการ บริษัท  เอ็ม.เอช.ซี. (ไทยแลนด์)  จ ากัด 129  ม.5  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวจิราวรรณ  อันทรง ปวช. การบัญชี 

4. ผู้จัดการ บริษัท  ทวีวงษ์เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด 98  ม.12  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาวจิรภัทร  แซ่นา ปวช. การบัญชี 

5. ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (สาขา
เกาะโพธิ์) 

126,128  ม.2  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาววราภรณ์  สมสถาน ปวช. การบัญชี 

6. ผู้จัดการ บริษัท  ชลบุรีอึ้งย่งล้ง  จ ากัด 59/4-11  ม.10  ต.นาป่า  อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี  20000 

นางสาวปยิาพัชร  สงใย 
นางสาววนัฐชา  แก้วอ่อน 

ปวช. 
ปวช. 

การบัญชี 
การบัญชี 

7. ผู้จัดการ บริษัท  ทาลอนพลัส  จ ากัด 454/2  ม.7  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวกัลยรัตน์  นิละ 
นางสาวเย็นฤดี  แท่นศิลา 

ปวช. 
ปวช. 

การบัญชี 
การบัญชี 

8. ผู้จัดการ บริษัท  เซ็ท อินดัสตรี  จ ากัด 173/9  ม.15  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวจันทิมา  เอนก 
นางสาวดวงพร  รู้จัก 

ปวช. 
ปวช. 

การบัญชี 
การบัญชี 

9. ผู้จัดการ บริษัท  ส สันติโลห  จ ากัด 25/3  ม.9  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาวอมิตา  ระจิตด ารงค์ ปวช. การบัญชี 

10. ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99  ม.10  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
20240 

นางสาวน้ าอ้อย  แสงปัญญา 
นางสาวจุฑารัตน์  เครือพรมมา 
นางสาวณัฐวรรณ  กังวานพาณิชย์ 
นางสาวมณีรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 



 
 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาการตลาด 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต.บ้านช้าง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 นางสาวนาราภัทร  ไตยวงค์ ปวช. การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้จัดการ บริษัท  คาร์โบกาญจน์  จ ากัด 35/2  ม.3  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาวเมทนี  มีศรี 
นางสาวศิราภรณ์  ฉลอง 

ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นายก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบุญมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  
20240 

นางสาวเบญญทิพย์  ยังให้ผล 
นางสาวกัลยรัตน์  พรหมลอย 

ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. ผู้จัดการ บริษัท  ดีลักษ์  จ ากัด 111/222  ซ.15  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวกิ่งแก้ว  หนูเข็ม 
นางสาวนิราวรรณ  ศรีปัญญา 
นางสาวสุนิสา  ตระกูลไทย 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. ผู้จัดการ บริษัท  พนัสรุ่งเจริญ  จ ากัด 177/3  ม.1  ต.บ้านช้าง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาววนิดา  โตเจริญสุข 
นางสาวพนิดา  โตเจริญสุข 
นางสาวปิยะดา  อยู่ศรี 
นางสาวอภัทฌา  ชัยวร 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5. นายก องค์การบริหารส่วนต าบลนาวังหิน 49  ม.9  ต.นาวังหิน  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาวรุ่งตะวัน  โกพล ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6. นายก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเริก ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20240 นางสาวกนกพร  บุบผามาลา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. ผู้จัดการ ร้านอั๋นศิลป ์ 120/5  ม.4  ต.บ้านช้าง  อ.พนัสนิคม 

จ.ชลบุรี  20140 
นางสาวบุบผา  พัฒนาเสวิน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8. ผู้จัดการ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ากัด  (มหาชน)  สาขา
พนัสนิคม 

25/6  ถ.จารุวร  ต.พนัสนิคม  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาวสมฤดี  สุขสมบัติ 
นางสาวเพชรีภรณ์  สุทธา 

ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9. ผู้จัดการ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ากัด  (มหาชน)  สาขา
เกาะโพธิ์ 

87/1  ม.4  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวธนาภา  บุตรอินทร์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 



 

รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ  ปวช. 3    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ที่ ศธ.
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

10. นายอ าเภอ เกาะจันทร์ ท่ีว่าการอ าเภอเกาะจันทร์ 
ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นางสาวดารุณี  ศรีสมบูรณ ์
นางสาวเขมมิกา  แซ่ลิม้ 
นางสาวอริสา  สร้อยฉิม 
นางสาวอุบลวรรณ  พรมน้อย 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11. ผู้จัดการ บริษัท  อาร์ เค พี มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง   จ ากัด 241  ถ.ศรีกุญชร  ต.พนัสนิคม   
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 

นายกีรติกร  น้อยนพเก้า ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12. ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อังคณาวิศัลย์ มาร์ท 47/2  ม.7  ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นางสาววารี  เชาว์ศรีวงศ์เทพ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

13. ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99  ม.10  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
20240 

นางสาวเกตุกนก  เทพสา 
นายนันทวัฒน์  เมฆมหัสจรรย์ 
นางสาวกาญจนา  ปืนฮวน 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 


