
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 รำยงำน ข้อมูล สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ ฝ่ำยแผน งำนและควำมร่วมมือ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเอกสำรรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของวิทยำลัย ฯ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ของสถำนศึกษำ ข้อมูล หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และกำรเงิน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอำคำร
สถำนที่ ข้อมูลสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

 อนึ่ง งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ ขอขอบคุณหน่วยงำนองค์กรต่ำง ๆ ตลอดจนบุคลำกรของ
ทุกฝ่ำยภำยในวิทยำลัย ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดี 

 

 

 

   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
               หน้ำ 

ค าน า 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ                      1 
ปรัชญำกำรอำชีวศึกษำปรัชญำสถำนศึกษำ เป้ำประสงค์            2 
เจดีย์คู่วิทยำลัย                 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ                4 
เกียรติประวัติและควำมภำคภูมิใจ               9 
ผู้บริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ              ๒๐ 
รำยนำมผู้บริหำรสถำนศึกษำ               2๒ 
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)                  2๓ 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)             2๔ 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพทวิภำคี               2๖ 
โครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)              2๗ 
 และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ข้อมูลบุคลากร 
รำยชื่อข้ำรำชกำรครู-พลเรือน ปฏิบัติรำชกำร              2๘ 
รำยชื่อลูกจ้ำงชั่วครำว (ครูจ้ำงสอน)                ๒๙ 
รำยชื่อลูกจ้ำงชั่วครำว(ธุรกำร)                3๑ 
รำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำ                3๒ 
ข้อมูลอัตรำก ำลังแยกตำมเพศและระดับกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2558          3๓ 
สรุปอัตรำก ำลังวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ             3๔ 
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
ประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2557               3๕ 
สรุปงบหน้ำรำยจ่ำยจ ำแนกตำมผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ 2557            3๗ 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำ ปีงบประมำณ 2557             4๙ 
ข้อมูลครุภัณฑ์ 
รำยกำรครุภัณฑ์ประจ ำปี 2557       ๕๐ 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557       ๕๙ 
แผนกำรรับนักเรียนนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558     6๐ 
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ แยกตำมระดับชั้นเรียนและเพศ     6๓ 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
แผนผังวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ        65 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ       67 
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ      7๓ 
ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ข้อมูลสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนภำคเรียนที่ 1/25๕7    ๗๙ 
ข้อมูลสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนภำคเรียนที่2 /2557    9๖ 
รำยชื่อสถำนประกอบกำรที่ลงนำมควำมร่วมมือ               11๓ 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑ 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มุ่งพัฒนำองค์กรให้เป็นศูนย์กลำงจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่ทันสมัย เพ่ือผลิตก ำลังคน
คุณภำพในศตวรรษท่ี 21 

 ปรัชญาของวิทยาลัย  

  “ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมำตรฐำนสำกล” 

 อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

  “เป็นคนดี มีทักษำสร้ำงสรรค์ ท ำงำนเป็นทีม” 

 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

  “วิชำชีพเชี่ยวชำญ บริกำรเป็นเลิศ” 

  พันธกิจ 

 1.เพ่ือยกระดับคุณภำพวิทยำลัยในทุกด้ำน ทั้งระบบบริหำรงำนคุณภำพและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพสูงสุดโยค ำนึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 2.เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
อย่ำงหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรสถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพส่งเสริมกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

 3.เพ่ือนผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ระดับ ปวช. ปวส. และปรญิญำตรีสำยเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะวิชำชีพเชี่ยวชำญ มีทักษะในสตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชำคมอำเซียน เป็นคนดีสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขในฐำนะพลเมืองไทย
และพลโลก

ข้อมูลสถานศึกษา 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒ 

 

เป้าประสงค์ 

 1.เพ่ือยกระดับคุณภำพวิทยำลัยในทุกด้ำน ทั้งระบบบริหำรงำนคุณภำพและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพสูงสุดโดยค ำนึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 2.เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
อย่ำงหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพส่งเสริมกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

 3.เพ่ือผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะวิชำชีพเชี่ยวชำญ มีทักษะในสตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุม่ประชำคมอำเซียน เป็นคนดีสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขในฐำนะพลเมืองไทย
และพลโลก



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบำงปะกงในพ้ืนที่ของวัดปิตุลำธิรำช
รังสฤษฏ์ (วัดเมือง)  บริเวณด้ำนหน้ำของวิทยำลัยฯ มีองค์เจดีย์ซ่ึงมีมำนำนก่อนหน้ำที่จะสร้ำง
วิทยำลัยฯ องค์เจดีย์สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที ่๔ มีลักษณะที่เรียกว่ำ “ทรงระฆัง” เพ่ือใช้บรรจุอัฐิของ
พระยำวิเศษฤำไชย (ช้ำง) ซึ่งขณะนั้นท่ำนด ำรงต ำแหน่งเจ้ำเมืองฉะเชิงเทรำพระยำวิเศษฤำไชยเดิมชื่อ
ช้ำงมีน้องชำยร่วมบิดำมำรดำเดียวกันชื่อเสือ  สืบเชื้อสำยจำกเจ้ำเมืองเก่ำในสมัยกรุงศรีอยุธยำในสมัย
รัชกำลพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้รับรำชกำรเป็นหลวงจ่ำเมืองครั้นถึงสมัยรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้รับเป็นพระก ำภูภักดีรับรำชกำรมีควำมดี ควำมชอบ ได้
เลื่อนยศเป็นพระพนมสำรณรินทร์พระยำวิเศษฤำไชย เจ้ำเมืองฉะเชิงเทรำ  ตั้งแต ่ณ วันขึ้น ๕ ค่ ำ
เดือน ๘ ปีมะเส็ง เอกศก ศักรำช ๑๒๓๑ สำหรับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่กล่ำวถึง  พระยำวิเศษ
ฤำไชย ค้นพบบนจำรึกแผ่นเงินที่เก็บรักษำไว้ในองค์พระเจดีย์ของวัดเจดีย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ  
ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้เป็นที่เคำรพสักกำระของเรำชำวอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

 

 

 

 

เจดีย์คู่วิทยาลัยฯ 
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 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำจัดตั้งข้นเมื่อปี ๒๔๘๑ บนเนื้อที ่๔ ไร่ ๓ งำน ๘๙ ตำรำงวำ
ในนำมโรงเรียนประถมช่ำงทอผ้ำโดยได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงและยกฐำนะเป็นวิทยำลัยฯ เมื่อวันที่ ๑ 
ตุลำคม ๒๕๑๙ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม ๖ ไร่ ๒ งำน ๓๔.๒๒ ตำรำงวำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ ถนนมรุพงษ ์
ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ โดยมีประวัติควำมเป็นมำ
ดังนี้ 

 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำได้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๔๘๑ โดย กรม
อำชีวศึกษำร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรำได้เปิดโรงเรียนประถมช่ำงทอผ้ำ มีนำยเสียง จันทรวรำฑิตย์  
เป็นครูใหญ่กำรเรียนกำรสอนได้ด ำเนินกำรและเปลี่ยนแปลงมำตำมล ำดับ ดังนี้ 

 พ.ศ. ๒๔๘๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้ำรับผู้ส ำเร็จชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ เข้ำเรียน
หลักสูตรช่ำงเย็บเสื้อผ้ำจบแล้วได้ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมอำชีวศึกษำตอนต้น 

 พ.ศ. ๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกำรช่ำงสตรีฉะเชิงเทรำเปิดสอน 

  - ประโยคมัธยมอำชีวศึกษำตอนต้น(ม.๓) 

  - ประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.๖) 

  - ประโยคมัธยมศึกษำชั้นสูง(เรียนต่อจำก ม. ๖ อีก ๓ ปี) 

 พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนกำรช่ำงสตรีฉะเชิงเทรำเข้ำอยู่ในโครงกำรยูนิเซฟเปิดสอน 

 ๔ แผนกคือ 

  - แผนกวิชำผ้ำและกำรตัดเย็บ 

  - แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

  - แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 

  - แผนกวิชำศิลปหัตถกรรม(ไม้,หนัง,ทอ) 

  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
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 พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับเงินงบประมำณ ๕๕๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ให้สร้ำง 

อำคำรเรียนและห้องพยำบำล  (อำคำร ๒)  มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น  

 พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำรวมกับโรงเรียนกำรช่ำงฉะเชิงเทรำได้รับกำร
ยกฐำนะใหเ้ป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ ๑ ตุลำคม
๒๕๑๙ (เดิม) เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำวิทยำเขต ๒ โดยขยำยกำรศึกษำถึงระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเปิดสอน ๒ คณะวิชำได้รับเงิน  งบประมำณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่ง
ล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ให้สร้ำงอำคำรเรียนและส ำนักงำนคณะบริหำรธุรกิจ (อำคำร ๓) มีลักษณะเป็น
อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง 

 พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดสอนระดับ ปวส. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดสอนระดับ ปวช. ๒๐ หลักสูตร ๑ ๑/๒ ปี 

พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำวิทยำเขต ๒ แยกวิทยำเขตเป็นวิทยำลัย
อำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนระดับ ปวส. 

 ๑. สำขำวิชำเลขำนุกำร 

  ๒. สำขำวิชำกำรบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มเติม เป็น ๔ ประเภทวิชำ 

  ๑. สำขำวิชำพณิชยกำร 

  ๒. สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

  ๓. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

  ๔. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 

 และได้รับเงินงบประมำณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บำท (สี่ล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ให้สร้ำง
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร (อำคำร ๑) มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑ หลัง 

พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มเติม 

  ๑. สำขำวิชำกำรบัญชี 

   ๒. สำขำวิชำเลขำนุกำร 

   ๓ สำขำวิชำกำรขำย 
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   เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มเติม 

  ๑.สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

   2. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

  3. สำขำวิชำกำรตลำด 

   4. สำขำวิชำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ 

  เปิดสอนระดับ ปวท. เพ่ิมเติม 

   ๑. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 

   ๒. สำขำวิชำกำรบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดสอนระดับ ปวท. เพ่ิมเติม 

 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนระดับ ปวส. เพ่ิมเติมสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แทนแผนกวิชำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

 ต่ำงประเทศซึ่งไม่มีนักศึกษำสมคัรเข้ำเรียน) ได้รับเงินงบประมำณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

(สี่ล้ำนบำทถ้วน) และใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำมำสมทบ ๒,๕๑๐,๘๔๑ บำท รวมเป็นเงิน 

๖,๕๑๐,๘๔๑ บำท (หกล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบำทถ้วน) ให้สร้ำงอำคำรเรียน
เอนกประสงค์และสำนักงำน (อำคำร ๔) มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑ 
หลัง 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บำท (สิบล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน)   

(เงินงบประมำณ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท เงินบ ำรุงกำรศกึษำ ๖,๗๐๐,๐๐๐ บำท) ให้สร้ำงอำคำร
เรียนและปฏิบัติกำรคณะศิลปกรรม (อำคำร ๕) มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ 
ชั้น ๑ หลัง 

พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่ม ๑ แผนก แผนกวิชำวิจิตรศิลป์   ได้รับเงิน
งบประมำณ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ บำท (สิบหกล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ให้สร้ำงอำคำรเรียน
และปฏิบัติกำรคณะคหกรรมศำสตร์ (อำคำร ๖) มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ 
ชั้น ๑ หลัง 
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พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอนระดับ ปวช. อำชีวศึกษำระบบทวิภำค สำขำวิชำกำรโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนระดับ ปวส. ภำคสมทบ   

 เปิดสอนระดับ ปวช. อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สำขำวิชำพำณิชยศิลป์ 

 เปิดสอนระดับ ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ (ม.๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวช. (ทวิภำคี) สำขำธุรกิจอุตสำหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนระดับ ปวส. (ทวิภำค)ี สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร (เบเกอรี่) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสอนระดับ ปวช. สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 เปิดสอนระดับ ปวช. สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก 

 กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียน 

 มำตรกำรที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ
ตลำดแรงงำน 

 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

 มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้สำมำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 

 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำและฝึกอบรม
วิชำชีพตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตรงตำมคุณวุฒิวิชำชีพ 

 มำตรกำรที่ 1 พัฒนำหลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้เป็นไปตำมสมรรถนะของกรอบ
คุณวุฒิวิชำชีพ 

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตรงตำมคุณวุฒวิชำชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงระบบกำรจูงในให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

 มำตรกำรที่ 1 มำตรกำรทำงด้ำนภำษีอำกรเพ่ือกำรจูงใจให้สถำนประกอบกำรให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับสถำนศึกษำภำครัฐ เอกชน สถำน
ประกอบกำรในกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพตำมกระบวนกำรแปดริ้วโมเดล 

กลยุทธ์ที่4 พัฒนำคุณภำพครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

 มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำร่วมกับภำครัฐ 
เอกชน สถำนประกอบกำร และชุมชน 

 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรมและกำรปฏิบัติงำน 

 มำตรกำรที่ 3 พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรและแหล่งเรียนรู้ 

 มำตรกำรที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

 มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 มำตรกำรที่ 3 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญำตรีเทคโนโลยีและสำยปฏิบัติกำร 
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พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑. รางวัลระดับเหรียญทอง  สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยสถำนศึกษำ ๓D สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

 ๒.รางวัลชนะเลิศ  “ออเดิร์ฟเพ่ือสุขภำพ” ในงำนประชุมทำงวิชำกำรองค์กำร
วิชำชีพระดับชำติครั้งที่๒๐ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 ๓. รองชนะเลิศ  ผลงำนกำรประดิษฐ์กระเช้ำดอกไม้สดประดิษฐ์สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 ๔. รางวัลชมเชย  กำรจัดดอกไม้ลอบบี้โรงแรมในงำนวันครูโลก สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 ๕. รางวัลรองชนะเลิศ  กีฬำแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ในกำรแข่งขันกีฬำเกมส์ 
ระดับชำติ ครั้งที๑่๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 ๖. รางวัลรองชนะเลิศ  กำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำยในงำนประชุม
ทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพระดับชำติครั้งที่ ๒๐ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ  

 ๗. รองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิกในงำนแข่งขันทักษะ
วิชำชีพระดับภำคภำคตะวันออก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

๘. รางวัลชนะเลิศ  กำรประดิษฐ์เครื่องแขวนประเภทพวงกลำงในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับภำคภำคตะวันออก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

 ๙. รางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรประกอบอำชีพ “เครื่องย่ำงขนมจำก
อัตโนมัติ” ในงำนแข่งขันกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร 

 ๑๐. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับ ปวส. ด้ำนบัญชีและรำงวัลเหรียญเงินด้ำน
ภำษำอังกฤษในกำรแข่งขันทักษะสัปดำห์วิชำกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ ณ มหำวิทยำลัยนอร์ท 

กรุงเทพ 

 

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ 
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 ๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ในกำรประกวดคำกลอน TO BE NUMBER 
ONE ประเภทชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำปี ๕๓ 

๑๒. รางวัลชนะเลิศ  ในกำรเข้ำร่วมแข่งขันกำรทำบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

ระดับ ปวส. 

 ๑๓. รางวัลชนะเลิศ  ในกำรเข้ำร่วมประกวดภำพถ่ำยตลำดโบรำณนครเนื่องเขต 

 ๑๔. รางวัลเหรียญทอง  ระดับ ปวช. ด้ำนบัญชีกำรแข่งขันทักษะสัปดำห์วิชำกำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ๒๕๕๓ ณ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 ๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ  กำรประดิษฐ์บำยศรีปำกชำมในงำน “วันปิยมหำรำชรำ
ลึกป๕ี๓” 

 ๑๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรแข่งขันกำรร้อยตัวกระแตติดกิ่งไม้งำน “วัน
ปิยมหำรำชร ำลึกปี ๕๓” 

 ๑๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน Di Asil Presentation 
Contest ๒๐๑๐ ในกิจกรรม Yamaha Campus Tour ๒๐๑๐ 

 ๑๘. รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อกำรสอน E-learning วิชำดอกไม้สด ๑ ปี
กำรศึกษำ๒๕๕๓ 

 ๑๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กำรแข่งขันทักษะกำรจัดกระเช้ำเทิดพระเกียรติ
ในงำน“แผ่นดินของเรำอำชีวสร้ำงอำชีพเป็นรำชพลี ถวำยพระจักรีภูมิพล ณ ถนนลูกหลวง
กระทรวงศึกษำธิกำร” 

 ๒๐. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีผลงำนดีเด่นประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๓(นำงสุวรรณี  พุกภิญโญ) 

 ๒๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของคุรุสภำประจ ำปีกำรศึกษำ๒๕๕๓ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพและเทคโนโลยี (นำงสุวรรณี  พุกภิญโญ) 

 ๒๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ กำรแข่งขันกำรทำบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
ณ วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพแนวใหม่ให้มีควำม
ทันสมัยในสำขำคหกรรมศำสตร์ (นำงสุวรรณี  พุกภิญโญ) 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพแนวใหม่ให้มีควำม
ทันสมัยในสำขำผ้ำและเครื่องแต่งกำย (นำงรัตนำ  บ ำรุงวงศ์และนำงสำวอรพรรณ  คงพันธุ์) 

 ๓. โล่รางวัล ๑ รางวัล ล้ำนควำมดี เทิดไท้องค์รำชันย์ (นำงสุวรรณี  พุกภิญโญ) 

 ๔. รางวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรทำบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป ระดับ
อำชีวศึกษำทั่วประเทศครั้งที่ ๒ ณ วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน 

 ๕. รางวัลชนะเลิศ Lipsing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง ในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับภำคภำคตะวันออกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

 ๖. รางวัลชนะเลิศ Animation ในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับภำค ภำค
ตะวันออกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

๗. รางวัลชนะเลิศ กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง ในงำนแข่งขันทักษะ 

วิชำชีพระดับภำค ภำคตะวันออกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

 ๘. รางวัลชนะเลิศ ออเดิร์ฟปลำเพื่อสุขภำพ ในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับชำติ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่จังหวัดเชียงรำย 

 ๙. รางวัลชนะเลิศ Thai Fusion Set ในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับชำติส ำนัก
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่จังหวัดระยอง 

 ๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เขียนแผนธุรกิจ ในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับภำค ภำคตะวันออกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

 ๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มำรยำทไทยในงำนแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับ
ภำคภำคตะวันออกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลระดับประเทศ 

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กำรลงบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูประดับ ปวส. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำร่วมกบบริษัทคริสตอลซอฟท์ จ ำกัด(มหำชน) ณ วิทยำพณิชย
กำรเชตุพน 

๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเหรียญทอง) สุนทรพจน์ภำษำจีนกลำงกำร 

ประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตำร์ จังหวัดระยอง 

 ๓. รางวัลชมเชย  ประกวด Lipsing Dancerไทยลูกทุ่งกำรประชุมทำงวิชำกำร
องค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตำร์จังหวัดระยอง 

 ๔. รางวัลชมเชย (ระดับเหรียญเงิน) ได้แก่ สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษกำรประชุม
ทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตำร์จังหวัดระยอง 

 ๕. รางวัลชมเชย  กำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำร
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตำร์จังหวัดระยอง 

 ๖.รางวัลชมเชย (ระดับเหรียญทองแดง) ประกวดมำรยำทไทยกำรประชุมทำง
วิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตำร์จังหวัดระยอง 

 ๗. รางวัลชมเชย ๒ (เหรียญเงิน) กำรแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
(ปวส.)ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำร่วมกับบริษัทคริสตอลซอฟท์ จ ำกัด (มหำชน) ณ 
วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน 

รางวัลระดับภาค  กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ณ 
โรงแรมสตำร์จังหวัดระยอง 

 ๘. รางวัลชนะเลิศ กำรประกวด Lipsing Dancer 

 ๙. รางวัลชนะเลิศ กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีน 

 ๑๐. รางวัลชนะเลิศ กำรลงบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูประดับ ปวส. 

 ๑๑. รางวัลชนะเลิศ กำรลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. 

 ๑๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กำรประกวดมำรยำทไทย 

 ๑๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ 

 ๑๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ 
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รางวัลระดับจังหวัด/ชุมชน 

 ๑๕. รางวัลชนะเลิศ กำรลงบัญชีด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูประดับ ปวส. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำร่วมกับบริษัทคริสตอลซอฟท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 ๑๖. รางวัลชนะเลิศ กำรลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. 

 ๑๗. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง 

 ๑๘. รางวัลชนะเลิศ ประกวด Lipsing Dancer ไทยลูกทุ่ง 

 ๑๙. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ 

 ๒๐. รางวัลชนะเลิศ กำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ 

๒๑. รางวัลชนะเลิศ ประกวดมำรยำทไทย 

 22. รางวัลชนะเลิศ กำรแขง่ขันทักษะบัญชีกับคอมพิวเตอร์  

 23. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กำรแข่งขันทักษะบัญชีกับคอมพิวเตอร์  

 24. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชี 

 25. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ1 กำรแข่งขันทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี 

 26. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ 

 27. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ 

 28. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 

 29. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 

 30. รางวัลชนะเลิศ กำรประกวดมำรยำทไทย 

31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดเล่ำเรื่องนิทำนพื้นบ้ำน 

 32. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภำษำจีน 

 33. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ 

 34. รางวัลชนะเลิศ กำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ 

 35. รางวัลชนะเลิศ Thai Fusion Set 
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36. รางวัลชนะเลิศ วำดภำพเหมือน 

 37. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพอำหำรว่ำงโดยใช้วัตถุดิบจำกเผือก 

38. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพด้ำนอำหำรหัวข้อ Thai Fusion Set 

รางวัลที่ได้รับระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา 

1. เกียรติบัตรเข้ำร่วมงำนบริกำรชุมชน R-Service 
 ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน         ระดับดีมำก 

 2. เกียรติบัตรรำงวัลกิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น              ระดับเหรียญทอง 

 3. เกียรติบัตรรำงวัลกิจกรรมเดินทำงไกลดีเด่น   อันดับที่ ๑  

 4. โล่รำงวลั “กองลูกเสือวิสำมัญหญิงดีเด่น”  

 5. โล่รำงวลั “กิจกรรมเดินทำงไกลดีเด่น” 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รางวัลระดับภาค กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

 ๑. รางวัลที่ ๒ กำรแข่งโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชีระดับ ปวส. 

 ๒. รางวัลที่ ๓ กำรแข่งขันทักษะ “The Maketing Challenge” ระดับ ปวช. 

ประเภทวิชาคหกรรม 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 ๑. รางวัลที่ ๒ กำรแข่งขันทักษะกำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกธรรมชำติจัดลงภำชนะ
ระดับ ปวช. 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้ำน
ระดับ ปวส. 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๕ 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 ๑. รางวัลที่ ๓ กำรแข่งขันทักษะกำรวำดสีน้ำหุ่นนิ่งระดับ ปวช. 

 2. รางวัลที่ ๒ กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้
แปรรูป 

ทักษะพื้นฐาน 

  ๑. รางวัลที่ ๒ ทักษะกำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ (English 
Public Speaking Contest) 

 ๒. รางวัลที่ ๒ ทักษะกำรประกวดพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ (Demonstration 
Contest) 

 ๓. รางวัลที่ ๒ กำรแข่งขันทักษะกำรร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) หญิง 

รางวัลระดับจังหวัด/ชุมชน 

  ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันวิชำกำรบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแขง่โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชีระดับ ปวส. 

 3. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. 

 ๕. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจระดับ ปวส. 

 ๖. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะ “The Maketing Challenge” ระดับ ปวช. 

ประเภทวิชาคหกรรม 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบอำหำรว่ำงไทยหรือยำและอำหำร
จำนหลัก 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบอำหำรและแสดงอำหำรโดยใช้
วัตถุดิบหลักจำกปลำดุก 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๖ 

 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ  กำรแข่งขันทักษะกำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกธรรมชำติจัดลง
ภำชนะระดับ  ปวช. 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้ำน
ระดับ ปวส. 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรวำดภำพเหมือนระดับ ปวช. 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรวำดสีน้ำหุ่นนิ่งระดับ ปวช. 

 ๓. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ผลไม้แปรรูป 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะงำนออกแบบ ๒ DAnimation ภำยใต้แนวคิด
(Concept) เชิญชวนเรียนอำชีวะระดับ ปวส. 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ Web Page ระดับ ปวส. 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะประกวด Animation ระดับ ปวส.  

ทักษะพื้นฐาน 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ  ทักษะกำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 
(English PublicSpeaking Contest) 

 ๒. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันสุนทรพจน์ภำษำจีน 

  ๓.รางวัลชนะเลิศ ทักษะกำรประกวดพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ  

 (Demonstration Contest) 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๗ 

 

 ๕. รางวัลชนะเลิศ กำรแขง่ขันประกวดกำรเล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำน 

 ๖. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) หญิง 

 ๗. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

 ๘. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกำรประกวดดนตรีไทย (ขิม) “ประเภทเดี่ยว” 

 ๙. รางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกำรประกวดดนตรีไทย (ระนำด) “ประเภทเดี่ยว” 

การแข่งขันทักษะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

๑. ประเภทท่ี ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 

 (น้ำยำปรับผ้ำนุ่มมะละกอชีวภำพ) 

 ๒. ประเภทท่ี ๖ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 เกียรติบัตรเหรียญทอง กำรประกวดร้องเพลงไทย
สำกลหญิง กำรประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 24 ประจ ำปี 2557 

  ๒. รางวัลเหรียญทอง องค์กำรมำตรฐำน ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่ กำร
ประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพใน-อนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค ครั้งที่ 26 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 

  ๓. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถำบันกำรศึกษำกำรแข่งขันกำรประกอบอำหำรจำก
ข้ำวกล้อง โครงกำรควำมร่วมมือและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
ระดับภำค ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร 

  ๔. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ ประเภทสถำบันกำรศึกษำกำรแข่งขันกำร
ประกอบอำหำรจำกข้ำวกล้อง โครงกำรควำมร่วมมือและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 

  ๕. รางวัลชนะเลิศ  กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย เนื่องในงำนประชุมวิชำกำร
องค์กำรวิชำชีพ กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภำค ภำคตะวันออกและ
กรุงเทพมหำนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๘ 

 

  ๖. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงกำรยุวชน
ประกันภัย ประจ ำปี 2557  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

  ๗. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  ที่ได้น ำนโยบำยส่งเสริมควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรสมำคมวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพ ในกำรจัดอำชีวศึกษำร่วมกันและมีผลส ำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระดับดีมำก (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๘. เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ ๔ ดาว ภำคตะวันออกและ
กรุงเทพมหำนครประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

  ๙. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๔ ดาว จำกกำรประเมินผลสถำนศึกษำที่จัดกำร
อำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคี สู่ควำมเป็นเลิศ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระดับอำชีวศึกษำภำค
ตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร  

 ๑๐. ได้รับเกียรติบัตร กำรแข่งขันกำรตกแต่งผักและผลไม้ ครั้งที่ 16  

ประจ ำปี2557 

๑๑. ได้รับคะแนนสูงสุดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำกกำรประเมินสถำนศึกษำที่ 

จัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสู่ควำมเป็นเลิศ ประจ ำปี ๒๕๕๗ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 

  ๑๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรออกแบบและตกแต่งผ้ำ
กำงเกงยีนส์ขำยำว ประชุมวิชำกำรระดับภำค ครั้งที่ 26 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

  ๑๓. คณะกรรมการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงำนที่จัดกิจกรรมแนะแนว
อำชีพ “ต้นแบบ”แปดริ้วโมเดล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

  ๑๔. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ประชุม
วิชำกำรครั้งที่ 24 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

  ๑๕. ได้เข้าร่วมสาธิตอาหารไทย 4 อย่าง ในงำนวันปิยมหำรำชร ำลึก ปี 2557 
จำกสภำวัฒนธรรมอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๙ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๑. ได้รับเกียรติบัตร ได้สนับสนุนกิจกรรมกำรอบรมสตรีกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมือง โครงกำรส่งเสริมสตรีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคมในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

2. รำงวัลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับ 4 ดำว  

3.รำงวัลเหรียญทองแดงกำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจำกกำรร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำพ้ืนฐำน ระดับชำติ ครั้งที่ 24 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

4.รำงวัลเหรียญทองแดงกำรประกวดพิธีกรชำย- หญิง จำกกำรร่วมแข่งขันทักษะ
วิชำชีพและทักษะวิชำพ้ืนฐำน ระดับชำติ ครั้งที่ 24 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

รางวัลระดับภาค 

 กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 10  

“ปำงสีดำเกมส์” 

1.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬำหมำกล้อม     

๒.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬำวอลเลย์บอลหญิงระดับภำค 

๓.ศูนย์บ่มเพำะระดับ 4 ดำว ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร 

๔.รำงวัลที่ได้รับจำกกำรร่วมแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำพ้ืนฐำนภำค 

ตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร 

๕. รำงวัลเหรียญทอง  องค์กำรมำตรฐำน  ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

6.กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรบัญชีกับคอมพิวเตอร์  รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน 

7. กำรแข่งขันทักษะวิชำโปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชี รองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ เหรียญเงิน 

8. กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและตกแต่งกำงเกงยีนส์ขำยำว  

ชนะเลิศเหรียญเงิน 

9. กำรแข่งขันทักษะงำนออกแบบ 2D Animationปลูกจิตส ำนึกให้มีควำมรักชำติ 
ศำสนำพระมหำกษัตริย์    รองชนะเลิศอันดับ ๒  

10. กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ Web page   รองชนะเลิศอันดับ ๑เหรียญเงิน 
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11. กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

12. ได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับ 4 ดำว จำกกำรประเมินผลสถำนศึกษำท่ี 

จัดกำรอำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคี สู่ควำมเป็นเลิศ  

13. รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนศูนย์ก ำลังคน 

อำชีวศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับดีมำก (ร้อยละ 100) 

14. รำงวัลยอดเยี่ยม ในกำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรมกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือ 

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เรื่องพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษของครูผู้สอน ด้วยกระบวนกำร 
ASEAN WATCH MODEL 
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     นางนวลอนงค์ ธรรมเจรญิ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

 

 

   
 

           นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง               นายช านาญ  แสงทอง 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

 
 

 

 

      นางปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม                   นางสาวดวงพร  ราษฎร์เจริญ                                
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์     รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาฯนักเรียน นักศึกษา

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา 
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ปี พ.ศ. ชือ่สถานศึกษา ชือ่ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒๔๘๑ - ๒๔๘๗ โรงเรียนประถมช่ำงทอผ้ำ นำยเสียง จันทรวรำฑิตย์ 
๒๔๘๗ - ๒๕๐๙ โรงเรียนเย็บเสื้อผ้ำ นำงสมบูรณ์ศรี ศุภวรรณ์ 
๒๕๐๙ - ๒๕๑๒ โรงเรียนกำรช่ำงสตรีฉะเชิงเทรำ นำงสำวอรทัย จันทรสถำพร 
๒๕๑๒ - ๒๕๑๙ โรงเรียนอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงสำววัชรี  กนิษฐสวัสดิ ์
๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำวิทยำเขต 2 นำยคัมภีรย์ รัตนโชติ 
๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำวิทยำเขต2 นำยทองพูน  รวมทรัพย์ 
๒๕๒๓ - ๒๕๒๖ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงสำวอรทัย จันทรสถำพร 
๒๕๒๖ - ๒๕๓๐ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงสำวสำรำญ  ศิริฤกษ์ 
๒๕๓๐ - ๒๕๓๖ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงสำวสุทิน  สุวรรณมำศ 
๒๕๓๖ - ๒๕๓๘ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงอ ำนวย  ศิริมำศ 
๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงวันเพ็ญ  จิตต์เจริญธรรม 
๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงกนิษฐำ  วัฒนฉัตร 
๒๕๔๕ - ๒๕๕๔ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงพัชรำภรณ์ ไชยนำม 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๔ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำยสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ ดร.อรสำ  รำมโกมุท 
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน วิทยำลัยอำชีวศกึษำฉะเชิงเทรำ นำงนวลอนงค์  ธรรมเจริญ 

รายนามผู้บริหาร 
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 

    หลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนมี ดังนี้ 

   1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

    2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   3. หลักสูตรระยะสั้น 

   4. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) MEP (Mini English Program) 

   โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระบบได้แก่ 

   1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบ 

   2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอกระบบ 

   3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคี 

 1. การจัดการเรียนการสอนในระบบ 

   1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอน  

3 ประเภทวิชา 

    1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

     สาขาวิชาพณิชยการเปิดสอน 4 สาขางาน ได้แก่ 

     - สำขำงำนกำรบัญชี 

     - สำขำงำนกำรขำย 

     - สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 

     - สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
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    1.2 ประเภทวิชาคหกรรม 

   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายเปิดสอน 2 สาขางานได้แก่ 

   - สำขำงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 

   - สำขำงำนออกแบบเสื้อผ้ำสำขำวิชำอำหำร 

    และโภชนาการึเปิดสอน 1 สาขางานได้แก่ 

   - สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร 

   สาขาวิชาคหกรรมการผลิตเปิดสอน 1 สาขางานได้แก่ 

   - คหกรรมกำรผลิต 

    1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

   สาขาวิชาศิลปกรรมเปิดสอน 3 สาขางานได้แก่ 

   - สำขำงำนกำรออกแบบ 

   - สำขำงำนวิจิตรศิลป์ 

   - สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก 

   2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอน 3 
ประเภทวิชา 

    2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

    สาขาวิชาการบัญชี 

   -เปิดสอนสำขำงำนกำรบัญชี 

   -เปิดสอนสำขำงำนกำรบัญชี MEP (Mini English Program) 

   สาขาวิชาการตลาด 

   -เปิดสอนสำขำงำนกำรตลำด 

   -สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 

   -เปิดสอนสำขำงำนกำรเลขำนุกำร 

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   -เปิดสอนสำขำงำนเทคโนโลยีส ำนักงำน 

   -เปิดสอนสำขำงำนเทคโนโลยีส ำนักงำน MEP (Mini English Program) 
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    2.2 ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี 

   ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

   -เปิดสอนสำขำงำนธุรกิจเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

   สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

   -เปิดสอนสำขำงำนธุรกิจงำนประดิษฐ์ 

    2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

   สาขาวิชาการออกแบบ 

   -เปิดสอนสำขำงำนออกแบบนิเทศ 

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

   -เปิดสอนสำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต 

2. การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ 

   1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดกำรศึกษำส ำหรบัผู้ประกอบอำชีพ
หรือผู้มีงำนท ำตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยเปิดสอนตำมสำขำงำนในหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) ปกติท่ีวิทยำลัยฯึจัดกำรเรียนกำรสอน 

   2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดกำรศึกษำสำหรับผู้ประกอบ
อำชีพหรือผู้มงีำนท ำ ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยเปิดสอนตำมสำขำงำนในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.)  ปกติท่ีวิทยำลัยฯ จดักำรเรียนกำรสอน 

   3) หลักสูตรระยะสั้น  จัดฝึกอบรมวิชำชีพ 108 อำชีพและหลักสูตรหลำกหลำย
ตำมควำมต้องกำรของชุมชนและสถำนประกอบกำร 
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3. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี 

   1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการเปิดสอน 1 สาขางานได้แก่ 

   - สำขำงำนธุรกิจคำ้ปลีกร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด(มหำชน) 

      และบริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 

   2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเปิดสอน  

3 สาขางาน ได้แก่ 

   - สำขำงำนธุรกิจร้ำนสะดวกซ้ือร่วมกับบริษัท ซีพี ออล์ จ ำกัด(มหำชน) 

   - สำขำงำนธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับบริษัท บิ๊กซ ีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

   - สำขำงำนธุรกิจบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

   ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

2 สาขางาน ได้แก่ 

   - สำขำอำหำรและโภชนำกำรร่วมกับโรงแรมแอมบำสซำเดอร์ซิตี้ จอมเทียน 

   -สำขำอำหำรและโภชนำกำรร่วมกับโรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 
โครงสร้าง 

หมวดวิชา 
ฝึกงาน 

กิจกรรม 
รวม 

สามัญ ชีพ เลือกเสรี เสริมหลักสูตร 
บริหำรธุรกิจ กำรบัญช ี - ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

   21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง 85 หน่วยกิต 
บริหำรธุรกิจ กำรตลำด - ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

   21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง 85 หน่วยกิต 
บริหำรธุรกิจ กำรเลขำนุกำร - ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

   21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง 85 หน่วยกิต 
บริหำรธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

 ธุรกิจ ส ำนักงำน 21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง 85 หน่วยกิต 
คหกรรม อำหำรและ กำรประกอบ ไม่น้อยกวำ่  ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

 โภชนำกำร อำหำร 21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง ๘๕ หน่วยกิต 
คหกรรม กำรบริหำร 

งำนคหกรรม 
ธุรกิจงำน
ประดิษฐ ์

ไม่น้อยกวำ่  ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

  ศำสตร์   21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง 85 หน่วยกิต 
ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกวำ่  ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 

  กรำฟิก กรำฟิกอำร์ต 21 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1 ภำคเรียน 120 ชั่วโมง 85 หน่วยกิต 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา หน้าที่ 
นำงนวลอนงค์ ธรรมเจริญ คอ.ม.กำรบริหำรอำชีวศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
นำงปนัดดำ กิตติวงศ์ธรรม คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ทรัพยำกร 
นำงเสำวลักษณ์ บุญบ ำรุง บธ.ม.บริหำรธุรกิจ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำยช ำนำญ แสงทอง คอ.ม.เทคโนโลยีกำรศึกษำ  

ทำงกำรอำชีวศึกษำและเทคนิค
ศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

นำงยุพำ พุกสวัสดิ์ คอ.ม.กำรบริหำรอำชีวศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำน
และควำมร่วมมือ 

นำงเฉิดโฉม สังขนันท์ วท.ม. วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
นำยกรีฑำพล พุกภิญโญ กศ.บ. พลศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนปกครอง 
นำงสำวสมศรี เตชะมำ คอ.ม. กำรบริหำรอำชีวศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิทยบริกำร

และห้องสมุด 
นำงสำวศศิมำ กำนยะคำมิน คอ.ม.กำรบริหำรอำชีวศึกษำ หัวหน้ำงำนวิจัย นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์ 
นำงสำว
ศิริพรรณ์ 

อังอนันท์ ค.บ.ภำษำไทย ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

นำงอรนุช กัณหะสุต ค.บ.ภำษำไทย ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นำงอุษำพศินี มุ่งจงรักษ์ กศ.บ.ชีววิทยำ หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นำงสำวทัศนีย์ แก้วสมนึก กจ.ม.กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์ 
หัวหน้ำงำนประกันคณุภำพและ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำ
งำนศูนย์บ่อมเพำะวสิำหกิจฯ 

ข้อมูลบุคลากร 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 
นำงพรนภัส เทพพิพัฒน์ ศษ.บ.ศิลปภำพพิมพ์ หัวหน้ำสำขำงำนวิจิตรศลิป์ผู้ช่วย

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
นำยนิวัตร สมค ำ กศ.บ. ศิลปศกึษำ หัวหน้ำงำนปกครอง 
นำงรัตนำ บ ำรุงวงศ์ คศ.บ.ผ้ำและเครื่องแต่งกำย หัวหน้ำแผนกวิชำผ้ำและเคร่ืองแต่ง

กำย/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 
นำงวัชรินทร์ สุขเจริญ คศ.บ.คหกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนปกครอง 
นำงอรพรรณ คงพันธุ์ คศ.บ.อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำย ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนสวสัดิกำรนักเรียน

นักศกึษำ 
นำงจันทนี จันทรศร คศ.ม.คหกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกำรเงิน 
นำงกนกอร นันตะธนะ ศษ.บ.คหกรรมศำสตร์ หัวหน้ำสำขำงำนอำหำรและ 

โภชนำกำร/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน
ส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำประกอบธุรกิจ 

นำงวิจิตรำ สิงขรวัฒน์ ศศ.ม.คหกรรมศำสตร์เพื่อพัฒนำ
ชุมชน 

ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนบุคลำกร 

นำงสำวดุษฏี น้อยใจบุญ กศ.ม.กำรศึกษำผู้ใหญ่ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงสุวรรณี พุกภิญโญ คอ.ม.กำรบริหำรอำชีวศึกษำ หัวหน้ำแผนกคหกรรมศำสตร์ 
นำงสำวลักษณำ นุ่มเจริญ คอ.ม.บริหำรอำชีวะและเทคนิค 

ศึกษำ 
ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนปกครอง 

นำงยุวดี ตำปนำนนท์ คศ.บ.คหกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน
นักศกึษำ 

นำงณัฐสุดำ พิพุฒิไกร คอ.ม.กำรบริหำรอำชีวศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล
กำรค้ำประกอบธุรกิจ 

นำงรัตนกำญจน์ รัตนประดิษฐ์ คศ.บ.คหกรรมศำสตร์ศึกษำ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรโรงแรกมและ
บริกำรผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษำ 

นำงสำวรติกร นันทวิสิทธิ์ ศศ.บ.คหกรรมศำสตร์เพื่อพัฒนำ
ชุมชน 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพเิศษและกำร
บริกำรชุมชน 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 
พนักงานราชการ 

นำยเดชอุดม พำดี คบ.สังคมศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนปกครอง 
นำงสำวพิไลวรรณ ชุมพร วท.บ.เคมี ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัย นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ ์
นำงสำวจันทร์เพ็ญ สุขถนอม ศศ.บ.กำรจัดกำรทั่วไป(บัญชี) เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 

รายช่ือครูจ้างสอน 
นำงสำวนิยดำ ขำเหม คบ.สังคมศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษำ 
นำงสำวอัญรินทร์ พรภัทร์กุลนันท์ วท.บ.เทคโนโลยีกำรจัดกำร ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำ

ระบบทวิภำคี 
นำงเมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์ Banchelor of Science in 

Business Administration 
Banchelor of Science in 
CommerceBASA 

ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิทยบริกำร
และห้องสมุด 

นำงสำวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม ศศ.บ.กำรจัดกำรทั่วไป ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทะเบียน 
ว่ำที่ร.ต.หญิงสุภำพ บุญมี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษำ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนงำนวัดผลและ

ประเมินผล/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 

นำงสำวสภุำพรรณ มำลัย วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนแนะแนว
อำชีพและกำรจัดหำงำน 

นำยปุณณรัตน์ ศรีจุลฮำต คบ.คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมลู
สำรสนเทศ 

นำยภักดิ์ชนก ศรีทรง คอ.ม.เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนสื่อกำร
เรียนกำรสอน 

Miss Dyna Acosta BS.of Science in Commerce ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

นำงสำวพัชรำ ทองเหลื่อม บธ.บ.ธุรกิจศึกษำ–เลขำนุกำร ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล
กำรค้ำฯ/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนศูนย์บม่
เพำะวิสำหกจิฯ 

นำยพัลลภ ชินสีนวน คบ.คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทะเบียน 
ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวัดและประเมินผล 

นำงสำวหทัยรัตน์ บุญมำนวงค์ คอ.บ.ศิลปอุตสำหกรรม ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนประชำสัมพนัธ์ 
นำงสำวรสจรินทร์ ชมจิตร บธ.ม.กำรจัดกำร ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนโครงกำร

พิเศษและบริกำรชุมชน 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 
รายช่ือครูจ้างสอน 

นำยฉัตรชัย เนียรมงคล บธ.บ.กำรจัดกำรทั่วไป ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนประกัน
คุณภำพฯ 

นำงสำวอัญชล ี พรหมบงค์ คอ.บ.ศิลปอุตสำหกรรม ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่

นำงสุภำภรณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล บธ.บ.บริหำรธุรกิจึแขนง
วิชำกำรบัญชี 

ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษำ/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน
ครูที่ปรึกษำ 

นำงปุณณสิริ เทียนชัยสุธำรัตน์ บธ.บ.กำรจัดกำร ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนครูที่
ปรึกษำ 

นำงสำวจำรุวรรณ กัณหะสุต คอ.บ.ศิลปอุตสำหกรรม ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

นำงสำวสุรีวรรณ ทองสุธี คอ.บ.คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลฯ 
และงำนประกันคุณภำพฯ 

นำงสำวอภิญญำ คุ้มวงศ์นำม บธ.บ.กำรบัญช ี ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัสดุ 
รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว 

นำงสำวนฤมล มโนอ่ิม ศศ.บ.กำรจัดกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
นำงสำวศศิธร ประยูรสุข ค.บ. คหกรรมศำสตร์ เจ้ำหน้ำที่งำนแผนงำนและ

งบประมำณ 
นำงสำวภัทรพร ประยูรสุข ค.บ. คหกรรมศำสตร์ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
นำงสำวสุดำรัตน์ รุ่งสะอำด ปวส. คอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่งำนเอกสำรกำรพิมพ์ 
นำงสำวทิพวรรณ สุวรรณผ่อง ปวส.กำรบัญชี เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
นำงสำววรำภรณ์ สัญจรดง บธ.บ.บริหำรธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 
นำงสำวปทุมวดี โสภำธร ปวส.กำรบัญชี เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพ

และกำรจัดหำงำน 
นำงสำวชมพูนุช เนตรโรจน์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงอรุณี อะจะระกุล ม.6 เจ้ำหน้ำท่ีงำนส่งเสริมผลิตกำรค้ำฯ 
นำงสำวชุลีวัลย ์ เข็มจรูญ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
นำงสำวศิริพร นำคะ ปวส.กำรบัญชี เจ้ำหน้ำงำนประกันคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
นำงสำวอธิษฐำน ตันเจริญ ม.6 เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษำ 
นำงสำวทิพวรรณ ศรีพิบูลย์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้ำหน้ำท่ีงำนวัดผลและประเมินผล 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา หน้าที่พิเศษ 
รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว 

นำงสำวเจนจิรำ สุ่มค ำ ศศ.บ.อุตสำหกรรมท่องเที่ยว เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 
นำงสำวชนิกำ จำรุวร บธบ.ธุรกิจพำนิชย์นำวี เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
นำงสำวฐิติมำ อำตย์สกุล ปวส.บัญช ี เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
นำงสำวมัลลิกำ ลอดสุโข ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยกวินพรรษ มำลัย ปวส.คหกรรม เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
นำงสำวสุกัญญำ พรมสอน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
นำงสำววรญำ กัดดำมัน ปวส.กำรตลำด เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและ

งบประมำณ 
นำงสมนึก คดีธรรม ป.4 คนงำน 
นำงอุ่นเรือน รุ่งสะอำด ป.6 คนงำน 
นำยเชิดศักดิ์ ไกรรัศมี ม.3 คนงำน 
นำงไพเรำะ ปั่นพงษ์ ป.4 คนงำน 
นำยประชุม วงษ์กำภู ป.4 คนงำน 
นำงสำยสวรรค์ ชุนท่ำไม้ ม.6 คนงำน 
นำยสนำน อนุสิทธิ์ ป.6 คนงำน 
นำยประเชิด กลั่นประยูร ป.6 พนักงำนขับรถยนต์ 
นำยบุญลำภ พรหมรักษำ ป.4 พนักงำนขับรถยนต์ 
นำยประกิจ จันทมำส ป.ตรี พนักงำนขับรถยนต์ 
นำยอภิชัย รำมัญอุดม ม.6 คนงำน 
นำงภัทรสรณ ์ แซ่เจ็ง  คนงำน 
นำงเพ็ญวดี ล้ ำเลิศ  คนงำน 
นำยคูณ พุฒทอง ป.4 คนขับรถ 
นำยเกรียงไกร พูลสวัสดิ์ ม.6 คนขับรถ 

รายช่ือลูกจ้างประจ า 
นำงพิศมัย สอนง่ำย ป.6 คนงำน 
นำงวิชุตำ ไกรเจริญ ปวส. เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
นำยมนัส ไชยผ่องศรี ป.6 หัวหน้ำคนงำน 
นำยวิรัตน์ พุฒิสิงห์ ม.6 คนงำน 
นำยสมำน พงษ์ประยูร ป.6 คนงำน 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ 
วุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 
พน

ักง
ำน

ฯ 
อัต

รำ
จ้ำ

ง 
ชำ

ย 
หญ

ิง 
ป.

 เอ
ก 

ป.
 โท

 
ป.

 ต
รี 

ช ำ
นำ

ญก
ำร

พิเ
ศษ

 
ช ำ

นำ
ญก

ำร
 

คร
ู ค

ศ.
1 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ผู้บริหำร 5 5 - - 1 4 - 5 - 2 3 -  
- 

- 
แผนกวิชำกำรบัญชี 10 8 - 2 - ๑

๐ 
- 6 4 3 4 - 1 2 

แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร 7 5 - 2 - 7 - 2 5 2 3 - - 2 
แผนกวิชำกำรตลำด 10 7 - ๓ 2 ๘ - 3 7 1 3 - 3 ๓ 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

12 7 - 5 4 8 - 6 6 - 2 3 2 5 
แผนกวิชำผ้ำฯ 4 4 - - - 4 - 1 3 3 1 - - - 
แผนกวิชำอำหำรฯ 4 3 - 1 - 4 - 3 1 1 2 - - 1 
แผนกวิชำคหกรรม
ศำสตร์ 

5 5 - - - 5 - 4 1 3 1 1 - - 
แผนกวิชำออกแบบ 2 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 
แผนกวิชำ วิจิตรศิลป์ 2 2 - - 1 1 - - 2 1 1 - - - 
แผนกวิชำคอมฯ กรำฟิค 5 2 - 3 2 3 - 2 3 1 - 1 - 3 
แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 24 1

3 
2 9 5 1

9 
- 7 1

7 
5 6 2 - 9 

แผนกวิชำกำรโรงแรม 1 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - - 
รวมทั้งหมด 91 6

3 
2 2

6 
1
6 

7
5 

- 4
1 

5
0 

2
5 

2
4 

8 6 2
6 

ตารางข้อมูลอัตราก าลังคนแยกตามเพศและ
ระดับการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
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งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 

จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 
ลูก

จ้า
งช

ั่วค
รา

ว 
ชา

ย 
หญิ

ง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
 ก

ว่า
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 
ปร

ิญ
ยา

ตร
ี 

สูง
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 29 1 5 2
3 

1
1 

1
8 

13 3 6 7 - 
-  งำนสำรบรรณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
-  งำนเอกสำรกำรพิมพ์ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
-  งำนบุคลำกร 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
-  งำนทะเบียน 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - 
-  งำนกำรเงิน 2 1 - 1 - 2 - - 1 1 - 
-  งำนกำรบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
-  คนขับรถ 5 - - 5 5 - 3 1 - 1 - 
-  งำนพัสดุ 2 - 1 1 - 2 - - - 2 - 
-  งำนธุรกำร 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
- งำนประชำสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
-  งำนอำคำรสถำนที่ 12 - 4 8 6 6 10 2 - - - 
ฝ่ายวิชาการ 3 - - 3 - 3 - - 1 2 - 
-  งำนวัดผล 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
-  งำนวิชำกำร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
-  งำนวิทยบริกำร(ห้องสมุด) 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

3 - - 3 1 2 - - 1 2 - 
-  งำนแนะแนว 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
-  งำนกิจกรรม 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
-  งำนปกครอง 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 4 - - 4 1 3 - - 2 2 - 
-  งำนวำงแผนและงบประมำณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
-  งำนกำรค้ำ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
-  งำนประกันคุณภำพฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
- งำนศูนย์ข้อมูลฯ 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
รวมทั้งหมด 39 1 5 3

3 
1
3 

2
6 

13 3 1
0 

1
3 

- 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.ประมาณการรายรับ      96,677,661 บาท 

     ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     29,575,561 บาท 

 -ยอดยกมำจำกปีปัจจุบัน  25,575,560.87 บำท 

 -คำดว่ำมีรำยรับในปีต่อไป   4,000,000.00 บำท 

     ข.เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 67,102,100 บาท 

 งบบุคลำกร   33,419,400 บำท 

 งบด ำเนินงำน     7,250,000 บำท 

 งบลงทุน      6,384,900 บำท 

 งบเงินอุดหนุน   19,277,800 บำท 

 งบรำยจ่ำยอื่น        770,000 บำท 

2.ประมาณการรายจ่าย      96,677,661 บาท 

 งบบุคลากร    33,419,400 บาท 

 -เงินเดือน    26,663,000 บำท 

 -ค่ำจ้ำงประจ ำ        1,444.000 บำท 

 -ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร            660,000 บำท 

 -ค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำร      1,828,400 บำท 

 -เงินวิทยฐำนะ         2,828,400 บำท 

 งบด าเนินงาน   32,329,587 บาท 

 -ค่ำตอบแทน    14,497,820 บำท 

 -ค่ำใช้สอย        9,673,767  บำท 

 -ค่ำวัสดุ       4,158,000  บำท 

 -ค่ำสำธำรณูปโภค        4,000,000  บำท 

 

 

ประมาณการ รายรับรายจ่าย เงินงบประมาณ 
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 งบลงทุน      8,602,500  บาท 

 -ครุภัณฑ์          3,352,500  บำท 

 -สิ่งก่อสร้ำง          5,250,000  บำท 

     งบเงินอุดหนุน   19,277,800  บาท 

 -อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์                  38,000  บำท 

 -ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี                   15,000  บำท 

 -อุดหนุนโครงกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุบำลจน 19,009,800  บำท 

 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย   

(1) ค่ำหนังสือเรียน      4,030,000  บำท 

(2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน        926,900  บำท 

(3) ค่ำเครื่องแบบ      1,767,600  บำท 

(4) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     1,914,250  บำท 

(5) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  10,371,050  บำท 

 -อุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน           83,000  บำท 

 -อุดหนุนโครงกำรอำชีวะสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่   132,000  บำท 

      งบรายจ่ายอ่ืน     3,048,374  บาท 

 -โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน       270,000 บำท 

 -โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน       300,000 บำท 

 -โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

 -งบส ำรองฉุกเฉิน       2,278,374 บำท 
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต

. 
บาท ส.ต

. 1 ๒ ต.ค. 
๒๕๕๗ 

โต๊ะอ่ำนหนังสือพร้อมเก้ำอ้ี ๔ ที ่ ๑๓ ชุด 7,490 - 97,370 - งำนวิทยฯเงิน
รำยได้ 7110-032-0001/572-

001 ถึง 013 
2 1 พ.ย. 

2556 
เครื่องปั้มน้ ำอัตโนมัติ ขนำด 
105 วัตต์ ยี่ห้อมิตซุบิชิ 

1 ตัว 4,815 - 4,815 - บ้ำนพัก ผอ. 
เงินรำยได้ 

3750-003-0001/572-002 

3 5 พ.ย. 
2556 

เตียงเหล็ก 2.5 ฟุต 1 หลัง 2,800 - 2,800 - งำนบุคลำกร 
บ้ำนพักครูจีน 
เงินอุดหนุน 

7230-002-0001/571-001 

โต๊ะท ำงำนขนำด 1 เมตร 1 ตัว 1,800 - 1,800 - 
711-001-0002/571-001 
เก้ำอ้ีบุนวมขำเหล็กชุปโครเมียม 1 ตัว 450 - 450 - 
7110-017-0001/571-201 

พัดลม 1 ตัว 1,200 - 1,200 - 
4140-001-0001/571-002 

4 7 ม.ค. 
2557 

เครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 
เครื่อง 

51,360 - 51,360 - งำนทะเบียน   
เงินรำยได้ Laserjet 5200 

7440-305-004/572-001 
5 13 

ก.พ. 
2557 

เครื่องปั่นไอศกรีม 2 
เครื่อง 

27,820 - 55,640 - อำหำร   เงิน
รำยได้  รุ่น Nemox Gelatissimo 

6 10 
ก.พ. 
2557 

อุปกรณ์ส่งสัญญำณ 3 ตัว 25,000 - 75,000 - ศูนย์ข้อมูล ฯ 
เงินรำยได้ Gigabit switch Layer 2 

7440-108-0001/572-
001 ถึง 003 
 
 

รายการจัดสรร ครุภัณฑ์ประจ าปี ๒๕๕7 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๑ 

 

  

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต

. 
บาท ส.ต

. 7 10 
ก.พ. 
2557 

เครื่องส ำรองไฟ UPS 2 KVA 1 ตัว 17,000 - 17,000 - ศูนย์ข้อมูล 
ฯ เงินรำยได้ 7440-610-0002/572-002 

8 26 มี.ค 
2557 

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน 1 
เครื่อง 

52,500 - 52,500 - ศิลปกรรม  
เงินรำยได้ ชนิดตั้ง-แขวน ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ 

 ขนำด 48000 บีทียู 
4120-005-0001/572-003 

9 31 
มี.ค. 
2557 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอ 

1 
เครื่อง  

60,900 - 60,900 - งำนสื่อ  เงิน
รำยได้ 

ยี่ห้อ OPTOMA รุ่น X 401 
10 23 

เม.ย. 
2557 

เครื่องซักผ้ำอตัโนมตัิยี่ห้อพำนำโซนิค 1 
เครื่อง  

19,900 - 19,900 - งำนบริหำร
ทั่วไป รุ่น NA-F150H3 ขนำด 15 กก. 

7320-012-0001/572-001 
11 11 

เม.ย. 
2557 
 
 

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน 1 
เครื่อง  

25,000 - 25,000 - งำนศูนย์ฯ 
เงินรำยได้ ชนิด ต้ัง-แขวน ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ 

ขนำด18,000บีทียู  รุ่น AER 
รุ่น AER 18L2+EER504   
 4120-006-0001/572-001 

12 12 
พ.ค. 
2557 

กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon Eos 
60 D พร้อมเลนส์ 18-55 

1 ตัว 34,700 - 34,700 - กิจกรรมฯ 
รำยได้ 

6720-003-0001/572-001 

13 29 
เม.ย. 
2557 

เครื่องโทรสำรมัลติฟังก์ชั่น 
ยี่ห้อ Cannon MF4870DN 
5805-002-0001/572-001 

1 
เครื่อง  

16,906 - 16,906 - งำนบริหำรฯ 
เงินรำยได้ 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๒ 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต

. 
บาท ส.ต

. 14 26 
พ.ค. 
2557 

พัดลมโคจร ขนำด 16 นิ้ว 80 
เครื่อง 

2,150 - 172,000 - งำนอำคำรฯ 
เงริำยได้ ยี่ห้อ มิซูบิชิ รุ่น Cy-16SQ 

4140-004-0001/572-001 ถึง 
080 

15 20 มิ.ย. 
2557 

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน 1 
เครื่อง  

39,000 - 39,000 - งำน
สวัสดิกำรฯ
เงินรำยได้ 

ชนิด ต้ัง-แขวน ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ 
ขนำด 30000 บีทียู 
รุ่น AER 30L+EER 1002 
4120-003-0001/572-007 

16 1 ก.ค. 
2557 

เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother 
J100 

1 
เครื่อง  

4,280 - 4,280 - แผนกสำมัญ
ฯเงินรำยได้ (Print/Scan/Copy) 

7440-305-0001/572-012 

17 1 ก.ค. 
2557 

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 
KVA/600W 

1 
เครื่อง  

3,531 - 3,531 - แผนกสำมัญ
ฯเงินรำยได้ 

7440-610-0001/572-002 

18 24 
ก.ค. 
2557 

กล้องถ่ำยภำพระบบดิจติอลระบบ 
DSLR พร้อมอุปกรณ ์รุ่น 
CANON700D 

1 ชุด 62,480 - 62,480 - งำนสื่อฯเงิน
รำยได้ 

พร้อมเล่นส ์18-135 mm 
6720-003-0001/572-002 

19 24 
ก.ค. 
2557 

กล้องบันทึกวีดีโอ/ภำพนิ่ง  1 ชุด 31,600 - 31,600 - งำนสื่อฯเงิน
รำยได้ ยี่ห้อSony Handycam รุ่น HDR-P 

J240 
6720-006-0001/572-001 

19 24 
ก.ค. 
2557 

กล้องบันทึกวีดีโอ/ภำพนิ่ง  
ยี่ห้อSony Handycam  
รุ่น HDR-P J240 
6720-006-0001/572-001 

1 ชุด 31,600 - 
 
 
 

31,600 - งำนสื่อฯเงิน
รำยได้ 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต

. 
บาท ส.ต

. 
19 24 

ก.ค. 
2557 

กล้องบันทึกวีดีโอ/ภำพนิ่ง 
ยี่ห้อSony 

1 ชุด 31,600 - 31,600 - งำนสื่อฯ
เงินรำยได้ 

Handycam รุ่น HDR-P 
J240 
6720-006-0001/572-
001 

20 20 
ส.ค. 
2557 

เก้ำอ้ีประชุม 21 ตัว 25,000 - 52,500 - งำน 
อำคำรฯ  
เงินรำยได้ 

7110-017-0003/572-
001 

21 20 
ส.ค. 
2557 

เก้ำอ้ีประชุมประธำน 1 ตัว 4,500 - 4,500 - 
7110-017-0003/572-
001 

22 22 
ส.ค. 
2557 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 1 
รำยกำร 

1,974,000 - 1,974,000 - งำนศูนย์ฯ 
อุดหนุน 7440-001-0001/571-

001 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต บาท ส.ต 

23 22 
ส.ค. 
2557 

ชุดปฏิบัติกำรโครงกำรศูนย์กำร
เรียนรู้ 

1 ระบบ 678,380 - 678,380 - สำมัญฯ งป
ม.อบจ.ฉช. 

เทคโนโลยีและภำษำเพ่ือชุมชน 
ชุดโปรแกรมจัดกำร
ห้องปฏิบัติกำร 
- บทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อกำร
เรียนกำรสอน 
ภำษอังกฤษ,โปรแกรมควบคุม
กำรสอน 
7440-001-0001/573-001 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ทั่วไป 

45 เครื่อง 17,441 - 784,845 - 

(ส ำหรับนักเรียน)ยี่ห้อ เอเซอร์ 
รุ่น M4630G 

(500GB) 7440-101-0001/ 
573-297 ถึง 341 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ทั่วไป 

1 เครื่อง 24,610 - 24,610 - 

(ส ำหรับครู)ยี่ห้อ เอเซอร์ รุ่น
M4630G 
(1TB) 7440-101-0001/ 
573-342 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต บาท ส.ต 

23 22 
ส.ค. 
2557 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(SERVER) 

1 
เครื่อง 

44,940 - 44,940 - สำมัญฯ งปม.
อบจ.ฉช. 

ขนำดเล็ก ยี่ห้อ IBM รุ่น
Systemx3100 N 
744-101-0001/573-003 
โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอ้ี 45 ชุด 2,461 - 110,74

5 
- 

(ส ำหรับนักเรียน) ดังนี้ 
โต๊ะขนำด 80x50x75 CM. 
เก้ำอ้ี ขนำด 46x48x90 CM. 
7110-009-0001/573-
071 ถึง 115 
โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้ำอ้ี 

1 ชุด 2,461 - 2,461 - 

(ส ำหรับครู) ดังนี้ 
โต๊ะขนำด 80x50x75 CM. 
เก้ำอ้ี ขนำด 46x48x90 CM. 
7110-009-0001/573-
071 ถึง 116 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๖ 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

23 22 
ส.ค. 
2557 

ระบบไฟฟ้ำและเครือข่ำยพร้อม
อุปกรณ์ 

1 
ระบบ 

119,840 - 119,840  สำมัญฯ งปม.
อบจ.ฉช. 

6120-001-0001/573-001 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ส ำหรับเครื่อง
คอม 

1 
เครื่อง 

17,976 - 17,976 - 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (SERVER) 
ขนำด 2 KVA ยี่ห้อ Syndome 
รุ่น HE-2000  
7440-610-0002/ 
573-003 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ส ำหรับเครื่อง
คอม 

1 
เครื่อง 

5,243 - 5,243 - 

แม่ข่ำย (SERVER) ขนำด 1 KVA 
ยี่ห้อ Star - 1000 
7440-610-0003/573-036 
เครื่องขยำยเสียง/ไมโครโฟน/
ล ำโพง 

1 ชุด 24,931 - 24,931 - 

-เครื่อง่ขยำยเสียง ยี่ห้อ Bosch รุ่น 
PLE-1MEO60-EU 
-ล ำโพง ยี่ห้อ Bosch รุ่น LB2-
UC15-D 
-เครื่องขยำยเสียง ยี่ห้อ Bosch รุ่น 
PLE-1MEO60-EU 
-ล ำโพง ยี่ห้อ Bosch รุ่น LB2-
UC15-D 
-ไมโครโฟน ยี่ห้อ Bosch รุ่น LBC 
2900 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๗ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

23 22 ส.ค. 
2557 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมกระดำนอัจฉริยะ 

1 ชุด 79,715 - 79,715 - สำมัญฯ งปม.
อบจ.ฉช. 

ยี่ห้อ Optoma รุ่น EX644ST 
กระดำนอัจฉริยะ ยี่ห้อ Razr 
รุ่น E-78S 
6730-006-0001/573-
004 

24 25 ส.ค. 
2557 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER 
VM460G 

1 เครื่อง 25,000 - 25,000 - วัดผลฯ 

จอภำพ LED ขนำด 21.5 นิ้ว 
7440-101-0001/572-
296 

25 25 ส.ค. 
2557 

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP 
P1102W 

1 เครื่อง 5,500 - 5,500 - 

7440-305-0002/572-
011 

26 25 ส.ค. 
2557 

เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON 
L201 Original TANK 

2 เครื่อง 5,000 - 10,000 - วิชำกำร
,หลักสูตร 

7440-305-0002/ 
572-009 วิชำกำร 
744-305-0002/ 
572-01 งำนหลักสูตร 

27 25 ก.ค. 
2557 

โซฟำไม้สักหุ้มผ้ำหลุยส์ ตัวยำว 
1 ตัว โต๊ะกลำงไม้สัก 2 ตัว 
7105-001-0001/ 
572-003 ถึง 004 

2 ชุด 26,000 - 52,000 - งำนสื่อฯ 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

28 8 ก.ย 
2557 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนำด 
180x45x75 ซม. 

30 ตัว 1,200 - 36,000 - งำนอำคำร 

7110-001-0003/572-
001 ถึง 030 

29 10 
ก.ย. 
2557 

เครื่องสับผสม 3 ตัว 8,295 42 24,886 27 อำหำร 
7320-001-0001/572-
001 ถึง 003 

30 29 
ก.ย. 
2557 

เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 
48000 บีทียู 

5 
เครื่อง 

40,446 - 202,230 - งำนวิทยำฯ 

ยี่ห้อ Hanashi KC2-48-
3/KF-1600 
4120-005-0001/572-
004 57' 008 

31 29 
ก.ย. 
2557 

เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 
38021 บีทียู 

2 
เครื่อง 

36,915 - 73,830 - ทะเบียน 

ยี่ห้อ King Cool 5KF36/5KC 
36 

  หมดรายการ       



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๙ 

 

 

 

 

 

ประเทภทวิชา/สาขาวิทชา 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น 
 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม   

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์               
ธุรกิจงำนประดิษฐ์ - - - 1 5 6   
อำหำรและโภชนำกำร ๙ ๓๒ 41 2 13 15   
คหกรรมกำรผลิต ๒ ๑๓ 15 - - -   
รวม         
ประเภทวิชาศิลปกรรม         
กำรออกแบบ - - - - - -   
วิจิตรศิลป์ ๒ ๖ 8 - - -   
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิค ๓๕ ๒๖ 61 6 8 14   
รวม         
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
กำรบัญชี ๓ ๑๗๔ 177 4 101 105   
กำรขำย ๕ ๔๔ 49 - - -   
กำรเลขำนุกำร ๑ ๖๓ 64 - 27 27   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๖ ๑๖๖ 192 - - -   
กำรตลำด - - - 2 32 34   
สำขำเทคโนโลยีส ำนักงำน - - - 4 45 49   
รวม - - - - -  -   
รวมจบปกติทั้งสิ้น 83 533 603 19 231 250   
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕7 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๐ 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
ปวช. 

จ ำนวน จ ำนวนนักเรียน 
ห้อง โควตำ ปกติ รวม หมำยเหตุ 

ประเภทวิชำพณิชยกรรม           
สำขำงำนกำรบัญชี 5 100 100 200   
สำขำงำนกำรตลำด 2 40 40 80   
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 2 40 40 80   
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 120 120 240   
รวม 15 300 300 600   
ประเภทวิชำคหกรรม           
สำขำวิชำคหกรรม           
สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 1 15 15 30   
สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย           
สำขำงำนแฟชั่นดีไซน์ 1 15 15 30   
สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร 2 30 30 60   
รวม 4 60 60 120   
ประเภทวิชำศิลปกรรม           
สำขำงำนวิจิตรศิลป์ 1 15 15 30   
สำขำงำนออกแบบ 1 20 20 40   
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก 2 40 40 80   
รวม 4 75 75 150   

แผนการรับนักเรียน นักศึกษาประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๕8 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 

จ ำนวน จ ำนวนนักเรียน 
ห้อง โควตำ ปกติ รวม หมำยเหตุ 

ระบบทวิภำคี           
ธุรกิจค้ำปลีก 1 15 15 30   
กำรโรงแรม ( MEP) 1 10 10 20   
คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 1 10 10 20   
รวม 3 35 35 70   
รวมปวช.1 26 470 470 940   



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๒ 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปวส. 

จ านวน จ านวนนักเรียน 
ห้อง โควตา ปกต ิ รวม หมายเหตุ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           
สาขาวิชาการบัญชี           
สำขำงำนกำรบัญชี (MEP)  3  60  60 120   
สาขาวิชาการตลาด       
สำขำงำนกำรตลำด (MEP)  1  20 20 40   
สาขาวิชาการเลขานุการ       
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 1 20 20 40   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
สำขำงำนเทคโนโลยีส ำนักงำน (MEP) 3 50 50 100   

รวม 8 150 150 300  
ประเภทวิชาศิลปกรรม           

สาขาวิชาการออกแบบ           
สำขำงำนกำรออกแบบนิเทสน์ศิลป์ 1 20 20 40   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก           
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต 1 20 20 40   

รวม 2 40 40 80   
ระบบทวิภาคี           

กำรตลำด 1 10 10 20   
กำรโรงแรม (MEP) 1 5 5 10   
กำรประกอบอำหำร 1 15 15 30   
ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 1 10 10 20   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 5 5 10   

รวม 5 45 45 90   
รวมปวส.1 15 235 235 470   

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๓ 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ระดับ ปวช รวม ระดับ ปวส รวม 
ปี 1  ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์           
สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ - - -  - -    
สำขำงำนแฟชั่นดีไซน์ - 4 1  - -    
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 59 43 39  - -    
สำขำวิชำคหกรรม - - -  - -    
สำขำงำนกำรประกอบอำหำร - - -  32 19    
สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำน
ประดิษฐ์ 

- - -  8 6    

สำขำงำนคหกรรมศำสตร์ 8 - -  - -    
สำขำงำนกำรคหกรรมกำรผลติ - 9 5  - -    
รวม 67 56 45  40 25    
ประเภทวิชาศิลปกรรม          
สำขำงำนกำรออกแบบ 17 7 10  - -    
สำขำวิจิตรศิลป์ 8 5 14  - -    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก
อำร์ต 

71 49 49  28 27    

รวม 96 61 73  68 52    
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
สำขำงำนกำรบัญชี 169 141 133  - -    
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด 88 37 44  - -    
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 47 16 41  - -    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 151 143 121  - -    

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕8 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๔ 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น 
(คน) ระดับปวช รวม ระดับ ปวส รวม 

ปี 1  ปี 2 ปี3 ปี 1 ปี 2 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                 
สำขำวิชำกำรบัญชี - - -  96 122    
สำขำวิชำกำรตลำด - - -  71 41    
สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร - - -  40 40   
สำขำเทคโนโลยีส ำนักงำน - - -  61 76   
รวม 455 337 339  268 279   
ทวิภาคี         
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
ปตท/เซเว่น - 14 -  - -   
คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 17 10 -  - -   
สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีก 47 - 1  - -   
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- - -  7 7   

รวม     7 7   
 

 

 

 

ที ่ ชั้น/แผนก ชาย หญิง รวม 
1 ปวช.1 124 486 610 
2 ปวช.2  70 390 460 
3 ปวช.3  75 367 442 
  รวม ปวช.ทั้งหมด  269 1,243 1,512 
        
4 ปวส.1 29 295 324 
5 ปวส.2  35 295 330 
  รวม ปวส. ทั้งหมด  64 590 654 
  รวม ปวช.ปวส.  333 1,833 2,166 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษา 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๖ 

 

หมายเลข 1 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 4 ชั้น 1 อำคำร 

หมายเลข 2 ศูนย์วิทยบริกำร 

หมายเลข 3 อำคำรเรียนและส ำนักงำนคณะบริหำรธุรกิจ 3 ชั้น อำคำร 3 

หมายเลข 4 อำคำรเรียนเอนกประสงค์และส ำนักงำน 4 ชั้น อำคำร 4 

หมายเลข 5 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะศิลปหัตถกรรม 5 ชั้น อำคำร 5 

หมายเลข 6 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะคหกรรมศำสตร์ 5 ชั้น อำคำร 6 

หมายเลข 7 ป้อมยำม 

หมายเลข 8 โรงจอดรถ 

หมายเลข 9 หอพระ 

หมายเลข 10 เสำธง 

หมายเลข 11 ศำลพระภูมิ 

หมายเลข 12 เจดีย์ 

หมายเลข 13 ห้องน้ ำ – ห้องส้วม 

หมายเลข 14 ห้องน้ ำ – ห้องส้วม 

หมายเลข 15 โรงเก็บของ 

หมายเลข 16 โรงเก็บแก๊ส 

หมายเลข 17 ธนำคำรโรงเรียน 

หมายเลข 18 โครงหลังคำเหล็ก – สนำมกีฬำอเนกประสงค์ 

หมายเลข 19 อำคำรโรงอำหำร 

หมายเลข 20 โครงหลังคำกันแดด 

หมายเลข 21 อำคำรห้องประชุมชั้นเดียว 

หมายเลข 22 ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๗ 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคาร  กว้ำง 9 เมตร ยำว 45 เมตร สูง 16.30 
เมตร 

ก่อสร้างเม่ือป ีพ.ศ. 2526 

จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมำณ4,750,000 บำท 

 

ชั้น 4 ห้องเรยีน(144) ห้องเรยีน 
(143) 

ห้องพัก
ครูเลขำ
ฯ 
บันได 
 
ห้อง
พละ
ศึกษำ 
บันได 
 
ห้องน้ ำ
ห้องน้ ำ 
บันได 
 
ห้องน้ ำ
ห้องน้ ำ 
บันได 

ห้องเรยีน(142) ห้องเรยีน
(141) 

ห้อง 
Server 

ชั้น 3 ห้อง 
ภำษำไทย 
(124) 

ห้อง 
ภำษำไทย 
(124) 

ห้องพักครู
พ้ืนฐำน 
(124) 

ห้องภำษำไทย 
(132) 

ห้องสิ่งแวดล้อม 
(132) 

ชั้น 2 ห้องเก็บของ ห้อง 
คณิตศำสตร์ 
(124) 

ห้อง 
คณิตศำส
ตร์ 
(123) 

ห้อง 
องค์กำร 
วิชำชีพ 
(123) 

ห้องเก็บของ ห้องวิทยำศำสตร์ 
(121) 

ชั้น 1 ห้องทฤษฏี 
(112) 

ห้องทฤษฏี 
(111) 

ห้องงำน
กิจกรรม, 
ลูกเสือ 
,องคก์ำร 

ห้องพยำบำล ห้องฝ่ำยกจิกำรนักศกึษำ 
( งำนแนะแนวกำรศึกษำ,
งำนโครงกำรพิเศษ) 

 

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

อาคาร 1 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๘ 

 

 

 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคาร กว้ำง 14.50 เมตร ยำว 28 เมตร สูง - 
เมตร 

ก่อสร้างเม่ือป ีพ.ศ.2553 

จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมำณ 8,700,000 บำท 

 

ชั้น 1 

บัน
ได

หล
ัง 

ห้อง CVC-NET 

บัน
ได

หน
้ำ 

ชั้น 2 

ห้องสมุด 

ชั้น 3 

ห้องผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ห้องรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

ชั้น 4 

ส ำนักงำนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 2 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖๙ 

 

 

 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคาร กว้ำง 10 เมตร ยำว 3.30 เมตร 

สูง 12.30 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2519 

จ านวนเงินก่อสร้าง เงินงบประมำณ 1,500,000 บำท 

 

ชั้น 1 
ห้องปฏิบัติกำรบัญชี 6 

(334) 

ห้องปฏิบัติกำร
กำรบัญชี 5 

(333) 

ห้องปฏิบัติกำร
กำรบัญชี 4 

(332) 

ห้องน้ ำ         ห้องน้ ำ 
บันได 

ห้องปฏิบัติกำร
กำรบัญชี 
(331) 

ชั้น 2 
ห้องปฏิบัติกำรบัญชี 3 
(คอมพิวเตอร์) (324) 

ห้องปฏิบัติกำร
กำรบัญชี 2 

(323) 

ห้องปฏิบัติกำร
กำรบัญชี 1 

(322) 

ห้องน้ ำ         ห้องน้ ำ 
บันได 

ห้องสมุดบัญชี 
(321) 

ชั้น 3 
ห้องมินิ 
มำร์ท 

ห้องปฏิบัติ 
กำรธุรกจิ 
ขำยตรง 

ห้องกำรขำย 
(313) 

ห้องกำรตลำด 
(312) 

ร้ำนถ่ำยเอกสำร 
ห้องพักครู

บัญชี 
(311) 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 3 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๐ 

 

 

 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคาร กว้ำง 9 เมตร ยำว 63 เมตร สูง16.30 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2526 

จ านวนเงินก่อสร้าง เงิน 6,510,841 บำท 

เงินงบประมาณ 4,750,000 บาท เงินบ ารุงการศึกษา 
2,510,841 บาท 

 

ช้ัน 4 ห้องบริกำร
อินเตอร์เนต็ 
(441) 

เก็บของ ห้องพุทธรักษำ1 (442) เก็บของ ห้องปฏิบัต ิ
กำรคอมฯ 4 
(443) 

ห้องปฏิบัติ
กำรคอมฯ 
5 (444) 

ห้องน้ ำ ห้องพัก
ครูภำษำ 
อังกฤษ 

ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์
(431) 

บันได ห้องปฏิบัติกำร 
คอมฯ 1 
(432) 

ห้องปฏิบัติกำร
คอมฯ 2 (433) 

ห้องปฏิบัติกำร 
คอมฯ 3 
(434) 

บันได ห้องปฏิบัติกำร
ภำษำอังกฤษ 
(435) 

ห้องน้ ำ ห้องน้ ำ 

ช้ัน 2 ห้องปฏิ
บัติกำร
คอมฯ 

ห้อง 
พักครู 
คอมฯ 

บันได  บันได ห้องงำน
เอกสำร 
กำรึพิมพ ์

ห้องปฏิบัติ
กำรคอมฯ 
(424) 

ห้องน้ ำ ห้องน้ ำ 

ช้ัน 1 ห้องผู้อ ำนวยกำร บันได 

ห้อ
งพ

ักค
รูเว

ร 

ห้อ
งบ

ัญช
 ี

ห้อ
งก

ำร
เงิน

 

ห้อ
งท

ะเ
บีย

น 

ห้อ
งป

ระ
ชำ

สัม
พัน

ธ์ 

ห้อ
งบ

ุคล
ำก

ร 
 

บันได ห้องทวิ 
 
 
 
 
  

ห้อง
วิชำกำร 

ห้องน้ ำ 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 4 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๑ 

 

 

 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคาร กว้ำง 18 เมตร ยำว 22.50 เมตร สูง 22.50 
เมตร 

ก่อสร้างเม่ือป ีพ.ศ. 2535 

จ านวนเงินก่อสร้าง เงิน 10,700,000 บำท 

(เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท เงินบ ารุงการศึกษา 
6,700,000 บาท) 

ชั้น 5 ห้องเรียนทฤษฏี (551) ห้องน้ ำ ห้อง 552/1 
ห้องเรียนทฤษฏี (553) บันได ห้อง 552/2 

ชั้น 4 ห้องเก็บ
คอมพิวเตอร์ 

ห้องเขียนแบบ 4 
(541) 

ห้องน้ ำ ห้อง 542 

ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 
4 
(544) 

บันได ห้อง 543 

ชั้น 3 ห้องทฤษฏี
ศิลปกรรม 
2 (531) 

ห้องปฏิบัติกำรสกีน 
(532) 

ห้องน้ ำ ห้องปฏิบัติกำร 
ถ่ำยภำพ (533) 

ห้องสมุด
ศิลปกรรม 
(534) 

ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 
(536) 

บันได ห้องทฤษฏีศิลปกรรม 3 
(534) 

ชั้น 2 ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบ 2 (521) ห้องน้ ำ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กรำฟิก 2 
(522) 

ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบ 3 (523) บันได ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กรำฟิก 1 
(524) 

ชั้น 1 ลำนปั้น
ภำพเหมือน 

ห้องพักครูคณะ
ศิลปกรรม 
(511) 

ห้องน้ ำ ห้องวำดเขียนเบื้องต้น 
(513) 

ห้อ
งน

้ ำน
ักเ

รีย
น

ชำ
ย 

ห้องทฤษฏี ศิลปกรรม 
1 (515) 

บันได ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบ 
1 (514) 

 

 

อาคาร 5 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๗๒ 

 

 

 

 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดอาคาร กว้ำง 15 เมตร ยำว 50.30 เมตร สูง 
21.80 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือป ีพ.ศ. 2537 จ ำนวนเงินก่อสร้ำง 
16,650,000 บำท 

 

ชั้น 5 ห้องปฏิบัติกำรผ้ำ
(651) 

ห้องน้ ำ ห้องพักครู 
แผนกผ้ำ 

ห้อง652 ห้องน้ ำ ห้องผ้ำ
(อุตสำหกรรม
(653) บันได บันได 

ชั้น 4 ห้องปฏิบัติกำรผ้ำ
(641) 

ห้องพักครู 
แผนกคหกรรม 

ห้อ
642/2 

ห้อง
642/1 

ห้องปฏิบัติกำร 
คหกรรม
(643) 

ห้องน้ ำ ห้องน้ ำ 

ชั้น 3 ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ 
ประดิษฐ์(631) 

บันได ห้องพักครู 
แผนกคหกรรม 

ห้องปฏิบัติกำร
ศิลปะ 
ประดิษฐ์(632) 

บันได้ ห้องปฏิบัติกำร
อำหำร(633) 

ห้องน้ ำ ห้องน้ ำ 

บันได บันได 
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติกำรอำหำร

(621) 
ห้องเก็บ 
ของ 

ห้องพัก
ครูแผนก
อำหำร 

ห้องปฏิบัติกำร
อำหำร(622) 

ห้องปฏิบัติกำร
อำหำร(623) ห้องน้ ำ ห้องน้ ำ 

ชั้น 1 งำนครูที่ปรกึษำ
ส ำนักงำน 
ปกครอง 

บันได ห้องปฏิบัติกำรเสริม
สวย 

ห้องงำนพัสดุ 
งำนอำคำรสถำนที่ 

บันได ห้องสหกรณ์
วิทยำลัยฯ 

ห้องน้ ำ ห้องน้ ำ 
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จังหวัดฉะเชิงเทรำหรืออึกชื่อหนึ่งที่คนท้องถิ่นนิยมเรียกคือ“แปดริ้ว” เป็นเมืองอู่ข้ำว อู่น้ ำ
อุดมสมบูรณท์ีไ่ด้ชื่อว่ำแปดริ้วเพรำะมีกำรนำปลำช่อนขนำดใหญ่มำแล่ออกได้แปดริ้ว ค ำว่ำ
“ฉะเชิงเทรำ” เพ้ียนมำจำกค ำเขมร ว่ำ“สตรึงเตรง” หรือ“ฉทรงึเทรำ” ซ่ึงแปลว่ำ“คลองลึก” 
ควำมเห็นนี้คงอำศัยเหตุผลทำงภูมิศำสตร์ด้วยเพรำะเมืองฉะเชิงเทรำตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบำงปะกงเมื่อ
ครั้งที่ขอมยังมีอ ำนำจปกครองแผ่นดินอยู่นั้นเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึง่อยู่ในอ ำนำจกำรปกครองของขอม
มำก่อนพืน้ที่บำงส่วนของเมืองฉะเชิงเทรำเป็นชุมชนโบรำณในสมัยอิทธิพลของอำณำจักรลพบุรี(ขอม) 
ปัจจุบันยังมีหลักฐำนเป็นรอยถนนขอมตัดผ่ำนอ ำเภอพนมสำรคำมตรงไปยังอ ำเภอศรีมหำโพธิ์จังหวัด
ปรำจีนบุรีเป็นไปได้ว่ำชำวเมืองในสมัยโบรำณอำจจะเรียกชื่อแม่น้ ำบำงปะกงว่ำ“คลองลึก” หรอื
“คลองใหญ่ ” ตำมลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ ำเป็นภำษำเขมรว่ำ“สต
รึงเตรง” หรือ“ฉทรงึเทรำ” ครั้นเรียกกันไปนำนๆเสียงกเ็พ้ียนกลำยเป็น“ฉะเชิงเทรำ” เมืองที่อยู่บน
ฝั่งแม่น้ ำก็พลอยได้ชื่อว่ำ“ฉะเชิงเทรำ” ไปด้วย 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

ค าขวญัจังหวัด 

 "แม่น้ ำบำงปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร  พระยำศรีสุนทรปรำชญ์ภำษำไทย  
อ่ำงฤำไนป่ำสมบูรณ์" 

 สภำพภูมิศำสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นที่รำบลุ่มมีที่ดอนเป็นบำงส่วน โดยเฉพำะในเขต
อ ำเภอสนำมชัยเขตและอ ำเภอท่ำตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลอน ประกอบด้วยภูเขำเตี้ยๆหลำย
ลูกป่ำไม้ขึ้นปกคลุมทึบเต็มไปด้วยสัตว์ป่ำนำนำชนิด ไม้มีค่ำอุดมสมบูรณ์ บำงส่วนของพื้นที่สูงกว่ำ
ระดับน้ ำทะเลถึง 20 เมตรแต่บำงส่วนอยู่ต่ ำกว่ำระดับน้ ำทะเล 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เขตการปกครอง 

ฉะเชิงเทรำ มีพ้ืนที่ 5,351 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งกำรปกครอง ออกเป็น 10 อ ำเภอ 1 กิ่งอ ำเภอ คือ 

 -อ ำเภอเมือง  

 -อ ำเภอบำงคล้ำ  

 -อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว  

 -อ ำเภอบำงปะกง  

 -อ ำเภอบ้ำนโพธิ์  

 -อ ำเภอพนมสำรคำม 

  -อ ำเภอสนำมชัยเขต  

 -อ ำเภอแปลงยำว  

 -อ ำเภอรำชสำส์น  

 -อ ำเภอท่ำตะเกียบ และกิ่งอ ำเภอคลองเขื่อน 

มีประชำกรรวม 639,832 คน เป็นชำย 315,895 คน หญิง 323,937 คน (ส ำรวจเมื่อ 31 
มีนำคม 2544) 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปรำจีนบุรีและนครนำยก 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปรำกำรและกรุงเทพฯ 

1.ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นที่รำบชำยฝั่งทะเลทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้สูง
กว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ 2 เมตรและมีที่ดินบำงส่วนโดยเฉพำะในเขตอ ำเภอสนำมชัยเขตและ
อ ำเภอท่ำตะเกียบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเขำ้ไปในพ้ืนที่แผ่นดินด้ำน
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภำพพ้ืนที่รำบซึ่งเกดิจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำพ้ืนที่จะค่อยๆลำดสูงขึน้
ไปทำงทิศตะวันออกและทิศเหนือโดยที่ประมำณครึง่หนึ่งของจังหวัดจะมสีภำพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน
เป็นพืน้ที่ภูเขำซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอพนมสำรคำมและอ ำเภอสนำมชัยเขตมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 
30-80 เมตรจังหวัดฉะเชิงเทรำมีแม่น้ำบำงปะกงไหลผ่ำนพ้ืนที่อ ำเภอต่ำงๆคือ อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
อ ำเภอบำงคล้ำ อ ำเภอเมือง อ ำเภอบ้ำนโพธิ์และออกสู่อ่ำวไทยที่อ ำเภอบำงปะกงรวมควำมยำวชำยฝั่ง
ทะเลประมำณ 12 กิโลเมตร 
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2.ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 

 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีลักษณะอำกำศร้อนชื้นเขตศูนย์สูตรโดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอด
ปีแบ่งออกตำมฤดูกำลได้ 3 ฤดดูังนี้ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคมโดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปกคลุมท ำให้มี
อำกำศร้อนอบอ้ำวและอำกำศร้อนจัดเป็นบำงวัน บำงครั้งอำจมีพำยุฤดูร้อนลักษณะเป็นฝนฟ้ำคะนอง
และลมกระโชกแรงอุณหภูมิอำกำศสูงสุดเฉลี่ย 35 – 38 องศำเซลเซียสปริมำณฝนรวมเฉลี่ย 200 – 
300 มิลลิเมตรเป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรปลูกพืชไร่อำยุกำรเกบ็เกี่ยวสั้น เช่น ข้ำวโพดและถั่วต่ำงๆ 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประกอบกับมีร่องควำมกดอำกำศต่ ำ พัดผ่ำนภำคกลำงและภำคตะวันออกท ำให้มีฝนฟ้ำคะนอง
เกือบทั่วไปและฝนตกหนักบำงพ้ืนที่อำจก่อให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันในที่รำบลุ่มแม่น้ ำบำงปะกงโดยมี
ปริมำณฝนเฉลี่ย 1,000 - 1,200 มิลลิเมตรเป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรท ำนำและปลูกไม้ผล ฝนส่วน
ใหญ่ที่ตกลงมำเป็นฝนที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะตกในพ้ืนที่อ ำเภอ
สนำมชัยเขตและอ ำเภอท่ำตะเกียบซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรำจะได้รับอิทธิพลจำกลมบก ลมทะเล 
ประกอบกับกำรตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใตด้ังนั้นจึงมีปริมำณฝนตกเพียงพอตำมฤดูกำล
ควำมชื้นใกล้เคียงกบัจังหวัดชำยฝั่งทะเลตะวันออก 

- ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉึยงเหนือพัดปก
คลุมประกอบกับบริเวณควำมกดอำกำศสูงพัดผ่ำนทำให้ท้องฟ้ำโปร่ง อำกำศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ำ 
และมึฟ้ำหลัวในตอนกลำงวันอณุหภูมิอำกำศต่ ำสุดเฉลี่ย 18 – 21 องศำเซลเซียสปริมำณฝนรวม
เฉลี่ย 50 – 100 มิลลิเมตรเป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ 

 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศจำกสถำนีตรวจวัดอำกำศชลบุรี (ซึง่เป็นสถำนีที่ใกล้เคียงจังหวัด
ฉะเชิงเทรำมำกที่สุดเนื่องจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำไม่มีสถำนีตรวจวัดอำกำศ) ของกรมอุตุนิยมวิทยำใน
คำบ 10 ปี (พ.ศ.2538-2547) พบว่ำจังหวัดฉะเชิงเทรำมีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยเดือนสูงสุด 
150.0 มิลลิเมตร ในเดือนกรกฎำคมจ ำนวนฝนตกเฉลี่ย 117.4 วันและมคี่ำกำรระเหยเฉลี่ยรำย
เดือนสูงสุดในเดือนเมษำยนวัดได ้172.1 มิลลิเมตร 
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3.การแบ่งเขตการปกครอง 

 ๓.๑ การปกครอง 

กำรปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ ำเภอ 91 ต ำบลและต ำบลในเขตเทศบำล 2  

ต ำบล 892 หมู่บ้ำน 32 เทศบำล (1 เทศบำลเมือง 31 เทศบำลต ำบล) 1 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด 76 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

อ าเภอ 

เขตการปกครอง 
ต าบล 

(ปกครอง
ท้องที่) 

ต าบล 
(ในเขต

เทศบาล) 
หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 18 1 192 2 18 
อ ำเภอบำงคล้ำ 8 1 56 2 7 
อ ำเภอแปลงยำว 4 - 48 4 3 
อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 10 - 148 5 9 
อ ำเภอบำงปะกง 12 - 108 10 6 
อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ 17 - 73 4 12 
อ ำเภอพนมสำรคำม 8 - 87 4 7 
อ ำเภอรำชสำส์น 3 - 31 - 3 
อ ำเภอสนำมชัยเขต 4 - 70 1 4 
อ ำเภอท่ำตะเกียบ 2 - 47 - 2 
อ ำเภอคลองเขื่อน 5 - 32 - 5 
รวม 91 2 892 32 76 
 

ประชากร 
 จ ำนวนประชำกร ณ เดือนกันยำยน 2554 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 677,434 คน แยกเป็นชำย 
332,112 คน เป็น หญิง 345,322 คนมีครัวเรือนทั้งสิ้น 240,49 ครัวเรึอน 

 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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4.สถานภาพทางสังคม 

 4.1 ด้านสาธารณสุข 

  จ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ปีงบประมำณพ.ศ.2553 มีโรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง จ ำนวน 404 เตียง โรงพยำบำลชุมชน 9 แห่ง 
จ ำนวน 390 เตียง โรงพยำบำลเอกชน 2 แห่ง จ ำนวน 200 เตียง ศูนย์สุขภำพชุมชน 5 แห่ง 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล118 แห่ง  สถำนพยำบำลเอกชน(คลินิก) 175 แห่ง และ
สถำนพยำบำลสัตว์ 17 แห่ง มีแพทย์ 150 คนเภสัชกร 72 คน  ทันตแพทย ์54 คน พยำบำล 
1,123 คน อัตรำส่วนเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ต่อประชำกรเป็นดังนี้แพทย์ 1 : 4,493 เภสัชกร 1 : 
9,360 ทันตแพทย์ 1 : 12,480 พยำบำล 1 : 600 

 4.2 ด้านการศึกษา 

 จังหวัดฉะเชิงเทรำได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนพฒันำสังคมให้มีควำมยั่งยืนประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่องจึงได้มีกำรส่งเสริมและ
จัดตั้งสถำนศึกษำตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนระดับอุดมศึกษำเพื่อให้เยำวชนในจังหวัดได้รับกำรศึกษำอย่ำง
ครบถว้นรวมทั้งสำมำรถให้บริกำรแก่จังหวัดใกล้เคียงโดยในปี 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีสถิติ
เกีย่วกับกำรศึกษำดังนี้ 

 - กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้แกส่ถำนศึกษำตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก อนุบำลประถมศึกษำ 
มัธยมศกึษำตอนต้นและมัธยมศกึษำตอนปลำยโดยมีโรงเรียนทั้งสิ้น 371 โรงเรียน แยกตำมสังกัด คือ 
สังกัดคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 339 โรงเรียนสังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 27 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 โรงเรียนและอ่ืน ๆ 
(สังกัดกรมกำรศำสนำโรงเรียนวัดพระปริยัติธรรมสำยสำมัญ) 2 โรงเรียน จ ำนวนห้องเรียนรวม 
4,593 ห้อง แยกเป็นก่อนประถมศึกษำ 893 ห้องระดับประถมศึกษำ 2,483 ห้องมัธยมศึกษำ 
1,220 ห้องจ ำนวนครูอำจำรย์รวมทั้งสิ้น 5,728 คนแยกเป็นชำย 1,707 คน และหญิง 4,021 
คน จ ำนวนนักเรียนแยกตำมระดับกำรศึกษำ คือ ระดับก่อนประถมศึกษำ19,071 คน ประถมศกึษำ 
53,898 คน มัธยมศึกษำตอนต้น 29, 159 คนและมธัยมศึกษำตอนปลำย 10,734 คน อัตรำส่วน
นักเรียนต่อห้องเรียนแยกตำมระดับกำรศึกษำคือระดับก่อนประถมศึกษำ 20 คนต่อห้อง
ประถมศึกษำ 19 คนต่อห้องและมัธยมศึกษำ 29 คนต่อห้อง 

 - ระดับอำชีวศกึษำและอุดมศึกษำแยกเป็นสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศกึษำมีจ ำนวนรวม 7 
แห่งมอีำจำรย์รวม  394 คน นักศึกษำ 13,831 คนและมหำวิทยำลัยรำชภัฏจ ำนวน 1 แห่ง มี
อำจำรย์รวม 269คน นักศึกษำ 9,606 คน 

- กำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยมีผู้เรียน/
นักศึกษำลงทะเบียนเรียน 20,308 คน โดยแยกเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้หนังสือ 269 คน 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 8,509 คนและกำรศกึษำเพ่ือพัฒนำอำชีพทักษะชีวิตและสังคม 11,503 คนมี
ผู้เรียน/นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 10,425 คน 
5.ด้านการศาสนา 
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 ชำวจังหวัดฉะเชิงเทรำมีควำมเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำมำตั้งแต่โบรำณกำลโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งมีควำมนับถือในองค์พระพุทธรูปซึ่งเปน็ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำคือหลวงพ่อโส
ธรซ่ึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรำโดยในจังหวัดมีจ ำนวนวัด 344 
แห่ง ที่พักสงฆ์ 50แห่ง มีพระสงฆ์ 4,712รปู สำมเณร 907 รูป มัสยิด 64 แห่ง โบสถ์คริสต์ 8 แห่ง 
วัดจีน 2 แห่ง 
6.ข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตร 

 ในปีกำรเพำะปลูก พ.ศ.2552/2553 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวนำปี 
961,727 ไร่ โดยเป็นข้ำวเจ้ำ 953,198 ไร่ ข้ำวเหนียว 8,529 ไร่ ผลผลิตข้ำวเจ้ำ 719,482 ตัน 
ผลผลิตข้ำวเหนึยว2,694 ตัน ผลผลิตข้ำวเจ้ำเฉลี่ยต่อไร่ 762 กก./ไร ่ผลผลิตข้ำวเหนียวเฉลี่ยต่อไร่ 
316 กก./ไร ่ส ำหรับข้ำวนำปรังมีกำรปลูกเฉพำะข้ำวเจ้ำโดยมีพ้ืนที่เพำะปลูก 379,183 ไร่ ผลผลิต 
297,488 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 802 กก./ไร ่

 ในปี 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรท ำกำรปศุสัตว์ดังนี้ มีจ ำนวนโค 26,764 ตัว กระบือ 
2,910 ตัว สุกร 307,013 ตัว แพะ 1,312 ตัว ห่ำน 6,269 ตัว ไก ่13,927,315 ตัว เป็ด 
701,813 ตัว โดยมีกำรเลี้ยงสัตว์มำกในอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำอ ำเภอบำงคล้ำ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ 
อ ำเภอพนมสำรคำม อ ำเภอรำชสำส์นและอ ำเภอแปลงยำว 

 ในปี 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรท ำกำรประมงน้ ำจืด ดังนี้ มีจ ำนวนครัวเรือนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืดจ ำนวน 2,330 ครัวเรือน มีจ ำนวนบ่อเพำะเลี้ยง 4,690 บ่อ เนื้อท่ี 26,159 ไร่มีปริมำณ
กำรจับสัตว์น้ ำ21,966,000 กก. คิดเป็นมูลค่ำ 970,419,000 บำท โดยชนิดของสัตว์น้ ำที่
เพำะเลี้ยงกนัมำกได้แก่ปลำนิลปลำสลิด ปลำตะเพียน กุ้งก้ำมกรำม ปลำช่อน ปลำดุกและปลำหมอ 
7.ข้อมูลพื้นฐานภาคอุตสาหกรรม 

 ในปี 2554 จงัหวัดฉะเชิงเทรำมีโรงงำนอุตสำหกรรม (ไม่รวมโรงงำนในเขตนิคม) รวมทั้งสิ้น 
1,513โรงงำน เงินลงทุนรวม 216,438.47 ล้ำนบำท มีแรงงำนจ ำนวน 113,635 คน สัดส่วน
ของสำขำอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำกที่สุด คือ อุตสำหกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ 
โลหะอุตสำหกรรมขนส่งและอุตสำหกรรมพลำสติก คิดเป็นร้อยละ 13.5,12.75,8.5และ7.3 
ตำมล ำดับ มีนิคมอุตสำหกรรม 2 แห่ง คือ นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์
ซิต้ีมีโรงงำนอุตสำหกรรมรวม 215 โรงงำนเงินลงทุนรวม 413,786 ล้ำนบำท มีกำรจ้ำงแรงงำน 
42,054 คน 
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ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงานภาคเรียนที่ 1/2557 

อ าเภอ บางคล้า 5 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบางคล้า 

เลขที่ 21  ถ. บำงคล้ำ-แปลงยำว 

ต. บำงคล้ำ  อ. บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110โทรศัพท์038-541155 

2. 
คลินิกเวรกรรมคริสเตียน บางคล้า 

เลขที่ 8  ม.   ซ.  ถ. บำงคล้ำ-แปลงยำว 

ต. บำงคล้ำ  อ. บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110 

3. 
ที่ท าการไปรษณีย์บางคล้า 

เลขที่ 52  ม.   ซ.  ถ. พัฒนำ 1 

ต. บำงคล้ำ  อ. บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110 โทรศัพท์ 038-541051 

4. 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางคล้า 

เลขที่ 87/10  ม. 4  ซ.  ถ. บำงคล้ำ-แปลงยำว 

ต. ท่ำทองหลำง  อ. บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110 

โทรศัพท์ 038-541014 

5. 

ร้าน ไทยถาวร 

เลขที่ 52  ม.   ซ.  ถ. เทศบำลพัฒนำ1 

ต. บำงคล้ำ  อ. บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110 

โทรศัพท์ 038-541330 
 

 

 

 

 

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
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อ าเภอ พานทอง , พนัสนิคม จ.ชลบุรี 6 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด 

เลขที่ 119ต. หัวถนน  อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 038-72000-8 

2 

ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

มีโชคมีลาภ (ตลาดเก่าพนัสนิคม) 

เลขที่ 139  ถ. เมืองเก่ำ อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 091-002511 

3 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ 

ต. โคกเพลำะ  อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 

โทรศัพท์ 038-260260 

4 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพานทอง 

เลขที่ 47/1  ม. 10ต. พำนทอง  อ. พำนทอง  

จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 038-452733 

5 
บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด 

เลขที่ 119ต. หัวถนน  อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140  

โทรศัพท์ 038-72000-8 

6 
โรงพยาบาลพนัสนิคม 

เลขที่ 68  ม. 6  ซ. ทำงหลวงพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรำ  

ต. กุฎโง้ว  อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
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อ าเภอเมือง 16 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านคลองเจ้า 

เลขที่ 37/31-32  ม. 11ต. คลองนครเนื่องเขต   

อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24140  โทรศัพท์ 038-592730 

 

2 

ที่ท าการไปรษณีย์สาขาดอนทอง 

เลขที่ 55/1  ม. 4ต. บำงตีนเป็ด  อ. เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 240000 โทรศัพท์ 086-8497660 

3 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 26/3  ม. 7ต. คลองนครเนื่องเขต  อ. เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-592300 

 

4 

บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

เลขที่ 98  ถ. ศุขประยูรต. หน้ำเมือง  อ. เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-511776-700 

5 

บริษัท แฟมิเลียนยนต์ จ ากัด (โชว์รูมมาสด้า ฉะเชิงเทรา) 

เลขที่ 178  ม.   ซ.  ถ. ศุขประยูร 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-981399 

6 

บริษัท วิริยะประภัย ส านักงานขายและที่ปรึกษาด้านประกันภัย 

เลขที่ 166/6-7  ม. ใกล้คุมอง สถำนีรถไฟ     

ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-812765 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

14 

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ถ. สุขเกษม ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

 โทรศัพท์ 038-5132501 

15 

ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำง 

เลขที่ 77  ถ. ยุทธด ำเนินต.หน้ำเมือง   อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-518909,038-511012 

16 

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ถ. สุขเกษม ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-514793,038-517087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๓ 

 

อ าเภอ บางน้ าเปรี้ยว  21 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 
ที่ว่าการอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
เลขที่   ม. 2  ต. บำงน้ ำเปรี้ยว  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทรำ 24150  โทรศัพท์ 038-581094 

2. 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางน้ าเปรี้ยว 
เลขที่ 166  ม. 5  ต. โพรงอำกำศ  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150 
โทรศัพท์ 038-581200 ตอ่15 

3. 
ธนาคารออมสิน สาขาบางน้ าเปรี้ยว 
เลขที่ 247/7-8  ต. โพรงอำกำศ  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000   
โทรศัพท์ 038-581394 

4. 

บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ ากัด 
เลขที่ 1  ม. 22  ซ.  ถ. สุวินทวงศ์ 
ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000   
โทรศัพท์ 038-593016-9 

5. 
บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จ ากัด 
เลขที่ 86/1  ม. 8  ต. โพรงอำกำศ   
อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150 

6. 

บริษัท ชลิตอินดัสเตรียล จ ากัด 
เลขที่ 27/11  ม. 6  ต. บำงขนำก   
อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150 
โทรศัพท์ 038-524365 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

7. 

 

 

 

บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากัด 

เลขที่ 27/7  ม. 6  ต. บำงขนำก  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150   

โทรศัพท์ 038-524141-2 

8 

บริษัท ปิยะทรัพย์ คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด 

เลขที่ 4/41  ซ. หลวงเพ่ง ถ. แขวงทับยำว 

ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 08-75396965 

 

9 

บริษัท ลิกมัน ไลท์ติ้ง จ ากัด 

เลขที่ 17/2 ต. หมอนทอง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24150 โทรศัพท์ 038-581415 

10 

บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 

เลขที่ 34/7  ม. 20  ซ. สหโชควัฒนำ ถ. สุวินทวงศ์ 

ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-593068-9 

11 

บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด 

เลขที่ 74  ม. 22   ถ. สุวินทวงศ์ 

ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-845405 

๑๒ 

บริษัท ฮิตาชิ เพาเดอร์เมทัลส์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 1/1  ม. 22 ถ. สวุินทวงศ์ 

ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

 โทรศัพท์ 038-593023-6 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

๑๒ 

บริษัท ฮิตาชิ เพาเดอร์เมทัลส์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 1/1  ม. 22 ถ. สวุินทวงศ์ 

ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

 โทรศัพท์ 038-593023-6 

๑๓ 

ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาดอนฉิมพลี (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรณไตร) 

เลขที่ 18/106-107  ม. 18  ต. ดอนฉิมพลี   

อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24170 

โทรศัพท์ 091-0021866 

๑๔ 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

เลขที่ 75  ม. 1  ต. บำงน้ ำเปรี้ยว  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150  

โทรศัพท์ 038-581365 

๑๕ 

ส านักงานเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 

เลขที่ 12/1  ม. 18  ต. ดอนฉิมพลี   

อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24170 

โทรศัพท์  038-844160 

๑๖ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบางขนาก 

เลขที่ 156  ม. 1  ต. บำงขนำก  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150  

โทรศัพท์ 038-524202 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

17 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

ต.บำงน้ ำเปรี้ยว  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150 

18 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 

เลขที่ 88  ม. 8ต. ดอนฉิมพลี  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24170 โทรศัพท์ 038-502127 

19 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี.เพนท์ 

เลขที่ 52/2  ม. 21  ซ.  ถ. สุวินทวงศ์ 

ต. ศำลำแดง  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-845304 

20 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ 

เลขที่ 99  ม. 9ต. โพรงอำกำศ  อ. บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150 

21 

บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จ ากัด 

หมู่ 1  ต.ดอนเกำะกำ อ.บำงน้ ำเปรี้ยว  

จ.ฉะเชิงเทรำโทรศัพท์ 038 - 549063 
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อ าเภอเมือง 5 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

บริษัท ฮอทพอท จ ากัด (มหาชน)  (สาขาเมเจอร์ซีนีเพล็ก) 

เลขที่ 9/2  ม.   ซ.  ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

2 

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 137/9 ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-812600, 038-812828-31 

3 

ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ถ. เรืองวุฒิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-511034 

4 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ  อ. เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-514794 

5 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศำลำประชำคมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-814419 

 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๘๘ 

 

อ าเภอ เมือง 9 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (สาขาบิ๊กซี 2) 

เลขที่ 28/73  ถ. ศรีโสธรตัดใหม่ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-810923 

2 

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด 

เลขที่ 233/1-2  ถ. ศุขประยูร ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-981777 

3 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 1503  ถ. เทพคุณำกร ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-821600 

4 
งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา  กองจัดการเดินรถ เขต 1 ฝ่ายการเดินรถ 

เลขที่ 128  ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

5 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนพานิช 

เลขที่ 358-60ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038516692-3,038516691 

6 

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด สาขา ฉะเชิงเทรา-บางประกง 2 

เลขที่ 738  - ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงประกง ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 084-4385714 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

7 

บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จ ากัด 

เลขที่ 105  ถ. ศุขประยูร 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-981596 

8 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 

เลขที่ 108/16-17  ถ. มหำจักรพรรดิ 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-5129001 

9 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา 2 

เลขที่ 28/73 ถ. ศรีโสธรตัดใหม่ 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-518666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๐ 

 

อ าเภอ บ้านโพธิ์ 15แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

บริษัท ซันพาราไดร์ ไทยแลนด์ จ ากัด 

เลขที่ 112/1  ม. 5ต. สิบเอ็ดศอก  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 โทรศัพท์ 038-516222 

2 

บริษัท โตโยต้าทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 11/3  ม. 1ต. แสนภูดำษ  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140โทรศัพท์ 038-578125-8ต่อ303 

3 
บริษัท ทริพเพิลเอช เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

เลขที่ 66   ม. 3 ถ. คลองขุด อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 

4 

บริษัท ทรีไบรท เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 7  ม. 2  ถ. ฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม 

ต. หนองบัว  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 

โทรศัพท์ 038-587102 

5 

บริษัท ทองไชย อุตสาหกรรม จ ากัด 

เลขที่ 20/1  ม. 1ต. แสนภูดำษ  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 โทรศัพท์ 038-578662-6 

6 

บริษัท สยาม เค.เอสพรีซิชั่น จ ากัด 

เลขที่ 113  ม. 2ต. ดอนทรำย  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140โทรศ พท0์38-587128 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

7 

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ ากัด 

เลขที่ 39/1  ถ. บำงปะกง-ฉะเชิงเทรำ 

ต. แสนภูดำษ  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 

โทรศัพท์ 038-577266-6 

8 

บริษัท ออลล่า จ ากัด 

เลขที่ 2/1  ม. 4ต. เกำะไผ่  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140  โทรศัพท์ 081-3744954 

9 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

เลขที่ 3/1  ม. 2 ถ. บำงปะกง-ฉะเชิงเทรำ 

ต. ลำดขวำง  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 

โทรศัพท์ 038-577021 

10 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเลคทริคซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง 

เลขที่ 104/22-23  ม. 6ต. เทพรำช  

 อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140  

โทรศัพท์ 038-525264 

11 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ 

เลขที่ 1/5  ม. 5ต. เกำะไร่  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 โทรศัพท์ 038-525574 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๒ 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

12 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด 

ม. 3ต. คลองขุด  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140   

โทรศัพท์ 038-5853902 

13 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 

เลขที่ 13/4  ม. 2   ถ. เทพรำช-ลำดกระบัง 

ต. เทพรำช  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 

โทรศัพท์ 038-525180 

14 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เลขที่ 5  ม. 2ต. หนองบัว  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140  โทรศัพท์ 038-587646 

15 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ 

ม. 4ต. แหลมประดู่  อ. บ้ำนโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140   

โทรศัพท์ 038-516384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๓ 

 

อ าเภอ แปลงยาว 14 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 

กองก ากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

เลขที่ 180  ม. 4 ต. วังเย็น  อ. แปลงยำว 

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190   

โทรศัพท์ 038-589117 

2. 

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จ ากัด 

เลขที่ 99  ม. 1ต. วังเย็น  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 โทรศัพท์ 038-852641 

3. 

บริษัท สุทธิยนต์ จ ากัด 

เลขที่ 199/1  ม. 3ต. วังเย็น  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 โทรศัพท์ 086-3143194 

4. 

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 214  ม. 7  ซ. เกตเวย์ซิตี้ 11 

ต. หัวส ำโรง  อ. แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 

โทรศัพท์ 038-579000 

5. 

บริษัท เอ็นโด สแตนเลสสตีส (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 179  ม. 7  ซ. 11 ถ. เกตเวย์ซิตี้ 

ต. หัวส ำโรง  อ. แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 

โทรศัพท์ 038-57016 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๔ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

6. 

บริษัท เอปสันพรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่ 239-239 ม. 7 ซ. 9 ถ. เกตเวย์ซิตี้ 

ต. หัวส ำโรง  อ. แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ  

24190โทรศัพท์ 038-575440, 038-579630 ,038-575440-4 

7. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไทรทอง 

เลขที่ 12  ม. 2ต. หนองไม้แก่น  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 โทรศัพท์ 087-2958453 

8. 

โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 

เลขที่ 5/4  ม. 4ต. หัวส ำโรง  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 โทรศัพท์ 038-080034 

 

9. 

สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จ ากัด 

เลขที่ 109  ม. 11ต. แปลงยำว  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 โทรศัพท์ 038-589038 

10. 

ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ม. 4ต. วังเย็น  อ. แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 

โทรศัพท์ 038-851281-2 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๕ 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

11. 

ส านักงานเทศบาลต าบลวังเย็น 

เลขที่ 98/2  ม. 7ต. หวัส ำโรง  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 

12. 

ส านักงานเทศบาลหัวส าโรง 

เลขที่ 98/2  ม. 7ต. หวัส ำโรง  อ. แปลงยำว  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 โทรศัพท์ 038-853612 

13. 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทสุวรรณ์ (2005) 

เลขที่ 99/102  ม. 9ต. หัวส ำโรง  อ. แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 

 โทรศัพท์ 038-575938 

  

14. 

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จ ากัด 

เลขที่ 327  ม. 7  ซ. 9 ถ. เกตเวย์ซิตี้ 9 

ต. หัวส ำโรง  อ. แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190 

โทรศัพท์  038-575614-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๖ 

 

ภาคเรียนที่ 2/2557 

อ าเภอบ้านโพธิ์1 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

เลขที่ 54  ม. 2  ซ.  ถ. ดอนทรำย 

ต. ดอนทรำย  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 

โทรศัพท์ 038-824384, 038-824390  

  

กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

ส านักงานบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

เลขที่ 1002  ถ. หลวงแพ่งต. แขวงทับยำว  อ. เขตลำดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 02-3607954-5 ต่อ 14,15 

2 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 72/3  ม. 9   ถ. หลวงแพ่ง ต. ทับยำว  อ. ลำดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520 

โทรศัพท์ 02-7381711 

3 

ธนาคารออมสิน สาขาหนองจอก 

เลขที่ 30  ม. 2 ถ. เชื่อมสัมพันธ์ ต. กระทุ่มรำย  อ. หนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530   

โทรศัพท์ 02-9661295-6 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๗ 

 

อ าเภอเมือง 8  แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาศุภกิจ  (ปากตรอกข้าวหลาม) 

ถ. ศุภกิจ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 098-761430 

2 

ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสถานีขนส่งใหม่ฉะเชิงเทรา ขาออก 

เลขที่ 278-280  ม.   ซ.  ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 091-0021689 

3 

ศูนย์บริการทรูมูฟช๊อป สาขาบิ๊กซี ๑ ฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 9/1  ม.   ซ.  ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 086-5647854 

4 
ร้าน เจลาเต้ 

เลขที่ 132/39 ซ. ขวัญเรือนต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

5 

ร้าน เอ็มแอนด์ พี พนัส เทเลคอม (ศูนย์ทรูมูฟบิ๊กซี) 

เลขที่ 9/1  ม.   ซ.  ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์  086-3686098 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

6 

บริษัท สมชัยแปดริ้วมอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่ 72/48  ถ. ศุขประยูรต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-822932-3 

7 

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด (ร้านเชสเตอร์กริลล์สาขาบิ๊กซี 2) 

เลขที่ 28/73  ม.   ซ.  ถ. ศรีโสธรตัดใหม่ 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-536007 

๘ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 9/3  ถ. ศรีโสธรตัดใหม่ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-511052 

๙ 

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 5  ถ. สุขเกษม ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-814456 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๙ 

 

อ าเภอ พนมสารคาม 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 
ที่ว่าการอ าเภอพนมสารคาม 

ต. พนมสำรคำม  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

2. 

ธนาคารออมสิน สาขาพนมสารคาม 

เลขที่ 685/5  ม. 1  ซ.  ถ. พนมพัฒนำ 

ต. พนมสำรคำม  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 038-551555 

3. 

บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด (สาขาพนมสารคาม) 

เลขที่ 205/2  ม. 7ต. ท่ำถ่ำน  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 038-836877-80 

4. 

บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

เลขที่ 121  ม. 4 ต. เขำหินซ้อน  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 038-599286ต่อ29 

5. 

บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จ ากัด 

เลขที่ 105/1  ม. 7ต. เกำะขนุน  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 081-8654997 

6. 

บริษัท เมืองไทยประกันภัยสาขาสี่แยกพนมสารคาม 

เลขที่ 735/5  ม. 1ต. พนมสำรคำม  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 038-552460 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๐ 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

7. 

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด สาขาพนมสารคาม 

เลขที่ 131/4  ม. 7 ถ. ฉะเชงิเทรำ-กบินทร์บุรี ต. ท่ำด่ำน   

อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 090-0164750 

8. 

บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จ ากัด 

เลขที่ 66/6  ม. 3ต. เขำหินซ้อน  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 038-502142-3 

9. 

ร้าน จิตต์อารีย์ 

เลขที่ 1143-1144  ม. 1ต. พนมสำรคำม  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

โทรศัพท์ 081-3052672 

10. 

ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น (บริษัท สหเชาวน์เจริญ คอนวีเนียน สโตร์ จ ากัด) 

เลขที่ 833  ม. 1ต. พนมสำรคำม  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

โทรศัพท์ 091-0020514 

11 

ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น (บริษัท รุ่งพิทักษ์ อินเตอร์เทรด) 

เลขที่ 123/3  ม. 4  ซ.  ถ. ฉะเชิงเทรำ-กบินทร์บุรี 

ต. เมืองเก่ำ  อ. พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

โทรศัพท์ 038-553433 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

12 

โรงเรียนบ้านไร่ดอน 

เลขที่ 41/3  ม. 8ต. เกำะขนุน  อ. พนมสำรคำม  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 

13 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

เลขที่ 229  ม. 2ต. บ้ำนซ่อง  อ. พนมสำรคำม  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 โทรศัพท์ 038-520706 

14 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 

เลขที่ 95  ม. 5ต. หนองยำว  อ. พนมสำรคำม  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 โทรศัพท์ 038-554175 

15 

กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ 

เลขที่ 180  ม. 7ต. ท่ำถ่ำน  อ. พนมสำรคำม  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 โทรศัพท์ 038-122001 

๑๖ 

บริษัท ไทยแอโรว์ จ ากัด 

เลขที่ 79  ม. 4  ซ.  ถ. กบินทรบ์ุรี-ฉะเชิงเทรำ 

ต. เสม็ดใต้  อ. บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110 

โทรศัพท์ 038-583006-9 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๒ 

 

อ าเภอเมือง 10 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จ ากัด 

เลขที่ 8/9  ม. 15ต. คลองนครเนื่องเขต  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-5939036 

2 
บริษัท ไทยโปรดักส์เปเปอร์มิล จ ากัด 

เลขที่ 70/1  ม. 7  ถ. สุวินทวงศ์ ต. คลองนครเนื่องเขต  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

3 

บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 9/1  ม.   ซ.  ถ. บำงปะกงต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-536086-100 

4 

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (สาขาถนนศุขประยูร) 

เลขที่ 17/6  ถ. ศุขประยูรต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 081-5890229 

5 

บริษัท พี.อาร์.โอ. เทเลคอม จ ากัด 

เลขที่ 20/1  ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-518735 

6 

บริษัท เอ็นเทอร์ ไฮไฟ สาขา 2 (ในห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์) 

เลขที่ 55/1  ม. 4ต. บำงตีนเป็ด  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 088-8870701 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๓ 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

7 

ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาตลาดบ่อบัว (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันภ์นภัสแกลง) 

เลขที่ 95/12-13  ถ. ชุมพลต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 091-0020425 

8 

สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จ ากัด 

เลขที่ 257/3  ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-511557 

9 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 450  ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-514105 

10 
ร้านตั้งเซ่งจั้ว 

275/1 ถ.มหำจักรพรรดิ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000 
โทรศัพท์ 038 511 547 

 

11 

ร้าน 8 ริ้ว กรองน้ า 

เลขที่ 84/60  ม.   ซ.  ถ. มหำจักรพรรดิ 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 089-8318587 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๔ 

 

อ าเภอบางปะกง1 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน จ ากัด 

เลขที่ 99  ม. 1  ซ. 2ต. หอมศีล  อ. บำงปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-570029-31 

 

อ าเภอบ้านโพธิ์ 3 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 80  ม. 1ต. คลองประเวศ  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140  

โทรศัพท์ 038-10088 

2 

บริษัท บางกอกโซลาร์ จ ากัด 

เลขที่ 39/1  ม. 1  ถ. บำงประกง-ฉะเชิงเทรำ 

ต. แสนภูดำษ  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 240000 

โทรศัพท์ 038-577373 

3 

บริษัท โมล์ดแอนด์พลาสเทน จ ากัด 

ม. 5ต. เกำะไร่  อ. บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 

โทรศัพท์ 038-525023 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๕ 

 

อ าเภอ ราชสาส์น 2 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 

บริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จ ากัด 

เลขที่ 160-163  ม. 5ต. เมืองใหม่  อ. รำชสำส์น จ.ฉะเชงิเทรำ  

โทรศัพท์ 038-516250 

2. 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย 

เลขที่ 99/9  ม. 6ต. ดงน้อย  อ. รำชสำส์น จ.ฉะเชิงเทรำ 24120  

โทรศัพท์ 038-563202 

 

อ าเภอ คลองเขื่อน 2 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 

อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-509137 

2 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโรง 

เลขที่ 99  ม. 1  ต. บำงโรง  อ. คลองเขื่อน  

จ.ฉะเชิงเทรำ 24000โทรศัพท์ 038-086037 

 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๖ 

 

อ าเภอ เมือง18 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 
บริษัท โชคทวีศักดิ์เดินรถ จ ากัด 

เลขที่ 38/3  ม. 3ต. บำงตีนเป็ด  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

2 

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (สาขาบิ๊กซี 1) 

เลขที่ 9/1  ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-516601 

3 

โรงงานขนมจีน 

เลขที่ 14/1  ม. 4ต. วังตะเคียน  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 090-0763752 

4 

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 84/56-66  ม.   ซ.  ถ. มหำจักรพรรดิ 

ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-515185 

5 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมเขต 6 

เลขที่ 410/1  ถ. มรุพงษ์ต. หน้ำเมือง   

อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-514794 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๗ 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

6 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 410/1  ถ. มรุพงษ์ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24000   

โทรศัพท์ 038-512561 

7 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

เลขที่ 122/6 ถ. มรุพงษ์ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-535301-5 

8 

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการคา้จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขที่ 246/3  ม. 3 ถ. หน้ำเมืองต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-814436 

9 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ ศูนย์บริการฮอนด้า 

เลขที่ 86/29 ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 086-3000289 

10 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามบวรวัช  

(เซเว่นอิเลฟเว่น สาขาศรีโสธรตัดใหม่) 

เลขที่ 7/181  ถ. ศรีโสธรตัดใหม่ต. หน้ำเมือง อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 091-0022339 

 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๘ 

 

 

 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

11 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง 

ม. 5ต. คลองหลวงแพ่ง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  โทรศัพท์ 038-513120 

12 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ 

ม. 8ต. บำงขวัญ  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-856669 

13 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

เลขที่ 69ต. บำงเตย  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-565000 

14 

บริษัท เพอร์แพ็คโพรเคียวเมนต์ จ ากัด 

เลขที่ 51/2  ม. 3ต. คลองอุดมชลจร  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

 โทรศัพท์ 038-845955 

15 

บริษัท อินเตอร์เทคสเปคเชียลตี้กลาสจ ากัด 

เลขที่ 28/10  ม. 1 ถ. สวุินทวงศ์ ต. คลองดุดมชลจร  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-845713 

16 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอุดมชลจร 

ม. 6ต. คลองอุดมชลจร  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  โทรศัพท์ 038-513180 

17 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุพงศ์โกลบอลไลซ์ (ปตท.บางไผ่) 

เลขที่ 96/4  ม. 10ต. บำงไผ่  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 087-7148985 

18 

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

หมู่ 11 8/1 ต ำบล คลองเปรง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  

จังหวัด ฉะเชิงเทรำ 24000  โทรศัพท์:038-593530 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๐๙ 

 

อ าเภอ บางปะกง 7 แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1. 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะกง 

เลขที่ 245/36 ม. 6 ต.ท่ำสะอ้ำน  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130 โทรศัพท์ 038-530128 

2 

บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่ 172/2  ม. 12  ซ.  ถ. บำงนำ-ตรำด ต. บำงวัว  อ. บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 

โทรศัพท์  089-2523404 

3. 

บริษัท ชาร์ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขที่ 64 กม37  ม. 5  ซ.  ถ. บำงนำ-ตรำด ต. บำงสมัคร  อ. บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 

โทรศัพท์  038-538664 

4 
บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

เลขที่ 65  ม. 4ต. พิมพำ  อ. บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 โทรศัพท์ 038-595308 

5 

บริษัท สยามเอ็นเอสเคสเตียริ่งซิสเติมส์ จ ากัด 

เลขที่ 990  ถ. บำงนำ-ตรำด ต. บำงวัว  อ. บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24180  

โทรศัพท์ 038-522343 

6 

บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 80  ม. 5  ซ.  ถ. บำงนำ-ตรำด กม.36 ต. บำงสมัคร  อ. บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 

โทรศัพท์ 038-8570062-6 

7 

ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกง 

เลขที่ 95  ม. 2 ต. บำงปะกง  อ. บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-531352 ตอ่ 14 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๑๐ 

 

อ าเภอเมือง ๑๘ แห่ง 

ล าดับ สถานประกอบการ 

1 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ 

เลขที่ 92/1  ม.   ซ.  ถ. มหำจักรพรรดิ  ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-511203 

2 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เลขที่ 422  ถ. มรุพงษ์  ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

 โทรศัพท์  038-511535 

3 

ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ 

เลขที่ 106/3  ม.   ซ.  ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-812432 

4 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

เลขที่ 217/39-40  ถ. มหำจักรพรรดิ ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-518585-8 

5 

บริษัท เค.เอสโมลด์พาร์ท จ ากัด 

เลขที่ 64/1  ม. 2 ถ. สวุินทวงศ์ ต. คลองนครเนื่องเขต  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

 โทรศัพท์  038-847044-8 

6 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 72/33-34  ม.   ซ.  ถ. ศุขประยูร  ต. หน้ำเมือง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-824131-3 

 

 

 

 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๑๑ 

 

 

 

 

 

ล าดับ สถานประกอบการ 

7 

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

เลขที่ 14/1  ม. 5 ถ. สวุินทวงศ์ต. วังตะเคียน   

อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  โทรศัพท์ 038-847218-27 

8 

บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 32/1  ม. 9 ถ. สวุินทวงศ์  ต. คลองนครเนื่องเขต  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

 โทรศัพท์ 038-593116-8 

9 

บริษัท เบสท์เทคแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

เลขที่ 10/4  ม. 10ต. บำงขวัญ  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-856576-78 

 

10 

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่ 14  ม. 1  ซ.  ถ. สุวินทวงศ์  ต. วังตะเคียน  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-857119-45,  

11 

บริษัท รีโมท โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 15/4  ม. 2  ซ. วัดเจดีย์ ถ. ฉะเชิงเทรำ-บำงน้ ำเปรี้ยว 

ต. บ้ำนใหม่  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  โทรศัพท์ 038-856540-3 

12 

บริษัท ลินฟ้อกซ์เอ็มโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (Uniriver) 

เลขที่ 39  ม. 11ต. คลองเปรง  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-846-190-9, 02-729-8900ต่อ 14 
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ล าดับ สถานประกอบการ 

13 

บริษัท ศรีสยามกลการ จ ากัด (สาขา2 ร้านใหม่) 

เลขที่ 20/11-12  ม. 8  ต. บำงไผ่  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000   

โทรศัพท์ 038-584270-5 

14 

บริษัท อเล็กซอน จ ากัด 

51/3  ซ. 1 ถ. สุวินทวงศ์ต. คลองนครเนื่องเขต  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 

โทรศัพท์ 038-847066 

15 
บริษัท ฟอร์ดชุนหลี ยูโรคาร์ฉะเชิงเทรา จ ากัด 

เลขที่ 80/18  ม. 2ต. โสธร  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 081-8228936 

16 
บริษัท เอชเอสแอลคาร์ตอนส์ จ ากัด 

เลขที่ 19/2  ม. 4ต. ท่ำไร่  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรศัพท์ 038-8475079 

17 

บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จ ากัด 

เลขที่ 99  ม. 2    ถ. สุวินทวงศ์  ต. คลองนครเนื่องเขต  

อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-847730 

18 

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 67-68ต. ท่ำไข่  อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000  

โทรศัพท์ 038-559248 
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ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร/Fax / E-mail 
1. บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก  จ ำกัด 

ชั้น 11 อำคำรไทยพำณิชย์สำมัคคีประกันภัย  2/4  
ถ. วิภำวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กทม.10210 

คุณกำญจนำ พูดดี( K’มด) 

โทรศัพท์:  089-895-3023 
โทรศัพท์:  02-516-2209 
Fax:       02-516-2432  
E-mail :   Kanjana.p@pttrm.com 

2. โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ซิตี้ จอมเทียน21/10 ม.3 
ถ. สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
20250 

คุณเทพิน  สิทธิวรยศ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกบุคคล 
คุณมธุรวันต์พงษ์พิทักษ์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

โทรศัพท์ : 081-803-1089 
โทรศัพท์: 089-097-8359 
โทรศัพท์: 038-255-501-40 ต่อ 1412 
Fax:        038-255-725 

3. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
119 อำคำรธำรสำทร ชั้น 17  
ถนนสำทรใต้ ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ  10120  

คุณภัณฑิรำ วงษ์มณีรัตน์ K’นิว
เจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำรศึกษำ 
(ระดับอำชีวศึกษำ ) 

โทรศัพท์: 091-004-8117 
Fax:      02-679-0190 
Email   : phanthirawon@cpll.co.th 

4. บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด(มหำชน) 
96/27 หมู่ 9 ต ำบล บำงเขต อ ำเภอเมือง จังหวัด 
นนทบุรี 11000 

คุณวรษำ เจริญทวิโชด 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 
คุณพรรณระวี โชควัฒนศิริ 

โทรศัพท์: 080-806-1881 
โทรศัพท์: 086-308-6899 
Fax:       038-812-935 

 

รายชื่อสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ 



รายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๑๔ 

 

 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร/Fax / E-mail 

5. บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด(มหำชน)  ครูเดี่ยว  โทรศัทพ์: 085-661-4565 
FaX:       02-203-1445 

6. โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส คุณทัศนีย์ โทรศัพท์  086-706-5455 


