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ประเภทที่ 1
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
“คุณธรรมเดน

เนนความรู คูอาชีพ”

ตนไมประจำวิทยาลัย
“ตนแคนา”
สีประจำวิทยาลัย
“ขาว-เขียว”
เพลงประจำวิทยาลัย
“เพลงมารชการอาชีพหนองแค”
เอกลักษณ&สถานศึกษา
“บริการวิชาชีพสูชุมชน”
อัตลักษณ&นักเรียน นักศึกษา
“วินัยดี มีจิตอาสา”
คำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ขอ 1 พวกเราเป'นไทย เราตองสละชีพเพื่อชาติ เราตองบำรุงศาสนา เราตองรักษา
พระมหากษัตริย
ขอ 2 เราจะตองประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตยตอตนเอง
และผูอื่น
ขอ 3 เราจะไมทำตนใหเป'นที่เดือดรอนแกตนเองและผูอื่น
ขอ 4 เราจะตองเทิดทูน เคารพเชื่อฟ9งบิดา มารดา และครู-อาจารย
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วิสัยทัศน&วิทยาลัย
มุงมั่นจัดอาชีวศึกษา พัฒนาคุณธรรม สูความเป'นเลิศ
พันธกิจวิทยาลัย
1. จัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหเป'นที่ยอมรับของสังคม
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
เป,าประสงค&
1. เพื่อผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาใหผูสำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพทั้งในดานความรู
ความสามารถ และในดานทักษะในการออกไปประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2. เพื่อผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ในวิชาชีพ ที่จะออกไปสรางงานอาชีพอิสระได
3. เพื่อใหผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดมีพื้นฐานความรูเพียงพอสำหรับการ
ศึกษา หาความรูเพิ่มเติมบนพื้นฐานความพอเพียง
เป,าหมาย
1. ผานการประเมินวิทยาลัยคุณธรรมภายในปC 2562
2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ ใหสูความเป'นเลิศภายในปC 2562
4. สถานศึกษาพระราชทานครั้งที่ 3 ภายในปC 2562
5. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปFาหมาย
6. ผานการประเมินภายนอกรอบ 4
7. พัฒนาระบบติดตามผูเรียนเพื่อลดป9ญหาการออกกลางคันใหไดอยางนอยรอยละ 50
8. บุคลากรทุกคนตองไดรับการพัฒนาทางดานวิชาชีพ และวิชาการอยางนอยปCละ 2 ครั้ง

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร&การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดกำหนด
เปFาหมายและแผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ดังนี้
ยุทธศาสตร&ที่ 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ&
(Strategy)
1.1 พัฒนาผูเรียน
ใหมีความรูและ
ทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่
เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.2 พัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ
ตรงตามความ
ตองการของ
สถาน
ประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน

เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
1.1 รอยละของ รอย รอย รอย รอย
ผูเรียนที่มี
ละ ละ ละ ละ
ผลสัมฤทธิ์
65
65 70 70
ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 2.00 ขึ้น
ไป

1.3 พัฒนาผูเรียน
ใหมีความรูและ
ทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1.3 รอยละของ
ผูเรียนที่ผาน
เกณฑการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

1.2 ระดับความ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการ
หนวยงาน
ชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพผูเรียน
รอย
ละ
70

รอย
ละ
75

รอย
ละ
80

รอย
ละ
85

โครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาดูงาน
โครงการฝPกงานในสถาน
ประกอบการ
โครงการจัดซื้อวัสดุฝPก
โครงการเชิญวิทยากรภายนอก

การฝPกงานในสถานประกอบการ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอนักศึกษา
ฝPกงาน
โครงการพัฒนารวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดทำแผนการฝPก
อาชีพในสถานประกอบการ
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับปวช. และ ระดับ ปวส.

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร&ที่ 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (ตFอ)
เป,าหมาย
กลยุทธ&
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(Strategy)
(KPI)
2559 2560 2561 2562
1.4 รอยละของ
รอย รอย รอย รอย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝCมือ
ผูเรียนที่ผาน
ละ ละ ละ ละ
แรงงาน
เกณฑการทดสอบ 70
75 80 85
จัดการเรียนการสอนเนนสมรรถนะ
มาตรฐานอาชีพ
รายวิชา
ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ,
หนวยงานที่คณะ
กรรม
การประกัน
คุณภาพภายใน
รับรอง
1.4 พัฒนา
1.5 รอยละของ
รอย รอย รอย รอย
โครงการติวกอนสอบ V-NET
ผูเรียนใหมี
ผูเรียนที่มีคะแนน ละ ละ ละ ละ
ความรูตามการ เฉลี่ยจากการ
65
65 70 70
ทดสอบ
ทดสอบทาง
การศึกษาดาน การศึกษา
อาชีวศึกษา
ระดับชาติดาน
ระดับชาติ(Vอาชีวศึกษา(VNET)
NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
1.5 พัฒนา
1.6 รอยละของ
รอย รอย รอย รอย
โครงการฝPกสนทนาภาษาอังกฤษ
ผูเรียนใหมี
ผูเรียนที่มีคะแนน ละ ละ ละ ละ
อยางงาย
ทักษะใน
เฉลี่ยจากการ
65
65 70 70
โครงการ English Today
การใช
ทดสอบทาง
ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
สื่อสารได
ระดับชาติดาน
อยางถูกตอง
อาชีวศึกษา(Vเหมาะสม
NET)ตั้งแตคา
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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กลยุทธ&
(Strategy)

1.6 พัฒนา
ระบบกำกับ
ติดตาม
ดูแลนักเรียน
นักศึกษาเพื่อลด
ป9ญหาการออก
กลางคัน
1.7 พัฒนา
ผูเรียนใหมี
ความรูและ
ทักษะในการหา
งาน
ทำการศึกษาตอ
และการ
ประกอบอาชีพ
อิสระ
1.8 พัฒนา
ผูเรียนใหมี
คุณลักษณะ
ของผูสำเร็จ
การศึกษาที่
สถาน
ประกอบการ
หรือหนวยงาน
พึงพอใจ
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เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
ในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.7 รอยละของ
รอย รอย รอย รอย
ผูสำเร็จการศึกษา ละ ละ ละ ละ
ตามหลักสูตร
70
75 80 85
เทียบกับแรกเขา

1.8 รอยละของ
ผูสำเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทำหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษา
ตอภายใน 1 ปC

รอย
ละ
70

รอย
ละ
75

รอย
ละ
80

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมผูปกครอง
โครงการติดตามการขาดเรียน
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

รอย
ละ
85

โครงการป9จฉิมนิเทศผูสำเร็จ
การศึกษา
โครงการเชิญวิทยากรสำนักงานและ
จัดหางานบรรยายใหความรู
โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา

1.9 ระดับความ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการ
หนวยงาน
สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพผูสำเร็จ
การศึกษา

โครงการสำรวจความพึงพอใจอง
สถานประกอบการที่มีตอนักศึกษา
การฝPกงานในสถานประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศ ป9จฉิมนิเทศ
การฝPกงาน
โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาที่
เขาทำงาน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ยุทธศาสตร&ที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
กลยุทธ&
(Strategy)
2.1 รวมมือกับ
สถาน
ประกอบการ
ในการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่
สอดคลองกับ
ความตองการของ
สถาน
ประกอบการ

ตัวชี้วัด
(KPI)
2.1 ระดับ
คุณภาพในการ
ใชและพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชาที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของสถาน
ประกอบการ
หรือประชาคม
อาเซียน
2.2 จัดแผนการ 2.2 ระดับ
เรียนรูรายวิชาที่ คุณภาพในการ
เนนผูเรียนเป'น
จัดทำแผนการ
สำคัญโดยมุงเนน จัดการเรียนรู
สมรรถนะอาชีพ รายวิชา
และบูรณาการ
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมการ
เรียนรูเพื่อการเขา
สูกลุมประชาคม
อาเซียน เพื่อ

เป,าหมาย
2559 2560 2561 2562
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนารวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดทำแผนการ
ฝPกอาชีพในสถานประกอบการ
โครงการพัฒนารวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดทำหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

โครงการครูผูสอนรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดทำหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา
ครูผูสอนจัดทำแผนการเรียนรู
รายวิชาเป'นแบบ
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

กลยุทธ&
(Strategy)
สงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ
และเต็มตาม
ศักยภาพ
2.3 จัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ตามแผนการ
เรียนรู ดวย
เทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย
และทำการวิจัย
เพื่อแกไขป9ญหา
และนำมา
พัฒนาการเรียน
การสอน
2.4 กำหนด
หลักเกณฑและ
วิธีการวัดผล
ประเมินผลในการ
เรียนการสอน
รายวิชาที่
หลากหลายและ
เหมาะสม
2.5 ทำความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการ
หนวยงานและ
รวมกันจัดการ
ฝPกงานอยางมี

ตัวชี้วัด
(KPI)
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เป,าหมาย
2559 2560 2561 2562

โครงการ/กิจกรรม

2.3 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

ครูทำบันทึกหลังการสอน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการนิเทศภายใน

2.4 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพในการ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

โครงการจัดทำหลักเกณฑและ
วิธีการวัดผลประเมินผลในการเรียน
การสอนรายวิชา
โครงการนิเทศภายใน

2.5 ระดับ
คุณภาพในการ
ฝPกงาน

โครงการความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศการฝPกงาน
โครงการนิเทศการฝPกงาน
โครงการสัมมนาป9จฉิมนิเทศการ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

กลยุทธ&
(Strategy)
ประสิทธิภาพตาม
ระดับคุณภาพใน
การฝPกงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)
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เป,าหมาย
2559 2560 2561 2562

โครงการ/กิจกรรม
ฝPกงาน
การฝPกงานในสถานประกอบการ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอนักศึกษา
ฝPกงาน
โครงการพัฒนารวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดทำแผนการ
ฝPกอาชีพในสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร&ที่ 3 ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ&
(Strategy)
3.1 เพิ่มบทบาท
การทำงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือ
กรรมการวิทยาลัย
ใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตาม พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา
พ.ศ.2551และ
ระเบียบบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ.
2552
3.2 ใชภาวะผูนำ
และการมีวิสัยทัศน
ของผูบริหาร จัดทำ
แผนพัฒนาการจัด

เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
3.1 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

3.2 ระดับ
คุณภาพใน
การจัดทำ
แผนการ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของ
ทางวิทยาลัย
ประชุมเพื่อออกขอบังคับ ระเบียบ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของ
วิทยาลัย
กำกับติดตาม ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
กำหนดนโยบาย ขอบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน
ของทางวิทยาลัย
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 4 ปC (2559-2562)
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปC
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปC โดยอาศัย
การมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุก
ฝcายในสถานศึกษา
รวมทั้งผูเรียน
ชุมชน สถาน
ประกอบการ และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชนพรอม
ทั้งดำเนินการตาม
แผนและ
กำหนดการกำกับ
ติดตามดูแล

บริหารจัดการ
สถานศึกษา

กลยุทธ&
(Strategy)
3.3 จัดการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
อัตลักษณ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ

เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
3.4 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพใน
การพัฒนา
สถานศึกษา
ตามอัตลักษณ

3.4จัดระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรูเพื่อ
การพัฒนา

3.5 ระดับ
คุณภาพใน
การบริหาร
จัดการระบบ

กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการประจำปC
จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การศึกษา ภาคเรียนละ 1ครั้ง
โครงการประเมินผลการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการวิทยาลัย

3.3 ระดับ
คุณภาพใน
การ
บริหารงาน
และภาวะผูนำ
ของผูบริหาร
สถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
โครงการสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการสงเสริมดานทักษะวิชาชีพ
โครงการบริการสังคม ชุมชน
โครงการสอน 108 อาชีพ
โครงการสรางผูประกอบการ
โครงการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ฐานขอมูล
สารสนเทศ
ของ
สถานศึกษา
3.5จัดระบบบริหาร 3.6 ระดับ
ความเสี่ยงอยางมี คุณภาพใน
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ความเสี่ยง
3.6จัดระบบการ
3.7 ระดับ
ดูแลใหคำปรึกษา คุณภาพใน
ผูเรียนอยาง
จัดระบบการ
ตอเนื่องและมี
ดูแลผูเรียน
ประสิทธิภาพ
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สถานศึกษาอยาง
เหมาะสม

3.7 จัดสถานที่
เรียน ดูแล
สภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของ
วิทยาลัยและการใช
งานอาคารสถานที่
กลยุทธ&
(Strategy)
หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรง
ฝPกงาน หองสมุด
โรงอาหาร
สำนักงาน ศูนย
ศึกษาอาเซียน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการวิเคราะหและจัดทำแผนงาน
บริหารความเสี่ยงโดยเนนการมีสวน
รวมทุกภาคสวน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
โครงการพบครูที่ปรึกษา
โครงการสรางเครือขายผูปกครอง
โครงการดูแลกลุมเสียง
โครงการสงเสริมผูเรียนป9ญญาเลิศ
โครงการเยี่ยมบาน
โครงการติดตามการขาดเรียน

3.8 ระดับการ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พัฒนา และ
ดูแล
สภาพแวดลอ
มและภูมิทัศน
ของ
เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
สถานศึกษา
และการใช
อาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติกา
รโรงฝPกงาน
หองสมุด

โครงการ Big Cleaning Day
โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของ
วิทยาลัยฯ

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

โรงอาหาร
สำนักงานศูนย
ศึกษาอาเซียน
3.8จัดการบริหาร 3.9 ระดับ
จัดการวัสดุ
คุณภาพใน
อุปกรณ ครุภัณฑ การบริหาร
และคอมพิวเตอรให จัดการวัสดุ
เหมาะสมและ
อุปกรณ
เพียงพอในแตละ ครุภัณฑ และ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
3.9 พัฒนาบุคลากร 3.10 ระดับ
ทุกคนของ
คุณภาพใน
สถานศึกษาในงาน การพัฒนา
ที่เกี่ยวของอยาง
บุคลากรครู
เป'นระบบและ
และบุคลากร
ตอเนื่อง
ทางการศึกษา
3.10 จัดการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.11 ระดับ
คุณภาพใน
การบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ
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ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการจัดซื้อวัสดุฝPก
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการจัดอบรมบุคลากรดาน
วิชาการและวิชาชีพ
โครงการสนับสนุนทุนในการวิจัยของ
บุคลากร
โครงการแขงขันกีฬา อศจ.
โครงการคัดเลือกครูดีเดน
จัดคาวัสดุฝPก รอยละ 20 ของ
งบดำเนินการ
จัดหารายไดจากมูลคาของผลผลิตจาก
คาวัสดุฝPก รอยละ25 ของคาวัสดุฝPก
จัดคาวัสดุฝPกในการบริการวิชาชีพ
รอยละ 1 ของงบดำเนินการ
จัดคาสนับสนุน นวัตกรรม โครงงาน
งานวิจัย ครูและผูเรียน รอยละ 5
ของงบดำเนินการ
จัดคาสนับสนุนกิจกรรมดาน ปลูกฝ9ง

กลยุทธ&
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป,าหมาย
2559 2560 2561 2562

โครงการ/กิจกรรม
จิตสำนึกและเสริมสรางความเป'น
พลเมืองไทย และพลโลก รอยละ 5
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

3.11 จัดการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการบริหารการ
จัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้ง
ภายในระดับ
จังหวัดและใน
ระดับประเทศ

3.12 ระดับ
คุณภาพใน
การระดม
ทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษา
กับเครือขาย
ทั้งในประเทศ
และหรือ
ตางประเทศ

ดี
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ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ของงบดำเนินการ
จัดทำแผนระดมทรัพยากรจาก
ภายนอกในการจัดการอาชีวศึกษา
โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาให
ความรูนักเรียนนักศึกษา
โครงการความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ

ยุทธศาสตร&ที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ&
(Strategy)
4.1 บริการ
วิชาชีพที่
เหมาะสมตาม
ความตองการของ
ชุมชน สังคม
องคกร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดย
เนนการมีสวน
รวมของครู
ผูเรียนทุกสาขา
งาน และบุคลากร
ทุกฝcายใน
วิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค

ตัวชี้วัด
(KPI)
4.1 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารจัดการ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพ
4.2 รอยละของ
เขาใชบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพ จาก
กลุมเปFาหมาย

เป,าหมาย
2559 2560 2561 2562
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

รอย
ละ
80

รอย
ละ
80

รอย
ละ
80

รอย
ละ
80

โครงการ/กิจกรรม
วางแผนการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น
โครงการ 108 อาชีพ
โครงการเปiดสอนแกนมัธยม
โครงการ รวมอำเภอยิ้ม
โครงการ อาชีวะรวมดวยชวย
ประชาชน
โครงการ Fix it center

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ยุทธศาสตร&ที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
กลยุทธ&
(Strategy)
5.1 สงเสริม
สนับสนุนครูใหมี
การสรางและ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และ
โครงงานที่
นำไปใชในการ
พัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติ
ตลอดจนนำไป
เผยแพรในระดับ
ตาง ๆ
5.2 สงเสริม
สนับสนุนครูใหมี
การสรางและ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และ
โครงงานที่
นำไปใชในการ
พัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติตล
นำไปเผยแพร

ตัวชี้วัด
(KPI)
5.1 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารจัดการ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย
ของผูเรียน

5.2 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารจัดการ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู

เป,าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2559 2560 2561 2562
ดี
ดี ดีมาก ดีมาก
โครงการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐของนักเรียน
โครงการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐของนักเรียน
โครงการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐของนักเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

โครงการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐและงานวิจัย ครู
โครงการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐและงานวิจัยครู
โครงการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐครู

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ยุทธศาสตร&ที่ 6 ดานการปลูกฝPงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปQนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
กลยุทธ&
(Strategy)
6.1 จัดกิจกรรม
สงเสริมการ
ปลูกฝ9งจิตสำนึก
ดานการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเป'นประมุข
ทะนุบำรุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
6.1 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพในการ
ปลูกฝ9งจิตสำนึก
ดานการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเป'นประมุข
ทะนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.2 จำนวน
โครงการ
กิจกรรม ที่
ปลูกฝ9งจิตสำนึก
ดานการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเลือกตั้งนายกองคการ
อชท.
โครงการพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถ
โครงการประชาธิปไตย
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการรวมขบวนลอยกระทง

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

กลยุทธ&
(Strategy)
6.2 จัดกิจกรรม
สงเสริมการ
ปลูกฝ9งจิตสำนึก
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

6.3 จัดกิจกรรม
สงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการ
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ทรงเป'นประมุข
และทะนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
เป,าหมาย
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559 2560 2561 2562
6.3 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพในการ
ปลูกฝ9งจิตสำนึก
ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

6.4 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คุณภาพในการ
สงเสริมดานการ
กีฬาและ
นันทนาการ
6.4 จัดกิจกรรม 6.5 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
สงเสริมการ
คุณภาพในการ
ปลูกฝ9งจิตสำนึก ปลูกฝ9งจิตสำนึก
ดานปรัชญาของ ดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
พอเพียง
6.5 จัดกิจกรรม 6.6 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
สงเสริมการ
คุณภาพในการ
ปลูกฝ9งดานจิต
ปลูกฝ9งจิตสำนึก
อาสา
ดานจิตอาสา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการ ปลูกตนไม
โครงการ ขยะรีไซเคิล
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจาก
ของเหลือใช
โครงการนิทรรศการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
โครงการแขงขันกีฬาสี
โครงการสงทายปCเกาตอนรับปCใหม

วางแผนงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหนักเรียนและบุคลากรทุก
คน
จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในวิทยาลัย
จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ยุทธศาสตร&ที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เป,าหมาย
กลยุทธ&
ตัวชี้วัด
(Strategy)
(KPI)
2559 2560 2561 2562
7.1 จัดระบบและ 7.1 ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
กลไกลการ
คุณภาพใน
ประกันคุณภาพ ระบบการ
ภายใน และนำผล ประกันคุณภาพ
การประเมินทั้ง ภายใน
จากการประกัน
กลยุทธ&
(Strategy)
คุณภาพภายใน
และภายนอกมา
ใชในการปรับปรุง
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
7.2 เพิ่มระดับ
คุณภาพในการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555

ตัวชี้วัด
(KPI)
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เป,าหมาย
2559 2560 2561 2562

โครงการ/กิจกรรม
นำขอเสนอแนะการประเมินภายใน
และภายนอกมากำหนดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
จัดทำรายงาน SAR ประจำปC

โครงการ/กิจกรรม
วิทยาลัยฯ
จัดทำรายงาน SAR ประจำปC

7.2 ระดับ
คุณภาพในการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พ.ศ.2555

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

นำขอเสนอแนะการประเมินภายใน
และภายนอกมากำหนดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
กำกับติดตามการดำเนินงาน ตามตัว
บงชี้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
โครงการอบรมระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
โครงการศึกษาดูงาน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วัตถุประสงค&วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเป'นสำคัญ จัดอาจารยผูสอนที่มีศักยภาพ สอดคลองกับสาขาวิชาที่สอน พั ฒนาการใชสื่อการ
เรียนการสอนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน การจักทำแผนการสอนที่ไดมาตรฐาน บูรณาการคุณธรรม
จริ ย ธรรม และวั ด ผลประเมิ น ผลการเรีย นตามสภาพจริ ง โดยเปi ด การเรี ย นการสอนตามหลั กสู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546,ประกาศนี ยบั ต รวิชาชีพชั้ นสู ง พ.ศ. 2546
และ หลั กสู ต รเที ย บโอนประสบการณวิ ช าชี พ สู วุ ฒิ การศึ กษา(เรีย นเฉพาะวั น อาทิ ต ย) ทั้ งหลั กสู ต ร
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และหลั ก สู ต รระยะสั้ น โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีความรู มีฝCมือ มีความชำนาญและประสบการณ สามารถนำไปใชในการประกอบ
อาชีพดวยความมั่นใจ
2. เพื่ อใหรูจั กคนควา แกป9 ญ หาและติ ด ตามความเจริญ กาวหนาในงานอาชี พมี นิ สั ยรั กการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่และมีเจตคติที่ดีตอสัมมาชีพ
3. เพื่อใหมีความรู ความสามารถในเรื่องภาษาไทย วิทยาศาสตร และสังคมศึกษาที่จำเป'นแก
การศึกษาและประกอบอาชีพ
4. เพื่ อ ใหบุ ค ลิ ก ภาพดี มี ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และมี น้ ำ ใจเป' น
นักกีฬา มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
เคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและของผูอื่นเป'นผูที่มีความรับผิดชอบ โดยรูจักดำรงชีวิตบนพื้นฐาน
แหงคุณธรรม และกฎหมาย
5. เพื่อใหมีความเขาใจในป9ญ หาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศและโลกป9จจุบันมี
ความสำนึกในความเป'นไทย ดำรงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
6. เพื่อใหมีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค หรือระดับวิชาการ
ได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอสัมมาชีพ มีความภูมิใจและมั่นใจในวิชาชีพ
8. เพื่ อ พั ฒ นาทางดานวิ นั ย ในการทำงาน มี จ รรยาในวิ ช าชี พ มี ค วามซื่ อ สั ต ยสุ จ ริ ต ความ
ขยั น หมั่ น เพี ย ร ความคิ ด ริ เริ่ ม สรางสรรค ความรั บ ผิ ด ชอบในการทำงาน ความสั ม พั น ธที่ ดี แ ละ
ความสามารถในการตัดสินใจและแกป9ญหา

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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9. สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อ
การจัดอาชีวศึกษาเป'นไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
10. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาสุขภาพพลานามัย และสวัสดิการ
สมบูรณของบุคลากรและนักศึกษา
11. สงเสริมใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทำเนียบผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตั้งแตFอดีตถึงปPจจุบัน
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูบริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร
สุวรรณเวศน
นางพัชราภรณ ไชยนาม
นางอรสา
รามโกมุท
นายนนทพงษ ยอดทอง
นายวินิจ
พงษประจักษ
นางวรรณา
ดวงสวาง
นายประเวศ ยอดยิ่ง
นางยุพา
พุกสวัสดิ์
นายธาตรี
พิบูลมณฑา
นายสมชาย
จันทรอินทร

ระยะเวลา
2540 - 2544
2544 - 2546
2546 - 2548
2548 - 2550
2550 - 2552
2552 - 2556
2556 - 2558
2558 - 2559
2559 - 2561
2562 - ป9จจุบัน
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ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประวัติความเปQนมา
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเป' น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิการ ประกาศจัด ตั้ งขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2540 ตั้ งอยูเลขที่ 39 หมู ที่ 8
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุ รี มี เนื้ อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ ดิน 2
แปลง ดังตอไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จำนวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร
2. ที่ธรณีสงฆวัดศรีปทุม (ลำบัว) จำนวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร
ที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้มีประวัติการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดังตFอไปนี้
วันที่ 11 พฤศจิ กายน 2534 ศึกษาธิการอำเภอหนองแค (นายวิโรจน ผาสุ กดี ) ไดรายงาน
นายอำเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย) ไดรับการประสานงานจาก นายพลายงาม ดวงสวาง ผูชวย
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหกรมอาชีวศึกษาจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับ
อำเภอ ในแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 (2535 – 2539) จำนวน 60 แหง ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป'น
จังหวัดหนึ่งในเปFาหมายการจัดตั้ง จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการอำเภอหนองแคชวยหาที่ดินใหดวย วันที่
12 กัน ยายน 2540 เวลา 9.15 น. นายทองอยู แกวไทรยะ อธิบดี กรมอาชีวศึกษาไดนำคณะบุ คคล
ตอไปนี้
1. คณะทูลเกลาฯถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 31187 และ 31188
1. พระครูวิธารสรคุณ
เจาอาวาสวัดศรีปทุม (ลำบัว)
2. พ.ท.เศวต ทัศนบรรจง
ผูแทน ม.ล.นวลใจ ทัศนบรรจง
3. นายสายบัว บุญจันทร
4. นายแฉลม บุญจันทร
5. นายวิโรจน ผาสุขดี
6. นายบุญธรรม เกตุคง
7. นายสุรินทร สุวรรณเวศน ทำหนาที่ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
8. นายสมชัย เพชรพัชรวรรณ ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
2. คณะขาราชการกรมอาชีวศึกษา
1. นายทองอยู แกวไทรฮะ
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
2. นายอัมพร ภักดีชาติ
ผูอำนวยการกองการศึกษาอาชีพ
3. นายบุญชู มูลพินิจ
ผูอำนวยการกองแผนงาน
4. นางจุรีรัตน บินหะซัน
หัวหนาฝcายบริหารงานกองการศึกษาอาชีพ
5. นางสุนัน จันทโมลี
หัวหนางานพัฒนาศึกษากองการศึกษาอาชีพ
6. นางสาวศุภลักษณ ทองโรจนจนาพัฒน
หัวหนางานจัดการศึกษา
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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เฝFาทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดา
ลัย เพื่อทูลเกลาถวายโฉนดที่ดิน สำหรับพระราชทานใหแกกรมอาชีวศึกษานำไปจัดสรางวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค
วันที่ 6 มีนาคม 2541 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ไดมีหนังสืออนุมัติใหวิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 487/2540 ตั้งแต วันที่ 11 กุมภาพั นธ พ.ศ. 2540 และ
ผูบริหารวิทยาลัยตามคำสั่ง กรมอาชีวศึกษาที่ 1755/2540 ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ดังตอไปนี้
1. นายสุรินทร สุวรรณเวศ
เป'นผูประสานงานและทำหนาที่เป'นผูอำนวยการ
2. นายสมชัย เพชรพัชราวรรณ เป'นผูประสานงานและทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการ
3. นายจินศิริ พุมศิริ
เป'นผูประสานงานและทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการ
ประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดย ฯพณฯ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แหง
พระราชบัญ ญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามประกาศ
จัดตั้งโดยใชชื่อวา “ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค” และเป'นสถานศึกษาสังกัดสวนกลาง ขึ้นอยูกับกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อ
ที่ มีเนื้อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ป9จจุบันตั้งอยู เลขที่ 39 ม.8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค
จั ง หวั ด สระบุ รี 18140 หมายเลขโทรศั พ ท 0-3638-0072 โทรสาร 0-3637-0072 เว็ บ ไซต
www.nci.ac.th
ขนาดและที่ตั้ง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเป' น สถานศึ ก ษากองการศึ ก ษาการอาชี พ กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540 ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ดิน 2 แปลง ดังตอไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จำนวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร
2. ที่ธรณีสงฆวัดศรีปทุม(ลำบัว) จำนวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
1. อาคารวิทยบริการ
2. อาคารเรียน – ฝPกงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น
3. อาคารรวมแผนกวิชาสามัญและฝcายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. อาคารชางเทคนิคพื้นฐาน
5. อาคารเรียนตึกพาณิชยกรรม 3 ชั้น
6. อาคารพัสดุและหองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ ณ อยุธยา
7. อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว
8. บานพักผูอำนวยการ
9. บานพักรองผูอำนวยการ
10. หองน้ำ ชาย – หญิง
11. เสาธง
12. ปFอมยาม
13. สนามฟุตบอล 1
14. ระบบประปาหอถังสูง
15. โรงจอดรถจักรยานยนตนักศึกษา
16. โรงจอดรถยนตสำหรับครู – อาจารย เจาหนาที่
17. บานพักครู – เจาหนาที่ อาคาร 1
18. บานพักครู – เจาหนาที่ อาคาร 2
19. อาคาร 8
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะชุมชนรอบบริเวณ ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค สวนใหญจะติดพื้นที่ทำนาของ
ประชาชนในชุมชน หมู 8 มีเขตติดตอดังนี้
- ทิศเหนือ (หนาวิทยาลัย)
ติดกับถนนหนาคลองระพีพัฒน
- ทิศตะวันออก
ติดกับพื้นที่ทำนา
- ทิศใต
ติดกับพื้นที่ทำนา
- ทิศตะวันตก
ติดกับพื้นที่ทำนา
การติดตFอ
เลขที่ตั้ง : 39 หมู 8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท : 0-3637-072 โทรสาร : 0-3637-0072 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : Saraburi06
Website : www.nic.ac.th , Email : nongkhae@nci.ac.th
การคมนาคม
ระยะหางจากที่วาการอำเภอ/เขต
ประมาณ 7 กิโลเมตร
ระยะหางจากที่วาการอำเภอ/เขต เมือง ประมาณ 28 กิโลเมตร
ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 92 กิโลเมตร
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แบFงออกเปQน 2 ระดับการศึกษา คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรระยะสั้น
ประกอบดวยประเภทวิชาตFาง ๆ มี 2 ประเภทวิชาคือ
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แตFละประเภทวิชา ประกอบดวยคณะวิชาตFาง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปC วิทยาลัยเปiดทำการเรียนการสอน
โดยใชหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ทั้ ง ในระบบปกติ แ ละระบบทวิ ภ าคี เที ย บโอน
ประสบการณ หลั กสู ตร 3 ปC รั บนั กศึ กษาที่ จบชั้ นมั ธยมศึ กษาปC ที่ 3 (ม.3) หรื อเที ยบเทา เปi ดสอน 2
ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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1.1.1 สาขางานการบัญชี
1.1.2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขางานยานยนต
2.2 สาขางานไฟฟFากำลัง
2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
2.4 สาขางานซอมบำรุงอุตสาหกรรม
2.5 สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี เทียบโอน
ประสบการณ หลั ก สู ต ร 2 ปC วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแค จั ด การเรี ย นการสอนโดยใชหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูที่
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา เขาศึกษาในประเภทวิชาตาง ๆดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟFา
2.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส
2.4 สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา
3. หลักสูตรระยะสั้น
3.1 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3.2 โปรแกรมประมวลผลคำ
3.3 การสรางเว็บเพจ
3.4 การประดิษฐของชำรวย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบงเป'น 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบปกติ
2. ระบบทวิภาคี
3. ระบบทวิศึกษา
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โครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสมชาย จันทร&อินทร&
ผูอำนวยการสถานศึกษา
นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการฝVายบริหารทรัพยากร

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์

นางสาวมะลิลา เหลือผล

รองผูอำนวยการฝVายแผนงานและความรFวมมือ

รองผูอำนวยการฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการฝVายวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
นางสาวทัศนีย& โพอุทัย

งานวางแผนและงบประมาณ
นางลัดดาวัลย& พิบูลชัยสิทธิ์

งานแนะแนวและจัดหางาน
นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช

แผนกวิชาชFางยนต&
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

งานวัดผลและประเมินผล
นางวัชราภรณ& เขียนแมน

งานประชาสัมพันธ&
นางสาวกนกพร บุญนุช

งานศูนย&ขอมูลและสารสนเทศ
นายวันรบ ศรีเมฆ

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวปWยะดา มะโนสินธุ&

แผนกวิชาซFอมบำรุงอุตสาหกรรม
นายยอดโดม เกษมสุข

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศักดิ์รพี เรืองนารี

งานบุคลากร
นางสาวรสรินทร& อัศววิบูลย&พันธุ&

งานสFงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ
นางนิลวรรณ ชูกอนทอง

งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
นายเอกพล หาดทวายการ

แผนกวิชาไฟฟ,ากำลัง
นายพีรวิชญ& นรินทร&นอก

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางปรัชญา เพ็ชร&สิงห&

งานการเงิน
นางสาวปWยะมาศ มFวงเปลี่ยน

งานความรFวมมือ
นายรชต ชูกอนทอง

งานโครงการพิเศษ
นายศักดิ์รพี เรืองนารี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส&
นายนนทัชกร พรรัตน&

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

งานบัญชี
นางสาวกฤษณา พิมพ&เรือง

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&
นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์

งานสวัสดิการนักเรียน – นักศึกษา
นางสาวนุชนารถ ปลอดหFวง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร&
นางวัชราภรณ& เขียนแมน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายอรรถพล บุญเลิศธนา

งานพัสดุ
นางวัชราภรณ& เขียนแมน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางลัดดาวัลย& พิบูลชัยสิทธิ์

งานปกครอง
นายชินพันธุ& มะลาย

แผนกวิชาการบัญชี
นางกฤษณา พิมพ&เรือง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ&
นางสาวทัศนีย& โพอุทัย

งานอาคารสถานที่
นายรชต ชูกอนทอง

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายอุเทน แตงโสภา

งานทะเบียน
นายอรรถพล บุญเลิศธนา

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ประเภทที่ 2
ขอมูลบุคลากร

คณะผูบริหาร

นายธาตรี พิบูลมณฑา
ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการ
ฝ$ายบริหารทรัพยากร

นางสาวมะลิลา เหลือผล
รองผูอำนวยการ
ฝ$ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการ
ฝ$ายวิชาการ

นางสาวมะลิลา เหลือผล
รองผูอำนวยการ
ฝ$ายแผนงานและความร(วมมือ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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จำนวนบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
แยกตามประเภทบุคลากร ป%การศึกษา 2560
มีจำนวนทั้งหมด 63 คน ประกอบดวย
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ประเภท
ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการทำหนาที่สอน
ลูกจางชั่วคราวทำหนาที่สอน
ลูกจางชั่วคราวทำหนาที่ทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จำนวนรวม
4
11
9
15
24
63

ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

4
ผูบริ
้ หาร

11

24

ข ้าราชการครู
9
15

พนักงานราชการทําหน ้าที
สอน
ลูกจ ้างช ัวคราวทําหน ้าทีสอน
ลูกจ ้างช ัวคราวทําหน ้าที
ทัวไป

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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จำนวนขาราชการครู ขาราชการพลเรือน
และพนักงานราชการ ป%การศึกษา 2560
จำแนกตามตำแหน1งและวิทยฐานะ
ตำแหน1ง / วิทยฐานะ
1. ผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
2. รองผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
3. รองผูอำนวยการ ชำนาญการ (คศ.2)
4. รองผูอำนวยการ (คศ.1)
5. ครูชำนาญการ (คศ.2)
6. ครู (คศ.1)
7. ครูผูช(วย
8. พนักงานราชการ
รวม

ชาย
1
1
1
5
5

จำนวน
หญิง
1
1
2
3
4

รวม
1
2
1
3
8
9

หมายเหตุ จำนวนอัตรากำลังขาราชการครู ซึ่งไดแก( ขาราชการครูที่สังกัดและปฏิบัติงานที่สถานศึกษา
แห(งนี้ ครูผูช(วย พนักงานราชการ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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สรุปจำนวนบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ป%การศึกษา 2563
1.
2.
3.
4.

ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

4
11
9
39
63

คน
คน
คน
คน
คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ขอมูลบุคลากรครู
แยกตามแผนกวิชา ป%การศึกษา 2563
แผนกวิชา
1. ผูบริหาร
2. แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธC
3. แผนกวิชาการบัญชี
4. แผนกวิชา
คอมพิวเตอรC
5. แผนกงานยานยนตC
6. แผนกไฟฟEากำลัง
7. แผนก
อิเล็กทรอนิกสC
8. แผนกเทคนิค
พื้นฐาน
9. แผนกเครื่องมือกล
และซ(อมบำรุง
10. แผนกระยะสั้น
รวมครูผูสอนทั้งสิ้น

ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูผูช(วย
ครูอัตราจาง
รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2
2
4
4
-

2

2

-

1

1

-

-

-

-

1

1

4

-

2

2

1

1

2

-

-

-

-

1

1

5

1

1

2

-

2

2

-

-

-

1

-

1

5

1
-

-

1
-

3
-

-

3
-

-

-

-

3

1

4

4
4

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

4

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1
8

7

1
15

5

4

9

-

-

-

8

2
7

2
14

3
39

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

30

3

ขอมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ปSการศึกษา 2563
คุณวุฒิและตำแหน1งที่มีวิทยฐานะ
ชื่อ – สกุล

วิทยฐานะ

ตำแหน(งที่มีวิทยฐานะ
และใหไดรับเงินเดือน

ชื่อย(อ
วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอกของวุฒิสูงสุด

ผูบริหาร
นายสมชาย จันทรCอินทรC
นายวิเชียร ยตะโคตร

คศ.2

รองผูอำนวยการชำนาญการ

คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ศษ.ม การบริหารการศึกษา

นางสาวมะลิลา เหลือผล

คศ.2

รองผูอำนวยการชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ครูค.ศ.1
ครูค.ศ.1

ครูค.ศ.1
ครูค.ศ.1

ศ.ศ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. คณิตศาสตรC

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

วท.บ. เกษตรศาสตรC

ครูอัตราจาง

ครุอัตราจาง

ศศบ.

ภาษาเพื่ออาชีพ

ครู คศ.2
ครูคศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

ครูชำนาญการ
ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

บธ.ม.
กศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

การเงิน
การวิจัยการศึกษา
การเงิน
การจัดการทั่วไป
การบัญชี

ครู คศ.2
ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

ครูชำนาญการ
ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

ค.อ.ม.
วท.บ.
ศ.ศบ.
ค.อ.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรC
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรC
วิทยาการคอมพิวเตอรC

ครูค.ศ.1

ครูค.ศ.1

ปทส.

ครุศาสตรCอุตสาหกรรม

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ;
นางสาวยุพเรศ อุดมโภชนC
นางสาวทัศนียC โพอุทัย
นางสาวรสรินทรC อัศววิบูลยC
พันธC
นางสาวธนสุกาญจนC วัฒนะภูติ
แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวปNยะมาศ ม(วงเปลี่ยน
นางกฤษณา พิมพCเรือง
นางนิลวรรณ ชูกอนทอง
นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช
นางสาวนุชนารถ ปลอดห(วง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร;
นางวัชราภรณC เขียนแมน
นายอรรถพล บุญเลิศธนา
นางปรัชญา เพ็ชรCสิงหC
นางสาวลัดดาวัลยC ดีปPญญา
นายวันรบ ศรีเมฆ
แผนกงานยานยนต;

นายคมศิลปR อินทรCแสง
นายรชต ชูกอนทอง
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

วท.บ. เครื่องกล
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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นายศักดิ์รพี เรืองนารี

ชื่อ – สกุล
แผนกไฟฟ>ากำลัง
นายพีรวิชญC นรินทรCนอก
นายวรพล คงเมือง
นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์
นายอัษฎาวุธ จำปานิล
แผนกอิเล็กทรอนิกส;
นายนนทัชกร พรรัตนC
นายเอกพล หาดทวายการ
นางสาวโชติมา ธาราดล
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายณัฐพงษC จันโอ
นายอุเทน แตงโสภา
นายอภิวัฒนC เลิศพรม
นายชินพันธC มะลาย
แผนกเครื่องมือกลและซ1อม
บำรุง
นายยอดโดม เกษมสุข
นายธนากร จักรหา
นางสาวอรอนงคC ลิ้มอำไพ
แผนกระยะสัน้
นายสุชาติ ธนเศรษฐ
นางสาวกนกพร บุญนุช
นางสาวปNยะดา มะโนสินธุC
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พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

วิทยฐานะ

ตำแหน(งที่มีวิทยฐานะ
และใหไดรับเงินเดือน

ชื่อย(อ
วุฒิ
สูงสุด

ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ค.อ.บ.
ค.อ.บ.
ค.อ.บ.
ค.อ.บ.

ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ค.อ.บ.
ค.อ.บ.
วศบ.
บธ.บ.

ครูค.ศ.1
ครูผูช(วย
ครูอัตราจาง

ครูค.ศ.1
ครูผูช(วย
ครูอัตราจาง

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ครู คศ.2
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ครูชำนาญการ
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ศษ.บ. ศิลปกรรม
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรC
บธ.บ. คอมพิวเตอรCธุรกิจ

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกของวุฒิสูงสุด

วิศวกรรมไฟฟEา
วิศวกรรมไฟฟEา
วิศวกรรมไฟฟEา
วิศวกรรมไฟฟEา

ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
อส.บ. โทรคมนาคม
คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสC
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมกอุตสาหการ
เครื่องกล
การจัดการอุตสาหกรรม

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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เจาหนาที่ธุรการ
ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์
นางสาวมัทนา ทองชาติ
นายจตุพร รัตนอำนวยชัย
นางสาวภัทรารวียC ดาทอง
นางสาวสมหญิง ดีปPญญา
นางวนิดา บุญยานันตC
นายอานนทC คนขำ
นางสาวสุธาสินี กองแกวจินดา
นางสาวบุษยมาศ บุณยานันตC
นางสาววิชุดา หอมลำดวน

นางสาวธิดาพร ภารเอน
นางสาวจิระมาศ ม(วงจีบ
นางสาวพิชิตา มะโนสินธุC
นางสาวปาริชาต ดวงชุ(มชื่น
นางสาวจิรนันทC เกตุสุวรรณC
นางสาวนองใหม( โพธิ

วุฒิการศึกษา
ตำแหน1ง
เจาหนาที่
ปวช. ปวส. ป.ตรี
การเงิน
⁄
⁄
ทะเบียน
⁄
ศูนยCขอมูล/สื่อ
ปกครอง/
⁄
โครงการพิเศษ
⁄
วัดผล/หลักสูตร
แนะแนว/
⁄
กิจกรรม
ประกัน/วิจัย
⁄
อาคาร/
⁄
ประชาสัมพันธC
สวัสดิการ/ที่
ปรึกษา
⁄
⁄
บุคลากร
แผนงาน/ความ
ร(วมมือ/ส(งเสริม
⁄
ผลิตผล
⁄
การเงิน
⁄
พัสดุ
พัสดุ/
⁄
ประชาสัมพันธC
⁄
บริหารทั่วไป
หองสมุด/ทวิภาคี
⁄

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
ศศ.บ.นิเทศศาสตรC
บธ.บ.คอมพิวเตอรCธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอรC
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
ปวส.คอมพิวเตอรC
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
คศ.ม.ผาและเครื่องแต(งกาย
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรC
บธ.บ.การตลาด

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
ปวส.คอมพิวเตอรCธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอรCธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอรCกราฟNก
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรC
เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ป%การศึกษา 2563
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อ – สกุล
หนาที่
ผูบริหาร
นายสมชาย จันทรCอินทรC

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

นายวิเชียร ยตะโคตร

รองผูอำนวยการฝ$ายบริหารทรัพยากร/ฝ$ายวิชาการ

นางสาวมะลิลา เหลือผล

รองผูอำนวยการฝ$ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสินตรา ตรีนสุ นธิ์

รองผูอำนวยการฝ$ายแผนงานและความร(วมมือ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธC

นางสาวทัศนียC โพอุทัย

หัวหนาแผนกวิชาสามัญ สัมพันธC
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
ผูช(วยหัวหนาหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือ)
ผูช(วยหัวหนางานแนะแนวอาชีพ

นางสาวยุพเรศ อุดมโภชนC
นางสาวรสรินทรC อัศววิบูลยCพันธC

หัวหนางานบุคลากร
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาสามัญ สัมพันธC

แผนกวิชาการบัญชี
นางกฤษณา พิมพCเรือง

ผูช(วยหัวหนางานส(งเสริมผลิตผล

นางสาวปNยะมาศ ม(วงเปลี่ยน

หัวหนางานการเงิน

นางนิลวรรณ ชูกอนทอง

หัวหนางานส(งเสริมผลิตผล
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาการบัญชี

นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผูช(วยหัวหนางานความร(วมมือ
หัวหนาแนผกวิชาการบัญชี

นางสาวนุชนารถ ปลอดห(วง

หัวหนางานสวัสดิการ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรC
นางวัชราภรณC เขียนแมน

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
หัวหนางานพัสดุ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ชื่อ – สกุล

นายอรรถพล บุญเลิศธนา

นางปรัชญา เพ็ชรCสิงหC

นางสาวลัดดาวัลยC ดีปPญญา
นายวันรบ ศรีเมฆ
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หนาที่
ผูช(วยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
หัวหนางานทะเบียน
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
ผูช(วยหัวหนางานปกครอง
ผูช(วยหัวหนางานขอมูลและสารสนเทศ
หัวหนางานวิทยบริการหองสมุด
ผูช(วยหัวหนางานพัสดุ
ผูช(วยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
หัวหนางานแผนและงบประมาณ
ผูหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผูช(วยหัวหนาแผนกคอมพิวเตอรC
หัวหนางานศูนยCขอมูลและสารสนเทศ
ผูช(วยหนางานปกครอง

แผนกงานยานยนตC
นายคมศิลปR อินทรCแสง
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

นายรชต ชูกอนทอง

นายศักดิ์รพี เรืองนารี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผูช(วยหัวหนาหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาช(างยนตC
หัวหนาแผนกวิชาช(างยนตC
หัวหนางานอาคารสถานที่
หัวหนางานความร(วมมือ
ผูช(วยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(ลูกเสือ)
ผูช(วยหัวหนางานปกครอง
หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผูช(วยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกไฟฟEากำลัง
นายพีรวิชญC นรินทรCนอก
นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์
นายวรพล คงเมือง

หัวหนาแผนกวิชาช(างไฟฟEากำลัง
หัวหนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐC
ผูช(วยหัวหนางานบริหารทั่วไป
ผูช(วยหัวหนางานสวัสดิการ
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาช(างไฟฟEา

นายอัษฎาวุธ จำปานิล
แผนกอิเล็กทรอนิกสC
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ชื่อ – สกุล
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หนาที่

นายนนทัชกร พรรัตนC

หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสC

นายเอกพล หาดทวายการ

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสC

นางสาวโชติมา ธาราดล

ผูช(วยหัวหนางานประกัน
ผูช(วยหัวหนางานทวิภาคี

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายอุเทน แตงโสภา

หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายณัฐพงษC จันโอ

ผูช(วยหัวหนางานกิจกรรม(นักศึกษาวิชาทหาร)

นายอภิวัฒนC เลิศพรม

นายชินพันธC มะลาย

ผูช(วยหัวหนางานอาคารและสถานที่
หัวหนางานปกครอง
ผูช(วยหัวหนางานวิจัย
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผูช(วยหัวหนางานกิจกรรม

แผนกเครื่องมือกลและซ(อมบำรุง
นายยอดโดม เกษมสุข

หัวหนาแผนกวิชาช(างกลโรงงาน

นายธนากร จักหา

ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาช(างกลโรงงาน

นางสาวอรอนงคC ลิ้มอำไพ
หลักสูตระยะสั้น
นางสาวกนกพร บุญนุช

หัวหนางานประชาสัมพันธC
ผูช(วยหัวหนางานโครงการพิเศษ
ผูช(วยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร(ระยะสั้น)

นางสาวปNยะดา มะโนสินธุC

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
ผูช(วยหัวหนางานประชาสัมพันธC
ผูช(วยหัวหนางานบุคลากร

นายสุชาติ ธนเศรษฐ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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เจาหนาที่ธุรการ (ลูกจางชั่วคราว) ป%การศึกษา 2563
ชื่อ – สุกล
ฝEายแผนงานและความร1วมมือ
นายอานนทC คนขำ
นายจตุพร รัตนอำนวยชัย
นางสาวธิดาพร ภารเอน
ฝEายบริหารทรัพยากร
นางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์
นางสาวสุธาสินี กองแกวจินดา
นางสาววิชุดา หอมลำดวน
นางสาวจิระมาศ ม(วงจีบ
นางสาวพิชิตา มะโนสินธุC
นางสาวปาริชาต ดวงชุ(มชื่น
นางสาวจิรนันทC เกตุสุวรรณC
ฝEายวิชาการ
นางสาวมัทนา ทองชาติ
นางสาวสมหญิง ดีปPญญา
นางสาวนองใหม( โพธิ
ฝEายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางวนิดา บุญยานันทC
นางสาวภัทรารวียC ดาทอง
นางสาวบุษยมาศ บุณยานันตC
คนงาน
นายสุนัน รุนอุบล
นายวีระ จันทกูล
นายวันชาติ ทองประดับ
นางจิตตรา วาดี
นายรัตนC บุญย(านซื่อ
นายประเสริฐ สีเงิน
นายอุดมศักดิ์ ทองนาวี
นางจีระวรรณC เกตุคง

หนาที่
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ เจาหนาที่งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐC
เจาหนาที่งานศูนยCขอมูลและสารสนเทศ/งานสื่อการเรียนการ
สอน
เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ/งานความร(วมมือ/งาน
ส(งเสริมผลิตผล
เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานอาคารและสถานที่/งานประชาสัมพันธC
เจาหนาที่งานบุคลากร
เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธC
เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป
เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล/งานพัฒนาหลักสูตร
เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุงานทวิภาคี
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวอาชีพ
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ/งานปกครอง
เจาหนาที่งานสวัสดิการ/งานครูทปี่ รึกษา
นักการภารโรง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
นักการภารโรงและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
แม(บาน
นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
นักการภารโรง
แม(บาน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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สรุปขอมูลบุคลากร ป%การศึกษา 2563
จากขอมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค สามารถนำมาคำนวณค(ารอยละโดยจำแนก
ตามกฎเกณฑCต(าง ๆ ไดดังนี้
1. ประเภทของบุคลากร

ประเภท
ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
รวม

ชาย

จำนวน
หญิง

รวม

2
6
5
8
8
29

2
5
4
7
16
34

4
11
9
15
24
63

รอยละ
6.35
17.46
14.29
23.81
38.10
100.00
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2. วุฒิการศึกษาของขาราชการครู ขาราชการพลเรือน และพนักงานราชการ
ลำดับที่
1
2

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม

จำนวน

รอยละ

8
24
32

25
75
100
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3. วุฒิการศึกษาของครูอัตราจาง
ลำดับที่
1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
รวม

จำนวน

รอยละ

15
15

100
100
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วุฒิการศึกษาจำแนกตามประเภทบุคลากร
ป%การศึกษา 2560
ประเภท

ต่ำกว1าปวส.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ผูบริหาร
ขาราชการ
ครู
ครูผูช(วย
พนักงาน
ราชการ
ครูอัตรา
จาง
เจาหนาที่
ธุรการ
รวม

-

-

0

-

-

0

-

1

1

2

1

3

-

-

0

2

2

4

-

-

0

-

-

0

4

3

7

1

2

3

-

-

0

5

5

10

-

-

0

-

-

0

1

-

1

-

-

-

-

-

0

1

-

1

-

-

0

-

-

0

4

3

7

1

1

2

-

-

0

5

4

9

-

-

0

-

-

0

8

7

15

-

-

0

-

-

0

8

7

15

6

1

7

-

7

7

8

10

-

-

0

-

-

0

8

16

24

6

1

7

-

7

7

22

41

4

4

8

0

0

0

29

34

63

19

จำแนกตามวุฒิการศึกษา ป%การศึกษา 2560
ประเภท
ผูบริหาร
ขาราชการครู
ครูผูช(วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
รวม

ต่ำกว1า
ปวส.
0
0
0
0
0
7
7

ปวส.
0
0
0
0
0
7
7

ปริญญา
ตรี
1
7
1
7
15
10
41

ปริญญา
โท
3
3
0
2
0
0
8

ปริญญา
เอก
0
0
0
0
0
0
0

รวม
4
10
1
9
15
24
63
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ประเภทที่ 3
ขอมูลหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เปดสอน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต'น (ม.3) หรือเทียบเท/า ใช'ระยะเวลาในการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 3 ป1 มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1.1 รูปแบบปกติ เป2นการจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดย
ครู อ าจารย7 ในสถานศึ ก ษรให' ความรู' ท างด' า นทฤษฎี และฝ; ก ปฏิ บั ติในสถานศึ ก ษา เมื่ อ ศึ ก ษาสำเร็ จ
หลักสูตรแล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 รูปแบบทวิศึกษา เป2นการจัดการศึกษาเรียนร/วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิ ศึ ก ษา) เมื่ อ จบหลั ก สู ต รแล' ว ได' รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พร' อ มกั บ
ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาป1ที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท/า เข'าศึกษาต/อ ใช'ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป1 มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 รูปแบบปกติ เป2นการจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดย
ครูในสถานศึกษาให' ความรู'ท างด'านทฤษฎี และฝ; กปฏิ บั ติในสถานศึ กษา เมื่ อศึกษาสำเร็จ หลั กสู ต ร
แล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.2 รูปแบบทวิภาคี เป2นการจัดการศึกษาร/วมกันระหว/างสถานประกอบการและสถาบันการ
อาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาชีพพื้นฐาน การจัดการเรียนการ
สอนด' า นทฤษฎี ที่ จ ำเป2 น และสอดคล' อ งต/ อ การฝ; ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ ส/ ว นสถาน
ประกอบการรับผิดชอบในส/วนการฝ;กทักษะอาชีพให'นักเรียนนักศึกษา เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล'ว
ได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และใบรับรองการฝ;กงานจากสถานประกอบการเช/นเดียวกับ
การเรียนในรูปแบบปกติ
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การจัดการเรียนการสอนป,จจุบัน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค แบ/งออกเป2น 2 ระบบ ดังนี้
1. การศึ ก ษานอกระบบ การจั ด การศึ ก ษานอกระบบของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแค
ในปAจจุบันมีดังนี้
- การสอนหลั กสู ต รระยะสั้ น ซึ่ งรายวิ ชาที่ เปดสอน เช/ น การประดิ ษ ฐ7 ข องชำร/ ว ย,
คอมพิวเตอร7เบื้องต'น,โปรแกรมประมวลผลคำ,การสร'างเว็บเพจ, การใช'ห'องสมุด เป2นต'น
2. การศึกษาในระบบ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได'ทำการเปดสอน 2 ระดับ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี เป2นการจัดการศึกษาระหว/างสถานศึกษาร/วมกับ
เอกชน (สถานประกอบการ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. หลักสูตรทวิศึกษา เป2นการจัดการศึกษาระหว/างสถานศึกษาร/วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ( ม.6 )
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาที่เป.ดสอน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู'สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป1ที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท/าเข'าศึกษาต/อ 3 ป1 จบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประเภทวิชาที่เปดสอนดังนี้
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอร7ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานยานยนต7
2. สาขางานไฟฟJากำลัง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส7
4. สาขางานซ/อมบำรุงอุตสาหกรรม
5. สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาป1ที่ 6 (ม.6)
หรือเทียบเท/า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต7
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟJา
2.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส7
2.4 สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา
หลักสูตรระยะสั้น
3.1 คอมพิวเตอร7เบื้องต'น
3.2 โปรแกรมประมวลผลคำ
3.3 การสร'างเว็บเพจ
3.4 การประดิษฐ7ของชำร/วย
กำหนดเวลาการจัดการเรียนการสอน
เวลาเรียน 08.00 น. – 17.00 น.
หมายเหตุ การจัดเวลาเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของแต/ละสถานศึกษา
ข'อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563
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ประเภทที่ 4
ขอมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา
แบ!งตามระดับชั้น ทั้งหมด
ระดับชั้น

จำนวน
313
214
182
709
113
141
254
963

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับชั้น ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้นปวส.
รวมทั้งสิ้น

ึ ษา
จํานวนน ักเรย
ี นน ักศก
ั ทงหมด
แบ่งตามระด ับชน
ั
ปวช. 1
ปวช. 2

141
313
113

ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2

182
214

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

45

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา
แบ!งตามระดับชั้น ระบบปกติ
ระดับชั้น

จำนวน

ปวช. 3

313
214
182

รวมระดับชั้น ปวช.

709

ปวส. 1
รวมระดับชั้นปวส.

36
37
73

รวมทั้งสิ้น

782

ปวช. 1
ปวช. 2

ปวส. 2

ึ
ั!
จํ านวนนักเรียนนักศกษา
แบ่งตามระดับชน
ระบบปกติ
ปวช. 1
36

37
ปวช. 2
313

182
ปวช. 3

214

ปวส. 1

ปวส. 2
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สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา
แบ!งตามระดับชั้น ระบบทวิภาคี
ระดับชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

จำนวน
0
175
175
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สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ!งตามกลุ!มวิชา
ลำดับ ระดับชั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สาขาวิชา

ปวช.1 ช)างยนต+
ช)างไฟฟ.ากำลัง
ช)างอิเล็กทรอนิกส+
ช)างซ)อมบำรุง
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
ปวช.2 ช)างยนต+
ช)างไฟฟ.ากำลัง
ช)างอิเล็กทรอนิกส+
ช)างซ)อมบำรุง
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
ปวช.3 ช)างยนต+
ช)างไฟฟ.ากำลัง
ช)างอิเล็กทรอนิกส+
ช)างซ)อมบำรุง
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
ไฟฟ.า
อิเล็กทรอนิกส+
การบัญชี
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต

สาขางาน
ยานยนต+
ไฟฟ.ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส+
ซ)อมบำรุงอุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
ยานยนต+
ไฟฟ.ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส+
ซ)อมบำรุงอุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
ยานยนต+
ไฟฟ.ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส+
ซ)อมบำรุงอุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
เทคนิคยานยนต+
เครื่องมือกล
ไฟฟ.ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส+
อุตสาหกรรม
การบัญชี
ธุรกิจดิจิทัล
เทคนิคยานยนต+
เครื่องมือกล

ประเภทนักศึกษา
ปกติ ทวิภาคี
ม.6
77
50
29
66
32
59
47
34
24
45
23
41
38
26
15
43
31
29
27
26
12
6
24
12

รวม
77
50
29
66
32
59
47
34
24
45
23
41
38
26
15
43
31
29
27
26
12
6

1
5
39
30
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ลำดับ ระดับชั้น สาขาวิชา
27

ไฟฟ.า

28

อิเล็กทรอนิกส+

29
30

การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สาขางาน
ไฟฟ.ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส+
อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร+ธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา
ปกติ ทวิภาคี
ม.6
25

14
23
782

รวม
25

10

10

175

14
23
963

6
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ประเภทที่ 5
ขอมูลงบประมาณ
งบหนารายจายแผนปฏิบัติการ ประจำป"งบประมาณ 2560
ที่

หมวดรายจาย/กิจกรรม/
โครงการ

อุดหนุน

จำแนกตามแผนงบประมาณ
ปวช

ปวส

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได
สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

2,176,741

2,767,165

1,400,000

1,964,400

10,702,300

1,400,000

4,141,141

13,469,465

งบลงทุน
รวม

จัดการเรียน

ทวิศึกษา

ประมาณการรายรับ
ยอดยกมา ณ วันที่ 30
กันยายน 62
ประมาณการจัดสรร งปม.63
รวมรายรับ
1

590,424
1,653,000

721,200

800,000

3,174,200

1,653,000

721,200

800,000

3,174,200

4,163,700
4,754,124

แผนงานสรางและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให
ทั่วถึงและเป<นธรรม
1.1 ผลผลิตผูสำเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ปวส.
และระยะสั้น
1. งบบุคลากร
1) พนักงานราชการ 9
คน
- เงินประกันสังคม
รวมงบบุคลากร

2,469,360

2,469,360

2,469,360

81,000

81,000

81,000

2,550,360

2,550,360

2,550,360

2. งบดำเนินงาน
คาตอบแทน
1) ค(าธุรการนอกเวลา
ราชการ 10 เดือน
2) ค(าจ-างครูอัตราจ-าง 15
คน
3) ค(าจ-างลูกจ-างชั่วคราว
21 คน

1,645,600

4) ค(าครองชีพ
5) ค(าตอบแทนพิเศษ (ค(า
นอกเวลา)
รวมคาตอบแทน

450,000

450,000

500,000

2,145,600

2,142,840

2,142,840

116,400

116,400

100,000

400,000

200,000

700,000

200,000

100,000

300,000

1,300,000

100,000

400,000

200,000

700,000

4,104,840

1,050,000

300,000

6,154,840

100,000

100,000

200,000

200,000

คาใชสอย
1) ค(าใช-จ(ายในการ
เดินทางไปราชการ
2) ค(าซ(อมแซมครุภัณฑ:

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ที่

หมวดรายจาย/กิจกรรม/
โครงการ

จำแนกตามแผนงบประมาณ
ปวช

ปวส

ระยะสั้น

รวม

อุดหนุน

อุดหนุน

จัดการเรียน

ทวิศึกษา

3) ซ(อมครุภัณฑ: 6 แผนก
4) ค(าซ(อมแซม
ยานพาหนะ
5) ค(าซ(อมแซม
สิ่งก(อสร-าง
6) ค(าจ-างเหมาบริการ
7) ค(าเช(าที่ดิน

งบลงทุน

รายได
สถานศึกษา
200,000

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

200,000

200,000

118,000

118,000

รวมทั้งสิ้น

118,000

8) เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
- ครูอัตราจ-าง 15 คน

107,280

107,280

122,000

122,000

- ลูกจ-างชั่วคราว 21
คน
9) จ-างเหมาบริการ(รักษา
ความปลอดภัย) 2 คน
รวมคาใชสอย

118,000

118,000

229,280

309,600

309,600

1,509,600

1,856,880

คาวัสดุ
1) ค(าวัสดุฝ>ก
- สาขางานยาน
ยนต:

188,480

40,320

228,800

228,800

127,720

25,200

152,920

152,920

86,800

12,960

99,760

99,760

192,200

38,160

230,360

230,360

19,200

19,200

- สาขางานไฟฟAา
กำลัง
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส:
- สาขางาน
เครื่องมือกล
- แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน
- สาขางานการ
บัญชี
- สาขางาน
คอมพิวเตอร:ธุรกิจ
- แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ:

19,200
100,800

8,640

109,440

109,440

103,680

9,920

113,600

113,600

13,860

13,860

50,000

50,000

13,860

- แผนกวิชาระยะสั้น

50,000

2) ค(าวัสดุสำนักงาน 4
ฝGาย
3) ค(าวัสดุเชื้อเพลิง
4) ค(าวัสดุโมษณาและ
เผยแพร(

20,000

20,000

200,000

200,000

300,000

300,000

150,000

170,000

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ที่

หมวดรายจาย/กิจกรรม/
โครงการ

จำแนกตามแผนงบประมาณ
ปวช

ปวส

ระยะสั้น

รวม

อุดหนุน

อุดหนุน

จัดการเรียน

ทวิศึกษา

6) ค(าเวชภัณฑ:และวัสดุ
การแพทย:

50,000
50,000

13) ค(าวัสดุการเกษตร

200,000

200,000

150,000

200,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

100,000

150,000

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

.

14) ค(าวัสดุไฟฟAา
รวมคาวัสดุ
รวมงบดำเนินงาน

50,000

รวมทั้งสิ้น

50,000

50,000

50,000

รายได
สถานศึกษา
50,000

7) ค(าวัสดุก(อสร-าง
8) ค(าวัสดุในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน:
9) ค(าวัสดุวารสารและ
หนังสือ
10) ค(าวัสดุงานบ-าน
งานครัว
11) ค(าวัสดุซ(อม
ครุภัณฑ:
12) ค(าวัสดุซ(อมแซม
ยานพาหนะ

งบลงทุน

50,000

50,000

832,740

305,200

150,000

1,287,940

1,050,740

705,200

350,000

2,105,940

600,000

200,000

300,000

1,100,000

50,000

4,334,120

1,430,000

2,717,940

3,239,600

9,679,660

คาสาธารณูปโภค
1) ค(าไฟฟAา
2) ค(าโทรศัพท:
3) ค(าเช(าอินเตอร:เน็ต

300,000

1,400,000

10,000

10,000

30,000

30,000

4) ค(าไปรษณีย:
5) ค(าขยะมูลฝอย
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดำเนินงานและคา
สาธารณูปโภค

600,000
1,650,740

705,200

300,000

1,100,000

650,000

3,205,940

340,000
4,334,120

20,000

20,000

10,800

10,800

30,800

1,470,800

3,270,400

10,810,460

621,171

621,171

621,171

621,171

3,891,571

12,961,631

งบรายจายอื่น
งบสำรองฉุกเฉิน 15%
(ของงบรายได-)
รวมงบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

1,650,740

705,200

650,000

3,005,940

4,674,120

1,390,000
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ประเภทที่ 6
ขอมูลอาคารสถานที่
ขนาดและที่ตั้ง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเปนสถานศึ ก ษาสั ง กั ด คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิการ ประกาศจัด ตั้ งขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2540 ตั้ งอยู0เลขที่ 39 หมู0 ที่ 8
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุ รี มี เนื้ อที่รวม 70 ไร0 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ ดิน 2
แปลง ดังต0อไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จำนวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร0
2. ที่ธรณีสงฆ>วัดศรีปทุม (ลำบัว) จำนวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร0
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

1

8

6

9

2

12
16

4
13

7
15

3
10

11

14
19

5

18
17

1. อาคารวิทยบริการ
2. อาคารเรียน – ฝBกงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น
3. อาคารรวมแผนกวิชาสามัญและฝEายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. อาคารช0างเทคนิคพื้นฐาน
5. อาคารเรียนตึกพานิชยกรรม 3 ชั้น
6. อาคารพัสดุและหHองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ> ณ อยุธยา
7. อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว
8. บHานพักผูHอำนวยการ
9. บHานพักรองผูHอำนวยการ
10. หHองน้ำ ชาย – หญิง
11. เสาธง
12. ปIอมยาม
13. สนามฟุตบอล 1
14. ระบบประปาหอถังสูง
15. โรงจอดรถจักรยานยนต>นักศึกษา
16. โรงจอดรถยนต>สำหรับครู – อาจารย> เจHาหนHาที่
17. บHานพักครู – เจHาหนHาที่ อาคาร 1
18. บHานพักครู – เจHาหนHาที่ อาคาร 2
19. อาคาร 8
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ประวัติอาคารโดยสังเขป
อาคารหมายเลข 1 อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 1 ใชHเปนสำนักงาน
1.1 ชั้น 1 สำนักงาน ไดHแก0 งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) งานประชาสัมพันธ>
งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี
1.2 ชั้น 2 หHองผูHอำนวยการ และสำนักงานฝEายแผนงานและความร0วมมือ งานวางแผน
งบประมาณ งานความร0วมมือและบริการชุมชน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ> งานประกัน
คุณภาพฯ งานส0งเสริมผลิตผลการคHาฯ
1.3 ชั้น 3 หHองวิทยบริการ
1.4 ชั้น 4 หHองประชุม
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 2 อาคารเรียน – ฝ*กงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 2 ใชHเปนอาคารเรียน
1.1 ชั้ น 1 แผนกวิชาช0างยนต> หH องเรียนจำนวน 2 หH องเรียน หH องฝBกงานจำนวน 1
หHอง
1.2 ชั้น 2 แผนกวิชาไฟฟIา แผนกวิชาอิเลคทรอนิกส> หHองเรียนจำนวน 8 หHองเรียน
1.3 ชั้น 3 แผนกวิชาเครื่องมือกล หHองเรียนจำนวน 4 หHอง ศูนย>เรียนรูHวิทยาศาสตร>
จำนวน 1 หHองเรียน
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 3 อาคารลีลาวดี 1 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 3 ใชHเปนอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ>และสำนักงานฝEายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา
1.1 สำนั กงานฝE ายพั ฒ นากิจ การนั กเรีย น นั กศึ กษา งานครูที่ป รึกษา งานกิจ กรรม
นักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง งานแนะแนวและจัดหางาน
1.2 แผนกวิชาวิชาสามัญสัมพันธ> หHองเรียนจำนวน 5 หHองเรียน
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
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อาคารหมายเลข 4 อาคารโรงฝ*กงานช-างเทคนิคพื้นฐาน 1 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 4 ใชHเปนอาคารเรียน
1.1 แผนกวิช าเทคนิคพื้ นฐาน หH องเรียนจำนวน 1 หH องเรียน หH องฝBกงานจำนวน 1
หHอง
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 5 อาคารเรียนตึกพานิชยกรรม 3 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 5 ใชHเปนอาคารเรียน และสำนักงาน
1.1 ชั้น 1 สำนักงานฝEายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน งานวัดผล
และประเมินผล สำนักงานงานทะเบียน งานศูนย>ขHอมูลและสารสนเทศ หHองบริการอินเตอร>เน็ตจำนวน
1 หHอง หHองเรียนแผนกวิชาบัญชีจำนวน 2 หHองเรียน
1.2 ชั้น 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร>ธุรกิจ หHองเรียนจำนวน 6 หHองเรียน
1.3 ชั้ น 3 แผนกวิ ช าบั ญ ชี มี หH อ งเรี ย นจำนวน 6 หH อ งเรี ย น หH อ งเรี ย นแผนกวิ ช า
คอมพิวเตอร>ธุรกิจจำนวน 1 หHองเรียน
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 6 อาคารพัสดุและหองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ5 ณ อยุธยา
1. อาคารหมายเลข 6 ใชHเปนสำนักงานและหHองประชุม
1.1 สำนักงาน ไดHแก0 สำนักงานฝEายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
1.2 หHองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ> ณ อยุธยา
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 7 อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว
1. อาคารหมายเลข 7 ใชHเปนหอประชุม
1.1 สำนักงาน ไดHแก0 รHานคHาสวัสดิการ หHองเก็บของงานโครงการพิเศษ หHองเก็บของ
งานอาคารและสถานที่
1.2 หอประชุม / โรงอาหาร
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 8 บานพักผูอำนวยการ
1. อาคารหมายเลข 8 ใชHเปนบHานพักผูHอำนวยการ
1.1 บHานพักผูHอำนวยการจำนวน 1 หลัง
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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อาคารหมายเลข 9 บานพักรองผูอำนวยการ
1. อาคารหมายเลข 9 ใชHเปนบHานพักรองผูHอำนวยการ
1.1 บHานพักรองผูHอำนวยการ (บHานแฝด)
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 19 อาคารเรียน 4 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 19 ใชHเปนอาคารเรียน
1.1 ชั้น 1 สำนักงาน ไดHแก0 หHองรองผูHอำนวยการฝEายพัฒนาฯ หHองฝEายพัฒนาฯ หHอง
พยาบาล
1.2 ชั้น 2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ> หHองเรียนจำนวน 5 หHองเรียน
1.3 ชั้น 3 แผนกวิชาการบัญชี หHองเรียนจำนวน 5 หHอง
1.4 ชั้น 4 แผนกวิชาการบัญชี หHองเรียนจำนวน 5 หHอง
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ประเภทที่ 7
ขอมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร'ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
1
องค'การบริหารส4วนตำบล
หนองจรเข
59 ม.3 ต.หนองจรเข
อ.หนองแค จ.สระบุรี

รายชื่อนักศึกษา ปวช.3
1 นางสาวรัชนีกร ภควดีกุล

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

2 นางสาวหทัยรัตน ตะบองเหล็ก

18140 โทร.036-718436
2

3

4

5

เทศบาลตำบลหนองหมู
99 ม.2 ต.หนองหมู อ.วิหาร
แดง จ.สระบุรี
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
องค'การบริหารส4วนตำบล
ระโสม
ม. 3 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
13140 โทร 035-200746
วิทยาลัยการอาชีพหนอง
แค
39 ม.8 ต.หนองโรง อ.
หนองแค
จ.สระบุรี 18140 036370072
สหกรณ'การเช4าซื้อที่ดิน
หนองเสือ
67/11 ม.4 ต.หนองหมู อ.
วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150 โทรสาร
036-371478

1 นายเจษฎา เกตุแกว

คอมพิวเตอร

2 นายชาติชาย อ2องละออ

1 นางสาวพัชราภรณ คำดี

คอมพิวเตอร

1 นายพงศเกษม รังรักษ

คอมพิวเตอร

1 นางสาวป8ทมวรรณ สุธารส

คอมพิวเตอร

2 นางสาววราภรณ สิงหา

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
6
เต็นท'รถชัยชนะยนต'
64/10 ถ.พหลโยธินสายเก2า
ต.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 โทร
0896157597
7
ศาลจังหวัดธัญบุรี
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รายชื่อนักศึกษา ปวช.3
1 นายธรรมศาสตร เจริญสุข

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

1 นายณัฐพล คำอินทร

คอมพิวเตอร

1 นายณรงค เต2าจันทร

คอมพิวเตอร

ถนนรังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
12110 โทร.029041495

8

9

10

บริษัท ป;ญจพลไฟเบอร'
คอนเทนเนอร' จำกัด
79 หมู2 1 ต.สนับทึบ อ.วัง
นอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
13170 035-902621
องค'การบริหารส4วนตำบล
วิหารแดง
99 ม.2 ต.หนองหมู อ.วิหาร
แดง จ.สระบุรี
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
เต>อ อิ๊งเจท/มีดี ดีไซน'
38/29 ต.หนองแค อ.หนอง
แค จ.สะบุรี

2 นายศุภกร พูนนารถ

1 นางสาววรัญญา กลมวงศ

คอมพิวเตอร

1 นางสาวกฤติยา สุทธิชัง

คอมพิวเตอร

2 นางสาวกัญญารัตน ไวยธนท

18140 โทร.063-6966494
11

สวนมะเดื่อมีฟ@กฟาร'ม
50 ม. 6 ตำบลนพรัตน อ.
หนองเสือ จ.ปทุมธานี
12170

1 นายณัฐวุฒิ รุนอุบล

คอมพิวเตอร

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
12
องค'การบริหารส4วนตำบล
บึงกาสาม 39/2 ม.3 ต.บึง
กาสาม อ.หนองเสือ จ.
ปทุมธานี 12170 029058771
13
องค'การบริหารส4วนตำบล
โคกตูม-โพนทอง
47 หมู2 9 ต.โพนทอง อ.
หนองแค
จ.สระบุร 18250 036726238
14
ที่ทำการไปรษณีย'หนองแค
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รายชื่อนักศึกษา ปวช.3
1 นางสาวชลธิชา ผลเจริญ
2 นางสาวรสรินทร สุดสวาท
3 นางสาวสุพัตรตา ลาวทอง

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

1 นางสาวยุพิน พรมมินทร

คอมพิวเตอร

1 นางสาวศศิธร บุญเติม

คอมพิวเตอร

1 นางสาวสุดาพร บรรดิษนอก

คอมพิวเตอร

1 นางสาวอทิตยา เทพแพงตา

คอมพิวเตอร

74 ถ.เศรษฐสัมพันธ อ.
หนองแค จ.สระบุรี
15

16

17

ที่ว4าการอำเภอหนองแค
ต.หนองแค อ.หนองแค จ.
สระบุรี 18140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
หนองแค
65 ถ.ระพีพัฒนฝ8Dงซายต.
หนองแค
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140 036-371500
หางหุนส4วน หนึ่งเอ็นจิ
เนียริ่งเวิร'ค จำกัด
30/54 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.
ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150 โทร.
085-5595113

2 นางสาวศุภวดี ศรีบรรเทา

1 นายอภินันท ควรชม

คอมพิวเตอร

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
19
ฝCายส4งน้ำและบำรุงรักษาที่
2 (หนองแค) ต.หนองแค
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
20
บริษัท โตโยตาสระบุรี
จำกัด สาขาหนองแค
19 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.
หนองไข2นํ้า
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140 036-381-480
21
บริษัท ไพศาลแอนด'ชัย
ณรงค' คอนตรัทชั่น จำกัด
16/2 หมู2 4 ต.ศาลาครุ อ.
หนองเสือ
จ.ปทุมธานี 12170
086-3175591
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รายชื่อนักศึกษา ปวช.3

สาขาวิชา

1 นายณัฐนันท มะลิสิงห

คอมพิวเตอร

1 นายธนกร ศรีเรือง

คอมพิวเตอร

2 นายธนพล หอมลำดวน

1 นายอนิรุทธิ์ หน2องพงศ

รวม 29 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
1
องค'การบริหารส4วนตำบล
หนองปลาหมอ
18 ม.6 ต.หนองปลาหมอ
อ.หนองแค

รายชื่อนักศึกษา ปวช.3

สาขาวิชา

1 นางสาวจิราภรณ ทองทรัพย

การบัญชี

1 นางสาวพัชจิรา แกวเซือง

การบัญชี

จ.สระบุรี 18140 036373897

2

3

4

5

ที่ทำการไปรษณีย'หนอง
แค
74 ถ.เศรษฐสัมพันธ ต.
หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 036371188
ที่ว4าการอำเภอหนองแค
17 ถ.ระพีพัฒน ต.หนอง
แค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 036371400
เซเว4นอิเลเว4น สาขานิคม
หนองปลากะดี่
15/4-6 ม.7 ต.หนองปลา
หมอ อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 0910026726
องค'การบริหารส4วนตำบล
ศาลาครุ
54 ม.3 ต.ศาลาครุ อ.
หนองเสือ จ.ปทุมธานี

2 นางสาวนราภรณ ตนจาน

1 นางสาวกัลญา พันธุชาติ

การบัญชี

2 นางสาวสไบทิพย มั่นจีน
3 นางสาวโฉมฉาย โพธิราช
1 นางสาวพุทธชาติ ศรีสัย

การบัญชี

1 นางสาวกรรณิการ บุญย2านซื่อ

การบัญชี

2 นางสาวกฤษณา สังขทอง

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เบสโก อินเตอร'เนชั่น
6
แนล พลาสติก จำกัด

7

8

9

10

11

39/1-3 ม.10 ถ.พหลโยธิน
ต.หนองไข2น้ำ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
บริษัท แอร'ลิขวิด
(ประเทศไทย) จำกัด
110 ม.7 ถ.หนองปลา
กระดี่ ต.หนองปลาหมอ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140 081-8358847
เคเอฟซี สาขา ปตท. วัง
นอย
5/6 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.
สนับทึบ อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
13170 081-8296368
บริษัท นิวลี่ อินดัสเทรี่
ยลไลท' จำกัด
129/50 ม.3 ถ.พหลโยธิน
ต.วังจุฬา อ.วังนอย
จ.อยุธยา 13170 035352646
เทศบาลตำบลหนองหมู
2/1 ม.4 ต.หนองหมู อ.
วิหารแดง จ.สระบุรี
18150 036-353112
ศูนย'บ4มเพาะวิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค
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รายชื่อนักศึกษา ปวช.3
1 นางสาวชไมพร ปฐมทอง

สาขาวิชา
การบัญชี

2 นางสาวฤทัยชนก บัวคำ
3 นางสาวกัลยา ใหม2เอี่ยม
1 นางสาวนาตาลี กุลศิริ

การบัญชี

1 นางสาวเพชรดา พรมภา

การบัญชี

2 นางสาวอนงคลักษณ ราชวงค
3 นางสาวแกวพรรษา วัดเรือง
1 นางสาวเบญญาภา เพิกอินทร

การบัญชี

1 นางสาวศศิกานต หงันเปMDยม

การบัญชี

2 นางสาวอรสา บุญเพ็ง

1 นางสาวภัทร รถชะเอม

การบัญชี

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่

12
13

14

15

16

17

18

ชื่อสถานประกอบการ รายชื่อนักศึกษา ปวช.3
39 ม.8 ต.หนองโรง อ.
หนองแค จ.สระบุรี
2 นางสาวอริศรา ประสมเพิ่ม
สถานีตำรวจภูธรหนอง
1 นางสาวมณันญา เหมาะสมาน
แค
บริษัท ทวีคูณ คอนกรีต
1 นางสาวมัทศิริ แสนสันเทียะ
จำกัด 20 ม.8 ต.หนองโรง
อ.หนองแค จ.สระบุรี
รานอินทนิล การ'เดน
(บางจาก หินกอง)
1 นายจิรภัทร คุมปลื้ม
888 หมู2 5 ต.หวยขมิ้น อ.
หนองแค จ.สระบุรี
2 นายพสิษฐ การิกี
บริษัท อาร' อาร' ดี ออโต
โมทีฟ (ประเทศไทย)
จำกัด
1 นางสาวเพียงฟOา เตโช
บจก. พี เจ-วัน การบัญชี
จำกัด สำนักงานใหญ4
1 นางสาวจารุวรรณ วุธิกุล
33/350 หมู2 16 ต.คลอง
หนึ่ง อ. คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 02-5162396
สหกรณ'การเช4าซื้อที่ดิน
หนองเสือ จำกัด
67/11 ม.4 ต.หนองหมู อ.
วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150 โทรสาร
036-371478
บริษัท ไดมอน เอ็นเนอจี้
กรุHป
666 หมู2 8 ต.คานหาม อ.
อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
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สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

1 นางสาววรางคณา จันทูล

1 นางสาวนวรัตน ปาละพันธ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
รายชื่อนักศึกษา ปวช.3
19
ทีว่ 4าการอำเภอ
กำแพงแสน
1 นางสาวสุพิศชา อามาตย
230 หมู2 1 ต.ทุ2งกระพัง
โคม อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 034351086
20
องค'การบริหารส4วนตำบล
บึงชำออ
1 นายวีรเทพ ทนโคกสูง
หมู2 3 ต.บึงชำออ อ.หนอง
เสือ
จ.ปทุมธานี 12170 02905-9996
21
บริษัท เอ เอส เอส เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด' ซัพพลาย
จำกัด
1 นางสาวสุมลรัตน ท2องอ2อน
196/4 หมู2 2 ต.ชะแมบ
อ.วังนอย
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สาขาวิชา

จ.พระนครศรีอยุธยา

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส' ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
1
บริษัท ภานุกร แอร'
เซอร'วิส จำกัด
69/20 ต.หนองแค

รายชื อนักศึกษา ปวช.3

สาขาวิชา

1 นายสมบัติ แกวประเสริฐ
2 นัศธพล สันรัมย

อิเล็กทรอนิกสกส
อิเล็กทรอนิกสท

1 นายชูเกียรติ ศรีเมืองแมน
2 นายวรกานต ตองอ2อน

อิเล็กทรอนิกสล็
อิเล็กทรอนิกส

อ.หนองแค จ.สระบุรี
2

ราน รุ4งเจริญ

50/20 ม.1 ต.โคกแย
อ.หนองแค จ.สระบุรี
3

การไฟฟIาส4วนภูมิภาค
อำเภอหนองเสือ

3 ม.5 ต.บึงบา
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

4

5

รานอิเล็กทรอนิกส'มอเตอร'
เครื่องเย็น

122/3 หมู2 7 ต.ตาลเดี่ยว
อ.แก2งคอย จ.สระบุรี
บริษัท ทีเจ อินเตอร'
จำกัด 28/4 หมู2 17
ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพรอย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

1
2
3
4
5
6
7

นางสาวศิรประภา สุขประเสริฐ
นางสาวสุภาดา ภู2ศรีทอง
นางสาวกัญญาภัทร อ2อนละมูล
นายสิทธิชัย ศรีสุข
นายศรายุธ ใจเจริญ
นายเอิรด ศรีเมืองแมน
นายพลากร อบรมจิต

อิเล็กทรอนิ
อิเล็กทรอนิกสกส
อิเล็กทรอนิกสนิกส
อิเล็กทรอนิกสกส
อิเล็กทรอนิกสนิกส
อิเล็กทรอนิกสกส
อิเล็กทรอนิกสกส
อิเล็กทรอนิกสกส

1 นายพิสิฏฐ แสนจำหน2าย

อิเล็กทรอนิกสกส

1

อิเล็กทรอนิกสกส

นายธวัชชัย ช2อชู

รวม 13 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชายานยนต' ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับ
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
1 บริษัท เอ็น นาญ(Nนาญ) ออโต จำกัด
99/9 หมู2 8 ต.หนองจรเข อ.หนองแค

จ.สระบุรี 18140
โทร.062-9242455
2

3

4

5

6

7

8

อู4ช4างนนท'
63/4 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี โทร.091-2621012
บริษัท นำศิลปKเซลล'&เซอร'วิส จำกัด
50/3-5 ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 โทร.036-371622
บริษัท วีลแอนด'ไทร' บายไลท' จำกัด
115/25 ถ.พหลโยธิน อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 โทร.086-3784647
อู4ชัย การช4าง
22/1 ม.5 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18140 โทร.081-8531457
บริษัท ทวีคูณคอนกรีต จำกัด
42/1 ม.1 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18140 โทร.087-5821917
อู4 วีเอ็น เซอร'วิส
37/2 ม.2 ถ.รังสิต ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
จ. ปทุมธานี 12110
บริษัท ป.เปา มอเตอร'เซอร'วิส จำกัด
1189 ม.1 ต.ลำไทร อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

1
2
3
4
5
1

รายชื อนักศึกษา ปวช.3
นายสุธี ทาทอง
นายยุทธพิชัย รุ2งแจ2ม
นายมงคล ทรัพยมา
นางสาววิภาดา วงษทิพย
นายณัฐวุฒิ สุขดี
นายวีรวัฒน วงษขำ

สาขาวิชา
ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต

1 นายเมฆภัฒน สูนยี่ขัน
2 นายอัมรินทร บุญทวม

ยานยนต
ยานยนต

1 นายภัทรพล ประครองพันธ
2 นายอภิลักษณ นอยนาดี

ยานยนต
ยานยนต

1 นายกฤษดา ปาปะเต
2 นายธีระพล มีมาก

ยานยนต
ยานยนต

1 นายอัครพนธ พุดนอ

ยานยนต
ยานยนต

1 นายศุภวิชญ เรืองอุทัย

ยานยนต

1 นายวทัญRู ปานมี
2 นายชลัช จงเทิดทูนสกุล
3 นายธีรวัฒน จุยม2วงศรี

ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
9

10

11

12

13

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท โตโยตาไทยอิน
จำกัด
125 ม.2 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
อนันต'การยาง
6/8-9 ต.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
ช4างเนตร เจริญยนต'
14 ม.8 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
รานช4างเอส หนองแค
30/3 ม.6 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
ช4างสุ อยุธยา
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รายชื อนักศึกษา ปวช.3

สาขาวิชา

1 นายกฤตบุญ พยัฆษา
2 นายธนภัทร นอยสว2าง

ยานยนต
ยานยนต

1 นายชยานนท เนื้อนา
2 นางสาวพรชิตา แปOนศิริ

ยานยนต
ยานยนต

1 นายณัฐภูมิ วิเศษ
2 นายคมสัน กลีบเมฆ

ยานยนต
ยานยนต

1 นายสรพงษ ศิริสุนทร

ยานยนต

1 นายชัชวาล บัวอุบล

ยานยนต

42/25 ม. อ.หนองแค
จ.สระบุรี 062-529-7928

14

บริษัท เอ็น นาญ(Nนาญ)
ออโต จำกัด
1 นายเอกราช ทานะมัย

ยานยนต

99/9 หมู2 8 อ.หนองแค

15

16

จ.สระบุรี 18140
อู4ช4างเจี๊ยบ 4 ขวา
256 หมู2 7 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
อู4ช4างขวัญ หนองโสน
61/1 ม.5 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140

1 นายธีธัช มูลพวงมี

ยานยนต

1 นายนัฐภูมิ ฉิมยาม

ยานยนต

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
17

18

19

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท วิศวเซ็นเตอร'กรุHป
จำกัด
366-367 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
อู4 อานน
47 ม.1 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
บริษัท วัฒนา ออโตคาร'
จำกัด

68

รายชื อนักศึกษา ปวช.3
1
2
3
1

นายธนรัตน ควรแถลง
นายปริญญา นาคเจือ
นายไพฑรูย บุญยันซื่อ
นายภาณุวิชญ ศรีราพงษ

1 นายนเรศ แจ2มดวง

สาขาวิชา
ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต
ยานยนต

ยานยนต

79/2-4 ม.4 ต.บึงสนั่น
อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

รวม 31 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาไฟฟIากำลัง ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชา
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
รายชื อนักศึกษา ปวช.3
1
การไฟฟIาส4วนภูมิภาค
อำเภอวังนอย
1 นายธีรภัทร ลาดนาแพง
118 หมู2 5 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
2
รานเอ็มเจแอร'
1 นายณัฐวัฒน ชายแกว
17 หมู2 5 ต.โคกแย
2 นายวุฒินันท สุคนธผ2อง
อ.หนองแค จ.สระบุรี
3
บริษัท นิวลี อินดัสเท
รียไลท' จำกัด
1 นายจักรพงศ ธรรมธารา
129/50 หมู2 3 วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
4
นันทวรรณ กรีนดริ้งค'
จำกัด
1 นายอาทิตย พลอยประดับ
32 ม.4 อ.วังนอย
2 นายคิมหันต มั่นเขตกรณ
จ.พระนครศรีอยุธยา
5
หางหุนส4วน เอ็น
1 นายปฐมชัย สุดประเสิรฐ
เอ็น เค วิศวกรรม
2 นายพงษศักดิ์ เยี่ยมขาว
6

7

หางหุนส4วน โชค
ชัยอิเล็คทริค (2012)
จำกัด
20/147 ต.หนองแค
อ.หนองแค จ.สระบุรี
บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

1 นายคมสัน ศรีติ
2 นายนพดล รุ2งแสง

1 นายวิโรจน เฉลยจันทร

57 หมู2 4 หนองไข2น้ำ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
8
รานสุนทรการช4าง
45/7 หมู2 4 อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
9
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
บางกระปT
กรุงเทพมหานคร
10
บริษัท กลุ4มสมอทอง
จำกัด
33/3 หมู21 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140

70

สาขาวิชา

รายชื อนักศึกษา ปวช.3
1 นายฐาปกรณ เกิดรี
2 นายชัยธวัตร ตูสมบัติ

1 นายพรเพชร เกตุอ2วม

1 นายโอภาส ใยบัวขาว
2 นายอภิวัน มากมั่งมี
รวม 16 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาซ4อมบำรุงอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชา
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
รายชื อนักศึกษา ปวช.3
หางหุนส4วน เอ็น พี
1
ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม
1 นายอานนท พูลมา
อาร' จำกัด
2 นายธนวัฒน ศิลลาวงษ
17/4 ต.หนองแค
3 นายอัมรินทร ชื่นรส
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
4 นายเกรียงศักดิ์ บุษบงศ
064-947-8805
5 นายโภคิม กวนหลวง
บริษัท อาร'.อาร'.ดี ออโต
2
โมทีฟ (ประเทศไทย)
จำกัด

33 ม. 4 ต.โคกแย
อ.หนองแค จ.สระบุรี
3

บริษัท เบสโก อินเตอร'
เนชั่นแนล พลาสติก
จำกัด

39 ม.10 ต.หนองไข2น้ำ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
4

บริษัท ท็อปโกลด'โปร
ดักส'แอนด'แพ็กเกจจิ้ง
99/2 ม.7 อ.วังนอย

ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

1 นายภาคภูมิ บำรุงผล
2 นางสาวสาลิณี โรมรัมย
3 นางสาวณัฐณิชา ช2วยสระนอย
ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

1 นายสุภชัย อินทศร
2 นายอนุรักษ ดวงดารา

1 นายนราธร สัสดีจุมพล
2 นายธนากร พรมมี

ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

จ.พระนครศรีอยุธยา

5

6

บริษัท ไดนาสตี้
เซรามิค จำกัดมหาชน
54/8 ม.3 ถ.สุวรรณศร
ต.โคกแค จ.สระบุรี
บริษัท เอ เอส เทค
จำกัด

1 นายปฏิพัทธ จาดเชื้อ

112 ม.1 อ.วังนอย

1 นายณัฐพล ตองอ2อน
2 นายเด2นดนัย โพธิ์อำไพ

จ.พระนครศรีอยุธยา

3 นายสุทธินัย ภู2หอย

ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายชื อนักศึกษา ปวช.3
7
บริษัท รีซอสรีโคเวอร'
รี่ เทคโนโลยี แอนด'
1 นายฉัตรชัย เทพสุเพ็ญ
คอนซัลแท็นท' จำกัด
21 ต.โนนทอง
อ.หนองแค จ.สระบุรี
8
บริษัท เมอิโกเซอิกิ
(ไทยแลนด') จำกัด
1 นายธราดล มะกล่ำทอง
208 ม.2 อ.วังนอย
2 นายวรสิทธิ์ วงษใหญ2
จ.พระนครศรีอยุธยา
3 นายรุ2งโรจน ป8Uนแตง
9
บริษัท แสงทอง
อาหารสัตว' จำกัด
1 นายกมลชัย มังกร
อ.หนองเสือ
2 นายวัฒนา พิมพา
จ.ปทุมธานี
3 นายพิษณุ สะใบบาง
10
หางหุนส4วนจำกัด ชัย
ภัทรโซลูชั่นเทคโนโลยี 1 นายจิรวัฒน เอี่ยมหน2อ
78/2 ม.3 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท เอเชีย เมททอล
11
แอนด' แมชชินเนอรี่
จำกัด

215 หมู2 2 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
12

บริษัท การ'เดียน
อินดัสทรี่ คอร'ป จำกัด
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สาขาวิชา
ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

ซ2อมบำรุงอุตสาหกรรม

1 นายธนบัตร รื่นแสง
2 นายภูริพงษ ขุมทอง

1 นายบวรวิชญ อรุณรื่น

42 ม.7 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
13

บริษัท โกลด'โมลด'
แอนด'พาร'ท จำกัด

1 นายมิ่งแมน เสน2หดี

176 ม.15 อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เอ็น.ยู.ดี ฟลูอิด
14
เพาเวอร' จำกัด

73

รายชื อนักศึกษา ปวช.3

สาขาวิชา

1 นายทศพล สุกหอม

9 หมู2 4 อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี12170
15

16

บริษัท ไพศาลจิลเวรี่ &
โรงกลึงคลอง 10

18 หมู2 4 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230

1 นางสาวปTยะมาศ รุ2งเรือง
2 นางสาวลลิดา ไชยภูมิ
3 นายธนภูมิ จำนงคเนียน

บริษัท เอ็น ที อาร' นันวู
เม4น จำกัด

1 นายธนพล โคงอาภาส

99 หมู2 5 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
รวม 33 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร'ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชา
รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
1
เตHนรถชัยชนะยนต'
1 นางสาวสุกัญญา คำจวง
51/1 อ.หนองแค
2

จ.สระบุรี 18140
องค'การบริหารส4วน
ตำบลศาลาครุ

1 นางสาววิชญาพร เบ็ญจมินทร

54 ม.3 อ.หนองเสือ

2 นางสาววัลลภา เหหาสุข

จ.ปทุมธานี 12170
3

4

5

ที่ทำการไปรษณีย'หนอง
แค

1 นายกฤษณพงค นาหนองตูม

74 อ.หนองแค

2 นายกองเกียรติ เรือนจันทร

จ.สระบุรี

3 นางสาวปาริฉัตร ขำวิลัย

องค'การบริหารส4วน
ตำบลหนองโรง

1 นายพีระพงษ โสภณรัตน

ม.9 อ.หนองแค
2 นางสาวมัทนา แข็งเขตรกา
จ.สระบุรี
บริษัท สยามสตีลเกรต
ติ้งส' จำกัด
1 นางสาวนารีรัตน สง2าแสง
9/10 ม.10 อ.หนองแค

6

7

จ.สระบุรี
องค'การบริหารส4วน
ตำบลหนองปลาหมอ

1 นายอภิสิทธิ์ วรนุช

18 ม.6 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
บริษัท ไดนาสตี้
เซรามิค จำกัด

1 นางสาวนงนภัส ภาชีเชียร

65/3 ม. 3 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่

8

ชื่อสถานประกอบการ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลหินกอง

75

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2

เซ็นต'รับ

1 นายชัยวัฒน แกวเปลี่ยนศรี

144 ม.8 อ.หนองแค
9

จ.สระบุรี
เทศบาลตำบลหนอง
แค

1 นางสาวกชกร บุญเรือง

71 ม.1 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
10

บริษัท ไทยบริดจสโตน
จำกัด สาขาหนองแค

1 นางสาวป8ทมา แปOนงาม

75 ม.2 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
11

สถานีตำรวจภูธรหนอง
แค

1 นางสาวอนัญลักษณ พุทธิวัฒน

65 อำเภอหนองแค

2 นางสาวธัญญลักษณ ทรัพยมา

จ.สระบุรี 18140

3 นางสาวศิรินทิพย ทองดวง
4 นางสาวอริตา เปลี่ยนแกว

12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ'
อาหาร จำกัด (มหาชน)

1 นายวิทยา ศรีสมบูรณ

46 ม.2 ต.หนองนาก

2 นายเอกรัตน นาศิริ

อ.หนองแค จ.สระบุรี
13

หจก. บีบี แอนด' บี เบส
วอเตอร'

1 นางสาวปาณิสรา สายรัตนเสรี

90 หมู2 6 คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
14

บริษัท เอสเค ฟูดส'
อินเตอร'เนชั่นแนล จำกัด

1 นางสาวนวมินตรา แดงผ2องศรี
2 นางสาวสิริมา แพรสีเขียว
รวม 23 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่

1

2

3

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เบสโก อินเตอร'
เนชันแนล พลาสติก
39 ม.10 หนองแค
จ.สระบุรี 18140
บริษัท สยามมิชลิน
จำกัด
57 ม.6 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140

5

6

7

สาขาวิชา

1 นายสราวุฒิ สุทธิฤกษ
2 นายจิรวัฒน แตงอ2อน
3 นายธนโชค แกวเกิด

เครื่องมือกล

1 นายสุทัศน แกวเซือง

เครื่องมือกล

1 นางสาวรพีพรรณ พรมมี
2 นางสาวจริยา เพ็ชรอยู2

เครื่องมือกล

บริษัท เจซีวาย เอชดีดี
เทคโนโลยี จำกัด

1 นายชาญณรงค กระจ2างพงษ

เครื่องมือกล

70 ม.4 อ.หนองแค

2 นายศราวุฒิ แสงดารา

จ.สระบุรี
บริษัท สยามอิเคซาวา
จำกัด
308/1 ม.8 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
บริษัท มูโตะ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
68 ม.4 อ.หนองแค
จ.สระบุรี

3 นายวีรวิชญ พูนสินศิริโชติ

บริษัท นิวลี่ อินดีสเรียล
ไลท' จำกัด

129/50 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
4

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2

บริษัท ธนัทกิจ ไพศาล
จำกัด 19 ม.4

1 นายพีรวิชญ กุลแพร

เครื่องมือกล

1 นายจิรกิตติ์ สมสุข

เครื่องมือกล

1 นายสุริยา กุดเสนา

เครื่องมือกล

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 2 นายสมชาติ แจ2มดวง
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่

8

9

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เอทีโกลบอล
จำกัด
72 ม.2 ต.โคกแย
อ.หนองแค จ.สระบุรี
บริษัท สยามสตีลเกรตติ้ง
จำกัด

77

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2

สาขาวิชา

1 นายภัทรกร ศรีบุญไชย
2 นายอุกฤษฏ ศรีบัวลา

เครื่องมือกล

1 นายพลวัฒน คำแพง

เครื่องมือกล

1 นายพงษศิริ เชิดชู

เครื่องมือกล

1 นายวันชัย ศรีจันทร

เครื่องมือกล

1 นายอรชุน ดวงแข

เครื่องมือกล

9/10 ม.10 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
10

บริษัท กฤติเดช เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด

37 ม.7 ต.วิหารแดง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
11

บริษัท เนทีฟ ฟูIด จำกัด

96 หมู2 4 อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี
12

บริษัท นวพลาสติก
อุตสาหกรรม จำกัด

42 หมู2 8 ต.หนองปลิง
อ.หนองแค จ.สระบุรี

13

หางหุนส4วน เอ็นเนอร'จี
แอร' แอนด'เซอร'วิส

2
3
4
5
6
7

นายหัสวรรษ บัวขาว
นายอานนท บุญใส
นายสุขสรรค ป8ญญานาม
นายวสันต แกวเซือง
นายศุภชัย ปTDนเปMย
นายเจษฏา ชางขำ

เครื่องมือกล

1 นายกลยุทธ ศรีสุข

28/8 หมู2 5 ต.ไผ2ต่ำ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
.

รวม 26 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช4างยนต' ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
1
หจก.วีลแอนด'ไทร' บาย
ไลท'
115/25 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
โทร.036 -381001-2
2
ราน พีแอนด' วี ออโต
ไพศาลเซอร'วิส
269 ม.8 อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก65130
3
อู4แสงสว4าง เซอร'วิส
39 ม.12 ต.หนองสามวัง
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
4
อู4สมบูรณ' ช4างสุ
102 ม.7 แก2งหางแมว
จ.จันทบุรี
5
ส.เจริญยนต' คลอง10
30/3 ม.4 อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี
6
กันตพงศ' การช4าง

7

รายชื อนักศึกษา ปวส.2
1
2
3
4

นายชลสิทธิ์ วงคบัง
นางสาวศิริรัตน สมสาย
นายชัยชิต ขำอิน
นายธีรภัทร โพธิ์มี

สาขาวิชา

ยานยนต

ยานยนต
1 นายวิทยา ธนสถาพร

1
2
3
1

นายศุภการ ทัดบุญเรือง
นายศุภกิจ ทัดบุญเรือง
นายอนัญลักษณ แสงสว2าง
นายเฉลิมชัย ชุ2มชูจันทร

1
2
3
1

นายพรหมธิชัย หวานไข2แกว
นายศราวุฒิ แดงโชติ
นายพีรภัทร ศิริสุข
นายธนากร นุ2มเนียม

7/9 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
โรงงานผลิตอาหารสัตว'
น้ำ

1 นายสหรัฐ รักษาโพธิ์

9/9 ม.8 อ.หนองแค

2 นายรัฐพงษ ปุรายะสิทธิ์

จ.สระบุรี 18140

3 นายสิทธิพล ผูกเหมาะ

ยานยนต

ยานยนต

ยานยนต

ยานยนต

2 นายธนาธิป รักษาวงษ
3 นายตนตกรานต แดงฉาน
ยานยนต

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
8

9

10

11

12

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท โตโยตาสระบุรี
จำกัด

รายชื อนักศึกษา ปวส.2

สาขาวิชา

1 นายวุฒิกร สุดวิลัย

ยานยนต

19 ม.10 อ.หนองแค
สระบุรี 036-381480-6
อู4ตู4 บางมด คลอง11
46 ม.4 อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี 12170 โทร.
085-3993783
บริษัท อีซูซุสงวนไทย
จำกัด
55 ม.8 อ.หนองแค
จ.สระบุรี โทร. 0897348888
บริษัท เอเอสเอส เอ็นจิ
เนียริ่งแอนด'ซัพพลาย
196/4 ม.2 อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
13170 035-744095
หางหุนส4วน เอ็นนาญ
กรุHป จำกัด

2
3
1
2

38/63 ถ.พหลโยธิน ต.
หนองแค อ.หนองแค

13

79

จ.สระบุรี 18140 โทร.
036-370891
บริษัท วัชรธุรกิจเซ็น
เตอร' จำกัด
8/44-46 ถ.พหลโยธิน
ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 โทร.
097-0410755

นายชัยวัฒน ภู2สุข
นายวรกันต นาควารี
นายกิตติ พรมเจริญ
นายณัฐวุฒิ พรมเจริญ

ยานยนต

3 นายชาญวิทย ภาคฐิน
1 นายธราเทพ มั่นดี
2 นายปTยะพัฒน สดชื่น

ยานยนต

1 นายธรรณธร ทองนรินทร
2 นายวุฒิไกร อุดง

ยานยนต

1 นายชัยพร บัวขาว

ยานยนต

2 นายนพดล เสวีวัลลภ

1 นายธนายุทธ ดิษยสถาพรสกุล

ยานยนต

2 นายทรรณวา วงษศรีทา
ยานยนต
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายชื อนักศึกษา ปวส.2
14
บริษัท นิเด็ก
อิเล็กทรอนิกส'(ประเทศ
ไทย)จำกัด
1 นางสาววรรณษา เรืองเกษา
199/12 ม.3 อ.ธัญบุรี

สาขาวิชา

ยานยนต
ยานยนต

จ.ปทุมธานี 121110

15

16

17

18

19

อู4 ลุงโปรด
22/4 ม.6 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12170
ทีซีเอส ออโตคาร'
เซอร'วิส
28/18-19 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
กมลการยาง
158/9 ม.4 อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 121110
อู4 วิหารแดงเซอร'วิส
เลขที่ 217 หมู2 10 ต.
หนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
บริษัท ป.เปา มอเตอร'
เซอร'วิส จำกัด
189-191 ม.7 อ.วังนอย

1 นายนภดล สื่อสาร

ยานยนต

1 นายชัยวัฒน จวนสาง

ยานยนต

1 นายพงศธร พุฒสาคร

ยานยนต

1 นายทศพล วงษลำใย

ยานยนต

1 นายจรินทร ปราบพินาศ

ยานยนต

1 นายธนาธร สันประโคน

ยานยนต

จ.พระนครศรีอยุธยา 15170
โทร.035-271146

20

อนันต'การยาง
6/8 ม.9 ถ.พหลโยธิน อ.
หนองแค
จ.สระบุรี 18140 โทร.0863444389

39 คน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาไฟฟIากำลัง ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่

1

2

3

4

5

ชื่อสถานประกอบการ
หจก.นอร'ทอีสท' คอม
มิวนิเคชั่น เซอร'วิส

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
1 นายธีระวัฒน วุฒิกุล

27 ม.5 อ.หนองแค

2 นายธนวัฒน สมบูรณ

จ.สระบุรี 18140
081-780-8710

3
4
5
6
7

นายนรินทรธร ตรีสวัสดิ์
นายวิทยา อยู2โต
นายวันชนะ ประสานเกษม
นายนัฐพงศ สุวรรณราช
นายนที จันทรโท

บริษัท Post&Precast
จำกัด

1 นายรัตนชัย คงสมบุญ

3/3 ม.5 อ.หนองเสือ

2 นายรัฐพงษ เทียนเรียว

จ.ปทุมธานี 12170

3 นายสมบูรณ ถิ่นวิมล

02-9921025

4 นายอภิชาติ บัวพา

บริษัท แสงทองอาหารสัตว'
จำกัด

1 นายณัฐพงษ มะลิทอง

8 ม.1 อ.หนองเสือ

2 นายวุฒิภัทร ทับทิมทอง

จ.ปทุมธานี
การไฟฟIาส4วนภูมิภาค
หนองแค

3 นายสุรกรณ มีนิสสัย

สาขาวิชา

ไฟฟOากำลัง

ไฟฟOากำลัง

ไฟฟOากำลัง

1 นายสถาพร จันทศร

63 ม. 11 ต.หนองไข2น้ำ
อ.หนองแค

2 นายวีรภัทร บุญสุวรรณ

จ.สระบุรี 18140

3 นายชาญณรงค สุขสุเนตร

การไฟฟIาส4วนภูมิภาค
อำเภอหนองเสือ

1 นายนันทพล จอยชม

ไฟฟOากำลัง

ไฟฟOากำลัง

ต.บึงบา อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี 12170

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่

6

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ไทยมาลายาก
ลาส จำกัด
28 ม.1 ต.บัวลอย อ.
หนองแค จ.สระบุรี

82

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
1 นายนิพล พิมสาลา

สาขาวิชา
ไฟฟOากำลัง

2 นายชนาธิป มูลเมา

18140 036-373821
7

8

9

บริษัทอัลไพน' กอล'ฟ
แอนด'สปอร'คลับ จำกัด

99 หมู2 9 ถ.บางขันธ ต.
คลองหา
อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 02-5773333
บริษัท บมจ.ไดนาสตี้
เซรามิค
54/8 ม.3 ต.โคกแย อ.
หนองแค จ.สระบุรี
18230 036-236661
บริษัท เอ็น ที อาร' นันวู
เว4น จำกัด
99 ม.5 ต.หนองปลา
หมอ อ.หนองแค
สระบุรี 18140 036350021

1 นางสาวสุกัญญา เรืองสุคนธ

ไฟฟOากำลัง

2 นายกิตติพงษ มีศิลปV

1 นางสาวสุธิดา ลีพุด

ไฟฟOากำลัง

1 นายกิตติพงษ ประจิตร

ไฟฟOากำลัง

รวม 23 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส' ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

บริษัท นอร'ธอีสท' คอมมิวนิ
เคชั่น เซอร'วิส จำกัด

27 ม.5 ต.หนองจระเข
อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 081780-8711

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2

สาขาวิชา

1 นายโฆสิต แตงอ2อน
2 นายกิตติพันธุ เสือสมิง
3 นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์นอย

อิเล็กทรอนิกส

4 นายชลชาติ ดวงดารา
5 นายอานนท มูลนิคม
6 นายรพีภัทร โชคสมัย

2

บริษัท ภาณุกร แอร'
เซอร'วิส จำกัด

1 นางสาวสุภาวดี เผือกหอม

69/20 ถ.ระพีพัฒนฝ8งD ซาย
ต.หนองแค

2 นางสาววิมลรัตน บุญศรี

อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140 087-7507930

3 นางสาวณภาภรณ ลายทอง

อิเล็กทรอนิกส

4 นางสาวจุฑารัตน งามบุญชื่น
รวม 10 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2563
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
1
บริษัท triple seven
จำกัด
เลขที่ 943/1 ม.8 ต.ปาก
ช2อง อำเภอปากช2อง

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2

สาขาวิชา

1 นางสาววรรณรัตน ไชยวุฒิ

การบัญชี

1 นางสาวรินลนี อินทรประเสริฐ

การบัญชี

1 นางสาวเยาวลักษณ ตะกรุดเก2า

การบัญชี

1 นางสาวพัชราภา เจริญงาม
2 นางสาวประกายเพชร เสนแสง

การบัญชี

จ.นครราชสีมา
โทร.082-3780045

2

4

3

4

บริษัท บางกอก
เมทัลเครท จำกัด
เลขที่ 429/3 ม.7
ต.คลองกิ่ว
อ.บานบึง จ.ชลบุรี
ธนาคารออมสิน สาขา
หนองแค
เลขที่ 167 อ.หนองแค
จ.สระบุรี 036-371234
สถานีตำรวจภูธรหนอง
แค
เลขที่ 65 ถนนระพีพัฒน
ฝ8Dงซาย
อ.หนองแค จ.สระบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขา
หนองแค

3 นางสาวนริศรา พานทอง
1 นางสาวพวงทอง มีเถื่อน

การบัญชี

เลขที่1019 ต.หนองแค
อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
5

6

7

8

9

ชื่อสถานประกอบการ
อรรถพล มอเตอร'
เลขที่2 ม.3 ต.หนองปลิง
อ.หนองแค
จ.สระบุรี โทร.
0923504672
เทศบาลตำบลหนองหมู
เลขที่99 ม.2 ต.หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
โทรสาร.036353112
หจก.สามเรือนแอสแซมปลี
แอนด'แมชชีน

เลขที่ 59 ม. 5 ต.คชสิทธิ์
อ.หนองแค
จ.สระบุรี 036-363165
องค'การบริหารส4วน
ตำบลขาวงาม
หมู2 2 ต.ขาวงาม อ.วัง
นอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
035-799526
บริษัท ยูไนเต็ดฟ@ดมิลล'
จำกัด
19/1 ม.3 ถ.สุวรรณศร
ต.บัวลอย
อ.หนองแค จ. สระบุรรี
18230

85

รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
1 นางสาวทิพวรรณ นุชป8Uน

สาขาวิชา

1 นางสาวนุชนาถ ยิ้มปรีดา

การบัญชี

1 นางสาวโสกานต กาญชำนาญ

การบัญชี

การบัญชี

2 นางสาวศิวพร หูประโคน
3 นางสาวศิริลักษณื หอมลอม
1 นางสาวณัฐริกา บุญศรี

การบัญชี

1 นางสาวพรนภา นิลสุวรรณ

การบัญชี

รวมทั้งหมด 14 คน

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ประเภทที่ 8
ขอมูลพัสดุครุภัณฑ
รายการบัญชีพัสดุครุภัณฑ 2560
บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานหลักสูตรและการเรียนรู
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ป*

1

15-มิ.ย.-57

7440-001-0031

คอมพิวเตอร Ben

อุดหนุน

1

25,000.00

2

20 ธ.ค. 58

4120-001-0002

เครื่องปรับอากาศ

ผลิตผล

2

25,000.00

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ป*

1

31 ส.ค. 59

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานประกันคุณภาพ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
4130-009เครื่องคอมพิวเตอร พรอม
1
0006/592-01
CPU

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

23,900.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานบุคลากร
หมายเลข
ลำดับ
วัน เดือน ป* ประจำ วัสดุ ที่
ครุภัณฑ

รายการ ขนาด ลักษณะ

1

14-พ.ค.-54

7440-001-0028 คอมพิวเตอร

2

26-ก.ย.-57

4120-001-0007 เครื่องปรับอากาศ

3

12 ก.ย. 59

7110-0130001/592-01

โต4ะทำงานไมเขามุม

ประเภทเงิน จำนวน

ราคาหน/วยละ

อุดหนุน

1

25,000.00

งปม

1

35,000.00

รายได

2

6,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานทวิภาคี
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1

13 ก.ค. 57

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

รายการ ขนาด ลักษณะ

7440-002-0001 คอมพิวเตอรแบบพกพา(โน4ตบุ4ก)

ประเภทเงิน จำนวน
อุดหนุน

3

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวางแผนงานและงบประมาณ
ลำดับ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
ที่
วัสดุ - ครุภัณฑ
ตูโชวบอรดโบราณ ขนาด 1.50
บกศ.
1
1
10 ก.พ. 52 7110-001-011
เมตรทำดวยไม
2
9 ธ.ค. 52 7115-006-0001 ตูโชวชุดไมสัก
อุดหนุน
1
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000
3
2 ก.ค. 53 4120-001-0017
อุดหนุน
2
BTU
4
20 ก.พ. 58 7430-008-0004 เครื่องพิมพ Broter DCP-J200
งปม
1

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1

9 มี.ค. 55

2

16 ธ.ค. 55

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานสื่อการเรียนการสอน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-001เครื่องปรับอากาศวอลไทปG ขนาด
ผลผลิต
2
0003/554-01 25,000 BTU
4120-001-0004 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU
ผลิตผล
1

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

30,000.00

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

9,500.00
12,000.00
24,900.00
5,990.00

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

31,000.00 ม.ร.ว.จวง
46,000.00 ชั้น 4

3

4 ธ.ค. 58 4120-001-0004 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU

รายได

1

23,000.00 ม.ร.ว.จวง

4

29 มี.ค. 59 4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU

รายได

2

46,000.00 ชั้น 4

5

2 มิ.ย. 59 4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU

รายได

2

46,000.00 ชั้น 4

เครื่อง Projecter

อุดหนุน

1

26,500.00

เครื่อง Visual

อุดหนุน

1

22,900.00

จอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟTา
GYGAR

อุดหนุน

1

14,900.00

6
7
8

6730-0010001/591-01
6730-00431 ส.ค. 59
0001/591-01
6730-007-000131 ส.ค. 59
591-01
31 ส.ค. 59

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวิทยบริการหองสมุด
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ป*

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1

8 พ.ย. 42

7110-009-0001 ชั้นวางวารสาร 1 ดาน 2 ชYวง

งปม.

1

9,523.00

2

8 พ.ย. 42

7110-009-0004 ชั้นวางหนังสือ 1 ดาน 2 ชYวง

งปม.

1

6,206.00

3

25 มิ.ย. 46

7490-016-0001 เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญY

งปม.

1

8,025.00

4

25 มิ.ย. 46

7110-002-0004 ตูดรรชนีขนาด 12 ลิ้นชัก

งปม.

1

6,292.00

6

27 มิ.ย. 51

บกศ.

1

8,455.00

7

10 ก.พ. 52

7690-003-0001 เครื่องอYาน Barcode
ตูโชวบอรดโบราณ ขนาด 1.50
7110-001-011
เมตรทำดวยไม

บกศ.

1

9,500.00

8

8 ก.ค. 53

7440-001-0028 เครื่องประมวลผลคำทั่วไป

อุดหนุน

1

32,300.00

9

1 พ.ย.53

7105-014-0003 ชุดโต4ะอYานหนังสือ+เกาอี้

อุดหนุน

6

9,000.00

10

13 พ.ย. 53

4120-001-0010 เครื่องปรับอากาศ

อุดหนุน

3

25,000.00

11

13 ม.ค. 54

7440-001-0006

อุดหนุน

1

8,000.00

12

20 ธ.ค. 54

4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศ

อุดหนุน

1

25,000.00

13

10 มิ.ย. 55

7110-001-0011 ตูโบราณสูง

อุดหนุน

3

9,500.00

14

25 ก.ย. 55

บกศ.

1

52,500.00

15

10 พ.ย. 57

5670-001-0001 ประตูกั้นทางเขาดิจิตอล
7110-009-0005 ชั้นวางหนังสือไม

อุดหนุน

4

8,000.00

16

18 ธ.ค. 57

7110-009-0006 ชั้นวางหนังสือเหล็ก (สีครีม)

อุดหนุน

2

8,000.00

17

20 ธ.ค. 57

บกศ.

5

15,000.00

18

28 ม.ค. 58

7110-001-0004 ชั้นวางหนังสือ
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโต4ะ
7440-001-0013
และเกาอี้

บกศ.

10

16,320.00 ชำรุด1ชุด

รายการ ขนาด ลักษณะ

เครื่องพิมพ Hp Laserjet
P1006

ประเภทเงิน

จำนวน ราคาหน/วยละ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานกิจกรรม
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5

14 ม.ค. 59

6

31 ส.ค. 59

7

3 ก.ย. 59

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7150-007-0001
7440-001-0031
7195-006-0004
4120-001-0004
7105-0070001/592-01
4130-00900012-/592-10
4120-001-0001

8

11 พ.ค. 60
21-ม.ค-63

5826-001-0001
9925-009-0001

9

ลำดับ
ที่
1

วัน เดือน ป*
11 พ.ย. 53
28 ม.ค. 54
12 ม.ค. 58
15 ธ.ค. 58

วัน เดือน ป*
20 พ.ย. 50

2

9 ก.ย. 57

3

21 ก.ย. 59

4
5

28 ก.ค. 59
28 ก.ค. 59

ลำดับ
ที่
1

วัน เดือน ป*
26 ก.ค. 55

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน

จำนวน

ชุดโซฟา
เครื่องประมวลผลคำ
แทYนบรรยายในงานตYางๆ
เครื่องปรับอากาศ

บกศ
อุดหนุน
อุดหนุน
ผลผลิต

1
1
2
2

6,000.00
32,300.00
12,305.00
30,000.00

ชุดโซฟารับแขก

รายได

1

15,887.85

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องปรับอากาศ

ผลผลิต

1

23,000.00

ตูลำโพง
โต4ะหมูYบูชา

อุดหนุน
รายได

1
1

5,000.00
9,500.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
3220-009-0001 แทYนขัดกระดาษทราย
บกศ
1
เครื่องเซาะรYองไม (Routor) 1/2
อุดหนุน
1
3220-002-0091
นิ้ว
4140-005พัดลมไอน้ำ 30 ลิตร
ผลิตผล
1
0001/591-01
5410-1201-0001 เต็นท 4 เมตร
ผลิตผล
2
ผลิตผล
5410-1201-0002 เต็นท 5 เมตร
2
บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานธนาคารโรงเรียน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-004-0001 ตูเซฟรุYน 51 กก. TS512K1C
บกศ
1

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

มรว.จวง

หมายเหตุ

13,268.00
9,363.00
11,000.00
17,000.00
30,000.00

ราคาหน/วยละ
5,480.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานทะเบียน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1

5 ก.พ. 50

7430-008-0030

2

19 พ.ย. 53

7110-001-0037

3

14 พ.ย. 54

7430-008-0030

4
5

12 พ.ค. 57
20 ธ.ค. 58

6

31 ส.ค. 59

7

31 ส.ค. 59

7430-009-0001
4120-001-0002
4130-009-0007/592-05
4130-009-0008/592-06

8

7520-012-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

บกศ

1

54,000.00

อุดหนุน

2

38,520.00

อุดหนุน

1

8,000.00

อุดหนุน
ผลิตผล

1
1

8,000.00
25,000.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องพิมพ HP Laserjet รุYน
5200
ตูใสYเอกสาร ขนาด 3.55 x 220
x 50 ซม.
เครื่องพิมพ Xerox phaser
3435
เครื่องพิมพบัตร HitiCs-3
เครื่องปรับอากาศ

ราคาหน/วยละ

ตราปjkมนูน

หมายเหตุ

ตกสำรวจ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานอาคารสถานที่
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
14 มี.ค. 55
2
27.พ.ค.57
3
9 ต.ค. 57
4

21 ก.ย. 59

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7105-015-0001
9925-016-0001
7150-015-0003
3750-0020001/592-01

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

ศาลาเรือนไทย(ใหญY)
พระวิษณุกรรม(ยืน)
ซุมมาโยก

อุดหนุน
บริจาค
อุดหนุน

8
1
5

60,000.00
100,000.00
5,000.00

ชำรุด

เครื่องตัดหญา

รายได

1

8,600.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานบัญชี
ลำดับ วัน เดือน
ที่
ป*
1 22 มิ.ย. 53
2 26 ก.ย. 57
3

31 ส.ค. 59

4

31 ส.ค. 59

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
2 ก.ค. 53
2
13 มิ.ย. 55
3
26 ก.ย. 57
4

31 ส.ค. 59

5

31 ส.ค. 59

6

9 ก.ย. 59

7
8

9 ก.ย. 59
2 มี.ค. 62

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-001-0027
4120-001-0005
4130-009-00011/592-09
7110-0130008/592-03

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-001-0017
7440-001-0027
4120-001-0006
4130-009-0004/592-02
4130-009-0005/592-03
7430-0080006/591-01
7430-0090001/592-01
7440-001-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน

จำนวน

เครื่องประมวลผลคำ
เครื่องปรับอากาศ

บกศ.
งปม.

1
1

32,300.00
35,000.00

1
2

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

3

โต4ะทำงานไมเขามุม

รายได

2

6,000.00

4

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานบริหารทั่วไป
ประเภท
รายการ ขนาด ลักษณะ
เงิน
เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU
อุดหนุน
เครื่องถYายเอกสาร cannon ir 3045 N
อุดหนุน
เครื่องปรับอากาศ
งปม

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
1
1
1

24,900.00
25,000.00
35,000.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องพิมพ Laser HP 1120w

อุดหนุน

1

5,090.00

เครื่องสแกน

รายได

1

14,900.00

เครื่องสำรองไฟ

รายได

1

7,585.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หองเน็ต

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ป*
23 มิ.ย. 53
8 ก.ค. 53
18 ก.พ. 54
16 ส.ค. 54
14 ธ.ค. 54
12 ม.ค. 55
14 มิ.ย. 55
27 มี.ค. 57
11 พ.ย. 57
29 มิ.ย. 58

11

16 ก.ค. 58

12

5 ก.ย. 62

13

14-Jan-63

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
23 ก.พ. 53
2
26-พ.ย.-53

3

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7400-001-00027 เครื่องประมวลผลคำทั่วไป
อุดหนุน
7400-001-00028 เครื่องประมวลผลคำทั่วไป
อุดหนุน
4120-001-0021 เครื่องปรับอากาศ Saijo denki
อุดหนุน
7110-001-0038 อุปกรณ German Bxport Server (ตู)
บกศ
4120-001-0019 เครื่องปรับอากาศ Mitsushita
อุดหนุน
4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ Yamarbishi
อุดหนุน
4120-001-0018 เครื่องปรับอากาศ Centralair
อุดหนุน
7440-009-0004 เครื่องบารโค4ดแบบตั้งโต4ะ
งปม
7490-015-0004 LinkSYS 1900 AC
บกศ
7490-007-0004 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK iFace 402
บกศ
7440-001เครื่องคอมพิวเตอร Acer Aspire 160
ผลผลิต
0001/594-01 จอ 21' 5"
เครื่องคอมพิวเตอรแมYขYาย (server)
7440-010-0001 แบบที่ HPE ProLiant DL 160 Gen10
รายได
(878970-B21)
ทีวี ยี่หอ sony ขนาด 55 นิ้ว รุYน KD55X700G
6730-002-0002
รายได
Smart TV, 4k HDR/4K X-Reality
Pro

92

จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
32
1
1
1
2
1
1
1
3
2

32,880.00
32,300.00
30,000.00
28,500.00
27,000.00
25,000.00
30,000.00
9,500.00
10,000.00
13,910.00

1

25,000.00

1

130,000.00

2

17,400.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวัดผลและประเมินผล
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-002-0001 ตูกระจกอลูมิเนียม
อุดหนุน
1
18,000.00 วิชาการ
7440-001-0029 เครื่องประมวลผลคำ
อุดหนุน
1
32,300.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานการเงิน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
1 พ.ย. 42
2
12 มิ.ย.49
3
27 พ.ค. 53
4
26 พ.ย. 57
5
6
7
8

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-004-0001
7430-008-0010
7440-001-0026
4120-001-0003
4130-00931 ส.ค. 59
00010-/592-08
7430-0089 ก.ย. 59
0007/591-01
7110-01331 ส.ค. 59
0006/592-01
7430-00823 ก.ค. 61
0001/612-01

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ

ตูนิรภัย มอก.
เครื่องพิมพ HP Laserget 1320
เครื่องประมวลผลคำทั่วไป
เครื่องปรับอากาศ

งปม
บกศ
บกศ
งปม

1
1
3
1

11,000.00
17,500.00
32,300.00
35,000.00

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องพิมพ Laser HP1102 w

อุดหนุน

1

5,090.00

โต4ะทำงานไมเขามุม

รายได

3

6,000.00

เครื่องพิมพเอกสาร

รายได

1

9,000.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาช/างยนต
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1

9 ก.พ. 43

2895-001-0001

2

9 ก.พ. 43

6620-003-0001

3
4
5
6
7
8
9

11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
30 มี.ค. 44
10 ก.ย. 44

4910-003-0003
4910-003-0004
4910-029-0001
2640-009-0002
5180-004-0002
4910-033-0001
2925-021-0001

10

10 ก.ย. 44

5442-002-0001

11

10 ก.ย. 44

12

10 ก.ย. 44

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/
นาที
ชุดเครื่องมือวัดงานปฏิบตั ิชYาง
เครื่องยนตแก4สโซลีน
เครนยกเครื่องยนต ขนาด 1 ตัน
แทYนอัดไฮโดรลิกส ขนาด 50 ตัน
ปj|นจั่นรอกโซY ขนาด 3 ตัน
เครื่องปะยาง
เครื่องมือดูดทั่วไป
เครื่องสมดุลลอรถยนตแบบประชิด
ชุดฝ~กระบบไฟฟTาและรถจักรยนต
เครื่องไลYลมเบรกและสูญญากาศ รุYน
ST/5

ประเภทเงิน

จำนวน ราคาหน/วยละ

งปม

1

118,000.00

งปม

2

119,400.00

งปม
งปม
งปม
งปม
งปม
งปม
งปม

1
1
1
1
1
1
1

77,950.00
71,930.00
35,980.00
41,980.00
95,890.00
299,945.00
44,405.00

งปม

1

17,120.00

3419-007-0003 เครื่องขัดผาเบรก รุYน RCAO

งปม

1

69,550.00

3419-007-0003 เครื่องมือถอดคอยสสป€ง รุYน SS0020

งปม

1

26,964.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

3

13

10 ก.ย. 44

14
15

10 ก.ย. 44
10 ก.ย. 44

16

27 ส.ค. 45

17
18
19
20
21

27 ส.ค. 45
27 ส.ค. 45
27 ส.ค. 45
16 ม.ค. 47
16 ม.ค. 47

22

29 ก.ย. 47

23

29 ก.ย. 47

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

29 ก.ย. 47
29 ก.ย. 47
17 พ.ค. 49
24 ม.ค. 50
24 ม.ค. 50
12 ก.พ. 50
8 ก.ย. 54
13 ม.ค. 55
13 ม.ค. 55
7 ก.ค. 55
7 ก.ค. 55
20 พ.ค. 57
26 พ.ค. 57
5 มิ.ย. 57

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
เครื่องทดสอบควันดำรุYน ECO
4910-035-0001
2000RS
4910-027-0001 เครื่องวิเคราะหไอเสีย รุYน Pluri GAS
4930-005-0001 เครื่องเติมน้ำมันเกียรแบบเคลื่อนที่
เครื่องเชื่อมไฟฟTาระบบ Inverter
3438-009-0003
ขนาด 130 A
4940-004-0001 เครื่องพYนสีรถยนต
3470-005-0003 ชุดเครื่องมือซYอมตัวถังรถยนต
3470-005-0007 ชุดดันตัวถังแบบไฮดรอลิค
2805-001-0006 เครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาด 300 ม
2805-001-0007 เครื่องบรรจุแบตเตอรี่
ชุดฝ~กพวงมาลัยกำลังแบบแร็คและพิ
2530-009-0001
เนียน
ชุดฝ~กพวงมาลัยกำลังแบบลูกปƒนหมุน
5280-003-0002
วน
2805-001-0005 ชุดฝ~กระบบเครื่องลYาง
4910-035-0002 ชุดฝ~กระบบสYงกำลัง
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ
7440-001-0013 คอมพิวเตอร พรอม PC
7730-005-0005 โทรทัศนสี ขนาด 29 นิ้ว
7105-014-0002 ชุดรับแขกไมสักป„กนก
2340-003-0002 รถจักรยานยนต ฮอนดาคลิก I
6930-013-001 ชุดแผงฝ~กปรับอากาศรถยนต
6930-013-0002 ชุดฝ~กไฟฟTารถยนต
2340-003-0002 รถจักรยานยนต เวฟ 125
2340-003-0003 รถจักรยานยนต เวฟ 110
2351-007-0001 โครงรถยนต ISUZA
7440-001-0013 คอมพิวเตอรโน4ตบุ4ค
6630-005-0006 เครื่องวิเคราะหปjญหาเครื่อยนต EFI

38

20 ส.ค. 57

2805-001-0005 ชุดฝ~กเครื่องคอมมอนเรล

39

20 ส.ค. 57

40

24 ธ.ค. 57

94

ประเภทเงิน

จำนวน ราคาหน/วยละ

งปม

1

176,550.00

งปม
งปม

1
1

187,250.00
26,750.00

งปม

1

39,900.00

งปม
งปม
งปม
งปม
งปม

1
1
1
1
1

68,500.00
150,500.00
42,000.00
30,000.00
35,000.00

งปม

1

28,490.00

งปม

1

28,490.00

งปม
งปม
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บริจาค
งปม
งปม
บริจาค
บริจาค
บริจาค
งปม
งปม

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1

684,000.00
38,400.00
25,000.00
24,700.00
9,100.00
17,500.00
50,000.00
159,000.00
78,500.00
40,000.00
38,000.00
5,000.00
15,700.00
48,150.00

อุดหนุน

1

80,000.00

7450-007-0001 เครื่องขยายเสียง

งปม

1

7,000.00

5120-014-0091 เครื่องถอดยางรถยนตพรอมอุปกรณ

งปม

1

88,900.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

41 14 ม.ค. 58
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
42

20 มิ.ย. 58

43

17 ก.ค. 58

44

12 มิ.ย. 59

6910-001-0091
หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-0010004/594-01
7450-0070001/594-01
2340-003-0001

3

95

ชุดฝ~กเครื่องยนตแก4สโซลีน

งปม

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน

1

77,850.00

จำนวน ราคาหน/วยละ

เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU

ผลผลิต

2

34,000.00

เครื่องขยายเสียงแบบไมคลอย

ผลผลิต

1

20,000.00

จักรยานยนต ZUZUKI Nex

บริจาค

1

40,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาช/างเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ

1

15-Feb-43

3470-005-0002

โต4ะฝ~กงานพรอมปากกาจับงาน

งปม.

4

24,600.00

2

11-Dec-51

7730-005-0007

ทีวีสี 29 นิ้ว

บกศ.

1

10,000.00

3

15-Dec-53

4120-001-0011

เครื่องปรับอากาศ 20,634 BTU

อุดหนุน

1

25,000.00

4

18-Jan-54

4120-001-0012

เครื่องปรับอากาศ 24,679 BTU

อุดหนุน

2

30,000.00

5

17-Jun-57

6730-004-0004

เครื่องฉายทึบแสง

บกศ.

1

12,500.00

6

17-Jun-57

6730-001-0004

เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

บกศ.

1

12,840.00

7

25 ม.ค. 58

7440-001-0013

เครื่องคอมพิวเตอร

อุดหนุน

15

16,320.00

8

25-May-58

3413-001-0091

เครื่องเจาะตั้งโต4ะขนาด 13 มม. พรอม
อุปกรณ

งปม

2

18,000.00

9

25-May-58

5210-004-0091

เวอรเนียไฮเกจ ขนาด 500 มม.

งปม

1

7,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
2
3
4
5
6
7

6 ส.ค.50

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

4130-009-001
7440-001-0025
11-ก.ค.-53 522-001 ถึง 522040
14 ก.ค. 54 6730-001-0003
14 ก.ค. 54 6730-001-0004
15 ก.ค. 54 4120-001-0007
20-ส.ค.-54 4120-001-0009
15 พ.ค. 55 7440-010-0004

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2500 BTU

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
บกศ.

คอมพิวเตอร(เกYามาก)
เครื่อง Visual
Projector
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ(เกYามาก)
เครื่องพิมพ Xerox phaser 3435

1
40

บกศ.
บกศ.

1
1
1
2
5

29,000.00
25,000.00
23,433.00
21,293.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
8
13 มิ.ย. 55
9
9-พ.ค.-55

10

11
12

13
14
15
16

3

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-001-0008 เครื่องปรับอากาศ
6730-001-0006 Projector(เกYามาก)
ครุภัณฑหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรพรอมระบบเครือข/าย
7440-001-0034
561-001ถึง561- - เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทัว่ ไป
040
- โต4ะครูแบบยืนสอน
5965-007-0001 - จอ LCD ทัชสกรีนขนาด ไมYนอยกวYา
21.5” พรอมซอฟตแวร
- เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟนไร
5815-004-0001
สาย
7440-009-0001 - ลำโพงสำหรับหองเรียน
14 ก.พ. 56
7440-010-0001 - เครื่องสำรองไฟ
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสีแบบ
7430-008-0035
Network พรอมโต4ะ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดไมY
6730-001-0006
ต่ำกวYา 2.00
โต4ะวางเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
7105-006-0002
ทั่วไป
5820-015-0001 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ตูเก็บอุปกรณกระจายสัญญาณ (Rack
7110-013-0005
36U)
13 มิ.ย. 57 6730-001-0005 Projector
7440-001-0013
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโต4ะ ยี่หอ
28 ก.ค. 57 571-001ถึง571อุดหนุน
Lemel
040
7440-002-0001
17 ธ.ค. 57 576-001ถึง576- เครื่องคอมพิวเตอร All in one
อุดหนุน
003
14 พ.ค. 58 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
บกศ
7440-001-000130 มิ.ย. 60
เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต4ะ HP
รายได
32/602-01-32
4140-001-0001
16 มี.ค 61
พัดลมโคจร
รายได
ถึง0003

96

จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
2
1
1

25,000.00
18,000.00

40
1
1
1
1
1

1,494,000.00

1
1
1
1
1
1

18,000.00

40

13,482.00

3

29,000.00

4

12,840.00

32

15,300.00

3

1,250.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

16

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
17

22 ส.ค 61

18

12-ก.ย-61

19

19 ก.ย 61

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
6730-001-0001
ถึง0002
7110-001-00030004/612-01ถึง
02
7105-006-0001
ถึง0020

3

รายการ ขนาด ลักษณะ
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ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

จอรับภาพ ขนาด 70x70

รายได

2

1,700.00

17

ตูกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต

รายได

2

3,500.00

18

โต4ะวางคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

รายได

20

1,500.00

19

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานพัสดุ
ลำดับ วัน เดือน
ที่
ป*
1
24 ส.ค. 48
2
24 ม.ค. 50
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
วัสดุ - ครุภัณฑ
2320-008-0003 ISUZU 6ลอ 3 บ2681 กทม.
บริจาค
1
100,000.00
7440-001-0013 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
บกศ
1
24,700.00
รถยนตสองแถว (ฟอรด) ทะเบียน บบ
19 ก.ค. 50 2320-008-0004
บกศ
1
32,300.00
6868 สระบุรี
รถตู โตโยตา ทะเบียน นข 2820
12 ก.ย. 50 2320-008-0004
บกศ
1
49,920.00
สระบุรี
รถโตโยตา ทะเบียน ย-1315
7 พ.ย. 50 2320-008-0005
บริจาค
1
0.00
นครราชสีมา
รถยนตสองแถวนิสสัน ทะเบียน บพ
14 ส.ค. 52 2320-008-0005
บกศ
1
28,500.00
6111 สระบุรี
โต4ะทำงานเหล็ก ลิ้นชัก ซาย ขาว 5
25 มิ.ย. 53 7110-001-0013
บกศ.
2
6,500.00
ฟุต
9 ก.ค. 53 7110-001-0014 โต4ะทำงานเขามุม
บกศ.
1
8,600.00
12 ก.ย. 55 7110-001-0001 โต4ะประชุม
อุดหนุน
1
15,000.00
เครื่องพิมพ HP LaserJet Pro
23 ธ.ค. 57 7430-008-0004
1
5,500.00
P1102w
15 มี.ค. 58 4110-001-0001 ตูเย็น
บริจาค
1
30,000.00
4120-001เครื่องปรับอากาศวอลไทปG ขนาด
4 ธ.ค. 58
ผลผลิต
3
31,000.00
0001/592-01 25,000 BTU
7430-008เครื่องพิมพ HP LaserJet Pro
31 ส.ค. 59
รายได
1
5,090.00
0001/591-01 P1102w
4130-009-000931 ส.ค. 59
เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
รายได
1
23,900.00
/592-07
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
ที่

วัน เดือน
ป*

15

1 ก.ย. 59

16

27.เม.ย.63

3

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
2320-008รถยนต 4 ประตู
0001/591-01
2310-004รถตูโดยสาร 12 ทีนั่ง
0001/631-01

98

ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
รายได

1

787,000.00

งปม

1

1,287,000.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาไฟฟ<ากำลัง
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1
2
3
4

27 ก.ย. 44
27 ก.ย. 44
27 ก.ย. 44
27 ก.ย. 44

6625-001-0001
6625-004-0001
6625-002-0001
7110-001-0002

5

27 ก.ย. 44

7110-013-0002

6

27 ก.ย. 44

6625-005-0004

7

27 ก.ย. 44

6625-005-0005

8
9
10

3 มิ.ย. 45
3 มิ.ย. 45
3 มิ.ย. 45

6625-005-0007
6625-005-0007
6625-005-0008

11

23 ก.ค. 45

6625-005-0009

12

23 ก.ค. 45

7110-013-0003

13

23 ก.ค. 45

6625-002-0002

14

23 ก.ค. 45

6625-002-0003

15

23 ก.ค. 45

7110-013-0003

16

23 ก.ค. 45

6105-004-0002

17

23 ก.ค. 45

6625-006-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ
ชุดประลองไฟฟTาและทดสอบ
ชุดฝ~กเครื่องมือวัดไฟฟTา
ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
800´1500´800
ชุดฝ~กวงจรไฟฟTา
ออสซิลโลสโคป 2 เสนภาพ ขนาด
DC-20 MHz
ชุดฝ~กนิวแมติกสเบื้องตน
ชุดนิวแมติกสไฟฟTา
ชุดฝ~กโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
ชุดฝ~กการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา รุYน
0402 Series
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
800´1500´800 มม.
ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา
ชุดทดลองเปŠนลำดับขั้น (PLC) รุYน
0111 Series
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
800´1500´800 มม.
มอเตอรกระแสสลับ 3 เฟส 2
ความเร็ว พรอมเบรก
ดิจิตอลมัลติเตอรแบบตั้งโต4ะ รุYน
1604

ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1
1
2
2

197,950.00
176,550.00
49,220.00
7,811.00

งปม.

10

25,680.00

งปม.

5

48,471.00

งปม.

5

24,075.00

งปม.
งปม.
งปม.

1
1
1

170,000.00
167,000.00
99,000.00

งปม.

5

18,725.00

งปม.

5

22,898.00

งปม.

1

49,220.00

งปม.

1

124,869.00

งปม.

5

22,898.00

งปม.

1

33,705.00

งปม.

5

29,960.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

3

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
7110-013-0003
800´1500´800 มม.
ออสซิสโลสโคป 2 เสน ภาพ ขนาด
6625-005-0005
DC-20 MHz
ชุดเครื่องฝ~กซYอมเครื่องใชไฟฟTา รุนY
6625-005-0013
0534 Series
ชุดฝ~กหมอแปลงไฟฟTา รุYน 0526
6625-005-0021
Series
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
7110-013-0001-5
800´1500´800 มม.
7110-013-0005- โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
10
800´1500´800 มม.
6625-005-0022 ชุดประลองไฟฟTาและทดสอบ
6625-005-0023 ชุดฝ~กเครื่องมือวัดไฟฟTา
7110-001-0005 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
6625-005-0024 ชุดฝ~กหาขอบกพรYองของแสงสวYาง

99

ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม.

5

22,898.00

งปม.

5

21,400.00

งปม.

1

164,994.00

งปม.

1

179,760.00

งปม.

5

17,548.00

งปม.

5

17,548.00

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1
1
2
1

170,000.00
150,000.00
7,200.00
35,000.00

ชุดทดลองเปŠนลำดับขั้น (PLC)
ชุดทดลองเซนเซอรทรานสดิวเซอร
ชุดฝ~กไมโครโปรเซลเซอรเบื้องตน
ชุดฝ~กไมโครโปรเซลเซอรทางไฟฟTา
เครื่องกำเนิดไฟฟTารถยนต 12 โวล
ชุดฝ~กหมอแปลงไฟฟTา
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพรอม
กลYองรับสัญญาณ
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1
1
1
1
10
1

110,000.00
90,000.00
38,000.00
48,000.00
33,000.00
160,000.00

งปม.

1

16,000.00

งปม.

1

7,500.00

โทรทัศนสี ขนาด 29 นิ้ว

บกศ.

1

9,100.00

บกศ.
บกศ.

8
1

29,000.00
21,293.00

งปม.

1

1,995,000.00

5975-007-0002

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บทียู
Projectot
ชุดฝ~กปฏิบัติการระบบติดตั้งไฟฟTา
หองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟTา
ชุดหองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟTา

งปม.

1

397,000.00

6730-001-0003

เครื่อง Visual

บกศ.

1

23,433.00

18

23 ก.ค. 45

19

23 ก.ค. 45

20

23 ก.ค. 45

21

23 ก.ค. 45

22

23 ก.ค. 45

23

7 ก.ค. 45

24
25
26
27

20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46

28
29
30
31
32
33

20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46

6625-005-0025
6625-005-0026
6625-005-0027
6625-005-0028
6625-005-0031
6625-005-0032

34

27 มิ.ย. 48

5821-005-0002

35

27 มิ.ย. 48

7710-013-0004

36

24 ม.ค. 50

37
38

15 มิ.ย. 50
28 ก.ค. 54

7130-005-0005
4120-001-0001
6730-001-0004

39

8 ก.ย. 54

5975-007-0002

40

20 มิ.ย.55

41

28 ก.ค. 54

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
42 19 ก.ย. 56
43

9 ก.ย.57

44
45
46

18 พ.ย. 57
25 ม.ค. 58
14 พ.ค. 58

47

5-Apr-61

48

23-Feb-61

3

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
6625-002-0006 หองปฏิบตั ิการทดสอบเครื่องเย็น
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL 24200
4120-001-0006
BTU
3413-001-0091 สวYางไฟฟTาโรตารี่
7440-001-0013 คอมพิวเตอรพรอมโต4ะและเกาอี้
6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
ชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟTา 300w AC
6625-002-0001
Machine
ชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟTา 300w DC
6625-002-0001
Machine
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ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม.

1

1,000,000.00

อุดหนุน

1

29,500.00

งปม.
อุดหนุน
บกศ

1
13
2

5,900.00
16,320.00
12,840.00

งบลงทุน

1

780,000

งบลงทุน

1

685,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกช/างกลโรงงาน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
25 ม.ค.43

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
5110-013-0001

กรรไกรโยกตัดโลหะตั้งพื้น

งปม.

1

70,000.00

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ

2

14 มิ.ย.44

3445-002-0001

เครื่องตัดโลหะแผYนตัดตรงเทาเหยียบ

งปม.

1

128,000.00

3
4
5
7
8
9

14 มิ.ย. 44
14 มิ.ย. 44
14 มิ.ย. 44
27 ส.ค. 45
27 ส.ค. 45
11 ธ.ค. 51

3441-005-0001
3449-003-0001
3441-006-0001
4710-007-0002
3438-009-0004
7440-001-0020

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
บกศ.

1
1
1
5
10
1

166,000.00
198,500.00
77,500.00
5,100.00
24,000.00
25,000.00

10

14 พ.ค. 52

3416-001-0001

บกศ.

2

200,000.00

11
12
14

20 มิ.ย. 53
2 ก.ค. 53
10 มิ.ย. 54

งปม.
อุดหนุน
บกศ.

6 มิ.ย. 55

2
1
1
1
1
1
1

250,000.00
24,900.00
25,000.00

15

6695-013-0001
4120-001-0017
4120-001-0009
4120-001-0012
5130-007-0001
3432-009-0001
5130-010-0002

16

17 ต.ค. 56

เครื่องพับกลYอง ขนาด 1200 มม.
แทYนขึ้นรูป STAKE
เครื่องมวนโลหะแผYน 1200 มม.
ทYอบรรจุแก4สอะเซทีลีน
เครื่องเชื่อมไฟฟTาแบบ AC 300A
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทYน
150 มม.
เครื่องทดสอบแรงดึง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ 20,000 BTU
ชุดตูเครื่องมือ 7 ลิ้นชัก
สวYานไฟฟTา ขนาด 13 มม.
เครื่องเชื่อมไฟฟTา
เครื่องพลาสมYาเอนกประสงค
เครื่องปริ้นเตอร ink tank Canon
MP-287

1

5,200.00

7430-008-0036

อุดหนุน

บกศ.

222,453.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

*

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
ที่
วัสดุ - ครุภัณฑ
17 14 พ.ค. 57 6730-001-0004
18

5 มิ.ย. 57

3416-001-0091

19
20
21

1 ก.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57

3417-001-0092
6730-001-0004
6730-004-0005

22

10 ก.พ. 58

3416-001-0092

23

10 ก.พ. 58

3415-001-0091

24

12 พ.ค. 58

3405-001-0092

25
26
27

14 พ.ค. 58
28 พ.ค. 58
25 พ.ค. 58

28

28 ก.ค. 59

29

26 มิ.ย. 60

6730-004-0004
3413-001-0091
5210-004-0091
3416-0010001/592-01
7110-007-0010015

30

11 ก.พ. 62

3416-101-0001

3

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทYน
150 มม.
เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอรแชล
เครื่องฉายเหนือศีรษะ
เครื่องฉายทึบแสง
เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทYน
125 มม
เครื่องเจียรนัยแบบตั้งพื้น
เครื่องเลื่อยสายพาน (ไม) พรอม
อุปกรณ
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องเจาะตั้งโต4ะขนาด 13 มม.
เวอรเนียรไฮเกจ ขนาด 500 มม
เครื่องกลึง (Lathe) รุYน : SL-410X4G
โต4ะเขียนแบบขนาด 60x100 cm
ปรับมุม 0.90 องศา
ครุภณ
ั ฑหองปฏิบัติการงานกลึง
เบื้องตนพรอมอุปกรณ

101

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม

1

12,000.00

อุดหนุน

1

247,000.00

งปม
บกศ.
อุดหนุน

1
1
1

397,550.00
15,000.00
20,000.00

งปม

2

124,000.00

งปม

2

21,400.00

งปม

1

246,100.00

บกศ
งปม
งปม

1
3
1

12,500.00
18,000.00
7,000.00

รายได

2

46,500.00

อุดหนุน

15

2,910.00

งบลงทุน

6

1,488,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาการบัญชี
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1
2

12.ก.ย.41
12.ก.ย.41

7430-001-0001
7430-001-0036

3

24 ส.ค. 51

7430-001-0005

4

24 ส.ค. 51

7430-002-0001

5
6
7
8

6 ม.ค. 53
14 ก.ค. 54
14 ก.ค. 54
28 ก.ค. 57

7730-005-0001
6730-004-0004
6730-001-0004
7440-001-0013

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องพิมพดีดภาษาไทย โอลิมเป„ย
เครื่องพิมพดีดอังกฤษ โอลิมเป„ย
เครื่องพิมพดีดภาษาไทย ยีห่ อ
โอลิมเป„ย แครYยาว 15 นิ้ว
เครื่องพิมพดีดอังกฤษ ยี่หอโอลิมเป„ย
แครYยาว 15 นิ้ว
ทีวีสี 29 นิ้ว
เครื่อง Visual
เครื่อง Projector
เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ Lemel

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม
งปม

35
35

11,000.00
11,000.00

บกศ

5

บกศ

5

11,000.00

บกศ
บกศ
บกศ
อุดหนุน

1
2
4
10

9,000.00
23,433.00
21,293.00
13,482.00

11,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

3

102

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
9
14 พ.ค. 57
10 14 พ.ค. 58

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
ชุดทดลองไฟฟTาอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
1

1

2

26 ม.ค. 47

26 ม.ค. 47

7440-009-0005

7440-009-0009

หูฟjง

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม
บกศ

งปม.

4

26 ม.ค. 47

24 ม.ค. 47

7440-009-0007

7440-009-0011

1

มัลติมิเตอร แบบอนาลอก

2

ชุดทดลองการอนุรักษพลังงาน

1

วงลอแม4กซเวลล
เซ็นเซอรจับเวลาแบบแสดงผลดวย
ตัวเลข
สวิทซปลYอยวัตถุ พรอมสายกด
แหลYงจYายไฟสำหรับตัวเซ็นเซอรจับ
เวลา

1
งปม.

จานกลมแบYงสเกล

1

ราคาหน/วย
ละ

หมายเหตุ

124,000.00

ศูนยวิทย

76,000.00

ศูนยวิทย

12,000.00

ศูนยวิทย

151,000.00

ศูนยวิทย

1
1
งปม.

1

สวิทซปลYอยวัตถุ พรอมสาย

1

ชุดทดลองแรง-การสั่น

1

แหลYงจYายไฟ ที่เหมาะสมกับชุดทดลอง
วงจรแปลงสัญญาณแบบ Bridge
rectifier ขนาด 3 VAC

1

มัลติมิเตอรแบบดิจติ อล

12,000.00
12,840.00

1

ชุดทดลองแมYเหล็ก
3

2
1

หมายเหตุ

1
งปม.

1

สายไฟสำหรับตYอวงจร

12

อุปกรณจับยึดวัตถุกับแทYงเหล็ก

4

ไมเมตรพรอมที่ยึดจับ

1

5

20 ส.ค. 50

7730-005-0006

โทรทัศนสี 29 นิ้ว จอแบน

บกศ.

1

9,900.00 หอง306

6

30 ม.ค. 52

7730-005-0009

โทรทัศนสี 29 นิ้ว

บกศ.

1

10,000.00 หองพักครู

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

3

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพรอม
5821-005-0002
กลYองรับสัญญาณ

7

5 ก.ค. 53

8

28 ก.ค. 54

6730-001-0003

9

28 ก.ค. 54

10

15 ส.ค. 54

103

ไดมาโดยวิธี จำนวน

ราคาหน/วย
ละ

หมายเหตุ

บกศ.

2

11,100.00

เครื่อง Visual

บกศ.

1

23,433.00

6730-001-0004

Projector

บกศ.

1

21,293.00 หอง 305

4120-001-0001

เครื่องปรับอากาศ

บกศ.

1

25,000.00 หองพักครู

อบจ.สระบุรี

1 หอง

4,954,000.00

อบจ.สระบุรี

1 หอง

5,000,000.00

ศูนยการเรียนรูวิทยาศาตรพื้นฐาน
ประกอบดวย
-โซนแสง
-โซนเสียง
-ชุดการแยกเสียง
-โซนแรงและการเคลื่อนที่
-โซนไฟฟTาและแมYเหล็ก
-โซนหนYวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
-โซนรYายกายสุขภาพ
-ระบบปรับอากาศ
ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
ประกอบดวย
-โซนสนุกคิดกับทฤษฎี
-โซนสนุกกับภาพมายา
-โซนสนุกกับสมาธิและการรับรู

11

24 ต.ค. 56

6930-004-0001

12

26 ก.ย. 57

6930-004-0002

13

26 ต.ค. 57

6730-004-0004

เครื่องฉายภาพทึบแสง

งปม.

14

21 พ.ค. 57

6730-001-0004

เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

งปม.

15

14 พ.ค. 58

6730-001-0004

เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

บกศ

16

14 พ.ค. 58

6730-004-0004

เครื่องฉายภาพทึบแสง

บกศ

1

12,500.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานประชาสัมพันธ
ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1
2
3
4

20 มิ.ย. 55
20 มิ.ย. 55
20 มิ.ย. 55
2 ส.ค. 56

5

17.พ.ค.59

6

17.พ.ค.59

7

12 ก.ย. 59

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

17 พ.ค. 62

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-010-0001
5965-001-0001
5965-001-0002
9905-011-0001
6720-001-0001592-01
6710-002-0001592-01
7110-0130001/592-01

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

Power Amp 250 watts
ไมคลอย (2 อัน)
ไมคลอย (2 อัน) พรอม AC-DC
หินอYอนปTายวิทยาลัย

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.

1
1
1
1

7,100.00
7,000.00
7,500.00
61,500.00

กลองถYายรูป

รายได

1

10,990.00

กลองวีดีโอ

รายได

1

9,990.00

โต4ะทำงานไมเขามุม

รายได

1

6,000.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานสวัสดิการ นักเรียน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
3510-001-0001 ตูซักผาหยอดเหรียญ
รายได
1

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ
ชำรุด

หมายเหตุ

13,268.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานแนะแนว
ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

19 พ.ย. 61

2

19 พ.ย. 61

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

1 มี.ค. 60

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-002-0001 โน4ตบุ4ค HP Corel3-7020U
เครื่องพิมพเอกสาร Brotherแบบ
7430-008-0002
inkjet Color

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

กยศ.

1

14,490.00

กยศ.

1

6,790.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานหลักสูตรระยะสัน้
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
3405-001เครื่องเลื่อยสายพานพรอมอุปกรณ
งปม
1
0001/602-01

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ
25,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
1
2

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานส/งเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7430-008เครื่องพิมพ Epson
31 ส.ค. 59
อุดหนุน
1
5,200.00 ชำรุด
0002/591-01 L220+inktank
4130-009-000331 ส.ค. 59
เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
รายได
1
23,900.00 ชำรุด
/592-01

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ ผูอำนวยการ
ลำดับที่
1
2
3
4
5

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7115-0069 ธ.ค. 52
0001/522-002
6 ม.ค. 53 7730-005-0001
4110-0018 ม.ค. 58
0001/592-01
13 ส.ค. 58 7110-013-0001
7105-00714 ม.ค. 59
0002/592-01

วัน เดือน ป*

6

19 ต.ค. 54

7

3 มี.ค. 60

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

ตูโชวชุดไมสัก

อุดหนุน

3

12,000.00

ทีวีสี 38 นิ้ว

บกศ

1

9,000.00

ตูเย็นหองผูบริหาร

รายได

1

5,800.00

โต4ะทำงานไมสัก

อุดหนุน

1

22,200.00

โซฟาหลุยส

รายได

1

49,532.71

อุดหนุน

1

30,000.00

รายได

2

6,500.00

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000
4120-001-0001 BTU
7115-006ตูไมกระจกเป€ดเก็บของ
0001/602/001

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานปกครอง
ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

31 ส.ค. 59

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
4130-009-0013เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
/592-11

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

รายได

1

ราคาหน/วยละ
23,900.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
1
2
3

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-00110 พ.ย. 54
เครื่องคอมพิวเตอรของงานวิจัย
อุดหนุน
1
0029
7430-008-00069 ก.ย. 59
เครื่องพิมพ Epson L220
รายได
1
592-01
4130-009เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
รายได
1
9 ก.ย. 59
0015/592-01

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

16 ก.ค. 58

2

12 ก.ย. 59

3

9 ก.ย. 59

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1
2

7 ก.ค. 55
14 มี.ค. 57

3

16 ก.ค. 58

4

20 ธ.ค. 58

5

9 ก.ย. 59

6

28 ธ.ค. 61

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

25,000.00
5,200.00
23,900.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ รองผูอำนวยการฝ@ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-001เครื่องคอมพิวเตอร
ผลิตผล
1
25,920.00
0003/594-02
7110-013-0001 โต4ะทำงาน
อุดหนุน
1
6,000.00
7430-008เครื่องพิมพ Epson L220+ink
อุดหนุน
1
5,200.00 ชำรุด
0004/591-01 tank
บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ รองผูอำนวยการฝ@ายวิชาการ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7105-007-0001 โซฟาไม
อุดหนุน
1
7110-013-001
โต4ะทำงานผูบริหาร
รายได
1
7440-001เครื่องคอมพิวเตอร
ผลิตผล
1
0002/594-01
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ
อุดหนุน
1
7430-008เครื่องพิมพ Epson L220+ink
อุดหนุน
1
0003/591-01 tink
7430-008เครื่องพิมพ HP Laserjet Pro
รายได
1
0001/611-01 M102a

ราคาหน/วยละ
15,000.00
6,000.00
25,920.00
25,000.00
5,200.00
4,560.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

2
3
4

9 มิ.ย. 58
20 ธ.ค. 58
30 ส.ค. 62

3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ รองผูอำนวยการฝ@ายบริหารทรัพยากร
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-013-0001 โต4ะทำงาน
รายได
1
7440-002-0001 โน4ตบุ4ก
อุดหนุน
1
7440-002-0002 คอมพิวเตอร (โน4ตบุ4ก)
รายได
1

ราคาหน/วยละ
6,000.00
25,000.00
31,900.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ประเภทที่ 9
ขอมูลจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลทัว$ ไป

ที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต
จั งหวั ด สระบุ รี ตั้ งอยู ภาคกลางของประเทศไทยซึ่ งตั้ งอยู ทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อของ
กรุงเทพมหานคร ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟ/ลิปดาเหนือ กับ ลองติจูดที่ 100 องศา 54
ลิปดา 35.58478 ฟ/ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย;ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตาม
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแมน้ำเจ?าพระยาแยกเข?า
แมน้ำป@าสักประมาณ 165 กิโลเมตร
เนื้อที่
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576.486 ตร.กม.หรือประมาณ 2,235,304 ไร คิดเปDนร?อยละ 0.70
ของพื้นที่ประเทศ
อาณาเขต
จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกล?เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอปากชอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ?านนา จังหวัด
นครนายก
ทิศใต
ติดตอกับอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน?อย อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอภาชี อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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แผนภูมิแสดงที่ตั้งและอาณาเขต

สักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดสระบุรีเปDนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ำที่ราบลุมภาคกลางรวมกับอีกสวนหนึ่งของทิวเขา
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นได?ชัด3ลักษณะ คือ บริเวณที่ราบ
ลุมบริเวณเขาหยอมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง
ลักษณะดิน
โดยทั่วไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปJง ที่มีการระบายน้ำเลวหรือคอนข?างเลวใช?ทำนาปลูก
ข?าว บางแหงมีชั้นของสารจาไรไซท;อยูตื้น มีปฏิกิริยาเปDนกรด ซึ่งเปDนพิษตอข?าว บางแหงอาจมีน้ำทวม
ทำให?ผลผลิตสูญเสีย สำหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดีและมีความลาดชันใช?สำหรับปลูกพืชไรและไม?
ผลบางแหงพบชั้นกรวดหนาแนนอยูตื้น และบางแหงถูกกัดกรอน สวนที่มีความลาดชันสูง ๆ จะเปDน
ภูเขาบางแหงพบชั้นหินพื้นอยูตื้น ซึ่งใช?เปDนที่ป@า

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ลักษณะภูมิอากาศ
จั งหวั ด สระบุ รี เปD น จั งหวั ด ที่ มี ลั กษณะอากาศแบบฝนเมื องร? อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna
Climate ,Aw) ระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน?อย
แห?งแล?งในฤดูหนาว และอุณหภูมิคอนข?างสูงในฤดูร?อนและคอนข?างจะหนาวเย็นในฤดูหนาวและมีฝน
ตกชุกในชวง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
อุณหภูมิ
จังหวัดสระบุรีเปDนจังหวัดในภาคกลางและอยูลึกเข?ามาในแผนดินปกติมีอุณหภูมิคอนข?างสูง จึงทำ
ให? อากาศร?อนอบอ?าวในฤดูร?อน สวนในฤดู หนาวไมหนาวจัดโดยมีอุณหภู มิเฉลี่ยตลอดป` 28-29องศา
เซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย23-24 องศาเซลเซียสเดือน
เมษายนเปDนเดือนที่มีอากาศร?อนจัดที่สุดในรอบป` สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม
ฝน
ซึ่งฝนที่ เกิดขึ้น ในจังหวัดสระบุรีสวนใหญเปDนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต?และรอง
ความ กดอากาศต่ำที่พัดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน โดยตลอดทั้งป`มีจำนวนวันฝน
ตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วันนอกจากนี้ในบางป`อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเข?ามาในบริเวณจังหวัด
สระบุรีหรือจังหวัดใกล?เคียง ทำให?มีฝนตกเพิ่มขึ้นได?อีก
สภาพการปกครอง การเมือง
ประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดสระบุรี ป, 2562
อำเภอ

จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
(ชาย)
(หญิง)
(รวมทั้งหมด)

อำเภอเมืองสระบุรี

51,550

61,337

118,887

119,026

อำเภอแกงคอย

44,583

49,856

94,439

100,869

อำเภอหนองแค

46,109

45,884

91,993

94,390

อำเภอวิหารแดง

13,886

18,981

32,867

38,841

อำเภอหนองแซง

5,158

7,619

12,777

15,932
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อำเภอ
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จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
(ชาย)
(หญิง)
(รวมทั้งหมด)

อำเภอบ?านหมอ

17,287

20,811

38,098

42,760

อำเภอดอนพุด

2,410

3,318

5,728

6,773

อำเภอหนองโดน

5,103

6,805

11,908

14,052

อำเภอพระพุทธบาท

24,666

31,197

55,863

64,870

อำเภอเสาไห?

13,373

16,115

29,488

33,854

อำเภอมวกเหล็ก

24,391

28,127

53,058

56,544

อำเภอวังมวง

8,851

9,875

18,726

20,103

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

15,198

18,156

33,354

36,996

รวม

273,105

318,081

591,186

645,010

ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 31 ธันวาคม 2562
ประชากร ณ เดื อ น มกราคม 2559 รวมทั้ ง สิ้ น 645,010 คน เปD น ชาย 273,105 คน
หญิง 318,081 คน สำหรับอำเภอที่ประชากรมากที่สุด ได?แก อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 118,887 คน
รองลงมา อำเภอแกงคอย จำนวน 94,439 คน และอำเภอหนองแค จำนวน 91,993 คน
หน0วยการปกครอง
จังหวัดสระบุรีแบงเขตการปกครองออกเปDน 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมูบ?าน
การปกครองสวนท?องถิ่น ประกอบด?วย
- องค;การบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
- เทศบาลเมือง 4 แหง
- เทศบาลตำบล 34 แหง
- องค;การบริหารสวนตำบล 70 แหง
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อำเภอ

เนื้อที่(ตร.กม.) ตำบล
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หมูบ?าน

เทศบาล
เมือง/ตำบล

อบต.

ชุมชน

1.เมืองสระบุรี

301.63

11

77

4

7

29

2.แกงคอย

801.16

14

117

2

11

16

3.หนองแค

262.87

18

181

4

15

20

4.วิหารแดง

204.50

6

54

1

5

-

5.หนองแซง

87.08

9

69

4

5

-

6.บ?านหมอ

203.58

9

79

6

4

-

7.ดอนพุด

58.71

4

28

2

6

30

8.หนองโดน

88.07

4

34

2

6

-

9.พระพุทธบาท

287.07

9

68

1

6

-

10.เสาไห?

111.81

12

102

1

3

-

11.มวกเหล็ก

681.44

6

80

1

1

-

12.วังมวง

338.00

3

31

3

1

-

13.เฉลิมพระเกียรติ

150.57

6

53

1

6

-

3,576.486

111

973

32

76

95

รวม

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระบุรี ณ ธันวาคม 2562
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การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู?แทนราษฎร ป` พ.ศ. 2558 แบงเปDน 4 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ?านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด
และอำเภอเสาไห?
เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแซง
เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังมวง และอำเภอแกงคอย
ตราสัญลักษณ3

ตราประจำจังหวัดสระบุรี
รูปมณฑป
หมายถึ ง สถานที่ อัน เปD น ที่ เคารพบู ช าสู งสุ ด ของชาวจั งหวั ด สระบุ รี และชาวไทยทั้ งประเทศ เปD น รู ป
มณฑปปลู กครอบรอยพระพุ ท ธบาทขององค; ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ? าตั้ งอยู ที่ วั ด พระพุ ท ธบาท
ราชวรมหาวิหารตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีดอกไม?ประจำจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกสุพรรณิการ3
ชื่อวิทยาศาสตร; Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg
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ตนไมประจำจังหวัด
ชื่อพรรณไม ตะแบกนา
ชื่อวิทยาศาสตร; Lagerstroemia floribund

ที่มาของขอมูล
- http://www.saraburi.go.th/web2/files/com_news_devpro/201908_e158e8c878b1e4c.pdf
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งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระทรวงศึกษาธิการ http://www.nci.ac.th

