
รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ ปวส. 2 (ทวิภาคี)   สาขาวิชา  เทคนิคเครื่องกล 

 

ที ่ศธ
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1.  ผู้จัดการ บริษัท  คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี  จ ากัด 82/13  ม.2  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุรี  20170 

นายพงษ์ศิริ  เสริมสุขจิระโชติ 
นายศุภกิตติ์  รินตะคุ 

ปวส. 
ปวส. 

เทคนิคเครื่องกล 
เทคนิคเครื่องกล 

2.  ผู้จัดการ อู่สมหมายเซอร์วิส 38  ม.11  ต.นาวังหิน  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายนันทวัฒน์  ธ.น.ยอด 
นายธวัชชัย  พิมพ์ศิริ 

ปวส. 
ปวส. 

เทคนิคเครื่องกล 
เทคนิคเครื่องกล 

3.  ผู้จัดการ ร้านเจริญชัยเซอร์วิส 29/2  ม.11  ต.นาวังหิน  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายภาณุพงศ์  เพียเอีย ปวส. เทคนิคเครื่องกล 

4.  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรมงคลชัย 162  ม.10  ต.นาวังหิน  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายพงศกร  มาพิมพ์ 
นายพงศธร  มาพิมพ์ 
นายณัฐวุฒิ  แซ่อ๊ึง 

ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 

เทคนิคเครื่องกล 
เทคนิคเครื่องกล 
เทคนิคเครื่องกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ ปวส. 2 (ทวิภาคี)  สาขาวิชา  ไฟฟ้า 

 

ที ่ศธ
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1.  ผู้จัดการ บริษัท  แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด  จ ากัด 21/2  ม.8  ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา  ต.หมอนนาง 
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 

นายกิตติธัช  ยั่งยืน 
นายกิตติพล  อังคะนาวิน 

ปวส. 
ปวส. 

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า 

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

นายสุริยา  สร้อยโสม 
นายอมัดชา  พานิชย์ 

ปวส. 
ปวส. 

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า 

3. ผู้จัดการ บริษัท  เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด 3  ม.1  ต.หนองปรือ  อ.พนัสนิคม   
จ.ชลบุร ี 20140 

นายพลเดช  วงค์แก้ว ปวส. ไฟฟ้า 

4. ผู้จัดการ บริษัท  โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย)  จ ากัด 222  ม.3  ต.บ้านบึง  อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุรี  20170 

นายธนพล  วิลัยชื่น 
นายประภวิษณ์ุ  ทิพสุต 

ปวส. 
ปวส. 

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า 

5. ผู้จัดการ บริษัท  แสงสว่าง เซอร์วิส  จ ากัด 114/6  ม.11  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20240 

นายพงษ์เทวา  ขุนนคร ปวส. ไฟฟ้า 

6. ผู้จัดการ บริษัท  เซิ่งไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 64  ม.4  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายภมร  บุตรเพ็ง ปวส. ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่  1/2563 
ระดับ ปวส. 2 (ทวิภาคี)  สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ที ่ศธ
0661.13/ 

ต าแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ ระดับ สาขาวิชา 

1. ผู้จัดการ บริษัท  เซิ่งไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 64  ม.4  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี  20240 

นายชินกร  บุญตั้ง 
นายเจษฎากร  ศิริกาญจน์ 

ปวส. 
ปวส. 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ผู้จัดการ บริษัท  แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด  จ ากัด 21/2  ม.8  ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา  ต.หมอนนาง 
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 

นายกะตะปัญ  ทองแย้ม 
นายอภิชาติ  อรัญวาศ 
นายวีรชัย  ปล้องทอง 

ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ผู้จัดการ บริษัท  เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จ ากัด 700/331  ม.6  ต.ดอนหัวฬ่อ   
อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 

นายทยาวัต  ทองสุข 
นายธนโชติ  พานทอง 

ปวส. 
ปวส. 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอทีอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ 59/103  ม.3  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี  20000 

นายเกียรติศักดิ์  ก าเนิด 
นายชานนท์  มีกุล 

ปวส. 
ปวส. 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

5. ผู้จัดการ ร้าน  NP  แซทเทลไลน์ 137  ม.1  ต.กุฏโง้ง  อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี  20140 

นายเจษฎา  ภูมุตตะ 
นายรุ่งเรือง  ฉัตรวิเชียร 

ปวส. 
ปวส. 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 


