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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา  เป้าประสงค ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ึึึึึมุ่งมั่นจัดการศ กษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานึสนองความต้องการของชุมชนและ

ตลาดแรงงานึภายในปีึึ๒๕๕๗ึเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 พันธกิจที่ ๑   พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพ 
               ยุทธศาสตร์ที่    ๑  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          กลยุทธ์ที่ึึึ๑.๑ึึมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรึึ 
                 ยุทธศาสตร์ที่    ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน    
               ึ ึึึึกลยุทธ์ที่ึึึ๒.๑ึึส่งเสริมการจัดการเรียนึการสอนึให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ึึึึึึึึึึึึึึ ึึึึกลยุทธ์ที่ึึึ๒.๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนึมีคุณธรรมึจริยธรรมึมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึ ึึึึกลยุทธ์ที่ึึึ๒.๓ึึพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 
ึึึึึึึึึึึึึึึยุทธศาสตร์ที่   ๓   พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้      
ึึึึึึึึึึึึึึึึ ึึึึกลยุทธ์ที่ึึึ๓.๑ึึพัฒนาอาคารสถานที่ปรับแต่งภูมิทัศน์ึให้สวยงามึน าไปสู่การเป็น 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึแหล่งเรียนรู ้
พันธกิจที่ ๒   พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพสนองความต้องการของชุมชน 
               ยุทธศาสตร์ที่   ๑  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
                          กลยุทธ์ที่ึึึึ๑.๑ึึพัฒนาศูนย์ก าลังคนระดับสถานศ กษา 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึ๑.๒ึึส่งเสริมการเรียนโดยระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องึึ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึยุทธศาสตร์ที่   ๒   บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึ๒.๑ึึส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านวิชาการและ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึวิชาชีพแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างึๆึ  
 พันธกิจที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ    
ึึึึึึึึึึึึึึึึึยุทธศาสตร์ที่    ๑  บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
               ึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึ๑.๑ึ พัฒนาระบบการให้บริการอาชีวศ กษา 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึ๑.๒ึึพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการึึึ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึ๑.๓ึ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศ กษา 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึ๑.๔ึึพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศึึึ 
พันธกิจที่ ๔  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพ    
                  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
                          กลยุทธ์ที่ึึึึึ๑.๑ึ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนึจัดท าผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้ง 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึภายในและภายนอกสถานศ กษาึ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกลยุทธท์ี่ึึึึึ๑.๒ึึเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมึึึ 
 ปรัชญาของวิทยาลัย “มีคุณธรรม  ล้้าเลิศวิชา  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนทักษะ” 

 

ข้อมูลสถานศึกษา 
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มีคุณธรรม ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธิการต้องการให้นักเรียนึึนักศ กษามีคุณธรรมในด้าน
ต่อไปนี้ึึคือึึึเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตึึึขยันหมั่นเพียรึึึตรงต่อเวลาึึึรู้หน้าที่ึ 
มีความรับผิดชอบ 

ล้้าเลิศวิชา  ด้านการเรียนให้เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรึึรู้จริงทั้งด้านวิชาการึและวิชาชีพและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ 

พลานามัยสมบูรณ์ เป็นผู้ที่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการออกก าลังกายึการป้องกันโรคติดต่อึึรู้จัก
บริโภคอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายึึตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการกีฬาึึึ
จนสามารถเป็นนักกีฬาของสถานศ กษาท้ังระดับึอาชีวศ กษาจังหวัดึึึอาชีวศ กษาภาคึึ 

กรมอาชีวศ กษาึและระดับชาติึึ“อโรคยาึึปรมาึึลาภา”  คือึึความไม่มีโรคเป็นลาภ
อันประเสริฐ 

เพิ่มพูนทักษะ จากการได้เรียนรู้ในสาขาวิชาชีพจากครูึึอาจารย์ึึต้องแสวงหาความรู้ึึศ กษาึค้นคว้า
ความช านาญเพ่ิมเติมด้วยตนเองพัฒนาความรู้ที่ได้รับนั้นึให้ทันกับความต้องการของ
ตลาด 

  เป้าประสงค์  (Goal) 

เป้าประสงค์ที่  ๑ึึึผู้เรียนอาชีวศ กษามีความรู้ความสามารถึึมีทักษะอาชีพึึและคุณลักษณะ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึอันพ งประสงค์ึ 

เป้าประสงค์ที่  ๒  ึชุมชนสังคมึได้รับการบริการและพัฒนาด้วยกลไกการอาชีวศ กษาึอย่างทั่วถ ง 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึและมีประสิทธิภาพึ 

เป้าประสงค์ที่  ๓   มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักบริหารจัดการึบ้านเมือง 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึที่ดีึ 

เป้าประสงค์ที่  ๔   วิจัยึสร้างนวัตกรรมึพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย   

“ทักษะสร้างสรรค์   มุ่งม่ันบริการ” 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

“พัฒนาอาชีพสู่สากล   พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” 
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เจดีย์ประจ้าวิทยาลัยฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทราึึตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกงึ ในพ้ืนที่ของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ึ(วัดเมือง)  
บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯึ ึ มีองค์เจดีย์ึ ึ ึ ซ ่งมีมานานก่อนหน้าที่จะสร้างวิทยาลัยฯึ ึ องค์เจดีย์สร้างข ้นในสมัย
รัชกาลที่ึ ึ ๔  มีลักษณะที่เรียกว่าึ “ทรงระฆัง”  เพ่ือใช้บรรจุอัฐิของพระยาวิเศษฤาไชยึ ึ (ช้าง)   ซ ่งขณะนั้นท่าน
ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองฉะเชิงเทราึพระยาวิเศษฤาไชยึเดิมชื่อึึช้างึึึ ึมีน้องชายร่วมึึบิดามารดาเดียวกันึชื่อเสือึึ
สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเก่าึ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาึ ึ ในสมัยรัชกาลึ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวึ ได้รับ
ราชการเป็นหลวงจ่าเมืองึ ครั้นถ งสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวึ ได้รับเป็นพระก าภูภักดีึึ 
รับราชการมีความดีึ ึ ความชอบึ ึ ได้เลื่อนยศเป็นพระพนมสารณรินทร์พระยาวิเศษฤาไชยึ เจ้าเมืองฉะเชิงเทราึึ
ตั้งแต่ึึณึึวันข ้นึึ๕  ค่ าึึเดือนึึ๘  ปีมะเส็งึึเอกศกึึศักราชึ๑๒๓๑ ส าหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถ ง
พระยาวิเศษฤาไชยึ ึ ค้นพบบนจาร กแผ่นเงินที่เก็บรักษาไว้ในองค์พระเจดีย์ึ ของวัดเจดีย์  อ.เมืองึ ึ จ.ฉะเชิงเทราึึ
ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้เป็นที่เคารพสักการะของเราชาวอาชีวศ กษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจดีย์คู่วิทยาลัยฯ 
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วิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทราึึจัดตั้งข ้นเม่ือปีึึ๒๔๘๑ บนเนื้อที่ึึ๔  ไร่ึึ๓  งานึึ๘๙ึึตาราง
วาในนามโรงเรียนประถมช่างทอผ้าึโดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯึเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคมึ
๒๕๑๙ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมึ ๖  ไร่ึึ๒ งานึ๓๔.๒๒ึตารางวาึึตั้งอยู่เลขท่ีึึ๑๕๔  ถนนมรุพงษ์ึึต าบลหน้าเมืองึึ
อ าเภอเมืองึึจังหวัดฉะเชิงเทรา ึรหัสไปรษณีย์ึึ๒๔๐๐๐  โดยมีประวัติความเป็นมาึดังนี้      

 วิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทราึึึได้จัดตั้งเมื่อวันที่ึึึ๙ึ  กุมภาพันธ์ึึึ๒๔๘๑   โดย 
กรมอาชีวศ กษาร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดโรงเรียนประถมช่างทอผ้าึ มีนายเสียงึ จันทรวราฑิตย์เป็นครูใหญ่ึ
การเรียนึการสอนได้ด าเนินการและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับึึดังนี้ 

 

 พ.ศ. ๒๔๘๗   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้าึรับผู้ส าเร็จชั้นประถมศ กษาปีที่ึ๔ เข้าเรียนหลักสูตร 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึช่างเย็บเสื้อผ้าจบแล้วได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศ กษาตอนต้น 

พ.ศ.  ๒๔๙๑   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทราึึเปิดสอน 
- ประโยคมัธยมอาชีวศ กษาตอนต้นึึ(ม.๓) 
- ประโยคมัธยมศ กษาตอนปลายึึ(ม.๖) 
- ประโยคมัธยมศ กษาชั้นสูงึึ(เรียนต่อจากึม. ๖  อีกึ๓ ปี) 

           พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทราึึเข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟึึเปิดสอนึึึึึึึึึ     
                               ๔ึึ แผนกึึคือ 

- แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ 
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- แผนกวิชาศิลปหัตถกรรมึึ(ไม,้หนัง,ทอ) 

ึึึึึึึึึึึพ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับเงินงบประมาณึึ๕๕๐,๐๐๐  บาทึึ(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้าง 
อาคารเรียนและห้องพยาบาลึ ึ (อาคารึ ๒)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตึ ึ เสริมเหล็กึึ
๒  ชั้นึึ   

           พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศ กษาฉะเชิงเทรา 

 พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนอาชีวศ กษาฉะเชิงเทรารวมกับโรงเรียนการช่างฉะเชิงเทราึึได้รับการยกฐานะให้
เป็นวิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทราึตามประกาศกระทรวงศ กษาธิการึึลงวันที่ึ๑  
ตุลาคมึึ๒๕๑๙  (เดิม)  เป็นวิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทราึึวิทยาเขตึ๒  โดยขยาย
การศ กษาถ งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงึึเปิดสอนึึ๒  คณะวิชาึได้รับเงิน
งบประมาณึ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาทึึ(หน ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ให้สร้างอาคารเรียนและ
ส านักงานึึคณะบริหารธุรกิจึึ(อาคารึึ๓)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กึึ๓  
ชั้นึึ๑  หลัง 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
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 พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดสอนระดับึึปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

 พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดสอนระดับึึปวช.ึ๒๐  หลักสูตรึึ๑ึึ๑/๒ ปี 

 พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทราึวิทยาเขตึ๒  แยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัยอาชีวศ กษา
ฉะเชิงเทรา 

ึึึึึึึึึึ พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนระดับึึปวส. 
๑. สาขาวิชาเลขานุการ 
๒. สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดสอนระดับึึปวช.  เพ่ิมเติม เป็นึ๔ึประเภทวิชา 
๑. สาขาวิชาพณิชยการ 
๒. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
๓. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
๔. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
และได้รับเงินงบประมาณึ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาทึ(สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้สร้างอาคาร
เรียนและปฏิบัติการึ(อาคารึ๑) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กึ๔ ชั้นึ๑ หลังึ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนระดับึึปวช.  เพ่ิมเติม 
๑. สาขาวิชาการบัญชี 
๒. สาขาวิชาเลขานุการ 
๓ สาขาวิชาการขาย 
เปิดสอนระดับึึปวส.  เพ่ิมเติม 

๑.ึสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
๒ สาขาวิชาการตลาด 
๓ สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
เปิดสอนระดับึึปวท.  เพ่ิมเติม 

๑. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
๒. สาขาวิชาการบัญชี 

           พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดสอนระดับึึปวท.  เพ่ิมเติม 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนระดับึปวส. เพ่ิมเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจึ(แทนแผนกวิชาธุรกิจการค้า
ต่างประเทศซ ่งไม่มีนักศ กษาสมัครเข้าเรียน) ได้รับเงินงบประมาณึ๔,๐๐๐,๐๐๐ึ บาทึ
(สี่ล้านบาทถ้วน)ึและใช้เงินบ ารุงการศ กษามาสมทบึึ๒,๕๑๐,๘๔๑ บาทึรวมเป็นเงินึ
๖,๕๑๐,๘๔๑  บาทึึ(หกล้านห้าแสนหน ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้สร้าง
อาคารเรียนเอนกประสงค์และส านักงานึึ(อาคารึ๔)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กึึ๔  ชั้นึึ๑  หลังึึ 
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ึึึึึึึึึึพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเงินึ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ึ บาทึ (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)ึ ึ (เงินงบประมาณึ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทึ ึ ึ เงินบ ารุงการศ กษาึ ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท) ให้สร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะศิลปกรรมึ ึ (อาคารึ๕)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กึ๕ ชั้นึึ
๑  หลัง 

          พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนระดับึึปวช.  เพ่ิมึึ๑  แผนกึึแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 ได้รับเงินงบประมาณึึ๑๖,๖๕๐,๐๐๐  บาทึึ (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้

สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ึึ(อาคารึึ๖)  มีลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กึ๖  ชั้นึึ๑  หลังึึ 

          พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอนระดับึึปวช.  อาชีวศ กษาระบบทวิภาคีึึสาขาวิชาการโรงแรม 

          พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนระดับึึปวส.  ภาคสมทบ 

  เปิดสอนระดับึึปวช.  อาชีวศ กษาระบบทวิภาคีึึสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

         พ.ศ.  ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับึึปวส.  สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ 

   เปิดสอนระดับึึปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ึึ(ม.๖)   

         พ.ศ.  ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับึึปวช.ึ(ทวิภาค)ีึสาขาธุรกิจอุตสาหกรรม 

         พ.ศ.  ๒๕๔๖ เปิดสอนระดับึึปวส.ึ(ทวิภาค)ีึสาขาวิชาอาหารและโภชนาการึ(เบเกอรี่) 

         พ.ศ.  ๒๕๔๗ เปิดสอนระดับึึปวช.ึสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   เปิดสอนระดับึึปวช.ึสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
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พ.ศ. ๒๕๕๓    
 ๑. รางวัลระดับเหรียญทองึสถานศ กษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 และการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศ กษาึ๓D  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๒.ึรางวัลชนะเลิศึ“ออเดิร์ฟึเพื่อสุขภาพ”ึในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพึึึึึึึึึ 
 ระดับชาติึึครั้งที่ึึ๒๐ึประจ าปีการศ กษาึึ๒๕๕๓   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๓. รองชนะเลิศึึึผลงานการประดิษฐ์กระเช้าดอกไม้สดประดิษฐ์ึึส านักงาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศ กษา 
 ๔. รางวัลชมเชยึการจัดดอกไม้ลอบบี้โรงแรมึในงานวันครูโลก ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศ กษา 
 ๕.ึรางวัลรองชนะเลิศึึกีฬาแบดมินตันึประเภทคู่ผสมึในการแข่งขันกีฬาเกมส์ ระดับชาติ 
 ครั้งที่ึ๑๐ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา 
 ๖. รางวัลรองชนะเลิศึึการประกวดร้องเพลงไทยสากลึ(สตริง)ึชายึในงานประชุม 
 ทางวิชาการึองค์การวิชาชีพึระดับชาติึครั้งที่ึ๒๐ึประจ าปี  การศ กษาึ๒๕๕๓   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๗.ึรองชนะเลิศอันดับ ๑ึึการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกึในงานแข่งขัน 
 ทักษะวิชาชีพระดับภาคึึภาคตะวันออก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา 
 ๘. รางวัลชนะเลิศึการประดิษฐ์เครื่องแขวนประเภทพวงกลางึึในงานแข่งขันทักษะ 
 วิชาชีพระดับภาคึึึภาคตะวันออกึส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๙. รางวัลชนะเลิศึสิ่งประดิษฐ์ึเพ่ือการประกอบอาชีพึ“เครื่องย่างขนมจากอัตโนมัติ” 
 ในงานแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ึระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 ๑๐. รางวัลเหรียญเงินึระดับึปวส.  ด้านบัญชีึึและรางวัลเหรียญเงินด้านภาษาอังกฤษึึ 
 ในการแข่งขันทักษะสัปดาห์วิชาการประจ าปีการศ กษา ๒๕๕๓ึณึมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 ๑๑. รางวัลรองชนะเลิศึอันดับที่ึ๒ึในการประกวดค ากลอนึTO BE NUMBER ONEึึ 
 ประเภทชุมชนึจังหวัดฉะเชิงเทราึึปีึ๕๓ 
 ๑๒. รางวัลชนะเลิศึในการเข้าร่วมแข่งขันการท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปึระดับึปวส. 
 ๑๓. รางวัลชนะเลิศึในการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายตลาดโบราณึนครเนื่องเขต 
 ๑๔. รางวัลเหรียญทองึระดับึปวช. ด้านบัญชีึึการแข่งขันทักษะสัปดาห์วิชาการ 
 ประจ าปีการศ กษาึึ๒๕๕๓ึึณึึมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 ๑๕. รางวัลรองชนะเลิศึการประดิษฐ์บายศรีปากชามึในงาน“วันปิยมหาราชร าล กปีึ๕๓” 
 ๑๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ึึการแข่งขันการร้อยตัวกระแตติดกิ่งไม้งานึ“วันปิยึ 
 มหาราชึึร าล กึปีึ๕๓” 
 ๑๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ึในการเข้าร่วมแข่งขันึDi Asil Presentation Contest  
 ๒๐๑๐ึ ในกิจกรรม Yamaha Campus Tour ๒๐๑๐ 
 ๑๘. รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการสอนึE-learningวิชาึดอกไม้สดึ๑ึปีการศ กษาึึ๒๕๕๓ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ ๑๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ึึการแข่งขันทักษะการจัดกระเช้าเทิดพระเกียรติในงาน 
 “แผ่นดินของเราึอาชีวึสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพลึณึถนนลูกหลวง 
 กระทรวงศ กษาธิการ 

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ 
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๒๐. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  ที่มีผลงานดีเด่นึประจ าปี 
 การศ กษาึ๒๕๕๓ึ(นางสุวรรณีึึพุกภิญโญ) 
 ๒๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของคุรุสภาึึประจ าปีการศ กษาึ๒๕๕๓ึึกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยีึึ(นางสุวรรณีึึพุกภิญโญ) 
 ๒๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การแข่งขันการท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   
 ณึวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 
พ.ศ. ๒๕๕๔    

 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความทันสมัยใน 
 สาขาคหกรรมศาสตร์ึึึ(นางสุวรรณีึึพุกภิญโญ) 
 ๒. รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความทันสมัยใน 
 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกายึึึ(นางรัตนาึึบ ารุงวงศ์ึและึนางสาวอรพรรณึึคงพันธุ์)ึ                   
 ๓.ึโล่รางวัลึึ๑ึรางวัลล้านความดีึเทิดไท้องค์ราชันย์ึึ(นางสุวรรณีึึพุกภิญโญ) 
 ๔. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระดับอาชีวศ กษา 
 ทั่วประเทศึครั้งที่ึ๒ึ ณึวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 ๕. รางวัลชนะเลิศ Lipsing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
 ภาคตะวันออกึึส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ ึึ 
 ๖. รางวัลชนะเลิศ  Animation   ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกึึ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๗. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง   ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ระดับภาค ภาคตะวันออกึส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๘. รางวัลชนะเลิศ   ออเดิร์ฟปลาเพ่ือสุขภาพ  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพึระดับชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึที่จังหวัดเชียงราย 
 ๙. รางวัลชนะเลิศ   Thai Fusion Set ึในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพึึระดับชาติ 
 ส านักคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ที่จังหวัดระยองึ  
 ๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ึึเขยีนแผนธุรกิจ  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพึระดับภาค 
 ภาคตะวันออกึส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา ึ  
 ๑๑.ึรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ึมารยาทไทยึในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพึระดับภาค 
 ภาคตะวันออกึส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา 
 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
รางวัลระดับประเทศ 

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ึการลงบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปึระดับึปวส. 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษาร่วมกบบริษัทคริสตอลซอฟท์ึจ ากัด(มหาชน) 
 ณึวิทยาพณิชยการเชตุพน 
 ๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ึ(ระดับเหรียญทอง)สุนทรพจน์ภาษาจีนกลางการประชุมทางวิชา 
 การองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยึณึโรงแรมสตาร์ึจังหวัดระยอง 
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๓. รางวัลชมเชยึประกวดึLipsing Dancerไทยลูกทุ่งึการประชุมทางวิชาการองค์การ 
 วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยึณึโรงแรมสตาร์ึจังหวัดระยอง 
 ๔.  รางวัลชมเชย (ระดับเหรียญเงิน)ึได้แก่ึสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษึการประชุมทางวิชาการ 
 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยึณึโรงแรมสตาร์ึจังหวัดระยอง 
 ๕. รางวัลชมเชยึการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษึการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพใน 
 อนาคตแห่งประเทศไทยึณึโรงแรมสตาร์ึจังหวัดระยอง 
 ๖.ึรางวัลชมเชย (ระดับเหรียญทองแดง)ึประกวดมารยาทไทยึการประชุมทางวิชาการ 
 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยึณึโรงแรมสตาร์ึจังหวัดระยอง 
 ๗. รางวัลชมเชย ๒ (เหรียญเงิน)ึการแข่งขันท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปึ(ปวส.) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษาร่วมกับบริษัทคริสตอลซอฟท์ึจ ากัดึ(มหาชน) 
 ณึวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 รางวัลระดับภาคการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยึ 
 ณึึโรงแรมสตาร์ึึจังหวัดระยอง 
 ๘. รางวัลชนะเลิศึึการประกวดึึLipsing  Dancer 
 ๙. รางวัลชนะเลิศึึการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
 ๑๐. รางวัลชนะเลิศึึการลงบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปึึระดับึึปวส. 
 ๑๑. รางวัลชนะเลิศึึการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ึึระดับึึปวช. 
 ๑๒. รางวัลรองชนะเลิศึึอันดับึึ๑ึึการประกวดมารยาทไทย 
 ๑๓. รางวัลรองชนะเลิศึึอันดับึึ๑ึึการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๑๔. รางวัลรองชนะเลิศึึอันดับึึ๑ึึการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 รางวัลระดับจังหวัด/ชุมชน 
 ๑๕. รางวัลชนะเลิศึึการลงบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปึึระดับึปวส.ึึส านักงาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศ กษาร่วมกับบริษัทคริสตอลซอฟท์ึึจ ากัดึึ(มหาชน) 
 ๑๖. รางวัลชนะเลิศึึการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ึึระดับึึปวช. 
 ๑๗. รางวัลชนะเลิศึึสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 ๑๘. รางวัลชนะเลิศึึประกวด Lipsing  Dancerึึไทยลูกทุ่ง 
 ๑๙. รางวัลชนะเลิศึึสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 ๒๐. รางวัลชนะเลิศึึการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๒๑. รางวัลชนะเลิศึึประกวดมารยาทไทย 

22. รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันทักษะบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ึึึ 
23. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ึึ 
24.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีึึึึึึึึ 
25. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1ึึึการแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีึึึึึึึึ 
26. รางวัลชนะเลิศ     การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
27. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษึึึึึ 
28. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 
29. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 
30. รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย 
31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่าเรื่องนิทานพ้ืนบ้าน 
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32. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาจีน 
33. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
34. รางวัลชนะเลิศ การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
35. รางวัลชนะเลิศ Thai  Fusion  Set 
36. รางวัลชนะเลิศ วาดภาพเหมือน 
37. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาหารว่างโดยใช้วัตถุดิบจากเผือก 
38. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอาหารหัวข้อึึThai  Fusion  Set 
รางวัลที่ได้รับ ระดับชาติ  ประจ้าปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ้าเภอศรีราชา  
1. เกียรติบัตรเข้าร่วมงานบริการชุมชนึR-Service ผ่านเกณฑ์ประเมินึ         ระดับดีมาก   
2. เกียรติบัตรึรางวัลกิจกรรมทดสอบก าลังใจดีเด่นึ    ระดับเหรียญทองึ  
3.ึเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมเดินทางไกลดีเด่นึ    อันดับที่ึ๑ึ   ึึึึึึ 
4. โล่รางวัลึ“กองลูกเสือวิสามัญหญิงดีเด่น”  ึึึ ึึึึึึ 
5.ึโล่รางวัลึ“กิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น”  

 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
รางวัลระดับภาค  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยึึ 

 ระดับภาคึตะวันออกและกรุงเทพมหานครึณึึโรงแรมสตาร์ึึจังหวัดระยอง 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
 ๑. รางวัลที่ ๒ึึการแข่งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีึึระดับึปวส. 
 ๒. รางวัลที ่๓ึึการแข่งขันทักษะึ“The Maketing Challenge” ระดับึปวช 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๑. รางวัลที่ ๒ึึึการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติจัดลงภาชนะึ ระดับึปวช. 
๒. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระล กส าหรับตกแต่งบ้าน รึะดับึปวส. 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
๑. รางวัลที่ ๓ึึการแข่งขันทักษะการวาดสีน้ าหุ่นนิ่งึ ึระดับึปวช. 
๓.  รางวัลที่ ๒ึึ การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป 
ทักษะพื้นฐาน 
๑. รางวัลที ่๒ ึึทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษึ(English Public 
Speaking Contest) 
๒. รางวัลที่ ๒ึึทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษึ(Demonstration 
Contest) 
๓. รางวัลที่ ๒ึึการแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากลึ(สตริง)ึหญิง 

 
                      รางวัลระดับจังหวัด/ชุมชน 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
๑. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับึปวช. 
๒. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีึึระดับึปวส. 

  3. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ึึระดับึปวช. 
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๔. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ึึระดับึปวช. 
๕. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจึระดับึปวส. 
๖. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะึ“The Maketing Challenge” ระดับึปวช 
ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
๑. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือย าและอาหารจานหลักึึึึึึึึึึึึึึึึ 
๒. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักึ 
จากปลาดุก 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๑. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติจัดลงภาชนะึระดับึปวช. 
๒. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระล กส าหรับตกแต่งบ้าน รึะดับึปวส. 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
๑. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการวาดภาพเหมือนึ ระดับึปวช. 
๒. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการวาดสีน้ าหุน่นิ่งึ ึระดับึปวช. 
๓.  รางวัลชนะเลิศึึ การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูปึ 
๔. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะงานออกแบบึ๒DึAnimation ภายใต้แนวคิดึึึ 
ึ(Concept) เชิญชวนเรียนอาชีวะ ระดับึปวส. 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการออกแบบึWeb Page ระดับึปวส. 
๒. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะประกวดึAnimation ระดับึปวส. 
ทักษะพื้นฐาน 
๑. รางวัลชนะเลิศึึทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษึ(English Public  
 Speaking Contest) 
๒. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนึึ 
๓.รางวัลชนะเลิศึทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษึ(Demonstration Contest) 
๕. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันประกวดการเล่านิทานพ้ืนบ้านึ 
๖. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากลึ(สตริง)ึหญิง 
๗. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่งึหญิง 
๘. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันการประกวดดนตรีไทยึ(ขิม)ึ“ประเภทเดี่ยว”ึ 
๙. รางวัลชนะเลิศึึการแข่งขันการประกวดดนตรีไทยึ(ระนาด)ึ“ประเภทเดี่ยว” 

การแข่งขันทักษะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๑. ประเภทท่ี ๓ึสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปึ(น้ ายาปรับผ้านุ่มมะละกอชีวภาพ) 
๒. ประเภทท่ี ๖ึสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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                                                 ึึึนางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ 
           ผ ู้อ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

ึึึึึึึึึึึึึึึ 

 
 
นางเสาวลักษณ์ บุญบ้ารุงึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ ึึนายช้านาญ แสงทอง 

                   รองผ ู้อ้านวยการฝ ่ายวิชาการ                       รองผ ู้อ้านวยการฝ ่ายพ ัฒนากิจการนักเร ียน  
 
 

 

 

 

 
 
 

 
                     นางยุพา พ ุกสวัสดิ์                                         นางปนัดดา กิตต ิวงศ์ธรรม 
     รองผ ู้อ้านวยการฝ ่ายแผนงานและความร ่วมมือ                  รองผ ู้อ้านวยการฝ ่ายบร ิหารทร ัพยากร                     
 
 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ปี พ.ศ. ชือ่สถานศึกษา ชือ่ผู้บริหารสถานศ ึกษา 

2481 - 2487 โรงเรียนประถมช่างทอผ้า นายเสึียงึึึึึึึึึึึึึ จันทรวราฑิตย์ 

2487 - 2509 โรงเรียนเย็บเสึื้อผ้า นางสมบูรณ์ศรีึึึึึึ ศุภวรรณ์ 

2509 - 2512 โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชึิงเทรา นางสาวอรทัยึึึึึึึ จันทรสถาพร 

2512 - 2519 โรงเรียนอาชึีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางสาววึัชรีึึึึึึึึึึกนิษฐสวึัสดิ์ 

2519 - 2522 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา วึึิทยาเขตึ2 นายคัมภีรย์ึึึึึึึึึึ รัตนโชติ 

2522 - 2523 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา วึึิทยาเขตึ2 นายทองพึูนึึึึึึึึึึรวมทรัพย์ 

2523 - 2526 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางสาวอรทัยึึึึึึึ จันทรสถาพร 

2526 - 2530 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางสาวสาราญึึึึึึศิริฤกษ์ 

2530 - 2536 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางสาวสุทินึึึึึึึึึสวุรรณมาศ 

2536 - 2538 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางอำนวยึึึึึึึึึึึศิริมาศ 

2538 - 2540 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางวึันเพ็ญึึึึึึึึึึ จิตต์เจรึิญธรรม 

2540 - 2545 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางกนษิฐาึึึึึึึึึึ วึัฒนฉัตร 

2545 - 2554 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางพึัชราภรณ์ึึึึึึ ไชยนาม 

2554 - 2554 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นายสึุริยะึึึึึึึึึึึึ จิตรพิไลเลึิศ 

2554 - 2556 วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา ดร.อรสาึึึึึึึึึึึึึ รามโกมึุท 

2556 -ึปัจจุบัน วึิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชึิงเทรา นางนวลอนงค์ึึึึึึึธรรมเจรญิ 

 
 

 

 

 

รายนามผู้บริหารสถานศ ึกษา 



14 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษา  2557 

หลึักสูตรที่จัดการเรียนการสอน มึีดังนี้ 
1. หลึักสูตรประกาศนียบัตรวึิชาชึีพ (ึปวช.) 
2. หลึักสูตรประกาศนียบัตรวึิชาชึีพชึั้นสึูง (ึปวส.) 
3. หลึักสูตรระยะสั้น 
4. หลึักสูตรประกาศนียบัตรวึิชาชึีพชึั้นสึูง (ึปวส.)ึ MEP (Mini English Program) 

โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นึ3ึระบบึได้แก 
1. การจัดการเรียนการสอนในระบบ 
2. การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ 
3. การจัดการเรียนการสอนทวิภาค ี

1. การจัดการเรียนการสอนในระบบ 
1) หลักสูตรประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอน 3 ประเภทว ิชา 

1.1ึประเภทวึิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวึิชาพณิชยการ เึปิดสอนึ4ึสาขางานึได้แก่ 

-  สาขางานการบัญชี 
-  สาขางานการขาย 
-  สาขางานการเลขานุการ 
-  สาขางานคอมพึิวเตอรธ์ึุรกิจ 

1.2ึ ประเภทวึิชาคหกรรม 
สาขาวึิชาผ้าและเครือ่งแต่งกายึ เปิดสอนึ2ึสาขางานึได้แก ่

-  สาขางานตัดเย็บเสึื้อผ้า 
- สาขางานออกแบบเสึื้อผ้าึสาขาวึิชาอาหาร

และโภชนาการ เึปิดสอนึ1ึสาขางานได้แก 
-  สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สาขาวึิชาคหกรรมการผลึิต เึปิดสอนึ1ึสาขางานได้แก่ 
- คหกรรมการผลิต 

1.3ึ ประเภทวึิชา
ศิลปกรรม 

สาขาวึิชาศิลปกรรมเปิดสอนึ3ึสาขางานึได้แก่  
-  สาขางานการออกแบบ 
-  สาขางานวึิจิตรศลิป์ 
-  สาขางานคอมพึิวเตอร์กราฟึิก 

 

 

 

หลักส ูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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2) หลักสูตรประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพช ั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอน 3 ประเภทว ิชา 
2.1ึประเภทวึิชา

บริหารธึุรกิจึ
สาขาวึิชาการบัญชี 

เปิดสอนสาขางานการบัญชี 
เปิดสอนสาขางานการบัญชีึึ MEP (Mini English Program) 

สาขาวึิชาการตลาด 
เปิดสอนสาขางานการตลาดึ 

ึึสาขาวึิชาการเลขานุการ 
เปิดสอนสาขางานการเลขานุการ 

สาขาวึิชาคอมพึิวเตอรธ์ึุรกิจ  ึ
ึ เปิดสอนสาขางานเทคโนโลยึีสานึักงานึ 
เปิดสอนสาขางานเทคโนโลยึีสานึักงานึ MEP (Mini English 
Program) 

2.2ึ ประเภทวึิชาคหกรรมึสาขาวึิชาเทคโนโลยึี
ผ้าและเครือ่งแต่งกาย 

เปิดสอนสาขางานธึุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
สาขาวึิชาอาหารและโภชนาการ 

- 
สาขาวึิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

เปิดสอนสาขางานธึุรกิจงานประดิษฐ์ 
2.3ึ ประเภทวึิชาศิลปกรรมึ

สาขาวึิชาการออกแบบ 
เปิดสอนสาขางานออกแบบนิเทศ

ศึิลปึสาขาวึิชาคอมพึิวเตอร์กราฟึิก 
เปิดสอนสาขางานคอมพึิวเตอร์กราฟึิกอาร์ต 

 
 

2. การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ 
1) หลักสูตรประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการศ กษาสาหรึับผึู้ประกอบอาชึีพหรือผู้มีงานทา 

ตามความต้องการของผู้เรึียนึ โดยเปิดสอนตามสาขางานในหลึักสูตรประกาศนียบัตรวึิชาชึีพึ(ปวช.)ึปกติึ
ที่ึวึิทยาลัยฯึจัดการเรียนการสอน 

2) หลักสูตรประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพช ั้นสูง (ปวส.) จัดการศ กษาสาหรึับผึู้ประกอบอาชึีพหรือผู้มี 
งานทาึ ตามความต้องการของผู้เรึียนึ โดยเปิดสอนตามสาขางานในหลึักสูตรประกาศนียบัตรวึิชาชึีพชึั้นสึูงึ(ปวส.) 
ปกติึ ที่วิทยาลึัยฯึจึัดการเรียนการสอน 

3) หลักสูตรระยะส้ัน จัดฝึ กอบรมวึิชาชึีพึ108ึอาชึีพึและหลึักสูตรหลากหลายตามความ
ต้องการของชุมชนึและสถานประกอบการ 

 

 

 



16 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

 

3. การจัดการเรียนการสอนทว ิภาคี 
1) หลักสูตรประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวึิชาพาณิชยกรรมึ สาขาวิชาพณิชยการ เึปิดสอนึ1ึสาขางานึได้แก 
- สาขางานธึุรกิจค้าปลีก รึว่มกึับบริษัทึซีพีึออลล์ึจากัดึ(มหาชน) 

และึบริษัทึปตท.ึบริหารธึุรกิจค้าปลีกึจากัด 
2) หลักสูตรประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพช ั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวึิชาบริหารธึุรกิจึ สาขาวึิชาการจัดการธึุรกิจค้าปลีก เึปิดสอนึ2ึสาขางานึได้แก่ 
- สาขางานธึุรกิจร้านสะดวกซึื้อ รึึ่วมกึับบริษัทึซีพีึออล์ึจ ากัดึ(มหาชน) 
-  สาขางานธึุรกิจซปุเปอร์เซ็นเตอร์ึ ร่วมกึับบริษัทึบิ๊กซีึ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ึ จ ากัด 
-  สาขาอาหารและโภชนาการ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
                    ประเภทวิชา 
รายละเอียดวิชา 

พณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม 
ทวิภาคี ปวช ปวส ปวช ปวส ปวช ปวส 

๑.ึหมวดวิชาทักษะชีวิต(ปวช)  
ึึึึหมวดวิชาสามัญ(ปวส) 

ไม่น้อยกว่า 
22 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
22 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
21 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
22 

หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 
21 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
22 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
21 

หน่วยกิต 

๒.ึหมวดวิชาทักษะชีพ ไม่น้อยกว่า 
72 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
71 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
58 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
71 

หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 
58 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
71 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
58 

หน่วยกิต 

๓.ึหมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 
10 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
10 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
6 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
10 

หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 
6 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
10 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
6 

หน่วยกิต 

๔.ึฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
- 

หน่วยกิต 

๕.ึกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
36 

ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 
36 

ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 
120 
ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 
36 

ช่ัวโมง 
 

ไม่น้อยกว่า 
120 
ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 
36 

ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 
120 
ช่ัวโมง 

รวม 104 103 85 103 85 103 85 
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รายชื่อข้าราชการครู-พลเรือน ปฏิบัติราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 

ผู้บริหาร    
1 นางนวลอนงค ์ ธรรมเจริญ ผู้อ านวยการ คอ.ม.ึการบรหิารอาชีวศ กษา ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

2 นางเสาวลักษณ ์ บุญบ ารุง 
ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการึ
คศ.2 

บธ.ม.ึบริหารธุรกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

3 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม 
ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 
คศ.2 

คอ.ม.ึเทคโนโลยีเทคนิคศ กษา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

4 นายช านาญ แสงทอง 
ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 
คศ.2 

คอ.ม.เทคโนโลยีการศ กษาทางการ
อาชีวศ กษาและเทคนิคศ กษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศ กษา 

5 นางยุพา พุกสวัสดิ ์
ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการึ
คศ.3 

ค.อ.ม.ึการบรหิารอาชีวศ กษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์    
6 นางเฉิดโฉม สังขนันท์ ครูึคศ.ึ3 วท.ม.ึวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

7 นายกรีฑาพล พุกภิญโญ ครูึคศ.ึ2 กศ.บ.ึพลศ กษา 
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศ กษา 

8 นางสาวสมศร ี เตชะมา ครูึคศ.2 คอ.ม.การบริหารอาชีวศ กษา ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

9 นางสาวศศิมา กานยะคามิน ครูึคศ.3 คอ.ม.การบริหารอาชีวศ กษา 
หัวหน้างานวิจัยึนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

10 นางสาวศิริพรรณ ์ อังอนันท์ ครูึคศ.2 ค.บ.ึภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
11 นางอรนุช กัณหะสุต ครูึคศ.2 ค.บ.ึภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
12 นางอุษาพศินี มุ่งจงรักษ์ ครูึคศ.2 กศ.บ.ึชีววิทยา หัวหน้างานความร่วมมือ 

13 นางสาวทัศนีย ์ แก้วสมน ก ครูึคศ.3 กจ.ม.ึการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
หัวหน้างานประกันคณุภาพและ
มาตรฐานการศ กษา ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ศูนย์บ่อมเพาะวสิาหกิจฯ 

14 นางจิรด ี ประยรูศิร ิ ครูึคศ.3 ค.ม.วิจัยการศ กษา หัวหน้างานครูที่ปร กษา 
15 นางพรทิพา มูลแก้ว ครูึคศ.2 กศ.ม.ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
16 นางสุพร ไวยกิจจา ครูึคศ.2 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานทะเบียน 

17 นางสาววนิดา ซันเฮม ครูึคศ.1 วท.ม.ึระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

18 นายอธิวัตน ์ แน่นหนาวินนท์ ครูึคศ.2 คอ.ม.คอมพิวเตอร์ศ กษา ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
19 นางสมร แจ้งกูล ครูึคศ.1 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

สาขาวิชาบัญชี    

20 นางจารุวรรณ เทวกุล ครูึคศ.3 บธ.บ.ธุรกิจศ กษา-การบัญชี 
หัวหน้าสาขางานการบัญช ี
ผู้ควบคุมธนาคารโรงเรียน 

ข้อมูลบุคลากร 
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21 นางสาวอุบลวด ี โล่สุวรรณ ์ ครูึคศ.3 บธ.ม.บริหารธุรกิจ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศ กษา 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

22 นางสาวอัจฉรา มานะอริยกลุ ครูึคศ.2 บธ.ม.การเงินและการธนาคาร หัวหน้างานการเงิน 

23 นางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข ครูึคศ.2 ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน 
หัวหน้างานบัญชี 
 

24 นางสาวรัชนี ไชยประเสริฐ ครูึคศ.2 บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บญัชีการเงิน) หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

25 นางสาวมาลิน ี วชิราภากร ครูึคศ.2 
ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน
อาชีวศ กษา 

หัวหน้างานบุคลากร 

26 นางมริษฎดา บุษด ี ครูผู้ช่วย บธ.ม.ึึการจัดการทั่วไป หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่
การศ กษาผู้ชว่ยหวัหนา้งานประกันคุณภาพฯ 

27 นางสาวอรุณ ี ขันทอง ครูึคศ.1 บธ.บ.ธุรกิจศ กษา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศ กษา 
สาขาวิชาการตลาด    

28 นายวรพจน ์ วงษาราษฎร ์ ครูึคศ.2 บธ.บ.ึการตลาด หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
29 นายธวัชชัย กนกโศภิต ครูึคศ.2 กศ.บ.ึธุรกิจศ กษาึ(การตลาด) ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

30 นางสุกัญญา จันทร์รัศม ี ครูึคศ.3 
บธ.บ.ึอุตสาหกรรมบริการ 
(การโรงแรม) 

หัวหน้าหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

31 นางอาทิตยา เย็นอ่วม ครูผู้ช่วย ศศ.บ.ึการจัดการทั่วไป ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

32 นางสาวสวิด ี วัฒนะบุตร ครูึคศ.2 บธ.ม.ึบริหารธุรกิจ 
หวัหน้างานพฒันาหลกัสตูรการเรียน
การสอน 

33 นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศร ี
ครูผู้ช่วย 
 

ศศ.บ.ึเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
 

34 นางสาวธารทิพย ์ ศรีปะโค 
ครูผู้ช่วย 
 

บธ.บ.ึการตลาด 
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศ กษาระบบทวิ
ภาค ี

สาขาวิชาเลขานุการ    

3๕ นางสาวนันทา เกียรติก าจร ครูึคศ.3 
คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศ กษา 

หัวหน้าแผนกเลขานุการ 

36 นางพัชราภรณ ์ พุกกะณะสุต ครูึคศ.2 กศ.ม.ึธุรกิจศ กษา 
หัวหน้างานส่งเสริมผลติผลึการคา้ 
ประกอบธุรกิจ 

37 นางสาวบันจง โอสถานนท ์ ครูึคศ.3 บธ.บ.ึการเลขานุการ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

38 นางณัฎฐา วันมูล ครูึคศ.2 ศศ.บ.ึการจัดการทั่วไป ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

39 นางสวุรรณา วรรณชัย ครูึคศ.3 ค.บ.ึธุรกิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    

40 นางวิชุดา วงษาราษฏร ์ ครูึคศ.2 
วท.ม.การศ กษาวิทยาศาสตร์ึ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

41 นางสาวอารีรตัน ์ พานิชย์ ครูผู้ช่วย ค.อ.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลย ี หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
42 นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง ครูึคศ.2 ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
43 นางทิพย์สุคนธ ์ คลังเกษม ครูึคศ.1 บธ.บ.ึคอมพิวเตอร์ธุรกจิ หัวหน้างานพัสด ุ
44 นายกนก แก้วมณ ี ครูึคศ.1 คบ.ึคอมพิวเตอร ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
45 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ครูึคศ.2 วท.บ.ึคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานอาชีวศ กษาระบบทวิภาคี 
46 นายสมปราชญ ์ วงศ์วัชรสวัสดิ ์ ครูึคศ.1 วศ.บ.ึวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรยีนการสอน 

47 นางสาวอ าภา หอมบุปผา ครูผู้ช่วย วท.บ.ึวิทยาการคอมพิวเตอร ์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนฯ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค    
48 นายนิรันดร จันทร์รัศม ี ครูึคศ.3 ศษ.บ.ศิลปกรรมึ(ออกแบบ) หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิ 
49 นางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ ครูผู้ช่วย วท.บ.ึสื่อนฤมิต ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียนฯึ 

       สาขาวิชาออกแบบ    

50 นายนิพนธ ์ ชิงชัย ครูึคศ.2 ศษ.บ.ึึออกแบบตกแต่งภายใน 
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ หัวหนา้
งานึอาคารสถานท่ี 

       สาขาวิชาวิจิตรศิลป์    

51 นางพรนภัส เทพพิพัฒน์ ครูึคศ.2 ศษ.บ.ึึศิลปภาพพิมพ ์
หัวหน้าสาขางานวิจิตรศลิป์ึผู้ช่วย
หัวหน้างานบุคลากร 

52 นายนิวัตร สมค า ครูึคศ.3 กศ.บ.ึึศิลปศ กษา หัวหน้างานปกครอง 
       สาขาวิชาผ้า ฯ    

53 นางรัตนา บ ารุงวงศ์ ครูึคศ.3 คศ.บ.ึผ้าและเครื่องแต่งกาย 
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแตง่
กายึผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บม่เพาะฯ 

54 นางวัชรินทร์ สุขเจรญิ ครูึคศ.2 คศ.บ.ึคหกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

55 นางอรพรรณ คงพันธุ ์ ครูึคศ.3 คศ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนึ
นักศ กษา 

56 นางจันทน ี จันทรศร ครูึคศ.3 คศ.ม.ึคหกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    

57 นางกนกอร นันตะธนะ ครูึคศ.2 ศษ.บ.ึคหกรรมศาสตร ์

หัวหน้าสาขางานอาหารและ
โภชนาการ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าึประกอบธรุกิจ 

๕๘ นางวิจิตรา สิงขรวัฒน์ ครูึคศ.2 
ศศ.ม.ึคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
ชุมชน 

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 

59 นางสาวดุษฏ ี น้อยใจบุญ ครูึคศ.3 กศ.ม.ึการศ กษาผู้ใหญ ่ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป    

60 นางสุวรรณ ี พุกภิญโญ ครูึคศ.3 คอ.ม.ึการบรหิารอาชีวศ กษา หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร ์

61 นางสาวลักษณา นุ่มเจรญิ ครูึคศ.3 
คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศ กษา 

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

62 นางยุวดี ตาปนานนท์ ครูึคศ.2 คศ.บ.คหกรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนึ
นักศ กษา 

63 นางณัฐสุดา พิพุฒิไกร ครูึคศ.3 คอ.ม.ึการบรหิารอาชีวศ กษา 
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าึประกอบธรุกิจ 

64 นางรัตนกาญจน ์ รัตนประดิษฐ์ ครูึคศ.1 คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศ กษา 
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรกมและ
บริการึึผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนึนักศ กษา 

65 นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ ์ ครูึคศ.1 
ศศ.บึคหกรรมศาสตรเ์พื่อพัฒนา
ชุมชน 

หัวหน้างานโครงการพเิศษและการ
บริการชุมชน 

พนักงานราชการ    
1 นายเดชอุดม พาด ี - คบ.ึสังคมศ กษา ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

2 นางสาวพิไลวรรณ 
ชุมพร 
 

- 
วท.บ.ึเคม ี
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมึและ
สิ่งประดิษฐ ์

3 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขถนอม - ศศ.บ.ึการจัดการทั่วไปึ(บัญช)ี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 
1 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล คบ.ึึภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ 
2 นางสาวนิยดา ข าเหม คบ.ึึสังคมศ กษา ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศ กษา 
3 นางสาวอัญรินทร ์ พรภัทร์กุลนันท์ วท.บ.ึเทคโนโลยีการจดัการ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศ กษาระบบทวิภาค ี

4 

นางเมโลเจน พงษ์ประสิทธ์ิ Banchelor of Science in 
Business Administration  
Banchelor of Science in 
CommerceBASA 

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดึ 

5 นางสาวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม ศศ.บ.ึการจัดการทั่วไป ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

6 
ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภาพ บุญม ี คบ.คอมพิวเตอรศ์ กษา ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผลึ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนึนักศ กษา 
7 นางสาวสุภาพรรณ มาลัย วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
8 นายปุณณรตัน์ึึ ศรีจุลฮาต คบ.คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 

9 
นายภักดิ์ชนก ศรีทรง คอ.ม.ึเทคโนโลยี

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยงานหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

10 Miss Dyna Acosta BS.of Science in Commerce ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดึ 

11 
นางสาวพัชรา ทองเหลื่อม บธ.บ.ึธุรกิจศ กษาึ– เลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลึการค้าฯ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

12 
นายพัลลภ ชินสีนวน คบ.คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดและประเมินผล 
13 นางสาวหทัยรัตน ์ บุญมานวงค ์ คอ.บ.ึศิลปอุตสาหกรรม ผู้ช่วยงานหัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 

14 นางสาวรสจรินทร ์ ชมจิตร บธ.ม.การจดัการ ผู้ช่วยงานหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน 

15 นายฉัตรชัย เนียรมงคล บธ.บ.ึการจัดการทั่วไป ผู้ช่วยงานหัวหน้างานประกันคณุภาพฯ 
16 นางสาวอัญชล ี พรหมบงค ์ คอ.บ.ึศิลปอุตสาหกรรม ผู้ช่วยงานหัวหน้างานอาคารสถานที ่

17 
นางสุภาภรณ์ึึึึึึึึึึึึ บูรณะวงศ์

ตระกลู 
บธ.บ.บริหารธรุกิจึแขนงวิชาการบัญชี ผู้ช่วยงานหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนึ

นักศ กษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปร กษา 
18 นางปุณณสิริึึึึึึึึึึึ  เทียนชัยสุธารตัน ์ บธ.บ.การจัดการ ผู้ช่วยงานหัวหน้างานครูที่ปร กษา 

19 
นางสาวอรุณศร ี ใหญ่สูงเนิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยึนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ ์

20 
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต คอ.บ.ึศิลปอุตสาหกรรม ผู้ช่วยงานประชาสมัพันธ์ 

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนึการสอน 

21 
นางสาวสุรีวรรณ ทองสุธ ี คอ.บ.ึคอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูฯ และงานประกัน

คุณภาพฯ 
22 นางสาวอภิญญา คุ้มวงศ์นาม บธ.บึการบัญช ี ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ

 

 

 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างช่ัวคราว  (ครูจ้างสอน)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 
1 นางสาวนฤมล มโนอ่ิม ศศ.บ.การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
2 นางสาวศศิธร ประยรูสุข ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานและงบประมาณ 
3 นางสาวภัทรพร ประยรูสุข ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
4 นายปฐมพงษ ์ ประทุมทอง ปวส.คอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
5 นางสาวช าเรือง นพพวง ปวส.การบญัช ี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 
6 นางสาวสุดารัตน ์ รุ่งสะอาด ปวส. คอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 
7 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณผ่อง ปวส.การบญัช ี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
8 นางสาววราภรณ ์ สัญจรดง บธ.บ.ึบริหารธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
9 นางสาวปทุมวด ี โสภาธร ปวส.ึการบัญชี เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
10 นางสมน ก คดีธรรม ป.ึ4 คนงาน 
11 นางสาวชมพูนุช เนตรโรจน ์ ปวส.ึคอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 
12 นางอรุณ ี อะจะระกุล ม.6 เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลึการค้าฯ 
13 นางสาวกิตติยา โสภาธร ปวส.การเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
14 นางอุ่นเรือน รุ่งสะอาด ป.6 คนงาน 
15 นายเชิดศักดิ ์ ไกรรศัม ี ม.3 คนงาน 
16 นางไพเราะ ปั่นพงษ ์ ป.4  คนงาน 
17 นางสาวชุลีวัลย ์ เข็มจรญู ปวส.ึคอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
18 นางสาวศิริพร นาคะ ปวส.ึการบัญชี เจ้าหน้างานประกันคุณภาพและ

มาตราฐานการศ กษา 
19 นางสายสวรรค ์ ชุนท่าไม้ ม.ึ6 คนงาน 
20 นางสาวอธิษฐาน ตันเจรญิ ม.6 เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียนึนกัศ กษา 
21 นายประชุม วงษ์ก าภู ป.ึ4 คนงาน 
22 นางสาวสุนทร ี สิทธิประเสริฐ ป.ตรีึบรรณารักษ ์ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด 
23 นายบริหาร เหลืองก าเนิด วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง  
24 นางสาวทิพวรรณ ศรีพิบูลย ์ ปวส.ึคอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
25 นายสนาน อนุสิทธ์ิ  คนงาน 
26 นางสาวเจนจริา สุ่มค า ศศบ.อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
27 นางสาวชนิกา จารุวร บธบ.ธุรกิจพานิชย์นาว ี เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างช่ัวคราว (ธุรการ) วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1. นายประเชิดึ กลั่นประยูร พนักงานขับรถยนต ์ ป.6 

2. นางพิศมัยึึึึึึึึึึึึ สอนง่าย คนงาน ป.6 

3. นายวิรัตน์ึ วุฒิสิงห์ คนงาน ม.6 

4. นายสมานึึึึึึึึึึึึึ พงษ์ประยูร คนงาน ป.6 

5 นายไกรวลัึึึึึึึึึึึ รุ่งสะอาด หัวหน้าหมวดรถยนต ์ ม.3 

6. นายมนัสึึึึึึึึึึึึึึึ ไชยผ่องศร ี หัวหน้างานคนงาน ป.6 

7. นางสุวิตดาึ ไกรเจริญ พนักงานพิมพ์ึช้ันึึ3 ปวส. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างช่ัวคราว (ธุรการ) วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
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ฝ่าย/คณะ จ้านวน ระดับการศึกษา 

แผนกวิชา ชาย หญิง รวม ต้่ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม 

ฝ่ายบรหิาร - 3 3 - - 2 1 3 

คณะวิชาพื้นฐาน 4 11 15 - 8 7 - 15 

คณะวิชาคหกรรม - 13 13 - 7 6 - 13 

คณะวิชาบรหิารธุรกจิ 5 22 27 - 13 14 - 27 

คณะวิชาศลิปกรรม 3 2 5 - 5 - - 5 

ข้าราชการพลเรือน - - - - - - - 0 

พนักงานราชการ 1 1 2 - 2 - - 2 

รวม 13 52 65 - 35 29 1 65 

                  

ลูกจ้างช่ัวคราว(ครูจ้างสอน) 6 20 26 - 23 3 - 26 

ลูกจ้างประจ า 6 2 8 8 - - - 8 

ลูกจ้างช่ัวคราวึ(ธุรการ) 8 22 30 22 8 - - 30 

รวม 20 44 64 30 31 3 - 64 

                  

รวมท้ังสิ้น 33 96 129 30 66 32 1 129 
 

หมายเหตุ   ไปช่วยราชการ     - คน 

      มาช่วยราชการ     - คน 

      ลาศึกษาต่อ     - คน 

 

 

 

 

 

ตารางข้อมลูอตัราก้าลงัคนแยกตามเพศและระดับการศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ (ปรับปรุง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
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ล้าดับที่ ประเภท จ้านวน (คน) 
1 ข้าราชการ 65 
            ผู้บริหาร 3 
 ึึึึึึึึึึึครูึ–ึอาจารย์ึ 62 
            ครูึ–ึอาจารย์   (มาช่วยราชการ)    - 
            ครูึ–ึอาจารย์   (ไปช่วยราชการ)    - 
 ึึึึึึึึึึึข้าราชการพลเรือน - 
 ึึึึึึึึึึึึึ  
2 ลูกจ้างประจ า 8 
3 พนักงานราชการ  
             ท าหน้าที่สอน    2 
 ึึึึึึึึึึึึธุรการการเงิน 1 
4 ลูกจ้างชั่วคราว   
            ท าหน้าที่สอน    26 
 ึึึึึึึึึึึธุรการ,คนงาน 30 
                                    รวม 129 

สรุปอัตราก้าลังคน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
(ปรับปรุง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
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๑
    ภาคเรียนที ่๒ ปกีารศึกษา  ๒๕๕๖ ๒,๕๓๔ คน

๑,๙๗๗ คน
๕๕๗ คน

    ภาคเรียนที ่๑ ปกีารศึกษา  ๒๕๕๗ ๒,๗๖๗ คน
๒,๐๗๓ คน
๖๙๔ คน

๒
๓๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖,๗๑๕,๔๒๖.๐๐ บาท

๓๗,๓๗๕,๔๒๖.๐๐ บาท
๓

๓๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

     ค่าบริหารจัดการอาชีวศึกษา
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑,๐๐๗,๓๑๓.๐๐ บาท
๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔๑๒,๖๓๙.๐๐ บาท
๒๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๔๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท

     ค่าสมทบประกันสงัคม ๒๘,๐๗๔.๐๐ บาท
๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

     ค่าเช่าทรัพยส์นิ

     ค่าสาธารณูปโภค

                ค่าซ่อมแซม
                ค่าจ้างเหมา
                วัสดุฝึก
                วัสดุส านักงาน
                วัสดุเชื้อเพลิง
     ค่าเช่าบา้น

        ระดับ ปวส.

จ านวนนักเรียน นักศึกษา

        ระดับ ปวช

                ค่าเบีย้เล้ียง

        ระดับ ปวช
        ระดับ ปวส.
ประมาณการรายรับ 
    ๒.๑ งานบุคลากร
    ๒.๒ งบด าเนินงาน

รวม
ประมาณการรายจ่าย
  ๓.๑ งานบคุลากร
  ๓.๒ งบด าเนินการ  

                ค่าตอบแทน
                ค่าสอนนอกเวลา

 

 

 

 

ประมาณการ รายรับรายจ่าย เงินงบประมาณ 
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๒๗๕,๔๓๘.๘๖ บาท

       ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๐,๖๓๘,๓๐๐.๐๐
๔,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๙๔๘,๗๕๐.๐๐ บาท
๑,๙๕๙,๓๗๕.๐๐ บาท
๑,๘๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๑๙,๗๙๙,๙๖๓.๘๖ บาท
๓

๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

             ค่าตอบแทน ๒๐,๐๐๐.๐๐
             ค่าธุรการนอกเวลา ๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔๑๗,๙๙๙.๐๐ บาท

๔,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๙๔๘,๗๕๐.๐๐ บาท

๑,๙๕๙,๓๗๕.๐๐ บาท
๑,๘๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท

               ครุภัณฑ์ ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
  ๓.๓  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ๓๘๓,๗๓๙.๘๖

๑๙,๗๙๙,๙๖๓.๘๖ บาทรวม

       ลูกจ้างชั่วคราว
  ๓.๒ งบด าเนินการ  โครงการเรียนฟรี เรียนด ี  ๑๕ ปี
       ค่าจัดการเรียนการสอน

             ค่าวัสดุส านักงาน
             ค่าจ้างเหมาและซ่อมแซม
             ค่าสาธารณูปโภค
       ค่าหนังสอืเรียน
       ค่าอุปกรณ์
       ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       ค่าเครื่องแบบ
  ๓.๓ งบลงทนุ

  ๓.๑ งานบคุลากร

    ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันท่ี  ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖
    ยอดเงินท่ีได้รับจัดสรร

       ค่าหนังสือเรียน
       ค่าอปุกรณ์
       ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน
       ค่าเคร่ืองแบบ

รวม
ประมาณการรายจ่าย

 

ประมาณการ รายรับรายจ่าย เงินงบประมาณ 
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1
    ภาคเรยีนที ่๒ ปกีารศึกษา  ๒๕๕๖ 2,534 คน

1,977 คน

557 คน

    ภาคเรยีนที ่๑ ปกีารศึกษา  ๒๕๕๗ 2,767 คน

2,073 คน

694 คน
2

23,512,069.88
2,000,000.00 บาท
2,000,000.00 บาท

10,000.00 บาท
27,522,069.88 บาท

3

430,000.00 บาท
3,591,412.89 บาท
8,700,000.00 บาท
4,400,000.00 บาท

               สาธารณูปโภค 600,000.00

               ครุภัณฑ์ 6,989,450.00 บาท
  ๓.๔ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 460,000.00 บาท

2,351,206.99 บาท
27,522,069.88 บาท

    ค่าบ ารุงการศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖

จ านวนนักเรยีน นักศึกษา

        ระดับ ปวช

        ระดับ ปวส.

        ระดับ ปวช

        ระดับ ปวส.
ประมาณการรายรบั
    ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๕
    ค่าบ ารุงการศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕

รวม

    รายได้จากการขายผลิตผล
รวม

ประมาณการรายจ่าย
  ๓.๑ งานบคุลากร
  ๓.๒ งบด าเนินการ  
               ค่าตอบแทน
               ค่าสอนนอกเวลา
               ค่าใชส้อย
               ค่าวสัดุ

  ๓.๓ งบลงทนุ

  ๓.๕ เงินฉุกเฉิน 

 

ประมาณการ รายรับรายจ่าย เงินงบประมาณ 
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รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย
ยอดยกมา ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ 275,438.86 23,512,069.88 23,787,508.74
๑.  งบบุคลากร
      เงินเดือน 30,660,000.00 30,660,000.00 9,000,000.00 30,660,000.00
       ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 614,520.00 614,520.00 614,520.00
๒.   งบด าเนินงาน 6,715,426.00 4,010,000.00 10,725,426.00
      ค่าตอบแทน 300,000.00 420,000.00 430,000.00
      ค่าสอนล่วงเวลา 2,000,000.00 3,591,412.89
      ค่าใช้สอย 400,000.00 100,000.00 8,700,000.00
      ค่าวัสดุส านกังาน 720,000.00 500,000.00 4,400,000.00
       ค่าวัสดุฝึก 1,007,313.00
      ค่าสาธารณูปโภค 750,000.00 417,999.00 600,000.00
      ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 412,639.00
      ค่าเช่าบา้น 273,600.00
      ค่าเช่าทรัพย์สิน 423,800.00
      ค่าสมทบประกันสังคม 28,074.00
๓.   งบลงทุน -
      ค่าครุภณัฑ์ - 92,000.00 6,989,450.00
      ท่ีดิน-ส่ิงก่อสร้าง -
๔.   งบอุดหนุนอ่ืน ๆ
      ๔.๑  ค่าจัดการเรียนการสอน 10,638,300.00 10,638,300.00
      ๔.๒  ค่าหนงัสือ 4,125,000.00 4,125,000.00 4,125,000.00
      ๔.๓  ค่าอุปกรณ์การเรียน 948,750.00 948,750.00 948,750.00
      ๔.๔  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,959,375.00 1,959,375.00 1,959,375.00
      ๔.๕  ค่าเคร่ืองแบบ 1,853,100.00 1,853,100.00 1,853,100.00
๕.   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 400,000.00 383,739.86 460,000.00
๖.   เงินส ารองฉกุเฉนิ  2,351,206.99

รวม 37,989,946.00 37,989,946.00 19,799,963.86 19,799,963.86 27,522,069.88 27,522,069.88 85,311,979.74

สรุปประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

รายการ
งบประมาณ อุดหนุนการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน รายไดส้ถานศึกษา

รวมรับ
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งบประมาณ อุดหนุนกิจกรรม รายได้ฯ งบประมาณ อุดหนุนกิจกรรม รายได้ฯ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 288,000.00 113,792.00 113,792.00
2 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 10,000.00 7,360.00 7,360.00
3 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบ V-Net ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 165,000.00 103,555.00 103,555.00
4 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 37,620.00 13,256.00 13,256.00
5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารสถานศึกษา 60,000.00 0.00
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5,000.00 5,000.00 5,000.00
7 โครงการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง -
8 โครงการพัฒนาระบบดูและและบบครูที่ปรึกษา 311,400.00 279,352.00 279,352.00
9 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 3,174,300.00 1,035,680.80 1,035,680.80
10 โครงการจดัหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 5,308,950.00 3,964,580.00 3,964,580.00
11 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ชุมชน 96,000.00 78,566.00 78,566.00
12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 0.00
13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 600,000.00 491,830.00 491,830.00
14 โครงการบริการและวิชาชีพ 33,000.00 22,000.00 22,000.00
15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยัคุณภาพของผู้เรียน 100,000.00 25,366.00 25,366.00
16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยัคุณภาพของครู137,300.00 15,635.00 15,635.00
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน 460,000.00 23,543.00 23,543.00
18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1,459,000.00 1,459,000.00 1,459,000.00

2,303,320.00 1,459,000.00 8,483,250.00 1,179,255.00 1,459,000.00 5,000,260.80 7,638,515.80รวมยอดยกไป

ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ล าดับ โครงการ
ประเภทเงนิ ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๖

รวม
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1 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet 21 มี.ค 2556 1 เครื่อง บริจาค 3,250.00 3,250.00 การบัญชี 

  Pro P 1102  (7440-305-0001/563-001)             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 30 ต.ค 2555 80 เครื่อง รายได้ฯ 14,766.00 1,169,467.20 40 เครื่อง เลขา 

  ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M 2616 (7440-101-0001/562-101 ถึง 180)           40 เครื่อง คอมฯ 

3 เครื่องปรับอากาศยีห่้อ TASAKI 10 ต.ค 2555 2 ชุด รายได้ฯ 44,300.00 88,600.00 วิทยบริการ 

  ขนาด 49,300 BTU. (4120-005-0001/562-001 ถึง 002)           ช้ัน 1, 2 

4 เครื่องปรับอากาศยีห่้อ TASAKI 10 ต.ค 2555 6 ชุด รายได้ฯ 39,900.00 239,400.00 5 ชุด วิทยฯ 

  ขนาด 36,500 BTU.  (4120-004-0001/562-001 ถึง 006)           1 ชุด บริหารฯ 

5 เครื่องปรับอากาศยีห่้อ TASAKI 10 ต.ค 2555 6 ชุด รายได้ฯ 34,000.00 204,000.00 1 ชุด วิทยฯ 

  ขนาด 30,047.10 BTU. (4120-003-0001/562-001-006)           5 ชุด อาคารฯ 

6 เครื่องปรับอากาศยีห่้อ TASAKI 10 ต.ค 2555 3 ชุด รายได้ฯ 26,300.00 78,900.00 3 ชุด วิทยฯ 

  ขนาด 26,110.67 BTU. (4120-002-0001/562-001 ถึง 003)             

รายการจัดสรร ครุภัณฑ์ประจ้าปี ๒๕๕๖ 
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7 เครื่องปรับอากาศยีห่้อ TASAKI 10 ต.ค 2555 4 ชุด รายได้ฯ 19,000.00 76,000.00 3 ชุด วิทยฯ 

  ขนาด 13,097.30 BTU. (4120-001-0001/562-001 ถึง 004)           1 ชุด แผนกผ้าฯ 

8 ตู้เย็น มิตซูมิชิ รุ่น MR S49  7 ส.ค 2556 2 ตู้ รายได้ฯ 5,400.00 10,800.00 พัสดุ/อาคารฯ 

  ขนาด 4.9 คิว  (4110-001-0001/562-001 ถึง 002)             

9 โทรทัศน์ ขนาด 23 นิ้ว ซัมซุง 7 ส.ค 2556 1 เครื่อง รายได้ฯ 5,990.00 5,990.00 อาคารฯ 

  รุ่น UA 23F 4003 AR (7730-004-0001/562-001)             

10 ชุดรับแขก โซฟาหลยุส ์ 13 ส.ค 2556 2 ชุด รายได้ฯ 30,923.00 61,846.00 สื่อการเรียนฯ 

  ไม้สัก 7105-001-0001/562-001 ถึง 002)             

11 เครื่องดนตรีไทย ขิมผีเสื้อ 25 มี.ค 2556 1 เครื่อง งบประมาณ 6,500.00 6,500.00 กิจกรรม 

  (7710-032-0001/561-001)             

12 รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA  VENTURY 14 พ.ย 2556 1 คัน บริจาค/ 1,538,215 1,538,215 พัสด ุ

  (2310-004-0001/563-005)     นายประสิทิ ์       
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13 เก้าอี้นวม ชุปโครเมี่ยม  24 ก.ค 2556 50 ตัว อุดหนุน 500.00 25,000.00 อาคารสถานท่ี 

  มีพนักพิง ขาเหล็ก (7110-017-0001/561-151 ถึง 200)             

14 เก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก 24 เม.ย 2556 150 ตัว งบประมาณ 500.00 75,000.00 อาคารสถานท่ี 

  (7110-017-0001/561-001 ถึง 150)             

15 พัดลม ขนาด 18 นิ้ว ตั้งพ้ืน 29 พ.ย 2555 1 ตัว งบประมาณ 990.00 990.00 อาคารสถานท่ี 

  4140-001-0001/561-001)           ห้องพักครูจีน 

16 เครื่องปริ้นเตอร์ขาวด า ชนิด LED 6 ส.ค 2556 6 เครื่อง รายได้ฯ 8,774.00 52,644.00 แนะแนว 

  แบบ Network ยี่ห้อ Fuji Xerox           ครูที่ปรึกษา/พสัด/ุปกครอง 

  รุ่น P3435DN-S           อาชีวระบบทวิภาคี/หลักสูตร 

  (7440-305-0002/562-001 ถึง 006)             

17 เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction 6 ส.ค 2556 4 เครื่อง รายได้ฯ 4,280.00 17,120.00 วางแผนฯ 

  ชนิดฉีดหมึก ยี่ห้อ Brother           วิจัยและพัฒนาฯ 

  รุ่น MFC-J430W           เอกสารการพิมพ ์

  (7440-305-0001/562-002 ถึง 005)             
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18 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดกว้างลึกสูง 14 มิ.ย 2556 7 ชุด รายได้ฯ 4,800.00 33,600.00 1 ชุด ปกครอง 

  122x66x75 ซม. ท าจากเหล็ก            3 ชุด ที่ปรึกษา 

  พร้อมกระจก 1 แผ่น  (7110-001-0001/563-001 ถึง 007)           3 ชุด การพิเศษ 

19 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 9 ต.ค 2556 2 เครื่อง บริจาค 4,670.00 9,340.00 กิจกรรม 

  ยี่ห้อ EPSON รุ่น L210 (7440-305-0001/563-008 ถึง 009)           แผนกคอมฯ 

20 ตู้ส าหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร ์ 9 ต.ค 2556 1 เครื่อง บริจาค 7,000.00 7,000.00 แผนกคอมฯ 

  และอุปกรณ์ ยี่ห้อ GERMANY             

  รุ่น 19 6U 40 cm. 7110-031-0001/563-001)             

21 เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ 9 ต.ค 2556 1 เครื่อง บริจาค 25,000.00 25,000.00 แผนกคอมฯ 

  ยี่ห้อ OPTOMA รุ่น X 2015  (6730-006-0002/563-001)             

22 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 10 ก.ย 2556 70 เครื่อง งบประมาณ 24,931.00 1,745,170.00 ศูนย์ข้อมูล 

  พร้อมจอภาพ 21.5 นิ้ว ยี่ห้อ ACER             

  รุ่น Veriton M4620G (7440-101-0001/561-226 ถึง 295)             
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23 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี ้ 10 ก.ย 2556 70 ชุด งบประมาณ 3,103.00 217,210.00 ศูนย์ข้อมูล 

  (7110-009-0001/561-001ถึง 070)             

24 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 10 ก.ย 2556 1 ชุด งบประมาณ 119,840.00 119,840.00 ศูนย์ข้อมูล 

  พร้อมจอภาพ 17 นิ้ว ยี่ห้อ IBM             

  รุ่น System X3500 M4 (7440-102-0001/561-002)             

25 เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับ 10 ก.ย 2556 1 เครื่อง งบประมาณ 38,520.00 38,520.00 ศูนย์ข้อมูล 

  งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ             

  ยี่ห้อ HP รุ่น Scanjet 5000 (7440-202-0001/561-001)             

26 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 10 ก.ย 2556 2 เครื่อง งบประมาณ 26,750.00 53,500.00 ศูนย์ข้อมูล 

  ส าหรับประมวลผล ยี่ห้อ ACER             

  รุ่น Travelmte TMP643(7440-106-001/561-001ถึง002)             

27 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 10 ก.ย 2556 2 เครื่อง งบประมาณ 64,200.00 128,400.00 ศูนย์ข้อมูล 

  และ จอโปรเจคเตอร์ มมีอเตอร-์           สิ่อการเรียนฯ 

  ไฟฟ้า150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง(6730-006-0001/561-001)             
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28 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ RAZE 10 ก.ย 2556 2 เครื่อง งบประมาณ 24,610.00 49,220.00 ศูนย์ข้อมูล 

  รุ่น EV-14 CR(6730-011-0001/561-001ถึง002)             

29 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า 10 ก.ย 2556 2 ชุด งบประมาณ 18,725.00 37,450.00 ศูนย์ข้อมูล 

  ชนิด LED แบบ Network ยี่ห้อ             

  HP รุ่น Pro 400 (M 401n)(7440-305-0002/561-007ถึง008)             

30 เครื่องพิมพ์ Multifunction 10 ก.ย 2556 2 เครื่อง งบประมาณ 5,350.00 10,700.00 ศูนย์ข้อมูล 

  ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ             

  BROTHER รุ่น MFC-J430w(7440-305-0001/561-006ถึง007)              

31 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล๊ต  10 ก.ย 2556 5 เครื่อง งบประมาณ 18,725.00 93,625.00 ศูนย์ข้อมูล 

  ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น Gralaxy Note 10.1(7440-105-0001/561-001ถึง005)             

32 เครื่องท าลายเอกสาร  10 ก.ย 2556 1 เครื่อง งบประมาณ 14,980.00 14,980.00 พัสด ุ

  ยี่ห้อ Intimus รุ่น 32SC2(7490-003-0001/561-001)             

33 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 10 ก.ย 2556 1 เครื่อง งบประมาณ 17,120.00 17,120.00 ศูนย์ข้อมูล 

  ยี่ห้อ Syndome รุ่น Claire 2000 VA(7440-610-0002/561-001)             
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34 เครื่องส ารองไฟฟ้า ส าหรับ 10 ก.ย 2556 35 เครื่อง งบประมาณ 4,815.00 168,525.00 ศูนย์ข้อมูล 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป             

  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA             

  ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น Star 1000(7440-610-0003/561-001ถึง035)             

35 เครื่องปรับอากาศ ตดิตั้งพร้อม 10 ก.ย 2556 6 เครื่อง งบประมาณ 44,940.00 269,640.00 ศูนย์ข้อมูล 

  ใช้งาน ขนาด 36,000 BTU. ยี่ห้อ TASAKI             

  รุ่น 3FUGAC0036AE1TK(4120-002-0001/561-007ถึง012)             

36 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 11 เม.ย 2556 25 เครื่อง งบประมาณ 25,300.00 632,500.00 คอมกราฟิค 

  ประมวลผล แบบท่ี 2 ยี่ห้อ              

  HP Compaq Elite 8300 MT             

  จอขนาด 20 นิ้ว รุ่น LV 2011  (7440-101-0001/561-201 ถึง 225)             

37 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 21 มี.ค 2556 20 เครื่อง ผลผลติ 14,170.00 283,400.00 คอมฯ ธุรกิจ 

   (7440-101-0001/564-181 ถึง 200)             
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38 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้ันสูง 13 ส.ค 2556 30 ชุด รายได้ฯ 42,900.00 1,287,000.00 คอมฯ กราฟิค 

  ส าหรับงานกราฟิกช้ันสูง             

  ยี่ห้อ Apple รุ่น 21.5-inch: 2.7GHz  (7440-103-001/562-001 ถึง 030)             

39 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000บีทียู 15 มิ.ย 2556 1 เครื่อง รายได้ฯ 19,000.00 19,000.00 รองฝ่ายพัฒนา 

  ยี้ห้อ SAIJO DENKI รุ่น SUPER 10R-12(4120-001-0001/562-005)              
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์
       

ตัดเย็บเสื้อผ้า 1 - 1 - - -  

อาหารและโภชนาการ 10 30 40 2 14 16  

คหกรรมการผลิต 1 9 10 0 2 2  

รวม 12 39 51 2 16 18  

ประเภทวิชาศิลปกรรม        

การออกแบบ 2 5 7 - - -  

วิจิตรศลิป ์ 7 1 8 - - -  

คอมพิวเตอร์กราฟิค 19 44 63 5 5 10  

รวม 28 50 78 5 5 10  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        

การบัญชี 8 171 179 - 104 104  

การขาย 8 52 60 - - -  

การเลขานุการ - 69 69 - - -  

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 19 144 163 - - -  

การตลาด - - - 2 36 38  

การเลขานุการ - - - - 41 41  

สาขาเทคโนโลยสี านักงาน - - - 10 66 76  

รวม 35 436 471 12 247 259  

ทวิภาค ี ปวช. 1 3 4 - - -  

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึปวส. - - - - - -  

รวม 1 3 4 - - -  

รวมจบปกติท้ังสิ้น 76 528 604 19 268 287  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปกกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
ระดับ ปวช. 

รวม 
ระดับ ปวส. 

รวม 
ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๑ ปี ๒ 

ประเภทวิชาคหกรรม                 

     สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ                 

          -  สาขางานแฟช่ันดีไซด ์ ๑๕ ๓ - ๑๘ - - - ๑๘ 

     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         

          -  สาขางานอาหารและโภชนาการ ๖๐ ๕๔ ๔๙ ๑๖๓ - - - ๑๖๓ึ 

          - สาขางานประกอบอาหารึ(ปวส.) - - - - ๓๐ ๑๗ ๔๗ ๔๗ 

     สาขาวิชาคหกรรม         

          -  สาขางานธุรกิจดอกไมแ้ละงาน
ประดิษฐ ์ ๒๐   ๒๐ - - - ๒๐ 

          -  สาขางานธุรกิจคหกรรม  ๑๑ ๑๖ ๒๗ - - - ๒๗ 

          -  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ - - - - ๑๕ ๖ ๒๑ ๒๑ 

รวม ๙๕ ๖๘ ๖๕ ๒๒๘ ๔๕ ๒๓ ๖๘ ๒๙๖ 

  ประเภทวิชาศิลปกรรม         

    สาขาวิชาศิลปกรรม         

        -  สาขางานออกแบบ ๓๐ ๑๖ ๑๕ ๖๑ - - - ๖๑ 

        -  สาขางานวิจิตรศลิป ์     ึึ๓๐ ๒๔ ๙ ๖๓ - - - ๖๓ 

        -  สาขาคอมพิวเตอร์กราฟกิ ึ๘๐ ๘๐ ๖๔ ๒๒๔ - - - ๒๒๔ 

     สาขาวิชาออกแบบ         

        -  สาขางานออกแบบนิเทศศิลป ์ - - - - ๑๕ - ๑๕ ๑๕ 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก         

        -สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต - - - - ๓๐ ๑๕ ๔๕ ๔๕ 

                       รวม ๑๔๐ ๑๒๐ ๘๘ ๓๔๘ ๔๕ ๑๕ ๖๐ ๔๐๘ 

รวมยอดยกไป ๒๓๕ ๑๘๘ ๑๕๓ ๕๗๖ ๙๐ ๓๘ ๑๒๘ ๗๐๔ 

แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำประจ ำปกงบประมำณ ๒๕๕๗ 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

รวมท้ังสิ้น 

(คน) 

ระดับ ปวช. 
รวม 

ระดับ ปวส. 
รวม 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๑ ปี ๒ 

ยอดยกมา ๒๓๕ ๑๘๘ ๑๕๓ ๕๗๖ ๙๐ ๓๘ ๑๒๘ ๗๐๔ 

  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         

  1.1  สาขาวิชาพาณิชยกรรม         

           -  สาขางานการบญัช ี ๒๐๐ ๑๗๓ ๑๙๑ ๕๖๔ ๑๒๐ ๑๐๙ ๒๒๙ ๗๙๓ 

           -  สาขางานการขาย - - ๕๗ ๕๗ - - - ๕๗ 

           -  สาขางานการตลาด ๘๐ ๘๒ - ๑๖๒ ๘๐ ๓๕ ๑๑๕ ๒๗๗ 

           -  สาขางานการเลขานุการ ๔๐ ๕๓ ๗๙ ๑๗๒ ๔๐ ๓๒ ๗๒ ๒๔๔ 

           -  สาขางานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ๑๖๐ ๑๖๑ ๒๑๙ ๕๔๐ - - - ๕๔๐ 

        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ         

            -สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน - - - - ๘๐ ๕๕ ๑๓๕ ๑๓๕ 

          

รวม ๔๘๐ ๔๖๙ ๕๔๖ ๑,๔๙๕ ๓๒๐ ๒๓๑ ๕๕๑ ๒,๐๔๖ 

ทวิภาค ี         

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

       -  สาขางานธุรกิจค้าปลีก  ๒ - ๒ ๑๕ - ๑๕ ๑๗ 

         

         

รวม   ๒ - ๒ ๑๕ - ๑๕ ๑๗ 

รวมท้ังสิ้น ๗๑๕ ๖๕๙ ๖๙๙ ๒,๐๗๓ ๔๒๕ ๒๖๙ ๖๙๔ ๒,๗๖๗ 

แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำประจ ำปกงบประมำณ ๒๕๕๗ 



41 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

 
 
 
 

ข้อมูล  วันที่ ๒ มิถุนำยน  ๒๕๕๗ (ขำดเรียน ๑๕ วัน  ๑๒  พ.ค.- ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗) 

ที่ ชั้น/แผนก ชาย หญิง รวม 

1 ปวช.ึ1 122 529 651 

2 ปวช.ึ2 88 410 498 

3 ปวช.ึ3 84 563 647 

  รวม ปวช.  ทั้งหมด 294 1,502 1,796 

          

4 ปวส.ึ1 37 324 361 

5 ปวส.ึ2 19 240 259 

  รวม ปวส.  ทั้งหมด 56 564 620 

  รวม ปวช., ปวส.   350 2,066 2,416 
 

ที ่ ชั้น/แผนก ชาย หญิง รวม 

1 นักเรียนึปวช.  ตกรุ่น 7 48 55 

2 นักศ กษาึปวส.   ตกรุ่น  - 7 7 

  รวมนักเรียน นักศกึษา(ตกรุ่น) 7 55 62 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำประจ ำปกงบประมำณ ๒๕๕๗ 
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ประเภทวิชา / สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
ระดบั  ปวช. 

รวม 
ระดับ   ปวส. 

รวม 
ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๑ ปี ๒ 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์
          สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
ึึึึึึึึึึึึึึึ-ึสาขางานแฟช่ันดีไซน์ 
          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          สาขาวิชาคหกรรม 
ึึึึึึึึึึึึ   - สาขางานการประกอบอาหาร 
          ึึึึึ-ึสาขางานคหกรรมศาสตร ์
          ึึึึึ-ึสาขางานคหกรรมการผลิต 
 

 
 
๖ 
๕๒ 

 
- 

๑๒ 
- 

 
 
๒ 
๔๒ 

 
- 
- 
๕ 

 
 
- 

๔๖ 
 
- 

๑๕ 
- 

 
 
๘ 

๑๔๐ 
 
- 

๒๗ 
๕ 

 
 
- 
- 
 

1๙ 
๗ 
- 

 
 
- 
- 
 

๑๖ 
๖ 
- 

 
 
- 
- 
 

๓๕ 
๑๓ 
- 
 

 
 
๘ 

๑๔๐ 
 

๓๕ 
๔๐ 
๕ 

รวม ๗๐ ๔๙ ๖๑ ๑๘๐ ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๒๒๘ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
           ึึ-ึสาขางานออกแบบ 
          ึึึ-ึสาขางานวิจิตรศิลป ์
           ึึ-ึสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
             -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
อาร์ต 

 

 
๑๙ 
๑๕ 
๗๔ 
- 
- 

 
๑๓ 
๑๖ 
๕๘ 
- 
- 

 
๑๔ 
๙ 
๖๐ 
- 
- 

 
๔๖ 
๔๐ 
๑๙๒ 

- 
- 

 
- 
- 
- 

๒๙ 
- 

 
- 
- 
- 

๑๕ 
- 

 
- 
- 
- 

๔๔ 
- 

 
๔๖ 
๔๐ 
๑๙๒ 
๔๔ 
- 

รวม ๑๐๘ ๘๗ ๘๓ ๒๗๘ ๒๙ ๑๕ ๔๔ 32๒ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ึึึึึึึึึึึึ-ึสาขางานการบญัช ี
ึึึึึึึึึึึึ-ึสาขางานการขาย 
ึึึึึึึึึึึึ-ึสาขางานการเลขานุการ 
ึึึึึึึึึึึึ-ึสาขางานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ 
ึึึึึึึึึึึึ-ึึสาขาวิชาการบัญชี 

 
๑๖๑ 
๘๑ 
๒๙ 
๑๗๘ 

 
- 

 
๑๓๗ 
๔๗ 
๔๒ 
๑๓๕ 

 
- 

 
๑๘๐ 
๕๓ 
๗๑ 
๑๙๙ 

 
- 

 
๔๗๘ 
๑๘๑ 
๑๔๒ 

 
๕๑๒ 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 

๑๒๗ 

 
- 
- 
- 
- 
 

๑๐๗ 

 
- 
- 
- 
- 
 

๒๓๔ 

 
๔๗๘ 
๑๘๑ 
๑๔๒ 
๕๑๒ 

 
๒๓๔ 

 

รวม ๔๔๙ ๓๖๑ ๕๐๓ ๑,๓๑๓ ๑๒๗ ๑๐๗ ๒๓๔ ๑,๕๔๗ 

รวมท้ังสิ้นยอดยกไป ๖๒๗ ๔๙๗ ๖๔๗ ๑,๗๗๑ ๑๘๑ ๑๔๔ ๓๒๖ ๒,๐๙๗ 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำประจ ำปกงบประมำณ ๒๕๕๗ 
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ประเภทวิชา / สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
ระดับ  ปวช. 

รวม 
ระดับ   ปวส. 

รวม 
ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๑ ปี ๒ 

ยอดยกมา ๖๒๗ ๔๙๗ ๖๔๗ ๑,๗๗๑ ๑๘๑ ๑๔๔ ๓๒๖ ๒,๐๙๗ 

ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ 
ึึึึึึึึึ-ึสาขาวิชาการตลาด 
         -  สาขาวิชาการเลขานุการ 
 ึสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ       
 ึึ-ึสาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
๔๔ 
๔๗ 

 
๘๑ 

 
๓๔ 
๓๐ 

 
๕๑ 

 
๗๘ 
๗๗ 

 
๑๓๒ 

 
๗๘ 
๗๗ 

 
๑๓๒ 

รวม - - - - ๑๗๒ ๑๑๕ ๒๘๗ ๒๘๗ 

ึทวิภาคี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ึึึึึึสาขาวิชาพณิชยการ 
ึึึึึึึึึึึ-ึสาขางานธุรกิจค้าปลีก 
            -ึสาขาวิชาการจดัการธรุกิจค้าปลีก 
ึึึึึึึึึึึึ-ึสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ึึึึึึึึึึึึ-ึทวิภาค ี

 
 
 

๒๔ 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
๑ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

๒๔ 
- 
- 
๑ 

 
 
 
- 
- 
- 
๗ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
๗ 

 
 
 

๒๔ 
- 
- 
๘ 

รวม ๒๔ ๑ - ๒๕ ๗ - ๗ ๓๒ 

         

รวม ๒๔ ๑ - ๒๕ ๑๗๙ ๑๑๕ ๒๙๔ ๓๑๙ 

รวมท้ังสิ้น ๖๕๑ ๔๙๘ ๖๔๗ ๑,๗๙๖ ๓๖๑ ๒๕๙ ๖๒๐ ๒,๔๑๖ 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำประจ ำปกงบประมำณ ๒๕๕๗ 



44 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 อาคารึ4 ชั้นึอาคารเรียน,ปฏิบัติการ,ส านักงาน,
ห้องพยาบาล 
หมายเลข 2 อาคารส านักงานและงานวิทยบริการ  
หมายเลข 3 อาคารึ3 ชั้นึอาคารเรียนแผนกบัญชี,ห้อง
ส านักงาน      
หมายเลข 4 อาคาร 4 ชั้น อาคารอ านวยการ,แผนกคอมฯ   
หมายเลข 5 อาคารึ5 ชั้น อาคารเรียน,ปฏิบัติการคณะ
ศิลปกรรม  
หมายเลข 6 อาคารึ6 อาคารเรียน,คณะคหกรรมศาสตร์ 
หมายเลข 7 โรงอาหาร 
หมายเลข 8 โรงอาหาร 

หมายเลข 10 สนามกีฬา 
หมายเลข 11 องค์พระเจดีย์ 
หมายเลข 12 เสาธง 
หมายเลข 13 หอพระ 
หมายเลข 14 ึศาลพระภูมิ 
หมายเลข 17 CVC Coffee 
House 
หมายเลข 18 อาคารศูนย์
ปฏิบัติการอาหาร 
หมายเลข 19 ลานจอดรถ 
หมายเลข 20 อาคารไปรษณีย์เดิม 
(ก าลังด าเนินการเป็นหอศิลป์) 
หมายเลข 21 ป้อมยาม 
หมายเลข 22ึห้องน้ าึึห้องส้วม 

แผนผังแสดงที่ตั้งอำคำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
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ช ั้น 4 

 
 
 
 

ห้องเรึียนึ(144) 

 
 
 
 
หอ้งเรึียน 
(143) 

 
 

ห้องพักครูเลขาฯึ
บันได 

 
 
 

ห้องพละศ กษาึ
บันได 

 
 
 

ห้องน้ าึึึึห้องน้ าึ
บันได 

 
 
 

ห้องน้ าึึึึห้องน้ า
บันได 

 
 
 
 

ห้องเรึียนึ(142) 

 
 
 

ห้องเรึียนึ(141) 

 
 
 
 

ห้อง 
Server 

 
ช ั้น 3 

 
หอ้งึ

ภาษาไทยึ
(124) 

 
ห้องึ

ภาษาไทยึ
(124) 

 
ห้องพักครูึ
พื้นฐานึ
(124) 

 
ห้องภาษาไทย 

(132) 

 
ห้องสิง่แวดล้อม 

(132) 

 
ช ั้น 2 

 
ห้องเก็บของ 

 
ห้องึ

คณิตศาสตร์ึ
(124) 

 
หอ้งึ

คณิตศาสตร์ึ
(123) 

 
ห้องึ

องคึ์การึ
วึิชาชีพึ
(123) 

 
ห้องเก็บของ 

 
ห้องวึิทยาศาสตร์ 

(121) 

 
ช ั้น 1 

 
หอ้งทฤษฏ ี

(112) 

 
ห้องทฤษฏ ี

(111) 

 
ห้องงานึ
กึิจกรรม, 
ลูกเสือ 

,องคึ์การ 

 
ห้องพยาบาล 

 
ห้องฝ่ายกึิจการนักศ กษา 

( งานแนะแนวการศ ึกษา,งานึ
โครงการพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาคารึึึึึึึึึึึึคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคารึึึึึึึึึึึึึึกว้างึ9ึเมตรึยาวึ45ึเมตรึสูงึ16.30ึเมตร 

ก่อสร้างเม่ือปีึ ึึึึึึึึึึึึพ.ศ.ึ2526 

จ้านวนเงินก่อสร้างึึึึึึึเงินงบประมาณึ4,750,000ึบาท 

 
 
การใช้งาน 
 
 
 

 

 

 
  

อาคาร 1 

ข้อม ูลอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ลักษณะอาคาร            คอนกรีตเสรึิมเหล็ก 
 
ขนาดอาคาร              กว้างึ14.50ึเมตรึ ยาวึ28ึเมตรึสึูงึ-ึ เมตร 
 
ก่อสร้างเม ื่อปี             พ.ศ.2553 
 
จำนวนเงินก่อสร้าง       เงินงบประมาณึ8,700,000ึบาท 
 
 

ชั้นที่ 4 

บ ัน
ได

หลั
ง  

ห้อง CVC-NET 

  

บ ัน
ได

หน
้า  ช ั้นท ี่ 3 

ห้องสมดุ 

ช ั้นท ี่ 2 
ห้องผู้อ านวยการวิทยาลยั ห้องรองผู้อ านวยการวิทยาลยั 

ช ั้นท ี่ 1 
ส านกังานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 2 
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ลักษณะอาคาร            คอนกรีตเสรึิมเหล็ก 

 

ขนาดอาคาร              กว้างึ10ึเมตรึ ยาวึ3.30ึเมตรึสึูงึ12.30ึเมตร 
 

ก่อสร้างเม ื่อปี             พ.ศ.ึ2519 
 

จำนวนเงินก่อสร้าง       เงินงบประมาณึ 1,500,000ึบาท 
 

 
 

ชึั้นึ3 
 

ห้องปฏึิบัติการบัญชีึ6ึ
(334) 

 
ห้องปฏึิบัติการึ
บัญชีึ5ึ(333) 

 
ห้องปฏึิบัติการึ
บัญชีึ4ึ(332) 

 
 
 

บันได 
 
 
 

บันได 
 

 
ห้องปฏึิบัติการบัญชี 

(331) 

 
  

ชึั้นึ2 
 

ห้องปฏึิบัติการบัญชึี3ึ
(คอมพิวเตอรึ์)ึึึ(324) 

 
ห้องปฏึิบัติการึ
บัญชีึ2ึ(323) 

 
ห้องปฏึิบัติการึ
บัญชีึ1ึ(322) 

 
ห้องสมุดบัญช ี

(321) 

 
ชึั้นึ1 

 
ห้องมินิึ
มาร์ท 

 
ห้องปฏึิบัติึ
การธุรกึิจึ
ขายตรง 

 
ห้องการขาย 

(313) 

 
ห้องการตลาด 

(312) 

 
 

ร้าน
ถึ่ายึ

เอกสาร 

 
ห้องพักครูบัญช ี

(311) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 3 

ห้องน้ า ห้องน้ า 

 

ห้องน้ า 

 

ห้องน้ า 

 



48 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ชั้น 4   

 

ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 

(441) 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพุทธรักษาึ1ึ(442) 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการึ
คอมพิวเตอร์ึ4ึ

(443) 

 

ห้องปฏิบัติกา
รึ

คอมพิวเตอร์ึ
5ึ(444) 

 

ชั้น 3 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์(431) 

 

ห้องปฏิบัติการึ
คอมพิวเตอร์ึ1ึ

(432) 

 

ห้องปฏิบัติการึ
คอมพิวเตอร์ึ2ึ

(433) 

 

ห้องปฏิบัติการึ
คอมพิวเตอร์ึ3ึ

(434) 

 

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

(435) 

 

ชั้น 2 

 

ห้องปฏิบัติกา
ร

คอมพิวเตอร์ึ
(421) 

 

ห้องพักครูึ
คอมพิวเตอร์ 

 

ห้องงานประกันึคุณ
ภาพฯ 

 

ห้องส านักงานฝ่าย
แผนงาน 

 

ห้องรองึผู้อานวย
การึฝ่ายแผนงานฯ 

 

ห้องงานึเอกสาร
การึพิมพ ์

 

ห้องปฏิบัติการึ
คอมพิวเตอร์ึ

(424) 

ชั้น 1 ห้องผู้อานวยการ 
ห้องพัก
ครูเวร 

ห้อง
บัญชี 

ห้อง
การเงิน 

ห้อง
ทะเบียน 

ห้อง
ประชาึ
สัมพันธ ์

ห้องงานบริหารึ
ทรัพยากร,งาน
บริหารึทั่วไป,
งานบุคลากร 

 ห้องวิชาการ ชั้น1 

 

 

 
 

 
 
ลักษณะอาคาร            คอนกรีตเสรึิมเหล็ก 

 

ขนาดอาคาร              กว้างึ9ึเมตรึ ยาวึ63ึ เมตรึสึูงึ16.30ึเมตร 
 

ก่อสร้างเม ื่อปี             พ.ศ.ึ2526 
 

จำนวนเงินก่อสร้าง       เงินึ 6,510,841ึ บาท 
 

เงินงบประมาณึ4,750,000ึบาทึเงินบ ารุงการศ กษาึ2,510,841ึบาท 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 
 

เก็บของ
ของ 

ห้องน้ า 

ห้องน้ า 

บันได 

ห้องน้ า 

บันได 

บันได 

เก็บของ 

ห้องพัก
ครูภาษาึ
อังกฤษ 

บันได 

ห้องน้ า 

บันได 

ห้องน้ า 

บันได 

ห้องทว ิห้องน้ า 

อาคาร 4 
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ช ั้น 5 

 

ห้องเร ียนทฤษฏี (551) 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ห้อง 552/1 

 

ห้องเร ียนทฤษฏี  (553) 
 

ห้อง 552/2 

 

ช ั้น 4 

 

ห้องเก็บคอมพวิเตอร ์
 

ห้องเขียนแบบ 4 
(541) 

 

ห้อง 542 

 

ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 4 
(544) 

 

ห้อง 543 

 

ช ั้น 3 

 

ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 
2 (531) 

 

ห้องปฏิบัต ิการสกีน 
(532) 

 

ห้องปฏิบัต ิการ 
ถ่ายภาพ (533) 

 

ห้องสมุดศิลปกรรม 
(534) 

 

ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 
(536) 

 

ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 3 
(534) 

 

ช ั้น 2 

 

ห้องปฏิบัต ิการเขียนแบบ 2 (521) 
 

ห้องปฏิบัต ิการคอมพวิเตอร์กราฟคิ 2 (522) 
 

ห้องปฏิบัต ิการเขียนแบบ 3 (523) 
 

ห้องปฏิบัต ิการคอมพวิเตอร์กราฟคิ 1 (524) 
 

ช ั้น 1 

 

ลานปั้นภาพเหมือน 

 

ห้องพักครูคณะศลิปกรรม 
(511) 

 

ห้องวาดเขียนเบื้องต้น   (513) 
 

ห้องน้า 
นักเรียนชาย 

 
หอ้งทฤษฏ ีศ ิลปกรรม 1 (515) 

 
ห้องปฏ ิบัติการเขียนแบบ 1   (514) 

 

 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะอาคาร     คอนกรีตเสรึิมเหล็ก 

 

ขนาดอาคาร       ึกว้างึ18ึเมตรึ ยาวึ22.50ึ เมตรึสึูงึ22.50ึเมตร 
 

ก่อสร้างเม ื่อปี       พ.ศ.ึ2535 
 

จานวนเงินก่อสร้าง       เงินึ 10,700,000ึ บาท 
 

(เงินงบประมาณึ4,000,000ึบาทึเงินบารุงการศ กษาึ6,700,000ึบาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องน า้ 

บนัได 

ห้องน า้ 

บนัได 

ห้องน า้ 

บนัได 

ห้องน า้ 

บนัได 

ห้องน า้ 

บนัได 

อาคาร 5 
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ชั้นึ5 ห้องปฏิบัติการผ้า(651) 

 

 

 

 

 
ห้องพักึครูึ
แผนกึผ้า 

ห้องึ652 

 

 

 

 

 

ห้องผ้าึ(อุตสาหกรรม(653) 

ชั้นึ4 ห้องปฏิบัติการผ้าึ(641)  
ห้องพักึครูึ

แผนกึคหกรรม 
ห้อ642/2 ห้อง642/1 ห้องปฏิบัติการคหกรรมึ(643) 

ชั้นึ3 
ห้องปฏิบัติการศิลปะึ
ประดิษฐ์ึึึึ(631) 

 
ห้องพักครู

แผนกึคหกรรม 
ห้องปฏิบัติการศิลปะึ

ประดิษฐ์ึ(632) 
ห้องปฏิบัติการอาหารึึ(633) 

ชั้นึ2 ห้องปฏิบัติการอาหารึ(621) 
ห้องเก็บึ
ของ 

ห้องพักึครูึ
แผนกึอาหาร 

ห้องปฏิบัติการึอาหารึ
(622) 

ห้องปฏิบัติการอาหารึ(623) 

ชั้นึ1 งานครูที่ปร กษาึสานกังาน
ปกครอง 

ห้องปฏิบัติึการเสริม
สวย 

ห้องงานพัสดุึึึึึึึึึึ
งานอาคารสถานที่ึึึึึึ 

 

ห้องสหกรณ์วิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาคาร    คอนกรีตเสรึิมเหล็ก 
 

ขนาดอาคาร       กว้างึ15ึเมตรึ ยาวึ50.30ึ เมตรึสึูงึ21.80ึเมตร 
 

ก่อสร้างเม ื่อปี      พ.ศ.ึ2537ึจานวนเงินก่อสร้างึ 16,650,000ึ บาทึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องน้ า 

 บันได 

 ห้องน้ า 

 บันได 

 

ห้องน้ า 

บันได 

ห้องน้ า 

 บันได 

 ห้องน้ า 

 

ห้องน้ า 

 

ห้องน้ า 

บันได 

ห้องน้ า 

 

ห้องน้ า 

บันได 

ห้องน้ า 

 

ห้องน้ า 

บันได 

อาคาร 6 
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ธนำคำรโรงเรียน 

ตั้งอยู่ข้ำงอำคำร 4 

  
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์บ ่มเพำะวิสำหกิจ 

ตั้งอยู่ข้ำงอำคำร 4 

  

 
 
 
 
 
 

        โรงอำหำร 1 
 

ตั้งอยู่ด้ำนหลังอำคำร 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงอาคารสถานท่ีภายในว ิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
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                                                                  สวนหย ่อมหนา้อาคาร 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     สวนหย ่อมหนา้อาคาร 4 
                                                                              และหอพระ 

    
 
 
 

                  
 

ึึร้าน CVCoffeeHouse 
 

 (งดให้บริการช ั่วคราว) 
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อาคารศ ูนย ์ปฏบิ ัติการ 
อาหาร 

(ปิดปรับปรุง) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

อาคารไปรษณยี ์เด ิม 
(ก้าลังด้าเน ินการเป็นหอศ ิลป ์) 
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จังหวึัดฉะเชึิงเทราึหรึืออึีกชื่อหน ่งที่คนทอ้งถิน่นิยมเรียกคึือึ“แปดริ้ว” เป็นเมืองอึู่ข้าวอู่น้ าึอึุดมสมบูรณ์ึที่
ได้ชึื่อวึ่าึแปดริ้วึเพราะมีการน าปลาชึ่อนขนาดใหญ่มาแล่ออกได้แปดริ้วึค าวึ่าึ“ฉะเชึิงเทรา” เพ้ียนมาจากคำึเขมร
วึ่าึ“สตรึ งเตรง” หรือึ“ฉทร งเทรา” ซ ่งแปลวึ่าึ“คลองล ก” ความเห็นนึี้คงอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วยึเพราะ
เมึืองฉะเชึิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกงึเมื่อครั้งที่ขอมยังมีอำนาจปกครองแผ่นดินอยู่นั้นึเมืองนี้เป็นึเมืองหน ่ง
ซ ง่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อนึพึื้นที่บางส่วนของเมืองฉะเชึิงเทราเป็นชึุมชนโบราณึในสมัยึอึิทธิพล
ของอาณาจกัรลพบุรี (ึขอม)ึปัจจึุบันยังมีหลึักฐานเป็นรอยถนนขอมตัดผ่านอ าเภอพนมสารคามึตรงไปยังึอำเภอศรี
มหาโพธิ์ึจังหวึัดปราจึีนบุรี เึป็นไปได้วึ่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแมึ่น้ าบางปะกงว่าึ“คลองึล ก” หรือึ
“คลองใหญึ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธึิพลเขมรจ งได้เรียกชื่อแม่น้ าเป็นภาษาเขมรวึ่าึ“สตรึ งึเตรง” หรือึ
“ฉทร งเทรา” ครั้นเรียกกันไปนานๆเสึียงก็เพึี้ยนกลายเปึ็น “ึฉะเชึิงเทรา” เมอืงที่อยู่บนฝึั่งแมึ่น้ าก็ึพลอยได้ชึื่อวึ่าึ
“ฉะเชึิงเทรา” ไปด้วย 

 
1. สภาพทัว่ไปของจังหว ัด 

 
 

รูปที่ึ1ึแสดงแผนที่ตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

สภาพท่ัวไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปที ่2 แสดงอาณาเขตต ิดต่อของอำเภอในจังหว ัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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รูปที ่3 แสดงสญัลักษณ์ประจ้าจ ังหว ัด 

คำขวญัจังหว ัด 
"แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวึิตึพระศักดึิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรึพระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทยึอ่างฤาไนป่าสมบึูรณ์" 
 
สภาพภึูมศิาสตรึ์ของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึ เป็นที่ราบลึุ่มมึีที่ดอนเป็นบางส่วนึ โดยเฉพาะในเขตอำเภอสนามึ

ชึัยเขตึและอำเภอท่าตะเกียบึึ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลอนึึ ประกอบดว้ยภึูเขาเตี้ยึๆ ึึหลายลึูกึ ป่าไม้ขึ ้นปกึคลุม
ท บึึ เต็มไปดว้ยสึัตวึ์ป่านานาชนิดึ ไม้มึีค่าอึุดมสมบูรณ์ึ บางส่วนของพึื้นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 
ถ งึ 20ึ เมตรึ แต่บางส่วนอยู่ต่ ากวึ่าระดับน้ าทะเล 

 
 

จังหวึัดฉะเชึิงเทรามขีนาดพ้ืนที่ 5,35
1 

ตารางกิโลเมตรึึึึึึหรือประมาณึ 3,344,375ึ
ไร ่ประกอบด้วย 11 อำเภอ 

 93 ต าบล 
 892 หมู่บ้าน 
 28 ชึุมชน 
 1 อบจ.ึึ 1ึ เทศบาลเมืองึ 26ึ เทศบาลึ 81ึ

อบต.  
จังหว ัดฉะเชิงเทรา ม ีขนาดพืน้ทีท่ ั้งสิ้น 5,370.28 ตารางกิโลเมตรหรือ 

ประมาณ 3,344,375 ไร ่ แบ่งพึื้นที่เป็นแต่ละอำเภอึ ดังนี้ 
1. อำเภอเมืองฉะเชึิงเทราึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ    378.663ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
2. อำเภอบางคล้าึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 227.900ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
3. อำเภอบางน้าเปรี้ยวึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 498.659ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
4. อำเภอบางปะกงึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 257.893ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
5. อำเภอบ้านโพธึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 217.593ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
6. อำเภอพนมสารคามึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 572 .000ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
7. อำเภอสนามชัยเขตึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 1,666.000ึึึึึ  ึ ตารางกึิโลเมตร 
8. อำเภอแปลงยาวึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 237.230ึึึึึึึึึ ตารางกิโลเมตร 
9. อำเภอราชสาสึ์นึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 134.900ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
10. อ าเภอท่าตะเกียบึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 1,096.442ึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
11. อำเภอคลองเขื่อนึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 128 .000ึึึึึึึึึ ตารางกึิโลเมตร 
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เขตการปกครองจังหว ัดฉะเชิงเทรา 
แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 
11ึึึึึึึึึึึ อำเภอ 
93ึึึึึึึึึึึ ต าบล 
892ึึึึึึึึึ หมู่บ้าน 
23ึึึึึึึึึึึ เทศบาล 
1ึึึึึึึึึึึึึ องคก์ารบริหารสึ่วนจังหวึัด 
85ึึึึึึึึึึึ องคก์ารบริหารสึ่วนต าบล 

 
อาณาเขตติดต่อจังหว ัดฉะเชิงเทรา 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวึัดนครนายกึ และจังหวึัดปราจึีนบุรี 
- ทิศใต ้ ติดต่อกับ จังหวึัดชลบึุรีึึ อึ่าวไทยึ และจังหวดจันทบุรี 
- ทิศตะวึันออก ติดต่อกับ จังหวึัดปราจึีนบุรีึ และจังหวึัดสระแกึ้ว 
- ทิศตะวึันตก ติดต่อกับ จังหวึัดสมุทรปราการึ จังหวึัดปทุมธานีึและกรุงเทพมหานคร 

 
2.ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภึูมิประเทศของจังหวึัดฉะเชึิงเทราเป็นที่ราบชายฝึั่งทะเลึทางด้านตะวึันตกเฉียงใต้สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลประมาณึ2ึเมตรึและมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบึส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซ ่งบริเวณทึี่อยู่ถัดเขึ้าไปในพึื้นที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉึียงเหนือมีสภาพพึื้นที่ราบึซ ง่ึเกิด
จากการทับถมของตะกอนลำน้ าึพ้ืนที่จะค่อยๆึลาดสูงข ้นไปทางทิศตะวึันออกและทิศเหนือึโดยที่ประมาณึคร ่งหน ่ง
ของจังหวึัดจะมึีสภาพเป็นลึูกคลื่นและสูงชันึเป็นพึื้นทีภ่ึูเขาึซ ง่อยู่ในพ้ืนทึี่อำเภอพนมสารคามและอำเภอึสนามชัย
เขตมีความสูงจากระดับน้ าทะเลึ30ึ-ึ80ึเมตรึจึังหวึัดฉะเชึิงเทรามแีม่น้ าบางปะกงไหลผ่านพึื้นทีอ่ำเภอึต่างๆึคือึ
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยวึอ าเภอบางคล้าึอำเภอเมอืงึอ าเภอบ้านโพธิ์ึและออกสูอ่ึ่าวไทยที่อำเภอบางปะกงึรวมความ
ยาวชายฝึั่งทะเลประมาณ 1ึ2ึกิโลเมตร 

ลักษณะภึูมิประเทศของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึสามารถจ าแนกลักษณะภึูมิประเทศึออกได้ึ3ึเขตใหญ่ๆึคือ 
1) เขตทึี่ราบลึุ่มแมึ่น้ า เึปึ็นบริเวณทึี่มีความส าคัญมากทึี่สุดของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึเพราะเป็นพื้นที่ราบเรียบึ

ดินอุดมสมบูรณ์ึและมึีน้าเพื่อการชลประทานอย่างเพึียงพอึเขตพึื้นที่ราบลึุ่มแมึ่น้ าจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
37.7 % ของพึื้นที่จังหวึัดึหรือประมาณึ2,042.7ึตารางกิโลเมตรึซ ง่อยู่ในเขตพึื้นทีอ่ำเภอบางปะกงึึึอำเภอบ้าน
โพธิ์ึอ าเภอเมึืองฉะเชึิงเทรา อึ าเภอบางน้าเปรี้ยวึอ าเภอบางคล้าึอำเภอราชสาสึ์นึอำเภอคลองเขื่อนึและึบางส่วน
ของอำเภอแปลงยาวและอำเภอพนมสารคามึที่ราบลึุ่มแมึ่น้ าบางปะกงและสาขานี้จะมีชื่อเรียกอึีกอย่างวึ่าึ“ที่ราบ
ฉนวนไทย ”ึ ซ ่งถือได้วึ่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึึเพราะทึี่ราบลึุ่มผืนึึึ เป็นแหลึ่งึผลึิตข้าว
เพ่ือการคึ้าที่ส าคัญของภาคตะวึันออกของประเทศไทย 

2) เขตทึี่ดอนหรึือที่ราบลูกฟึูก เึขตพึื้นที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวึันตกและทางเหนือที่ติดต่อึ
กับจังหวึัดปราจึีนบุรี โึดยครอบคลุมพึื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวึัดคือึประมาณึ51.1 % หรือประมาณึ2,205.6ึตารางึ
กิโลเมตรึซ ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอำเภอสนามชัยเขตึอ าเภอท่าตะเกียบึและบางส่วนของอำเภอพนมสารคามึ
และอำเภอแปลงยาวึ ความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้าทะเลเฉลึี่ยึ4.20ึเมตรึไมึ่เหมาะแกึ่การทานาึพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ึใน
การทาไร่ึ ได้แกึมันสาปะหลึังึอ้อยึข้าวโพดึเลึี้ยงสัตว์ึและสับปะรด 

3) เขตทึี่ราบสึูงและภูเขาเทึือกเขาที่ปรากฏทางตะวึันออกเฉึียงใต้ซ ่งไปสึิ้นสึุดลงึในเขตทึ้องทีข่องจังหวึัดึ
ชลบึุรีึครอบคลุมพึื้นที่ประมาณึ11.2  %  หรือประมาณึ1,174.7ึตารางกิโลเมตรึซ ง่อยู่ในเขตพึื้นที่ของอำเภอึ
สนามชัยเขตึอ าเภอพนมสารคามึอ าเภอทึ่าตะเกียบึและบางส่วนของอำเภอแปลงยาว 
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3. ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 
จังหวึัดฉะเชึิงเทรามีลักษณะอากาศร้อนชื้นเขตศึูนย์สึูตรึโดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกึือบตลอดปีึแบ่งออกึ

ตามฤดูกาลได้ึ3ึฤดูึ ดังนี้ 
 

- ฤดูร้อน เรึิ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพึันธึ์ถ งเดือนพฤษภาคมึโดยมีลมตะวึันออกและลมใต้ึึึึ พึัดปกคลุมึท าให้มีึ
อากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวึันึบางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลึักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมึ
กระโชกแรงอึุณหภึูมิอากาศสูงสึุดเฉลี่ยึ35 - 38ึองศาเซลเซียสึปรึิมาณฝนรวมเฉลี่ยึ200 - 300ึึึ มิลลึิเมตรึ
เป็นึชึ่วงที่เหมาะแกึ่การปลูกพึืชไร่ึ อายุการเกึ็บเกี่ยวสึั้น เึชึ่นึข้าวโพดและถึั่วต่างๆ 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถ งกลางเดือนตุลาคมึโดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พึัดปกคลุมึ
ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ าึพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวึันออกทาให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและึตก
หนักบางพึื้นที่ึ อาจกึ่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกงึโดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยึ1,000  - 1,200ึ
มิลลึิเมตรึเป็นชึ่วงที่เหมาะแกึ่การทำนาและปลูกไม้ผลึ ฝนส่วนใหญ่ที่ตกลงมาเป็นฝนที่ตกในชึ่วงลมมรสุมตะวันตกึ
เฉียงใต้ึึ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกในพึื้นที่อำเภอสนามชัยเขตึและอำเภอท่าตะเกียบ ซึ ่งจังหวึัดฉะเชึิงเทราจะได้รับึ
อึิทธิพลจากลมบกึลมทะเลึประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวึันตกเฉียงใต้ึดังนั้นจ งมีปริมาณฝนตกเพึียงพอตามึ
ฤดกูาลึความชึื้นใกล้เคียงกึับจังหวึัดชายฝึั่งทะเลตะวันออก 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึ งเดือนกุมภาพึันธ์โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉึียงเหนือึ ึ พึัดปกคลุมึ
ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านทาให้ท้องฟึ้าโปร่งึ อากาศเย็นกบัมีหมอกในตอนเช้าึ และมึีฟึ้าหลึัวในึ
ตอนกลางวึันึอึุณหภึูมิอากาศต่ าสุดเฉลึี่ยึ18 - 21องศาเซลเซียสึปรึิมาณฝนรวมเฉลี่ยึ50 - 100มิลลึิเมตรึเป็น
ชึ่วงึที่เหมาะแกึ่การปลูกพึืชผักสวนครัว ไึม้ดอกและไม้ประดับ 

สถิติข้อมูลภึูมิอากาศจากสถานีตรวจวึัดอากาศชลบึุรีึ(ซ ่งเป็นสถานีที่ใกล้เคียงจังหวึัดฉะเชึิงเทรามากที่สุด 
เนื่องจากจังหวึัดฉะเชึิงเทราไม่มึีสถานีตรวจวึัดอากาศ)ึของกรมอึุตินิยมวึิทยาในคาบึ10ึปีึ(พ.ศ.2538-2547)ึ
พบวึ่าจังหวึัดฉะเชึิงเทรามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสึุดึ150.0ึมิลลึิเมตรึในเดือนกรกฎาคมึจานวนฝน
ตกึเฉลี่ยึ117.4ึวึันึและมึีค่าการระเหยเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนเมษายนึวึัดได้ึ172.1ึมิลลึิเมตร 

 
 
4. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 

จังหวึัดฉะเชึิงเทราึสามารถแบ่งสภาพการพึัฒนาตามกายภาพของพึื้นที่ึออกเป็นึ๓ึส่วนึดังนี้ 
พื้นที่สว่นที ่๑  เป็นพึื้นที่ทางทึิศตะวึันตกและทิศใต้ของจังหวึัดึติดต่อกึับกรุงเทพมหานคร จึึังหวึัดึ

สมุทรปราการและจังหวึัดชลบึุรี มึีสภาพเป็นที่ลุ่ม ไึด้แก่ึ พ้ืนที่อำเภอเมืองฉะเชึิงเทรา บึางปะกงึบ้านโพธิ์ึและึ
อำเภอบางน้ าเปรี้ยวึด้านทิศตะวึันตก ไึด้รับการเจรึิญเติบโตของกรุงเทพมหานครึและโครงการพัฒนาพึื้นที่บริเวณึ
ชายฝึั่งตะวึันออกึพึื้นที่ส่วนนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอึุตสาหกรรมึชึุมชนเมืองึการบริการและทึี่อยู่อาศึัย แึละึ
อยู่ใกล้สนามบินสึุวรรณภึูมิึ จะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของบ้านเมอืงฉะเชึิงเทรา 

พื้นที่สว่นที ่๒ เป็นพึื้นที่ึ ฝึั่งแมึ่น้ าบางปะกง (ึพึื้นที่ตอนกลางของจังหวึัด) อึยู่ในเขตพึื้นที่อำเภอเมือง 
ฉะเชึิงเทราึบางสึ่วนของอำเภอบางคล้าึอ าเภอคลองเขึื่อนึอำเภอบ้านโพธึิ์ซกีตะวึันออกึอำเภอบางน้ าเปรี้ยวซีกึ
ตะวึันออกึอำเภอพนมสารคามึอ าเภอราชสาส์นึอ าเภอแปลงยาวึอ าเภอสนามชึัยเขตึ(บางส่วน)ึ ส่วนใหญ่ท าึ
การเกษตรกรรมึปลึูกขึ้าวึผลไม้ึ เลี้ยงสัตว์ึและพึืชไร่ึ ขณะนี้มีเขื่อนทดน้ าบางปะกงในท้องที่อำเภอเมือง 
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ฉะเชึิงเทราึซ ง่ได้สรึ้างแล้วเสรึ็จในต้นปีึ๒๕๔๓ึความจุึ๓๐ึล้านลูกบาศกึ์เมตรึสำหรับอำเภอแปลงยาวจะเป็นเขตึ
พึื้นทีอ่ึุตสาหกรรม 

พื้นที่สว่นที ่๓   เป็นที่ราบสลับภึูเขาึมีป่าไม้ึเขตรักษาพึันธึ์สัตวึ์ป่าและแหล่ง ต้ึนน้ าึลาธารึในปัจจึุบัน
ป่าสงวนแห่งชาติ แึควระบมึ-ึสึียัดึเนึื้อที่ึ ๗๔๖,๖๒๕ึไร่ึ คิดเป็นร้อยละึ๒๒.๓ึก่อสรึ้างพึัฒนาแหล่งน้ าึขนาดใหญ่ึ
ไดแ้ก่ึอึ่างเกึ็บน้ าคลองสียัดึความจุึ ๓๒๕ึล้านลูกบาศกึ์เมตรึซ ่งแล้วเสรึ็จต้นปีึ๒๕๔๓ึเป็นแหลึ่งน้ าึต้นทุนในการ
พึัฒนาภาคอึุตสาหกรรมึเกษตรกรรมึการบริการึและกิจการประปาของชุมชน 

 
5. การแบ่งเขตการปกครอง 

 การปกครอง  
การปกครองแบ่งออกเป็นึ11ึอำเภอึ91ึต าบลึและต าบลในเขตเทศบาลึ2ึต าบลึ892ึหมู่บ้านึ32 

เทศบาลึ(1ึเทศบาลเมืองึ31ึเทศบาลต าบล)ึ1ึองค์การบริหารสึ่วนจังหวึัดึ76ึองคึ์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ตารางแสดงจ้านวนอำเภอ ต้าบล หม ู่บ้าน ในจังหว ัดฉะเชิงเทรา 
 
 

อำเภอ 
เขตการปกครอง 

ตำบล 
(ปกครองท้องทีึ่) 

ตำบล 
(ในเขตเทศบาล) 

หม ู่บ้าน เทศบาล อบต. 

อำเภอเมืองฉะเชึิงเทรา 
อำเภอบางคล้าึ
อำเภอแปลงยาวึ
อำเภอบางน้าเปรี้ยวึ
อำเภอบางปะกงึ
อำเภอบ้านโพธิ์ึ
อำเภอพนมสารคามึ
อำเภอราชสาสึ์นึ
อำเภอสนามชัยเขตึ
อำเภอท่าตะเกียบึ
อำเภอคลองเขือ่น 

18 
8 
4 

10 
12 
17 
8 
3 
4 
2 
5 

1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

192 
56 
48 

148 
108 
73 
87 
31 
70 
47 
32 

2 
2 
4 
5 

10 
4 
4 
- 
1 
- 
- 

18 
7 
3 
9 
6 

12 
7 
3 
4 
2 
5 

รวม 91 2 892 32 76 
 
 

 ประชากร  
จ านวนประชากรึณึเดอืนกันยายนึ2554ึมีจานวนทั้งสิ้นึ677,434ึคนึแยกเป็นชายึ332,112ึคนึเป็น
หญิง 345,322ึคนึมีครวัเรือนทั้งสิ้นึ240,497ึครัวเรึือน 
ทีม่า : ที่ทำการปกครองจังหวึัดฉะเชึิงเทรา 
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6. สถานภาพทางสังคม 
6.1 ด้านสาธารณสุข 
จ านวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวึัดฉะเชึิงเทราปีงบประมาณึพ.ศ. 

2553ึมีโรงพยาบาลทั่วไปึ1ึแห่งึจำนวนึึ404ึเตยีงึโรงพยาบาลชึุมชนึ9ึแห่งึจำนวนึ390ึเตียงึโรงพยาบาลึ
เอกชนึ2ึแห่งึจำนวนึ200ึเตียงึศูนยส์ึุขภาพชุมชนึ5ึแห่งึโรงพยาบาลสึ่งเสรึิมสุขภาพต าบลึ118ึแห่งึ
สถานพยาบาลเอกชน (ึคลินิก)ึ175ึแห่งึและสถานพยาบาลสึัตว์ึ17ึแห่งึึึึึึ มีแพทย์ึ 150ึคนึเภสชักรึ 72ึคนึ
ทันตแพทย์ึ 54ึคนึพยาบาลึ1,123ึคนึ อึัตราสึ่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากรึเป็นดังนี้ึแพทย์ 
1 : 4,493ึเภสัชกรึ1 : 9,360ึทันตแพทย์ึ 1 : 12,480ึพยาบาลึ1 : 600 

 
6.2 ด้านการศ ึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทราไดึ้กำหนดยึุทธศาสตรึ์ึดึ้านพึัฒนาสึังคมใหม้ึีความยึัึ่งยึืน ปึระชาชนมึีคึุณภาพชีวิตทึีึ่ดีึโดย

ให้ความสำคัญกึับการศ กษาทึี่มคีึุณภาพและการเรียนรึู้แบบต่อเนื่องึจึ งได้มกีารสึ่งเสรึิมและจัดตั้งสถานศึ กษาึตั้งแต่
ระดับพื้นฐานึระดับอึุดมศึ กษา เึพื่อให้เยาวชนในจังหวึัดได้รับการศ กษาอย่างครบถ้วนึรวมทัง้สามารถึให้บริการแก่
จังหวัดใกล้เคียง โึดยในปีึ 2553ึจึังหวึัดฉะเชึิงเทรามีสถติิเกึี่ยวกับการศ กษาดังนี้ 

- การศึ กษาขั้นพึื้นฐานึึึึ ได้แก่ึ สถานศึ กษาตั้งแต่ระดับ เึด็กเล็กึอนุบาลึประถมศึ กษาึมัธยมศ กษาึ
ตอนต้นึและมึัธยมศ กษาตอนปลาย โึดยมโีรงเรียนทั้งสิ้นึ371ึโรงเรียนึแยกตามสังกึัดึคือึสึังกึัดคณะกรรมการึ
ศ กษาขึั้นพื้นฐานึ339ึโรงเรียนึสึังกึัดส านึักบริหารงานคณะกรรมการสึ่งเสรึิมการศ กษาเอกชนึ27ึโรงเรียนึสึังกึัดึ
กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่นึ3ึโรงเรียนึและอึื่นๆึ(สังกัดกรมการศาสนา โึรงเรียนวึัดพระปริยัติธรรม สึายึ
สามัญ)ึ2ึโรงเรียนึจำนวนห้องเรียนรวมึ4,593ึห้องึแยกเป็นึก่อนประถมศ กษาึ893ึึึึห้องึระดับประถมศึ กษา 
2,483ึ ห้องึมัธยมศ กษาึ1,220ึห้องึจ านวนครูึอาจารย์ึรวมทัง้สิ้นึ5,728ึคนึแยกเป็นชายึ1,707ึคนึและ
หญิง 
4,021ึคนึจ านวนนักเรียนแยกตามระดับการศ กษาึคือึระดับก่อนประถมศ กษาึึึึึึ19,071ึึึ คนึประถมศ กษา 
53,898ึึคนึมัธยมศึ กษาตอนต้นึ29, 159ึึคนึึและมึัธยมศ กษาตอนปลายึ10, 734ึึคนึึอึัตราสึ่วนนักเรียน
ต่อึห้องเรียนแยกตามระดับการศ กษาึคือึระดับก่อนประถมศ กษาึ20ึคนตอ่ห้องึประถมศึ กษาึ19ึคนต่อห้องึและึ
มัธยมศ กษาึ29ึคนตอ่ห้อง 

- ระดับอาชึีวศ กษาและอึุดมศึ กษา แึยกเป็นึสถานศึ กษาสังกัดกรมอาชึีวศ กษา มีึึจานวนรวมึ7ึแห่งึมีึ
อาจารย์ึรวมึ394ึ คนึนักศ กษาึ13,831ึึคนึและมหาวิทยาลึัยราชภึัฏ จึำนวนึ1ึแห่งึมีอาจารย์ึรวมึึ269ึ
คนึนักศึ กษาึ9,606ึคน 

- การศึ กษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอึัธยาศัยมีผู้เรียน/ 
นักศึ กษาลงทะเบียนเรึียนึ20,308ึคนึโดยแยกเป็นการส่งเสรึิมการเรียนรู้หนังสือึ269ึคนึการศ กษาขึั้นพ้ืนฐาน 
8,509ึคนึและการศ กษาเพึื่อพึัฒนาอาชีพึทักษะึ ชึีวึิตและสังคมึ11,503ึคนึมีผู้เรึียน/นักศึ กษาส าเรึ็จการศ กษา 
10,425ึคน 

6.3 ด้านการศาสนา 
ชาวจังหวึัดฉะเชึิงเทรามีความเลื่อมใสในพระพึุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลึโดยเฉพาะอย่างยิ่งมคีวาม 

นับถอืในองค์พระพึุทธรึูปซ ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พึึุทธเจึ้าึคือึหลวงพึ่อโสธรึซ ่งเป็น 
พระพึุทธรึูปศักดิ์สิทธึิ์คู่บ้านคู่เมึืองของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึโดยในจังหวึัดมีจ านวนวึัดึ3 44ึแห่งึทีพ่ึักสงฆ์ึ 50ึแห่งึมีึ
พระสงฆ์ึ 4,712ึรึูปึสามเณรึ907ึรูปึมัสยิดึ64ึแห่งึโบสถ์ครสิต์ึ8ึแห่งึวึัดจีนึ2ึแห่ง 
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ชนิดพืชไร่ เนือ้ที่เพำะปล ูก (ไร่) เนือ้ที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผล ิต (ตัน) ผลผล ิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 
ข้าวโพดเลี้ยงส ัตว์ 9,509 8,334 5,547 666 

มันสำปะหลัง 31,2606 31,2606 1,204,559 3,853 

อ้อยโรงงาน 24,237 21,135 173,995 8,233 

สับปะรด 21,875 20,460 130,680 6,387 

 

7. สาธารณูปโภค 
       7.1 การประปา 

จังหวึัดฉะเชึิงเทรามีส านักงานประปาอยู่ในพื้นทึี่จ านวนึ4ึแห่งึคือ 
1. การประปาส่วนภึูมิภาค สึาขาฉะเชึิงเทรา 
2. การประปาส่วนภึูมิภาค สึาขาพนมสารคาม 
3. การประปาส่วนภึูมิภาค สึาขาบางคล้า 
4. การประปาส่วนภึูมิภาค สึาขาบางปะกง 
 
7.2 การไฟฟ้า                           
ในปีึ2551ึจังหวึัดฉะเชึิงเทรามีการใชึ้พลังงานไฟฟึ้าอยู่ที่ึ 3,205,205.77 MWh หรือึ273.58 ktoe 

ปริมาณการใชึ้พลังงานไฟฟึ้าในกึิจการขนาดใหญ่มีการใชึ้พลังงานมากทึี่สุดอยู่ที่ึ2,101,001.73 MWh หรือคิดเป็น 
65.55%ึของการใชึ้พลังงานไฟฟึ้าทั้งหมดึและรองลงมาึคือปริมาณการใชึ้พลังงานไฟฟึ้าในกึิจการขนาดกลางโดยึ
มีปริมาณการใช้ึอยู่ที่ึ 551,669.70 MWh คิดเป็นึ17.21%ึของปริมาณการใชึ้พลังงานไฟฟึ้าทั้งหมด 

7.3 ไปรษณ ีย์โทรเลข 
จังหวึัดฉะเชึิงเทรามีทึี่ท าการไปรษณึีย์โทรเลขึรวมึ49ึแห่งึกระจายอยู่ตามอำเภอ ชึึุมชนึและต าบลที่ึ

หนาแน่นึโดยเป็นที่ทาการไปรษณึีย์ของรัฐ รึวมึ11ึแห่งึที่เหลึืออึีกึ38ึแห่งึเป็นของเอกชน 
 

8. ข้อม ูลพื้นฐานภาคการเกษตร 
8.1 ข้าวนาปี/นาปรัง 
ในปีการเพาะปลึูกึพ.ศ.ึ2552/2553ึจังหวึัดฉะเชึิงเทรามีพึื้นที่เพาะปลึูกขึ้าวนาปีึ961,727ึไร่ึ โดยเป็น 

ข้าวเจ้าึ953,198ึไร่ึ ข้าวเหนึียวึ8,529ึไร่ึ ผลผลึิตข้าวเจ้าึ719,482ึตันึผลผลึิตข้าวเหนึียวึ2,694ึตันึ
ผลผลึิตึข้าวเจ้าเฉลึี่ยต่อไร่ึ 762ึกก./ไร่ึ ผลผลิตข้าวเหนียวเฉลี่ยต่อไร่ึ 316ึกก./ไร่ึ สาหรับข้าวนาปรังมกีารปลึูก
เฉพาะข้าวึเจ้าโดยมพีึื้นที่เพาะปลึูกึ379,183ึไร่ึ ผลผลึิตึ297,488ึตันึผลผลึิตเฉลี่ยึ802ึกก./ไร ่

8.2 พืชไร่ 
เนื้อทึี่เพาะปลึูกพึืชไร่ึ เนื้อทึี่เก็บเกึี่ยวึผลผลิตึและผลผลิตเฉลึี่ยต่อไร่ 

 
 
 
 
 

8.3 ไม ้ผล ไม ้ยืนต้น 
เนื้อทึี่เพาะปลึูกไม้ผล ไึม้ยืนต้นึเนึื้อที่เกึ็บเกี่ยวึผลผลึิตึและผลผลึิตเฉลี่ยต่อไร่ 

ชนิดพืช เน้ือที่เพาะปล ูก (ไร่) เน้ือทีเ่กบ็เกี่ยว (ไร่) ผลผล ิต (ตัน) ผลผล ิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 
มะม่วง 70,159 67,295 40,252 598 

มะพร้าวึ(แก) 7,869 7,553 7,760 1,027 
ยางพารา 151,390 80,000 18,790 235 
หมาก 8,120 7,770 9,355 1,204 
มะพร้าวึ(อ่อน) 13,346 12,794 13,457 1,052 
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8.4 ปศุสัตว์ 
ในปีึ2553ึจังหวึัดฉะเชึิงเทรามีการท าการปศุสัตว์ึดังนี้ึมีจ านวนโคึ26,764ึตัวึกระบือึ2,910ึตัวึ
สึุกร 

307,013ึตัวึแพะึ1,312ึตัวึหึ่านึ6,269ึตัวึไก่ึ 13,927,315ึตัวึเป็ดึ701,813ึตัวึโดยมีการเลี้ยงสึัตวึ์
มากในึอำเภอเมอืงฉะเชึิงเทรา อึ าเภอบางคล้าึอ าเภอบ้านโพธิ์ึอ าเภอพนมสารคามึอ าเภอราชสาส์นึและอำเภอ
แปลงยาว 

8.5 สัตว์น้้า 
ในปีึ2553ึจังหวึัดฉะเชึิงเทรามีการท าการประมงน้ าจืดึดังนี้ึมีจ านวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวึ์น้ า

จืดึจ านวนึ2,330ึครัวเรึือนึมีจ านวนบ่อเพาะเลี้ยงึ4,690ึบ่อึเนื้อที่ึ 26,159ึไร่ึ มีปริมาณการจับสัตวึ์น้ า 
21,966,000ึกก.ึคิดเป็นมูลค่าึ970,419,000ึบาทึโดยชนิดของสัตวึ์น้ าที่เพาะเลี้ยงกึันมากได้แก่ึปลานิลึ
ปลาสลึิดึปลาตะเพึียนึกุง้ก้ามกรามึปลาชึ่อนึปลาดุกและปลาหมอ 

 
 

9. ข้อม ูลพื้นฐานภาคอ ุตสาหกรรม 
ในปีึ2554ึจึังหวึัดฉะเชึิงเทรามีโรงงานอุตสาหกรรม (ึไม่รวมโรงงานในเขตนิคม) รึวมทัง้สิ้นึ1,513ึ

โรงงานึเงินลงทุนรวมึ216,438.47ึลึ้านบาทึมีแรงงานจ านวนึ113,635ึคนึสัดสึ่วนของสาขาอึุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมากที่สุดึคือึอุตสาหกรรมการเกษตร อุึตสาหกรรมผลึิตภึัณฑึ์โลหะ อุึตสาหกรรมขนส่งึและึ
อึุตสาหกรรมพลาสติกึคิดเป็นร้อยละึ13.5, 12.75, 8.5ึและึ7.3ึตามล าดับึมีนิคมอึุตสาหกรรมึ2ึแห่งึคือึ
นึิคมึอึุตสาหกรรมเวลโกรว์ึและนคิมอึุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีึโรงงานอุตสาหกรรม รึวมึ215ึโรงงานึเงินลงทุน
รวม 
413,786ึล้านบาทึมีการจ้างแรงงานึ42,054ึคน 
ประเภทอึุตสาหกรรมที่ส าคัญและมีศึักยภาพของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึพิจารณาจากอึุตสาหกรรมทีม่ึีสัดสึ่วนึของ
เงินลงทุนึมีการจ้างและสร้างรายได้ให้กับทึ้องถิ่นจ านวนมากึได้แก่ึ อุตสาหกรรมขนส่งประเภท กึารผลึิตและึ
ประกอบชึิ้นสึ่วนยานยนต์ รึถจักรยานยนต์และรถบรรทุก มึีจ านวนรวมทัง้สิ้นึ129ึโรงงานึเงินลงทุนรวม 

40,172.87ึล้านบาทึอุตสาหกรรมผลึิตเครื่องใช้ไฟฟึ้าและชิ้นสึ่วนอึิเล็กทรอนิกส์ึจำนวนึ64ึโรงงานึ 
เงินลงทุนึรวมึ18,692.94ึล้านบาทึอุตสาหกรรมผลึิตเหลึ็กและเหล็กกล้าึจำนวนึ36ึโรงงานึเงินลงทุนรวมึ
25,076.01ึล้านบาทึย่านอุตสาหกรรมของจังหวึัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่นึคือึย่านถนนบางนาึ-ึ
ตราดึในเขตึอ.บางปะกงึย่านถนนสุวึินทวงศ์ ใึนเขตอำเภอเมอืงึและอำเภอบางน้ าเปรี้ยว ยึ่านถนนสายฉะเชึิงเทราึ 
บางปะกงึในเขตอำเภอบ้านโพธ แึละย่านถนนสายึฉะเชิงเทราึ-ึพนมสารคามึในเขตอำเภอพนมสารคาม 
ต่างๆึของรถยนต์ในเขตอำเภอบ้านโพธึิ์ตามมาอึีกด้วยึซ ง่จะเป็นการชึ่วยสร้างงานสรึ้างรายได้ให้กับประชาชนในึ
ท้องถิ่นของจังหวึัดฉะเชึิงเทราได้เป็นอย่างดี 

 
แหล่งอ ุตสาหกรรม 

แหลึ่งอึุตสาหกรรมของจังหวึัดฉะเชึิงเทราึซ ่งเป็นแหลึ่งทีม่ึีโรงงานอุตสาหกรรมข ้นอยู่อย่างหนาแน่นึคือ 
- ถนนบางนาึ-ึตราดึตลอดึ2ึฝั่งถนนึโรงงานสึ่วนใหญ่จะเป็นโรงงานประเภทผลิตชึิ้นสึ่วนและประกอบึ

รถยนต์ึผลึิตอึุปกรณ์ึ ชึิ้นสึ่วนอึิเล็กทรอนิกส์ึผลิตเครื่องใชึ้ไฟฟึ้าและอึุปกรณ์ไฟฟึ้าึผลิตภึัณฑึ์พลาสติกึการอบึ
รักษาพึืชด้วยไซโลึผลึิตไม้อึัดปาร์ติเกิลบอร์ด ผึลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ึปั่นด้ายึผลึิตลวดแรงดันสูงึผลึิตของเดก็เล่นึ
ฯลฯึและโรงงานต่างๆ ใึนยึ่านนี้สึ่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
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- ถนนสุวึินทวงศ์ึ (ฉะเชึิงเทราึ-ึมีนบุร)ีึตลอดแนวสองฝั่งึจะเป็นโรงงานผลิตชึิ้นสึ่วน อึึิเลึ็กทรอนิกส์ึ
กระดาษสีน้าตาลึผลิตอาหารสึัตว์ึทาขนมจีนึผลิตชึิ้นสึ่วนคอมเพรสเซอร์ึ ผลึิตชึิ้นสึ่วนอุปกรณ์จากพลาสติก ผึลึิตึ
ซอสมะเขึือเทศึและซอสปรุงรสึผลิตเฟอร์นิเจอร์ึ ผลึิตกาแฟผงึผลึิตสายเคเบิ้ลึแปรรูปเนึื้อสุกรึและผลิตรองเท้าึ
จากหนังสัตว์ึโรงงานต่างๆึที่ตั้งอยู่ย่านนึี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มึีเงินลงทุนมากกวึ่าึ100ึล้านบาท 

- ถนนสายฉะเชึิงเทราึ-ึพนมสารคามึจานวนโรงงานจะหนาแน่นน้อยกว่าย่านึบางนาึ-ึตราดึและย่าน 
สุวึินทวงศ์ึ อันประกอบด้วยโรงงานต่างๆ หึลายประเภท เึชึ่นึผลึิตสายไฟชึุดส าหรับรถยนต์ ผึลิตถุงมือในการกฬีาึ
ตัดเย็บเสึื้อผ้าึทาเส้นหมี่ึ และประเภทอึุตสาหกรรมแปรรูป ทึางการเกษตร เึป็นต้น 

- ถนนสายฉะเชึิงเทราึ-ึบางปะกงึซ ่งเป็นย่านอึุตสาหกรรมแห่งใหม่ ทึี่เป็นทีส่นใจของนักลงทุนอย่างมาก 
ในขณะนี้ึ ประเภทอึุตสาหกรรมที่มึีการลงทุนึ ได้แก่ึ โรงงานผลิตและประกอบชึิ้นสึ่วนยานยนต์ึ โรงงานผลิตแผงึ
ผลึิตไฟฟึ้าจากแสงอาทิตย์ึ (โซล่าเซลลึ์)ึ โรงงานผลิตแผึ่นคอมแพคดิสก์ึ และโรงงานผลิตสายไฟฟึ้าึทองแดงเส้นึ
และลวดอลูมิเนียม เึป็นต้น 

 
10. การใช้พื้นที่ของจงัหว ัด 
จึังหวึัดฉะเชึิงเทรามีพึื้นที่ประมาณึ5,351ึตารางกึิโลเมตรึหรือประมาณึ3,344,375ึไร่ึการใช้ประโยชน์ึ
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมึประมาณึ1,644,199ึไร่ึ โดยมพีึื้นที่ป่าไม้ึประมาณึึ484,056ึไร่ึและ
พึื้นที่ึนอกการเกษตรึประมาณึ1,215,120ึไร่ึ (ปีึ2552) 

 
 
11. แหล่งนาชลประทาน 

สาหรับแหลึ่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวึัดประกอบด้วยึแหล่งน้ าตามโครงการชลประทานขนาดึ
ใหญ่ึ โครงการชลประทานขนาดกลาง โึครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริึและโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ึ
สรึ้างแล้วเสรึ็จถ งสิ้นปีงบประมาณ 2ึ553ึรวมึ154ึโครงการึและสามารถเกึ็บกกัน้ าได้ึ484.61ึล้านลูกบาศกึ์
เมตรึและมึีพึื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการึ1,142,826ึไร่ึ หรือร้อยละึ35.02%ึของพึื้นที่ถอืครองทาง
การเกษตรึของจังหวึัด 
แหลึ่งน้ าจากการพัฒนาที่มีอยู่ภายในจังหวึัดฉะเชึิงเทราึประกอบดว้ยึแหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน 
ขนาดใหญ่ึ โครงการชลประทานขนาดกลาง โึครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารึิและโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ที่สรึ้างเสร็จแล้ว 

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพึื้นที่จังหวึัดฉะเชึิงเทราึมีึ8ึโครงการึดังนี้ 
1.  โครงการสึ่งน้าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
2.  โครงการสึ่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุชึิต 
3.  โครงการสึ่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองด่าน 
4.  โครงการสึ่งน้ าและบ ารุงรักษาบางพลวง 
5.  โครงการสึ่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนบางปะกง 
6.  โครงการสึ่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองสียัด 
7.  โครงการชลประทานฉะเชึิงเทรา 
8.  โครงการชลประทานชลบึุรีึโครงการชลประทานขนาดกลางในพึื้นที่

จังหวึัดฉะเชึิงเทราึมีึ3ึโครงการึดังนี้ 
1.  โครงการอ่างเก็บน้ าคลองระบม 
2.  โครงการอ่างเก็บน้ าลาดกระทิง 
3.  โครงการฝายท่าลาด 
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12. ป่าตะวันออกหรอืป่าเขตรอยต่อ 5 จังหว ัด (รวมจังหว ัดฉะเชิงเทรา) 
ป่าตะวึันออกหรือป่าเขตรอยต่อึ5ึจังหวึัดึครอบคลุมบริเวณพึื้นที่รอยต่อของจังหวึัดชลบึุรีึจังหวึัดึ

ฉะเชึิงเทราึจังหวึัดระยองึจังหวึัดจันทบุรีึ และจังหวึัดสระแกึ้วเดิมมึีพึื้นที่ถ งประมาณึ5,000,000ึไร่ึึ ตั้งแต่ึ
พ.ศ. 
2510ึป่าตะวึันออกได้ถกูบุกรุก เึนึื่องจากเกึิดสงครามเวียดนาม มึีการตัดถนนึพ.ศ.2513ึรฐับาลให้สึัมปทานทา
ไม้ึในพึื้นที่แกึ่บริษัทึทาไม้ึ8ึบริษัทึเป็นเวลาึ30ึปีึ ซ ่งเป็นสาเหตุใหญ่ึ ที่ท าให้ป่าตะวึันออกได้ถูกท าลายมาก
ยิ่งขึ ้นึในึพ.ศ.ึ2525ึได้มีการก าหนดให้พื้นที่บริเวณป่ารอยต่อึ 5ึจังหวึัดึ เป็นป่าปิดแต่ก็ไม่สามารถทึี่จะยับยั้ง
การบุกึรุกป่าของราษฎรได้ึดังนั้นในึพ.ศ.ึ2535ึและึพ.ศ.ึ2544ึจึ งได้ึมีการออกพระราชกฤษฎึีกาให้ผนวก
พึื้นที่ป่าึรอยต่อึ5ึจังหวึัดึเข้าเป็นสึ่วนหนึ ่งของเขตรักษาพึันธึุ์สัตวึ์ป่าเขาอึ่างฤาไนึรวมแล้วมีเนือ้ที่ึ 643,750ึไร่ึ
ในพึื้นที่ึแห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงึเชึ่นึพบวึ่ามีสัตวึ์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่นอ้ยกว่าึ144ึชนิดึ
นกไม่นอ้ยึกว่าึ409ึชนิดึสตัวึ์เลื้อยคลานไมึ่น้อยกวึ่าึ121ึชนิดึสัตวึ์สะเทินน้าสะเทึินบกไม่นอ้ยกว่าึ43ึชนิดึ
ปลาน้าจืดไม่ึน้อยกวึ่าึ94ึชนิดึและผีเสื้อไม่นอ้ยกว่าึ92ึชนิดึ (ข้อมูลจากเขตรักษาพึันธึุ์สัตวึ์ป่าเขาอึ่างฤาไนึ
พ.ศ.ึ2550)  

 
13. แหล่งท่องเทีย่วที่ส้าคัญ 
จึังหวึัดฉะเชึิงเทรามีแหลึ่งท่องเที่ยวที่สำคัญึทั้งทึี่เป็นโบราณสถาน โึบราณวึัตถุึ เป็นแหลึ่งเรียนรู้ึ
วึัฒนธรรมประเพณีึแหลึ่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รึวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สรึ้างขึ ้นอยู่มากึได้แก่ 

-  วึัดโสธรวรารามวรวึิหาร 
-  อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (ึน้อยึอาจารยางกึูร) 
-  ป้อมก าแพงเมืองฉะเชึิงเทรา 
-  ศาลากลางจังหวึัดหลึังเกึ่าหรือศาลารึัฐบาลมณฑลปราจีน 
-  อาคารไม้สักึ100ึปีึค่ายศรีโสธรึ(กองพึันทหารชึ่างที่ึ 2ึรักษาพระองคึ์) 
-  พระตาหนักกรมขุนมรุพงษ์ศึิริพัฒน์ 
-  วึัดปิตุลาธึิราชรังสฤษฎิ์ (ึวึัดหน้าเมือง) 
-  เจ้าแมก่วนอิมลอยน้ า (ึสมาคมสงเคราะหก์ารกศุล) 
-  วึัดอึุภึัยภาติการาม (ึวึัดซาปอกง)ึ    
-  วึัดจีนประชาสโมสร (ึวึัดเล่งฮกยีึ่)ึ    
-  ตลาดคลองสวนึ100ึปีึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ ึ  
-  เขือ่นทดน้ าบางปะกงึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ   
-  วึัดสมานรตันารามึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ   
-  มหกรรมปั้นทรายโลกจังหวึัดฉะเชึิงเทรา 
-  วึัดโพรงอากาศ 
-  เทวสถานอึุทยานพระพึิฆเนศ 
-  สวนปาลึ์มฟาร์มนก 
-  เกาะลัด 
-  เขตรกัษาพึันธึุ์สัตวึ์ป่าเขาอึ่างฤาไน 
-  อึ่างเกึ็บน้ าลาดกระทิง 
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-  อึ่างเกึ็บน้ าคลองสียัด 
-  ถ้ านางสิบสอง 
-  น้ าตกบ่อทอง 
-ึตลาดบ้านใหม่ึ ตลาดริมน้ าึ100ึปี 
-ึตลาดโบราณนครเนื่องเขต 
-ึศูนย์ศ กษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
-ึหมู่บ้านน้ าตาลสด 
-ึมูร์ร่าฟาร์ม 
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ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 

 
 

ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

1 กองสนับสนุนและขยายพ ันธุ์สัตว์ ส้าน ักงานทหารพัฒนา เลขท่ีึ180ึหมู่ึ7ึต.ท่าถ่านึอ.พนัสนิคม 
จ.ฉะเชึิงเทราึ 24120ึึโทรศัพท์ึ 038-551858 

 
2 การไฟฟ้าส่วนภ ูม ิภาค ฉะเชิงเทรา เลขท่ีึ247ึึต.คลองประเวศึอ.บ้านโพธ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ 24490 

โทรศัพท์ึ038-130222 
 

3 การไฟฟ้าส่วนภ ูม ิภาค สาขาคลองเจ้า เลขท่ีึ49-50ึหมู่ึ16ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24000 โึทรศัพท์ึ 038-592002 

4 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวึังดุสิตึแขวงจิตรลดา เึขตดสุิตึกรุงเทพฯึ10303 

5 ทีท่าการไปรษณีย์ สาขาดอนทอง เลขท่ีึ55/1ึหมู่ึ4ึต.บางตีนเปด็ึ อ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
 

6 ทีว่ ่าการอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ต.หมอนทองึ อ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24150 
โทรศัพท์ึ038-582300 

7 ทีว่ ่าการอ้าเภอแปลงยาว ถนนึฉะเชิงเทรา-สตัหึีบึต.วึังเย็นึ อ.แปลงยาว จึ.ฉะเชึิงเทราึ24190 
 

8 เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เลขท่ีึ82ึหมู่ึ3ึต.บางขนากึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ึ081-7233352 

 
9 เทศบาลตำบลบางคล้า เลขท่ีึ9ึ ถ.ฤทธึิ์ประศาสน์ึ ต.บางคล้าึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทราึ24110 

โทรศัพท์ึ038-541027 
 

10 เทศบาลตำบลบ ้านซ่อง เลขท่ีึ 224ึหมู่ึ2ึต.บ้านซ่องึอ.พนมสารคามึ จ.ฉะเชึิงเทราึ24120 
โทรศัพท์ึ 038-520706 

 
11 เทศบาลตำบลปากนา เลขท่ีึ99ึหมู่ึ1ึต.ปากน้ าึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชึิงเทราึ24110 

โทรศัพท์ึ038-542312-3 

12 เทศบาลตำบลห ัวส้าโรง เลขท่ีึ98/2ึหมู่ึ7ึ ต.หัวส าโรงึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24190 
 

13 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา เลขท่ีึ355ึถ.ศุขประยูรึต.หน้าเมืองึอ.เมอืง 
จ.ฉะเชึิงเทรา โึทรศัพท์ึ038-981468-73 

 
14 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบางคล้า เลขท่ีึ2ึถ.บางคลา้-แปลงยาวึต.บางคล้าึอ.บางคล้า 

จ.ฉะเชึิงเทราึ24110ึโทรศัพท์ึ038-541014 
 

15 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาว ิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาคารศึูนยฝ์ึ กประสบการณ ์
วึิชาชึีพกลาง (ึSME) มหาวึิทยาลัยราชภึัฎราชนครินทร์ึ ถ.มรุพงษ์ึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

ข้อมูลความร่วมมือประจ้าภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ 
 



67 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
  

16 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)สาขาถนนพาน ิช เลขท่ีึ358-60ึถ.ึพานิชึต.หน้าเมืองึอ.เมือง 
จ.ฉะเชึิงเทรา โึทรศัพท์ึ 038-516692-3 

 
17 ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สาขาบางน้ำเปรี้ยว เลขท่ีึ232ึหมู่ึ5ึ ต.โพรงอากาศึอ.บางน้ าเปรี้ยว 

จ.ฉะเชึิงเทราึ24150ึโทรศัพท์ึ038-581215 
 

18 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร สาขาบางปะกง (ทา่สะอ ้าน ) เลขท่ีึ245/36ึหมู่ึ6 
ต.ท่าสะอึ้านึอ.บางปะกงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24130ึโทรศัพท์038-530128-9 

 
19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร สาขาพนมสารคาม เลขท่ีึ1051ึหมู่ึ1ึถ.กบินทร์บุร-ี 

ฉะเชึิงเทราึต.พนมสารคามึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชึิงเทราึ24120ึโทรศัพท์ึ038-551488 
 

20 ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา เลขท่ีึ1-5ึถ.สนัตริาษฎรึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ 038-817716 

 
21 ธนาคารออมสิน สาขาบางคล้า เลขท่ีึ94ึ ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ึต.บางคล้าึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทรา 

24110 โึทรศัพท์ึ038-541076 , 038-542835 
 

22 ธนาคารออมสิน สาขาบางน้้าเปรี้ยว เลขท่ีึ274/1-2ึหมู่ึ5ึต.โพรงอากาศึอ.บางน้าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24150 โึทรศัพท์ึ038-581394 

 
23 ธนาคารออมสิน สาขาบางปะกง เลขท่ีึ239ึหมู่ึ10ึต.บางปะกงึอ.บางปะกงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-531016 
 

24 ธนาคารออมสิน สาขาพนมสารคาม เลขท่ีึ685/5ึ หมู่ึ1ึถ.พนมพึัฒนาึต.พนมสารคามึอ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชึิงเทราึ24120ึโทรศัพท์ึ038-551555 

25 บริษัท Royal Ohm จากัด ต.คลองนาึ อ.บ้านโพธึ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ 24000 
 

26 บริษัท กุลธรพรีเม ียร์ จากัด เลขท่ีึ42/2ึหมู่ึ1ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.คลองอึุดมชลจรึอ.เมอืงึ จ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ึ038-846072-4 

 
27 บริษัท งามช่าง ปริ้นแอนด์ มีเดีย จากัด เลขท่ีึ20/22ึ ถ.อึินทอาสาึต.พนัสนคิมึอ.พนัสนิคมึจ.ชลบึุรี 

20140ึึโทรศัพท์ึ0-3878-76467-8 
 

28 บริษัท ชาร์ปแอพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด เลขท่ีึ64ึหมู่ึ5ึถนนบางนาตราดึต.บางสมัค 
อ.บางปะะกงึจ.ฉะเชึิงเทราึ 24180ึโทรศัพท์ึ 038-842148 

 
29 บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด เลขท่ีึ61/1ึหมู่ึ 3ึต.หนองตีนนกึอ.บ้านโพธ์ึจ.ฉะเชึิงเทรา 

24140 
 

30 บริษัท ซีเอชโอโตดัสตรี จากัด เลขท่ีึ99ึหมู่ึ1ึต.ึวึังเย็นึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24190 
โทรศัพท์ึ038-852641 

 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 
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รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

31 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ้ากัด ร้าน เคเอฟซี สาขา บิ๊กซี 2 เลขท่ีึ28/73ึถ.ศรีโสธรตัดใหม ่
ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 

 
32 บริษัท ดาต้าเซฟ จากัด เลขท่ีึ99ึหมู่ึ11ึต.สวุึินทวงศ์ ตึ.คลองนครเนื่องเขต อึ.บา้นโพธ์ึจ.ฉะเชึิงเทรา 

24000 
33 บริษัท ไดเอ ็นอ ิเลค็ทริค จากัด เลขท่ีึ258-9ึหมู่ึ6ึต.ท่าสะอึ้านึอ.บางปะกงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24130 

 
34 บริษัท ทองไชยอ ุตสาหกรรม จากัด เลขท่ีึ22/1ึหมู่ึ1ึถนนพึิมพาวาส-แสนภึูดาษ ตึ.แสนภึูดาษ 

อ.บ้านโพธ์ จึ.ฉะเชึิงเทราึ 038-578666 
 

35 บริษัท ที.ซี. ฟาร ์มาซูติคอล อ ุตสาหกรรม จากัด เลขท่ีึ39ึหมู่ึ13ึถ.บางขนาก-บ้านสร้างึ ต.บางแตน 
อ.บ้านสร้างึจ.ปราจึีนบุรีึ25150 

 
36 บริษัท เท็มโก ้จากัด เลขท่ีึ327ึหมู่ึ1ึต.หัวสาโรงึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24190 โึทรศัพท์ 

038-575670 
 

37 บริษัท ไทยแอร์โรว ์จากัด เลขท่ีึ79ึหมู่ึ4ึต.เสม็ดใต้ึ อ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทราึ24110 
โทรศัพท์ึ038-545111 

38 บริษัท ไทยโฮอ ีเล็คทริคไวร์ จากัด ต.แหล่มประดู่ึ อ.บ้านโพธ์ึจ.ฉะเชึิงเทราึ 24140 
 

39 บริษัท ธรรมรกัษ์ ออโตพาร ์ท จากัด เลขท่ีึ27/7ึหมู่ึ6ึต.บางขนากึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24150ึโทรศัพท์ึ038-524141 

 
40 บริษัท นพเกตุ (1999) จากัด เลขท่ีึ104ึหมู่ึ9ึต.หัวส าโรง อึ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24190 

โทรศัพท์ึ038-853127 
 

41 บริษัท นูทริกซ์ จากัด (มหาชน) เลขท่ีึ32/1ึหมู่ึ9ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.คลองนครเนื่องเขต อึ.เมอืง 
จ.ฉะเชึิงเทรา 

 
42 บริษัท บางกอกอ ินดัสเตรียล บอยเลอร์ จากัด เลขท่ีึ1/8ึหมู่ึ5ึต.โคกไทยึอ.ศรมีโหสถึจ.ปราจึีนบุรี 

25140 โึทรศัพท์ึ038-835-888ตอ่411 
 

43 บริษัท บีแอนด์บ ีคอมพิวเตอร์ จากัด เลขท่ีึ58/4ึถ.เทศบาลพัฒนาึ1ึต.บางคลา้ึอ.บางคล้า 
จ.ฉะเชึิงเทราึ24110ึโทรศัพท์ึ089-4007106 

44 บริษัท พนัสแอสเซมบลีย จากัด ต.กุฎโง้ึอ.พนัสนิคมึจ.ชลบึุรีึ 20140 
 

45 บริษัท ฟอร์มลู่า อ ุตสาหกรรม จากัด เลขท่ีึ160.163ึหมู่ึ5ึถ.ฉะเชึิงเทราพนัสนิคม ตึ.เมอืงใหม ่
อ.ราชสาสน์ึจ.ฉะเชึิงเทราึ24120ึโทรศัพท์ึ038-848568 

 
46 บริษัท ไมโครชิฟเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด เลขท่ีึ14ึหมู่ึ1ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.วึังตะเคียนึอ.เมืองึจ. 

ฉะเชึิงเทราึ24000ึโทรศพัท์ึ038-857119 
 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 
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ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

47 บริษัท ยูนิโปร แมน ูแฟคเจอริ่ง จา้กัด เลขท่ีึ43/9ึ หมู่ึ3ึต.คลองอึุดมึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ 24000 
โทรศัพท์ึ038-846126 

 
48 บริษัท โรงสีศิร ิพร จากัด เลขท่ีึ99ึหมู่ึ9ึต.หมอนทองึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-566009 

49 บริษัท ลิคิโทม (ประเทศไทย) จำกัด เลขท่ีึ82ึหมู่ึ1ึต.หอมศีลึ อ.บางปะกงึจ.ฉะเชึิงเทราึ 24180 
 

50 บริษัท โลตัส ว ัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท เลขท่ีึ103/2ึหมู่ึ8ึต.ดอนเกาะกาึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24170ึโทรศัพท์ึ038-835555 

 
51 บริษัท ว ัฒนไพศาล เอ็นจิเน ียริ่ง จากัด เลขท่ีึ 1/7ึหมู่ึ5ึถ.ฉะเชึิงเทรา-กบินทร์บุรีึ ต.โคกไทย 

อ.ศรีมโหสถึจ.ปราจึีนบุร ี
 
 

52 
บริษัท สหทองคาเอ็นจ ิเน ียริ่ง จากัด เลขท่ีึ28/2ึหมู่ึ2ึต.คลองบ้านโพธึอ.บ้านโพธ์ึ จ.ฉะเชึิงเทรา 
24140 
โทรศัพท์ึึ038-850584 

 
53 บริษัท สหว ิริยาเพลทม ิล จากัด (มหาชน) หมู่ึ14ึถนนสึุขมุวึิทสาย(เก่า) ตึ.บางปะกงึอ.บางปะกง 

จ.ฉะเชึิงเทราึ 24000 
 

54 บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จากัด หมู่ึ20ึ ถ.สวุึินทวงศ์ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ึ038-593069 

 
55 บริษัท อเลก็ซอน จ้ากัด เลขท่ีึ51/3ึหมู่ึ1ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.ึคลองนครเนือ่งเขตึ อ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

24000 โึทรศัพท์ึ038-847058-63 

56 บริษัท ออนเนสตี ้โปรดักส์ จากัด เลขท่ีึ2/1ึหมู่ึ9ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.นครเนื่องเขตึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
 

57 บริษัท ออนเนสตี ้โปรดักส์ จากัด เลขที่ึ 2/1ึหมู่ึ9ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.คลองนครเนื่องเขต อึ.เมอืง 
จ.ฉะเชึิงเทราึ24000 

 
58 บริษัท ออลล่า จากัด เลขท่ีึ2/1ึหมู่ึ4ึถนนพึิมพาวาส-คลองเกาะดอนึ ต.เกาะไร่ึ อ.บ้านโพธ์ 

จ.ฉะเชึิงเทรา โึทรศัพท์ึ038-525451-3 
 

59 บริษัท อาซาฮีเทค (ไทยแลนด์) จากัด เลขท่ีึ7/2ึหมู่ึ2ึถนนศุขประยูรึต.ดอนทรายึ อ.บ้านโพธ์ 
จ.ฉะเชึิงเทราึ 24000ึโทรศัพท์ึ038-8245116 

 
60 บริษัท อ ีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เลขท่ีึ214ึหมู่ึ7ึต.หัวสาโรงึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทรา 

24190 โึทรศัพท์ึ038-579000 
 

61 บริษัท อ ุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย เลขท่ีึ33/3ึหมู่ึ21ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ึ038-8593062 

 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 
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ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

62 บริษัท เอกรัฐว ิศวกรรม จากัด (มหาชน) เลขท่ีึ190/1ึหมู่ึ6ึต.ทา่สะอึ่านึอ.บางประกงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24130 

 
63 บริษัท เอ็นเคพี เอ็นจีเน ียริ่ง แอนด์ ซับพลาย จากัด เลขท่ีึ114ึหมู่ึ6ึต.หนองแหนึอ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชึิงเทราึ24120ึโทรศัพท์ึ089-4446259 
 
 

64 
บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จากัด สาขาฉะเชิงเทรา บิ๊กซี 1 
เลขท่ีึ9/1ึชึั้นึ1ึบิ๊กซฉีะเชึิงเทรา1ึถ.ฉะเชึิงเทรา-บางปะกง ตึ.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ึ038-516602 

 
65 บริษัท เอ็ม.อี.น ิคค ิโซ จากัด เลขท่ีึ74ึหมู่ึ22ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-592189 
 

66 บริษัท เอส วี เอ เอ็นจิเน ียริ่ง จำกัด เลขท่ีึ54ึหมู่ึ2ึต.ดอนทรายึอ.บ้านโพธ์ึจ.ฉะเชึิงเทราึ 24140 
โทรศัพท์ึ038-824385 

 
67 บริษัท เอส แอนด์ พี ซ ินดิเคท จ้ากัด (มหาชน) เลขท่ีึ457ึซ.สขุุมวิทึ55ึถ.สุขุมวิทึแขวงคลองตนั 

เหนือึเขตวัฒนาึกรุงเทพึโทรศัพท์ึ02-1851313 
 

68 บริษัท เอส.พี.เอส อ ินเตอร์เทค จากัด เลขท่ีึ99ึหมู่ึ2ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.คลองนครเนื่องเขต อึ.เมือง 
จ.ฉะเชึิงเทรา 

 
69 บริษัท เอส.โอ.ฟู้ด จากัด เลขท่ีึ9/2ึถ.ฉะเชึิงเทรา-บางปะกง ตึ.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-513008 
 

70 บริษัท แอลเอม็จี ประกันภ ัย จากัด (มหาชน) เลขท่ีึ1342ึหมู่ึ1ึต.พนมสารคามึอ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชึิงเทราึ24120 โทรศัพท์ึ038-836904 

 
71 บริษัท ฮอทพอท จากัด (มหาชน) สาขาตะว ันออกคอมเพลก็ซ์ เลขท่ีึ55/1ึถ.ศุขประยูรึต.บางตีนเป็ด 

อ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา โึทรศัพท์ึ038-981665 
 

72 บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์ จากดั สาขา 2 เลขท่ีึ96/10-11,96/15-21 หึมู่ึ7ึต.เกาะขนุน 
อ.พนมสารคามึจ.ฉะเชึิงเทราึ24120ึโทรศัพท์ึ038-502071-4 

 
73 ภ ัตตาคาร หูฉลามไทยสกาล่า (สยาม พารากอน) เลขท่ีึ991ึอาคารศึูนย์การค้าสยามพารากอน 

ถ.พระรามึ1ึแขวงปทุมวึันึ เขตปทมุวึันึกรุงเทพึ10330ึึโทรศพัท์ึ02-1294335-6 
 

74 ร้าน 21 โฆษณา เลขท่ีึ29/4ึ ถ.มหาจักรพรรดิึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
โทรศัพท์ึ091-1827858 

 
75 ร้าน 888 กรอบรูป & แกเลอรี่ เลขท่ีึ605/1ึ ถ.เทพคุณากรึต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 

โทรศัพท์ึ084-8672626 
 

76 ร้าน Coffee Station (ในสถาน ีตำรวจภ ูธรเมืองฉะเชิงเทรา) ถ.มรุพงษ์ึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืง 
จ.ฉะเชึิงเทรา 

 

  ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรับนักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 
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ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

77 ร้าน เซเว่น-อ ีเลฟเว ่น สาขา ปตท. หัวสาโรง เลขท่ีึ18/18ึหมู่ึ9ึต.หัวสาโรงึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24190ึโทรศัพท์ึ085-1306601 

 
78 ร้าน ท.พิมพ์สวย เลขท่ี5/17ึถ.ศรีโสธรตดัใหม่ึต.หน้าเมืองึ อ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-535091 
 

79 ร้าน ไทยถาวร ต.บางคล้าึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทราึ24110 
โทรศัพท์ึ081-5572591 

80 ร้าน ธนาอาร ์ต ต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชึิงเทรา 
 

81 ร้าน บุรีมายา บูติก แอนด์ สปา เลขท่ีึ574/7ึหมู่ึ1ึถ.ฉะเชึิงเทรา-บางปะกง ตึ.โสธรึอ.เมอืง 
จ.ฉะเชึิงเทราึ24000 โึทรศัพท์ึ085-4610329 

82 ร้าน ปุ๊กดอนทอง อ.เมืองึจ.ฉะเชึิงเทรา 
 

83 ร้าน พูลดอกไม ้สวย เลขท่ีึ24ึถ.เทศบาลพัฒนา1ึต.บางคล้าึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทราึ24110 
โทรศัพท์ึ038-541726 

84 ร้าน เมย ์อาร ์ต ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึ จ.ฉะเชึิงเทรา 

85 ร้าน ล้านแบบดีไซน์ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
 

86 ร้าน ว ิลเลจอาร ์ตแปดริ้ว เลขท่ีึ14/16ึ ถ.เอมอรอทุึิศึ2ึต.หน้าเมอืงึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
โทรศัพท์ึ038-815455 

 
87 ร้าน ศร ีโสธรอาร ์ต เลขท่ีึ3/124-125ึถ.ศรีโสธรตัดใหม่ึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 

โทรศัพท์ึ087-6174416 
 

88 ร้าน สี่สีโฆษณา เลขท่ีึ217/35ึถ.มหาจักรพรรดิึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
โทรศัพท์ึ038-981338 

89 ร้าน โสธรอ ิงค์เจ็ท แอนด ์โฟโต้ เลขท่ีึ244/6ึ ถ.ตลาดบ้านใหม่ึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

90 ร้าน อ ิงค์อาร์ต ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
 

91 ร้าน เอ พลัส อ ิงค์เจ็ท แอนด ์ม ีเด ีย เลขท่ีึ80ึถ.เอมอรอุทึิศ2ึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
โทรศัพท์ึ086-1504545 

 
92 ร้าน เอกภพ โฆษณา เลขท่ีึ5ึ ต.บางคล้าึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 

โทรศัพท์ึ089-8988485 
 

93 ร้านเซเว่น อ ิเลฟเว ่น สาขานครเน ื่องเขต เลขท่ีึ20/1ึหมู่ึ9ึ ต.นครเนื่องเขตึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24000 โึทรศัพท์ึ091-0029173 

 
94 ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น สาขาน ิคมอ ุตสาหกรรมเวลโกร ์ว เลขท่ีึ36ึหมู่ึ7ึต.บางสมัครึอ.บางปะกง 

จ.ฉะเชึิงเทราึ 24180 
 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 
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รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

95 ร้านโฟกัสอ ิงค์เจ็ท เลขท่ีึ74/34ึ ถ.ศุขประยูรึต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 
โทรศัพท์ึ080-6397697 

96 ร้านมานพทองดี (ว ินเลดฮาร์ด) เลขท่ีึ27ึ ถ.เอมอรอุทึิศึ2ึต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 

97 ร้านรินขนมไทย เลขท่ีึ15/2ึหมู่ึ 3ึต.โสธรึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000ึโทรศัพท์ึ038-512534 
 

98 ร้านอาร ์ตโฆษณา เลขท่ีึ162ึถ.ฉะเชึิงเทรา-บางปะกงึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
โทรศัพท์ึ038-812990 

 
99 ร้านไอเด ียอ ิงค์เจ็ท เลขท่ีึ400ึถ.บางปะกง-ฉะเชึิงเทรา ตึ.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-812062 
 

100 โรงพยาบาล บางน้าเปรี้ยว เลขท่ีึ100ึหมู่ึ2ึต.หมอนทองึอ.บางน้าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24150 
โทรศัพท์ึ038-581285 

 
101 โรงพยาบาลพทุธโสธร ถ.มรพุงษ์ึ ต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-814235 
 

102 โรงพิมพ์ เอ็น.พี.ออฟเซท แอนด์ อิงค ์เจ ็ท เลขท่ีึ334ึถ.ศุขประยูร โึค้งพึิมพึ์เจริญึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ. 
ฉะเชึิงเทราึ24000ึโทรศัพท์ึ087-9346992 

 
103 โรงแรมแกนด์ รอย ัล พลาซ่า เลขท่ีึ1110ึถ.ศุขประยูรึต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทรา โึทรศัพท์ 

038-823701 
 

104 โรงแรมดาษดาร ีสอร์ท เลขท่ีึ179ึหมู่ึ12ึต.เนินหอมึอ.เมืองึจ.ปราจึีนบุรีึ25000ึโทรศพัท์ึ037- 
239800 

 
105 โรงแรมว ีเวิร์บ เซอร์วิสพาร์ทเม้นท์ แอนด์โฮเต็ล เลขท่ีึ9/7-9ึ(ตรงข้ามสถานีขนส่งผึู้โดยสารฉะเชึิงเทรา) 

ถ.ฉะเชึิงเทรา-บางปะกง อึ.เมอืงึจ.ฉะเชึิงเทราึโทรศัพท์ึ038-535641 
 

106 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เลขท่ีึ21/10ึถ.สุขมุวิทึต.นาจอมเทึียนึอ.สัตหึีบึจ.ชลบึุรี 
โทรศัพท์ึ 038-255501 

 
107 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เลขท่ีึ21/10ึถ.สุขุมวิทึต.นาจอมเทึียนึอ.สัตหึีบึจ.ชลบึุรี 

โทรศัพท์ึ 038-255501 
 

108 สรรพกรพ้ืนที ่สาขาบ้านโพธิ์ หมู่ึ1ึต.บ้านโพธึึ์อ.บ้านโพธ์ึจ.ฉะเชึิงเทราึ24140 
โทรศัพท์ึ038-587157 

 
109 สรรพากรพ้ืนที ่สาขาแปลงยาว ถ.แปลงยาว-สัตหึีบึ ต.วึังเย็นึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24190 

โทรศัพท์ึ038-589232 
 

110 สหกรณ์การเกษตร แปลงยาว จ้ากัด เลขท่ีึ109ึหมู่ึ11ึต.แปลงยาวึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24190 
โทรศัพท์ึ038-589038 
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ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

111 สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จากดั เลขท่ีึ78ึ ถ.บางคล้าแปลงยาว ตึ.บางคล้าึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24110ึโทรศัพท์ึ 038-541291 

 
112 ห้างห ุ้นส่วน ซีบ ีเพ้นท์ จากัด เลขท่ีึ52/2ึหมู่ึ21ึถ.สวุึินทวงศ์ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้าเปรี้ยว 

จ.ฉะเชึิงเทราึ24000ึโทรศพัท์ึ038-846304 

113 ห้างห ุ้นส่วนสามัญ เจริญวาทะศ ิลป์การบัญชี จากัด อ.บ้านโพธิ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
 

114 องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนทราย เลขท่ีึ40/1ึหมู่ึ 4ึต.ดอนทรายึอ.บ้านโพธิ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ24140 
โทรศัพท์ึ 038-583342 

115 องค์การบริหารส่วน ตำบลบางกรูด เลขท่ีึ68/4ึหมู่ึ 2ึต.บางกรูดึอ.บ้านโพธิ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ 24140 
 

116 องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบ ัว เลขท่ีึ5ึหมู่ึ2ึต.หนองบัวึอ.บ้านโพธิ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ24140 
โทรศัพท์ึ081-9493627 

 
117 องค์การบริหารส่วนตำบล สิงโตทอง เลขท่ีึ106ึหมู่ึ2ึต.สิงโตทองึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 

โทรศัพท์ึ038-502232 
 

118 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนฉิมพลี เลขท่ีึ88ึหมู่ึ8ึต.ดอนฉิมพลีึ อ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทรา 
24170ึโทรศัพท์ึ038-502127 

 
119 องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำเปรี้ยว หมู่ึ2ึถ.บางน้ าเปรี้ยวึต.บางน้ าเปรี้ยวึอ.บางน้าเปรี้ยว 

จ.ฉะเชึิงเทราึ24150ึโทรศัพท์ึ038-582034 
 

120 องค์การบริหารส่วนตำบล บางสวน ต.บางสวนึอ.บางคล้าึ จ.ฉะเชึิงเทราึ 24110 
โทรศัพท์ึ 038-848361 

 
121 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาแดง เลขท่ีึ59ึหมู่ึ12ึถ.หนองจอก-บ้านสร้าง ตึ.ศาลาแดง 

อ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทราึโทรศพัท์ึ038-502005 
 

122 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาแดง เลขท่ีึ59ึหมู่ึ12ึถ.หนองจอก-บ้านสร้าง ตึ.ศาลาแดง 
อ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทราึ2400 

 
123 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาว เลขท่ีึ985ึ หมู่ึ5ึต.หนองยาวึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชึิงเทรา 

24120ึโทรศัพท์ึ038-554175 
 

124 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ต.โคกขี้หนอนึอ.พานทองึจ.ชลบึุรีึ 20160 
โทรศัพท์ึ038-15783 

 
125 องค์การบริหารส่วนตำบลท ่าข้าม เลขท่ีึ1ึหมู่ึ1ึต.ท่าขึ้ามึอ.พนัสนิคมึจ.ชลบึุรีึ 20140 

โทรศัพท์ึ038-164237 
 

126 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เลขท่ีึ13/4ึหมู่ึ2ึต.เทพราชึอ.บ้านโพธิ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ 24140 
โทรศัพท์ึ085-0918408 

 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 
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รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 
 

127 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมยาตรา เลขท่ีึ99ึหมู่ึ2ึต.คลองนิยมยาตราึอ.บางบ่อึจ.สมุทรปราการ 
10560ึโทรศัพท์ึ02-3179260-1 

128 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา เลขท่ีึ11ึหมู่ึ2ึต.บางคาึอ.ราชสานึ์นึจ.ฉะเชึิงเทราึ24120 
 

129 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เลขท่ีึ54/1ึหมู่ึ2ึต.บางแตนึอ.บ้านสร้างึจ.ปราจึีนบุรีึ25150 
โทรศัพท์ึ037-295100 

130 องค์การบริหารส่วนตำบลประเวศ เลขท่ีึ47ึหมู่ึ3ึต.คลองประเวศึอ.บ้านโพธิ์ึ จ.ฉะเชึิงเทราึ 24140 
 

131 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เลขท่ีึ59ึหมู่ึ12ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24000 
โทรศัพท์ึ038-502005 

 
132 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม ็ดใต ้ เลขท่ีึ4ึต.เสม็ดใต้ึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชึิงเทราึ24110 

โทรศัพท์ึ038-584130ึต่อึ02 
 

133 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง หมู่ึ2ึ ต.หมอนทองึอ.บางน้าเปรี้ยวึจ.ฉะเชึิงเทราึ24150 
โทรศัพท์ึ038-582090 

 
134 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู ่หมู่ึ4ึต.แหลมประดู่ึอ.บ้านโพธึจ.ฉะเชึิงเทราึ 24140 

โทรศัพท์ึ081-6638436 
 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา 1/2556 
รายชื่อสถานประกอบกการ(ต่อ) 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
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ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 

ล้าดับ ชือ่-ที่อยูส่ถานประกอบการ 

๑ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคึสาขาบางคล้าึ21ึถนนบางคลา้แปลงยาวึต.บางคลา้ึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-
541155 

๒ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคึอ าเภอบางน้ าเปรีย้วึ59/4ึหมู่ึ2ึต.บางน้ าเปรีย้วึึอ.บางน้ าเปรีย้วึึฉะเชิงเทราึึ24150ึึ038-
581174 

๓ 
ตรวจคนเขา้เมืองจังหวดัฉะเชิงเทราึ2/20ึึถนนมหาจกัรพรรดิึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึึ24000ึ038-
514011 

๔ ที่ท าการไปรษณีย์ึ ฉะเชิงเทราึ7ึถนนสุขเกษมึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-516139 

๕ ที่ว่าการอ าเภอราชสาส์นึ87ึหมู่.2ึต.บางคล้าึอ.ราชสาส์นึจ.ฉะเชิงเทราึ24120ึ038-591077 

๖ เทศบาลต าบลทุ่งสะเดาึ99ึหมู่ึ4ึต.วังเย็นึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชิงเทราึ24190ึ038-589425 

๗ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราึ1ึถ.จลุละนันทน์ึ ต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-512538 

๘ เทศบาลเมืองพนัสนคิมึ535ึถนนเมอืงเก่าึต.พนัสนิคมึอ.พนัสนคิมึจ.ชลบรุีึ20140ึ038-461144ึ, 038-461103 

๙ 
ธนาคารึทหารไทยึจ ากัดึ(มหาชน)ึสาขาแปลงยาวึ69/3638ึหมู่ึ7ึต.วังน้ าเย็นึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชิงเทราึ24190ึ
038-589132 

๑๐ 
ธนาคารกรุงไทยึจ ากดัึ(มหาชน)ึสาขาถนนพานิชึ356,358,360ึถนนพานิชึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-5166913 

๑๑ 
ธนาคารกรุงไทยึจ ากดัึ(มหาชน)ึสาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ึ92/1ึถนนมหาจักรพรรดิึ ต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-5930626 

๑๒ 
ธนาคารกรุงไทยึจ ากดัึ(มหาชน)ึสาขาบางคล้าึ2ึถนนบางคลา้แปลงยาวึต.บางคลา้ึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ
038-5418381 

๑๓ 
ธนาคารกรุงไทยึจ ากดัึ(มหาชน)ึสาขาบางน้ าเปรี้ยวึ232ึหมู่ึ5ึต.โพรงอากาศึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24150ึ
038-5812157 

๑๔ 
ธนาคารกรุงไทยึจ ากดัึ(มหาชน)ึสาขาบิก๊ซีึ2ึถนนศรีโสธรตดัใหม่ึต.หน้าเมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ084-
0756064 

๑๕ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรึสาขาฉะเชิงเทราึ128ึช้ันึ2ึถ.มรุพงษ์ึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-514770 

 

ข้อมูลความร่วมมือประจ้าภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 
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ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 

๑๖ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรึสาขาตลาดคลองึ16ึ16/2021ึหมู่ึ 18ึต.ดอนฉมิพลีึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.
ฉะเชิงเทราึ24170ึ038585002ึต่อึ13 

๑๗ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรึสาขาแปลงยาวึ69ึ/71ึหมู่ึ7ึต.วังเย็นึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชิงเทราึ
24190ึ038-851082 

๑๘ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรึสาขาพนมสารคามึ1051ึหมู่ึ1ึต.พนมสารคามึอ.พนมสารคามึจ.
ฉะเชิงเทราึ24120ึ038-551488ึ, 038-552445 

๑๙ ธนาคารออมสินึสาขาึบางคล้าึ14ึหมู่ึ1ึถนนสุวนิทวงศ์ึ ต.วังตะเคียนึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-857119 

๒๐ ธนาคารออมสินึสาขาฉะเชิงเทราึ15ึถนนสันตริาษฎร์ึต.หน้าเมอืงึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-511076 

๒๑ 
ธนาคารออมสินึสาขาถนนมหาจกัรพรรดิ์ึ106/3ึถ.มหาจักรพรรดิ์ึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
517075 

๒๒ 
ธนาคารออมสินึสาขาบางคลา้ึ94ึถนนระเบียบกจิอนุสรณ์ึต.บางคลา้ึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-
541076 

๒๓ บริษัทึึไทยแอรโ์รว์ึจ ากดัึ(มหาชน)ึ79ึหมู่ึ4ึต.เสมด็ใต้ึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-583006ึถ งึ11 

๒๔ 
บริษัทึTA COMSHOP CUSTOMER CARE CENTERึึห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ึช้ันึ3ึ55/1ึหมู่ึ4ึต.บางตีนเปด็ึอ.
เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ081-9459269 

๒๕ บริษัทึกลุธรพรเีมยีร์ึจ ากดัึ42/2ึหมู่ึ1ึคลองอุดมธรจรึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-846076 

๒๖ 
บริษัทึคณะบุคคลปญุชรสัมิ์การบญัชีึ19/3ึ9ึมหาจกัรพรรดิึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
512059 

๒๗ บริษัทึจ.เจรญิทรัพย์อนนัต์ึจ ากดั 

๒๘ 113-114 หมู ่5 ต.ทา่ทองหลางึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110 038-8481867 

๒๙ 
บริษัทึซีพเีอฟึ(ประเทศไทย)ึจ ากดัึมหาชนึ26/2ึหมู่ึ7ึถนนสุวินทวงศ์ึต.คลองนครเนื่องเขตึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-5936846 

๓๐ บริษัทึดาตา้เซฟึจ ากดัึ99ึหมู่ึ 11ึต.คลองนครเนื่องเขตึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ081-3747249 

๓๑ บริษัทึทริพเพลิึเอชึเอ็นจเินยีริ่งึจ ากัดึ66ึหมู่ึ3ึต.คลองขุดึอ.บา้นโพธ์ิึจ.ฉะเชิงเทราึ24140ึ038-5216224 
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ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 

๓๒ บริษัทึทองไชยอุตสาหกรรมึจ ากดัึ20/1ึหมู่ึ1ึต.แสนภดูาษึอ.บา้นโพธิ์ึจ.ฉะเชิงเทราึ24140ึ038-5786626 

๓๓ 
บริษัทึทีทีพีึแฟคตอรี่ึจ ากัดึ9/3ึหมู่ึ18ึถนนสุวนิทวงศ์ึ ต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
593436-8 

๓๔ บริษัทึทปีกรอินดสัทรีส่์ึจ ากัดึ19/3ึหมู่ึ8ึทางหลวงสายึ319ึต.บ้านซ่องึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชงิเทราึ24120 

๓๕ บริษัทึทีพีทเีอเชียกรุ๊ปึจ ากดัึ36/5ึหมู่ึ1ึต.บางตนีเป็ดึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-882237-6 

๓๖ 
บริษัทึทโีอทีึจ ากดัึ(มหาชน)ึสาขาฉะเชิงเทราึ9/3ึถนนศรโีสธรตดัใหม่ึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ
038-517068 

๓๗ บริษัทึเทวกรรมโอสถึจ ากัดึ71ึหมู่ึ4ึถนนพิมพาึต.พมิพาึอ.บางปะกงึจ.ฉะเชิงเทราึ24180ึ038-522062 

๓๘ 
บริษัทึเทสโก้ึโลตสัึสาขาบ้านใหม่ึ12/27ึถนนฉะเชิงเทราบางน้ าเปรี้ยวึต.หน้าเมอืงึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ
038-817742 

๓๙ 
บริษัทึไทยโปรดัค์ึเปอร์มริร์ึ 70/1ึหมู่ึ7ึถนนสุวนิทวงศ์ึ ต.คลองนครเนื่องเขตึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
593060-1 

๔๐ บริษัทึไทยเอกฟารม์ึจ ากดัึ88ึหมู่ึ4ึต.ท่าทองหลางึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-848200 

๔๑ บริษัทึธรรมรกัษ์ึออโตพารท์ึจ ากัดึ27/7ึหมู่ึ6ึต.บางขนากึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24150ึ038-524141 

๔๒ 
บริษัทึนวิแมนึจ ากดัึ1710ึหมู่ึ 1ึถนนฉะเชิงเทรากบินทร์บรุีึต.พนมสารคามึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชิงเทราึ24120ึ
038-553500 

๔๓ 
บริษัทึเนาวรตัน์พัฒนาการึจ ากดัึ(มหาชน)ึ53/4ึหมู่ึ 9ึต.โพรงอากาศึอ.บางน้ าเปรี้ยวึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
582371 

๔๔ 
บริษัทึบนัไดึอินดสัเตรยีลึจ ากดัึ1789ึกมึ44ึถนนบางนาตราดึต.บางววัึอ.บางปะกงึจ.ฉะเชิงเทราึ24180ึ02-
540609 

๔๕ บริษัทึบางคล้าพัฒนาึจ ากดัึ163/1ึหมู่ึ1ึต.หัวไทรึอ.บางคล้าึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-568216-220 

๔๖ 
บริษัทึพีึเอ็นึคอมพิวเตอร์ึห้างตะวันออกคอมเพลก็ซ์ึ55/1ึ4ึต.บางตีนเปด็ึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ084-
944918-7 

๔๗ บริษัทึภ.คอนเซ็พคค์าร์ึจ ากัดึ234ึหมู่ึ8ึต.แปลงยาวึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชิงเทราึ24190ึ038-851216 
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รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 

๔๘ 
บริษัทึไมโครชิฟเทคโนโลยีึ(ไทยแลนด์)ึจ ากดัึ14ึหมู่ึ1ึถนนสุวนิทวงศ์ึต.วังตะเคยีนึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ
038-857119 

๔๙ บริษัทึยี่สบิไพบูลย์พืชผลึจ ากดัึ33/5ึหมู่ึ5ึต.สงิโตทองึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24150ึ038-549042-3 

๕๐ บริษัทึวริิยะประกนัภยัึจ ากัดึ131/4ึหมู่ึ7ึต.ท่าถ่านึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชิงเทราึ24120ึ081-377401-0 

๕๑ บริษัทึสมชัยึ8ึริว้ึมอเตอร์ึจ ากดัึ72/44ึถนนศุขประยรูึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-822933 

๕๒ บริษัทึสยามไวร์ึอินดสัทรีึ จ ากดัึ33/1ึหมู่ึ9ึร.พ.ช.ึคลองเปรงึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ084-3629837 

๕๓ บริษัทึสหทองค าึเอ็นจิเนยีริ่งึจ ากัดึ28/2ึหมู่ึ2ึต.คลองบ้านโพธิ์ึ อ.บา้นโพธิ์ึจ.ฉะเชิงเทราึ24104ึ038-850584 

๕๔ 
บริษัทึสุวรรณกิจแพคเกจจิ้งึจ ากดัึ34/7ึหมุ่ึ20ึถนนสหะโชควัฒนาสุวินทวงศ์ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.
ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-5930689 

๕๕ 
บริษัทึอตุสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทยึจ ากดัึ33/3ึหมู่ึ 21ึถนนสุวินทวงศ์ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-593062-6 

๕๖ 
บริษัทึเอกชัยึดสีทริบวิช่ันึซสิเทมึจ ากัดึสาขาบางปะกงึ90ึหมู่ึ 145ึถนนจรญัยานนท์ึต.บางวัวึอ.บางปะกงึจ.
ฉะเชิงเทราึ24180ึ038-840082 

๕๗ 
บริษัทึเอกชัยดสิทริบิวช่ันึซสิเทมึจ ากดัึ12/27ึถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ าเปรีย้วึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-817742 

๕๘ 
บริษัทึเอปสนัึโตโยคอมึ(ไทยแลนด์)ึจ ากดัึ239/1ึหมู่ึ7ึต.หัวส าโรงึอ.แปลงยาวึจ.ฉะเชิงเทราึ24190ึ038-
575440 

๕๙ 
บริษัทึเอม็.อี.ึนิคคโิซึจ ากัดึ74ึหมู่ึ22ึถนนสุวินทวงศ์ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
845405 

๖๐ 
บริษัทึเอม็เคึอินเตอร์ฟู้ดึจ ากดัึ9/1ึถนนฉะเชิงเทราบางปะกงึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
536086-100 

๖๑ บริษัทึเอส.วี.เอึเอ็นจิเนยีริง่ึจ ากดัึ54ึหมู่ึ2ึต.ดอนทรายึอ.บ้านโพธ์ิึจ.ฉะเชิงเทราึ24140ึ038-824384-7 

๖๒ บริษัทึเอส.โอึฟู้ดึจ ากัดึ9/2ึถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกงึึต.หน้าเมอืงึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ086-8268254 

๖๓ บริษัทึเอสวเีอึเอ็นจิเนยีริ่งึจ ากดัึ54ึหมู่ึ2ึต.ดอนทรายึอ.บ้านโพธิ์ึจ.ฉะเชิงเทราึ24140ึ038-824384-7 

 



79 

รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศ ึกษาึประจ าปีการศ ึกษาึ2557 

 

 

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 

๖๔ 
บริษัทึแอดไวซ์ึพนมสารคามึจ ากัดึ1078/20ึหมู่ึ1ึถนนพนมบา้นสรา้งึต.พนมสารคามึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชิงเทราึ
24120ึ086-313742-8 

๖๕ 
บริษัทึไอทีึซสิเตม็ึฉะเชิงเทราึจ ากัดึ86/33ึถนนมหาจักรพรรดิึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
513224 

๖๖ บริษัทึฮอนดา้ึสุทธิยนต์ึจ ากดัึ18/912ึหมู่ึ1ึต.ท่าทองหลางึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110 

๖๗ 
บริษัทึฮายากาว่าึอิเล็กทรอนิกส์ึ (ประเทศไทย)ึจ ากดัึ19/1ึหมู่ึ9ึต.บางลกูเสือึอ.องค์รักษ์ึ จ.นครนายกึ26120ึ
037-307800 

๖๘ 
บริษัทึฮติาชิึเพาเดอร์ึเมทัลส์ึ(ประเทศไทย)ึจ ากดัึ1/1ึหมู่ึ 22ึถ.สุวินทวงศ์ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-593023-6 

๖๙ ร้านึยูแอนดม์ีึกิ๊ฟช๊อปึถนนชุมพลึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000 

๗๐ ร้านกาแฟึึCoffee Station 130ึถนนชุมพลึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ083-6116115 

๗๑ 
ร้านเซเวน่ึอเิลน่เวน่ึสาขาประชาสรรค์ึ38/188-189ึถนนศรโีสธรตดัใหม่ึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ
091-0023839 

๗๒ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรมึจ ากัดึ(มหาชน)ึ190ึหมู่ึ 6ึต.ทา่สะอา้นึอ.บางปะกงึจ.ฉะเชิงเทราึ24130ึ038-530211 

๗๓ โรงเรยีนวดัปากน้ าโจ้โล้ึ(สร้อยประชาสรรค์)ึ51/1ึหมู่ึ7ึต.ปากน้ าึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110 

๗๔ โรงเรยีนวดัสาวชะโงกึ123/3ึหมู่ึ1ึต.สาวชะโงกึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-521042 

๗๕ วัดนักบญุฟิลปิและยากอบึหัวไผ่ึ70ึหมู่ึ1ึต.โคกข้ีหนอนึอ.พานทองึจ.ชลบุรีึ20160ึ038-244558 

๗๖ 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราึ284ึหมู่ึ2ึถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บรุีึต.เขาหนิซ้อนึอ.พนมสารคามึจ.
ฉะเชิงเทราึ24120ึ038-599005 

๗๗ ศาลึ9/1ึช้ันึ1ึถนนฉะเชิงเทราบางปะกงึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ091-0789685 

๗๘ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงฉะเชิงเทราึ103ึถนนชุมพลึต.หน้าเมอืงึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-511111 

๗๙ 
สหกรณก์ารเกษตรเมอืงแปดริ้วึจ ากัดึ257/3ึถนนมหาจักรพรรดิึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
511557 
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ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 

๘๐ 
ส านักงานการกฬีาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราสนามกีฬากลางฉะเชิงเทราึ304ึต.วังตะเคียนึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-517209 

๘๑ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราึ8ึถนนมหาจกัรพรรดิึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-511053 

๘๒ ส านักงานปศสุตัว์จังหวัดฉะเชิงเทราึถนนสขุประยรูึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ087-5208142 

๘๓ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภยัึฉะเชิงเทราึถนนยุทธด าเนินึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-
536025-6 

๘๔ ส านักงานสรรพากรพืน้ท่ีฉะเชิงเทราึ7ึถนนเรืองวุฒิึต.หน้าเมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-514797-98 

๘๕ หมวดการทางบางคลา้ึ3ึสายึ304ึต.เสม็ดเหนือึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110 

๘๖ ห้างหุ้นส่วนึซีบเีพ้นท์ึจ ากดัึ52/2ึหมู่ึ21ึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-845304 

๘๗ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัึเมทลัึแอเรียึ38/229ึถนนเลี่ยงเมืองบางน้ าเปรีย้วึต.ท่าไข่ึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000 

๘๘ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัึสยามบวรวัฒน์ึ17/181ึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ085-9661550 

๘๙ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราึ184ึถนนยุทธด าเนินึต.หนา้เมืองึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-512520ึ
ต่อึ118 

๙๐ องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะไร่ึ1/5ึหมู่ึ5ึต.เกาะไร่ึอ.บ้านโพธิ์ึจ.ฉะเชิงเทราึ24140 

๙๑ องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเขื่อนึ115ึหมู่ึ2ึต.คลองเขื่อนึอ.คลองเขื่อนึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-509137 

๙๒ องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่งึ5ึต.คลองหลวงแพ่งึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000 

๙๓ องค์การบรหิารส่วนต าบลดงน้อยึ99/9ึหมู่ึ9ึต.ดงน้อยึอ.ราชสาสน์ึจ.ฉะเชิงเทราึ24120ึ038-563220-202 

๙๔ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนฉมีพลีึ88ึหมู่ึ8ึต.ดอนฉีมพลีึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24170ึ038-502127 

๙๕ องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าทองหลางึ24/3ึหมุ่ึ4ึต.ทา่ทองหลางึอ.บางคลา้ึจ.ฉะเชิงเทราึ24110ึ038-827726-4 
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ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สำหรบันักศ ึกษาฝึกงานภาคการศ ึกษา ๒/2556 
รายชื่อสถานประกอบการ(ต่อ) 

ล้าดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 

๙๖ องค์การบรหิารส่วนต าบลนาวังหินึ49ึหมู่ึ 9ึต.นาวังหนิึอ.พนัสนคิมึจ.ชลบรุีึ20140ึ038-463426-7 

๙๗ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลศาลาแดงึ59ึหมุ่ึ12ึถนนหนองจอกบ้านสรา้งึต.ศาลาแดงึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ
24000ึ038-502005 

๙๘ องค์การบรหิารส่วนต าบลสบิเอ็ดศอกึ78/2ึหมู่ึ2ึต.สบิเอ็ดศอกึอ.บ้านโพธิ์ึจ.ฉะเชิงเทราึ24140ึ038-588692 

๙๙ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแหนึ136ึหมุ่ึ 13ึต.หนองแหนึอ.พนมสารคามึจ.ฉะเชิงเทราึ24120ึ038-523154 

๑๐๐ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนามแดงึ18ึหมู่ึ 5ึต.หนามแดงึอ.เมืองึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ038-507217-8 

๑๐๑ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหมอนทองึ17/2ึหมู่ึ4ึต.หมอนทองึอ.บางน้ าเปรีย้วึจ.ฉะเชิงเทราึ24150ึ038-381676ึ
ต่อึ101 

๑๐๒ อนามัยึ9/1ึช้ันึ1ึถนนฉะเชิงเทราบางปะกงึต.หนา้เมืองึอ.เมอืงึจ.ฉะเชิงเทราึ24000ึ091-0789685 
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ที ่
ชื่อ ที่อยู่ สถานที่

ประกอบการ 

เบอร์
โทรศัพท์

และโทรสาร 

E – mail / 
เว็บไซต์ 

เจ้าของกิจการหรือ
ผู้แทน 

วันที่  เดือน  
พ.ศ. 

ที่ลงนาม
ความ
ร่วมมือ 

สาขาวิชา 

ึ1 สยามพารากอนึสกาล่าึ 
เรสเทอรองท์ึจ ากัด 

021-294-
335-7 

- เจ้าของสถาน
ประกอบการ 

๑๙ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

อาหารและ
โภชนาการ 

 2 โรงแรมวีเวริ์บึเซอร์วสิ 
อพาร์ทเม้นท์ึแอนด์โฮเตล็ 

 038-535-
641 

- ประธานกรรมการบริหาร ๑๙ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

3 โรงแรมแกรนด์ึรอยลัึ
พลาซ่า 

038-823-
701 

- ประธานกรรมการบริหาร ๑๙ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

4 บริษัทึเอสึแอนด์ึพ ี 
ซินดิเคทึึจ ากัดมหาชน 

02-664-
6200 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
กรรมการ 

๑๙ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

5 ส านักงานบัญชีบุญทอง 083 883 
4098 

- เจ้าของสถาน
ประกอบการ 

2ึสิงหาคมึึ
๒๕๕๖ 

การบัญชี 

 
6 ส านักงานบัญชีและกฎหมาย

สุวินทวงศ์ 
๐๘๓-๘๕๑-

๖๐๗๐ 
- ผู้ตรวจสอบบัญช ี 2ึสิงหาคมึ

๒๕๕๖ 

7 บริษัทึกสทึโทรคมนาคมึ
จ ากัดึ(มหาชน)ึฉะเชิงเทรา 

- - ผู้จัดการ ๒ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

8 ห้างหุ้นส่วนสามัญึึเจริญวา
ทะสินการบญัช ี

038-577-
662 

- ผู้จัดการ 2ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

9 บริษัทึอุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอรไ์ทยึจ ากัด 

038-593-
063 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2ึสิงหาคมึ
๒๕๕๖ 

รายชื่อสถานประกอบการ ท่ีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมจัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรี 
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คณะผู้จัดท้า 

 
ที่ปรึกษา 

นางนวลอนงค์ึึึึธรรมเจริญึึึึึึึึผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศ กษาฉะเชิงเทรา 
นางยุพาึึึึึึึึึึึพุกสวัสดิ์ึึ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางปนัดดาึึึึึึึกิตติวงศ์ธรรมึึ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางเสาวลักษณ์ึึบุญบ ารุงึึ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายช านาญึึึึึึึแสงทองึึ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนึนักศ กษา 

 
คณะผู้จัดท้า 

นายกนกึึึึึึึึึึึึแก้วมณีึ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายปุณณรัตน์ึึึึึศรีจุลฮาตึึ ผู้ช่วยหัวหน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวสุรีวรรณึึึทองสุธีึึ ผู้ช่วยหัวหน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายปฐมพงษ์ึึึึึึประทุมทอง   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 


