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เอกสารเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นโดยงานศูนย์ข้อมลูการศึกษาเพือ่อาชีพและตลาดแรงงาน วทิยาลัยการอาชีพ 

บางละมุง ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ปรับลดข้อมูลบางส่วนและเพิ่มเติมส่วนทีพ่ิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ใน
การเก็บบันทกึไว้เป็นหลักฐาน หรือ พื้นฐานในการค้นคว้าต่อไป 

ข้อมูลที่ได้น ามาบรรจุไว้มีทัง้หมด 9 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการเรียน ข้อมูลงบประมาณการศกึษา ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลทางสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากงานต่างๆ ท่ี
เป็นเจ้าของเรือ่งทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ 

ศูนย์ข้อมูลฯ วทิยาลัยการอาชีพบางละมุง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทั้ง
แนะน าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาก าหนด
ทิศทาง จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว 

 
 

งานศูนย์ข้อมลูการศึกษาเพือ่อาชีพและตลาดแรงงาน 
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วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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ส่วนที่ 1 

   ข้อมูลสถานศึกษา 
 



นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

(นายวิจิตร ศรีสะอ้าน พ.ศ. 2550 - 2551 

1.  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ 

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

4.  กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และ

ท้องถิ่น 

6.  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษามุ่งหวัง

และต้องการให้

สถานศึกษาและ

หน่วยงานในสังกัดน าไป

ปฏิบัติและบูรณาการ 

การท างานร่วมกันเพื่อ

ก่อให้เกิดผลการ

ด าเนินงานที่เป็น

รูปธรรมตามแนวทาง

หลัก 12 ข้อ คือ 

1. การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนของ

อาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม 

3. การเทียบโอนประสบการณ์และ 

VQ คุณวุฒิวิชาชีพ และ

มาตรฐานอาชีพ ที่น าสู่การปฏิบัติ 

4. การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร 3 แนวทาง ( ผู้ใช้ ผู้ซ่อม 

ผู้สร้าง ) 

5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

ปฏิรูปวิธีสอบ 



นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษามุ่งหวัง

และต้องการให้

สถานศึกษาและ

หน่วยงานในสังกัดน าไป

ปฏิบัติและบูรณาการ 

การท างานร่วมกันเพื่อ

ก่อให้เกิดผลการ

ด าเนินงานที่เป็น

รูปธรรมตามแนวทาง

หลัก 12 ข้อ คือ 

6. ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม 

และสถานประกอบการ 

7. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

8. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 

9. คุณธรรมน าชีวิต 

10. ความมีประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการด้านการเงิน บุคลากร 

และพัสดุ 

11. วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

( ปวช 1 และ ปวส 1) 

12. การจัดการความรู้  



เป้าหมายและกลยุทธ์การอาชีวศึกษา 
1.ปริมาณ 

1.1 ยืดหยุ่น...เรียนได้ทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา 

1.2 มีรายได้ระหว่างเรียนมีงานท า 

1.3 เทียบโอนประสบการณ์ผู้ท างานในสถานประกอบการ 

1.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ เส้นทางอาชีพ 

1.5 ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

1.6 ประสานความร่วมมือกับ สพฐ. กศน. สกอ.3 

2. คุณภาพ 

2.1 สร้างภาพลักษณ์แห่งคุณภาพการอาชีวศึกษา 

2.2 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ  

   (เรียนรู้ และประเมินในสถานการณ์จริง) 

2.3 พัฒนามาตรฐานอาชีพ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

    และหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

2.4 สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  

    ชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

2.5 การจัดการความรู้วิชาชีพ (Knowledge Management) 

2.6 ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และงานบริการอาชีวะ 

2.7 ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและชุมชน 

3. บริการสังคม 

              3.1 พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

             Fix It  Center ถนนสายอาชีพ 

      3.2 เพิ่มวุฒิเกษตรกร 

       3.3 ต่อยอด OTOP 

       3.4 ฮาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดล้อม / พลังงาน) 

        3.5 อาชีวะรวมพลัง (อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน /ซ่อมสร้าง        

                              โรงเรียนบ้าน/ช่วยเหลือภัยพิบัติ)  

 

4.  สร้างผู้ประกอบการใหม ่

               4.1 สร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

        4.2 สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ 

        4.3 หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ 

                               (One College One Company) 

      ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 
1.มีความรู้ความสามารถทักษะ 
 วิชาชีพเฉพาะทาง 
2.มีทักษะพื้นฐาน : สื่อสารภาษา ICT 
 วิจัยแบบง่าย (คิดเป็น ท าเป็น) 
 การจัดการธุรกิจ 
(Business Plan) 
3.มีคุณธรรม จริยธรรม  
 และบุคลิกภาพ 
 



สนองความต้องการ 
ชุมชนท้องถิ่น 
(ช่างชุมชน) 

เป้าหมายการผลิตก าลังคนการอาชีวศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษา 

อาชีพอิสระ 

เพิ่มพูน 
ทักษะและ 

คุณวุฒิสูงขึ้น 

13 กลุ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย สถานประกอบการ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาคน  สังคม  และชุมชนที่มีคุณภาพ 

ผู้ใช้ 

ผู้ซ่อม 

ผู้สร้าง 



กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนอาชีวศึกษา 

นักเรียนมัธยม ประชาชน 
แรงงานในสถาน
ประกอบการ 

คนด้อยโอกาส    
คนพิการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
พิเศษ 

เรียนเป็นเรือ่ง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ 

College shop Social shop Enterprise shop 

เทียบโอนประสบการณ์ การสอนทางไกล 

สถานประกอบการ อาชีพอิสระ 

13 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

สนองความต้องการชุมชน
ท้องถิ่น ( ช่างชุมชน ) 

ศึกษาต่อ 

ใช ้
ซ่อม 
สร้าง 

VQ 2 
VQ 3 
VQ 4 
VQ 5 
VQ 6 
VQ 7 



นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 

1. การเพิ่มปริมาณผู้เรียน และสร้างระบบเทียบโอน 

2. การจัดการศึกษาดุงานในสถานประกอบการ  

    ส าหรับนักเรียน - นักศึกษาใหม ่

3.  การบูรณาการกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา  

    ส่งเสริมคุณธรรม และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สร้างความร่วมมือ และพัฒนาศูนย์ก าลังคนระดับจังหวัด 

●  จากการประชุมมอบนโยบาย ของ สอศ. ให้กับผู้อ านวยการ 404 แห่ง 
1 พฤษภาคม 2550 

 สจพ. พระนครเหนือ 



ยุทธศาสตร์และมาตรการการเสริมสร้างคุณธรรมให้
นักศึกษาอาชีวะ นโยบาย 

เร่งรัด ปฏิรูปการอาชวีะศึกษาโดย 
ยึดหลัก “คุณธรรมน าความรู้” 

สร้างความตระหนัก ส านึกในคุณค่า 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย  พัฒนานักเรียน 

นักศึกษาโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

เป้าหมาย 
พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดี   

มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์ 
และมีความรู้ทักษะอย่างแตกฉานในวิชาชีพ 
โดยผ่านกระบวนการศึกษา  พัฒนาและการ 

แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้
 

คุณธรรมน าความรู้ 

1.ปลูกจิตส านึก สร้างเจตคติ 
   ปรับพฤติกรรม 

3.เครือข่ายขยายผล 

4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

2.ปรับกระบวนการเรียนรู ้
หาต้นแบบสืบทอด 

4 ยุทธศาสตร์ 9 มาตรการ 

สร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาครู 

พัฒนาหลักสูตร สื่อ คู่มือ กระบวน 
การเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

สรรหาและประกาศยกยอ่งเชิดชู 

พัฒนาครู 

ขยายเครือข่าย 

เผยแพร่งานคุณธรรม น าความรู้ 

ส่งเสริมให้มีการก ากับและติดตาม 
ประเมินอย่างต่อเนื่อง 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมตามความต้องการ 

ของสถานประกอบการ 

1.ความมีวินัย 
ในตนเอง 

2.ความผูกพัน 

3.ความรับผิดชอบ 

5.ความรู้และ 
ทักษะวิชาชีพ 

4.มนุษย์สัมพันธ์ 



   

                                              
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้  
 พ.ศ. 2536   ได้รบัประกาศจดัตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ. 2537   เร่ิมก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2539   เปิดรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นแรก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบ  
                   การเรียนปกติ  4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง  
                   อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพาณิชยการ 
พ.ศ. 2540   เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชวีศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
                   (ปวช.)  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
พ.ศ. 2542   เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                   รุ่นแรก  1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี) และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา   
                   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย) 
พ.ศ. 2543   เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และนักเรียน     
                  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนยีบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี ้

       -  หลักสูตร ปวช.  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาคหกรรม  
                       (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

     -  หลักสูตร ปวส.  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา  
         ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) และ (การตลาด)  

 พ.ศ.2545   เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. 
 พ.ศ.2547   เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส. เปลี่ยนชือ่สถานศึกษาเป็น สถาบัน 
                                การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง   

พ.ศ.2551   เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  และนักเรียน 
                   นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี ้

- หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคนิค   
คอมพิวเตอร ์

- หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร ์สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 



   

พ.ศ. 2551   เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  สาขาวิชา คือ
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 

 ขนาดและท่ีตั้ง 
 

 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ตั้งอยู่เลขท่ี 15/ 17 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-222118, 038-221643 โทรสาร 038-221818 ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอบางละมุง สถานที่ใกล้เคียงบ้านสุขาวดี โรงแรมชลจันทร์ วัดจิตตภาวัน มีรถประจ าทางสายกรุงเทพ-
พัทยา รถประจ าทางสายชลบุรี-สัตหีบ รถประจ าทางสายกรุงเทพ-ระยอง และรถสองแถวสายศรีราชา-นา
เกลือ 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร ่ประกอบอาคารต่าง ๆ ดังนี ้ 
 

อาคารอ านวยการ  1 หลัง 
อาคารเรียน   2 หลัง 
อาคารโรงฝึกงาน  2 หลัง 
อาคารโรงอาหาร   1 หลัง 
อาคารศูนย์วิทยบริการ  1 หลัง 
อาคารพัสดุ   1 หลัง 
อาคารโรงพละศึกษา  1 หลัง 
บ้านพักผู้บริหาร   1 หลัง 
บ้านพักแบบแฟลต 6 ยูนิต 2 หลัง  (ครู-อาจารย์) 
บ้านแฝด   3 หลัง  (นักการภารโรง) 

 

แผนที่โดยสังเขป 
  
           บ้านสุขาวดี                 โรงแรมชลจันทร์           วัดจิตตภาวัน 

  
   
 

                            ไปพัทยา            ถนนสุขุมวิท                                                           ไปชลบุรี 
 

              
                                         

 
 

 
 

ไประยอง 

วิทยาลัยการอาชีพ
บางละมุง 



   
 

รายนามผู้บรหิารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
1. นายบรรพต           ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการ พ.ศ.  2536 - 2540         
2. นายวัลลภ              สายพานิชย ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 
3. นายสมคิด             อ่วมเพ็ง ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2546 - 2547 
4. นายวินิจ                พงษ์ประจักษ ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2547 - 2550 
5. นายจิระ                 เฉลิมศักดิ ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 

 
 
  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีสภาพชุมชนโดยทั่วไป อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้นประชากรในเขตอ าเภอบางละมุงส่วนใหญ่ อยู่ในภาคการใช้แรงงาน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ 
สถานที่ส าคัญในชุมชน ได้แก่ วัดหนองเกตุใหญ่ วัดสุทธิวราราม วัดจิตตภาวัน ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง 
สถานีต ารวจอ าเภอบางละมุง สถานีอนามัยวัดหนองเกตุใหญ่ โรงพยาบาลบางละมุง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์
พิทยาคาร โรงเรียนบางละมุง เป็นต้น 
 
  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
 

 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน และประสานงานด้านการเรียนการ
สอนกับวิทยาลัยฯ ตลอดปี โดยในปีการศึกษา 2549 นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี เข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการ จ านวน 154 แห่ง   และปีการศึกษา  2551 เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ จ านวน 320 
แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

พ.ศ. 2540   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดษิฐ์จากของเหลือใช้ ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2540  

พ.ศ. 2540   ได้รับโล่ท่ีระลึก ผู้มีอุปการคุณในการจัดงานชุมนุมลูกเสอื เนตรนารีวิสามัญ  
พ.ศ. 2542   ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รักในหลวง  
                    ห่วงลูกหลาน รว่มกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคดิ ทุกชีวิตปลอดภัย 
พ.ศ. 2542   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ในงานอีเทค แฟร์ โรงเรียน 

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน 
เยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับ ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 12 

พ.ศ. 2543   ได้รับเกียรติบัตร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล จตุรมิตรคัพ ครั้งที่ 1  
                   ณ สนามกีฬาโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 
พ.ศ. 2543   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชา คหกรรม ศิลปกรรม 

และพาณิชยกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 52 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2543   ได้รับเกียรติบัตร 3rd  HONDA ECONO POWER CONTEST THAILAND From  MR. 

Ko Yamaguchi President A.P. Honda Co.,Ltd. 
พ.ศ. 2544   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย ์

(การประกวด CD-ROM Multimedia เรื่อง 12 ปี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กรม
อาชีวศึกษา) ระดับภาคตะวนัออก 

พ.ศ. 2545   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา 
การอนุรักษ์เพลงไทย ภายใต้โครงการส านึกในชาตนิิยม 

พ.ศ. 2545   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ราคาไม่เกิน 3,000 บาท เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2545   ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทกัษะนักศึกษา
ช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียน 

พ.ศ. 2545   ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนการจัดนทิรรศการทางวิชาการและงาน 65 ปี สัตหีบ-
สิงห์สมุทร 

พ.ศ. 2545   ได้รับเกียรติบัตร สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์ผ้าไทย เทดิไท้ราชินี โดยแต่งกายดว้ยผ้า
ไทยอย่างต่อเนื่อง จากส านกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รว่มกับโรงงาน 
ยาสูบ กระทรวงการคลัง 

 

เกียรติประวัติส าคัญของวิทยาลัยที่ได้รับ 



   

พ.ศ. 2546   ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนและเปน็ก าลังส าคัญในการจัดงานมหกรรมรวมพลัง
สร้างสุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเส้ือเหลือง 

พ.ศ. 2547   ได้รับโล่แสดงความขอบคุณที่ให้ความรว่มมือและสนับสนุน โครงการบูรณาการพันธ
กิจ และทรัพยากร เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของอุตสาหกรรมเป้าหมายยุค ICT  
โปรแกรม สร้างผู้เชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต (Expert Plus)  

พ.ศ. 2547   ได้รับโล่เกียรตคิุณ น านักเรียน นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการ (รักษ์โลก รักธรรมชาติ ร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด) เพื่อนชว่ยเพื่อน ณ กองพันสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก กองพลนาวิก
โยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

พ.ศ. 2548   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้อ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาชีพ ภาค
ตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การแข่งขันกีฬารกับี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา โครงการกฬีา
อาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รว่มกับสมาคมรักบี้
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

พ.ศ. 2548   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระดับภาคตะวันออก -
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2548  

พ.ศ. 2548   ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงาน ระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่น
ใหม่ เทิดไท้ มหาราชันย์ ประจ าปีการศกึษา 2548  

พ.ศ. 2549   ได้รับทุนการศกึษา อัจฉริยะอาชีวะ บริษัท TOYOTA เป็นผู้มอบทุนการศึกษา  
                   และพัฒนาจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์  

     - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ TOYOTA  
      - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการ ข่าวเด็ด 
      - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ITV 
พ.ศ. 2549   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศกึษา โครงการ

ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนยค์อมพิวเตอร์สตาร์ 
พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Cheer Leader Pattaya Championship 2006 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ To Be Number One งานป้องกันและบ าบัดการติดสาร
เสพติด 

พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พทุธศักราช 2550 ช่ือโครงการน้ ามะพร้าวอ่อนมีผลต่อการ
งอกของเมล็ดผักขม 



   

พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พทุธศักราช 2550 ชื่อโครงการชุดไฟฟ้าเอนกประสงค์แบบ
พอเพียง 

พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่ม
อาชีวศึกษาจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2550 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่ม
อาชีวศึกษาจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2550 ประเภทผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป 

พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่ม
อาชีวศึกษาจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2550 ประเภทผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป 

พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาฟุตซอลหญงิ ในการแข่งขนักีฬาอาชวีศึกษา ระดับ 
       อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภทกีฬาฟุตซอลหญงิ ในการแข่งขนักีฬาอาชวี 
       ศึกษา ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุร ี
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 ประเภทกีฬาตะกร้อหญงิทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขนั 
       กีฬาอาชีวศกึษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
       ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทมีชุดหญิง ในการแข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทมีเดี่ยวชาย ในการแข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา 
        ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกร้อทมีชุดชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา ระดับ 
        อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา  
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา   
        ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา  



   

 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา   
             ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา   
            ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาวิ่งข้ามร้ัว 110  เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา   
       ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวิ่งข้ามรัว้ 110  เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
       ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ในการแข่งขนักีฬาอาชวี 
        ศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ในการแขง่ขันกีฬาอาชวี 
        ศึกษา ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุร ี
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
        ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 ประเภทกีฬากอล์ฟบุคคลหญิง ในการแข่งขันกฬีา 
        อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชวีศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรุี 
 พ.ศ. 2551   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภทกีฬากอล์ฟทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬา       

      อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            นายจิระ เฉลิมศักดิ ์
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 
 
 
 
 
 

            นายสมบัติ อ  าสาริกา                 นายธนรัตน์ ทองหยัด 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา                              รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

 
         นางอารีย์ พงษ์สมบูรณ์        นายวิทยา อินสว่าง 

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    



  

 

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
 

นายจิระ เฉลิมศักดิ ์

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพฒันาการศึกษา 

 

นายสมบตัิ อ  าสาริกา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

นายธนรัตน ์ทองหยัด 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

นายวิทยา อินสว่าง 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 

นางอารีย์ พงษส์มบูรณ์ 



 

 

 

 
 

ปรัชญาของสถานศึกษา 
“คุณธรรมเยี่ยม  เปี่ยมวิชา  พัฒนาอาชีพ” 

 

วิสัยทัศน ์

มุ่งม่ันผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกึง่ฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ที่  

พันธกิจ 

1. การเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่จงัหวัดชลบุรีและของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
นักเรียน นักศกึษา ครู บุคลากรของวิทยาลยัฯ เป็นคนดีของสังคม  

3. พัฒนาความรว่มมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนฝีมือแรงงานอย่างเปน็ระบบในทุกระดับ  

4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชวีศึกษา  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีน นักศึกษามีงานท า และมคีวามรู้ความสามารถในการเป็น

ผู้ประกอบการได ้ 

 

 

 

 

 
 

สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษา 



นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง
หน.งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล

นายณรงค์เวทย์  ดวงดารา

นางสาววัชรีวรรณ  นาคพงศ์ นางอัญชลี  บุญก่อ

หน.แผนกวิชาการบัญชี

หน.แผนกวิชาการขายและการตลาด
นางสาวอรพินท์  อ๊ึงเจริญ

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเรณู  ผลพฤกษ์รัตน์

นางพรจรี  พูลศิริ นายธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์ว่าที่ ร.ต.อรรถพันธ์  พงษาพันธ์
หน.แผนกวิชาการโรงแรม หน.แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม นายจารึก  จารุมิตร นายประยูน  เดือนเพ็ง
หน.งานบริหารงานทั่วไป หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด หน.แผนกวิชาโละการ

นายนพรัตน์  กล่ินหอม นายธรรมนูญ  ธีระมรรคนางสาวสมฤทัย     บุญก่อ นายธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์ นายจีราศักดิ ์ วุฒิศรีศิริพร นางประรินญา   ว่องไว นางสาวภคมน  หวังวัฒนกูล
หน.แผนกเคร่ืองกล หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานหน.งานบัญชี หน.งานพัสดุอาคารสถานที่ หน.งานความร่วมมือและบริการชุมชน หน.งานตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ หน.งานแนะแนวและสวัสดิการศึกษา

หน.งานฟาร์มและโรงงาน

นายธนเศรษฐ  สุขสว่าง นายสง่า  คูค านายเขมชาติ   ปริปุรณะนางนริสรา     บุตรวงษ์ นางสาวธนภรณ์  ศิลาราช นางสาวอารีรัตน์     เป็นสุข นางสาวอัญชลี  บุญก่อ

นางอารีย์  พงษ์สมบูรณ์ นายธนรัตน์  ทองหยัด นายสมบัติ  อ่ าสาริกา นายวิทยา  อินสว่าง

หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์หน.งานปกครองหน.งานการเงิน หน.งานบุคลากร หน.งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
นำยจิระ  เฉลิมศักด์ิ  

                             วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง
                            แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน. งานทะเบียน
นางสาวพิมพณราภรณ์  วรรโณทยาน

หน.งานกิจกรรม
นายนที  ลอยเฆม

หน.งานวิจัยและมาตรฐาน

หน.แผนกวิชาเกษตรกรรม

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท

หน.แผนกวิชาชีพระยะสั้น

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2551



 

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางอารีย์  พงษ์สมบูรณ์ 

 
 

นา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายธนรัตน์  ทองหยัด 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
นายสมบัติ  อ่ าสาริกา 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายวิทยา  อินสว่าง 

งานการเงิน 
นางนริสรา  บุตรวงษ์ 

งานบุคลากร 
นางสาวธนภรณ์   ศิลาราช 

 

งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
นายธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์ 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวศุภนาถ  โขนแจ่ม 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายจารึก  จารุมิตร 

 

งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นางสาวอัญชลี  บุญก่อ 

งานความร่วมมือและบริการชุมชน 
นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 

งานปกครอง 
นายเขมชาติ  ปริปรุณะ 

งานแนะแนวและสวัสดีการศึกษา 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนกูล 

งานกิจกรรม 
นายนที  ลอยเมฆ 

งานตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ 
นางประรินญา  ว่องไว 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาววัชรีวรรณ  นาคพงศ์ 

 

งานบัญชี 
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ประเมินผล 

นายณงค์เวทย์  ดวงดารา 

งานวิจัยและมาตรฐาน 

ว่าที่ ร.ต.อรรถพันธ์  พงษาพันธ์ 

งานทะเบียน 

นางสาวพิมพณราภรณ์  วรรโณทยาน 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 
 

 

                                     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นายจิระ       เฉลิมศักดิ์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชพีบางละมุง 

    

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

นายสมบัติ   อ  าสาริกา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

นายธนรัตน์   ทองหยัด 

รองผู้อ านวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางอารีย์   พงษ์สมบูรณ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวิทยา   อินสว่าง 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 



  

 

แผนภูมิบริหาร   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

นายธนรัตน์   ทองหยัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางอารีรัตน์   เสียงเพราะ 

งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ 

นางประรินญา  ว่องไว 

งานตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ 

นายจีราศักดิ์   วุฒิศรีศิริพร 

งานความร่วมมือและบริการชุมชม 

นางสาวอัญชลี   บุญก่อ 

งานฟาร์มและโรงงาน 



 

แผนภมูิบริหาร ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมบัติ  อ ่าสาลิกา 
รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

นายเขมชาติ  ปริปุรณะ 

งานปกครอง 

นายนที   ลอยเมฆ 

งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา 

นางสาวภคมน   หวังวัฒนกูล 

งานแนะแนวและสวัสดีการศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.อรรถพันธ์   พงษาพันธ์ 
งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 



 

 

แผนภูมิบริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

นางอารีย์  พงษ์สมบูรณ์ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวธนภรณ์  ศิลาราช 

งานบุคลากร 
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

การบัญชี 

นายธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์ 
งานพัสดุและอาคารสถานที่ 

นางสาวศุภนาถ  โขนแจ่ม 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

นายจารึก   จารุมิตร 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางนริสรา  บุตรวงษ์ 
งานการเงิน 



 

แผนภูมิบริหาร  ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิทยา   อินสว่าง 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวพิมพ์ณราภรณ์   วรรโณทยาน 

งานทะเบียน 

นายณงค์เวทย์      ดวงดารา 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอนและประเมินผล 

นายธนเศรษฐ   สุขสว่าง 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

นายสง่า   คูค า 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายนพรัตน์   กลิ่นหอม 

แผนกวิชาช่างเครื่องกล 

 

นายประยูร   เดือนเพ็ง 
แผนกวิชาโลหะการ 

นายธรรมมนูญ  ธีระมรรค 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นางอัญชลี  บุญก่อ 

แผนกวิชาเกษตรกรรม 
นางสาววัชรีวรรณ   นาคพงศ์ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นางสาวบศุรินทร์  บุญก่อ 

แผนกวิชาการโรงแรม 
 

นางสาวอรพินท์   อึ๊งเจริญ 

แผนวิชาการขายและการตลาด 
 

นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 
แผนกวิชาการบัญชี 

นางสาวชูศรี   เกลียวสกุลโกวิท 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
. 
 

 

 

 

นายธีรพงศ์  บวรสุขวัฒน์ 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว 

นายสมนึก  บุญช่วยชาติ 
แผนกวิชาชีพระยะสั้น 



 

 
 
 
1.  ปีแห่งการท างานร่วมกับสถานประกอบการ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอย่างใกล้ชดิทั้งในระดับ สอศ. 

อศจ. และสถานศึกษา (ระดบัภาค จัดประชุมสัมมนาไปแล้วที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวัด
มหาสารคาม ส่วนภาคอื่น ๆ ต้องแล้วเสร็จก่อนธันวาคม 2550ระดับชาติ จัดประชุมสมันาระหว่างงานที่
เมืองทองธานี) 

2.  เน้น อศจ. เข้มแข็ง 
3.  ปรับบทบาทของสถานศึกษาและวธีิการท างานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนและสถานประกอบการ 
4.  การประชุมคร้ังนี้ให้ความส าคัญกับการน านโยบาย และผลจากการประชุมไปวางแผนรวมทั้งการ

ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในนโยบาย 12 ข้อ ประกอบด้วย 
4.1- การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.2- การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม 
4.3- การเทียบโอนประสบการณ์ คุณวุฒิวชิาชีพและมาตรฐานอาชีพทีน่ าสู่การปฏิบัติ 
4.4- หลักสูตร 3 แนวทาง (ใช้ ซ่อม สร้าง) 
4.5- ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
4.6- ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ                                                                                                                          
4.7- การสร้างผู้ประกอบการใหม ่
4.8- การพัฒนาอาชีพแบบบรูณาการ 
4.9- คุณธรรมน าวิชาชีพ4.10- ประสิทธิภาพการบริหารจดัการการเงิน และบุคลากร              
4.11- การศึกษาดูงานนักศึกษา (ปวช.1 และ ปวส.1)     
4.12- การจัดการความรู ้ 

                                                                                                                           

       
 



 
 

 

ส่วนที่ 2 
  

     ข้อมูลบุคลากร 
 

 

 



               ข้อมูลบุคลากร 
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.  นายจิระ เฉลิมศักดิ ์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2.  นายธนรัตน์ ทองหยัด   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  3.  นายสมบัต ิ อ  าสาริการ   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  4.  นางอารีย ์ พงษ์สมบูรณ ์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  5.  นายวิทยา  อินสว่าง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา 
  1. ผู้บริหาร     5 อัตรา 
  2. ข้าราชการครู     9 อัตรา 
  3. ครูไปช่วยราชการ    2 อัตรา 
  4. พนักงานราชการ    12 อัตรา 
  5. ครูจ้างสอน     54 อัตรา 
  6. อาจารย์พิเศษ     4 อัตรา 
  7. ลูกจ้างชั วคราว    53 อัตรา  

    รวมจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  139   อัตรา     
              

 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรของสถานศึกษา 

4%

7%

1%

2%

12%

40%

3%

31%

ผู้บริหาร

ขา้ราชการครู

ครูช่วยราชการ

ครูไปช่วยราชการ

พนักงานราชการ

ครูจา้งสอน

อาจารย์พิเศษ

ลูกจา้งช่ัวคราว

 
 
 



        บุคลากรวิทยาลัยการอาชพีบางละมุง 
 

หัวหน้างานต่างๆ   
 

นางนริสรา   บุตรวงษ ์  หัวหน้างานการเงิน 

นางสาวธนภรณ ์   ศิลาราช   หัวหน้างานบคุลากร 
นางอารีรัตน์   เสียงเพราะ  หัวหน้างานงบประมาณและสารสนเทศ 
นางสาวอัญชล ี   บุญก่อ   หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

นายเขมชาต ิ   ปริปรุณะ  หัวหน้างานปกครอง 
นายธนเศรษฐ   สุขสว่าง   หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายสง่า    คูค า   หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นางสาวสมฤทัย   บุญก่อ   หัวหน้างานบญัช ี
นายธีรพงศ ์   บวรสุขวัฒน ์  หัวหน้างานพสัดุอาคารสถานที  
นายจีราศกัดิ ์   วุฒิศรีศิริพร  หัวหน้างานความร่วมมือและบริการชุมชน 

นางประรินญา   ว่องไว   หัวหน้างานตลาด การค้า และประกอบธรุกิจ 
นางสาวภคมน   หวังวัฒนกูล  หัวหน้างานแนะแนวแบะสวัสดิการศึกษา 
นายนพรัตน ์   กลิ นหอม  หัวหน้าแผนกเครื องกล  

นายธรรมนูญ   ธีระมรรค  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

นางสาวศุภนารถ   โขนแจ่ม  หัวหน้างานบริหารงานทั วไป 

นายจารึก   จารุมิตร   หัวหน้างานวทิยาบริการและห้องสมุด 
นายนท ี    ลอยเฆม   หัวหน้างานกิจกรรม 

นายประยูน   เดือนเพ็ง  หัวหน้าแผนกวิชาการโละการ 
นางสาวชูศร ี   เกลียวสกุลโกวิท   หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ว่าที  ร.ต.อรรถพันธ์  พงษาพันธ ์  หัวหน้างานวิจัยและมาตรฐาน 

นางสาวบุศรินทร ์  บุญก่อ   หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

นายธีรพงศ ์   บวรสุขวัฒน ์  หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที ยว 
นางสาวอรพินท์   อึ๊งเจริญ   หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด 
นางสาววัชรวีรรณ  นาคพงศ ์  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
นางอัญชลี   บุญก่อ   หัวหน้าแผนกวิชาการเกษตรกรรม 

นางสาวปิ่นมณ ี   เจริญคลัง  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญช ี
นายณรงค์เวทย ์   ดวงดารา  หัวหน้างานพฒันาการเรียนการสอนฯ 
นาวสาวพิมพณราภรณ์  วรรโณทยาน  หัวหน้างานทะเบียน 

 



ข้าราชการครู 
นางสาววัชรวีรรณ  นาคพงษ ์   หัวแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
นางสาวพิมพณ์ราภรณ ์  วรรโณทยาน   หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวธนภรณ ์   ศิลาราช     หัวหน้างานบคุลากร 
นางนริสรา บุตรวงษ ์    หัวหน้างานการเงิน  
      ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกวิชาผ้าฯ 
นายสมนึก บุญช่วยชาต ิ    หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื องแต่งกาย 
นางสาวชูศร ี เกลียวสกุลโกวิท   หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายธีรพงศ ์ บวรสุขวัฒน ์   หัวหน้างานพสัด ุ
นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล   หัวหน้างานแนะแนว 
นายวุฒิชัย   ขมพลกรัง   อ.ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ 
 

ครูไปช่วยราชการ 
นายอดิศักดิ ์    สมแสน    (หมายเหตุ ไปช่วยราชการ วท.ชลบุรี) 
นางสาวอรนุช   กาโจทย ์   ไปช่วยราชการ วก.เกาะคา 
 

พนักงานราชการ 
นายนพรัตน์   กลิ่นหอม    หัวหน้าแผนกวิชาเครื องกล 
นายจีราศกัดิ ์   วุฒิศรีศิริพร   หัวหน้างานความร่วมมือและบริการชุมชน 
            ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม(ด้านองค์กรวิชาชีพ) 
นายณงค์เวทย ์   ดวงดารา   หัวหน้างานพฒันาการเรียนกาสอนฯ 
ว่าที  ร.ต.อรรถพันธ์  พงษาพันธ ์   หัวหน้างานวิจัยมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวอรพินท์   อึ๊งเจริญ    หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
นางสาวบุษรินทร ์  ร้อยแก้ว    ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 

(งานลูกเสือและสวัสดิการพยาบาล) 
นางสาวศุภนารถ   โขนแจ่ม   หัวหน้างานบริหารทั วไป 
นางสาวปิ่นมณ ี   เจริญคลัง   หัวหน้าแผนกวิชาบัญช ี                 

ผู้ช่วยงานการตลาดการค้าฯ (กิจการสหกรณ)์ 
นางอารีรัตน์   เสียงเพราะ   หัวหน้างานแผนงบประมาณและข้อมูลฯ 
นางประรินญา  ว่องไว    หัวหน้างานการตลาด การค้าฯ   

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
นางสาวสมฤทัย   บุญก่อ    หัวหน้างานบญัช ี
นางสาวจงรักษ์   ชูจันทร ์    ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอนฯ 



ครูจ้างสอน 
นางสาวอัญชล ี   บุญก่อ    หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรกรรม  
นายชาตร ี   ม่วงเขาแดง   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
นางวรินทร   ม่วงเขาแดง   อ.ประจ าแผนกสามัญสัมพันธ ์

ผู้ช่วยงานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี ยม   ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
                        ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน 
นางสาวสายฝน   พยอม    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
นางสาวขวัญเรือน  หลงทอง   ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวเทียนรุ่ง   เรืองอิทธินันท์   ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางพลอยพูลศิร ิ   ดีนอก    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
นางจินตนา   จินดาศร ี   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 
นายมกรานนท์   โพธิ์ชัย    อ.ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวสมคิด   หมั นหาด ี   หัวหน้างานบริหารทั วไป 
นางสาวสุจิตรา   นาชัยทอง   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
นางพนิดา   บุญเรือง    ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงบประมาณฯ 
นางสาวบุศรินทร ์  บุญก่อ    หัวหน้าแผนกการโรงแรม 
นางสาววริทธน์ันท ์  สมัครการ   ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวธนเศรษฐ  สุขสว่าง    หัวหน้าสาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง 
นางสาวเอ็นด ู   มังกรแสงแกว้   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูฯ 
นายวรวุฒ ิ   ชุมวิโรจน ์   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมดุ 
นายพสุธันย ์   ตันยะกุล   อ.ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ 
นายเทิดศักดิ ์   แก้วคงคา   อ.ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ 
นายกิตตินนท ์   ปรีชาเชาว ์   อ.ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้  
นายฐปกร   รักษาศีล   อ.ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้  
นายสง่า    คูค า    หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
        ผู้ช่วยงานแผนงบประมาณฯ (ศูนย์ข้อมูล)    

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
นายอ านาจ   วงศ์ศุภชัยนิมติ   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

ผู้ช่วยหัวหน้าวิชาอิเล็กทรอนิกส ์   
นางทัศนีย ์   วงศ์ศุภชัยนิมติ   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและมาตรฐานการศกึษา 
นายจารึก   จารุมิตร    หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวดรุณ ี   สุธาอรรถ   ผู้ช่วยงานการตลาดการค้าและประกอบธรุกิจ 



นางสาวสุดารัตน์   สุจริต    ผู้ช่วยงานความร่วมมือและบริการชุมชน 
นางศศิธร   โพนเงิน    ผู้ช่วยงานความร่วมมือและบริการชุมชน 
นายเดชา   เฉยพันธ ์   อ.ประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
นายสมหมาย   สมแก้ว    ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่  
นายยงยุทธ   ช่างประเสริฐ   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองแผนกช่างยนต ์
นายชโลมพร   แน่นหนา   ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
นางสาวสิรัชชา   ฉัตรปิยปัญญา   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
นายกิตติศักดิ ์   ทรหด    อ.ประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
นายพงศ์ศักดิ ์   พวงอุดม   อ.ประจ าแผนกช่างยนต ์
นายณัฐพงษ ์   ประกอบธรรม   อ.ประจ าแผนกช่างยนต ์
นายประยูน   เดือนเพ็ง   หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
        ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
นายมินทร์ชยั   สายแก้ว    หัวหน้าคณะวิชาโลหะการ 
นายกิตติพันธ ์   ศรีเสมอ    หัวหน้างานอาคารสถานที  
นายธรรมนูญ   ธีระมรรค   หัวแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายนท ี    ลอยเมฆ    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรยีนนักศกึษา 
นายสุริยา   สวัสดิ์นพรัตน ์   อ.ประจ าแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
นายอมร    นัทธีประเสริฐ   หัวหน้างานเทยีบโอนประสบการณ ์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
นายเขมชาต ิ   ปริปุรณะ   หัวหน้างานปกครอง    

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ 
นางสาวปาริชาติ   เครื องวงษ ์   อ.ประจ าแผนกการบัญช ี
นางสาวประภาภรณ ์  วุฒิฐานจ าเริญ   อ.ประจ าแผนกสามัญสัมพันธ ์
นางสาวสุภาภรณ์  สุขธนารักษ์   อ.ประจ าแผนกการโรงแรม 
นางปราณ ี   ค าพุ่ม    อ.ประจ าแผนกการโรงแรม 
นางสาวกรองกาญจน ์  ถาวรวัฒนเจริญ   อ.ประจ าแผนกการโรงแรม 

 
อาจารย์สอนพิเศษ 

 
นางสาวชลัดดา   ยิ้มเยื้อน    อ.ประจ าแผนกวิชาคหกรรม 
นางสาวสมภักดิ์   โอวาท    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย 
นางพรรษมณฑ์   ชินวุฒอัคคกิตติ์   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาตัดผม 
Mr.Miukey   Comiso    อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 
Miss Yang   Cin    อาจารย์สอนภาษาจีน 



ลูกจ้างชั่วคราว 
 

นางสาวกนกกร   สุวรรณทีป   เจ้าหน้าที งานทะเทียน 
นางสาววาสนา   มลสุวรรณ   เจ้าหน้าที งานสารบรรณ  
นางกาญจนา   คงเจริญ    เจ้าหน้าที งานบัญช ี
นางสาวสุพรรณ ี   พิมพ์หน ู   เจ้าหน้าที งานบุคลากร 
นางสาวอัมพาพร  ศศิวัฒนพร   เจ้าหน้าที งานเอกสารงานพิมพ์ 
นางระพินนาถ   จุลเสวก    เจ้าหน้าที งานทะเบียน 
นางสาวอรวรรณ   เกตุโชต ิ   เจ้าหน้าที งานห้องสมุด 
นางสุชีรา   หะสิตะ    เจ้าหน้าที งานกิจกรรม 
นางสาวกุลธิดา   รื นอารมณ ์   เจ้าหน้าที งานแนะแนว 
นางรงัสิมันตุ ์   ลุนไธสง   เจ้าหน้าที งานแผนฯ 
นางสุกัญญา   บุญก่อ    เจ้าหน้าที งานพัสดุ 
นางสาวสุธีรา   ภูรยานันท ์   เจ้าหน้าที งานทวิภาค ี
นางสาวประจนิดา  ลือโลก    เจ้าหน้าที งานพัสดุ 
นายอาทิตย ์   เวียงแก้ว   เจ้าหน้าที งานสหกรณ์และการค้าการตลาด 
นางสาวกันติศา   เวียงสงค์   เจ้าหน้าที ประชาสัมพันธ ์
นายเจตติพล   แซ่แต ้    เจ้าหน้าที งานสื อการเรียนการสอน 
นางสาวสุรีรัตน์   ปรีชาเวทย ์   เจ้าหน้าที งานทะเบียน 
นางสาวพิมพพ์รรณ  ปราดเปรื อง   เจ้าหน้าที งานสารบรรณ 
นางสาวพัชรวรรณ  พงษ์สมบูรณ ์   เจ้าหน้าที งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวณัฎฐราวรรณ  ต้นพนม    เจ้าหน้าที งานวัดผล 
นางทิพย์ธนกาญจน ์  ขุนนาแก้ว   เจ้าหน้าที งานพยาบาล 
นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ทอง   เจ้าหน้าที งานศูนย์ข้อมูล   
นางสาวสุจา   สุขฟอง    เจ้าหน้าที งานฟาร์มและโรงงาน 
นางสาวผกาวรรณ  บุญเสมอ   เจ้าหน้าที งานพัฒนาการเรียนการสอนและ   

ประเมินผล 
นางสาวภัทราวดี   สมบูรณ์    เจ้าหน้าที งานพัสดุและอาคารสถานที  
นางสาวันสิร ิ   บ้านใหม ่   เจ้าหน้าที งานกิจกรรม 
นางสาววิสุทธโิฉม  บุญน้อม    เจ้าหน้าที งานสื อการเรียนการสอน 
นางวรรณฤด ี   พวงอุดม   เจ้าหน้าที งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวธภัทร   ปวรจิรภัทร   เจ้าหน้าที งานปกครอง 
นายสนิท   ยิ้มกลาง    เจ้าหน้าที งานปกครอง 
นางสาวอมรรัตน์  ไชยแก้ว    เจ้าหน้าที งานบุคลากร 



นางสาวจฬุามาส   โคมา    เจ้าหน้าที งานการเงิน 
นางสาวตติยา   สิงหพันธ ์   เจ้าหน้าที งานการเงิน 
นางสาวอรอุมา   ศรีสมบูรณ์   เจ้าหน้าที งานเทียบโอนประสบการณ ์
นางสาววัลล ี   สุขโสภณ   เจ้าหน้าที งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
นายมนัส    คุ้มทรัพย์   เจ้าหน้าที งานห้องสมุด 
นางสาวพิมลพรรณ  รุง่รูจ ี    เจ้าหน้าที งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาววนิดา   ช่วยชูทรัพย ์   เจ้าหน้าที งานการเงิน 
นางปทุมมา   จิตพินิจ    เจ้าหน้าที งานความร่วมมือและบริการชุมชน 
นายบุญเติม   บุตรทอง   นักการภารโรง 
นางประคอง   แดงสันเทยีะ   นักการภารโรง 
นางสาวเพ็ญศร ี   ใจหล้า    นักการภารโรง 
นางราตรี   สิงห์โพธ์ิ   นักการภารโรง 
นางประเทือง   คิดรอบ    นักการภารโรง 
นายพฤหัส   บุตรโชติ   นักการภารโรง 
นางสาวประทมุวรรณ  มูลภาท ี    นักการภารโรง 
นายสว ี    สิงห์โพธ์ิ   นักการภารโรง 
นายประเสริฐ   รอบแคว้น   นักการภารโรง 
นายค าศาล   โต่นวุธ    นักการภารโรง 
นางฉวีวรรณ   โต่นวุธ    นักการภารโรง 
นายณรงค์ศักดิ ์   หนูชูเชื้อ   พนักงานขับรถ 
นายชานนท ์   อุ่นจิตต ์    พนักงานขับรถ 
นายเสถียร   ม่วงอิ ม    พนักงานขับรถ 
 
 



ที่ วุฒิ/วิชาเอก เลขที่ วันเดือนปี วัน / เดือน หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

อันดับ ท/คศ. อัตรา บรรจุ ปีเกิด (ระบุวิชาที่สอน) งานทไีด้รับมอบหมาย

1 นายจิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อ านวยการ 14269 2 27,670  20 เม.ย 50 16/09/2502 - ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

2 นายธนรัตน์ ทองหยัด รปม.นโยบายสาธารณะ รองผู้อ านวยการ 14397 2 26,650  22 พ.ค. 23 11 พ.ย. 2501 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฯ

3 นายสมบัติ อ  าสาริกา กศ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 18895 2 32,250  1 ม.ิย.19 26 เม.ย. 2495 - รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

4 นางอารีย์ พงษ์สมบูรณ์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา รองผู้อ านวยการ 14406 2 26,150  27 ม.ิย.22 26 ก.ย. 2497 - รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5 นายวิทยา อินสว่าง ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ รองผู้อ านวยการ 14269 2 24,700  6 ม.ิย. 26 17 ม.ิย. 2501 - รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

6 นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช กศ.ม.การบริหารการศึกษา ครู 9020 2 24,700  1 ม.ีค. 25 6 ธ.ค. 2503 อ.ประจ าแผนก  หัวหน้างานบุคลากร

บธ.ม. การตลาด วิชาสามัญ

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ สมัพันธ์

7 นางสาววัชรีวรรณ นาคพงศ์ ศศ.บ. สงัคมศึกษา ครู 13132 2 29,710  2 เม.ย. 20 7 เม.ย. 2495 อ.ประจ าแผนก หัวแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์

วิชาสามัญ

สมัพันธ์

8 นส.พิมพ์ณราภรณ์ วรรโณทยาน บธ.บ.ธุรกิจศึกษา ครู 14660 2 28,190  10 ต.ค. 26 30 ก.ย. 2497 อ.ประจ าคณะ  หัวหน้างานทะเบียน

วิชาบริหารธุรกิจ

9 นางนริสรา บุตรวงษ์ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ครู 15463 2 22,660  18 ก.ค. 26 23 พ.ค. 2502 อ.ประจ าแผนก   หัวหน้างานการเงิน

ศึกษา ผ้าและเครื องแต่งกาย วิชาผ้าฯ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ

10 นายสมนึก บุญช่วยชาติ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ครู 15754 2 21,130  12 ม.ิย.32 17 ม.ค.2502 อ.ประจ าแผนก  หัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ

ศึกษา ผ้าและเครื องแต่งกาย วิชาผ้าฯ

เงินเดือนช่ือ - สกุล

ทะเบียนประวัติขา้ราชการคร ูและขา้ราชการพลเรอืน  ประจ าปีการศกึษา 2551
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ที่ วุฒิ/วิชาเอก เลขที่ วันเดือนปี วัน / เดือน หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

อันดับ ท/คศ. อัตรา บรรจุ ปีเกิด (ระบุวิชาที่สอน) งานที่ได้รับมอบหมาย

11 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท คอ.ม.คอมพิวเตอร์และ ครู 19780 2 16,070  11 ก.ย.38 18 ก.ค.2510 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจ

12 นางสาวอรนุช กาโจทย์ ศศ.บ. การจัดการทั วไป ครู 19760 4 10,910  19 ม.ิย.43 7 พ.ค.2521 - ไปช่วยราชการ วก.เกาะคา

(การบัญชี)

13 นายอดิศักดิ์ สมแสน วษ.ท. เทคโนโลยีการ ครู 14416 2 23,310  1 ต.ค. 27 19 เม.ย. 02  - ไปช่วยราชการ วท.เกษตรชลบุรี

เกษตรพืชศาสตร์(พืชไร่-นา)

14 นายธีรพงศ์ บวรสขุวัฒน์ ศศ.บ. อุตสาหกรรม ครู 1346 1 13,210  12 ต.ค.41 17 ก.พ. 2519 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานพัสดุ

ท่องเที ยว วิชาการโรงแรม

และท่องเที ยว

15 นางพรจรี พูลศิริ คศ.บ. คหกรรมศาสตบัณฑิต ครู 12780 2 14 ม.ิย. 14 5 ม.ค. 2493 อ.ประจ า หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

วิชการโรงแรม

(ผ้าและเครื องแต่งกาย) และท่องเที ยว

16 นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล คอ.ม.เทคโนโลยี ครู 167 1 14,460  19 พ.ค. 40 23 ก.ค.2516 อ.ประจ าวิชา หัวหน้างานแนะแนว

เทคนิคศักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 นายวุฒิชัย ขมพลกรัง ครู อ.ประจ าแผนก
วิชาช่างไฟฟ้า

ช่ือ - สกุล เงินเดือน

ทะเบียนประวัติขา้ราชการคร ูและขา้ราชการพลเรอืน  ประจ าปีการศกึษา 2551
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ บกศ. งานที่ได้รับมอบหมาย

1 นางสาวอรพิน อ๊ิงเจริญ ศศ.บ. การจัดการฯ 9,160            08 ก.ย. 2511 01 ม.ีค. 2539 อ.ประจ าแผนกวิชาบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
2 ว่าที่ร.ต.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ กศ.บ.พลศึกษา 9,160            10 ต.ค. 2503 03 ม.ิย.2539 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานปกครอง

กศ.ม. บริหารการศึกษา วิชาสามัญฯ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
3 นายณรงค์เวทย์ ดวงดารา คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 9,160            26 พ.ย. 2518 17 พ.ค.2540 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานพัฒนา

วิชาเคร่ืองกล การเรียนการสอนฯ
4 นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร วท.บ.เทคโนโลยี 9,160            13 ธ.ค.2519 26 ต.ค. 2540 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานความร่วมมือฯ

อุตสาหกรรม(อิเล็กฯ) วิชาช่างอิเล็กฯ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
(ด้านองค์กรวิชาชีพ)

5 นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว กศ.บ. สงัคมศึกษา 9,160            29 ก.ย. 2516 29 ก.ย.2540 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
วิชาสามัญฯ (งานลูกเสอืและสวัสดิการพยาบาล)

6 นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง บช.บ. การบัญชี 9,160            27 ม.ีค. 2518 04 พ.ค.2541 อ.ประจ าแผนกวิชาบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงานการตลาดการค้าฯ
(กิจการสหกรณ์)

7 นายนพรัตน์ กลิ่นหอม คบ.ช่างยนต์ 9,160            7 ต.ค. 2517 20 เม.ย.2541 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองกล
วิชาเคร่ืองกล

8 นางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 9,160            15 ม.ิย. 2514 15 เม.ย.2543 อ. ประจ าแผนก หัวหน้างานบริหารทั่วไป
วิชาสามัญฯ

9 นางสาวอารีรัตน์ เสยีงเพราะ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9,160            15 ธ.ค. 2521 11 ก.พ.2545 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานแผนงบประมาณ
วิชาช่างเชื่อมฯ และข้อมูลฯ

10 นางประรินญา ว่องไว ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 9,160            28 ก.ย. 2519 01 พ.ค. 2506 อ.ประจ าแผนกวิชาบัญชี หัวหน้างานการตลาดฯ
(การบัญชี) ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

ทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ประจ าปีการศึกษา 2551

วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ

ช่ือ - นามสกุล อัตราค่าจ้างสอนจาก หน้าที่สอน



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ บกศ. งานที่ได้รับมอบหมาย

11 นางสาวสมฤทัย บุญก่อ บช.บ.บัญชี 9,160            21 ก.พ.2516 17 พ.ค.2517 อ.ประจ าแผนกวิชาบัญชี หัวหน้างานบัญชี
12 นางสาวจงรักษ์ ชูจันทร์ ศศ.ม.พลศึกษา 9,160            3 ก.ย.2520 11 พ.ค.2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอนฯ

วิชาสามัญฯ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ

ช่ือ - นามสกุล อัตราค่าจ้างสอนจาก หน้าที่สอน

ทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ประจ าปีการศึกษา 2551



                                                                                                                     ทะเบียนประวัติครูจ้างสอน ประจ าปีการศึกษา 2551

                                                                                                                                     วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ

ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้าง วันเดือน วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ ปีเกิด งานที่ได้รับมอบหมาย

1 นางอัญชลี บุญก่อ สส.บ.สง่เสริมการเกษตร 7,940             6 ก.ย. 2506 16 ม.ีค. 2539 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรกรรม
วิชาเกษตรกรรม

2 นายสง่า คูค า ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร 7,940             3 ก.พ. 2520 20 พ.ค. 2545 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิชาอิเล็กฯ

3 นายธรรมนูญ ธีระมรรค ปทส.เคร่ืองมือกล 7,940             10 ธ.ค. 2520 01 พ.ค. 2545 อ.ประจ าแผนก หัวแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

4 นายชาตรี ม่วงเขาแดง ค.บ. คณิตศาสตร์ 7,940             8 มิ.ย.2520 10 ม.ิย.2545 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
วิชาสามัญฯ

5 นางสาวสะหยุมพร ทองเลี่ยม ค.บ.อังกฤษ 7,940             9 ก.ย.2520 24 ก.ค. 2544 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
วิชามัญฯ ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอนฯ

6 นางวรินทร ม่วงเขาแดง ศศ.บ.ภาษาไทย 7,940             19 ม.ีค. 2515 10 ธ.ค. 2545 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานแผนงบประมาณ
วิชาสามัญฯ

7 นางสาวสายฝน พยอม ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7,940             14 ส.ค. 2521 22 พ.ค. 2546 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
วิชาสามัญฯ

8 นางจินตนา จินดาศรี ศศ.บ.อังกฤษ 7,940             24 ม.ค. 2522 02 ธ.ค.2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
วิชาสามัญฯ

9 นางพลอยพูลศิริ ดีนอก วท. บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต 7,940             25 ม.ิย. 2525 09 พ.ค. 2548 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
วิชาสามัญฯ

10 นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันธ์ คบ.ภาษาอังกฤษ 7,940             17 ส.ค. 2506 01 พ.ย. 2547 อ.ปรจ าแผนก ผู้ช่วยงานวิทยาบริการและห้องสมุด
วิชาสามัญฯ

11 นางสาวสมคิด หมั่นหาดี บธ.ม.การเงินและการธนาคาร 7,940             1 พ.ค. 2513 20 พ.ค. 2544 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 บธ.บ.บัญชี วิชาบัญชี

ช่ือ - นามสกุล



                                                                                                                     ทะเบียนประวัติครูจ้างสอน ประจ าปีการศึกษา 2551

                                                                                                                                     วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ

ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้าง วันเดือน วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ ปีเกิด งานที่ได้รับมอบหมาย

12 นางพนิดา อนุชิตพรกุล บธ.ม.การตลาด 7,940             14 ส.ค.2518 01 พ.ย.2541 อ.ประจ าแผนกวิชา ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงบประมาณฯ
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร การขายและการตลาด

13 นางสาวสจิุตรา นาชัยทอง บธ.บ.การบริหารธุรกิจ 7,940             31 ก.ค. 2522 22 พ.ค. 2546 อ.ประจ าแผนกวิชา ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(การตลาด) การขายและการตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

14 นายธนเศรษฐ สขุสว่าง วศ.บ.ไฟฟ้า 7,940             25 ต.ค. 2519 01 พ.ค. 2545 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
วิชาช่างไฟฟ้า

15 นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว กศ.บ.เทคโนโลยี 7,940             31 ม.ค. 2525 17 พ.ค. 2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
อุตสาหกรรมศึกษา วิชาช่างไฟฟ้า

16 นายวรวุฒิ ชุมวิโรจน์ คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 7,940             15 ม.ิย. 2523 20 พ.ค. 2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและอาคาร
วิชาช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการฯ

17 นายอ านาจ วงศ์ศุภชัยนิมิต วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940             8 ต.ค 2521 20 พ.ค. 2544 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองแผนกอิเล็กฯ
วิชาช่างอิเล็กฯ ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ

18 นางทัศนีย์ วงศ์ศุภชัยนิมิต คอ.บ.อิเล็กทรอนิกสโ์ทรคมนาคม 7,940             6 ธ.ค. 2519 28 เม.ย. 2543 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและมาตรฐานฯ
วิชาช่างอิเล็กฯ

19 นายจารึก จารุมิตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7,940             2 มี.ค. 2511 08 ธ.ค. 2546 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
วิชาช่างอิเล็กฯ

20 นางสาวดรุณี สธุาอรรถ กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940             31 ม.ค. 2524 17 พ.ค. 2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานการตลาดการค้า
วิชาช่างอิเล็กฯ และประกอบธุรกิจ

21 นางสาวสดุารัตน์ สจุริต ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7,940             9 ก.ย. 2526 28 ต.ค. 2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานความร่วมมือฯ
วิชาช่างอิเล็กฯ

22 นางศศิธร โพนเงิน คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7,940             27 พ.ค. 2526 09 พ.ค. 2548 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานความร่วมมือฯ
วิชาช่างอิเล็กฯ

ช่ือ - นามสกุล



                                                                                                                     ทะเบียนประวัติครูจ้างสอน ประจ าปีการศึกษา 2551

                                                                                                                                     วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ

ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้าง วันเดือน วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ ปีเกิด งานที่ได้รับมอบหมาย

23 นายชโลมพร แน่นหนา ปวส.ช่างยนต์ 7,100             24 ธ.ค. 2517 09 พ.ย. 2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสตูรและการสอน
วิชาชช่างยนต์

24 นายสมหมาย สมแก้ว คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 7,940             12 ธ.ค. 2520 20 พ.ค. 2545 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
วิชาชช่างยนต์

25 นางสาวสรัิชชา ฉตัรปิยปัญญา วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 7,940             21 ม.ิย. 2518 09 พ.ค. 2548 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
วิชาชช่างยนต์

26 นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ วท.บ. เทคโนโลยี 7,940             04 ก.พ. 2513 08 พ.ค 25546 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
อุตสาหกรรมเคร่ืองกล วิชาชช่างยนต์ แผนกช่างยนต์

27 นายอมร นัทธีประเสริฐ วท.บ.เทคโนโลยี 7,940             1 มิ.ย. 2518 22 ต.ค. 2545 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรม วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

28 นายสริุยา สวัสดินพรัตน์ คอ.บ.อุตสาหกรรม 7,940             27 ม.ค. 2517 04 ม.ค. 2546 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานความร่วมมือฯ
เคร่ืองมือกล วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ผู้ช่วยงานกีฬาและนันทนาการ

29 นายนที ลอยเมฆ คบ.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 7,940             23 ต.ค. 2509 18 ต.ค. 2547 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

30 นายเขมชาติ ปริปรุณะ วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ 7,940             20 ม.ีค. 2496 17 ต.ค. 2548 อ.ประจ าแผนก หัวหน้างานปกครอง
วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

31 นางสาวชลัดดา ย้ิมเย้ือน คห.คหกรรมศาสตร์ 7,940             11 พ.ย. 2527 1 ต.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
วิชาคหกรรม

32 นางขวัญเรือน สขุเกษม ค.บ. ภาษาอังกฤษ 7,940             14 ก.ย. 2523 24 ต.ค. 2549 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
วิชาสามัญฯ

33 นางสาววริทธ์นันท์ สมัครการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,940             16 พ.ค. 2515 02 ธ.ค. 2542 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - นามสกุล



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้าง วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ งานที่ได้รับมอบหมาย

34 นายพสธุันย์ ตันยะกุล วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ 7,940             12 ก.ค. 2510 24 ก.ค. 2549 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือฯ
วิชาช่างไฟฟ้า

35 นายกิตติศักดิ์ ทรหด วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล 7,940             10 ก.พ. 2520 30 ต.ค. 2549 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือฯ
วิชาเคร่ืองกล

36 นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 7,940             11 พ.ค. 2522 17 พ.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
วิชาช่างไฟฟ้า

37 นายกิตตินนท์ ปรีชาเชาว์ กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940             18 ม.ค. 2528 12 ม.ิย. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
วิชาช่างไฟฟ้า

38 นายมกรานนท์ โพธิ์ชัย คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7,940             20 ม.ค. 2522 8 ต.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ
วิชาสามัญฯ และห้องสมุด

39 นายฐปกร รักษาศีล วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 7,940             19 เม.ษ.2508 22 ต.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
วิชาช่างไฟ้ฟ้า และอาคารสถานที่

40 นายเดชา เฉยพันธ์ กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940             6 ม.ย.2526 29 ต.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
วิชาอิเล็กฯ และอาคารสถานที่

41 นายยมราช หนองกก กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940             14/03/2526 2 ม.ค.2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
วิชาช่างไฟฟ้า และอาคารสถานที่

42 นายประยูน เดือนเพ็ง ปทส.เชื่อมและประสาน 7,940             4 ก.ย. 2523 20 พ.ค. 2547 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
วิชาโลหะการ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
43 นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ ปทส.เชื่อมและประสาน 7,940             11 ต.ค. 2524 20 พ.ค.2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่

วิชาโลหะการ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างานการตลาด

ช่ือ - นามสกุล

                                                                                                                     ทะเบียนประวัติครูจ้างสอน ประจ าปีการศึกษา 2551

                                                                                                                                     วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้าง วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ งานที่ได้รับมอบหมาย

44 นายมินทร์ชัย สายแก้ว คบ.ช่างอตุสาหกรรม (โลหะ) 7,940             10 ก.ค. 2520 20 พ.ค.2547 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่
วิชาโลหะการ

45 นางสาวสมภักดิ์ โอวาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพเสริมสวย 5,840             13 เม.ย. 2491 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย
วิชาช่างเสริมสวย

46 นส.พรรษมณฑ์ ชินวุฒิอัคคกิตต์ิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพตัดผมชาย 5,840 1/4/2516 อ.ประจ าแผนก หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย
วิชาตัดผมชาย

47 นายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม วท.บ.วิทยาศาสตร์ บัญฑิต 7,940             6/9/2525 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานฟาร์มและโรงงาน
วิชาเคร่ืองกล

48 นายมนูญ วินทะไชย ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสงู 7,940             29/03/2529 12 พ.ค.2551 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานฟาร์มและโรงงาน
วิชาโลหะการ

49 นส.กรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญ 7,940             9/1/2527 อ.ประจ าแผนกวิชาการโรงแรมผู้ช่วยงานพัสดุและอาคารสถานที่

50 นส.สภุาภรณ์ สขุธนารักษ์ คห.คหกรรมศาสตร์ 7,940             11/6/2506 26 พ.ย. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานพัสดุและอาคารสถานที่
วิชาการโรงแรม

51 นางปราณี ค าพุ่ม วท.บ.เทคโนโลยีออกแบบ 7,940             24/03/2519 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยงานพัสดุและอาคารสถานที่
ผลิตภัณฑ์ วิชาการโรงแรม

52 นายภานุมาศ พุมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,940             1/8/2512 25 ธ.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานงบประมาณฯ
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

53 นายสทิธิชัย รอดเลี้ยง กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 7,940             10/4/2515 03 ธ.ค. 2550 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานงบประมาณฯ
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

54 นางสาวปาริชาติ เคร่ืองวงษ์ บธ.บ. การบัญชี 7,940             23/11/2521 16 ก.ค. 2546 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
วิชาการบ ญชี

                                                                                                                     ทะเบียนประวัติครูจ้างสอน ประจ าปีการศึกษา 2551

                                                                                                                                     วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ

ช่ือ - นามสกุล



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้าง วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ

งบประมาณ งานที่ได้รับมอบหมาย

55 นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจ าเริญ วท.บ.วาริชศาสตร์ 7,100             1/3/2520 อ.ประจ าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
วิชาสามัญฯ

56 นายณัฐพงษ์ ประกอบธรรม อ.ประจ าแผนก
วิชาชช่างยนต์

ช่ือ - นามสกุล

                                                                                                                     ทะเบียนประวัติครูจ้างสอน ประจ าปีการศึกษา 2551

                                                                                                                                     วิทยาลัยการอาชีพบางละมงุ



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ งานที่ได้รับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

1 นางสาวกนกกร สวุรรณทีป ปวส.การจัดการ 7,100              25/06/2522 17 ม.ีค.2546 เจ้าหน้าที่งานทะเทียน
2 นางสาววาสนา มลสวุรรณ วท.บ.ภูมิศาสตร์ 7,100              24/03/2523 01 ก.ย.2547 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
3 นาวสาวกาญจนา คงเจริญ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,100              23/09/2525 18 ส.ค. 2547 เจ้าหน้าที่งานบัญชี
4 นางสาวสพุรรณี พิมพ์หนู กศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ 7,100              07/07/2520 19 ส.ค. 2547 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
5 นางสาวอัมพาพร ศศิวัฒนพร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,100              18/12/2526 01 ก.พ. 2548 เจ้าหน้าที่งานเอกสาร ฯ
6 นางระพินนาถ จุลเสวก ปวส.การบัญชี 7,100              04/08/2511 01 ต.ค.2540 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
7 นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ 7,100              24/40/2521 02 ม.ค. 2545 เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
8 นางสชุีรา หะสติะ บธ.บ.การจัดทั่วการไป 7,100              28/04/2522 16 ก.ค.2546 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
9 นางสาวกุลธิดา ร่ืนอารมย์ บธ.บ.การบัญชี 7,100              15/10/2523 08 ธ.ค. 2546 เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
10 นางรังสมิันต์ุ ลุนไธสง ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,100              18/05/2520 01 ก.พ. 2548 เจ้าหน้าที่งานแผนฯ
11 นางสกุัญญา บุญก่อ บธ.บ. การบัญชี 7,100              30/10/2520 01 ก.พ. 2548 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
12 นางสาวสธุีรา ภูรยานันท์ บธ.บ การจัดการทรัยาการฯ 7,100              20/12/2520 01 ก.ค. 2548 เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
13 นางสาวประจินดา ลือโลก บธ.บ การตลาด 7,100              28/10/2525 01 ส.ค. 2548 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
14 นายอาทิตย์ เวียงแก้ว ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ 7,100              10/05/2524 21 พ.ย. 2548 เจ้าหน้าที่งานสหกรณ์
15 นางสาวกันติศา เวียงสงค์ ปวส.การบัญชี 7,100              12/04/2528 25 ม.ีค.2549 เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์
16 นายเจตติพล แซแ่ต้ ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7,100              08/10/2526 เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ
17 นางสาวสรีุรัตน์ ปรีชาเวทย์ ปวส.การบัญชี 7,100              14/04/2527 04 เม.ย.2550 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

                                                                                                                     ทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีการศึกษา 2551
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ช่ือ - นามสกุล อัตราค่าจ้างสอนจาก



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้างสอนจาก วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ งานที่ได้รับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

18 นางสาวพิมพ์พรรณ ปราดเปร่ือง ปวส.การบัญชี 7,100              10/11/2528 14 พ.ค. 2550 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
19 นางสาวพัชวรรณ พงษ์สมบูรณ์ วท.บ.เกษตรศาสตร์ 7,100              14/09/2527 27 ม.ิย.2550 เจ้าหน้าที่งานการเงิน
20 นางสาวณัฎฐราวรรณ ต้นพนม ปวส.การบัญชี 7,100              27/03/2523 27 ม.ิย.2550 เจ้าหน้าที่งานวัดผล
21 นางทิพย์ธนกาญจน์ ขุนนาแก้ว ม.6 5,840              22/04/2521 03 ก.ย. 2550 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล
22 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,100              16/08/2525 01 พ.ย. 2550 เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
23 นส.สจุา สขุฟอง วท.บ.เกษตรศาสตร์ 7,100              03/12/2521 20 พ.ย. 2550 เจ้าหน้าที่งานฟาร์มฯ
24 นายณงค์ศักดิ์ หนูชูเชื้อ ม.6 5,840              22/03/2500 22 ธ.ค. 2550 พนักงานขับรถ
25 นางสาววันสริิ บ้านใหม่ ปวส.การบัญชี 7,100              30/07/2528 14 พ.ย. 2550 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
26 นางวรรณฤดี พวงอุดม บธ.บ. การจัดการทั่วไป 7,100              14/02/2527 14 ม.ค.2551 เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
27 นางสาวธภัทร ปวรจิรภัทร ม.6 5,840              25/03/2528 4 ก.พ. 2551 เจ้าหน้าที่งานปกครอง
28 นางสาววิสทุธิโฉม บุญน้อม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,100              04/06/2528 17 ธ.ค.2550 เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ
29 นายสนิท ย้ิมกลาง ปริญญาตรี 7,100              7/04/2524 01 ม.ิย.2551 เจ้าหน้าที่งานปกครอง
30 นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว กศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ 7,100              25/11/2528 02 พ.ค. 2551 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
31 นายมนัส คุ้มทรัพย์ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7,100              29/01/2530 22 พ.ค.2551 เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
32 นางสาวอรอุมา ศรีสมบูรณ์ กศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ 7,100              17/06/2528 02 ม.ิย. 2551 เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
33 นางสาววัลลี สขุโสภณ กศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ 7,100              10/12/02528 02 ม.ิย. 2551 เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
34 นายชานนท์ อุ่นจิตต์ ม.3 5,840              21/03/2514 06 พ.ค. 2551 พนักงานขับรถ
35 นายเสถียร ม่วงอ่ิม ปวส.บัญชี 5,840              23/09/2514 20 พ.ค. 2550 พนักงานขับรถ
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ช่ือ - นามสกุล



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราค่าจ้างสอนจาก วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ งานที่ได้รับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

36 นายบุญเติม บุตรทอง ป.6 5,080              08/02/2513 01 พ.ค. 2543 นักการภารโรง
37 นางประคอง แดงสนัเทียะ ป.4 5,080              12/01/2503 01 ส.ค.2543 นักการภารโรง
38 นางสาวเพ็ญศรี ใจกล้า ป.6 5,080              30/07/2512 นักการภารโรง
39 นางราตรี สงิห์โพธิ์ ป.6 5,080              02/03/2518 นักการภารโรง
40 นางประเทือง คิดรอบ ป.6 5,080              1/7/2507 01 ก.พ. 2548 นักการภารโรง
41 นายพฤหัส บุตรโชติ ป.6 5,080              18/2/2514 16 ธ.ค. 2550 นักการภารโรง
42 นางสาวประทุมวรรณ มูลภาที ป.6 5,080              10/9/2515 16 ธ.ค. 2551 นักการภารโรง
43 นายสวี สงิห์โพธิ์ ป.4 5,080 26/4/2511 18 ธ.ค. 2550 นักการภารโรง
44 นางสาวพิมลพรรณ  รุ่งรูจี ม.6 5,840 17/04/2529 01 ก.ค.2551 เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
45 นางสาววนิดา ช่วยชูทรัพย์ ปวส.การตลาด 7,100 11/6/2524 11 ก.ค. 2551 เจ้าหน้าที่งานการเงิน
46 นางปทุมมา จิตพินิจ บธ.บ.การจัดการทั่วไป 7,100 26/06/2523 เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
47 นายค าศาล โต่นวุธ ม.3 5,080 6/12/2499 นักการภารโรง
48 นางฉวีวรรณ โต่นวุธ ป.7 5,080 30/10/2507 นักการภารโรง
49 นายประเสริฐ รอบแคว้น ป.6 5,080 28/10/2514 นักการภารโรง
50 นางสาวผกาวรรณ บุญเสมอ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 7,100 12/8/2520 22 พ.ย.2550 เจ้าหน้าที่งานวัดผล
51 นางสาวตติยา สงิหพันธ์ ปวส. การตลาด 7,100 25/02/2527 08 พ.ค. 2551 เจ้าหน้าที่งานการเงิน
52 นางสาวจุฬามาศ โคมา ปวส.บัญชี 7,100 21/05/2520 08 พ.ค. 2551 เจ้าหน้าที่งานการเงิน
53 นางสาวภัทรวดี สมบูรณ์ ปวส.บัญชี 7,100 8/9/2524 17 ธ.ค. 2550 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ช่ือ - นามสกุล
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ชาย หญิง รวม ต ่ากว่า
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตรี

1.  ผู้บริหาร 4 1 5 - - 4 1 - - - 3 2 -

รวมผู้บริหาร 4 1 5 - - 4 1 - - - 3 2 -

2.  ข้าราชการครูผู้อน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 2 2 - 1 - 1 - - - 2 - -
แผนกวิชาการทอ่งเทีย่ว 1 - 1 1 - - - - - - 1 -
แผนกวิชาสามัญ - สมัพันธ์ - 2 2 - - - 2 - - - 1 1 -
แผนกวิชการบญัชี - 1 1 - - - 1 - - - - 1 -
แผนกวิชาคหกรรม 1 1 2 - - 1 1 - - - - 2 -
แผนกวิชาการบญัชี ( ไปช่วยราชการ ) - 1 1 - 1 - - - - 1 -
แผนกวิชาการเกษตรกรรม ( ไปช่วยราชการ ) 1 - 1 - - 1 - - - - 1 -
แผนกวิชาการโรงแรม  ( มาช่วยราชการ )  - 1 1 - - - - - - - 1 -

รวมข้าราชการครูผู้สอน 3 8 11 1 2 2 5 - - - 3 8 -
3.  ข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - -

รวมข้อราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - -

4.  ลูกจ้างประจ่า - - - - - - - - - - - - -

รวมลูกจ้างประจ่า - - - - - - - - - - - - -

5.  พนักงานราชการ

พนักงานราชการ (ครู) 6 8 14 - - - - - - - 2 12 -

รวมพนักงานราชการ 6 8 14 - - - - - - - 2 12 -

6.  ลูกจ้างชั วคราว

6.1   ลูกจ้างชัว่คราว  ( เจ้าหน้าทีธุ่รการ ) 4 34 38 - - - - - - - - 21 16
6.2  ลูกจ้างชัว่คราว ( พนักงานขับรถ ) 3 - - - - - - - - - - - 3
6.3  ลูกจ้างชัว่คราว ( นักการภารโรง ) 6 5 11 - - - - - - - - - 11

รวมลูกจ้างชั วคราว 13 39 49 - - - - - - - - 21 30

7.  ครูจ้างสอน

คณะวิชาพ้ืนฐาน
     สาขาวิชาสามัญ , สมัพันธ์ 2 7 9 - - - - - - - - 9 -
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรม
     สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 5 - 5 - - - - - - - - 5 -

แบบฟอร์ม 10

ขอ้มูลบุคลากร  ประจ่าปีงบประมาณ  2551

ฝ่าย / แผนก

จ่านวนคน

คศ. 1 คศ. 2

ระดับต่าแหน่ง

คศ. 3
โท ตรี

ระดับการศึกษา

เอก

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี 2551  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ชาย หญิง รวม ต ่ากว่า
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตรี

คณะวิชาช่างยนต์
     สาขาวิชาช่างยนต์ 5 1 6 - - - - - - - - 5 1
คณะวิชาช่างกลโลหะ
     สาขาวิชาช่างเชือ่มโลหะ 3 - 3 - - - - - - - - 3
คณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 6 1 7 - - - - - - - - 7
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 8 - - - - - - - - 8
คณะวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาพาณิชยการ - 1 1 - - - - - - - 1 - -
     สาขาวิชาการตลาด - 3 3 - - - - - - - 1 2 -
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 - - - - - - - - 1 -
คณะวิชาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว
     สาขาวิชาการโรงแรม 1 - 1 1 -
คณะวิชาคหกรรม
     แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย - 1 1 - - - - - - - - 1 -
คณะวิชาเกษตรกรรม
     แผนกวิชาเกษตรกรรม - 1 1 - - - - - - - - 1 -
หลักสตูรวิชาระยะสัน้
     แผนกวิชาตัดผมชาย - 1 1 - - - - - - - - - 1
     แผนกวิชาเสริมสวย - 1 1 - - - - - - - - - 1

รวมครูจ้างสอน 26 22 48 - - - - - - - 2 43 3

             รวมทัง้สิน้ 52 78 130 1 2 6 6 - - - 10 86 33

ตรี

แบบฟอร์ม 10
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ฝ่าย / แผนก

จ่านวนคน ระดับต่าแหน่ง ระดับการศึกษา
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เอก
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ส่วนที่ 3 
 

      ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา 
 



รวมทั้งสิ้น
ปี1 ปี2 ปี3 รวม ปี1 ปี2 รวม ปี1 ปี2 รวม (คน)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคร่ืองกล

      สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 90 105 142 337 - - - - - - 337
      สาขางานยานยนต์ (ทวิภาค)ี 47 49 49 145 - - - - - - 145
      สาขางานยานยนต์ (เทียบโอนฯ) 14 3 17 34 - - - - - - 34
      สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) - - - - 52 22 74 - - - 74
      สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาค)ี - - - - 15 - 15 - - - 15
      สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทียบโอนฯ) - - - - 65 19 84 - - - 84
สาขาวิชาโลหะการ

       สาขางานเชือ่มโลหะ (ปกติ) 46 50 44 140 - - - - - - 140
       สาขางานเชือ่มโลหะ (ทวิภาค)ี 33 63 40 136 - - - - - - 136
       สาขางานเชือ่มโลหะ (เทียบโอนฯ) 7 7 5 19 - - - - - - 19
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

       สาขางานเทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม (เทียบโอน ฯ) - - - - 5 17 22 - - - 22
สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

      สาขางานเคร่ืองมือกล (เทียบโอนฯ) 12 2 - 14 - - - - - - 14
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

      สาขางานไฟฟ้าก าลงั (ปกติ) 93 103 87 283 - - - - - - 283
      สาขางานไฟฟ้าก าลงั (ทวิภาค)ี 46 48 47 141 - - - - - - 141
      สาขางานไฟฟ้าก าลงั (เทียบโอน ฯ) 16 12 5 33 - - - - - - 33
      สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ (ปกติ) 92 99 100 291 - - - - - - 291
      สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ (ทวิภาค)ี 45 50 42 137 - - - - - - 137
      สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ (เทียบโอนฯ) - 1 - 1 - - - - - - 1
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั

      สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ปกติ) - - - - 30 14 44 - - - 44
      สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (เทียบโอนฯ) - - - - 43 60 103 - - - 103
สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์

      สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปกติ) - - - - 23 - 23 - - - 23
      สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เทียบโอนฯ) - - - - 6 3 9 - - - 9
      สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนฯ) - - - - 8 3 11 - - - 11
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

      สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปกติ) - - - - 14 20 34 - - - 34
      สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (เทียบโอนฯ) - - - - 5 - 5 - - - 5

ประเภท / สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2550

ปวช. ปวส. ปริญาตรี / ปทส.

แบบฟอร์ม 8
ขอ้มลูนักเรียน นักศกึษา  
ประจ าปี งบประมาณ  2551



      สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ (เทียบโอนฯ) - - - - 2 1 3 - - - 3

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

      สาขางานอุตสาหกรรมการผลติ (เทียบโอนฯ) - - - - 61 14 75 - - - 75

รวม (ปกติ) 321 357 373 1051 119 56 175 - - - 1226

รวม (ทวิภาคี) 171 210 178 559 15 - 15 - - - 574

รวม  (เทยีบโอนประสบการณ์) 49 25 27 101 195 117 312 - - - 413

รวม 541 592 578 1711 329 173 502 - - - 2213

รวมทั้งสิ้น
ปี1 ปี2 ปี3 รวม ปี1 ปี2 รวม ปี1 ปี2 รวม (คน)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

     สาขางานการบัญช ี(ปกติ) 83 101 95 279 - - - - - - 279
     สาขางานการบัญช ี(เทียบโอนฯ) 2 - - 2 19 17 36 - - - 38
     สาขางานการขาย (ปกติ) 20 48 43 111 - - - - - - 111
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ปกติ) 90 102 - 192 - - - - - - 192
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (เทียบโอนฯ) 23 10 - 33 - - - - - - 33
     สาขางานธุรกจิคา้ปลกี (ทวิภาค)ี - 1 3 4 - - - - - - 4
     สาขางานธุรกจิคา้ปลกี (เทียบโอนฯ) 3 5 - 8 2 - 2 - - - 10

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

     สาขางานการบัญช ี(ปกติ) - - - - 36 26 62 - - - 62

สาขาวิชาการตลาด

     สาขางานการตลาด (ปกติ) - - - - 20 11 31 - - - 31
     สาขางานการตลาด (เทียบโอนฯ) - - - - 24 4 28 - - - 28
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

     สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (ปกติ) - - - - 16 30 46 - - - 46
     สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (เทียบโอนฯ) - - - - 75 30 105 - - - 105
     สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (คนพิการ) - - - - 26 - 26 - - - 26

แบบฟอร์ม 8
ขอ้มลูนักเรียน นักศกึษา  
ประจ าปี งบประมาณ  2551

ประเภท / สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2550

ปวช. ปวส. ปริญาตรี / ปทส.



ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

      สาขางานการโรงแรม (ทวิภาค)ี 47 52 67 166 - - - - - - 166
      สาขางานการโรงแรม (เทียบโอนฯ) 4 1 - 5 - - - - - - 5
      สาขางานการท่องเทีย่ว (ปกติ) 30 32 - 62 - - - - - - 62
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

      สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ (ปกติ) - - - - 13 - 13 - - - 13
      สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ (เทียบโอนฯ) - - - - 8 3 11 - - - 11

รวม (ปกติ) 223 283 138 644 85 67 152 - - - 796

รวม (ทวิภาคี) 47 53 70 170 - - - - - - 170

รวม  (เทยีบโอนประสบการณ์) 32 16 - 48 154 54 208 - - - 256

รวม 302 352 208 862 239 121 360 - - - 1222

รวมทั้งสิ้น 843 944 786 2573 568 294 862 - - - 3435



รวม

ทั้งสิ้น

รุ่น 1 รุ่น 2 รวม รุ่น 1 รุ่น 2 รวม รุ่น 1 รุ่น 2 รวม (คน)

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหาร -ขนม

75      วิชาอาหารไทย 30 40 70 - - - - - - 70
75      วิชาขนมไทย 30 40 70 - - - - - - 70

สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

75      วิชาเสื้อเบือ้งต้น 41 60 101 - - - - - - 101
75      วิชาชดุติดกนั 32 40 72 - - - - - - 72
75      วิชากางเกงสตรี 9 20 29 - - - - - - 29

สาขาวิชาตัดผมและเสริมสวย

150      วิชาตัดผมชาย 35 40 75 - - - - - - 75
120      วิชาซอยผม - ดดัผม 24 40 64 - - - - - - 64
30      วิชาแต่งเลบ็ 24 40 64 - - - - - - 64

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชพี

100      วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 26 25 51 - - - - - - 51

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชกรรม

45      วิชาปลกูผักยุคใหม่ 21 40 61 - - - - - - 61
30      วิชาปลกูพืชไร่ยุคใหม่ 21 40 61 - - - - - - 61
45      วิชาปุย๋และการใชปุ้ย๋ 21 40 61 - - - - - - 61
200 เสริมอาชพี ( แกนมัธยม ) - - - 100 - - - 100

 3 - 6 108  อาชพี และอ่ืน ๆ - - - - - - 1250 1250

314 465 779 100 1250 2129

108 อาชีพ

แบบฟอร์ม 8
ขอ้มลูนักเรียน นักศกึษา   ( ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น  )

ประจ าปี งบประมาณ  2551

100
1250

รวมทั้งสิ้น 100 1250

จ านวน 

ช่ัวโมง
ประเภท / สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2550
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น หลักสตูร แกนมธัยม



 

 ข้อมูลนักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2551  
ประเภทระยะสั้น / แกนมธัยม 

ล าดับ สภาพร่างกาย หลักสูตร ประเภทวิชา จ านวนชั่วโมง แผนรับ ภาคเรยีนที่1 ผ่านการอบรมชาย ผ่านการอบรมหญิง 
1 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 80 3 7 
2 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 80 3 7 
3 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 80 7 8 
4 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 80 7 8 
5 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 120 4 10 
6 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 80 4 10 
7 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 120 2 18 
8 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 80 2 18 
9 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 40 0 15 
10 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 61 - 75 ซม. 120 0 15 
11 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 76 - 120 ซม. 80 0 16 
12 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 76 - 120 ซม. 80 0 17 
13 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 31 – 60 ซม. 80 0 16 
14 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 31- 60 ซม. 80 0 17 
15 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 121- 150 ซม. 80 3 21 
16 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 121 – 150 ซม. 80 6 17 
17 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย เกษตรกรรม 31- 60 ซม. 80 3 0 
18 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย เกษตรกรรม 31- 60 ซม. 80 3 0 
19 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย เกษตรกรรม 31- 60 ซม. 80 3 0 
20 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 76 - 120 ซม. 50 1 15 
21 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 76 - 120 ซม. 80 1 20 
22 ปกติ ระยะสั้นหลากหลาย คหกรรม 31- 60 ซม. 80 1 20 
23 ปกติ เสริมวิชาชีพแกนมัธยม/แกนประถม เกษตรกรรม 31- 60 ซม. 80 825 811 

 



รายการ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม
ยอดรับเข้า 554 279 124 957 492 139 77 762 567 252 84 903 82 74 9 165 119 72 13 204
ยอดคงเหลือภาคเรียนที่ 1/2551 479 246 112 837 288 140 50 478 256 165 47 468 74 66 9 149 102 67 11 180

ยอดรับเข้า ยอด

คงเหลือ

อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม 170 –

ยอดรับเข้า ปวช. 10 1 1 12 17 2 – 21 9 12 – 21 38 21 4 63 14 9 – 23 16 14 2 32 800 –

ยอดรับเข้า ปวส. 22 7 – 29 18 72 3 121 81 37 3 121 115 115 5 235 81 32 3 116 117 119 8 244 – 150

ยอดคงเหลือ ปวช.ภาคเรียน 1/2551 3 – 1 4 11 2 – 15 9 6 – 15 38 21 4 63 14 9 – 23 16 14 2 32 – 551

ยอดคงเหลือ ปวส.ภาคเรียน 1/2551 8 4 – 12 35 5 1 42 24 17 1 42 60 50 5 115 63 – 3 98 116 120 8 244
970 701

ปวส.2 (ปี 2550)

สรปุยอดนักเรยีน/นักศึกษา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ระดับ ปวช.1,2,3 และ ปวส. 1,2 (ภาคปกต)ิ
ยอด หมายเหตุปวช.1 (ปี 2551) ปวช.2(ปี 2550) ปวช.3 (ปี 2549) ปวส.1 (ปี 2551) ยอด

รวม

ภาคเรียนที่ 1/2551ภาคเรียนที่ 2/2550ภาคเรียนที่ 1/2550ภาคเรียนที่ 2/2549ภาคเรียนท ี1/2549ภาคเรียนที่ 2/2548

รุ่น1

คงเหลือรับเข้า

รายการ

–2,991

รวม

สรปุยอดนักเรยีน/นักศึกษา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
ระดับ ปวช.  และ ปวส. (เทียบโอนประสบการณ์)

2,991 2,112

(รุ่น2) (รุ่น3) (รุ่น4) (รุ่น5) (รุ่น6)

2,112-



รายการ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม

ยอดรับเข้า 554 279 124 957 492 193 77 762 567 252 84 903 82 74 9 165 119 72 13 204

ยอดคงเหลือภาคเรียนที่ 1/2551 469 245 111 825 287 140 50 477 256 165 47 468 74 66 9 149 102 67 10 179

ยอดคงเหลือภาคเรียนที่ 2/2551 379 205 89 673 273 137 49 459 227 161 42 430 69 63 5 137 102 61 12 175

อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม อุตฯ พณ. กร. รวม

ยอดรับเข้า  ปวช. 38 21 4 63 14 9 - 23 16 14 2 32 17 2 1 20

ยอดรับเข้า  ปวส. 115 115 5 235 81 32 3 116 117 119 8 244 79 49 3 131

ยอดคงเหลือ  ปวช.ภาคเรียน1/2551 38 21 4 63 14 9 - 23 16 14 2 32
ยอดคงเหลือ  ปวส.ภาคเรียน 1/2551 60 50 5 115 63 32 3 98 116 120 8 244
ยอดคงเหลือ  ปวช.ภาคเรียน 2/2551 35 13 4 52 14 9 - 23 16 14 2 32 17 9 1 27

ยอดคงเหลือ  ปวส.ภาคเรียน 2/2551 57 42 4 103 35 15 2 52 116 119 8 243 79 49 3 131

สรปุยอดนักเรยีน/นักศึกษา  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2551
ระดับ  ปวช.1,2,3  และปวส. 1,2  (ภาคปกต)ิ

ณ  วันที ่ 30  มกราคม  2552

สรปุยอดนักเรยีน/นักศึกษา  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2551

2,991

ปวช.3(ปี2549) ปวส.1(ปี2551) ยอดรับเข้าปวส.2(ปี2550)

118

ยอดคงเหลือ หมายเหตุยอดรับเข้า

138

457

726

ภาคเรียนที่ 1/2551(รุ่น6)

รวม 864

ณ  วันที่  30  มกราคม  2552
ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  (เทยีบโอนประสบการณ์)

663

ภาคเรียนที่ 7/2551(รุ่น7)

134

529

รายการ
ภาคเรียนที่ 1/2550(รุ่น4) ภาคเรียนที่ 2/2550(รุ่น5)

1,874รวม

-

ปวช.1 (ปี2551) ปวช.2 (ปี2550)

2,098

ยอดคงเหลือ

2,991

1,874

-



 

 

 
   ส่วนที่ 4 

     ข้อมูลหลักสูตร 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 

 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช  2551  ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม  สำขำวิชำเครื่องกล  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า    28 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป   18 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ  10 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    66 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน   25 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ   12 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน   25 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร    4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเหลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่ำ 1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ   200  ชั่วโมง 
 

     รวมไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต 
 

 

 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2551  ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไม่น้อยกว่ำ  107  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกิต 
  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป  18 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ 10 หน่วยกติ 
 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพ้ืนฐำน  25 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ  25 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  15 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร   4 หน่วยกิต 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 
4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไม่น้อยกวำ่  200  ชั่วโมง 
 
    รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

   
 

 

 

 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช  2551  ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม  สำขำวิชำโลหะกำร  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป  18 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ 10 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   66 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน  25 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ  15 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  22 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร   4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ 1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  200  ชั่วโมง 
 

     รวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต   
 

 

 

 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาพาณิชยการ 

สาขาวิชาพาณิชยการ 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2551 ประเภทวิชำ
พำณิชยกำร สำขำวิชำพำณิชยกำร  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง และเข้ำร่วมกิจกรม
เสริมหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1.  หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่ำ    24 หน่วยกิต 
 

2.  หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ำ    69 หน่วยกิต 
 2.1  วิชำชีพพื้นฐำน 26 หน่วยกิต 
 2.2  วิชำชีพเฉพำะ 36 หน่วยกิต 
 2.3  ฝึกงำน/โครงงำน/โครงกำรวิชำชีพ  4  หน่วยกิต 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ   10 หน่วยกิต 
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไม่น้อยกวำ่  200 ชั่วโมง   - หน่วยกิต 
 

รวมไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช 2551 ประเภทวิชำ
อุสำหกรรมท่องเที่ยว  สำขำวิชำกำรโรงรำและกำรท่องเที่ยว  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวด
วิชำต่ำง ๆ  ไม่น้อยกว่ำ 102  หน่วยกิต  และเข้ำร่วมกิจกกรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้ำง
ต่อไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า     26 หน่วยกิต 

      1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    18 หน่วยกิต 
                    1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า     66
 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    8 หน่วยกิต 
  2.2   วิชำชีพสำขำวิชำ    18 หน่วยกิต 
  2.3   วิชำชีพสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำ  36 หน่วยกิต 
  2.4   โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     10 หน่วยกิต 
 4.  ฝึกงำน (ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  200  ชั่วโมง  
 
     รวมไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
  

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเสริมสวย 

 

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ   พุทธศกัรำช  2551 ประเภท
วิชำคหกรรม  สำขำวิชำเสริมสวย จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ   และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไม่น้อยกว่ำ 102  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า     26 หน่วยกิต 

      1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    18 หน่วยกิต 
                    1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า     66 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    20 หน่วยกิต 
  2.2   วิชำชีพสำขำวิชำ    24 หน่วยกิต 
  2.3   วิชำชีพสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำ  18 หน่วยกิต 
  2.4   โครงกำร  ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     10 หน่วยกิต 
 4.  ฝึกงำน (ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  200  ชั่วโมง  
 
     รวมไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
  

 

 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 
 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศักรำช  2551 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำเครื่องกล  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร รวมไม่นอ้ยกว่ำ 93 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ    26 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

 
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำอตุสำหกรรม สำขำวิชำเครื่องกล หรือสำขำวิชำช่ำงยนต ์

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศักรำช  2551 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    14 หน่วยกิต 
  2.2  วชิำชีพสำขำวิชำ    22 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 
 โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน
ประเภทวิชำอตุสำหกรรม  สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุงหรือ ช่ำงกลโรงงำน 

 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศึกรำช  2551 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำเทคนิคโลหะ  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำง ๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 88  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

 

  1.  หมวดวชิาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ    23 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 

 
โครงสร้ำงนีส้ ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำอตุสำหกรรม  สำขำวิชำโลหะกำร สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศึกรำช  2551 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำไฟฟ้ำ  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 95  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

 

  1.  หมวดวชิาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  65 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    13 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ    30 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

 
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำอตุสำหกรรม  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง หรือ สำขำวิชำไฟฟ้ำ
ก ำลัง 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศึกรำช  2551   
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 92  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

 

  1.  หมวดวชิาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  62 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ    28 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

 
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำอตุสำหกรรม  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  สำขำวชิำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศึกรำช  2551 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำ
ต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 94  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

 

  1.  หมวดวชิาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  64 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ    27 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

 
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำอตุสำหกรรม  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  สำขำวชิำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง หรือ สำขำวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์สำขำวิชำเทคโนโนยีโทรคมนำคม 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญช ี
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชั้นสูง  พุทธศักรำช  2551  ประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรบัญชี  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆ  และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ  85  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
  

1.  หมวดวิชาสามัญ  ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 

 1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13   หน่วยกิต 
 1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ   8   หน่วยกิต 
 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า    58 หน่วยกิต 

 2.1  วิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต 
 2.2  วชิำชีพสำขำวิชำ ไม่น้อยกว่ำ  24 หน่วยกิต 
 2.3  วิชำชีพสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต 
 2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

4.  ฝึกงาน   (ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน) 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  120  ชั่วโมง 
 

    รวมไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต  

 
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด 

 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศักรำช 2551  ประเภท
วิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรตลำด  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไม่น้อยกว่ำ  85  หนว่ยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสามัญ  ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 

 1.1  วชิำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   58 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำงำนวิชำ   24 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1   ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

  
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

 
 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศักรำช  2551  ประเภท
วิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ำ 85  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วชิำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
 
 2.  หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   58 หน่วยกิต 
  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ ไม่น้อยกว่ำ  24 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำ  15 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ 1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมสูตร   ไม่น้อยกว่ำ  120  ชั่วโมง 
 
     รวมไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกิต 
 

โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2551 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศึกรำช  2551   
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำกำรโรงแรมและบริกำร  ต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวด
วิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 92  หน่วยกิต  ดังโครงสร้ำง
ต่อไปนี้ 

 

  1.  หมวดวชิาสามัญ   ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 

  1.1  วิชำสำมัญทั่วไป    13 หน่วยกิต 
  1.2  วิชำสำมัญพื้นฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 

  2.1  วิชำชีพพื้นฐำน    15 หน่วยกิต 
  2.2  วิชำชีพสำขำวิชำ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3  วิชำชีพสำขำงำน  ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
  2.4  โครงกำร     4 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 4.  ฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  120  ชั่วโมง  

 

      รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

 
โครงสร้ำงนี้ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่ำใน

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
 



 
 

 

ส่วนที่ 5 
 

 

 

   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 

 



เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

1.  แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและ
     การเรียนรู้ตลอดชีวิต
    1.1  แผนงานบริหารและจัดสถานศึกษา
          1.1.1  งาน/โครงการผลผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                    1.1.1.1  งบบุคลากร

                                  -  เงินเดือน 5,185,240.00 - - 5,185,240.00 5,866,386.00 - - 5,866,386.00 + 13.13%
                                  -  ค่าจ้างประจ า - - - - - - - -

                                 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,728,720.00 - - 1,728,720.00 1,732,800.00 - - 1,732,800.00 +  0.24 %
                                 -  ค่าจ้างชั่วคราว  (ครู+เจ้าหน้าที่) - 3,657,967.56 685,026.72 4,342,994.28 - 7,956,960.00 - 7,956,960.00 +  83.21%

รวมงบบุคลากร 6,913,960.00 3,657,967.56 685,026.72 11,256,954.28 7,599,186.00 7,956,960.00 - 15,556,146.00

                  1.1.1.2  งบด าเนินงาน

                               1)  ค่าตอบแทน

                               -   ค่าธุรการนอกเวลา 70,260.00 - 68,200.00 138,460.00 300,000.00 - - 300,000.00 + 116.66%
                               -  ค่าเช่าบ้าน - - - - - - - -

                               -  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 97,220.00 46,200.00 73,834.25 217,254.25 200,000.00 - 100,000.00 300,000.00 +  38.08%
                               -  ค่าสอนพิเศษ - - - - -

                                  ภาคปกติ 3,309,349.00 625,970.00 - 3,935,319.00 3,775,400.00 - - 3,775,400.00 -  4.07%
                                  เทียบโอน ฯ - - 245,663.00 245,663.00 - - 300,000.00 300,000.00 +  22.11%
                               2)  ค่าใช้สอย

                                -  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 506,293.00 40,191.00 420.00 546,904.00 650,000.00 - 150,000.00 800,000.00 +  46.27 %

(ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.

จัง
หว

ัด

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
  ส

มศ
.

สรุปงบหน้ารายจ่าย  จ าแนกตามแผนงบประมาณ แบบฟอร์ม  13

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม



                                -  ค่าเช่าสถานที่  (ที่ดิน) -

                                    วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 39,120.00 - - 39,120.00 39,200.00 - - 39,200.00 +  0.2%
                                     สาขาวัดโพธิ์ - - - - - - 3,120.00 3,120.00 +  100  %

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                               -  ประกันสังคม 87,122.00 183,436.72 38,958.00 309,516.72 86,700.00 397,848.00 - 484,548.00 +  56.54%
                               -  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 72,078.50 - - 72,078.50 200,000.00 - 100,000.00 300,000.00 +  316.21%
                               -  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 47,673.96 33,840.68 - 81,514.64 100,000.00 - 100,000.00 200,000.00 +  145.35%
                              -  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา 3,000.00 - - 3,000.00 100,000.00 - 100,000.00 200,000.00 +6,566.66%
                              -  ค่าจ้างเหมาบริการ - -

                                  ค่ายาม 78,440.00 313,760.00 - 392,200.00 487,632.00 - - 487,632.00 +  24.33%
                                  ค่าก าจัดปลวก 5,350.00 - - 5,350.00 10,000.00 - - 10,000.00 +  86.91%
                                  ค่าจ้างเหมาท าสวน - - - - 200,000.00 - - 200,000.00 +  100%
                                  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด - - - - 50,000.00 - - 50,000.00 +  100%
                                  อ่ืน ๆ - - - - - - 40,000.00 40,000.00 +  100%
                              3)  ค่าวัสดุ

                              -  วัสดุส านักงาน 281,678.39 157,746.70 2,097.20 441,522.29 450,000.00 - - 450,000.00 +  1.92 %
                              -  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 105,562.40 38,572.59 - 144,134.99 250,000.00 - - 250,000.00 +  73.44%
                              -  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,660.60 123,922.05 - 133,582.65 100,000.00 - - 100,000.00 -  25.14 %
                              -  วัสดุงานบ้านงานครัว 29,245.00 - - 29,245.00 100,000.00 - - 100,000.00 +  241.93%
                              -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,220.00 - - 3,220.00 10,000.00 - 10,000.00 20,000.00 +  521.11%
                              -  วัสดุหนังสือ  วารสาร  และต ารา 3,000.00 - - 3,000.00 100,000.00 - - 100,000.00 + 3,233.33%
                              -  วัสดุก่อสร้าง 130,505.35 160,025.00 - 290,530.35 250,000.00 - - 250,000.00 -  13.96%

จัง
หว

ัด

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
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รวม เงิน  งปม. รวม (ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม.



                              -  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                  เวชภัณฑ์ยา 13,064.00 7,470.00 - 20,534.00 30,000.00 - - 30,000.00 +  46.09%
                                  น้ ายาต่าง ๆ - - - - - - - - -
                             -  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 48,873.66 48,873.66 50,000.00 - - 50,000.00 +  2.3%
                             -  วัสดุการเกษตร - - - - 20,000.00 - - 20,000.00 +  100%
                             -  วัสดุการศึกษา  (วัสดุฝึก) 58,017.35 621,088.66 5,804.75 684,910.76 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 +  75.20%
                             -  วัสดุคอมพิวเตอร์ 545.00 - - 545.00 30,000.00 - - 30,000.00 +5,404.58%

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                             -  อ่ืน ๆ - - - - - - - - -
                            4)    ค่าสาธารณูปโภค

                            -  ค่าไฟฟ้า 273,018.49 249,802.43 - 522,820.92 300,000.00 230,000.00 - 530,000.00 +  1.37 %
                            -  ค่าน้ าประปา 83,084.09 36,949.47 - 120,033.56 83,500.00 36,500.00 - 120,000.00 -  0.03%
                             -  ค่าโทรศัพท์ 18,258.58 16,087.28 - 34,345.86 - 35,000.00 - 35,000.00 +  1.90%
                             -  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 9,139.00 6,060.00 - 15,199.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -  1.31%
                            -  ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - - - - -

รวมงบด าเนินงาน 5,333,904.71 2,709,996.24 434,977.20 8,478,878.15 7,972,432.00 1,914,348.00 903,120.00 10,789,900.00

                    1.1.1.3  งบลงทุน - -

                                  1)  ค่าครุภัณฑ์ 711,550.00 128,506.00 576,641.14 1,416,697.14 570,000.00 - 2,481,000.00 3,051,000.00 +  115.36%
                                  2)  ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - -

รวมงบลงทุน 711,550.00 128,506.00 576,641.14 1,416,697.14 570,000.00 - 2,481,000.00 3,051,000.00

                    1.1.1.4  งบอุดหนุน - - - - -

                    1.1.1.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - 436,601.25 436,601.25 - - - - -  100%

(ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.

จัง
หว

ัด

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
  ส

มศ
.

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม



         รวม ผลผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 12,959,414.71 6,496,469.80 1,696,645.06 21,152,529.57 16,141,618.00 9,871,308.00 3,384,120.00 29,397,046.00

          1.1.2  งาน/โครงการผลผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง

                    1.1.2.1  งบบุคลากร - - - - - - - -
                    1.1.2.2  งบด าเนินงาน

                                 1)  ค่าตอบแทน

                                  -   ค่าธุรการนอกเวลา 32,760.00 - - 32,760.00 - - - - -  100%
                                 -  ค่าสอนพิเศษ -

                                    ภาคปกติ 782,700.00 - - 782,700.00 1,084,600.00 - - 1,084,600.00 +  38.57%
                                    เทียบโอน ฯ - - 982,650.00 982,650.00 - - 1,000,000.00 1,000,000.00 +  1.76%
                                  2)  ค่าใช้สอย

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                                  -  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 175,853.00 - - 175,853.00 - - - - -  100%
                                  -  ค่าจ้างเหมาบริการ 199,839.82 - - 199,839.82 - - - -

                                  3)   ค่าวัสดุ

                                  -  วัสดุการศึกษา  (วัสดุฝึก) 200,000.00 100,000.00 300,000.00 +  100%
                                  4)  ค่าสาธรณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 1,158,392.82 - 982,650.00 2,141,042.82 1,284,600.00 - 1,100,000.00 2,384,600.00

                    1.1.2.3  งบลงทุน

                                  ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - -

                                 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - -

รวมงบลงทุน - - - - - - - -

จัง
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ัด

ปร
ะกั
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รวม เงิน  งปม. รวม (ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม.



                    1.1.2.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -
                    1.1.2.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

รวม ผลผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) 1,158,392.82 - 982,650.00 1,158,392.82 1,284,600.00 - 1,100,000.00 2,384,600.00

          1.1.3  งาน/โครงการผลผลิตวิชาชีพระยะสั้น
                    1.1.3.1  งบบุคลากร - - - - - - - -
                    1.1.3.2  งบด าเนินงาน

                                 1)  ค่าตอบแทน

                                  -   ค่าธุรการนอกเวลา - - - - 50,000.00 - - 50,000.00 +  100%
                                  -  ค่าเช่าบ้าน - - - - - - - -

                                  -  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 2,000.00 - 100,000.00 102,000.00 +  100%
                                  -  ค่าสอนพิเศษ
                                      ระยะสั้น 532,238.00 - - 532,238.00 600,000.00 - - 600,000.00 +  12.73%
                                2)   ค่าใช้สอย - - - - - - - -

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                                 3)  ค่าวัสดุ

                                 -  วัสดุส านักงาน - - - - 20,000.00 - - 20,000.00 +  100%
                                 -  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - - - - - -

                                 -  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - - - - -

                                 -  วัสดุงานบ้านงานครัว - - - - 2,000.00 - - 2,000.00 +  100%

(ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.

จัง
หว

ัด

ปร
ะกั

นคุ
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าพ
  ส

มศ
.

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม



                                 -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - - - - - -

                                -  วัสดุหนังสือ  วารสาร  และต ารา - - - - - - - -

                                -  วัสดุก่อสร้าง - - - - 2,600.00 - - 2,600.00 +  100%
                               -  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 +  100%
                               -  วัสดุการเกษตร - - - - - - - -

                               -  วัสดุการศึกษา  (วัสดุฝึก) - - - - 130,000.00 - 40,000.00 170,000.00 +  100%
                               -  วัสดุคอมพิวเตอร์ - - - - 2,000.00 - - 2,000.00 +  100%
                              4)   ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - -

รวมงบด าเนินงาน 532,238.00 - - - 811,600.00 - 140,000.00 951,600.00

                    1.1.3.3  งบลงทุน

                                  ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - -

                                 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - -

รวมงบลงทุน - - - - - - - -

                    1.1.3.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -
                    1.1.3.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

รวม ผลผลิตวิชาชีพระยะสั้น 532,238.00 - - 532,238.00 811,600.00 - 140,000.00 951,600.00

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

          1.1.4  รวมโครงการพัฒนาสถานศกึษาตามแผนงานบริหาร

                     และจัดการสถานศึกษา  จ านวน  53  โครงการ
                1.1.4.1  โครงการซ่อมแซมห้องเรียนทฤษฎี - - - - - - 45,000.00 45,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.2  โครงการจัดสร้างศาลาพักผ่อน - - - - - - √ √ √ √

จัง
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ัด
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รวม เงิน  งปม. รวม (ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม.



                              ของนักเรียน-นักศึกษา
                1.1.4.3  โครงการซ่อมแซมทาสี - - - - - - 70,000.00 70,000.00 +  100% √ √ √ √

                              แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน
                1.1.4.4  โครงการซ่อมแซมห้องพักครูแผนกวิชา - - - - 18,190.00 - - 18,190.00 +  100% √ √ √ √

                              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                1.1.4.5  โครงการจัดท ารถเก็บขยะ - - - - - - 30,000.00 30,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.6  โครงการจัดท าอ่างล่างมือข้างแผนก - - - - - - 30,000.00 30,000.00 +  100% √ √ √ √

                              วิชาเคร่ืองกล
                1.1.4.7  โครงการซ่อมแซมห้องเรียนแผนกวิชา - - - - - - 33,557.00 33,557.00 +  100% √ √ √ √

                              อิเล็กทรอนิกส์
                1.1.4.8  โครงการซ่อมแซมทาสีแผนกวิชาโลหะการ - - - - - - 70,000.00 70,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.9  โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ต้ังกังหัน - - - - - - * - √ √ √ √

                              ผลิตไฟฟ้า
                1.1.4.10 โครงการจัดท าเหล็กดัดห้องอินเตอร์เน็ต - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.11 โครงการจัดท าวารสาร - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.12 โครงการน้องส่งพ่ีผู้ส าเร็จการศึกษา - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.13 โครงการบัตรอวยพรเทศกาลปีใหม่ - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.14 โครงการ  VCD  แนะน าสถานศึกษา - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.15 โครงการสนับสนุนชมรมอาสาพัฒนา - - - - - - 50,000.00 50,000.00 +  100% √ √ √ √

                              และอนุรักษ์
                1.1.4.16 โครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - - - - - - 38,500.00 38,500.00 +  100% √ √ √ √

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

(ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.

จัง
หว

ัด

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
  ส

มศ
.

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม
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                1.1.4.17 โครงการจัดท าสื่อแผ่นพับแนะน าแผนก - - - - - - 22,500.00 22,500.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.18 โครงการพัฒนาจิตส าหรับครูและ - - - - - - 110,000.00 110,000.00 +  100% √ √ √ √

                               เจ้าหน้าที่
                1.1.4.19 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ - - - - - - 25,750.00 25,750.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.20 โครงการประกันคุณภาพภายใน - - - - 18,000.00 - - 18,000.00 +  100% √ √ √ √

                               สถานศึกษา  ประจ าปี  2551 -

                1.1.4.21 โครงการแนะแนวสัญจร - - - - 20,000.00 - - 20,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.22 โครงการติดตามนักเรียน  นักศึกษา - - - - - - 10,000.00 10,000.00 +  100% √ √ √ √

                               ที่ส าเร็จการศึกษา  ปี  2550
                1.1.4.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกัน - - - - - - 11,630.00 11,630.00 +  100% √ √ √ √

                               คุณภาพสถานศึกษา  ปี  2550
                1.1.4.24 โครงการมอบใบประกาศ - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.25 โครงการพัฒนาจิต - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.26 โครงการจัดท าที่ท าการองค์การวิชาชีพ ฯ - - - - - - * - √ √ √ √

                               คูหาลูกเสือ  ห้องซ้อมดนตรีไทย
                               ดนตรีสากล
                1.1.4.27 โครงการลอยกระทง - - - - - - 12,000.00 12,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.28 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเมืองทอง - - - - - - 12,000.00 12,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.29 โครงการจัดต้ังวงดนตรีไทย - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.30 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.31 โครงการชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ - - - - - - 50,000.00 50,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.32 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ - - - - - - 5,000.00 5,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.33 โครงการสนากีฬารักบี้ - ฟุตบอล - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.34 โครงการวันไหว้ครู - - - - - - 15,000.00 15,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.35 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย ฯ - - - - - - 8,000.00 8,000.00 +  100% √ √ √ √



เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                1.1.4.36 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา - - - - - - 25,000.00 25,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย - - - - - - 9,000.00 9,000.00 +  100% √ √ √ √

                               ระเบียบการบริหารงานการตลาด  การค้า ฯ
                1.1.4.38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน - - - - - - 15,000.00 15,000.00 +  100% √ √ √ √

                               เครือข่ายภายในสถานศึกษา  ปี  2551
                1.1.4.39 โครงการจัดเพ่ิมโดเมนเนม - - - - - - * - √ √ √ √

                               Domain  name  ของสถานศึกษา
                1.1.4.40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้ - - - - - - 15,000.00 15,000.00 +  100% √ √ √ √

                               โปรแกรมเสนอผลงาน
                1.1.4.41 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน - - - - - - * - √ √ √ √

                               ห้องท างานแผนงบประมาณ
                1.1.4.42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัด - - - - - - * - √ √ √ √

                               ท าแผนยุทธศาสตร์
                1.1.4.43 โครงการทัศนศึกษาดูงานการศึกษา - - - - - - 50,000.00 50,000.00 +  100% √ √ √ √

                               เปรียบเทียบ
                1.1.4.44 โครงการจัดสร้างโครงหลังคา - - - - - - 70,000.00 70,000.00 +  100% √ √ √ √

                             แผนกวิชาเคร่ืองกล
                1.1.4.45 โครงการปรับปรุงพฒนาห้องสมุด - - - - - - 98,000.00 98,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.46 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด  ติดต้ัง - - - - - - * - √ √ √ √

                               เคร่ืองปรับอากาศ
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ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม.



                1.1.4.47 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัย - - - - - - 18,600.00 18,600.00 +  100% √ √ √ √

                               การอาชีพบางละมุง
                1.1.4.48 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียนรับทุนการศึกษา - - - - - - - - √ √ √ √

                1.1.4.49 โครงการกิจกรรมชมรม - - - - - - 85,000.00 85,000.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.50 โครงการปรับเปลี่ยนเคร่ืองกรองน้ า - - - - - - * - √ √ √ √

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                1.1.4.51 โครงการปรับเปลี่ยนเคร่ืองท าน้ าเย็น - - - - - - * - √ √ √ √

                1.1.4.52 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา - - - - - - 8,150.00 8,150.00 +  100% √ √ √ √

                1.1.4.53 โครงการจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการ  - - - - 8,000.00 - - 8,000.00 +  100% √ √ √ √

                               ประจ าปีงบประมาณ  2551
รวมเงินโครงการ 64,190.00 - 1,042,687.00 1,106,877.00 +  100%

รวมแผนงานบริหารและจัดสถานศึกษา 14,650,045.53 6,496,469.80 2,679,295.06 22,843,160.39 18,302,008.00 9,871,308.00 5,666,807.00 33,840,123.00

    1.2  แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและความร่วมมือ

          1.2.1  งาน/โครงการความร่วมมือเพ่ือผลติก าลงัคนดา้นอาชวีะ

                    1.2.1.1  งบบุคลากร - - - - - - - -
                    1.2.1.2  งบด าเนินงาน 17,996.00 - - 17,996.00 - - - - -  100%
                    1.2.1.3  งบลงทุน - - - - - - - -
                    1.2.1.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -
                    1.2.1.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

รวม 17,996.00 - - 17,996.00 - - - -
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ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม



          1.2.2  งาน/โครงการจัดองคค์วามรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ

                    1.2.2.1  งบบุคลากร - - - - - - - -

                    1.2.2.2  งบด าเนินงาน 84,521.00 - - 84,521.00 - - - - -  100%
                    1.2.2.3  งบลงทุน - - - - - - - -

                    1.2.2.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -

                    1.2.2.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

รวม 84,521.00 - - 84,521.00

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

           1.2.3  โครงการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียน
                    การสอนและความร่วมมือ  จ านวน  24  โครงการ
                   1.2.3.1 โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณสู่การ - - - - - - 10,000.00 10,000.00 +  100% √ √ √ -

                                เป็นนักการตลาด
                   1.2.3.2 โครงการจัดท าบูทฝึกเดินสายไฟฟ้า - - - - - - 100,000.00 100,000.00 +  100% √ √ √ √

                   1.2.3.3 โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ - - - - - - 12,000.00 12,000.00 +  100% √ √ √ √

                                แผนกวิชาบัญชี
                   1.2.3.4 โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการประชุม - - - - - - 42,550.00 42,550.00 +  100% √ √ √ √

                               สัมมนาและนิทรรศการการท่องเที่ยว - - - -
                   1.2.3.5 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์ - - - - - - * - √ √ √ √

                                น าเที่ยว
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ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม.



                   1.2.3.6 โครงการจัดท าโต๊ะปฏิบัติการแผนก - - - - - - 38,000.00 38,000.00 +  100% √ √ √ √

                               อิเล็กทรอนิกส์
                  1.2.3.7 โครงการอบรมความปลอดภัยในการออก - - - - - - - - √ √ √ √

                               ฝึกงานในสถานประกอบการกับนักศึกษาฝึกงาน - - - -
                  1.2.3.8 โครงการจัดท าสื่อการสอนระบบการท างาน - - - - - - 1,500.00 1,500.00 +  100% √ √ √ √

                               เคร่ืองยนต์  4  จังหวะ
                  1.2.3.9 โครงการพัฒนาโต๊ะปฏิบัติงานจักรยานยนต์ - - - - - - 30,000.00 30,000.00 +  100% √ √ √ √

                  1.2.3.10 โครงการจัดท าห้องปฏิบัติการ - - - - - - * - √ √ √ √

                                  คอมพิวเตอร์  731
                  1.2.3.11 โครงการทัศนศึกษาดูงาน  นักเรียน - - - - - - 2,000.00 2,000.00 +  100% √ √ √ √

                                 นักศึกษาใหม่
                  1.2.3.12 โครงการสืบสานคุณค่าภาษาไทย - - - - - - 4,000.00 4,000.00 +  100% √ √ √ √

                  1.2.3.13 โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลและ - - - - - - * - √ √ √ √

                                 พิธีประจ ากองลูกเสือวิสามัญ
เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

                  1.2.3.14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  - - - - - - * - √ √ √ √

                                 ปีการศึกษา  2551
                  1.2.3.15 โครวงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา - - - - - - * - √ √ √ √

                  1.2.3.16 โครงการกีฬาภายใน - - - - - - * - √ √ √ √

                  1.2.3.17 โครงการ  11  ดี  11  เก่ง - - - - - - 170,000.00 170,000.00 +  100% √ √ √ √

                  1.2.3.18 โครงการซ่อมกิจกรรม - - - - - - * - √ √ √ √

                  1.2.3.19 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพและ - - - - - - 42,000.00 42,000.00 +  100% √ √ √ √
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ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม



                                 แข่งขันทักษะ
                  1.2.3.20 โครงการจัดต้ังร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ ฯ - - - - - - * - √ √ √ √

                  1.2.3.21 โครงการจัดต้ังหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ - - - - - - * - √ √ √ √

                  1.2.3.22  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน - - - - - - 15,000.00 15,000.00 +  100% √ √ √ √

                                 โปรแกรมดูแลนักเรียน  ปี  2551
                  1.2.3.23 โครงการทัศนศึกษาดูงานการศึกษา - - - - 40,000.00 - - 40,000.00 +  100% √ √ √ √

                                ทางไกลผ่านดาวเทียม
                  1.2.3.24 โครงการจัดท าชดุสาธิตการปลกูผักไร้ดิน ฯ - - - - - - 25,000.00 25,000.00 +  100% √ √ √ √

รวมเงินโครงการ - - - - 40,000.00 - 492,050.00 532,050.00

รวมแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและความร่วมมือ 102,517.00 - - 102,517.00 40,000.00 - 492,050.00 532,050.00

รวมแผนงบประมาณที่  1 14,752,562.53 6,496,469.80 2,679,295.06 22,945,677.39 18,342,008.00 9,871,308.00 6,158,857.00 34,372,173.00

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

2.  แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
    2.1  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการชุมชน

          2.1.1  งาน/โครงการอาชีวะเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
                    2.1.1.1  งบบุคลากร - - - - - - - -
                    2.1.1.2  งบด าเนินงาน 80,999.70 - - 80,999.70 - - - - -  100%
                    2.1.1.3  งบลงทุน - - - - - - - -
                    2.1.1.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -
                    2.1.1.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

รวมแผนงบประมาณที่  2 80,999.70 - - 80,999.70 - - - -

จัง
หว

ัด

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
  ส

มศ
.

รวม เงิน  งปม. รวม (ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม.



3.  แผนงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา
    3.1  แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนและความร่วมมือ

          3.1.1  งาน/โครงการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
                    3.1.1.1  งบบุคลากร - - - - - - - -

                    3.1.1.2  งบด าเนินงาน 12,967.62 - - 12,967.62 - - - - -  100%
                    3.1.1.3  งบลงทุน - - - - - - - -

                    3.1.1.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -

                    3.1.1.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

           3.1.2  โครงการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียน
                    การสอนและความร่วมมือ  จ านวน  2  โครงการ
                   3.1.2.1  โครงการคุณธรรมน าความรู้ - - - - - - 5,000.00 5,000.00 +  100% √ √ √ √

                   3.1.2.2  โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - - - - - - 7,000.00 7,000.00 +  100% √ √ √ √

                                 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน
                                  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

รวมเงินโครงการ - - - - - - 12,000.00 12,000.00

รวมแผนงบประมาณที่  3 12,967.62 - - 12,967.62 - - 12,000.00 12,000.00

เพ่ิม-ลด

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินรายได้

การศึกษา สถานศึกษา การศึกษา สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐาน

4.  แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
     เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม
    4.1  แผนงานพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัย

          4.1.1  งาน/โครงการผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
  ส

มศ
.

(ร้อยละ) ศธ
.

สอ
ศ.

จัง
หว

ัดแผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 สนองนโยบาย

เงิน  งปม. รวม เงิน  งปม. รวม



                    4.1.1.1  งบบุคลากร - - - - - - - -
                    4.1.1.2  งบด าเนินงาน - 89,992.60 - 89,992.60 - - - - -  100%
                    4.1.1.3  งบลงทุน - - - - - - - -
                    4.1.1.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -
                    4.1.1.5  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -
          4.1.2  งาน/โครงการผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ - - - - - 120,000.00 - 120,000.00 +  100%
                สิ่งประดิษฐ์
          4.1.3  โครงการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

                    เทคโนโลยีและการวิจัย  จ านวน  4  โครงการ
                   4.1.3.1  โครงการพลังงานทดแทน - - - - - 15,000.00 - 15,000.00 +  100% √ √ √ √

                  4.1.3.2  โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - - - - - - 13,000.00 13,000.00 +  100% √ √ √ √

                                ประกอบเคร่ืองเสียง
                  4.1.3.3  โครงการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล - - - - - - 15,000.00 15,000.00 +  100% √ √ √ √

                  4.1.3.4  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน - - - - - - 7,000.00 7,000.00 +  100% √ √ √ √

                                ประกอบการ  ปี  2551
รวมเงินโครงการ - - - - - 15,000.00 35,000.00 50,000.00

รวมแผนงบประมาณที่  4 - 89,992.60 - 89,992.60 - 135,000.00 35,000.00 50,000.00

5.  แผนงบประมาณเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัด - - - - - - - - - - - - -

เงินส ารองจ่ายตามนโยบาย 493,974.00 1,868,591.99 1,254,127.70 3,616,693.69

รวมงบประมาณปี  2551  ทั้งสิ้น 14,846,529.85 6,586,462.40 2,679,295.06 23,129,637.31 18,835,982.00 11,874,899.99 7,459,984.70 38,170,866.69



ล ำดับที่ รำยกำร

งปม. บกศ. 

1 แผนกวิชำกำรบัญชี   (หลักสูตร  ปวช.)         132,600.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

 โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
2 แผนกวิชำช่ำงยนต์  (หลักสูตร  ปวช.)             171,600.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

3 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ  (หลักสูตร  ปวช.)           167,400.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

4 แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตร  ปวช.)  165,600.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

5 แผนกวิชำช่ำงเช่ือม  (หลักสูตร  ปวช.)               100,200.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

6 แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน  (หลักสูตร  ปวช.)  140,100.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

7 แผนกวิชำกำรโรงแรม  (หลักสูตร  ปวช.)       34,200.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมงุ

สรุปกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำ  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวช. (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐำน)

ประจ ำปีงบประมำณ 2551

จ ำนวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ



ล ำดับที่ รำยกำร

งปม. บกศ. 

8 แผนกวิชำกำรทอ่งเที่ยว     (หลักสูตร  ปวช.)  15,600.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

9 แผนกกำรขำยและกำรตลำด  (หลักสูตร  ปวช.)  21,600.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

10 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตร  ปวช.) 52,500.00        

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

11 แผนกวิชำพ้ืนฐำน  (หลักสูตร  ปวช.)

 -  วัสดุพลศึกษา 30,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
 -  วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

12 ส ำรองค่ำวัสดุทกุแผนกวิชำ 138,600.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

รวมทั้งสิ้น 1,200,000.00   -                   

หมำยเหตุแผนกช่างอุตสาหกรรม * 600
แผนกพาณิชยกรรม  *  300
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  *  300

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมงุ

สรุปกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำ  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวช. (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐำน)

ประจ ำปีงบประมำณ 2551

จ ำนวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ



ล ำดับที่ รำยกำร

งปม. บกศ. 

1 แผนกวิชำกำรบัญชี   (หลักสูตร  ปวส.)              17,400.00        

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

 โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
2 แผนกวิชำช่ำงยนต์  (หลักสูตร  ปวส.)                45,000.00        

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

3 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ  (หลักสูตร  ปวส.)              23,400.00        

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

4 แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตร  ปวส.)   31,200.00        

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

5 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตร  ปวส.)  11,700.00        

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

6 แผนกกำรขำยและกำรตลำด  (หลักสูตร  ปวส.)     9,300.00          

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

7 แผนกกำรโรงแรม   (หลักสูตร  ปวส.)     3,900.00          

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมงุ

สรุปกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำ  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวส. (งบประมำณ)

ประจ ำปีงบประมำณ 2551

จ ำนวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ



8 ส ำรองค่ำวัสดุทกุแผนกวิชำ 28,100.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

รวมทั้งสิ้น 170,000.00      -

หมำยเหตุแผนกช่างอุตสาหกรรม * 600
แผนกพาณิชยกรรม  *  300
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  *  300

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมงุ

สรุปกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำ  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวส. (งบประมำณ)

ประจ ำปีงบประมำณ 2551



ล ำดับที่ รำยกำร

งปม. บกศ. 

1 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร       20,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

 โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
2 แผนกวิชำเครื่องแต่งกำย         20,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

3 แผนกวิชำตัดผมชำย       20,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

4 แผนกวิชำเสริมสวยหญิง    20,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

5 แผนกวิชำเกษตร              100,000.00      -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

6 ภำษำอังกฤษ 5,000.00          -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

7 ส ำรองทกุแผนกวิชำ 15,000.00        -

โครงการฝึกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝึกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝึกตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

รวมทั้งสิ้น 200,000.00      

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมงุ

สรุปกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำ  (วัสดุ)  หลักสูตรระยะสั้น

ประจ ำปีงบประมำณ 2551

จ ำนวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร รองอารยี์  พงษ์สมบูรณ์
1 รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน 790,000     790,000     งานพัสดุ ฯ

แบบดับเบิ้ลแค็บ
2 จอคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 6,000         6,000         งานพัสดุ ฯ
3 กบไฟฟ้า  ขนาด 5 นิ้ว 1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานอาคารสถานที่
4 เลื่อยวงเดือน  ขนาด 6 นิ้ว 1 เคร่ือง 7,000         7,000         งานอาคารสถานที่
5 สว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2  นิ้ว แบบกระแทก 1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานอาคารสถานที่
6 บอร์ดเสียบอักษร ขนาด 60x80 cm. สูง 156 cm. 1 ชดุ 8,500         8,500         งานอาคารสถานที่
7 ชดุตัวอักษรพลาสติก ภาษาไทย ขนาด 1 นิ้ว 1 ชดุ 5,700         5,700         งานอาคารสถานที่
8 กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล แบบซิงเกลเลนส์ (SLR) 1 เคร่ือง 30,000       30,000       งานวิทยบริการ ฯ
9 กล้องถ่ายภาพ VDO แบบ Hard disk 1 เคร่ือง 20,000       20,000       งานวิทยบริการ ฯ

10 โต๊ะหมู่บูชา ( ชดุใหญ่ )พร้อม แท่นกราบ 1 ชดุ 20,000       20,000       งานวิทยบริการ ฯ
11 เคร่ืองฉายภาพ VDO Projecter 1 เคร่ือง 40,000       40,000       งานวิทยบริการ ฯ
12 เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงและไมโครโฟน 1 ชดุ 15,000       15,000       งานวิทยบริการ ฯ
13 Hard disk แบบ External 350 GB 1 เคร่ือง 5,000         5,000         งานวิทยบริการ ฯ
14 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 4 เคร่ือง 30,000       120,000     งานวิทยบริการ ฯ
15 เคร่ืองเล่น DVD พร้อมบันทึก 1 เคร่ือง 15,000       15,000       งานวิทยบริการ ฯ
16 โต๊ะ  ขนาด 0.60x1.80 เมตร 4 ตัว 7,500         30,000       งานวิทยบริการ ฯ
17 ชั้น / ตู้วางหนังสือ 8 ตู้ 10,000       80,000       งานวิทยบริการ ฯ
18 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000       18,000       งานเอกสารการพิมพ์
19 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 60,000       60,000       งานเอกสารการพิมพ์

รวมจ านวนเงิน 32 1,107,700  1,290,200  

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร รองอารยี์  พงษ์สมบูรณ์
1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  SDG-3 3 ใบ 4,490         13,470       งานบุคลากร
2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ใบ 3,400         3,400         งานพัสดุ ฯ
3 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 3,100         6,200         งานพัสดุ ฯ
4 เลื่อยจ๊ิกซอ ตัดไม้ 1 เคร่ือง 3,500         3,500         งานอาคารสถานที่
5 เก้าอ้ีจัดเลี้ยง 30 ตัว 550            16,500       งานวิทยบริการ ฯ
6 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000         2,000         งานเอกสารการพิมพ์

รวมจ านวนเงิน 37 15,040       43,070       

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ รองธนรตัน์  ทองหยัด
1 เคร่ืองพ่นยา แบบใชแ้รงลม ขนาด 3 แรงม้า 1 เคร่ือง 14,500         14,500       งานฟาร์มและโรงงาน
2 เคร่ืองสูบน ้า  1 เคร่ือง 10,000         10,000       งานฟาร์มและโรงงาน
3 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000         10,000       งานฟาร์มและโรงงาน
4 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 2 เคร่ือง 30,000         60,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ
5 โต๊ะประชมุ ขนาด 0.09X1.50  (ผิว PVC) 1 ตัว 8,000           8,000         ฝ่ายแผนงาน ฯ
6 VDO Projector 1 เคร่ือง 40,000         40,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ
7 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000         10,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ (ผอ.)
8 โทรทัศน์สี ขนาด 19 นิ ว แบบจอ LCD 5 เคร่ือง 12,000         60,000       ผู้บริหาร ผอ, รอง

รวมจ านวนเงิน 13 134,500       212,500     

รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ รองธนรตัน์  ทองหยัด
1 ตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 3 ลิ นชกั 1 ตู้ 4,800           4,800         งานวางแผน ฯ
2 เคร่ืองบันทึก อัดเสียงและเก็บข้อมูล ขนาด 1 GB 6 เคร่ือง 2,500           15,000       งานวางแผน ฯ
3 เคร่ืองส้ารองไฟ 5 เคร่ือง 3,100           15,500       งานวางแผน ฯ
4 Wireless ระบบไร้สาย 1 เคร่ือง 1,500           1,500         งานศูนย์ข้อมูล 
5 โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี  ระดับ 3-6 1 ชดุ 3,180           3,180         งานศูนย์ข้อมูล 
6 เก้าอี ประชมุ 20 ตัว 650              13,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ
7 ตู้เอกสารโล่ง ขนาด 0.80 (ผิว PVC) 2 ตู้ 2,200           4,400         ฝ่ายแผนงาน ฯ
8 ตู้เอกสารบานทึบ ขนาด 0.80 (ผิว PVC ) 3 ตู้ 3,000           9,000         ฝ่ายแผนงาน ฯ
9 เคร่ืองเล่น DVD 5 เคร่ือง 4,500           13,500       ผู้บริหาร ผอ, รอง

รวมจ านวนเงิน 44 25,430         79,880       

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายวิชาการ รองวิทยา  อินสว่าง
1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาการตลาด
2 ตู้จัดแสดงโชว์สินค้า 1 ตู้ 5,000      5,000      แผนกวิชาการตลาด
3 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เคร่ือง 18,000    18,000    งานวัดผลและประเมินผล
4 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เคร่ือง 18,000    18,000    งานทะเบียน
5 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้วแบบจอแบน 1 เคร่ือง 10,000    10,000    แผนกวิชาการท่องเที่ยว
6 ชดุเคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมค์และล าโพง 1 ชดุ 5,000      5,000      แผนกวิชาการท่องเที่ยว
7 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
8 หนิเจียระไน แบบต้ังโต๊ะ ขนาด 10 นิ้ว 2 ตัว 6,000      12,000    แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
9 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

10 โทรทัศน์ 29 นิ้ว 1 เคร่ือง 10,000    10,000    แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
11 ปั้มลม  ขนาดกลาง 1 เคร่ือง 5,000      5,000      แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
12 สว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว แบบกระแทก โรตาร่ี 1 เคร่ือง 10,000    10,000    แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
13 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
14 เคร่ืองบันทึกและถอดข้อความ 1 เคร่ือง 6,000      6,000      แผนกวิชาการบัญชี
15 ตู้เย็นขนาด 9 คิว 1 เคร่ือง 13,000    13,000    แผนกวิชาการโรงแรม
16 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาการโรงแรม
17 เคร่ืองฉายภาพ VDO Projecter 1 เคร่ือง 40,000    40,000    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
18 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 20 เคร่ือง 15,000 300,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
19 เคร่ืองปรับอากาศ 2400 BTU (หอ้งพักครู) 1 เคร่ือง 30,000 30,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
20 แท่นจับปั้มดีเซล 1 เคร่ือง 20,000    20,000    แผนกวิชาเคร่ืองกล
21 ชดุเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 20,000    20,000    แผนกวิชาเคร่ืองกล
22 เคร่ืองเติมน้ ามันเกียร์ 1 เคร่ือง 27,000    27,000    แผนกวิชาเคร่ืองกล
23 ปั้มอัดฉีดน้ า 1 เคร่ือง 12,000    12,000    แผนกวิชาเคร่ืองกล
24 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาเคร่ืองกล
25 เคร่ืองเชื่อม TIG 200 A 1 ชดุ 30,000    30,000    แผนกวิชาโลหะการ
26 เคร่ืองเชื่อม INVERTER พร้อมอุปกรณ์เชื่อม 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาโลหะการ
27 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000    18,000    แผนกวิชาโลหะการ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



28 หนิเจียระไนมือ  ขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว 5,500      11,000    แผนกวิชาโลหะการ
29 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000    10,000    รองฯ ฝ่ายวิชาการ

รวมจ านวนเงิน 50 459,500  756,000  

รายการ จ านวน หน่วย

วัสดุจัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายวิชาการ รองวิทยา  อินสว่าง
1 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500      4,500      แผนกวิชาการตลาด
2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ตู้ 3,400      3,400      แผนกวิชาการตลาด
3 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 3,100      6,200      งานทะเบียน
4 โต๊ะท างานลักษณะโล่ง  ขนาด 0.60 x 1.20 15 ตัว 3,300      49,500    แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5 โต๊ะเข้ามุม 2 ตัว 2,000      4,000      แผนกวิชาการท่องเที่ยว
6 เก้าอ้ีพลาสติก 40 ตัว 180         7,200      แผนกวิชาการท่องเที่ยว
7 เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง 4,500      4,500      แผนกวิชาการท่องเที่ยว
8 โทรโข่ง 1 ตัว 2,500      2,500      แผนกวิชาการท่องเที่ยว
9 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500      4,500      แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

10 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้ 3,400      6,800      แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
11 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 2 ชดุ 3,180      6,360      แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
12 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้ 3,400      6,800      แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
13 เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง 4,500      4,500      แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
15 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ตู้ 3,400      13,600    แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
16 สว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว แบบธรรมดา 1 เคร่ือง 2,500      2,500      แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
17 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 10 เคร่ือง 3,500      35,000    แผนกวิชาการบัญชี
18 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 16 ตัว 1,400      22,400    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
19 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500      4,500      แผนกวิชาเคร่ืองกล
20 ตู้ล๊อกเกอร์ ขนาด 24 ชอ่ง 2 ตู้ 3,500      7,000      ระยะสั้น ตัดผมชาย
21 เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 700         700         ระยะสั้น ตัดผมชาย
22 โต๊ะแบบ พับขา ขนาด 0.60x1.80 1 ตัว 2,000      2,000      ระยะสั้น ตัดผมชาย
23 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 3,100      3,100      งานหลักสูตร ฯ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



24 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 3,100      3,100      งานวัดผลและประเมินผล
25 ตู้เก็บเอกสาร   30  ลิ้นชกั 2 ตู้ 3,500      7,000      แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
26 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
27 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาการตลาด
28 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
29 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
30 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาการโรงแรม
31 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาเคร่ืองกล

ยอดยกไป 109 70,160    204,660  

รายการ จ านวน หน่วย

วัสดุจัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายวิชาการ รองวิทยา  อินสว่าง
ยอดยกมา 109 70,160 204,660

32 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      แผนกวิชาโลหะการ
33 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000      2,000      งานวัดผลและประเมินผล

รวมจ านวนเงิน 111 74,160    208,660  

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายพัฒนาการศกึษา รองสมบัติ อ  าสารกิา
1 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000    10,000    งานแนะแนว
2 ตู้เก็บเอกสารไม้ 1 ตู้ 10,000    10,000    งานปกครอง
3 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,500    10,500    งานกิจกรรม
4 แท่นรับใบประกาศนียบัตร 1 ชดุ 20,000    20,000    งานกิจกรรม
5 ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ตู้ 10,000    20,000    งานประกัน ฯ
6 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เคร่ือง 18,000    18,000    งานประกัน ฯ
7 เคร่ืองท้าน ้าร้อน น ้าเย็น 1 เคร่ือง 7,000      7,000      งานสวัสดิการพยาบาล
8 ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ 1 ตู้ 10,000    10,000    งานสวัสดิการพยาบาล
9 เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน 2 ชดุ 5,000      10,000    งานสวัสดิการพยาบาล

10 ฉากกั นหอ้ง 1 ชดุ 10,000    10,000    งานสวัสดิการพยาบาล
11 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมปริ นเตอร์ 1 ชดุ 20,000    20,000    งานสวัสดิการพยาบาล
12 เคร่ืองกรองน ้า 4 เคร่ือง 6,200      24,800    งานสวัสดิการพยาบาล
13 เคร่ืองท้าเย็น 4 เคร่ือง 8,500      34,000    งานสวัสดิการพยาบาล

รวมจ านวนเงิน 21 145,200  204,300  

รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายพัฒนาการศกึษา รองสมบัติ อ  าสารกิา
1 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ นชกั 1 ตู้ 4,500      4,500      งานปกครอง
2 เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง 4,000      4,000      งานกิจกรรม
3 พัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ ว 4 ตัว 2,000      8,000      งานสวัสดิการพยาบาล
4 เคร่ืองชั่งน ้าหนัก 1 ตัว 2,000      2,000      งานสวัสดิการพยาบาล
5 ผ้าปูที่นอน 2 ผืน 400         800         งานสวัสดิการพยาบาล
6 เสื่อน ้ามัน 8 ชิ น 250         2,000      งานสวัสดิการพยาบาล
7 ผ้าหม่ 4 ผืน 400         1,600      งานสวัสดิการพยาบาล
8 โต๊ะท้างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี  1 ชดุ 3,180      3,180      งานสวัสดิการพยาบาล

รวมจ านวนเงิน 22 16,730    26,080    

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 
 

       ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 



แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานเอกสารการพิมพ์  (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

3 31/7/39 7440-010-0001 เคร่ืองพิมพ์ความเร็วไม่ต่่ากว่า 300 CPS แคร่ยาว สอบราคา 1 เคร่ือง 16,800.00 (391-001)

5 31/7/39 7110-007-0009 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ (391-001) สอบราคา 1 ตัว 2,400.00

6 31/7/39 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี (391-001) สอบราคา 1 ชุด 3,550.00

8 24/9/39 7110-007-0009 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ (391-002 ถึง 391-003) สอบราคา 2 ตัว 2,400.00

9 24/9/39 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี (391-002 ถึง 003) สอบราคา 2 ชุด 3,550.00

10 24/9/39 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์ประเภท INKJET พ่นหมึกสี (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 16,800.00

11 22/4/40 7430-008-0002 เคร่ืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 160,000.00

12 25/2/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (422-020) สอบราคา 1 ตู้ 2,600.00

13 29/10/42 7110-007-0002 โต๊ะท่างานเหล็กระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี (432-017) ตกลงราคา 1 ชุด 3,180.00

14 16/7/40 7440-010-0001 เคร่ืองพิมพ์ความเร็ว 300  CPS(401-006) แคร่ยาว สอบราคา 1 เคร่ือง 18,000.00

15 31/7/39 7110-007-0007 โต๊ะพิมพ์ดีด (391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 ชุด 1,600.00

16  26/12/45 7430-003-0002 เคร่ืองถ่ายเอกสารความเร็ว 30 แผ่น/นาที ตกลงราคา 1 เคร่ือง 95,000.00 

เคร่ืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอลรุ่น RN2030

1 ชุด ประกอบด้วย:

17 29/04/48 7430-008-0002 เคร่ืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล (482-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 90,000.00 

18 29/04/48 7430-006-0001  - ตู้รองเคร่ือง B4 (482-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง

19 17/3/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (512-286) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 18,000.00 

20 14/2/51 7440-010-0003 เคร่ืองปร้ินเตอร์ซัมซุง  (511-014) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,560.96   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาบริหารธุรกิจ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 26/8/39 7430-001-0001 เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยแคร่ 15" สอบราคา 2 เคร่ือง 8,000.00

(391-026 ถึง 391-027)

(391-003ถงึ391-025 )  (อยู่พัสด)ุ 23 เคร่ือง

2 26/8/39 7430-001-0005 เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษแคร่ 15" สอบราคา 25 เคร่ือง 8,000.00

(391-001 ถึง 391-025)

3 26/8/39 7420-001-0001 เคร่ืองค่านวณเลขชนดิ 12 หลัก สอบราคา 20 เคร่ือง 2,500.00

(391-003 ถึง 391-022)

4 26/8/39 7110-007-0007 โต๊ะพิมพ์ดีด (391-003 ถึง 391-052) สอบราคา 50 ตัว 1,595.00

 (ส่งคืนพัสดุ  10  ตัว)

5 26/8/39 7110-007-0010 โต๊ะเรียนบญัชีพร้อมเก้าอ้ี (391-001 ถึง 391-036) สอบราคา 36 ชุด 2,400.00

6 26/8/39 6645-008-0001 นาฬิกาจับเวลา (391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 เรือน 2,000.00

7 26/8/39 7430-001-0004 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้าไม่มีหนว่ยความจ่า สอบราคา 15 เคร่ือง 24,500.00

(391-004 ถึง 391-006,391-008ถึง391-015)

8 26/8/39 7420-005-0001 เคร่ืองบนัทกึเงินสด (391-001 ถึง 391-004) สอบราคา 4 เคร่ือง 20,000.00

9 26/8/39 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.)(391-003 ถึง 391-005) สอบราคา 3 ตู้ 3,300.00

10 26/8/39 7110-007-0011 โต๊ะสาธิตเคร่ืองพิมพ์ดีด (391-001) สอบราคา 1 ชุด 5,000.00

11 23/9/39 7430-001-0005 เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษแคร่ 15" สอบราคา 10 เคร่ือง 8,000.00

(391-026 ถึง 391-035)

12 14/5/40 7110-007-0011 โต๊ะสาธิตเคร่ืองพิมพ์ดีด (401-002) สอบราคา 1 ชุด 5,000.00

13 20/6/40 7430-001-0001 เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยแคร่ 15" สอบราคา 55 เคร่ือง 8,000.00

(401-028 ถึง 401-040,401-042ถึง401-062)

(401-065 ถึง401-079,401-081,401-083,401-085

401-092

(401-041,063,64,80,82,84,86ถงึ91,93ถงึ102 อยู่พัสดุ 22 เคร่ือง

14 20/6/40 7430-001-0005 เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษแคร่ 15" สอบราคา 15 เคร่ือง 8,000.00

(401-036 ถึง 401-050)

15 20/6/40 7420-001-0001 เคร่ืองค่านวณเลขชนดิ 12 หลัก สอบราคา 46 เคร่ือง 2,500.00

(401-023 ถึง 401-068)

16 20/6/40 7110-007-0007 โต๊ะพิมพ์ดีด (401-053 ถึง 401-142) สอบราคา 90 ตัว 1,600.00    

17 20/6/40 6645-008-0001 นาฬิกาจับเวลา (401-003) สอบราคา 1 เรือน 2,000.00    

18 5/3/42 7430-001-0004 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่หอ้ CANON บริจาค 20 เคร่ือง 5,939.00    

(423-019 ถึง 423-038)

19 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (422-025 ถึง 422-026) ตกลงราคา 2 ตู้ 2,600.00    



แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาบริหารธุรกิจ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

21 5/19/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6  พร้อมเก้าอ้ี ตกลงราคา 2 ชุด 3,180.00    

(432-033 ถึง 432-034)

22 28/5/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี (442-064) ตกลงราคา 1 ชุด 3,180.00    

23 21/6/45 4120-001-0004 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU บริจาค 2 เคร่ือง

  (453-001 ถึง 453-002)

24  4/7/45 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 2 ตู้ 1,990.00

(452-046 ถึง 452-047)

25 31/7/39 7430-007-0001 เคร่ืองปรุกระดาษไข (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 48,000.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 31/7/39 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (391-002) สอบราคา 1 ตู้ 2,300.00       

2 31/7/39 7110-007-0005 โต๊ะท่างานระดับ  7-9  พร้อมเก้าอ้ี  (391-001) สอบราคา 1  ชุด 4,000.00       

3 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (391-002) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00       

4 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (401-002,401-003 สอบราคา 3 ชุด 2,300.00       

และ 401-005) ขนาด 3 ฟุต

5 14/5/40 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (401-012) สอบราคา 1 ตู้ 2,300.00       

6 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (423-052) บริจาค 1 ตู้

7 22/2/43 4610-007-0001 เคร่ืองกรองน้่าดื่ม (432-001 ถึง 432-002) ตกลงราคา 2 ชุด 3,600.00       

8 31/3/43 7710-032-0001 ระนาดเอกไม้ชิงชัน (433-001) บริจาค 1 ราง พัสดุ

9 31/3/43 7710-032-0002 จเข้ (433-001) บริจาค 1 ตัว พัสดุ

10 31/3/43 7710-032-0003 ขิม (433-001) บริจาค 1 ตัว พัสดุ

11 9/13/43 7110-007-0017 โต๊ะท่างานระดับ 1-2  (433-001) บริจาค 1 ชุด แนะแนว

12 10/1/44 7110-002-0007 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก(442-006) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,200.00       

13 10/1/44 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก (442-004) ตกลงราคา 1  ชุด 2,200.00       แนะแนว

14 9/2/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต(442-032) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,300.00       

15 6/2/44 9925-009-0001 โต๊ะหมู่ ชุด 7 (442-001) ตกลงราคา 1 ชุด 950.00          

16 20/8/44 7440-001-0001 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (443-043) บริจาค 1 เคร่ือง

17 20/8/44 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet ยี่หอ้ Canon (443-004) บริจาค 1 เคร่ือง

18 21/6/45 4120-001-0004 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU (453-003) บริจาค 1 เคร่ือง

19 4/7/45 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (452-068) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,280.00       

20 4/7/45 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 2 ตู้ 1,990.00       

(452-043 ถึง 452-044)

21 12/7/45 7440-001-0001 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ Compaq (452-044) ตกลงราคา 1 ชุด 38,520.00     

อุปกรณ์ประกอบ

 - เคร่ืองพิมพ์ Apollo Inkjet 1 เคร่ือง

22 31/7/45 7125--001-0004 ตู้ล็อกเกอร์ 40 ช่อง (452-003) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,000.00       

23  26/12/45 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet  ยี่หอ้ Lexmark x83 (463-007) บริจาค 1 เคร่ือง

24  23/9/46 4110-001-0001 ตู้เย็น ยี่หอ้ Phillips เวิร์ลพูล 5.9 คิว (462-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 5,890.00       

25  26/9/46 7105-003-0001 เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต (462-001 ถึง 462-004) ตกลงราคา 4 ตัว 800.00          

26  26/9/46 7125-002-0009 ตู้เก็บเอกสารกระจกใสขนาด  1.80x2.40 (4 ตู)้ ตกลงราคา 1 ชุด 6,000.00       

27  27/9/46 7125-002-0008 ตู้ยาประจ่าบา้น (462-001 ถึง 462-008) ตกลงราคา 8 ใบ 510.01          

28 24/11/47 4610-007-0001 เคร่ืองท่าน้่าดื่มวอเตอร์มิเนอรัลพอท (472-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 39,000.00     กิจกรรม

29 18/03/48 7125-002-0001 ตู้เอกสาร  2  บาน  (482-070) ตกลงราคา 1 ตู้ 3,200.00       ลูกเสือ

แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

30 24/03/48 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet  hp  3845  (482-018) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,200.00       แนะแนว*

31 17/09/47 6720-005-0002 กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (474-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 13,450.00     แนะแนว

32 10/05/48 7440-015-0004 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Nook Book)(482-004) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 55,900.00     ผช.ธร.

33 14/06/49 7730-003-0003 ทวีี  sony  29  นิ้ว ตกลงราคา 2 เคร่ือง 10,800.00     

34 25/12/49 7810-012-0001 โต๊ะปงิปอง  (492-001 ถึง  492-002) ตกลงราคา 2 ชุด 4,400.00       ทนพ.

35 28/11/49 6720-005-0001 กล้องโซนี่  พร้อมMemory  stick  (491-005) ตกลงราคา 1  ตัว 9,820.00       รองฯสมบัติ

36 9/2/50 7710-032-0001 ตู้แอมมาดาส MG JF 150H  (502-001 ถึง 502-002) ตกลงราคา 2  ตู้ 9,800.00       กิจกรรม

37 9/2/50 7710-032-0002 ตู้แอมเบสมาดาส MB 150H (502-001) ตกลงราคา 1 ตู้ 8,500.00       

38 9/2/50 7710-009-0001 กีต้าร์สไคลเออร์ เฟนดอร์ซันบลิ (502-001 ) ตกลงราคา 1 ตัว 7,200.00       

39 9/2/50 7710-009-0001 กีต้าร์บาราดูก้า ST 26 (502-002) ตกลงราคา 1 ตัว 4,200.00       

40 9/2/50 7710-009-0002 กีต้าร์เบส  Axc  5  สาย  (502-001) ตกลงราคา 1 ตัว 8,800.00       

42 9/2/50 7720-009-0001 เอฟเฟคกีต้าร์ Ax1500 G KORG  (502-002) ตกลงราคา 1 ตัว 7,800.00       

45 1/6/49 7125-001-0004 ตู้เอกสาร  40  ช่อง (492-004) ตกลงราคา 1 ตู้ 3,900.00       แนะแนว

46 10/05/48 7440-015-0002 เคร่ืองคอมพิวเตอร์กระเปา๋หิ้ว(Note Book) (482-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 55,900.00     ผช.สบ.

50 24/8/50 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  (502-011) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 8,268.84       ประกัน

51 31/8/50 7125-002-0006 ตู้เก็บเอกสารไม้  2  ตอน  กระจกเลื่อน -ล่างทบึ ตกลงราคา 2  ชุด 9,500.00       ประกัน

(502-003ถึง 502-004)

53 20/9/50 6760-023-0001 เคร่ืองบนัทกึภาพระบบดิจิตอล (กล้องวงจรปดิ) ตกลงราคา 1  ตัว 48,150.00     ปกครอง

(502-001)

54 21/1/51 7125-002-0002 ตู้ไม้ใส่ยาและเวชภณัฑ์  (512-004) ตกลงราคา 1  ใบ 8,900.00       พยาบาล

55 17/1/51 7710-032-0004 ตู้ล่าโพง  18"  (512-001 ถึง512-002) ตกลงราคา 2  ตู้ 13,500.00     

56 17/1/51 7710-032-0005 ตู้ล่าโพง  15"  (512-001 ถึง512-002) ตกลงราคา 2  ตู้ 4,500.00       

57 17/1/51 7730-004-0003 เคร่ืองขยายเสียง   (512-002) ตกลงราคา 1 ตัว 28,000.00     

58 28/11/50 6720-005-0002 กล้องดิจิตอล (512-010) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 9,990.00       

60 11/12/50 7125-002-0006 ตู้เก็บเอกสารไม้  2  ตอน  กระจกเลื่อน -ล่างทบึ ตกลงราคา 2  ชุด 9,500.00       ประกัน

(502-005ถึง 502-006)

62 28/12/50 4110-002-0001 ตู้ท่าน้่าเย็นแบบใช้ขวด (502-003) ตกลงราคา 1 ใบ 7,000.00       พยาบาล

65 25/3/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (512-288) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 17,999.54     ประกัน

67 23/5/51 4110-002-0002 ตู้ท่าน้่าเย็น สแตนเลส 3หวั(502-001ถึง512-003) ตกลงราคา 3 ตู้ 16,000.00     พยาบาล

หมายเหตุ     ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

       1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

บัญชีรายการ       ครุภัณฑ์        คงเหลือ
ณ    วันท่ี   30    กันยายน     2551

(.......................................................)

แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

68 1/8/51 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศ2500BTU  (512-009) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 31,000.00     พยาบาล

69 24/7/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (512-289) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 17,976.00     ประกัน

70 11/7/51 6720-005-0002 กล้องดิจิตอล (512-012) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 7,900.00       ปกครอง

หมายเหตุ     ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

       1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน          ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
บัญชีรายการ       ครุภัณฑ์        คงเหลือ

ณ    วันท่ี   30    กันยายน     2551

(.......................................................)



แผนกวิชา / หน่วยงาน     วิชาพืน้ฐาน (ปฎิบัติการภาษา)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 26/09/48 6730-001-0001 เคร่ืองProjector ยี่หอ้ BenQ  รุ่น PB6110 ตกลงราคา 1 เคร่ือง 41,883.17 สัมพันธ์

2 26/09/48 6730-002-0001 จอรับภาพ  100  นิ้ว  มือดึง ตกลงราคา 1 เคร่ือง 5,000.00   สัมพันธ์

3 26/09/48 7730-006-0001 วิทยุพกพาเล่นแผ่น CD Audio ตกลงราคา 1 เคร่ือง 5,607.48   สัมพันธ์

4 1/3/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (442-053) ตกลงราคา 1  ชุด 3,180.00   สัมพันธ์

8 4/12/50 7110-007-0006 โต๊ะประชุม TF 240 (502-004) ตกลงราคา 1 ตัว 7,590.00   สัมพันธ์

10 4/12/50 7110-007-0019 โต๊ะท่างาน PSPMD (502-019) ตกลงราคา 1 ตัว 5,390.00   สัมพันธ์

13 4/12/50 7110-007-0006 โต๊ะประชุม(502-005ถึง502-006) ตกลงราคา 2 ตัว 5,700.00   สัมพันธ์

14 11/12/50 7125-002-0013 ตู้โชว์  (502-001ถึง502-002) ตกลงราคา 2 ตู้ 15,725.00 สัมพันธ์

16 28/12/50 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU (502-002 ตกลงราคา 2 เคร่ือง 26,000.00 หอ้งself

ถึง502-003)

17 28/12/50 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU (502-004ถึง ตกลงราคา 2 เคร่ือง 26,000.00 หอ้งself

502-005)

18 9/1/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(512-063ถึง512-078) ตกลงราคา 16 เคร่ือง 13,990.00 หอ้งself

19 17/12/50 7730-003-0004 เคร่ืองรับโทรทศัน ์ 42  นิ้ว  (512-001)  ตกลงราคา 1 เคร่ือง 44,990.00 หอ้งself

20 17/12/50 7730-005-0005 ชุดโฮมเธียเตอร์  (512-001) ตกลงราคา 1 ชุด 16,990.00 หอ้งself

22 22/1/51 7125-002-0009 ตู้เก็บเอกสารกระจกใส (512-002ถึง512-003) ตกลงราคา 2 ใบ 5,790.00   หอ้งself

23 25/8/51 7730-003-0003 เคร่ืองรับโทรทศัน ์ 29  นิ้ว  (512-007) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 21,990.00 เทยีนรุ่ง

24 25/8/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (512-015) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,990.00 เทยีนรุ่ง

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     วิชาพืน้ฐาน (ปฎิบัติการภาษา)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



แผนกวิชา / หน่วยงาน     วิชาพืน้ฐาน (วิชาวิทยาศาสตร์)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 26/8/39 6635-016-0001 โวลทมิ์เตอร์ สอบราคา 12 เคร่ือง 700.00

2 26/8/39 6635-016-0002 มิลลิแอมปมิ์เตอร์ สอบราคา 12 เคร่ือง 700.00

4 26/8/39 6635-015-0003 เคร่ืองฝึกพลังงานศักย์ยืดหยุ่น สอบราคา 12 เคร่ือง 500.00

5 26/8/39 6635-015-0005 ถาดคลื่น สอบราคา 12 ใบ 1,800.00

6 26/8/39 6115-004-0001 เคร่ืองขยายไฟกระแสตรง สอบราคา 10 เคร่ือง 1,000.00

7 26/8/39 6635-015-0001 เคร่ืองทดลองโมดุลของยัง สอบราคา 12 เคร่ือง 500.00

8 26/8/39 6635-015-0002 เคร่ืองอัดไฮดรอลิกส์ สอบราคา 4 เคร่ือง 500.00

9 26/8/39 6635-015-0004 เคร่ืองฝึกแรงกระท่าบนขาโต๊ะ สอบราคา 12 เคร่ือง 1,500.00

10 26/8/39 5950-004-0001 หม้อแปลงไฟฟ้า สอบราคา 9 ใบ 500.00

11 26/8/39 7110-007-0019 โต๊ะปฎบิตัิงาน 1.50x0.90x0.75 ม. สอบราคา 10 ชุด 5,000.00

12 26/8/39 7125-002-0004 ตู้ติดผนงัพร้อมอ่าง ขนาด 2x0.60x0.90 สอบราคา 6 ชุด 6,500.00

13 26/8/39 7125-002-0002 ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมีขนาด 1.80x0.60x1.50 สอบราคา 3 ตู้ 8,500.00

14 19/6/44 6650-002-0001 กล้องจุลทรรศน1์600เทา่กระบอกตาเอียง ตกลงราคา 1 ชุด 9,700.00 (442-001)

15  30/5/46 6910-015-0001 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต สอบราคา 1 ชุด 10,914.00

16  30/5/46 6910-015-0002 ชุดทดลองแม่เหล็ก สอบราคา 1 ชุด 12,626.00

17  30/5/46 6910-015-0003 ชุดทดลองโมเมนต์และโมเมนต์ตั้มเชิงมุม สอบราคา 1 ชุด 150,977.00

18  30/5/46 6910-015-0004 ชุดทดลองการอนรัุกษ์พลังงาน สอบราคา 1 ชุด 75,970.00

19  30/5/46 6910-015-0005 ชุดทดลองการชนของวัสดุ สอบราคา 1 ชุด 218,922.00

20  30/5/46 6910-015-0006 ชุดทดลองแรง-การสั่น สอบราคา 1 ชุด 150,977.00   

21  3/7/46 6910-015-0007 ชุดทดลองกลศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน สอบราคา  1 ชุด 122,408.00   

22  3/7/46 6910-015-0008 ชุดทดลองทศันศาสตร์พ้ืนฐาน สอบราคา 1 ชุด 108,926.00   

23  3/7/46 6910-015-0009 ชุดทดลองฟิสิกส์ความร้อนพ้ืนฐาน สอบราคา 1 ชุด 80,464.00     

24  17/7/46 6910-015-0010 ชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส์พ้ืนฐาน สอบราคา 1 ชุด 123,906.00   

25  17/7/46 6910-015-0011 ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี สอบราคา 1 ชุด 56,924.00     

26  17/7/46 6910-015-0012 ชุดทดลองเคมีพ้ืนฐาน สอบราคา  1 ชุด 279,484.00   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     วิชาพืน้ฐาน (วิชาพลศึกษา)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (422-029) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,600.00

2 19/5/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี ตกลงราคา 8 ชุด 3,180.00

(432-026 ถึง 432-32 และ 432-045)

3 28/5/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี ตกลงราคา 2 ชุด 3,180.00

(442-063 และ 442-065)

4  25/12/45 7440-001-0001 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (463-045) บริจาค 1 เคร่ือง

5  25/12/45 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ (463-004) บริจาค 1 เคร่ือง

6  25/12/45 7440-014-0001 เคร่ืองสแกนเนอร์ (463-001) บริจาค 1 เคร่ือง

7  24/9/46 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 2 ตู้ 2,300.00

(462-079 ถึง 462-080)

8 15/08/48 7125-002-0001 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ ตกลงราคา 1 ตู้ 3,400.00 สัมพันธ์

9 23/5/49 6910-012-0001 แบบจ่าลองการสืบพันธ์เพศหญิง (492-001) ตกลงราคา 1 ชุด 3,400.00

10 23/5/49 6910-012-0002 แบบจ่าลองการสืบพันธ์เพศชาย (492-001) ตกลงราคา 1 ชุด 3,400.00

11 23/5/49 6910-012-003 แผ่นสาธิตแบบนนูระบบสืบพันธ์มนษุย์ (492-001) ตกลงราคา 1 ชุด 12,710.00

7440-001-0001 เคร่ืองรไมโครคอมพิวเตอร์(512-284) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,999.54

12 8/2/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (512-002) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,490.00

13 8/2/51 7730-003-0003 เคร่ืองรับโทรทศัน ์ 29 "  (512-005) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 6,990.00

14 5/8/51 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ3600 BTU  (512-007) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 47,500.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานห้องสมุด
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 31/7/39 7430-001-0001 เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดาภาษาไทยแคร่ 15" สอบราคา 1 เคร่ือง 8,000.00 (391-002)

2 6/11/39 7110-007-0003 โต๊ะอ่านหนงัสือขนาด 4 ที่นั่งพร้อมเก้าอ้ีไม้ สอบราคา 8 ชุด 6,454.00

(391-001 ถึง 391-008)

3 6/11/39 7125-004-0001 ช้ันวางวารสาร 1 ด้าน 2 ช่วง สอบราคา 4 ช้ัน 7,500.00

(391-001 ถึง 391-004)

4 6/11/39 7125-004-0002 ช้ันวางวารสาร 2 ด้าน 2 ช่วง สอบราคา 4 ช้ัน 14,500.00

(391-001 ถึง 391-004)

5 6/11/39 7110-002-0006 ตู้ดรรชน ี12 ลิ้นชัก (391-001) สอบราคา 1 ตู้ 5,285.00

6 6/11/39 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก(391-001 ) สอบราคา 1 ตู้ 2,242.00

7 6/11/39 7125-004-0005 ช้ันวางหนงัสือ 2 ตอน(391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 ช้ัน 11,824.00

8 6/11/39 7195-006-0001 แทน่อ่านหนงัสือพิมพ์(391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 แทน่ 2,600.00

9 6/11/39 7110-002-0005 ตู้เก็บจุลสาร 4 ช้ัน(391-001) สอบราคา 1 ตู้ 7,200.00

10 6/11/39 7195-004-0001 เคานเ์ตอร์บริการรับ-ส่งหนงัสือ(391-001) สอบราคา 1 ตัว 46,000.00

11 6/11/39 7110-002-0008 ตู้เก็บบตัรรายการ 15 ลิ้นชัก(391-001) สอบราคา 1 ตู้ 5,000.00

12 6/11/39 7490-002-0001 เคร่ืองตัดกระดาษหรือตัดขอบหนงัสือไฟฟ้า สอบราคา 1 เคร่ือง 33,420.00 (391-001)

13 6/11/39 7125-004-0004 ช้ันวางหนงัสือ 2 ด้าน 2 ช่วง(391-001 ถึง 391-004) สอบราคา 4 ตัว 7,684.00

14 6/11/39 7125-004-0003 ช้ันวางหนงัสือ 1 ด้าน 2 ช่วง(สูง) สอบราคา 3 ตัว 4,968.00

(391-001 ถึง 391-003)

15 14/5/40 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก(401-014) สอบราคา 1 ตู้ 2,300.00

16 28/9/41 4110-001-0001 ตู้เย็น(413-001) บริจาค 1 ตู้

17 10/5/45 7125-001-0005 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง (452-001 ถึง 452-002) ตกลงราคา 2 ตู้ 5,420.00 

18 7/4/49 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(492-158 ถึง 492-177) ตกลงราคา 20  เคร่ือง 8,300.00 

19 8/1/49 7125-004-0008 ช้ันเหล็กวางหนงัสือชนดิวง(492-001) ตกลงราคา 1 ใบ 2,750.00 

20 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (391-007) ตกลงราคา 4  ชุด 2,300.00 

21 9/1/51 7110-007-0003 โต๊ะอ่านหนงัสือขนาด 1.20*2.40*.75 ตกลงราคา 4 ชุด 7,500.00 

(512-009ถึง512-013)

22 7/1/51 9925-009-0002 โต๊ะหมู่ 7  (512-002) ตกลงราคา 1  ชุด 6,500.00 

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานทะเบียน
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (391-001) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00

2 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน (401-006 ถึง 401-007) สอบราคา 2  ตู้ 2,300.00

3 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (423-055) บริจาค 1  ตู้

4 3/9/42 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน (423-017) บริจาค 1  ตู้

5 12/1/43 7125-001-0003 ตู้เก็บเอกสาร  60  ช่อง  (433-001) บริจาค 1  ตู้

6 13/9/43 7110-007-0017 โต๊ะท่างานระดับ 1-2 (433-001) บริจาค 1  ตัว

7 10/1/44 7125/-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2 บานเลื่อน  4  ฟุต  (442-030) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,300.00

8 9/4/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  4  ฟุต  (442-003) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,300.00

9 13/5/45 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์เจ็ทความเร็วไม่ต่่ากว่า16 หนา้/นาท ี ตกลงราคา 1  เคร่ือง 59,920.00

(452-001)

10 29/8/45 7440-012-0002 เคร่ืองควบคุมและส่ารองไฟฟ้า 600VA  (452-001 ถึง 452-002) ตกลงราคา 2  เคร่ือง 2,514.50

11 25/6/46 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15  ลิ้นชัก (462-012ถึง462-014) ตกลงราคา 3  ตู้ 2,200.00

12 26/9/46 7110-007-0008 โต๊ะและเก้าอ้ีส่าหรับคอมพิวเตอร์(463-041ถึง463-042) รับโอน 2  ตู้

30/10/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (473-075 ถึง 473-076) รับโอน 2  เคร่ือง

13 1/06/49 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  (493-015ถึง493-018) ตกลงราคา 4  ตู้ 2,950.00

16 28/1/51 7440-001-0001 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Hp  (512-281) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,999.54 

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปีหมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

บรหิารทรพัยากร
1 31/7/39 5805-001-0001 เคร่ืองโทรศัพท ์(391-001ถึง391-002) สอบราคา 2  เคร่ือง 1,200.00

2 31/7/39 7110-007-0005 โต๊ะท่างานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอ้ี(391-001) สอบราคา 1  ชุด 4,000.00 กิจกรรม

3 31/7/39 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (391-001) สอบราคา 1  ตู้ 2,300.00 หอ้งน้่าช้ัน4

4 22/8/39 2310-004-0001 รถโดยสาร  12  ที่นั่ง (ดีเซล) (391-001) สอบราคา 1  คัน 589,000.00

5 6/1/40 2320-004-0001 รถบรรทกุ  6  ล้อ  (401-001) สอบราคา 1  คัน 700,000.00

6 16/7/40 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์ความเร็ว300  CPS  เลเซอร์ (401-001) สอบราคา 1  เคร่ือง 18,000.00 พัสดุ

7 7/4/42 7440-001-0002 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (422-001) ตกลงราคา 1  ชุด 58,000.00

8 14/5/40 7110-002-0003 ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก(401-016) สอบราคา 1  ตู้ 2,300.00 หอ้งผอ.

9 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (423-053ถึง423-054) บริจาค 2  ตู้ หอ้งน้่าช้ัน4

10 12/1/43 7125-002-0006 ตู้เก็บเอกสารกระจก  2  บานเลื่อน (ตู้ไม้) ขนาด 150*198  ซม.บริจาค 2  ตู้ รองฯสมบตัิ

(433-001ถึง433-002)

11 13/9/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  (433-052ป บริจาค 1  ชุด ช่ารุด

12 1/3/44 7110-007-0005 โต๊ะท่างานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอ้ี(442-002) ตกลงราคา 1  ชุด 5,700.00   หอ้ง ผอ.

13 8/5/45 7110-006-0007 เก้าอ้ีส่านกังานระดับ  7-9  (452-001) ตกลงราคา 1  ตัว 1,200.00   รองฯสมบตัิ

14 21/6/45 4120-001-0003 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด  12000  BTU (453-001ถึง453-002)บริจาค 2  เคร่ือง

15 7/8/48 5805-001-0002 โทรศัพท ์ (482-017) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 990.00      หอ้ง ผอ.

16 26/9/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  ยี่หอ้  HP (462-070) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 39,804.00 หอ้ง ผอ.

17 11/28/49 6720-005-0001 กล่องโซนี่  พร้อม  Memory  stick  song  (491-006) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 9,820.00   รองฯอารีย์

18 14/1/43 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด  36000  BTU (434-001) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 28,550.00 

20 28/8/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  ยี่หอ้  HP (502-223) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 27,900.00 รองฯอารีย์

27 22/1/51 6720-005-0002 กล้องดิจิตอล  (512-008) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 6,990.00   ผ.อ.

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ                                                              ...........................................................

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ                                                               (.......................................................)

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปีหมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

งานการเงินและบัญชี
1 31/7/39 7110-004-0001 ตู้นริภยั (391-001) สอบราคา 1  ตู้ 11,000.00

2 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี (391-014และ391-015) สอบราคา 2  ชุด 2,300.00

3 26/8/39 7110-002-0003 ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก (391-002) สอบราคา 1  ตู้ 3,300.00

4 25/2/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน (422-021) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,600.00

5 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน (423-056) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 34,200.00

6 3/9/42 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน  4  ฟุต  (423-001) บริจาค 1  ตู้

7 10/1/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน  4  ฟุต  (442-027) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,300.00

8 9/2/44 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (442-063) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,300.00

9 20/10/42 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(421-037) สอบราคา 1  เคร่ือง 38,000.00

10 26/9/46 7420-001-0003 เคร่ืองค่านวณ ยี่หอ้  SHARP (462-069) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,673.93

11 26/9/46 7440-010-0001 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่หอ้  EPSON  EPL-6100  (462-007)ตกลงราคา 1  เคร่ือง 12,000.00

12 26/9/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์HP (462-071) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 39,804.00

13 03/02/48 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  (482-070) ตกลงราคา 1 ชุด 4,480.00

14 24/9/47 7430-001-0004 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้ายี่หอ้โอลิมเปยี (472-039) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,000.00

15 20/04/49 7420-001-0001 เคร่ืองค่านวณ ยี่หอ้  คาซิโอ (493-072ถึง 492-072) ตกลงราคา 2 เคร่ือง 3,000.00

16 1/06/49 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4  ลิ้นชัก (493-017ถึง493-018) ตกลงราคา 2  ตู้ 2,950.00

17 15/06/49 7125-002-0001 ตู้เอกสาร  2  บานเปดิ (492-071 ถึง 492-076) ตกลงราคา 6  ตู้ 2,750.00   

18 15/06/49 7125-002-0005 ตู้เอกสาร  2  บานเลื่อน ขนาด  4  ฟุต(492-099 ถึง 492-100) ตกลงราคา 2  ตู้ 2,700.00   

19 19/9/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (502-226) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 23,360.00 

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปีหมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์
1 13/2/44 7110-012-0001 ตู้สาขาโทรศัพทอั์ตโนมัติ ประกอบด้วย  (442-001) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 31,030.00

-  สายภายนอก  3  เลขหมาย  (ขยายได)้

-  สายภายใน  16  เลขหมาย  (ขยายได)้

-  แผงวงจร  OGM

-  เคร่ืองโอเปอร์เรเตอร์

2 13/2/44 5805-001-0002 เคร่ืองโทรศัพท ์(442-001ถึง 442-015) ตกลงราคา 15  เคร่ือง 802.50

3 21/1/46 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ  Inket  ยี่หอ้  Hp  122   (463-008) บริจาค 1  เคร่ือง

4 22/5/46 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุด  (462-070) ตกลงราคา 1  ชุด 2,300.00

5 9/6/46 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  (462-011) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,200.00

6 13/8/46 7730-009-0002 เคร่ืองขยายเสียง  120  วัตต์ ตกลงราคา 1  เคร่ือง 20,240.00

7 13/8/46 7730-010-0001 ไมโครโฟน ตกลงราคา 1  เคร่ือง 3,760.00

8 13/8/46 7730-006-0003 เคร่ืองเล่นและบนัทกึเทปคลาสเซ็ทชนดิตลับคู่ ตกลงราคา 1  เคร่ือง 10,380.00

9 13/8/46 7730-011-0001 เคร่ืองเล่นคอมแพดดิส ตกลงราคา 1  เคร่ือง 9,260.00

10 13/8/46 6645-014-001 นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ ตกลงราคา 1  เคร่ือง 10,560.00

11 13/8/46 5820-003-0001 เคร่ืองจูนเนอร์  AM-FM  Stereo ตกลงราคา 1  เคร่ือง 7,080.00

12 12/9/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(462-048) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 34,200.00 

13 26/9/46 5805-011-0001 เคร่ืองโทรสาร ยี่หอ้  Brother ร่น 2850  (462-002) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 14,980.00 

14 7/8/48 5805-001-0002 โทรศัพท ์ (482-016) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 1,994.00   

15 31/05/49 7730-006-002 วิทยุพกพา  เล่น  CD + TAPE  ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,500.00   

18 21/1/51 7640-002-0003 ชุดอักษรพลาสติก  (512-001) ตกลงราคา 1  ชุด 5,260.00   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................

(.......................................................)



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปีหมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

งานพัสดุ
1 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี (391-004) สอบราคา 1  ตู้ 2,300.00

2 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต (401-004) สอบราคา 1  ตู้ 2,300.00

3 16/7/40 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  (401-024) สอบราคา 1  ชุด 3,790.00

4 25/2/42 7430-001-0004 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้าแคร่สั้น/ไม่มีหนว่ยความจ่า (422-018) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 20,500.00

5 25/2/42 7125-002-0004 ตู้เหล็ก  2  บาน  (422-017ถึง422-019) ตกลงราคา 3  ตู้ 2,600.00

6 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (422-027) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,600.00

7 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (423-032ถึง423-033) บริจาค 2  ตู้

8 3/9/42 7125-002-0003 ตู้เอกสาร  2  บานเลื่อน (423-014ถึง423-015) บริจาค 2  ตู้

9 12/1/43 7125-001-0002 ตู้เก็บเอกสาร  32  ช่อง  (433-001) บริจาค 1  ตู้

10 21/77/43 7440-010-0004 เคร่ืองพิมพ์ความเร็ว  300แผ่น/นาท ี แบบ  24  เข็มแคร่สั้น บริจาค 1  เคร่ือง ช่ารุด

(433-001)

11 13/9/43 7110-007-0017 โต๊ะท่างานระดับ  1-2  (433-002) บริจาค 1  ตู้

12 10/1/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่น  ขนาด  4  ฟุต  (442-026) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,300.00

13 9/2/44 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  (442-008 ถึง 442-009) ตกลงราคา 2  ตู้ 2,200.00

14 31/7/45 7125-001-0004 ตู้ล็อกเกอร์  40  ช่อง  (453-001) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,000.00   

15 382/48 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6 (482-071) ตกลงราคา 1  ชุด 4,480.00   

16 24/03/48 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์แบบLaserjet (482-008) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 13,200.00 

17 30/10/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (473-073  ถึง  473-074) รับโอน 2  เคร่ือง

18 9/2/44 7125-002-0001 ตู้เหล็ก  2  บาน  (442-066ถึง442-067) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,300.00   

19 21/1/51 7440-013-0002 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด  17  นิ้ว  (512-006) ตกลงราคา 1  จอ 5,607.48   

26 15/8/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (512-291) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 17,976.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปีหมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

งานบุคลากร
1 3/9/42 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  (423-011ถึง423-012) บริจาค 2  ตู้

2 10/1/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  (442-029ถึง442-030) ตกลงราคา 2  ตู้ 2,300.00

3 6/11/39 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  (391-002) สอบราคา 1  ตู้ 2,242.00

4 1/9/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  (432-046) ตกลงราคา 1  ตัว 2,450.00

5 26/9/46 7110-007-0008 โต๊ะและเก้าอ้ีส่าหรับคอมพิวเตอร์(463-040) รับโอน 1  ชุด

6 30/10/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (473-077) รับโอน 1  เคร่ือง

7 1/06/49 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต (493-085ถึง493-087)ตกลงราคา 3  ตู้ 2,700.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปีหมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

งานสารบรรณ
1 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (391-006) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00

2 9/2/44 7125-002-0001 ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน (442-064) สอบราคา 1  ตู้ 2,300.00

3 1/3/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี (442-055และ442-058) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,000.00

4 12/9/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (462-049) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 34,200.00

5 12/9/46 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ยี่หอ้  Xerox  (462-006) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 34,200.00

6 12/9/46 7440-014-0001 เคร่ืองแปลงข้อมูล(สแกนเนอร์) (462-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 4,700.00

7 26/9/46 7450-007-0001 เคร่ืองถอดเทปแบบตั้งโต๊ะยี่หอ้  TEAC (462-001) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 8,000.00

8 25/10/48 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์พร้อม scanner (483-010) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 15,870.00

9 24/7/43 7110-007-0009 โต๊ะวางเคร่ืองพมพ์ (434-011 ถึง  344-012) ผลผลิต 2  ตัว 2,400.00

10 1/06/49 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  493-081ถึง 493-084)ตกลงราคา 4  ตู้ 2,700.00

12 24/8/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์   (502-221) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 16,800.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



แผนกวิชา / หน่วยงาน     วิชาคหกรรม (ช่างตัดเส้ือสตรี)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 21/4/40 7290-003-0002 จักรธรรมดาชนดิมีมอเตอร์ สอบราคา 20 หลัง 4,500.00

(401-001 ถึง 401-020)

2 21/4/40 3530-002-0001 จักรเย็บผ้าอัตโนมัต(ิ401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 หลัง 29,800.00

3 21/4/40 7105-006-0001 โต๊ะรองรีดผ้า(401-001 ถึง 401-009) สอบราคา 9 ตัว 480.00

4 21/4/40 7290-012-0001 เตารีดไฟฟ้า(401-002 ถึง 401-004) สอบราคา 3 ตัว 600.00

5 21/4/40 6910-004-0002 หุ่นโชว์สักหลาด(401-001 ถึง 401-004) สอบราคา 4 ตัว 780.00

6 21/4/40 6910-004-0001 หุ่นโชว์เต็มตัว (หญิง) (401-001) สอบราคา 1 ตัว 5,600.00

7 21/4/40 3611-002-0001 ที่ปั๊มกระดุม(401-001) สอบราคา 1 ชุด 6,700.00

8 14/5/40 7110-007-0013 โต๊ะปฎบิตัิการตัดผ้าขนาด 120x200 ซม. สอบราคา 4 ตัว 15,000.00

(401-001 ถึง 401-004)

9 25/2/42 4140-001-0002 พัดลมตั้งพ้ืน 16" (422-004 ถึง 422-007) ตกลงราคา 4 ตัว 1,500.00

10 25/2/42 3530-002-0003 จักรพันริม(422-001) ตกลงราคา 1 หลัง 4,800.00

11 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน(422-030) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,600.00

16 9/2/44 7290-003-0002 จักรธรรมดาชนดิมีมอเตอร์(442-031 ถึง 442-040) ตกลงราคา 10 หลัง 5,300.00

17 9/2/44 3530-002-0004 จักรพันริมชนดิเข็ม 3 เส้นด้าย(442-003) ตกลงราคา 1 หลัง 7,000.00       

18 28/5/44 3530-002-0002 จักรอุตสาหกรรม(442-007 ถึง 442-011) ตกลงราคา 5 หลัง 11,000.00     

20 19/7/44 3530-002-0002 จักรอุตสาหกรรม(443-014) รับโอน 1 หลัง 9,500.00       

21 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน บริจาค 1 ตู้

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาคหกรรม
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 1/6/43 7310-001-0001 เตาแก๊ส + เตาอบ(432-001) ตกลงราคา 1 เตา 5,370.00

อุปกรณ์ประกอบ

 - หวัปรับความดันแก๊สแรงดันต่่าพร้อมสาย 4 หวั

2 1/6/43 7310-009-0001 เตาช้ันคู่สแตนเลส(432-001 ถึง 432-003) ตกลงราคา 3 เตา 1,699.00       

3 10/1/44 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (442-060 ถึง 442-062) ตกลงราคา 3 ตู้ 2,300.00       

4 13/2/44 7320-003-0001 เคร่ืองผสมอาหารแนวตั้งความจุ 10 ลิตร (442-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 19,581.00     

5 13/2/44 7310-001-0002 เตาอบอุตสาหกรรมขนาด 2 ถาดพร้อมอุปกรณ์ ตกลงราคา 1 เตา 17,655.00     

(442-001)

6 25/7/44 7320-003-0002 เคร่ืองผสมอาหาร ความจุ 5 ลิตร (442-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,289.72

7 25/7/44 7320-003-0003 เคร่ืองนวดแปง้ 2 แขน 10 กก. (442-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 25,233.65

8  22/9/46 7310-012-0001 ตู้หมักแปง้ 10 ช้ัน (462-001) ตกลงราคา 1 ตู้ 20,000.00

9  19/2/47 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (472-078) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 31,030.00

10  19/2/47 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet (473-017) ของแถม 1 เคร่ือง    -

11 22/5/49 4120-001-0005 เคร่ืองปรับอากาศขนาด  13000 BTU บริจาค 2 เคร่ือง

(493-005 ถึง 493-006)

12 22/5/49 4120-001-0004 เคร่ืองปรับอากาศขนาด  12000 BTU(493-004ถึง493-005)บริจาค 2 เคร่ือง

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาคหกรรม (ช่างเสริมสวย)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 2/5/40 3590-005-0003 เคร่ืองอบผมไอน้่าชนดิตั้งพ้ืน(401-001ถึง401-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 15,900.00

2 2/5/40 3590-005-0004 เตียงนอนสระผมพร้อมตู้อ่างสระ(401-001) สอบราคา 5 เตียง 4,500.00

3 2/5/40 3590-005-0005 เคานเ์ตอร์กระจก(401-001 ถึง 401-010) สอบราคา 10 ตัว 4,450.00

4 2/5/40 3590-005-0006 หวัหุ่นตุ๊กตา(401-001 ถึง 401-020) สอบราคา 20 ตัว 920.00

5 2/5/40 3590-003-0003 เคร่ืองเปา่ผม(401-001 ถึง 401-005) สอบราคา 5 เคร่ือง 1,550.00

6 2/5/40 3590-005-0007 ช้ันวางเคร่ืองมือท่าผม(401-001 ถึง 401-005) สอบราคา 5 ช้ัน 600.00

7 2/5/40 3590-005-0008 ช้ันวางเคร่ืองมือท่าเล็บ(401-002,401-004) สอบราคา 2 ช้ัน 400.00

8 2/5/40 4520-001-0001 เคร่ืองท่าน้่าอุ่น(401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 5,000.00

9 2/5/40 3590-001-0003 เก้าอ้ีซอยผม(401-001 ถึง 401-010) สอบราคา 10 ตัว 2,950.00

10 2/5/40 4140-001-0002 พัดลม(มอก.)แบบตั้งพ้ืนขนาด 16"(401-002 ถึง 401-003)สอบราคา 3 เคร่ือง 1,550.00

11 2/5/40 3590-005-0002 เคร่ืองอบผมพร้อมเก้าอ้ี(401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 ชุด 4,500.00

14 1/6/49 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต(493-091 ถึง 493-092) ตกลงราคา 2 ตู้ 2,700.00

15 1/14/43 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ 36000  BTU (434-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 28,550.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................

(.......................................................)



แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาคหกรรม (ช่างตัดผมชาย)
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 2/5/40 3590-001-0001 เก้าอ้ีตัดผมแบบธรรมดา(401-001 ถึง 401-005) สอบราคา 5 ตัว 9,000.00

2 2/5/40 3590-001-0002 เก้าอ้ีตัดผมชาย(401-001 ถึง 401-003) สอบราคา 3 ตัว 29,900.00

3 2/5/40 3590-005-0001 เคานเ์ตอร์กระจกพร้อมอ่างสระ(401-001 ) สอบราคา 1 ชุด 10,950.00

4 2/5/40 3590-003-0002 ปตัตาเลี่ยนไฟฟ้า(401-005 ถึง 401-022) สอบราคา 17 ตัว 1,450.00

5 2/5/40 3590-004-0001 กรรไกรซอยผม(401-001 ถึง 401-022) สอบราคา 22 อัน 1,950.00

6 2/5/40 3590-003-0001 ไดร์เปา่ผมไฟฟ้า(401-001 ถึง 401-010) สอบราคา 10 เคร่ือง 1,950.00

7 2/5/40 3590-005-0005 ชุดกระจกพร้อมเคานเ์ตอร์(401-012 ถึง 401-013) สอบราคา 3 ชุด 6,000.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 15653 7690-003-0001 โปรแกรมส่าเร็จรูป สอบราคา 1 ชุด 12,800.00

2 15715 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 (432-047 ถึง 432-049) ตกลงราคา 3 ตัว 2,450.00

3 16317 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต (442-031) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,300.00

4 21/6/45 4120-001-0003 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU (453-003) บริจาค 1 เคร่ือง

5 16534 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต (452-045) ตกลงราคา 1 ตู้ 1,990.00

6  28/7/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (462-046 ถึง 462-047) ตกลงราคา 2 เคร่ือง 36,200.00

7  28/7/46 7440-010-0003 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ (462-005) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,000.00

8  28/7/46 7440-014-0001 เคร่ืองสแกนเนอร์ (462-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,190.00

9  28/7/46 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet  (463-009 ถึง 463-010) (แถม) 2 เคร่ือง

10  26/9/46 7420-005-0001 เคร่ืองบนัทกึเงินสด ยี่หอ้ SHARP (462-005) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 11,990.00

11  19/2/47 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต (472-081 ถึง ตกลงราคา 2 ตู้ 2,675.00

472-082)

12  19/2/47 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก (472-015) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,300.00

13  19/2/47 7125-002-0011 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 91.4x45.7x182.90 ตกลงราคา 2 ตู้ 3,400.00

14  17/2/47 7440-012-0003 เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ยี่หอ้ Leonics 525VA ตกลงราคา 2 เคร่ือง 2,996.00

(472-001 ถึง 472-002)

15 10/5/48 7440-015-0004 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Nook Book) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 55,900.00 ผอ.

(482-005)

16 10/05/48 7440-015-0004 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Nook Book)(482-004)ตกลงราคา 1 เคร่ือง 55,900.00   รอง.ธร.

17 10/08/48 7420-001-0001 เคร่ืองค่านวนใช้กระดาษ casio ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,390.00

18 3/07/49 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก (493-019) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,950.00 ผลิตการค้า

19 1/5/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ACER  (502-220) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 18,598.13   ผลิตการค้า

20 9/3/50 7440-001-0001 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ACER  ASPIRE (502-218) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 31,661.30   ศูนย์ข้อมูล

21 8/05/49 7420-001-0001 เคร่ืองค่านวนเลข  ยี่หอ้  คาซิโอ  (492-073) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,000.00     ผลิตการค้า

22 12/7/50 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์  Epson  CX 5900 (502-021) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 5,990.00     ผลิตการค้า

31 14/8/50 7110-007-0006 โต๊ะประชุม  8  ที่นั่ง  (502-003) ตกลงราคา 1  ชุด 11,288.00 แผน

32 28/8/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  ยี่หอ้  HP   (502-222) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 27,900.00 รองฯธนรัตน์

33 29/8/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์    (502-225) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 18,690.00 ความร่วมมือ

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

35 22/1/51 6720-005-0002 กล้องดิจิตอล  (512-007) ตกลงราคา 1  ตัว 6,990.00 งานฟาร์ม

36 10/7/51 4120-001-0006 เคร่ืองปรับอากาศ 26300 BTU(512-001ถึง512-002 ตกลงราคา 2  เคร่ือง 26,700.00 หอ้งรองฯ

39 5/8/51 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศ 26300 BTU(512-010ถึง512-012 ตกลงราคา 3  เคร่ือง 26,700.00 หอ้งรับรอง

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 31/7/39 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค่าบรรยาย(391-081 ถึง 391-200) สอบราคา 120 ตัว 600.00

2 31/7/39 7110-006-0002 เก้าอ้ีส่าหรับหอ้งประชุม(391-001 ถึง 391-400) สอบราคา 400 ตัว 495.00

3 2/9/39 4110-002-0001 เคร่ืองท่าน้่าเย็นแบบใช้ขวด(391-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 3,300.00

4 14/5/40 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค่าบรรยาย(401-201 ถึง 401-400) สอบราคา 200 ตัว 600.00

5 14/5/40 7110-007-0006 โต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง(401-002) สอบราคา 1 ชุด 15,000.00

6 8/4/41 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค่าบรรยาย(412-401 ถึง 412-500) ตกลงราคา 100 ตัว 600.00

7 25/6/41 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค่าบรรยาย(412-501 ถึง 412-600) ตกลงราคา 100 ตัว 600.00

8 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน(422-031) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,600.00

9 14/5/44 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติกมีพนกัพิง(442-001 ถึง 442-150) ตกลงราคา 150 ตัว 105.00

10  1/4/46 3750-002-0001 เคร่ืองตัดหญ้าชนดิล้อจักรยาน (462-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,000.00

11  1/4/46 3750-002-0002 เคร่ืองตัดหญ้าชนดิสะพายหลัง(462-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 9,500.00

12  28/4/46 7110-007-0018 โต๊ะท่างานไม้ระดับ 3-6 (462-001 ถึง 462-007) ตกลงราคา 7 ชุด 2,500.00

13  6/5/46 3750-002-0003 เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 4 ล้อ (462-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,500.00

14  18/6/46 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค่าบรรยาย(462-001 ถึง 462-740) ตกลงราคา 140 ตัว 485.00

15  30/6/46 7105-002-0001 โต๊ะนั่งหนิอ่อนไม่มีพิง (462-001 ถึง 462-010) ตกลงราคา 10 ชุด 3,000.00

16  5/9/46 9925-009-0002 โต๊ะหมู่ไม้สัก 8x9 (462-001) ตกลงราคา 1 ชุด 18,000.00  

17  14/5/47 9925-016-0001 พระพรหมใหญ่พร้อมโต๊ะไหว้ ตกลงราคา 1 ชุด 35,000.00  

18  14/5/47 9925-016-0002 เจ้าที่ใหญ่พร้อมโต๊ะไหว้ ตกลงราคา 1 ชุด 17,500.00  

19  28/5/47 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค่าบรรยาย(472-741 ถึง 472-840) ตกลงราคา  100 ตัว  

20 04/11/47 7105-002-0001 ม้าหนิอ่อน (472-011 ถึง 472-020) ตกลงราคา 10 แผ่น 4,500.00    อาคารฯ

21 04/01/48 7110-006-0007 เก้าอ้ีส่านกังานระดับ7-9 (482-002) ตกลงราคา 1 ตัว 1,950.00    ผอ.

22 11/11/47 7105-007-0001 โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง (472-003) ตกลงราคา 1 ชุด 19,800.00  หอ้งโสต

23 02/09/47 3750-002-0002 เคร่ืองตัดหญ้า (472-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 15,000.00  อาคารฯ

24 02/09/47 3750-003-0001 ปั้มน้่าอัตโนมัติ (472-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 6,500.00    อาคารฯ

25 24/11/47 7105-006-0001 โต๊ะรับแขกไม้ (472-001 ถึง 472-002) ตกลงราคา 2 ตัว@ 3,400.00    พัสดุ-สนง.

26 29/7/48 4140-001-0003 พัดลมเพดานขนาด 56" 482-001 ถึง 482-028   ตกลงราคา 28 ตัว 28,000.00  ตึกบริหาร

27 29/7/48 4140-001-0004 พัดลมติดผนงั   482-001 ถึง 482-034 ตกลงราคา 34 ตัว 40,800.00  สามัญฯ

28 16/9/48 3431-004-0002 เคร่ืองเช่ือม AC  พร้อมอุปกรณ์ (482-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,480.00    ช่างเช่ือม

29 16/9/48 3210-009-0001 เคร่ืองขัดกระดาษทรายสายพาน (482-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,500.00    พัสดุ

30 16/9/48 3750-002-0004 เคร่ืองตัดหญ้ารถเข็น มีถุงเก็บ  (482-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 11,000.00  

31 16/9/48 3750-002-0002 เคร่ืองตัดหญ้าสายสะพาย  (482-004) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 8,000.00    

32 26/04/49 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติกมีพนกัพิง (493-151 ถึง 493-550) ตกลงราคา 400 ตัว 255.00 หอประชุม

33 15/06/49 7110-006-0001 เก้าอ้ีแล็กเชอร์ (493-841 ถึง 493-1000) ตกลงราคา 160 ตัว 570.00       

แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานอาคารสถานท่ี
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

34 21/6/49 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติกมีพนกัพิง (493-691 ถึง 493-750) ตกลงราคา 60 ตัว 195.00       ช่างไฟฟ้า

41 21/1/51 7640-002-0002 บอร์ดเสียบอักษร  ฟูจิ  (512-001) ตกลงราคา 1 ชุด 7,690.00    ปชพ.

42 21/1/51 7640-002-0003 ชุดอักษรพลาสติก  (512-001) ตกลงราคา 1  ชุด 5,260.00    ปชพ.

43 12/2/51 3210-001-0001 กบไฟฟ้า (512-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 9,800.00    

44 12/2/51 3210-003-0001 เลื่อยวงเดือน  (512-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 6,300.00    

45 12/2/51 3445-001-0001 สว่านไฟฟ้า  13  มม. (512-010) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 9,300.00    

66 16/8/51 7125-007-0001 ชุดโซฟา (512-004) ตกลงราคา 1 ชุด 25,000.00  หอ้งผอ.

67 18/8/51 7910-001-0001 เคร่ืองขัดพ้ืน (512-001ถึง512-002) ตกลงราคา 2  เคร่ือง 18,900.00  

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

   

บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ
ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551

...........................................................



แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานวิทยบริการ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 10/11/42 6730-001-0001 เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ ยี่หอ้ 3M (433-007และ 433-009) บริจาค 2 เคร่ือง

2 23/09/39 6730-002-0001 จอรับภาพ(391-001) สอบราคา 1 จอ 3,600.00      

3 23/09/39 6730-001-0001 เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ  ( 391-005) สอบราคา 1 เคร่ือง 9,400.00      

4 31/7/39 6720-005-0001 กล้องถ่ายรูปขยายเลนส์ ขนาด 1:1:4 (391-001) สอบราคา 1 กล้อง 18,000.00

5 23/9/39 6730-002-0001 จอรับภาพ (391-003 ถึง 391-005) สอบราคา 3 จอ 3,600.00

6 23/9/39 6730-004-0001 เคร่ืองฉายสไลด์แบบถาดกลมแนวนอน (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 15,000.00

7 26/7/42 7730-003-0003 เคร่ืองรับโทรทศันส์ี 29 นิ้ว (422-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 22,000.00

8 15380 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (422-024) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,600.00

9 15625 6730-001-0001 เคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ(433-006และ433-011) บริจาค 2 เคร่ือง

10 15798 5895-010-0004 ชุดรับสัญญาณดาวเทยีม (432-001) ตกลงราคา 1 ชุด 11,700.00

11 16109 7730-003-0003 โทรทศันส์ี 29"  (442-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,000.00

12 16109 7730-007-0001 เคร่ืองเล่นวีดีโอ (442-003 ถึง 442-004) ตกลงราคา 2 เคร่ือง 4,800.00

13 16383 7730-003-0004 โทรทศันส์ี 25" (443-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,800.00

14 16383 7730-007-0001 เคร่ืองเล่นวีดีโอ (443-005) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,990.00

15 14/9/44 7730-007-0001 เคร่ืองเล่นวีดีโอ Sony (442-006) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,800.00      

16 14/9/44 6730-002-0001 จอรับภาพ (442-006 ถึง 442-008)   (009-010)ส่งคืน ตกลงราคา 5 จอ 3,400.00      

17 20/3/45 6710-002-0001 กล้องถ่ายวีดีโอ (451-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 39,000.00    

18 16654 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (452-054) ตกลงราคา 1 จอ 5,820.80      

19  11/6/46 6730-007-0001 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (461-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 197,950.00  

20  18/6/46 6720-005-0002 กล้องดิจิตอล ยี่หอ้ CANON (462-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 35,845.00    

21  31/7/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ RED ตกลงราคา 20 เคร่ือง 24,610.00    

22  29/9/46 5821-016-0001 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 8INPUT พร้อมเคร่ือง ตกลงราคา 1 ชุด 34,240.00    

ขยายเสียงในตัว ยี่หอ้ YAMAHA (462-001)

23  29/9/46 5965-002-0002 ส่าโพงตู้ COMPACTยี่หอ้ YAMAHA (462-001 ถึง ตกลงราคา 4 ตัว 8,848.90      

462-004)

24  29/9/46 7125-002-0010 ตู้ RACK ติดผนงั (462-001) ตกลงราคา 1 ชุด 5,810.10      

25 02/03/48 7110-007-0008 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี (482-045 ถึง 482-078) ตกลงราคา 34 ชุด 1,730.00      วิทยะฯ

26 30/1/44 7125-002-0007 ตู้เก็บสาย (RACK) ขนาด19" จ่านวน 1 เคร่ือง ตกลงราคา 1 ตู้ 20,000.00    

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเช่ือมโยงข้อมูลและ สอบราคา 1 ชุด 1,589,000.00

INTERNET ประกอบด้วย:

27 20/04/48 7440-001-0003   -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บ (482-002) 1 เคร่ือง

7440-001-0004   -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร๊อกซ่ี 1 เคร่ือง

7440-001-0001   -  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป 30 เคร่ือง

(482-080 ถึง 482-107)และ 482-118 ,482-119



แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานวิทยบริการ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

  - สวิสช่ิง 24 พอร์ต พร้อม 2 ไฟเบอร์ โมดูล 1 เคร่ือง

  - สวิสช่ิง 24 พอร์ต พร้อม 1 ไฟเบอร์ โมดูล 2 คร่ือง

  - สวิสช่ิง 24 พอร์ต 5 เคร่ือง

  - ไวเลสแลน 108 Mbit (Access Piont) 3 เคร่ือง

  - การ์ดไวเลสแลน 54 Mbit (Access Piont) 10 เคร่ือง

  - ระบบบริหารงานอินเตอร์เนต็ 30 เคร่ือง

  - การ์ดปอ้งกัน ฮาร์ดดิสค์และโปรแกรม 30 เคร่ือง

35 7440-010-0003   - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่่ากว่า 15หนา้ต่อนาที 1 เคร่ือง

(482-009)

36 7440-012-0002   - เคร่ืองควบคุมและส่ารองไฟฟ้าขนาด 1KVA 1 เคร่ือง

(482-003)

  - Wall Out Box 1 ตู้

  - การปรับปรุงโครงข่าย

37 17/11/48 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (493-118 ถึง 493-137) ตกลงราคา 20 เคร่ือง 3,600.00      

38 9/12/48 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (493-138 ถึง 493-157) ตกลงราคา 20 เคร่ือง 3,600.00      

39 26/04/49 7110-006-0003 เก้าอ้ีส่าหรับเจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา 40 ตัว 530.00         

 (493-026 ถึง 493-065)

40 1/6/49 712-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต (493-096 ถึง493-097) ตกลงราคา 2 ตัว 2,700.00      

41 3/07/49 7110-006-0003 เก้าอ้ีส่าหรับเจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา 25  ตัว 530.00         

(492-066ถึง492-090)

42 26/9/46 7105-007-0001 โซฟา  (462-002) ตกลงราคา 1  ชุด 14,900.00    

43 22/8/50 6730-001-0001 เคร่ืองโอเวอร์เฮด    (502-012 ถึง 502-016) ตกลงราคา 5  เคร่ือง 5,500.00      

44 24/8/50 6730-001-0001 เคร่ืองโปรเจคเตอร์  EPSON  (502-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 40,000.00    

45 24/8/50 6730-001-0002 เคร่ืองเอเวอร์  Aver  Vision  300 P  (502-001) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 32,900.00    

46 3/1/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(512-227ถึง512-262) ตกลงราคา 36 เคร่ือง 14,890.00    

47 29/4/51 6730-001-0001 เคร่ืองโปรเจคเตอร์  EPSON  (512-005) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 39,900.00    

49 28/5/51 6710-002-0001 กล้องวีดีโอ  (512-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 19,000.00    

50 25/2/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (512-004) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 15,000.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     งานวิทยบริการ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

52 23/4/51 7730-009-0003 เคร่ืองขยายเสียง พร้อมไมค์ (512-003) ตกลงราคา 1 ชุด 10,100.00

54 13/6/51 4120-001-0001 แอร์ตั้งแขวน 25600 (512-007ถึง512-008) ตกลงราคา 2 เคร่ือง 26,700.00

55 18/6/51 6720-005-0002 กล้อง Sony (512-011) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 14,990.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 31/7/39 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (391-003 ถึง 391-005) สอบราคา 3 ตู้ 2,300.00

2 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต สอบราคา 2 ตู้ 2,300.00

(401-009 , 401-010)

3 14/5/40 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (401-013) สอบราคา 1 ตู้ 2,300.00

4 28/9/41 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก (413-003) บริจาค 1 ตู้

5 3/9/42 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต บริจาค 4 ตู้

(423-013 , 423-018 ถึง 423-020)

6 7/7/43 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (433-057) บริจาค 1 ตู้

7 10/1/44 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (442-058 ถึง 442-059) ตกลงราคา 2 ตู้ 2,300.00

8 9/2/44 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (442-065) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,300.00

9 10/1/44 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก (442-007) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,200.00

10 21/6/45 4120-001-0004 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU บริจาค 1 เคร่ือง

(453-004)

11 14/6/43 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส่าหรับประมวลผล สอบราคา 1 เคร่ือง 35,800.00  

(431-040)

12 4/7/45 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก (452-010) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,480.00

13 1/9/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 (432-051) ตกลงราคา 1 ตัว 2,450.00

14  12/9/46 7440-015-0001 เคร่ืองคอมพิวเตอร์กระเปา๋หิ้ว(Note Book) (462-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 69,000.00  รองฯวิทยา

15  12/9/46 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet  (462-011) ตกลงราคา  1 เคร่ือง 12,000.00

16  23/9/46 7125-004-0006 ช้ันวางเอกสาร 2 บานเปดิล่าง(462-001 ถึง 462-009) ตกลงราคา 9 ใบ 1,500.00     

17  23/9/46 7125-004-0007 ช้ันวางเอกสาร 2 บานเปดิล่าง-บน (462-001 ถึง ตกลงราคา 6 ใบ 1,900.00    

462-006)

18  26/9/46 7440-010-0004 เคร่ืองพิมพ์ความเร็ว 300 แผ่น/นาท ีแบบ 24 เข็ม ตกลงราคา 1 เคร่ือง 8,999.99    

แคร่สั้น ยี่หอ้ EPSON LQ-300 (462-002)

19  26/9/46 7440-014-0001 เคร่ืองสแกนเนอร์ ยี่หอ้ CANON (462-004) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,499.99    

20  26/9/46 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ HP (462-072) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 39,804.00  

21 31/01/48 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 (482-066) ตกลงราคา 1 ชุด 4,480.00    ช้ัน5สามัญ

22 24/02/48 6720-005-0002 กล้องโซนี่ พร้อม Memmory Stick (482-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,890.00  ทวิภาคี

24 1/06/49 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต(493-089 ถึง 493-090) ตกลงราคา 2 ตู้ 2,700.00    หลักสูตร

25 28/11/49 6720-005-0001 กล้องดิจิตอลโซนี่ พร้อม Memmory Stick (491-004) ตกลงราคา 1  ตัว 9,820.00    รองฯธนรัต

27 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี  (391-002) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00    วิชาการ

28 10/1/44 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  (442-005) ตกลงราคา 1  ชุด 2,200.00    วิชาการ

29 14/11/46 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์  Injet  ยี่หอ้  Hp 1210  (473-014) ตกลงราคา 1  เคร่ือง บริจาค วิชาการ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ฝ่ายวิชาการ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

30 28/8/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์   ยี่หอ้  HP  (502-224) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 27,900.00  รอง ฯวิทยา

31 22/1/51 6720-005-0002 กล้องดิจิตอล  (512-009) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 6,990.00    รอง ฯวิทยา

35 24/7/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์   ยี่หอ้    (512-290) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 17,976.00  เทยีบโอน

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 26/8/39 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.(391-006 ถึง 391-008) สอบราคา 3 ตู้ 3,300.00

2 28/10/39 6910-013-0004 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนกิส์ 1 (391-001 ถึง 391-009) สอบราคา 9 ชุด 54,700.00 *

3 28/10/39 6625-003-0007 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (390-001 ถึง 391-020) สอบราคา 20 ตัว 14,500.00

4 28/10/39 6910-013-0003 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สอบราคา 10 ชุด 34,000.00 *

(391-001 ถึง 391-010)  ประกอบด้วย

4.1 เคร่ืองก่าเนดิสัญญาณความถี่

4.2 มัลติมิเตอร์

5 28/10/39 6625-004-0006 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ 20 MHZ (391-001 ถึง 391-010) สอบราคา 10 เคร่ือง 23,000.00

6 28/10/39 6625-003-0001 มัลติมิเตอร์ (391-021 ถึง 391-035) สอบราคา 15 เคร่ือง 4,500.00

7 28/10/39 6150-003-0003 เคร่ืองจ่ายไฟกระแสตรง 0-30 โวลท ์2 แอมป(์391-001 สอบราคา 15 เคร่ือง 9,000.00

391-003ถึง391-005,391-008ถึง391-013,391-020

8 28/10/39 6625-003-0005 R-L-C BRIDGE METER แบบดิจิตอล(391-001 ถึง 010) สอบราคา 10 เคร่ือง 47,200.00 *

9 28/10/39 6910-013-0001 FREQUENCY COUNTER (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 47,500.00 *

10 28/10/39 5895-010-0002 อาร์เอฟซิกแนสเจนเนอร์เรเตอร์ (391-001 ถึง 004) สอบราคา 4 เคร่ือง 90,000.00 *

11 28/10/39 6625-003-0006 คิว มิเตอร์ (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 190,000.00 *

12 28/10/39 6625-005-0001 เคร่ืองวัดความต้านทานแบบคีเดคส่าหรับฝึก(391-001 ถึง010)สอบราคา 10 เคร่ือง 5,000.00

13 28/10/39 3445-001-0003 สว่านเจาะปรินทร์อบสูง (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 29,000.00

14 28/10/39 6910-013-0002 เคร่ืองฝึกเคร่ืองมือทดสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ สอบราคา 10 ชุด 55,000.00

(391-001 ถึง 010)  ประกอบด้วย

14.1 แอมปมิ์เตอร์ 10 ตัว

14.2 โวลทมิ์เตอร์ 10 ตัว

14.3 วัตต์มิเตอร์ 10 ตัว

14.4 เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ 10 ตัว

14.5 มัลติมิเตอร์แบบเข็มช้ี 10 ตัว

14.6 Clamp-On meter 10 ตัว

Option use 3 Phase 10 ตัว

15 28/10/39 5950-004-0002 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปลี่ยนค่าได้ (391-001 ถึง 009) สอบราคา 9 เคร่ือง 3,455.00      

16  28/10/39 5820-010-0001 เคร่ืองก่าเนดิสัญญาณเอเอ็ม-เอฟเอ็ม (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 80,000.00   *

17 16/5/40 5820-010-0001 เคร่ืองก่าเนดิสัญญาณเอเอ็ม-เอฟเอ็ม (401-002 ถึง 006) สอบราคา 5 เคร่ือง 80,000.00   *

18 28/10/39 5895-010-0001 ฟังก์ช่ันเยนเนอร์เรเตอร์  (391-001 ถึง 391-015) สอบราคา 15 เคร่ือง 34,000.00   

19 28/10/39 6910-013-0005 ชุดฝึกอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น (391-001 ถึง 009) สอบราคา 9 ชุด 57,000.00   *

ประกอบด้วย                        19.2 เคร่ืองก่าเนดิสัญญาณ

19.1 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์      19.3 ออสซิลโลสโคป ขนาด 20 



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  25501
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

20 16/5/40 6910-013-0006 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล (401-001 ถึง 401-005) สอบราคา  5 ชุด 29,800.00   

21 16/5/40 7730-003-0002 เคร่ืองรับโทรทศันข์นาด 14 นิ้ว (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 20 เคร่ือง 7,900.00      

(401-004ถึง401-008,401-010ถึง401-020)

22 16/5/40 6910-013-0007 ชุดฝึกวงจรพัลซ์เบื้องต้น (401-001 ถึง 401-010) สอบราคา 10 ชุด 57,800.00 *

23 16/5/40 6910-013-0008 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนกิส์ 2 (401-001 ถึง 401-010) สอบราคา 10 ชุด 57,800.00 *

24 7/8/40 6910-013-0010 ชุดระบบเสียงในรถยนต์ (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 ชุด 69,500.00 *

25 7/8/40 5820-011-0001 เคร่ืองก่าเนดิสัญญาณทดสอบโทรทศัน ์(401-001 ถึง 002) สอบราคา 2 เคร่ือง 59,500.00 *

26 7/8/40 6625-001-0001 เคร่ืองวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 49,500.00 *

27 22/8/40 6625-004-0011 ออสซิลโลสโคปขนาด 40MHz (401-001 ถึง 401-005) สอบราคา 5 เคร่ือง 67,000.00 *

28 22/8/40 5895-010-0003 เอฟเอ็มสเตอริโอเยนเนอเรเตอร์ (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 74,950.00 *

29 26/8/40 6625-004-0007 เคร่ืองวัดระดับความดังของเสียง (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 45,000.00 *

30 12/9/40 6625-004-0008 เคร่ืองวัดความแรงคลื่นวิทยุ (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 เคร่ือง 49,500.00 *

31 6/10/40 6910-013-0009 ชุดฝึกระบบเสียงสาธารณะ (401-001) สอบราคา 1 ชุด 199,000.00 *

32 28/8/41 5820-002-0001 ชุดเคร่ืองส่งเอเอ็มเอฟเอ็มสเตอริโอ (411-001 ถึง 411-002) สอบราคา 2 ชุด 14,800.00

33 26/10/41 6625-004-0010 LX50 เคร่ืองวัดความเข้มของแสง (411-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 12,000.00

34 26/10/41 6910-013-0012 CP3 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟส(411-001ถึง002)สอบราคา 2 ชุด 39,750.00 *

35 26/10/41 6910-013-0011 0019 แผงสาธิตอิเล็กทรอนกิส์อุตสาหกรรม (411-001) สอบราคา 1 ชุด 23,900.00

36 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (423-037 ถึง 423-042) บริจาค 6 ตู้

37 19/5/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี  (432-041 ถึง 432-044) สอบราคา 4 ชุด 3,180.00

38 19/5/43 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด  4  ฟุต ตกลงราคา 6 ตู้ 2,600.00

(432-014 ถึง432-015,432-022 ถึง 432-025)

39 5/2/44 7730-003-0001 โทรทศันส์ีขนาด  20  นิ้ว  (443-002) บริจาค 1 เคร่ือง

40 5/2/44 7730-007-0001 เคร่ืองเล่นวิดีโอเทป  (443-002) บริจาค 1 เคร่ือง

41 7/2/44 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (442-001 ถึง 442-005) ตกลงราคา 5 จอ 7,062.00      

42 22/2/44 7730-006-0002 วิทยุเทปรถยนต์โซนี่ รุ่น 2800 (442-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,000.00      

43 27/2/44 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (442-006 ถึง 442-010) ตกลงราคา 5 จอ 7,062.00      

44 7/3/44 6625-003-0001 มัตติมิเตอร์ (442-043,442-046 ถึง 442-049,442-051) ตกลงราคา 18 ตัว 1,768.00      

(442-053ถึง442-055)

45 28/5/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี(442-061) ตกลงราคา 1 ชุด 3,180.00      

46 2/7/44 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (442-011 ถึง 442-025) ตกลงราคา 15 จอ 6,000.00      

47 27/3/45 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet ยี่หอ้ HP 845C (451-005) สอบราคา 1 เคร่ือง 8,300.00      

48 13/6/45 5965-002-0001 ล่าโพงระบบ PA พร้อมอุปกรณ์ (451-001 ถึง 451-002) สอบราคา 2 ชุด 44,900.00   *

แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

49 25/8/42 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส่าหรับประมวลผล สอบราคา 10 เคร่ือง 35,700.00 *

(421-025 ถึง 421-034)

50 13/8/42 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์ Inkjet ยี่หอ้ HP 710C (421-003) สอบราคา 1 เคร่ือง 8,025.00

51 13/8/42 7110-006-0003 เก้าอ้ีส่าหรับเจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์ สอบราคา 20 ตัว 909.50

(421-001 ถึง 421-020)

52 25/8/42 7110-007-0009 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ ขนาด80x60x75 cm สอบราคา 2 ตัว 2,500.00

(421-009 ถึง 421-010)

53 30/9/42 7110-007-0008 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์(424-025 ถึง 424-034) ผลผลิต 10 ตัว 2,500.00

54 24/7/43 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (434-035 ถึง 434-039) ผลผลิต 5 ตัว 2,300.00      

55 8/5/45 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (452-048) ตกลงราคา 1 จอ 5,820.80      

56 4/7/45 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 10 ตู้ 1,990.00

(452-050 ถึง 452-059)

57 11/7/45 7730-007-0001 เคร่ืองวีดิโอและบนัทกึเทป (451-007 ถึง 451-011) สอบราคา 5 เคร่ือง 6,750.00

58  17/9/45 6625-003-0001 มัลติมิเตอร์ (451-061 ถึง 451-065) สอบราคา 5 เคร่ือง 8,900.00

59  25/9/45 6910-013-0012 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟส(451-005 ) สอบราคา 3 ชุด 39,900.00 *

(451-001 ถึง 451-002)

60 20/10/42 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(431-035 ถึง 431-036) สอบราคา 2 เคร่ือง 38,000.00 *

61  30/5/46 3445-001-0002 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม. (461-008) สอบราคา 1 ชุด 6,955.00 *

62  30/5/46 6910-013-0015 เอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (461-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 9,095.00 *

63  30/5/46 3695-001-0002 เคร่ืองพันคอยล์อัตโนมัติ (461-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 32,100.00 *

64  30/5/46 6910-013-0016 ชุดสาธิตระบบโทรทศันร์ะบบ MATV,CATV (461-001) สอบราคา 1 ชุด 117,700.00 *

65  10/7/46 6910-013-0017 ชุดฝึกเคร่ืองขยายเสียง (461-001 ถึง 461-002) สอบราคา 2 ชุด 14,980.00 *

66  30/5/46 3695-001-0003 ชุดเคร่ืองมือกลและอุปกรณ์ประจ่างานบริการ (461-001) สอบราคา 1 ชุด 199,983.00 *

67  18/8/46 6910-013-0014 ชุดฝึกสาธิตสายอากาศ (461-001) สอบราคา 1 ชุด 230,050.00 *

68  24/9/46 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต (462-071 ถึง 462-078)ตกลงราคา 8 ตู้ 2,300.00

69  27/9/46 7105-005-0001 เก้าอ้ีขาไม้ ขนาด 30x30x45 (462-001 ถึง 462-080) ตกลงราคา 80 ตัว 200.00

70  10/6/47 6675-018-0001 ชุดออกแบบลายวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ (471-001) สอบราคา 1 ชุด 133,750.00 

ประกอบด้วย - เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ATEC 1 เคร่ือง

                       - โปรแกรมออกแบบและสร้างวงจรพิมพ์ 1 โปรแกรม

                       - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1 เคร่ือง

                       - เคร่ืองถ่ายฟิลม์และเคร่ืองรีดฟิลม์ไวแสง 1 ชุด

                       - สว่านไฟฟ้าเจาะแผ่นวงจรพิมพ์ 1 เคร่ือง



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

71 16/7/40 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(401-004 ถึง 401-008) และ 11 เคร่ือง 35,000.00   

(401-010 ถึง 401-014) ( 401-018 )

72 31/7/39 6730-001-0001 เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ  (391-002) สอบราคา 1 เคร่ือง 9,400.00      

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 2/12/39 7110-007-0001 โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอ้ี (391-003ถึง 391-040) สอบราคา 38 ชุด 4,900.00     

2 2/12/39 5180-007-0001 เคร่ืองมือวิชาเขียนแบบเทคนคิ (391-001) สอบราคา 1 ชุด 20,450.00   

3 2/12/39 5120-003-0001 ทั่งตีเหล็ก ขนาด 50 กก. (391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 อัน 3,000.00     

4 2/12/39 3445-001-0002 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ 13 มม. (391-003) สอบราคา 1 ตัว 16,500.00   

5 28/5/40 5180-007-0002 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั่วไปประจ่าวิชางานฝึก (391-001) สอบราคา 1 ชุด 70,000.00   

6 12/9/40 7110-007-0004 โต๊ะปฎบิตัิงาน 1200x2400 มม. 800 มม. (391-013) สอบราคา 1 ชุด 5,000.00     

7 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน(423-049) บริจาค 1 ตู้

8 7/12/43 3405-001-0001 เคร่ืองเลื่อยกล ขนาดใบเลื่อย 14" (443-001) รับโอน 1 ตัว

9 28/5/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี (442-059) ตกลงราคา 1 ชุด 3,180.00     

10 25/10/39 3445-001-0002 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ 13 มม.(391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 ตัว 16,000.00   

11 25/10/39 5120-005-0001 ปากกาจับโลหะ ขนาด 5 นิ้ว สอบราคา 4 อัน 1,900.00     

12 5/6/45 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 3 ตู้ 2,300.00     

(452-040 ถึง 452-042)

13  28/9/45 3445-001-0002 เคร่ืองเจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม.(452-004 ถึง 452-007) ตกลงราคา 4 ตัว 7,980.00

14  28/9/45 3415-001-0001 เคร่ืองหนิเจียระไนแบบตั้งโต๊ะขนาด 10" (452-002) ตกลงราคา 1 ตัว 5,900.00

15  18/5/47 3416-001-0001 เคร่ืองกลึงขนาดยันศูนย์เหนอืแทน่ 125 มม. (471-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 108,000.00

16 14/3/50 4140-001-0003 พัดลมเพดาน   48  นิ้ว (502-033 ถึง 502-045 ) ตกลงราคา 13  ตัว 900.00

17 14/5/40 7110-002-0003 ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก  (401-010) สอบราคา 1  ตู้ 2,300.00

18 1/3/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (442-054) ตกลงราคา 1  ชุด 3,180.00

19 14/1/43 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ 36000  BTU (434-002) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 28,550.00   

20 17/8/50 3416-001-0001 เคร่ืองกลึงตั้งโต๊ะขนาดหวัจับ  4  นิ้ว (501-002ถึง501-004) ตกลงราคา 3  เคร่ือง 30,800.00   

21 27/11/50 3415-001-0001 เคร่ืองหนิเจียระไนแบบตั้งโต๊ะขนาด10" (512-001ถึง512-002) ตกลงราคา 2  เคร่ือง 6,000.00     

22 17/3/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (512-279) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,999.54   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 16/7/40 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส่าหรับประมวลผล สอบราคา 9 เคร่ือง 35,000.00

(401-009 - 401-015 -401-016-017 ถึง 401-023)

2 16/7/40 7110-007-0008 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี สอบราคา 20 ตัว 3,790.00

(401-004 ถึง 401-023)

3 16/7/40 7110-007-0009 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ (401-004 ถึง 401-007) สอบราคา 4 ตัว 2,590.00

4 16/7/40 7440-010-0001 เคร่ืองพิมพ์ความเร็ว 300  CPS(401-003 ถึง 005) สอบราคา 3 เคร่ือง 18,000.00 (แคร่ยาว)

5 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (423-034) บริจาค 1 ตู้

6 13/8/42 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet ยี่หอ้ HP 710C (421-002) สอบราคา 1 เคร่ือง 8,025.00

7 19/5/43 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต (432-016) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,600.00

8 14/6/43 7440-010-0001 เคร่ืองพิมพ์ความเร็ว 300  CPS ยี่หอ้ EPSON สอบราคา 1 เคร่ือง 18,600.00    

รุ่น 2080i(431-007) แคร่ยาว

9 27/6/43 7690-003-0001 โปรแกรมส่าเร็จรูป (431-002) สอบราคา 1 ชุด 17,400.00    

11 8/5/45 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (452-026 ถึง 452-037) ตกลงราคา 19 จอ 5,820.80      

(452-039ถึง452-044)

12 8/5/45 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (452-045 ถึง 452-047) ตกลงราคา 3 จอ 5,820.80      

13 4/7/45 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 2 ตู้ 1,990.00      

(452-048 ถึง 452-049)

14 10/6/48 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ P4 2.8  ตกลงราคา 10  เคร่ือง 274,000.00  

(482-108 ถึง 482-117)

15 15/08/48 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 17" (482-001 ถึง 482-005 ) ตกลงราคา 5 เคร่ือง 17,440.00    

18 13/2/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (501-178 ถึง 501-217) สอบราคา 40 เคร่ือง 14,445.00    

24 17/4/51 6730-001-0001 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ Epson  (512-004) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 39,900.00    

27 14/2/51 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศ 2500 BTU  (512-006) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 26,700.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
บัญชีรายการ   ครุภัณฑ์   คงเหลือ



  แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 26/8/39 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน มอก. (391-009) สอบราคา 1 ตู้ 3,300.00        

2 2/9/39 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (391-006 ถึง 391-009) สอบราคา 4 ตู้ 2,300.00        

3 25/10/39 6625-003-0004 มัลติมิเตอร์แอมปมิ์เตอร์ (391-001 ถึง 391-020) สอบราคา 20 เคร่ือง 3,000.00        

4 25/10/39 6625-003-0003 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (391-001 ถึง 012) สอบราคา 12 เคร่ือง 10,000.00      

5 25/10/39 6625-003-0001 มัลติมิเตอร์ (391-001 ถึง 391-020) สอบราคา 20 เคร่ือง 4,800.00        

6 25/10/39 6150-003-0001 เพาเวอร์ซัพพลาย (391-001 ถึง 391-005) สอบราคา 5 เคร่ือง 7,000.00        

7 25/10/39 6150-003-0002 เพาเวอร์ซัพพลาย 0-50 V (391-001 ถึง 391-010) สอบราคา 10 เคร่ือง 4,500.00        

8 25/10/39 6910-012-0003 ชุดสาธิตทดลองระบบเคร่ืองมือวัด (391-001) สอบราคา 1 ชุด 484,700.00   

ประกอบด้วย

8.1 Moving lron Voltmeter range 25-50 V 6 แผง

      Moving lron Voltmeter range 250-500V 6 แผง

8.2 Moving lron Ammeter range 2-4 A 6 แผง

      Moving lron Ammeter range 10-20 A 6 แผง

8.3 วัตต์มิเตอร์ 2 แผง

8.4 เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ แบบ 1 เฟส 2 แผง

8.5 เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ แบบ 3 เฟส 2 แผง

8.6 มิเตอร์วัดความถี่ 2 แผง

8.7 กัลวานอร์มิเตอร์ 2 แผง

8.8 Synchronization 2 แผง

8.9 Lamp Sequencescope 2 แผง

8.10 Tacho Meter 2 แผง

8.11 แผงสวิทซ์แบบ 3 เฟส 2 แผง

8.12 ชุด Power Supply 2 ชุด

8.13 ชุดโหลด-Resistive Loads 2 ตัว

                       -Inductive Loads 2 ตัว

                       -Capacitive Loads 2 ตัว

8.14 แผงส่าหรับจับยึดชุดทดลอง 2 แผง

8.15 สายต่อทดลองพร้อม Banana Jack 4mm. 2 ชุด

แบบเสียบต่อเนื่อง 30 เส้น/ชุด

8.16 โต๊ะทดลองขนาด 70x75x15 พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ชุด

9 25/10/39 6910-012-0001 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า (391-001 ถึง 391-007) สอบราคา 7 ชุด 50,000.00      

9.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 7 ชุด

9.2 สายต่อวงจรเปน็แบบหวัเสียบ 40 เส้น/ชุด 7 ชุด



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

9.3 แผงเสียบอุปกรณ์การทดลอง 1 แผง/ชุด 7 แผง

9.4 ถาดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 1 ถาด/ชุด  7 ถาด

อุปกรณ์ประกอบ

1.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าส่าหรับชุดทดลอง 1 เคร่ือง/ชุด 7 เคร่ือง

1.2 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 1 เคร่ือง/ชุด 7 เคร่ือง

1.3 เคร่ืองก่าเนดิสัญญาณ 1  เคร่ือง/ชุด 7 เคร่ือง

1.4 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ  1 เคร่ือง/ชุด 7 เคร่ือง

10 25/10/39 6910-012-0002 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (391-001) สอบราคา 1 ชุด 500,000.00   

11 25/10/39 3415-001-0002 หนิเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 7,000.00        

12 25/10/39 7110-007-0012 โต๊ะงานช่างกลขนาด 800x1800x850 มม. สอบราคา 6 ตัว 9,800.00        

13 25/10/39 5180-005-0001 เคร่ืองมือแฮนด์ทลูชุดใหญ่ สอบราคา 2 ชุด 100,000.00   

14 25/10/39 6625-004-0001 เคร่ืองวัดกระแสไฟตรงแบบไมโครแอมปห์ลายย่านวัด สอบราคา 10 เคร่ือง 5,000.00        

15 25/10/39 6625-004-0003 เคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์แบบพอร์ทเทเบลิ สอบราคา 10 เคร่ือง 15,000.00      

16 25/10/39 6625-004-0002 เคร่ืองวัดกระแสสลับแบบพอร์ทเทเบลิ สอบราคา 20 เคร่ือง 2,000.00        

17 25/10/39 6625-003-0002 ดิจิตอลแคลมปอ์อนมิเตอร์ สอบราคา 10 เคร่ือง 15,000.00      

18 14/5/40 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (401-011 ถึง 401-016) สอบราคา 6 ตู้ 2,300.00        

19 4/8/40 5180-005-0002 ชุดเคร่ืองมือช่างไฟฟ้า สอบราคา 1 ชุด 10,000.00      

20 4/8/40 6625-002-0001 ชุดเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า สอบราคา 1 ชุด 40,000.00      

21 4/8/40 6910-012-0006 ชุดฝึกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก สอบราคา 1 ชุด 30,000.00      

 - พัดลมตั้งโต๊ะขนาด 12" 3 ตัว

 - เตาปิ้งขนมปงัอัตโนมัติ 3 ตัว

 - เตาไฟฟ้า ขนาด 1200 วัตต์ 3 ตัว

 - เตารีดไฟฟ้า ขนาด 1000 วัตต์ 3 ตัว

 - หม้อหงุข้าวไฟฟ้า ความจุ 1.8 ลิตร 3 ตัว

 - กะทะไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 600 วัตต์ 3 ตัว

 - กระติกน้่าร้อนอัตโนมัติ 3 ตัว

 - โคมไฟฟ้าแบบอินแดนเดสเซนต์ 60 วัตต์ 2 ชุด

22 4/8/40 6910-012-0004 ชุดฝึกการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า(391-001 ถึง 002) สอบราคา 2 ชุด 18,500.00      

23 4/8/40 6105-002-0001 มอเตอร์ AC 3 เฟส 1 HP สอบราคา 1 เคร่ือง 3,000.00        

24 4/8/40 6910-012-0005 แผงฝึกต่อวงจรไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ สอบราคา 5 ชุด 4,000.00        

25 4/8/40 5950-004-0003 ทรานฟอร์เมอร์ 1 เฟส สอบราคา 10 เคร่ือง 3,500.00        

26 4/8/40 6625-003-0008 อะนาล็อกมัลติมิเตอร์ชนดิใช้งานทั่วไป สอบราคา 26 เคร่ือง 1,200.00        

27 4/8/40 6625-003-0001 มัลติมิเตอร์ (391-036 ถึง 391-037) สอบราคา 2 เคร่ือง 8,000.00        



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

28 4/8/40 6625-004-0005 เคร่ืองวัดฉนวนและความต้านทานอิเล็กทรอนกิส์ สอบราคา 2 เคร่ือง 7,000.00        

29 4/8/40 6625-003-0005 R-L-C BRIDGE METER แบบดิจิตอล (391-011) สอบราคา 1 เคร่ือง 80,000.00      

30 4/8/40 6625-004-0004 เคร่ืองวัดคาปาซิเตอร์อ่านค่าเปน็ตัวเลข สอบราคา 2 เคร่ือง 8,000.00        

31 22/8/40 6625-001-0002 เคร่ืองทดสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ สอบราคา 1 เคร่ือง 488,000.00   

32 22/8/40 6625-002-0002 ชุดเคร่ืองมือทดสอบในงานติดตั้งไฟฟ้า สอบราคา 1 ชุด 130,000.00   

33 22/8/40 6625-001-0003 เคร่ืองทดลองอิเล็กทรอนกิส์และวงจร 1 สอบราคา 5 เคร่ือง 34,900.00      

34 22/8/40 6910-012-0007 เคร่ืองฝึกทดลองอิเล็กทรอนกิส์อุตสาหกรรม สอบราคา 5 เคร่ือง 89,200.00      

35 22/8/40 6910-012-0008 ชุดประลองวงจรไฟฟ้า 1 (กระแสตรง) สอบราคา 5 ชุด 59,000.00      

36 22/8/40 6910-012-0009 ชุดประลองวงจรไฟฟ้า 2 (กระแสสลับ) สอบราคา 5 ชุด 91,800.00      

37 22/8/40 6625-004-0006 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20 MHz สอบราคา 10 เคร่ือง 23,700.00      

38 13/9/40 6910-012-0010 ชุดประจ่าวิชาติดตั้งไฟฟ้า สอบราคา 1 ชุด 179,760.00   

39 13/9/40 6625-004-0009 เคร่ืองวัดเคร่ืองกลไฟฟ้างานปฎบิตัิ สอบราคา 5 เคร่ือง 34,775.00      

40 19/9/40 6110-010-0001 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงชนดิควบคุมปรับค่าได้ สอบราคา 4 เคร่ือง 6,000.00        

41 19/9/40 6150-003-0005 เคร่ืองจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้ สอบราคา 25 เคร่ือง 3,000.00        

42 19/9/40 6625-003-0010 มิเตอร์แบบติดแผงส่าหรับฝึก สอบราคา 1 เคร่ือง 90,000.00      

43 19/9/40 6150-003-0006 เคร่ืองจ่ายไฟกระแสตรงแรงเคลื่อนต่่า สอบราคา 24 เคร่ือง 4,500.00        

44 19/9/40 6150-003-0004 เคร่ืองจ่ายไฟกระแสตรงชนดิควบคุมแรงเคลื่อนคงที่ สอบราคา 10 เคร่ือง 4,000.00        

45 28/11/40 6910-012-0011 ชุดฝึกเคร่ืองกลไฟฟ้า สอบราคา  1 ชุด 985,000.00   

46 15/12/40 6910-012-0012 ชุดสาธิตเคร่ืองกลไฟฟ้าเบื้องต้น สอบราคา 1 ชุด 577,800.00   

47 14/8/41 4310-001-0002 เคร่ืองท่าสูญญากาศ (411-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 24,000.00      

48 14/8/41 4130-008-0003 แมนโิฟล์เกจ (411-001) สอบราคา 1 ตัว 6,000.00        

49 14/8/41 4130-008-0002 ชุดเคร่ืองมือทดสอบเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ สอบราคา 1 ชุด 150,000.00   

50 14/8/41 6910-012-0015 ชุดฝึกตู้แช่ (411-001) สอบราคา 1 ชุด 27,000.00      

51 14/8/41 4130-008-0001 ชุดเคร่ืองมือเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ สอบราคา 1 ชุด 119,000.00   

52 14/8/41 6910-012-0013 ชุดฝึกเคร่ืองท่าความเย็น สอบราคา 1 ชุด 44,000.00      

53 14/8/41 6910-012-0014 ชุดฝึกเคร่ืองเย็น สอบราคา 1 ชุด 101,000.00   

54 1/9/41 3433-013-0001 เคร่ืองเช่ือมแก๊สขนาดเล็ก (411-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 6,500.00        

55 15/9/41 6910-012-0016 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบลิคินโทรลเลอร์ สอบราคา 1 ชุด 42,600.00      

56 15/9/41 5950-008-0001 อินเวอเตอร์ 3 เฟส สอบราคา 1 ชุด 26,500.00      

57 1/12/41 6110-009-0001 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (411-001) สอบราคา 1 ตู้ 79,000.00      

58 1/12/41 6910-012-0017 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ สอบราคา 1 ชุด 90,900.00      

59 1/12/41 6110-002-0001 เคร่ืองควบคุมมอเตอร์ (411-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 42,800.00      

60 1/12/41 6910-012-0004 ชุดฝึกการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า (411-003 ถึง 411-004) สอบราคา 2 ชุด 17,200.00      



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
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ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

61 1/12/41 6910-012-0018 ชุดฝึกนวิเมติกส์ไฟฟ้า สอบราคา 1 เคร่ือง 181,800.00   

62 21/12/41 6910-012-0020 ชุดอุปกรณ์การสอนสาธิตเคร่ืองเย็น (411-001) สอบราคา 1 ชุด 50,000.00      

63 21/12/41 6910-012-0019 ชุดประลองไฟฟ้าและทดสอบ (411-001) สอบราคา 1 ชุด 248,500.00   

64 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (422-022 ถึง 422-023) สอบราคา 2 ตู้ 2,600.00        

65 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (423-035 ถึง 423-036) บริจาค 2 ตู้

66 19/5/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี ตกลงราคา 3 ชุด 3,180.00        

(432-038 ถึง 432-040)

67 19/5/43 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 5 ตู้ 2,600.00        

(432-017 ถึง 432-021)

68 1/6/43 4130-001-0001 คอมเพรสเซอร์ส่าหรับเคร่ืองปรับอากาศ (433-001) บริจาค 1 เคร่ือง

69 1/6/43 4130-001-0002 คอมเพรสเซอร์ส่าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบฝา บริจาค 1 เคร่ือง

(433-001)

70 9/2/44 6910-012-0021 PLC Training Kit "CPM2A Desktop" ประกอบด้วย ตกลงราคา 1 ชุด 56,000.00      

   - CPU Unit Model : CPM2A - 40CDR-A with

   RS-232 Built-in

   - CPU Unit Model : CPM2A - 20CDR-A with 

   RS-232 Built-in

71 28/5/44 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี (442-060) ตกลงราคา 1 ชุด 3,180.00        

72 8/3/45 6115-002-0001 เคร่ืองก่าเนดิไฟฟ้า ขนาด 15KW (451-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 177,000.00   

73 19/3/45 5180-005-0003 ชุดเคร่ืองฝึกซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (451-001) สอบราคา 1 ชุด 179,225.00   

74 19/3/45 6910-012-0023 ชุดฝึกระบบปอ้งกันอุปกรณ์ไฟฟ้า (451-001) สอบราคา 1 ชุด 187,250.00   

75 19/3/45 6910-012-0022 ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุ (451-001) สอบราคา 1 ชุด 128,186.00   

76 27/3/45 6910-012-0025 ชุดทดลองเปน็ล่าดับขั้น (PLC)  (451-001) สอบราคา 1 ชุด 128,079.00   

77 27/3/45 6910-012-0024 ชุดฝึกประยุกต์ใช้งานการควบคุมอัตโนมัติ (451-001) สอบราคา 1 ชุด 90,201.00      

78 10/6/45 4120-001-0005 เคร่ืองปรับอากาศพร้อมขาตั้ง รุ่น FT 25 GVAT แบบผ่า บริจาค 1 ชุด

เพ่ือการศึกษา (453-001)

79 8/5/45 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (452-050) ตกลงราคา 1 จอ 5,820.80        

80 4/7/45 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 10 ตู้ 1,990.00        

(452-060 ถึง 452-069)

81  30/5/46 6910-012-0027 ชุดสาธิตระบบลิฟทแ์ละการควบคุม (461-001) สอบราคา 1 ชุด 79,180.00      

82  30/5/46 6910-012-0028 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล800x1500x800 มม. สอบราคา 5 ชุด 96,300.00      

(461-001 ถึง 461-005)

83  30/5/46 6910-012-0026 ชุดทดลองการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า (461-001) สอบราคา 1 ชุด 46,010.00      



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

84  30/5/46 6910-012-0029 เคร่ืองมือซ่อมบ่ารุงเคร่ืองกลไฟฟ้า (461-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 29,960.00      

85  11/6/46 6910-012-0030 ชุดเคร่ืองมือติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (461-001) สอบราคา 1 ชุด 87,640.00      

86  11/6/46 6910-012-0031 เคร่ืองมือกลซ่อมบ่ารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า (461-001) สอบราคา 1 ชุด 32,350.00      

87 10/11/42 6730-001-0001 เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ  (433-010) บริจาค 1 เคร่ือง

88 25/05/49 3750-003-0002 ปั๊มน้่าล้างแอร์ (491-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,800.00        

89 25/05/49 3750-005-0002 โบว์เออร์ (491-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 980.00           

90 24/9/39 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (391-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 32,700.00      

91 14/11/46 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์  Injet  ยี่หอ้  Hp  1210  (473-012) ตกลงราคา 1  เคร่ือง

93 10/8/50 6910-012-0025 ชุดทดลองเปน็ล่าดับขั้น (PLC)  (501-002ถึง501-003) สอบราคา 2 ชุด 124,120.00   

94 8/8/50 6910-012-0032 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล (501-001ถึง 501-010) สอบราคา 10 ชุด 26,643.00      

95 10/8/50 5950-004-0004 เคร่ืองพันขดลวด (501-001) สอบราคา 4  เคร่ือง 49,220.00      

93 31/8/50 4130-001-0001 คอมเพลสเซอร์ 3600  BTU  (502-002) ตกลงราคา 1  ตัว 7,500.00        

94 9/1/51 3445-001-0002 สว่านไฟฟ้า (512-009) ตกลงราคา 1 ตัว 9,300.00        

99 17/3/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (512-283) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,999.54      

101 7/2/51 6910-012-0025 ชุดทดลองเปน็ล่าดับขั้น (PLC)  (501-004ถึง501-005) สอบราคา 2 ชุด 124,120.00   

102 7/2/51 6910-012-0032 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล (501-011ถึง 501-020) สอบราคา 10 ชุด 26,643.00      

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างยนต์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 26/8/39 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน มอก. (391-010) สอบราคา 1 ตู้ 3,300.00      

2 2/9/39 5180-004-0001 เคร่ืองมือดูดทั่วไป (391-001) สอบราคา 1 ชุด 60,000.00   

3 2/9/39 3442-002-0001 เคร่ืองอัดจารบแีบบเคลื่อนที่ได้ (ใช้ลม) (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 21,500.00   

4 18/10/39 5210-016-0001 เคร่ืองมือวัดละเอียดช่างยนต์ (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 157,000.00 

5 18/10/39 3950-003-0001 ปั่นจ่ันรอกโซ่ขนาด 3 ตัน (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 24,500.00   

6 18/10/39 3415-001-0001 เคร่ืองหนิเจียระไน ขนาด 10 นิ้ว (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 9,500.00      

7 18/10/39 4910-016-0001 แม่แรงตะเฆ่ 2 ตัน (391-001 ถึง 391-003) สอบราคา 3 เคร่ือง 16,500.00   

8 18/10/39 5210-016-0002 ไดแอลเกจพร้อมขาตั้ง (391-001) สอบราคา 1 ชุด 5,400.00      

9 18/10/39 5180-004-0002 เคร่ืองมือบริการจักรยานยนต์ (391-001) สอบราคา 1 ชุด 117,000.00 

10 18/10/39 5180-004-0003 เคร่ืองมือปรับแต่งช่างเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน (391-001) สอบราคา 1 ชุด 115,000.00 

11 18/10/39 5180-004-0004 เคร่ืองมือปรับแต่งช่างเคร่ืองยนต์ดีเซล (391-001) สอบราคา 1 ชุด 115,000.00 

12 18/10/39 6910-014-0001 ชุดอุปกรณ์ฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซล (391-001) สอบราคา 1 ชุด 76,000.00   

13 18/10/39 4310-001-0001 เคร่ืองอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาท ี(391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 97,000.00   

14 1/11/39 5180-004-0005 เคร่ืองมือช่างยนต์ทั่วไป (391-001) สอบราคา 1 ชุด 498,000.00 

15 1/11/39 4910-008-0001 เคร่ืองล้างและทดสอบหวัเทยีน (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 30,000.00   

16 4/11/39 7110-007-0004 โต๊ะปฎบิตัิงาน (391-001 ถึง 391-012) สอบราคา 12 ชุด 3,800.00      

17 4/11/39 3445-001-0004 เคร่ืองเจาะตั้งโต๊ะ (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 11,000.00   

18 4/11/39 4910-027-0001 เคร่ืองทดสอบความสิ้นเปลืองของน้่ามันเช้ือเพลิง  (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 145,000.00 

19 4/11/39 5180-004-0006 เคร่ืองมือบริการหวัฉีดดีเซล (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 449,000.00 

20 4/11/39 5140-008-0001 ช้ันวางเคร่ืองมือและช้ินส่วนแบบเคลื่อนที่ (391-001 ถึง 010) สอบราคา 10 ตัว 4,900.00      

21 29/11/39 3443-001-0001 แทน่อัดไฮดรอลิกส์ ขนาด 50 ตัน (391-001) สอบราคา 1 แทน่ 90,000.00   

22 14/5/40 7110-002-0003 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (401-015) สอบราคา 1 ตู้ 2,300.00      

23 27/5/40 6910-014-0002 เคร่ืองสาธิตการท่างานเคร่ืองยนต์หวัฉีดอิเล็กทรอนกิส์ สอบราคา 1 เคร่ือง 130,000.00 

24 27/5/40 4910-003-0002 เคร่ืองยกรถจักรยานยนต์  (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 44,000.00   

25 2/7/40 6910-014-0013 ชุดฝึกอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ (401-001 ถึง 401-002) สอบราคา 2 ชุด 42,800.00   

26 2/7/40 4910-027-0003 เคร่ืองทดสอบอัลเทอเนเตอร์เรกกูเรเตอร์และมอเตอร์ สอบราคา 1 เคร่ือง 59,920.00   

สตาร์ท (401-001)

27 2/7/40 4910-016-0002 แม่แรงยกกระปกุเกียร์ (401-001) สอบราคา 1 ตัว 50,825.00   

28 2/7/40 6910-014-0012 เคร่ืองสาธิตระบบการท่างานพวงมาลัย (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 23,540.00   

29 2/7/40 6910-014-0009 เคร่ืองสาธิตระบบ Doublecruit Brakes (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 71,048.00   

30 2/7/40 6910-014-0010 เคร่ืองสาธิตระบบ Vacuumerake Boost (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 42,800.00   

31 2/7/40 6910-014-0011 เคร่ืองสาธิตระบบการท่างานของคอยล์  (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 55,640.00   

32 2/7/40 6910-014-0006 เคร่ืองสาธิตการท่างานของเฟ่ืองทา้ยแบบ Hypoid (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 29,960.00   



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างยนต์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน 2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

33 2/7/40 6910-014-0007 เคร่ืองสาธิตการท่างานของมอเตอร์สตาร์ท (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 12,947.00   

34 2/7/40 6910-014-0003 เคร่ืองสาธิตการท่างานของเกียร์ธรรมดา (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 41,730.00   

35 2/7/40 6910-014-0008 เคร่ืองสาธิตการท่างานของอัลเตอร์เนเตอร์ (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 12,947.00   

36 2/7/40 6910-014-0004 เคร่ืองสาธิตการท่างานของเกียร์อัตโนมัติ (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 84,530.00   

37 2/7/40 6910-014-0005 เคร่ืองสาธิตการท่างานของคลัทซ์ (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 34,240.00   

38 3/9/40 6910-014-0015 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบส่งก่าลัง (401-001) สอบราคา 1 ชุด 39,000.00   

39 3/9/40 5180-004-0010 ชุดปฎบิตัิการช่างเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนเล็ก (401-001) สอบราคา 1 ชุด 95,000.00   

40 3/9/40 5180-004-0011 ชุดปฎบิตัิการช่างซ่อมจักรยานยนต์ (401-001) สอบราคา 1 ชุด 480,000.00 

41 3/9/40 6910-014-0014 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบเคร่ืองล่าง (401-001) สอบราคา 1 ชุด 74,500.00   

42 3/9/40 5180-004-0007 เคร่ืองมือถอดประกอบชุดระบบส่งก่าลังและเคร่ืองล่าง สอบราคา 1 ชุด 178,000.00 

รถยนต์ (401-001)

43 3/9/40 6625-003-0009 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (401-001 ถึง 401-005) สอบราคา 5 ตัว 6,500.00      

44 3/9/40 6625-003-0001 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (401-041ถึง 401-042) สอบราคา 2 ตัว 9,500.00      

45 3/9/40 2805-001-0001 เคร่ืองจักรยานยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ ขนาด 80-120 ซีซี สอบราคา 1 เคร่ือง 8,300.00      

46 3/9/40 2805-001-0002 เคร่ืองจักรยานยนต์ 1 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 90-125 ซีซี สอบราคา 2 เคร่ือง 8,300.00      

47 3/9/40 2805-001-0003 เคร่ืองจักรยานยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะ (401-001 ถึง 401-003) สอบราคา 3 เคร่ือง 12,800.00   

48 3/9/40 2805-001-0004 เคร่ืองจักรยานยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ (401-001 ถึง 401-003) สอบราคา 3 เคร่ือง 17,700.00   

49 3/9/40 4910-027-0002 เคร่ืองตรวจสอบอาเมเจอร์ (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 11,000.00   

50 3/9/40 5180-004-0009 เคร่ืองมือบริการระบบเบรค (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 21,000.00   

51 3/9/40 4910-028-0001 เคร่ืองปะยาง (401-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 28,000.00   

52 3/9/40 5180-004-0008 เคร่ืองมือถอดประกอบและบริการไฟฟ้ารถยนต์ (401-001) สอบราคา 1 ชุด 82,000.00   

53 15/9/41 5180-004-0012 เคร่ืองมือบริการเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ใช้น้่ายาแอร์ สอบราคา 1 ชุด 129,500.00 

R134a (411-001)

54 15/9/41 6910-014-0016 ชุดฝึกเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ (411-001) สอบราคา 1 ชุด 50,000.00   

55 15/9/41 4910-027-0004 เคร่ืองค้นหารอยร่ัวน้่ายาแอร์แบบเปลวไฟ (411-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 29,800.00   

56 15/9/41 5180-004-0013 เคร่ืองอบผ้าเบรค (411-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 64,500.00   

57 28/9/41 2815-001-0001 เคร่ืองยนต์ TOYOTA 1L  (413-002) บริจาค 1 เคร่ือง

58 28/9/41 2320-008-0001 รถยนต์กระบะ ยี่หอ้ มาสด้า (413-001) บริจาค 1 คัน

59 26/2/42 2815-001-0007 เคร่ืองยนต์ TOYOTA 4E FG (413-004) บริจาค 1 เคร่ือง

60 2/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (422-028) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,600.00      

62 2/8/42 2990-008-0001 เคร่ืองช่วยสตาร์ท (421-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 29,500.00   

63 4/8/42 5180-004-0014 เคร่ืองมือบริการลิ้น (421-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 129,500.00 



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างยนต์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

64 4/8/42 5180-004-0015 เคร่ืองล้างช้ินส่วน (421-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 24,500.00   

65 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (423-043 ถึง 423-046) บริจาค 4 ตู้

66 9/11/42 7110-007-0002 โต๊ะท่างานเหล็กระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี ตกลงราคา 8 ชุด 3,180.00      

(432-018 ถึง 432-025)

67 9/11/42 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 4 ฟุต (432-002 ถึง 432-007) ตกลงราคา 6 ตู้ 2,600.00      

71 14/1/43 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ 36000 BTU (434-004) ผลผลิต 1 เคร่ือง 28,550.00   

72 14/1/43 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU (434-001) ผลผลิต 1 เคร่ือง 19,330.00   

74 31/5/44 6910-014-0017 ชุดฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซล  (441-001) สอบราคา 1 ชุด 74,500.00   

75 19/6/44 4910-003-0001 เคร่ืองยกรถชนดิ 2 เสา (441-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 157,500.00 

76 19/6/44 5180-004-0016 ชุดเคร่ืองมือใช้ลม (441-001) สอบราคา 1 ชุด 81,500.00   

77 8/3/45 4910-033-0001 เคร่ืองสมดุลล้อรถยนต์แบบนอกรถ (451-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 203,500.00 

78 8/3/45 4910-035-0001 เคร่ืองถอดยางรถยนต์ (451-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 88,000.00   

79 21/3/45 5180-004-0017 เคร่ืองดูดปลอกสูบเคร่ืองยนต์ (451-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 15,000.00   

80 26/3/45 6910-014-0018 ชุดฝึกเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน (451-001) สอบราคา 1 ชุด 57,000.00   

81 10/6/45 2320-006-0001 รถยนต์ยี่หอ้ ซูซูกิ รุ่นคาร์ริเบยีน บริจาค 1 คัน

82  8/5/45 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" (452-049) ตกลงราคา 1 จอ 5,820.80      

83  12/7/45 6620-003-0001 เคร่ืองวิเคราะหส์ภาพเคร่ืองยนต์แบบกระเปา๋หิ้ว สอบราคา 1 เคร่ือง 76,000.00   

(451-001)

84  26/8/45 6910-014-0020 คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ (453-001) บริจาค 1 ชุด 16,000.00   ชุดสาธิต

85  26/845 6910-014-0019 วงจรระบบปรับอากาศรถยนต์ (453-001) บริจาค 1 ชุด 11,200.00   ชุดสาธิต

86  29/5/46 6910-014-0022 เคร่ืองทดสอบจุดติดไฟและจุดวาบไฟแบบปดิ สอบราคา 1 เคร่ือง 88,917.00   

87  30/5/46 6910-014-0023 ชุดฝึกอุปกรณ์อ่านวยความสะดวกด้วยระบบไฟฟ้า สอบราคา 1 ชุด 58,850.00   

88  2/7/46 6910-014-0021 ชุดฝึกระบบจุดระเบดิ สอบราคา 1 ชุด 219,992.00 

89  18/8/46 3695-001-0001 เคร่ืองขัดผ้าเบรค (461-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 68,480.00   

90  30/5/46 6645-013-0001 ไทม่ิงไลทมี์วัดรอบในตัวแบบดิจิตอล (461-001) สอบราคา 1 ชุด 35,310.00   

91  18/8/46 5180-004-0008 เคร่ืองมือถอดประกอบและบริการไฟฟ้ารถยนต์ (461-002) สอบราคา 1 ชุด 90,950.00   

92  20/5/47 4910-035-0002 เคร่ืองวิเคราะหไ์อเสีย (471-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 160,000.00 

93 10/11/42 6730-001-0001 เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ (433-008) บริจาค 1 เคร่ือง



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างยนต์
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2545
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

95 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  391-013 สอบราคา 1  ตัว 2,300.00      

96 26/2/51 3433-012-0001 ชุดเช่ือมแก๊สพร้อมอุปกรณ์  (512-011) ตกลงราคา 1 ชุด 20,000.00   

97 26/2/51 4930-015-0001 เคร่ืองเติมน้่ามันเกียร์ (512-001) ตกลงราคา 1  ชุด 25,000.00   

98 26/2/51 4940-001-0001 เคร่ืองฉีดน้่าแรงดันสูง (512-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 11,000.00   

101 6/5/51 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ  (512-006) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 47,500.00   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



  แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาการโรงแรม
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1  3/5/47 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ LG FLATRON ตกลงราคา 1 ชุด 67,838.00  

(472-079) ประกอบด้วย 

  - เคร่ืองพิมพ์ ยี่หอ้ EPSON Inkjet STY-C63

  - เคร่ืองสแกนเนอร์ ยี่หอ้ EPSON Perfection 1270

2  3/5/47 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet ยี่หอ้ EPSON STY-CX3100 ตกลงราคา 2 เคร่ือง 7,490.00    

(472-015 ถึง 472-016)

3  3/5/47 7440-010-0001 เคร่ืองพิมพ์แบบหวัเข็ม 24 เข็ม แคร่ยาว ยี่หอ้ OKI ตกลงราคา 1 เคร่ือง 10,700.00  

ML 380 Turbo

4 03/02/48 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 (482-067 ถึง 482-069) ตกลงราคา 3 ชุด 4,480.00    หอ้งโสต

5 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 1 ชุด (391-008) ตกลงราคา 1 ชุด 2,300.00    

6 1/6/49 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต (493-093 ถึง 493-095) ตกลงราคา 3 ตู้ 2,700.00    

7 22/5/49 7110-007-0021 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 30x60x75(493-001 ถึง 493-010) ตกลงราคา 10 ตัว 1,500.00    

9 22/5/49 7110-006-0005 เก้าอ้ีจัดเลี้ยงเบาะแดง(493-001 ถึง 493-040) ตกลงราคา 40 ตัว 380.00       

10 1/6/49 7110-007-0022 โต๊ะคาเฟ่ ขนาด 30"x30" (493-001 ถึง 493-010) ตกลงราคา 10 ตัว 900.00       

11 1/6/49 7110-006-0005 เก้าอ้ีจัดเลี้ยงเบาะแดง(493-041 ถึง 493-080) ตกลงราคา 40 ตัว 15,200.00  

13 1/5/50 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้  ACER  (502-219) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 18,598.13  ทอ่งเที่ยว

18 2/4/50 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ   (502-002 ถึง  502-003) ตกลงราคา 1 ชุด 8,000.00    ทอ่งเที่ยว

21 25/2/51 4110-001-0001 ตู้เย็น  ฮิตาชิ  (512-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,990.00  โรงแรม

22 25/2/51 7730-003-0003 เคร่ืองรับโทรทศัน ์29"  (512-006) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 6,990.00    ทอ่งเที่ยว

25 17/3/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  (512-287) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 17,999.54  โรงแรม

28 26/6/51 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศ 36000 BTU (512-006) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 47,500.00  โรงแรม

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 30/4/44 3441-001-0001 เคร่ืองดัดทอ่แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (442-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 51,360.00   

2 21/5/44 3431-004-0001 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250A สอบราคา 5 เคร่ือง 19,900.00   

(441-011 ถึง 441-015)

3 22/5/44 3445-002-0002 เคร่ืองตัดโลหะแผ่นชนดิตัดตรงใช้เทา้เหยียบ สอบราคา 1 เคร่ือง 79,180.00   

ขนาด 900 มม. (441-001)

4 19/7/44 4310-001-0001 เคร่ืองอัดอากาศ ขนาด300ลิตร/นาท ี(441-002) สอบราคา 1 ชุด 117,000.00 

5 27/7/44 3470-002-0003 ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์เช่ือมไฟฟ้า(441-001) สอบราคา 1 ชุด 77,000.00   

6 6/8/44 3441-003-0003 เคร่ืองพับขอบปรับระยะได้ ขนาด 900 มม. (441-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 81,300.00   

7 10/8/44 3441-006-0001 เคร่ืองม้วนโลหะแผ่น ขนาด 1200 มม. (441-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 57,994.00   

8 21/8/44 3445-001-0008 เคร่ืองเจาะตั้งโต๊ะแบบเอนกประสงค(์441-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 79,400.00   

9 21/8/44 3415-001-0003 เคร่ืองเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 250 มม. สอบราคา 2 เคร่ือง 4,000.00     

(441-001 ถึง 441-002)

10 23/8/44 3415-001-0001 เคร่ืองเจียระไนตั้งพ้ืน ขนาด 300 มม.(443-001) บริจาค 1 เคร่ือง

11 24/8/44 3441-003-0002 เคร่ืองพับโลหะแผ่นชนดิ Combination brake สอบราคา 1 เคร่ือง 99,000.00   

And Folder ขนาด 900 มม. (441-001)

12 2/12/39 3450-003-0001 เคร่ืองเจียระไนมือถือขนาด 100 มม.(391-001 ถึง 002) สอบราคา 2 เคร่ือง 1,800.00     

13 2/12/39 5120-003-0001 ทั่งตีเหล็ก ขนาด 50 กก. (391-003 ถึง 391-004) สอบราคา 2 อัน 3,000.00     

14 2/12/39 3445-002-0001 เคร่ืองตัดแบบคันโยก (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 60,000.00   

15 2/12/39 3470-002-0001 บู๊ชเช่ือมไฟฟ้า (391-001 ถึง 391-010) สอบราคา 10 ที่ 10,000.00   

16 2/12/39 4140-005-0001 เคร่ืองดูดควันบู๊ชเช่ือมไฟฟ้า (391-001) สอบราคา 1 ชุด 70,000.00   

17 2/12/39 4710-007-0002 ชุดทอ่บรรจุแก๊สอะเซทลีีนขนาด 40 ลิตร(391-001 ถึง 005) สอบราคา 5 ชุด 4,500.00     

18 2/12/39 4710-007-0001 ชุดทอ่บรรจุแก๊สออกซิเจน 40 ลิตร(391-001 ถึง 005) สอบราคา 5 ชุด 4,500.00     

19 2/12/39 5975-007-0001 หวัแร้งไฟฟ้าขนาด 1000 วัตต์ (391-001) สอบราคา 1 อัน 2,000.00     

20 2/12/39 3432-005-0001 เคร่ืองเช่ือมจุดแบบเคลื่อนที่ขนาด 4KVA (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 55,000.00   

21 2/12/39 3445-001-0001 สว่านไฟฟ้าชนดิเจาะโลหะขนาด 13 มม. (391-001) สอบราคา 1 ตัว 3,500.00     

22 28/5/40 3431-004-0001 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าแบบ AC/DC ขนาด250แอมป์ สอบราคา 10 เคร่ือง 40,000.00   

(391-001 ถึง 391-010)

23 28/5/40 3470-002-0002 ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส (391-001) สอบราคา 1 ชุด 40,000.00   

24 28/5/40 3445-004-0001 เคร่ืองอัดระบบไฮดรอลิกส์ (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 100,000.00 

25 28/5/40 3433-002-0001 เคร่ืองตัดด้วยแก๊สแบบอัตโนมัติชนดิตัดตรง(391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 60,000.00   

26 28/5/40 3441-003-0001 เคร่ืองพับกล่องขนาด 1200 มม. (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 170,000.00 

27 16/7/40 3433-012-0001 ชุดเช่ือมแก๊สแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ สอบราคา 10 ชุด 15,000.00   

(391-001 ถึง 391-010)



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

28 16/7/40 4430-003-0001 เตาเผาหวัแร้งชนดิใช้แก๊ส (391-001 ถึง 391-002) สอบราคา 2 เตา 10,000.00   

29 16/7/40 3655-003-0001 ถังแก๊สหงุต้มขนาด 48 กก.พร้อมอุปกรณ์ปรับความดัน สอบราคา 1 ถัง 5,000.00     

(391-001)

30 16/7/40 3433-011-0001 หวัตัดแก๊สแบบมือถือ (391-001 ถึง 391-003) สอบราคา 3 หวั 2,500.00     

31 4/8/40 3441-003-0002 ชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น (391-001) สอบราคา 1 ชุด 100,000.00 

32 28/8/40 7110-007-0014 โต๊ะเช่ือมแก๊สพร้อมเก้าอ้ี (391-001 ถึง 391-010) สอบราคา 10 ตัว 3,000.00     

33 28/8/40 7110-007-0015 โต๊ะปฎบิตัิงานบคักรี (391-001) สอบราคา 1 ตัว 2,500.00     

34 12/9/40 3470-003-0001 เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานตีเหล็กและชุบแข็ง (391-001) สอบราคา 1 เคร่ือง 24,500.00   

35 12/9/40 7110-007-0016 โต๊ะเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเก้าอ้ี (391-001 ถึง 391-010) สอบราคา 10 ชุด 3,000.00     

36 12/9/40 7110-007-0004 โต๊ะปฎบิตัิงาน (391-014 ถึง 391-017) สอบราคา 4 ชุด 5,000.00     

37 13/9/40 3470-003-0002 ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานโลหะแผ่น (391-001) สอบราคา 1 ชุด 200,000.00 

38 13/9/40 5133-002-0001 ดอกเจาะรูโลหะแผ่นชนดิหลายขนาดในดอกเดียวกัน สอบราคา 2 ตัว 2,000.00     

(391-001 ถึง 391-002)

39 6/8/42 7125-002-0001 ตู้เหล็ก 2 บาน (423-047,048,050 และ051) บริจาค 4 ตู้

40 9/11/42 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา 6 ตู้ 2,600.00     

(432-008 ถึง 432-013)

41 19/5/43 7110-007-0002 โต๊ะท่างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี (432-037) ตกลงราคา 1 ชุด 3,180.00     

42 7/12/43 3405-001-0001 เคร่ืองเลื่อยกล ขนาดใบเลื่อย 14" (443-002 ถึง 443-003) รับโอน 2 ตัว

43 21/6/45 4120-001-0002 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 36000 BTU (453-005) บริจาค 1 เคร่ือง

44 28/6/45 3450-003-0002 เคร่ืองเจียระไนมือถือ ขนาด 6" (452-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 5,950.00     

45 8/5/45 7440-013-0001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 15" ( 452-051) ตกลงราคา 1 จอ 5,820.80     

46 23/5/45 7440-01-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์  (453-006) ตกลงราคา 1  แคร่ือง บริจาค

47  25/12/46 3450-003-0003 เคร่ืองเจียร์ 4" (462-001 ถึง 462-003) ตกลงราคา 3 ชุด 2,400.00     

48 16/9/48 3470-002-0003 เคร่ืองเช่ือม Inverter  พร้อมอุปกรณ์   TIG ตกลงราคา 1 เคร่ือง 19,000.00   

49 9/05/49 3445-005-0001 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ขนาด  14" (492-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,950.00     

50 9/05/49 3445-006-0001 แทน่ตัดอลูมิเนยีมขนาด 10"  (492-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 12,500.00   

51 9/05/49 3413-005-0001 อุปกรณ์ท่าเกลียวทอ่แบบเคลื่อนที่  (492-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,600.00     

52 20/2/50 3432-005-0002 เคร่ืองเช่ือมมิก ขนาด 280 A (502-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 55,000.00   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



แผนกวิชา / หน่วยงาน     แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

55 17/3/51 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ (512-280) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 17,999.50   

56 11/3/51 3433-004-0002 เคร่ืองเช่ือม  TIG  รุ่น  TIG  200S   (512-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 30,000.00   

57 11/3/51 3431-004-0001 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250A (512-017) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 10,000.00   

58 11/3/51 3415-001-0001 เคร่ืองเจียรไฟมือถือ   10"  (512-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 27,000.00   

61 5/8/51 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 25000 BTU (512-013) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 26,700.00   

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

...........................................................



แผนกวิชา / หน่วยงาน     ศูนย์ข้อมูล
บัญชีรายการ     ครุภัณฑ์     คงเหลือ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551
ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

1 8/12/43 7440-012-0001 เคร่ืองส่ารองกระแสไฟฟ้า 1000VA (442-001) ตกลงราคา 1 ตู้ 13,000.00

2 1/6/49 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต (493-098) ตกลงราคา 1 ตู้ 2,700.00

3 24/12/42 7440-007-0001 ตู้ตรวจสอบผลการเรียน  (432-001) ตกลงราคา 1  ชุด 48,150.00

หมายเหตุ ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

...........................................................

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 18/12/40 5120-005-0001 ปากกาจับช้ินงาน 4 นิ้ว ตกลงราคา 30 ตัว 2,600.00       

2 17/4/41 5120-005-0001 ปากกาจับช้ินงาน 4 นิ้ว ตกลงราคา 11 ตัว 2,600.00       

3 20/6/44 5120-005-0002 ปากกาจับช้ินงานบนเคร่ืองเจาะ 4 นิ้ว ตกลงราคา 2 ตัว 1,700.00       

4 16/9/41 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x180 ตกลงราคา 1 แผ่น 1,690.00       412-002

5 11/1/45 5210-004-0001 เวอร์เนยีร์คาลิปเปอร์ 6" x 0.05 มม. ตกลงราคา 10 ตัว 320.00          

6 11/1/45 5110-029-0001 โครงเลื่อยตัดเหล็ก(เลื่อยมือ) ตกลงราคา 5 ชุด 520.00          

7 15/08/48 5140-001-0001 กล่องเก็บเคร่ืองมือ 21 นิ้ว ตกลงราคา 1 กล่อง 550.00          

8 26/07/48 5110-017-0001 ตะไบแบบหยาบ 6 นิ้ว ตกลงราคา 1 ชุด 110.00          

9 26/07/48 5110-017-0002 ตะไบแบบหยาบ 4 นิ้ว ตกลงราคา 1 อัน 130.00          

10 26/07/48 5136-001-0001 ต๊าป M4 พร้อมด้าม ตกลงราคา 2 ชุด 380.00          

11 15/08/48 5120-009-0001 ไขควงปากแฉก  4นิ้ว ตกลงราคา 16 อัน 110.00          

12 15/08/48 5120-009-0002 ไขควงปากแบน  4 นิ้ว ตกลงราคา 16 อัน 110.00          

13 15/08/48 5120-007-0001 ฆ้อนหวักลม 12 ปอนด์ ตกลงราคา 1 อัน 150.00          

14 15/08/48 5110-022-0001 คีมปากจ้ิงจก ตกลงราคา 6 ตัว 130.00          

15 15/08/48 5110-022-0002 คีมปากแหลม ตกลงราคา 6 ตัว 150.00          

16 15/08/48 5120-005-0002 ปากกาติดแทน่เจาะ 5 นิ้ว ช้ันเดียว ตกลงราคา 3 ตัว 480.00          

17 15/08/48 5120-007-0002 ฆ้อนหงอนด้ามไฟเบอร์  27 มม. ตกลงราคา 1 ตัว 250.00          

18 15/08/48 5120-004-0001 ประแจแหวนปากผสม solo ตกลงราคา 1 ชุด 1,500.00       

19 15/08/48 5110-029-0001 โครงเลื่อยตัดเหล็ก(เลื่อยมือ) ตกลงราคา 10 โครง 480.00          

20 15/08/48 5210-016-0001 ตลับเมตร  5 เมตร ตกลงราคา 2 อัน 250.00                   

21 17/3/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์ แคนนอน  (512-031) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,893.90       

……………………………………..

(………………………………………….)

แผนกวิชา / หน่วยงาน   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร    คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551

                        หวัหนา้หนว่ยจ่าย / หนว่ยเบกิ



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา หมายเหตุ

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ

1 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานทะเบยีน (422-001) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

2 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานหลักสูตร (422-002) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

3 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานปกครอง (422-003) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

4 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานวัดผล (422-004) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

5 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานบคุลากร (422-005) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

6 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานหอ้งสมุด (422-006) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

7 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานการเงิน (422-007) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

8 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมงานพัสดุ (422-008) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

9 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมเช็คเกรด (422-009) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

10 9/4/42 7690-003-0001 โปรแกรมผู้บริหาร (422-010) ตกลงราคา 1 ชุด 9,951.00      ศูนย์ข้อมูล

(………………………………………….)

หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         (ศนูยข้์อมูล)

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551

……………………………………..



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 5/8/41 7440-011-0001 เคร่ือง CD DRIVE INTERNAL ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,800.00       412-001

2 29/5/41 7440-012-0001 มัตติมิเดีย ตกลงราคา 1 ชุด 6,000.00       412-001

3 10/6/45 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x240 ซม. ตกลงราคา 4 แผ่น 1,800.00       

(4x8 ฟุต)

4 15/08/48 7440-009-0001 Harddisk  80GB ตกลงราคา 6 ตัว 16,530.00     483-001

5 15/08/48 7440-009-0002 Power Supply 350 watt ตกลงราคา 2 ตัว 751.50           483-001

6 6/12/48 7440-009-0001 Harddisk  80GB ตกลงราคา 2 ตัว 5,300.00       491-007

7 6/12/48 7440-016-0001 Handydive  หรือ  Flash  Disk ตกลงราคา 1 ตัว 850.00           491-001

8 31/8/50 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก   4  ฟุต ตกลงราคา 2  ตู้ 3,250.00       

(502-111 ถึง 502-112)

9 11/9/50 7440-010-0003 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์  XEROX (501-012)ตกลงราคา 1  เคร่ือง 4,600.00       

10 11/9/50 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์ Injek  ip  1880   (501-024)ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,400.00       

11 11/9/50 7440-010-0004 เคร่ืองปร้ินเตอร์หวัเข็ม  EPSON  แคร่สั้น (501-003)ตกลงราคา 1  เคร่ือง 4,400.00       

12 10/4/51 7110-007-0002 โต๊ะท างานเหล็กระดับ3-5 พร้อมเก้าอ้ี (512-072)ตกลงราคา 1  ชุด 4,400.00       

13 13/5/51 7110-006-0003 เก้าอ้ีส านกังาน  (512-110ถึง512-129 ) ตกลงราคา 20 ตัว 1,300.00       

14 13/5/51 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (512-097ถึง512-116) ตกลงราคา 20  ตัว 2,200.00       

……………………………………..

(………………………………………….)

หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 5/1/43 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x180 cm บริจาค 1 แผ่น 433-005

2 6/12/44 7520-012-0002 แมกซ์ยิงขนาด No.T3-10M ตกลงราคา 1 อัน 1,145.00     452-004

3  24/7/46 7520-012-0001 เคร่ืองตีเบอร์ 6 หลัก ตกลงราคา 1 อัน 1,650.00     462-003

4 24/5/49 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก  สีแดง  (492-551 ถึง 492-690 ) ตกลงราคา 140 ตัว 195.00

5 19/11/50 4140-001-0003 พัดลมเพดาน  48  นิ้ว  (502-054ถึง502-060) ตกลงราคา 7 ตัว 890.00

6 28/07/51 4140-001-0004 พัดลมติดผนงั(511-056ถึง511-059) ตกลงราคา 4  ตัว 990.00 การตลาด

7 22/7/51 7110-006-0004 โต๊ะท างานไม้โล่ง (511-020ถึง511-039) ตกลงราคา 20  ตัว 2,400.00

8 22/7/51 7110-007-0019 เก้าอ้ีพลาสติก  สีแดง  (492-1487 ถึง 492-1526 ) ตกลงราคา 40  ตัว 235.00

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         คณะวิชาบริหารธุรกิจ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วนั เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา หมายเหตุ

ที่ได้รับ วสัดุ - ครุภัณฑ์ รายการขนาดลักษณะ วธีใีด หน่วยละ

1 1/9/41 5220-006-0001 เคร่ืองวดัรอบเคร่ืองยนต์ ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,900.00              412-001

2 18/8/51 5965-002-0001 ล าโพง 100วตัต์ (511-001ถงึ511-002) ตกลงราคา 2  ตัว 750.00                 

3 18/8/51 7730-009-0005 เคร่ืองขยายเสียง (511-002) ตกลงราคา 1  ตัว 4,400.00              

4 18/8/51 5965-001-0001 ไมโครโฟน(511-005ถงึ511-006) ตกลงราคา 2  ตัว 370.00                 

5 28/2/50 4140-001-0003 พัดลมเพดาน 48  นิ้ว  (502-005  ถงึ  502-032 ) ตกลงราคา 28  ตัว 900.00                 

6 15/2/51 7110-002-0007 ล้ินชักตู้เกบ็เอกสาร15 ล้ินชัก  (512-020) ตกลงราคา 1  ตู้ 3,500.00              

7 20/5/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์ แคนนอน   (512-035) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,893.00              

8 8/7/51 7110-006-0005 เกา้อ้ีจัดเล้ียง (511-105ถงึ511-114) ตกลงราคา 10  ตัว 700.00                 

9 5/8/51 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (511-118) ตกลงราคา 1  ตัว 1,200.00              

10 15/8/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวดีี (511-022) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 1,990.00              

……………………………………..

(………………………………………….)

หัวหน้าหน่วยจ่าย/หน่วยเบิก

แผนกวิชา / หน่วยงาน         แผนกวิชาช่างยนต์

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 15/1/41 5985-003-0001 เสาอากาศระบบ เอ็มเอ็มดีเอส ตกลงราคา 1 ชุด 3,000.00       412-001

2 23/6/41 6625-003-0001 ไมโครแอมปมิ์เตอร์ 100 UA ตกลงราคา 4 ตัว 1,040.00       

3 23/6/41 6625-003-0002 ไมโครแอมปมิ์เตอร์ 50 UA ตกลงราคา 4 ตัว 1,040.00       

4 23/6/41 6625-003-0003 ไมโครแอมปมิ์เตอร์ 1 MA ตกลงราคา 4 ตัว 1,040.00       

5 23/6/41 6625-003-0004 ไมโครแอมปมิ์เตอร์ 50 MA ตกลงราคา 4 ตัว 1,040.00       

6 23/6/41 6625-003-0005 กล่องใส่อุปกรณ์ 48 ใบ ตกลงราคา 1 ชุด 2,600.00       412-001

7 5/6/43 7110-014-0002 กระดานไวทบ์อร์ดเคลื่อนที่ได(้แบบขาตั้ง) ตกลงราคา 4 ชุด 2,950.00       

8 26/6/43 5965-001-0001 ไมโครโฟน ตกลงราคา 2 ตัว 1,400.00       

9 12/2/44 5965-001-0001 ไมโครโฟน ตกลงราคา 2 ตัว 2,000.00       

10  19/3/46 7510-021-0001 ชุดปากกา rotring ตกลงราคา 1 ชุด 900.00          462-001

73 1/8/50 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (502-085ถึง 502-094) ตกลงราคา 10  ตัว 2,000.00

74 1/8/50 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ  5  ช้ัน  (502-004 ถึง 502-006) ตกลงราคา 3  ตัว 4,000.00

75 18/6/51 7110-007-0021 โต๊ะโฟเมก้า  30x60 (511-075ถึง511-093) ตกลงราคา 18  ตัว 1,750.00

……………………………………..

(………………………………………….)

หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         แผนกวิชอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 13/5/42 7520-001-0001 ที่เหลาดินสอ ตกลงราคา 1 ตัว 650.00         422-004

2 9/5/43 7290-012-0001 เตารีด ตกลงราคา 4 ตัว 720.00         

3 1/6/43 3655-003-0001 ถังแก๊ส ปตท.15 Kg ตกลงราคา 4 ถัง 900.00         

4 1/6/43 7310-012-0001 หม้อหงุข้าวไฟฟ้า SHARP#KSH-777 ตกลงราคา 1 ใบ 2,520.00      432-001

5 1/6/43 7310-012-0001 หม้อหงุข้าวไฟฟ้า NATIONAL#SR-M1 ตกลงราคา 2 ใบ 619.00         

6 7/6/43 7320-014-0001 ซิงค์ล้างจานพร้อมตู้ ตกลงราคา 2 ตัว 1,550.00      

7 8/12/43 7330-011-0001 เคร่ืองตีไข่ ตกลงราคา 2 ชุด 2,800.00      

8 12/1/44 7520-001-0001 ที่เหลาดินสอ ตกลงราคา 2 ตัว 330.00         

9 4/12/44 7240-012-0001 กรรไกรตัดผ้า ยี่หอ้ ซิงเกอร์ ตกลงราคา 5 อัน 475.00         

10 18/12/44 7310-002-0001 กะทะทองเหลือง ตกลงราคา 1 ใบ 1,800.00      452-001

11 9/10/45 6910-004-0001 หุ่นลองเสื้อ ตกลงราคา 5 ตัว 640.00         

12  20/3/46 8115-001-0001 ถังแก๊สใหญ่ ตกลงราคา 4 ถัง 2,420.00      

13  10/9/46 3510-005-0001 เตารีดไอน้ า ตกลงราคา 2 ตัว 2,190.00      

14  24/9/46 3510-005-0001 เตารีดไอน้ า ตกลงราคา 4 ตัว 2,190.00      

15  22/9/46 3590-006-0001 ไดร์เปา่ผม ตกลงราคา 13 ช้ิน 2,100.00      

16  22/9/46 3590-007-0001 หวัหุ่นผม ตกลงราคา 13 ช้ิน 800.00         

17 10/2/49 3590-009-0001 เคร่ืองหนบีผม  IONIC (493-001) ตกลงราคา 1  ตัว 1,200.00      

18 1/9/49 3590-009-0001 เคร่ืองหนบีผม   (493-002) ตกลงราคา 1 ตัว บริจาค

19 13/2/51 3590-009-0001 เคร่ืองหนบีผม   (511-003ถึง511-004) ตกลงราคา 2 ตัว 1,500.00      สาขา

20 18/3/51 4110-002-0001 เคร่ืองท าน้ าเย็น  (511-004) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,350.00 สาขา

21 23/1/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์  (511-040) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,850.00 สาขา

22 13/2/51 3590-005-0005 เคาร์เตอร์กระจก (511-014ถึง511-116) ตกลงราคา 3 ตัว 3,500.00 ตัดผมชาย

23 13/2/51 3590-005-0004 เตียงสระพร้อมอ่างสระ (511-006) ตกลงราคา 1 ตัว 2,500.00 ตัดผมชาย

24 13/2/51 3590-005-0002 เคร่ืองอบไอน้ า (511-008) ตกลงราคา 1  ตัว 3,000.00 ตัดผมชาย

25 13/2/51 3590-001-0002 เก้าอ้ีตัดผมชาย(511-004 ถึง 511-006) ตกลงราคา 3 ตัว 4,500.00 ตัดผมชาย

26 7/21/51 351-005-0002 เตารีด (511-010ถึง511-013) ตกลงราคา 4 ตัว 790.00         ผ้า

…………………………………

(..........................................)

หวัหนา้หนว่ยจ่าย / หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาคหกรรม

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

27 24/8/51 7440-013-0002 จอคอมพิวเตอร์ (511-007) ตกลงราคา 1  ตัว 4,500.00      

28 11/7/51 7330-018-0001 เคร่ืองปั่นน้ าผลไม้(511-005ถึง511-006) ตกลงราคา 2  ชุด 4,200.00      

29 1/9/51 7440-012-0004 เคร่ืองส ารองไฟ (511-007) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,800.00      

30 11/7/51 3655-003-0001

31 29/8/51 7290-012-0001 เตารีด (511-014ถึง511-016) ตกลงราคา 3  ตัว 790.00         

32 2/9/51 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x240 ตกลงราคา 6  แผ่น 2,100.00      

(511-021ถึง511-026)

33 29/8/51 7125-002-0001 ตู้เอกสาร 2  บาน (511-077) ตกลงราคา 1 ตู้ 4,000.00      

…………………………………

(..........................................)

หวัหนา้หนว่ยจ่าย / หนว่ยเบกิ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2548

แผนกวิชา / หน่วยงาน     คณะวิชาคหกรรม



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 24/7/39 7520-001-0001 กบเหลาดินสอ SDI ตกลงราคา 1 ตัว 320.00          (392-001)

2 28/1/42 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 80x120 ตกลงราคา 1 แผ่น 520.00          (422-003)

3 28/1/42 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 90x180 ตกลงราคา 1 แผ่น 1,410.00       (422-004)

4 8/9/43 7520-012-0002 เคร่ืองยิง MAX TG-A ตกลงราคา 1 อัน 1,045.00       (432-002)

5  30/1/47 7520-003-0001 เคร่ืองเย็บเล่ม พาวเวอร์สโตร์PS624A ตกลงราคา 1 ตัว 1,050.00       (472-005)

6 22/1/50 7110-002-0002 ตู้เอกสาร  3   ลิ้นชักสีเทา ตกลงราคา 2  ตู้ 2,950.00       เทยีบโอน

( 502-001ถึง 502-002)

7 3/12/50 7440-001-0001 เคร่ืองส ารองไฟ  (502-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,690.00       หลักสูตร

8 3/12/50 7440-001-0001 เคร่ืองส ารองไฟ  (502-004) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,690.00       วัดผล

9 23/1/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์    แคนนอน (511-039) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,850.00       วิชาการ

10 14/7/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์ แคนนอน  (511-043) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 1,714.95       เทยีบโอน

11 14/7/51 7440-012-0003 เคร่ืองส ารองไฟ  525 V   (511-004) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,800.00       เทยีบโอน

12 4/8/51 7110-007-0025 แผงกั้น (คร่ึงกระจก) 511-001ถึง511-007 ตกลงราคา 7  ตัว 4,200.00       รองวิทฯ

……………………………………..

(………………………………………….)

                                                  หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยวิชาการ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 20/1/41 4240-012-0001 บนัไดอลูมิเนยีม บริจาค 2 ตัว 750.00          

2 20/1/41 4240-012-0001 บนัไดอลูมิเนยีม บริจาค 2 ตัว 650.00          

3 20/1/41 4240-012-0001 บนัไดอลูมิเนยีม บริจาค 1 ตัว 550.00          413-005

4 19/3/41 6120-003-0001 หม้อแปลง 200 โวลล์ ตกลงราคา 20 ใบ 240.00          

5 23/3/41 6210-002-0001 โคมไฟทาง 1x40W ตกลงราคา 23 ชุด 520.00          

6 5/6/43 7110-014-0002 กระดานไวทบ์อร์ดเคลื่อนที่ได(้แบบขาตั้ง) ตกลงราคา 4 ชุด 2,950.00       

7 28/8/43 4130-005-0002 ถังน้ ายา R-12 (8 กก.) ตกลงราคา 1 ถัง 1,000.00       432-002

8 15/9/43 4130-005-0002 ถังน้ ายาท าความเย็น R-12 (10 กก.) ตกลงราคา 1 ถัง 3,120.00       432-003

9 15/9/43 4130-005-0001 ถังน้ ายาท าความเย็น R-22 (10 กก.) ตกลงราคา 1 ถัง 3,120.00       432-004

10 1/12/41 4130-005-0001 ถังน้ ายาท าความเย็น R-22 (10 กก.) ตกลงราคา 1 ถัง 3,500.00       412-003

11 1/12/41 4130-005-0002 ถังน้ ายาท าความเย็น R-12 (10 กก.) ตกลงราคา 1 ถัง 3,770.00       412-001

12 27/7/44 4130-005-0001 ถังน้ ายาท าความเย็น R-22 (10 กก.) ตกลงราคา 1 ถัง 3,350.00       442-005

13 15/8/51 7310-012-0001 หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า(511-006ถึง511-010) ตกลงราคา 5   ใบ 940.00          

14 15/8/51 7310-012-0001 กระติกน้ าร้อน(511-001ถึง511-002) ตกลงราคา 5 ใบ 840.00          

15 15/8/51 7290-012-0001 เตารีด (511-005ถึง511-009) ตกลงราคา 5  ตัว 730.00          

92 1/8/50 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ  (502-007 ถึง 502-009) ตกลงราคา 3  ตัว 4,000.00       

95 7/2/51 7110-002-007 ตู้เอกสาร  15 ลิ้นชัก  (512-021ถึง512-022) ตกลงราคา 2 ใบ 3,500.00       

96 18/3/51 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ตกลงราคา 4 ใบ 3,250.00       

(511-116ถึง511-119)

97 31/3/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ิน แคนนอน  ip 1880  (511-033) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,893.90       

98 24/3/51 3445-001-0002 สว่านไฟฟ้า   4 หนุ(511-011) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,300.00       

100 26/2/51 2590-013-0001 ปั๊มลมรอบเร็ว 3HP x 50L (512-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,950.00       

103 8/7/51 7110-007-0002 โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต (511-079 ถึง511-080) ตกลงราคา 2  ตัว 4,600.00       

…………………………………

(…………………………………….)

แผนกวิชา / หน่วยงาน         แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551

หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 29/6/43 6645-006-0001 นาฬิกาติดฝาผนงั บริจาค 1 เรือน        - 433-001

2 4/9/43 7690-007-0001 สื่อแผ่นใส ตกลงราคา 128 แผ่น 30.00         

3  18/6/45 6645-008-0001 นาฬิกาจับเวลา ตกลงราคา 1 อัน 1,010.00    452-001

4 18/8/51 7730-009-0005 เคร่ืองขยายเสียงช่วยสอนมือถือ ตกลงราคา 1  ชุด 1,120.00    511-001

5 20/11/50 4140-001-0005 พัดลมโคจร  (502-007ถึง502-022) ตกลงราคา 16  ตัว 1,750.00    สัมพันธ์

6 30/11/50 7110-006-0002 เก้าอ้ีประชุม ตกลงราคา 25 ตัว 450.00       สัมพันธ์

7 30/11/51 7110-007-0019 โต๊ะท างานโล่ง ตกลงราคา 12 ตัว 3,360.00    สัมพันธ์

8 4/12/50 7110-006-0003 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหนา้ที่  (502-109) ตกลงราคา 1 ตัว 1,235.00    สัมพันธ์

9 4/12/50 7110-006-0005 เก้าอ้ีจัดเลี้ยง สีน้ าตาล (502-081ถึง502-104) ตกลงราคา 24 ตัว 490.00       สัมพันธ์

10 4/12/50 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์อ้ิงเจ็ท แคนนอน 145  (502-029) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,580.00    สัมพันธ์

11 12/12/50 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก   4  ฟุต ตกลงราคา 2 ตู้ 3,250.00    สัมพันธ์

(502-113ถึง502-114)

12 22/1/51 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ  (512-012ถึง512-014) ตกลงราคา 3 ใบ 2,890.00    หอ้งself

13 27/6/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (511-016ถึง511-019) ตกลงราคา 4 เคร่ือง 1,990.00    หอ้งself

14 5/8/51 7730-006-0002 วิทยุพกพาเล่นแผ่น CD Audio (511-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,490.00    ศุภนารถ

15 5/8/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี Sony (511-020) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,990.00    ศุภนารถ

16 5/8/51 7730-003-0001 เคร่ืองรับโทรทศัน ์21  นิ้ว (511-004) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 3,990.00    ศุภนารถ

17 5/8/51 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก4ฟุต   ตกลงราคา 2  ตู้ 3,550.00    เทยีนรุ่ง

(511-120ถึง511-121

18 5/8/51 7125-002-0004 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก4ฟุต  ตกลงราคา 2  ตู้ 3,550.00    ศุภนารถ

 (511-123ถึง511-124)

19 5/8/51 7110-002-0007 ตู้เอกสาร  15  ลิ้นชัก (511-023) ตกลงราคา 1 ตู้ 3,950.00    ศุภนารถ

20 15/8/51 7125-002-0014 ตู้เอกสารบานเลื่อนทบึ  สูง (511-001ถึง511-002) ตกลงราคา 2  ตู้ 4,250.00    

21 8/2/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (512-002) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,490.00    

22 4/8/51 7810-015-0001 เคร่ืองปั๊มลม  1/4  แรงม้า (511-001) ตกลงราคา 1  ตัว 4,800.00    

23 18/8/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี (511-021) ตกลงราคา 1  ชุด 2,990.00    จินตนา

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        แผนกวิชาสามัญ -สัมพันธ์

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2548



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 29/5/41 6230-008-0001 ไฟสนาม ตกลงราคา 12 ต้น 1,190.00       

2 20/6/41 4130-005-0001 ถังน้ ายาท าความเย็น R-22 ตกลงราคา 2 ถัง 9,520.00       

3 28/6/42 4120-011-0001 ตู้ใส่ถังดับเพลิง ตกลงราคา 8 ใบ 950.00          

4 4/4/43 7105-013-0001 ที่นอนขนาด 3 1/2 ฟุต หนา 6" ตกลงราคา 1 ช้ิน 2,500.00       432-001

5 6/9/43 4210-007-0001 เคร่ืองดับเพลิงชนดิน้ ายา บซีีเอฟ ตกลงราคา 2 ถัง 3,850.00       

6 6/9/43 4120-011-0001 ตู้ใส่ถังดับเพลิง ตกลงราคา 10 ใบ 850.00          

7  19/8/46 7690-008-0001 พระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าฯ ตกลงราคา 1 ภาพ 8,500.00       462-001

8  25/9/46 3740-006-0001 ถังฉีดพ่นยาสแตนเลส ตกลงราคา 1 ถัง 1,690.00       462-001

9  25/9/46 3920-007-0001 รถเข็นกลาง ตกลงราคา 2 คัน 1,600.00       

10  17/12/46 7690-008-0001 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงฯ ตกลงราคา 1 ภาพ 8,500.00       472-003

11  16/2/47 3750-003-0001 อุปกรณ์ปั๊มน้ าหอยโข่ง ตกลงราคา 1 ชุด 7,000.00       472-001

12 6/6/49 3750-001-0001 กรรไกรตัดกิ่งไม้(493-001 ถึง 493-010) ตกลงราคา 10 2,500.00       

35 28/06/50 7110-006-0007 เก้าอ้ีระดับ7-9  (502-003ถึง502-004) ตกลงราคา 2  ตัว 4,800.00       ผอ.,รองสบ

36 15/8/50 7105-002-0001 ชุดเก้าอ้ีหนิอ่อน  (502-021 ถึง 502-025) ตกลงราคา 5  ชุด 3,000.00       

37 15/8/50 4140-001-0003 พัดลมเพดานขนาด 48" 502-046 ถึง 502-053   ตกลงราคา 8 ตัว 950.00          โรงอาหาร

38 17/9/50 4140-001-0005 พัดลมโคจรติดเพดาน (502-001ถึง 502-006) ตกลงราคา 6  ตัว 1,750.00       วิทยบริการ

39 18/9/50 4140-001-0004 พัดลมติดผนงั   502-037 ถึง 502-041 ตกลงราคา 5  ตัว 1,400.00       หอ้งพยาบาล

40 2/10/50 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก  (501-751 ถึง 501-830) ตกลงราคา 80  ตัว 170.00          

(หอ้งสมุด 40  ตัว  หอ้งเนต็  40  ตัว  )

46 12/2/51 3210-003-0002 เลื่อยจิกซอ  (512-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,500.00       

47 14/5/51 7110-007-0021 โต๊ะผับ โฟเมก้า  (511-015ถึง511-034) ตกลงราคา 20  ตัว 950.00          โรงอาหาร

48 14/5/51 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก  (511-847ถึง511-926) ตกลงราคา 80 ตัว 300.00          โรงอาหาร

49 10/6/51 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก (511-927ถึง511-1426) ตกลงราคา 500 ตัว 195.00          

50 21/5/51 4140-001-0002 พัดลมปรับระดับ 16"  (512-017) ตกลงราคา 1 ตัว 770.00          ปอ้มยาม

51 28/5/51 7110-006-0001 เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย (511-1000ถึง511-1010) ตกลงราคา 10 ตัว 650.00          

52 14/5/51 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก(511-1427ถึง511-1506) ตกลงราคา 80 ตัว 300.00          

53 14/5/51 7110-007-0021 โต๊ะผับเอนกประสงค(์511-015ถึง511-034) ตกลงราคา 20  ตัว 950.00          

54 22/7/51 7110-007-0021 โต๊ะผับเอนกประสงค(์511-035ถึง511-054) ตกลงราคา 20  ตัว 2,100.00       

55 16/7/51 4140-001-0005 พัดลมติดผนงั (511-052ถึง511-053) ตกลงราคา 2 ตัว 990.00          

56 26/6/51 4140-001-0004 พัดลมติดผนงั (511-054ถึง511-055) ตกลงราคา 2 ตัว 990.00          

57 26/6/51 4140-001-0006 พัดลมอุตสาหกรรม  24 " (511-001ถึง 511-010) ตกลงราคา 10  ตัว 2,990.00       

58 16/7/51 4140-001-0006 พัดลมอุตสาหกรรม  22 " (511-011ถึง 511-014) ตกลงราคา 4  ตัว 2,490.00       

แผนกวิชา / หน่วยงาน        งานอาคารสถานท่ี

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  15  มิถนุายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

59 16/7/51 4140-001-0003 พัดลมเพดาน  48  นิ้ว(511-063ถึง511-077) ตกลงราคา 15  ตัว 990.00          

60 29/7/51 7110-007-0021 โต๊ะผับเอนกประสงค์ (511-094ถึง511-103) ตกลงราคา 10  ตัว 1,850.00       

61 4/8/51 7105-002-0001 โต๊ะหนิอ่อน (511-026ถึง511-037) ตกลงราคา 12  ตัว 3,000.00       

62 4/8/51 7105-002-0002 เก้าอ้ีหนิอ่อน(511-001ถึง511-048) ตกลงราคา 48  ตัว 1,300.00       

63 5/8/51 4140-001-0005 พัดลมโคจรติดเพดาน (502-026ถึง 502-035) ตกลงราคา 10  ตัว 1,800.00       

64 5/8/51 7110-007-0021 โต๊ะผับเอนกประสงค์ (511-104ถึง511-133) ตกลงราคา 30  ตัว 1,850.00       

65 5/8/51 4140-001-0005 พัดลมโคจร 16  นิ้ว (511-036ถึง511-045) ตกลงราคา 10  ตัว 1,800.00       โรงอาหารใหม่

66 15/8/51 7110-006-0005 เก้าอ้ีจัดเลี้ยง(511-115ถึง511-126) ตกลงราคา 2  ตัว 700.00          สุพรรณิกา

67 15/8/51 7110-007-0025 โต๊ะเข้ามุม (511-004ถึง511-008) ตกลงราคา 4  ตัว 2,000.00       สุพรรณิกา

68 15/8/51 7110-006-0005 โต๊ะท างานโล่งไม้(511-012ถึง511-044) ตกลงราคา 4 ตัว 3,300.00       สุพรรณิกา

69 17/8/51 3750-002-0002 เคร่ืองตัดหญ้าสะพายหลัง(511-005ถึง511-006) ตกลงราคา 2  ตัว 3,780.00       

70 26/8/51 4140-001-0004 พัดลมติดผนงั (511-060ถึง511-064) ตกลงราคา 4  เคร่ือง 1,390.00       

71 26/8/51 4140-001-0006 พัดลมอุตสาหกรรม(511-015ถึง511-019) ตกลงราคา 5  เคร่ือง 2,490.00       

72 6/8/51 7110-007-0006 โต๊ะประชุม (511-007) ตกลงราคา 1  ชุด 4,500.00       รองอารีย์

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  15  มิถนุายน  2551

แผนกวิชา / หน่วยงาน        งานอาคารสถานท่ี



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

บริหารทรัพยากร

1 24/7/39 7520-005-0001 เคร่ืองตัดกระดาษ ตกลงราคา 1 อัน 1,250.00       392-001

2 24/7/39 7520-012-0002 ที่ยิงบอร์ด 10-A ตกลงราคา 1 ตัว 830.00          392-001

3 25/9/39 7520-003-0001 เคร่ืองเย็บกระดาษ MAX HD-12L/17 ตกลงราคา 1 ตัว 3,630.00       392-001

4 25/9/39 7520-002-0001 เคร่ืองเจาะกระดาษเพาว์เวอร์สโตน HP-2 ตกลงราคา 1 ตัว 2,750.00       392-001

5 25/9/39 7520-001-0001 กบเหลาดินสอ CARL ตกลงราคา 1 ตัว 442.00          392-002

6 10/9/40 7520-001-0001 กบเหลาดินสอ   ตกลงราคา 1 ตัว 487.47          402-003

7 24/7/41 9925-015-0001 พระรูปรัชกาลที่ 5 ตกลงราคา 1 องค์ 4,000.00       412-001

8 16/9/41 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 80x120 ตกลงราคา 1 แผ่น 520.00          412-001

9 15/2/42 7520-013-0001 แทน่ปั๊มนนู ตกลงราคา 1 อัน 1,400.00       422-001

10 21/3/44 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x150 ตกลงราคา 2 แผ่น 1,425.00       

11 21/3/44 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x180 ตกลงราคา 2 แผ่น 1,645.00       

12  1/3/47 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x180 ตกลงราคา 1 แผ่น 1,475.00       

19 6/8/50 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์  Injet  ยี่หอ้  cannon  (502-022) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 1,590.00       หอ้งผอ.

21 5/9/50 7125-002-0012 ตู้เอกสารโล่ง  ยี่หอ้  WIN (501-003 ถึง 501-004) ตกลงราคา 2  ตู้ 2,200.00       ผอ.

22   7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์  Injet  ยี่หอ้  cannon  (502-027) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,300.00       รองฯอารีย์

28 5/8/51 7125-002-0003 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต (511-021) ตกลงราคา 1 ตู้ 3,050.00 รองอารีย์

29 5/8/51 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต (511-122) ตกลงราคา 1 ตู้ 3,600.00 รองอารีย์

30 5/8/51 7110-002-0003 ตู้เอกสาร  4  ลิ้นชัก (511-021) ตกลงราคา 1  ตู้ 3,950.00 รองอารีย์

31 5/8/51 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (511-121ถึง511-122) ตกลงราคา 2  ตัว 3,200.00 รองอารีย์

32 5/8/51 7110-007-0019 โต๊ะท างานไม้โล่ง (511-040) ตกลงราคา 1  ตัว 2,400.00 ผอ

33 5/8/51 7110-007-0024 โต๊ะเข้ามุม  (511-002ถึง511-003) ตกลงราคา 2  ตัว 1,900.00 ผอ.

34 4/8/51 7110-007-0026 แผงกั้น(คร่ึงกระจกขัด)(511-008) ตกลงราคา 1 แผ่น 3,600.00       รองอารีย์

35 4/8/51 7110-007-0026 แผงกั้น(คร่ึงกระจกขัด)(511-009ถึง511-015) ตกลงราคา 6  แผ่น 4,200.00       รองอารีย์

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยบริหารทรัพยากร

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

งานการเงินหและบัญชี

1 12/19/48 7440-016-0001 Handydive  หรือ  Flash  Disk ตกลงราคา 1 ตัว 830.00          

2 06/11/49 7440-016-0001 Handydive  หรือ  Flash  Disk ตกลงราคา 1 ตัว 545.00          บญัชี

3 10/6/51 7110--007-0002 โต๊ะท างานเหล็กขนาด4ฟุต (511-075ถึง511-075) ตกลงราคา 2 ตัว 4,600.00       

4 10/6/51 7110-006-0003 เก้าอ้ีส านกังาน (511-132 ถึง 511-133) ตกลงราคา 2 ตัว 650.00          

5 23/7/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินแคนนอน   (511-044) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 3,000.00       

6 4/8/51 7440-012-0003 เคร่ืองส ารองไฟ 525V  (511-005) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,800.00       

7 5/8/51 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (511-119ถึง511-120) ตกลงราคา 2  ตัว 1,200.00       

8 8/20/51 7440-010-0003 เคร่ืองปร้ินซัมซุง (511-016) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,200.00       

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยบริหารทรัพยากร

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

งานพัสดุ

1 12/12/51 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต (502-115) ตกลงราคา 1 ตู้ 3,250.00

2 14/1/51 7110-007-0002 โต๊ะท างานระดับ5-6  (512-073) ตกลงราคา 1 ชุด 4,400.00

3 14/1/51 7110-006-003 เก้าอ้ีส านกังาน  (512-131) ตกลงราคา 1 ตัว 680.00

4 13/8/51 7440-012-0004 เคร่ืองส ารองไฟ (511-006) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,800.00

5 15/8/51 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (511-123) ตกลงราคา 1  ตัว 1,200.00

6 25/8/51 7440-010-0003 เคร่ืองปร้ินเลเซอร์ HP (511-015) ตกลงราคา 1  ตัว 4,990.00

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยบริหารทรัพยากร

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

งานสารบรรณ

1 22/8/50 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต  (502-109  ตกลงราคา 1  ตู้ 3,250.00

  ถึง  502-110)

2 24/8/50 7440-012-0001 เคร่ืองส ารองไฟ  1000  VA   (502-002) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,300.00

3 28/8/50 7430-001-0004 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่หอ้  โอลิมเปยี  (503-040) บริจาค 1  เคร่ือง

4 9/2/51 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  4ฟุต ตกลงราคา 3  ตู้ 3,550.00       

(511-125ถึง511-127)

5 1/9/51 7440-012-0002 เคร่ืองส ารองไฟ  600  VA   (511-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,180.00       

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยบริหารทรัพยากร

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

งานบุคลากร

1 14/5/51 7440-010-0003 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ซัมซุง  (511-013) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,526.72

2 26/6/51 7440-012-0003 เคร่ืองส ารองไฟ ลีโอนคิส์ 525 VA   (511-003) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 2,800.00

3 26/6/51 7110-007-0008 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   (511-117) ตกลงราคา 1 ตัว 1,200.00

4 15/8/51 7110-007-0011 โต๊ะท างานโล่ง(511-045) ตกลงราคา 1  ตัว 3,300.00       

5 15/8/51 7125-002-0005 ตู้เก็ยเอกสารบานเลื่อนกระจก (511-128) ตกลงราคา 1  ตู้ 3,550.00       

6 15/8/51 7125-002-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเปดิ(511078) ตกลงราคา 1  ตู้ 4,000.00       

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยบริหารทรัพยากร

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์

1 28/06/50 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต ตกลงราคา 1 ใบ 3,250.00

2 6/8/50 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์แบบ  Inket  ยี่หอ้ CANNON   (502-023) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 1,590.00

3 26/6/51 7110-007-0001 โต๊ะท างานขนาด 4  ฟุต  (511-081ถึง511-082) ตกลงราคา 2  ชุด 4,600.00

4 26/6/51 7110-006-0003 เก้าอ้ีส านกังาน  (511-136ถึง511-137) ตกลงราคา 2  ตัว 650.00

………………………………..

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยบริหารทรัพยากร



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 25/5/41 6605-001-0001 เข็มทศิ ตกลงราคา 10 อัน 401.00           

2 31/5/43 7830-016-0001 โทรโข่ง บริจาค 3 ตัว 1,100.00       

3 7520-003-0001 MAX เบอร์ 140 ตกลงราคา 1 ตัว 1,200.00       432-002

4 18/8/43 7105-013-0001 ที่นอนขนาด 3 1/2 ฟุต หนา 6" ตกลงราคา 1 ช้ิน 2,550.00       432-002

5 31/3/43 7710-033-0001 ขลุ่ยไม้ บริจาค 1 เลา 433-001

6 31/3/43 7710-034-0001 ฉิ่งทองเหลือง บริจาค 1 คู่ 433-001

7 31/3/43 7710-035-0001 กรัมเสภา บริจาค 1 ชุด 433-001

8 31/3/43 7710-036-0001 โหม่ง บริจาค 1 โหม่ง 433-001

9 31/3/43 7710-037-0001 ฉาบ บริจาค 1 คู่ 433-001

10 7520-012-0002 เคร่ืองยิง TG-D ตกลงราคา 1 ตัว 920.00           442-003

11 7520-012-0001 เคร่ืองตีเบอร์ 6 หลัก KW #206 ตกลงราคา 1 อัน 650.00           452-001

12 21/1/45 8465-012-0001 ที่นอนปคินคิ ตกลงราคา 1 ช้ิน 329.00           452-001

13  30/9/46 5450-002-0001 เต๊นทล์ูกเสือ (ขนาด 10 คน) ตกลงราคา 2 หลัง 3,000.00       

14  30/9/46 7710-006-0001 กลองทอมแบบไม้ ตกลงราคา 1 ชุด 2,990.00       462-001

15  30/9/46 7830-016-0001 โทรโข่ง ตกลงราคา 2 ตัว 1,100.00       

16  30/9/46 7690-008-0001 พระบรมฉายาลักษณ์ ตกลงราคา 1 คู่ 1,800.00       462-002

17 17/02/48 5450-002-0001 เต๊นทล์ูกเสือ (ขนาด 10-12 คน) ตกลงราคา 5 หลัง 3,890.00       

(482-003 ถึง 482-007)

18 6/7/49 7820-001-0001 เกมหมากล้อมเซรามิกพร้อมกระดาน ตกลงราคา 5 ชุด 550.00           

(492-001 ถึง 492-005 )

19 6/7/49 6645-008-0001 นาฬิกาจับเวลาเกมหมากล้อม ตกลงราคา 1 เรือน 1,700.00       492-002

20 1/3/50 3655-003-0002 ถังแก๊ส  4  กก. (502-001 ถึง 502-002) ตกลงราคา 2 ถัง 800.00           

41 9/2/50 7720-009-0001 เอฟเฟคกีต้าร์ซูม 606  (502-001) ตกลงราคา 1  ตัว 4,900.00       

43 9/2/50 7720-011-0001 กล่องกีต้าร์ไฟเบอร์ (502-001 ถึง  502-002) ตกลงราคา 2 กล่อง 2,400.00       

44 9/2/50 7720-001-0001 กล่องดีตาร์เบสไฟเบอร์ (502-001) ตกลงราคา 1 กล่อง 2,800.00       

47 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  3  ฟุต (401-008) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00       ประกัน

48 16/7/40 7110-007-0009 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์  (401-008) สอบราคา 1  ตัว 2,590.00       ประกัน

49 28/5/44 7110-007-0002 โต๊ะท างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (442-062) ตกลงราคา 1  ชุด 3,180.00       ประกัน

52 11/9/50 7440-010-0002 เคร่ืองพิมพ์  Canon PIXMA iP  1600   (502-028)ตกลงราคา 1  เคร่ือง บริจาค กิจกรรม

(…………………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน         ฝา่ยพัฒนาการศกึษา

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ท่ี วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า รายการขนาดลักษณะ ได้มาโดย จ านวน  ราคา

ท่ีได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ วิธีใด หน่วยละ หมายเหตุ

59 28/11/50 7730-007-0001 เคร่ืองเล่นซีดี  (502-012) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 3,200.00       

61 27/12/50 7110-007-0018 โต๊ะท างานไม้ขนาด  4 ฟูต(502-008) ตกลงราคา 1 ชุด 2,750.00       พยาบาล

63 16/1/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินCannon ip1880  (512-030) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,730.00       พยาบาล

64 28/12/50 6670-002-0001 ที่ช่ังน้ าหนกั  (511-001) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,000.00       พยาบาล

66 23/5/51 4610-007-0002 เคร่ืองกรองน้ า 2 ทอ่ (512-004ถึง512-006) ตกลงราคา 3 เคร่ือง 3,600.00       พยาบาล

หมายเหตุ     ใหแ้ยกบญัชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ

       1. บญัชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง  คงเหลือ

2. บญัชีรายการวัสดุถาวร  คงเหลือ

3. บญัชีรายการครุภณัฑ์  คงเหลือ

(.......................................................)

หวัหนา้หนว่ยเบกิ / หนว่ยเบกิ

.................................................

แผนกวิชา / หน่วยงาน          ฝา่ยพัฒนาการศกึษา

บัญชีรายการ       ครุภัณฑ์        คงเหลือ

ณ    วันท่ี   30    กันยายน     2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 4/2/45 7520-003-0001 ที่เย็บกระดาษ MAX HD-12N/24 ตกลงราคา 1 ตัว 2,475.00     452-004

 

 

      ………………......………….

     (…………….......…………….)

                             หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        งานเอกสารการพิมพ์

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2548



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 28/12//48 7520-003-0001 ที่เย็บกระดาษ MAX HD-12N/13 ตกลงราคา 1 ตัว 1,980.00     491-005

2 28/5/51 7110-007-0021 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (512-011ถึง512-014) ตกลงราคา 4 ตัว 1,500.00

3 28/5/51 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก  (512-831ถึง512-846) ตกลงราคา 16  ตัว 300.00

4 6/6/51 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ(511-010ถึง511-011) ตกลงราคา 2  ใบ 3,170.00

5 2/7/51 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ(511-015ถึง511-022) ตกลงราคา 8  ใบ 3,700.00

6 6/7/51 7125-002-0012 ตู้หนงัสือ (511-005 ถึง511-006) ตกลงราคา 2  ตู้ 3,170.00

………………......………….

   (…………….......…………….)

                     หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        งานห้องสมุด

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 13/12/44 7520-003-0001 เคร่ืองเย็บ MAX STAPLER HD-12S/13 ตกลงราคา 1 อัน 1,730.00     วิจัยฯ

2 13/12/44 7520-012-0001 เคร่ืองตีเบอร์ 6 หลัก (452-002) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 650.00        วิจัยฯ

3 13/12/44 7110-014-0001 กระดานไวทบ์อร์ด 120x180 ตกลงราคา 2 แผ่น 1,475.00     วิจัยฯ

4 19/12/48 7440-016-0001 Handydive  หรือ  Flash  Disk ตกลงราคา 1 ตัว 830.00        

23 5/07/50 7110-006-0019 โต๊ะท างานโล่ง  (502-001ถึง502-006) ตกลงราคา 6  ตัว 3,200.00     วางแผน

24 5/7/50 7110-007-0008 โต๊ะคอมพิวเตอร์  (502-080 ถึง 502-084) ตกลงราคา 5 ตัว 2,000.00     วางแผน

25 5/7/50 7110-006-0003 เก้าอ้ีส านกังาน (502-093 ถึง 502-108) ตกลงราคา 14  ตัว 700.00        วางแผน

26 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน3 ฟุต (401-001) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00     วางแผน

27 9/2/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน ขนาด  4  ฟุต ตกลงราคา 1  ชุด 2,300.00     ผลิตการค้า

 (442-034)

28 1/9/43 7110-007-0002 โต๊ะท างานระดับ 3-6 (432-050) ตกลงราคา 1  ตัว 2,450.00     ผลิตการค้า

26 14/5/40 7125-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน3 ฟุต (401-001) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00     วางแผน

27 9/2/44 7125-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน ขนาด  4  ฟุต ตกลงราคา 1  ชุด 2,300.00     ผลิตการค้า

 (442-034)

28 1/9/43 7110-007-0002 โต๊ะท างานระดับ 3-6 (432-050) ตกลงราคา 1  ตัว 2,450.00     ผลิตการค้า

29 8/05/49 7420-001-0001 เคร่ืองค านวณยี่หอ้ คาซิโอ (492-073) ตกลงราคา 1  เคร่ือง 3,000.00 ผลิตการค้า

30 3/07/49 7110-002-0007 ตู้เก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  (493-019) ตกลงราคา 1  ตู้ 2,950.00 ผลิตการค้า

34 5/9/50 7125-002-0012 ตู้เอกสารโล่ง  (501-001 ถึง 501-004) ตกลงราคา 2  ตู้ 2,200.00 รองฯธนรัตน์

37 9/6/51 7110-007-0021 โต๊ะโฟเมก้า  (511-055ถึง511-074) ตกลงราคา 20  ตัว 2,000.00 งานฟาร์ม

38 9/6/51 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก(511-1427 ถึง511-1486 ตกลงราคา 60  ตัว 190.00 งานฟาร์ม

40 2/7/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินแคนนอน  (511-041ถึง511-042) ตกลงราคา 2  เคร่ือง 1,900.00 สหกรณ์

41 14/8/51 7125-002-0009 ตู้เก็บหนงัสือ สีโอ๊ก   (511-004ถึง511-005) ตกลงราคา 1 ใบ 4,000.00 ศูนย์บม่เบาะ

42 14/8/51 7125-004-0008 ช้ันวางหนงัสือ สีโอ๊ก  (511-023) ตกลงราคา 1  ตัว 2,500.00 ศูนย์บม่เบาะ

………………......………….

   (…………….......…………….)

                     หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        ฝา่ยวางแผนฯ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 6/29/49 7440-016-0002 Handydive  หรือ  Flash Dive MP 3 ตกลงราคา 2 ตัว 1,400.00     ผอ., 

491-001 ถึง 491-002 รองฯสมบตัิ

2 26/5/51 5895-010-0004 จานรับสัญญาณดาวเทยีม(511-002ถึง511-006)ตกลงราคา 4 เคร่ือง 4,200.00     

3 23/4/5 5965-002-0003 ล าโพง  15300  W  (512-005) ตกลงราคา 1 คู๋ 4,900.00

4 16/7/51 4140-001-0005 พัดลมโคจร  16 "(511-023ถึง511-025) ตกลงราคา 3 เคร่ือง 990.00

5 28/7/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (511-005ถึง511-014) ตกลงราคา 10 เคร่ือง 1,500.00

6 28/7/51 7730-009-0003 เคร่ืองขยายเสียง  (511-004ถึง511-013) ตกลงราคา 10 เคร่ือง 1,500.00

7 10/7/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินอิงเจทแคนนอน (511-037) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,000.00

8 30/6/51 7730-003-0001 เคร่ืองรับโทรทศัน ์ (511-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,990.00

9 28/7/51 7195-006-0002 โพรเดียม (แทน่ยืนพูด) (511-001ถึง 511-002)ตกลงราคา 2  ตัว 4,000.00

10 28/7/51 7195-006-0002 โพรเดียม (แทน่ยืนพูด) (511-003ถึง 511-012)ตกลงราคา 10  ตัว 4,500.00

11 21/8/51 6720-005-0002 กล็องดิจิตอล SONY  (511-013ถึง511-014)ตกลงราคา 2 เคร่ือง 4,990.00

………………………………..

(……………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        งงานวิทยบริการ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 15/3/50 7110-002-0003 ตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก (502-019ถึง502-020) ตกลงราคา 2  ตู้ 3,750.00

2 7/1/51 7110-007-0008 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (512-095ถึง512-096) ตกลงราคา 2 ตัว 1,200.00

3 23/1/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์แคนนอน      (511-038) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,850.00

………………………………..

(……………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        งานส่ืองการเรียนการสอน

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1 20/2/50 4140-001-0004 พัดลมติดผนงั  16  นิ้ว  (502-035  ถึง 502-036) ตกลงราคา 2 ตัว 1,400.00   

2 17/3/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ินเตอร์  แคนนอน  (512-032) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,893.00   

3 9/6/51 7110-007-0002 โต๊ะท างานเหล็กขนาด  4  ฟุต(511-074) ตกลงราคา 1 ตัว 4,600.00   

4 9/6/51 7110-006-0003 เก้าอ้ีส านกังาน (511-130) ตกลงราคา 1 ตัว 650.00      

………………………………..

(……………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        แผนกวิชาโลหะการ

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

1  28/8/46 7520-012-0002 เคร่ืองยิง TG-D ตกลงราคา 1 ตัว 825.00      462-005

2  29/9/46 9925-005-0001 เชิงเทยีน ตกลงราคา 1 คู่ 7,500.00   462-001

3 9/9/48 ขวดเชค ตกลงราคา 1 ใบ 400.00      

4 9/9/48 7330-015-0001 ถาดสแตนเลสใบกลม ตกลงราคา 1 ใบ 140.00      

5 9/9/48 7330-015-0002 ถาดสแตนเลสใบใหญ่ ตกลงราคา 1 ใบ 120.00      

6 9/9/48 7330-015-0003 ถาดสแตนเลสใบเล็ก ตกลงราคา 1 ใบ 99.00        

7 9/9/48 7330-012-0001 กาน้ าชา ตกลงราคา 1 ใบ 330.00      

8 9/9/48 7310-002-0001 เคร่ืองปิ้งขนมปงั ตกลงราคา 1 อัน 750.00      

9 9/9/48 7310-008-0001 หม้อต้มกาแฟอิเล็กโทรลักซ์ ตกลงราคา 1 อัน 850.00      

10 6/8/50 7330-001-0001 หม้อหุ้มต้ม (501-001ถึง501-005) ตกลงราคา 5 ใบ 835.00      

11 6/8/50 7330-002-0002 กะทะด้ามหล่อ (501-001ถึง501-005) ตกลงราคา 5  ใบ 245.00      

12 6/8/50 7330-015-0001 ถาดเหลี่ยม (501-001ถึง501-005) ตกลงราคา 5 ใบ 235.00      

13 8/8/50 7330-018-0001 ชุดหุ้งต้ม(501-001ถึง501-005) ตกลงราคา 5 ชุด 3,500.00   

14 8/8/50 7330-018-0003 ซ้ึง (501-001ถึง501-002) ตกลงราคา 2 ชุด 550.00      

15 8/8/50 7330-018-0002 ชุดอุ่นอาหาร (501-001ถึง501-002) ตกลงราคา 2 ชุด 3,800.00   

16 25/6/51 7330-011-0001 เคร่ืองปั่นน้ าผลไม้(511-001ถึง511-004) ตกลงราคา 4 ชุด 1,390.00   

17 25/6/51 7310-012-0001 หม้อหุ้งข้าวชาร์ป(511-004ถึง511-005) ตกลงราคา 2  ใบ 3,770.00   

18 25/6/51 7310-012-0001 คลูเลอร์  (511-001) ตกลงราคา 1  ใบ 2,370.00   

26 9/6/51 7110-007-0002 โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต (511-077ถึง511-078) ตกลงราคา 2 ตัว 4,600.00   ทอ่งเที่ยว

27 9/6/51 7110-006-0003 เก้าอ้ีส านกังาน  (511-134ถึง511-135) ตกลงราคา 2 ตัว 650.00      ทอ่งเที่ยว

12 15/3/50 7125-002-0005 ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต (502-106 ถึง 502-107) ตกลงราคา 2  ใบ 3,250.00   ทอ่งเที่ยว

14 26/4/50 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ิน  EPSON CX2800  (502-019) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 3,200.00   ทอ่งเที่ยว

15 2/4/50 7110-007-0019 โต๊ะท างาน  60*1.80*0.75  (502-001) ตกลงราคา 1 ตัว 3,400.00   ทอ่งเที่ยว

16 2/4/50 7110-007-0019 โต๊ะท างาน  60*1.20*0.75   ( 502-002 ) ตกลงราคา 1 ตัว 3,300.00   ทอ่งเที่ยว

17 2/4/50 7110-007-023 โต๊ะเข้ามุม   60*60*0.75     (501-001 ) ตกลงราคา 1 ตัว 1,900.00   ทอ่งเที่ยว

19 26/3/50 7640-002-0001 บอร์ดแผนที่ประเทศไทย  (502-001) ตกลงราคา 1 ชุด 4,800.00   ทอ่งเที่ยว

20 31/7/39 7110-007-0002 โต๊ะท างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ี  (391-008) สอบราคา 1  ชุด 2,300.00   การโรงแรม

23 25/2/51 7730-007-0002 เคร่ืองเล่นดีวีดี  (512-003) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 2,490.00   ทอ่งเที่ยว

24 17/3/51 7440-010-0002 เคร่ืองปร้ิน แคนนอน   (512-036) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 1,893.00   โรงแรม

(……………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

แผนกวิชา / หน่วยงาน        แผนกวิชาการโรงแรม

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



ที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจ า ได้มาโดย จ านวน ราคา

ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภณัฑ์ รายการขนาดลักษณะ วีธีใด หนว่ยละ หมายเหตุ

25 27/8/51 7110-006-0004 เก้าอ้ีพลาสติก (511-1527ถึง511-1526) ตกลงราคา 100 ตัว 245.00      

(……………………………….)

   หวัหนา้หนว่ยจ่าย/หนว่ยเบกิ

...................................................

แผนกวิชา / หน่วยงาน        แผนกวิชาการโรงแรม

บัญชีรายการ     วัสดุถาวร     คงเหลือ

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร รองอารยี์  พงษ์สมบูรณ์
1 รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน 790,000     790,000     งานพัสดุ ฯ

แบบดับเบิ้ลแค็บ
2 จอคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 6,000         6,000         งานพัสดุ ฯ
3 กบไฟฟ้า  ขนาด 5 นิ้ว 1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานอาคารสถานที่
4 เลื่อยวงเดือน  ขนาด 6 นิ้ว 1 เคร่ือง 7,000         7,000         งานอาคารสถานที่
5 สว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2  นิ้ว แบบกระแทก 1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานอาคารสถานที่
6 บอร์ดเสียบอักษร ขนาด 60x80 cm. สูง 156 cm. 1 ชดุ 8,500         8,500         งานอาคารสถานที่
7 ชดุตัวอักษรพลาสติก ภาษาไทย ขนาด 1 นิ้ว 1 ชดุ 5,700         5,700         งานอาคารสถานที่
8 กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล แบบซิงเกลเลนส์ (SLR) 1 เคร่ือง 30,000       30,000       งานวิทยบริการ ฯ
9 กล้องถ่ายภาพ VDO แบบ Hard disk 1 เคร่ือง 20,000       20,000       งานวิทยบริการ ฯ

10 โต๊ะหมู่บูชา ( ชดุใหญ่ )พร้อม แท่นกราบ 1 ชดุ 20,000       20,000       งานวิทยบริการ ฯ
11 เคร่ืองฉายภาพ VDO Projecter 1 เคร่ือง 40,000       40,000       งานวิทยบริการ ฯ
12 เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงและไมโครโฟน 1 ชดุ 15,000       15,000       งานวิทยบริการ ฯ
13 Hard disk แบบ External 350 GB 1 เคร่ือง 5,000         5,000         งานวิทยบริการ ฯ
14 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 4 เคร่ือง 30,000       120,000     งานวิทยบริการ ฯ
15 เคร่ืองเล่น DVD พร้อมบันทึก 1 เคร่ือง 15,000       15,000       งานวิทยบริการ ฯ
16 โต๊ะ  ขนาด 0.60x1.80 เมตร 4 ตัว 7,500         30,000       งานวิทยบริการ ฯ
17 ชั้น / ตู้วางหนังสือ 8 ตู้ 10,000       80,000       งานวิทยบริการ ฯ
18 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000       18,000       งานเอกสารการพิมพ์
19 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 60,000       60,000       งานเอกสารการพิมพ์

รวมจ านวนเงิน 32 1,107,700  1,290,200  

รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ผู้รบัผิดชอบล าดับ จ านวนเงินราคาต่อหน่วย

ประจ าปีงบประมาณ  2551

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี 2551  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร รองอารยี์  พงษ์สมบูรณ์
1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  SDG-3 3 ใบ 4,490         13,470       งานบุคลากร
2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ใบ 3,400         3,400         งานพัสดุ ฯ
3 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 3,100         6,200         งานพัสดุ ฯ
4 เลื่อยจ๊ิกซอ ตัดไม้ 1 เคร่ือง 3,500         3,500         งานอาคารสถานที่
5 เก้าอ้ีจัดเลี้ยง 30 ตัว 550            16,500       งานวิทยบริการ ฯ
6 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000         2,000         งานเอกสารการพิมพ์

รวมจ านวนเงิน 37 15,040       43,070       

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ล าดับ

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี 2551  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ รองธนรตัน์  ทองหยัด
1 เคร่ืองพ่นยา แบบใชแ้รงลม ขนาด 3 แรงม้า 1 เคร่ือง 14,500       14,500       งานฟาร์มและโรงงาน
2 เคร่ืองสูบน้ า  1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานฟาร์มและโรงงาน
3 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานฟาร์มและโรงงาน
4 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 2 เคร่ือง 30,000       60,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ
5 โต๊ะประชมุ ขนาด 0.09X1.50  (ผิว PVC) 1 ตัว 8,000         8,000         ฝ่ายแผนงาน ฯ
6 VDO Projector 1 เคร่ือง 40,000       40,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ
7 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000       10,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ (ผอ.)
8 โทรทัศน์สี ขนาด 19 นิ้ว แบบจอ LCD 5 เคร่ือง 12,000       60,000       ผู้บริหาร ผอ, รอง

รวมจ านวนเงิน 13 134,500     212,500     

รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ รองธนรตัน์  ทองหยัด
1 ตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 3 ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,800         4,800         งานวางแผน ฯ
2 เคร่ืองบนัทกึ อัดเสียงและเกบ็ข้อมูล ขนาด 1 GB 6 เคร่ือง 2,500         15,000       งานวางแผน ฯ
3 เคร่ืองส ารองไฟ 5 เคร่ือง 3,100         15,500       งานวางแผน ฯ
4 Wireless ระบบไร้สาย 1 เคร่ือง 1,500         1,500         งานศูนย์ข้อมูล 
5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ชดุ 3,180         3,180         งานศูนย์ข้อมูล 
6 เก้าอ้ีประชมุ 20 ตัว 650            13,000       ฝ่ายแผนงาน ฯ
7 ตู้เอกสารโล่ง ขนาด 0.80 (ผิว PVC) 2 ตู้ 2,200         4,400         ฝ่ายแผนงาน ฯ
8 ตู้เอกสารบานทึบ ขนาด 0.80 (ผิว PVC ) 3 ตู้ 3,000         9,000         ฝ่ายแผนงาน ฯ
9 เคร่ืองเล่น DVD 5 เคร่ือง 4,500         13,500       ผู้บริหาร ผอ, รอง

รวมจ านวนเงิน 44 25,430       79,880       

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ผู้รบัผิดชอบล าดับ จ านวนเงินราคาต่อหน่วย

ประจ าปีงบประมาณ  2551

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี 2551  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายพัฒนาการศกึษา รองสมบัติ อ่ าสาริกา
1 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000       10,000       งานแนะแนว
2 ตู้เก็บเอกสารไม้ 1 ตู้ 10,000       10,000       งานปกครอง
3 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,500       10,500       งานกิจกรรม
4 แท่นรับใบประกาศนียบัตร 1 ชดุ 20,000       20,000       งานกิจกรรม
5 ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ตู้ 10,000       20,000       งานประกัน ฯ
6 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เคร่ือง 18,000       18,000       งานประกัน ฯ
7 เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น 1 เคร่ือง 7,000         7,000         งานสวัสดิการพยาบาล
8 ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ 1 ตู้ 10,000       10,000       งานสวัสดิการพยาบาล
9 เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน 2 ชดุ 5,000         10,000       งานสวัสดิการพยาบาล

10 ฉากกั้นหอ้ง 1 ชดุ 10,000       10,000       งานสวัสดิการพยาบาล
11 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์ 1 ชดุ 20,000       20,000       งานสวัสดิการพยาบาล
12 เคร่ืองกรองน้ า 4 เคร่ือง 6,200         24,800       งานสวัสดิการพยาบาล
13 เคร่ืองท าเย็น 4 เคร่ือง 8,500         34,000       งานสวัสดิการพยาบาล

รวมจ านวนเงิน 21 145,200     204,300     

รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายพัฒนาการศกึษา รองสมบัติ อ่ าสาริกา
1 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500         4,500         งานปกครอง
2 เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง 4,000         4,000         งานกิจกรรม
3 พัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว 4 ตัว 2,000         8,000         งานสวัสดิการพยาบาล
4 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 1 ตัว 2,000         2,000         งานสวัสดิการพยาบาล
5 ผ้าปูที่นอน 2 ผืน 400            800            งานสวัสดิการพยาบาล
6 เสื่อน้ ามัน 8 ชิ้น 250            2,000         งานสวัสดิการพยาบาล
7 ผ้าหม่ 4 ผืน 400            1,600         งานสวัสดิการพยาบาล
8 โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี 1 ชดุ 3,180         3,180         งานสวัสดิการพยาบาล

รวมจ านวนเงิน 22 16,730       26,080       

รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ผู้รบัผิดชอบล าดับ จ านวนเงินราคาต่อหน่วย

ประจ าปีงบประมาณ  2551

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี 2551  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



รายการ จ านวน หน่วย

ครุภัณฑจ์ัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายวิชาการ รองวิทยา  อินสว่าง
1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาการตลาด
2 ตู้จัดแสดงโชว์สินค้า 1 ตู้ 5,000       5,000       แผนกวิชาการตลาด
3 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เคร่ือง 18,000     18,000     งานวัดผลและประเมินผล
4 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 เคร่ือง 18,000     18,000     งานทะเบียน
5 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้วแบบจอแบน 1 เคร่ือง 10,000     10,000     แผนกวิชาการท่องเที่ยว
6 ชดุเคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมค์และล าโพง 1 ชดุ 5,000       5,000       แผนกวิชาการท่องเที่ยว
7 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
8 หนิเจียระไน แบบต้ังโต๊ะ ขนาด 10 นิ้ว 2 ตัว 6,000       12,000     แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
9 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

10 โทรทัศน์ 29 นิ้ว 1 เคร่ือง 10,000     10,000     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
11 ปั้มลม  ขนาดกลาง 1 เคร่ือง 5,000       5,000       แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
12 สว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว แบบกระแทก โรตาร่ี 1 เคร่ือง 10,000     10,000     แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
13 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
14 เคร่ืองบันทึกและถอดข้อความ 1 เคร่ือง 6,000       6,000       แผนกวิชาการบัญชี
15 ตู้เย็นขนาด 9 คิว 1 เคร่ือง 13,000     13,000     แผนกวิชาการโรงแรม
16 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาการโรงแรม
17 เคร่ืองฉายภาพ VDO Projecter 1 เคร่ือง 40,000     40,000     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
18 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 20 เคร่ือง 15,000 300,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
19 เคร่ืองปรับอากาศ 2400 BTU (หอ้งพักครู) 1 เคร่ือง 30,000 30,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
20 แท่นจับปั้มดีเซล 1 เคร่ือง 20,000     20,000     แผนกวิชาเคร่ืองกล
21 ชดุเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 20,000     20,000     แผนกวิชาเคร่ืองกล
22 เคร่ืองเติมน้ ามันเกียร์ 1 เคร่ือง 27,000     27,000     แผนกวิชาเคร่ืองกล
23 ปั้มอัดฉีดน้ า 1 เคร่ือง 12,000     12,000     แผนกวิชาเคร่ืองกล
24 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาเคร่ืองกล
25 เคร่ืองเชื่อม TIG 200 A 1 ชดุ 30,000     30,000     แผนกวิชาโลหะการ
26 เคร่ืองเชื่อม INVERTER พร้อมอุปกรณ์เชื่อม 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาโลหะการ
27 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง 1 ชดุ 18,000     18,000     แผนกวิชาโลหะการ
28 หนิเจียระไนมือ  ขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว 5,500       11,000     แผนกวิชาโลหะการ
29 กล้องดิจิตอล 1 เคร่ือง 10,000     10,000     รองฯ ฝ่ายวิชาการ

รวมจ านวนเงิน 50 459,500   756,000   

ประจ าปีงบประมาณ  2551
รายการจัดซื้อครภัุณฑ ์ ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา ( บกศ.)

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ผู้รบัผิดชอบล าดับ จ านวนเงินราคาตอ่หนว่ย



รายการ จ านวน หน่วย

วัสดุจัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายวิชาการ รองวิทยา  อินสว่าง
1 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500       4,500       แผนกวิชาการตลาด
2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ตู้ 3,400       3,400       แผนกวิชาการตลาด
3 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 3,100       6,200       งานทะเบียน
4 โต๊ะท างานลักษณะโล่ง  ขนาด 0.60 x 1.20 15 ตัว 3,300       49,500     แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5 โต๊ะเข้ามุม 2 ตัว 2,000       4,000       แผนกวิชาการท่องเที่ยว
6 เก้าอ้ีพลาสติก 40 ตัว 180          7,200       แผนกวิชาการท่องเที่ยว
7 เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง 4,500       4,500       แผนกวิชาการท่องเที่ยว
8 โทรโข่ง 1 ตัว 2,500       2,500       แผนกวิชาการท่องเที่ยว
9 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500       4,500       แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

10 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้ 3,400       6,800       แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
11 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 2 ชดุ 3,180       6,360       แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
12 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้ 3,400       6,800       แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
13 เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง 4,500       4,500       แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
15 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ตู้ 3,400       13,600     แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
16 สว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว แบบธรรมดา 1 เคร่ือง 2,500       2,500       แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
17 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 10 เคร่ือง 3,500       35,000     แผนกวิชาการบัญชี
18 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 16 ตัว 1,400       22,400     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
19 ตู้เก็บเอกสาร   15  ลิ้นชกั 1 ตู้ 4,500       4,500       แผนกวิชาเคร่ืองกล
20 ตู้ล๊อกเกอร์ ขนาด 24 ชอ่ง 2 ตู้ 3,500       7,000       ระยะสั้น ตัดผมชาย
21 เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 700          700          ระยะสั้น ตัดผมชาย
22 โต๊ะแบบ พับขา ขนาด 0.60x1.80 1 ตัว 2,000       2,000       ระยะสั้น ตัดผมชาย
23 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 3,100       3,100       งานหลักสูตร ฯ
24 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 3,100       3,100       งานวัดผลและประเมินผล
25 ตู้เก็บเอกสาร   30  ลิ้นชกั 2 ตู้ 3,500       7,000       แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
26 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
27 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาการตลาด
28 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
29 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
30 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาการโรงแรม
31 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาเคร่ืองกล

ยอดยกไป 108 67,060     201,560   

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.) ประจ าปีงบประมาณ 2551

ล าดับ ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



รายการ จ านวน หน่วย

วัสดุจัดซือ้ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หน่วย นับ

ฝ่ายวิชาการ รองวิทยา  อินสว่าง
ยอดยกมา 109 70,160 204,660

32 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       แผนกวิชาโลหะการ
33 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 2,000       2,000       งานวัดผลและประเมินผล

รวมจ านวนเงิน 111 74,160     208,660   

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
รายการจัดซื้อวัสดุ    ด้วยเงินรายได้งบประมาณ (งปม.)

ประจ าปีงบประมาณ  2551

ล าดับ ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน ผู้รบัผิดชอบ



 
 

 

ส่วนที่ 7 
 

  ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 223/37-38 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

การเกษตร (สาขาพัทยา) โทรศัพท์ 038-489065-6

2.ธนาคารออมสนิ(สาขาบางละมุง) 469 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-222002

3.ธนาคารออมสนิ(สาขาเมืองพัทยา) 8/46-48 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-423643

4.ธนาคารออมสนิ(สาขาศรีราชา) 111 ถ.สรุศักดิ์ ต.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 089-9279311

5.ธนาคารออมสนิ(สาขาสวนอุตสาห ถ.เทศบาล 7 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 2

กรรมศรีราชา) โทรศัพท์ 038-437117

ขอ้มูลสถานประกอบการทีใ่ห้ความรว่มมือในการจัดการอาชีวศกึษา  ปีการศกึษา 2551
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงอาชีวศกึษาจังหวัดชลบุรี

จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา
ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

6.สนง.สรรพสามิตพ้ืนที่ ชลบุรี2 53(อาคารทะเลทอง) ม.9 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา 2

จ.ชลบุรี 

 โทรศัพท์ 038-330275 ต่อ 18

7. สนง.เทศบาลเมืองศรีราชา ถนนเจิมจิมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-312607

8.บริษัท มิตรยนต์ พัทยา ส านักงานใหญ่ 124/108 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 1

จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-415683 ต่อ 127

9.  บ.เอส.ที. แอ็คเทนดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 3/247 (ตึกวิริยะอาภา) ม.6 ต.หนองปรือ 1

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-371620

10. สหกรณ์การเกษตร สตัหีบ จ ากัด 33/40 ม.2 ต.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-438571

11.ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 10

โทรศัพท์ 038-371123ต่อ123

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

12. บ.พิทักษ์กิจ จ ากัด 300  ม.1 ต.บึง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-480097 -9 ต่อ 171-172

13.สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ ากัด 16/1 ม.8 ถ.สขุุมวิท ต.หนองปลาไหล 1

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-222001

14. บ.กาญจน บ้านกลางคอนกรีต จก. 3 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 089-8313081

15. บ.สล็อท นานไก จ ากัด 163/40 ม.7 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-351381-4

16.บริษัท ซทีโบ๊ท จ ากัด 63/2 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2 4

จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-421072-3

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

17. บ.เทอร์มาเฟลกซ ์อินซเูลชั่น เอเชีย 10 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-249000-2

18.บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 79 ม.1 ถ.สขุุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2

สาขาพัทยา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-703104-9

19.โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2 5

โทรศัพท์ 038-702777

20.บ.Basell Advanced Advanced 64/17 ม.4  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1

Polyalefins (Thailand) Co.,Ltd.  โทรศัพท์ 038-954952-4

21.บ.ไทยแหลมฉบังเทอมินัล จ ากัด 88 ม.3  ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-373687

22.บ. CJ GLS (Thailand) Co.Ltd. 76/51  ม.1 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-400499

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

23.บริษัท นครไทยสตริปมิล จ ากัด 358 ม.6 ถ.ทางหลวง 31 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 1

จ.ชลบุรี    โทรศัพท์ 038-345693

24.บริษัทไทยซมัมิท แหลมฉบัง 200 ม.3 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14

โอโต้พาร์ท จ ากัด โทรศัพท์ 038-491304

25.บริษัท ที ไอ พี เอส จ ากัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา 2

จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-490111-20

26.บ.เอ็ม เอส เอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 38/8  ม.5  ต.ท่งุสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-491961-7

27.บริษัทเพอร์เฟค โลจิสติกส ์จ ากัด 291/6 ม.11  ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-492701-2

28.บริษัท ดับบลิว อาร์ บิสนิเนส แอนด์ 247/39 ม.10 ต.หนองปรือ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

ลอร์ จ ากัด โทรศัพท์ 081-4290506

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

29.บริษัท พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิส 36/1 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 5

(ประเทศไทย)  โทรศัพท์ 038-240755-7

30.บ.กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด 629  ม.11 ถ.สขุาภิบาล 8 ต.หนองขาม 3

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 โทรศัพท์ 038-763160

31.บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จ ากัด 507 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-480008

32.บริษัท นิคส ์วิศวกรรม จ ากัด 56/33 ม.6  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2

(สาขาพัทยา) จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-428904

โทรศัพท์ 038-223897-99

33. บ.ไมย์เออร์ อนดัสตรีส ์จ ากัด 38/9 ม.5 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3 1

โทรศัพท์ 038-490383-92

34. บมจ.บิ๊กซซีเูปอร์ (สาขาพัทยาใต้) 565/41 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4

โทรศัพท์  038-314810-13

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

35. บมจ.บิ๊กซซีเูปอร์ (สาขาพัทยาเหนือ) 78/12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 5

โทรศัพท์ 038-361361

36.บ.เอกชัย ดิสทรีบิวชั่น (โลตัสใต้) ถ.สขุุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 5

โทรศัพท์ 038-300800

37. บ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 12

โทรศัพท์ 

38. บ.วัชร มารีน  จ ากัด 47/32-33 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บาละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-427287

39. บ.โปรฟาสซโิน จ ากัด ศูนย์ยาฟาสซโิน (สาขาพัทยาเหนือ) 2

8/154 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-371350-4

40. หจก.เอส แอนด์ ไอ มารีน เซอร์วิส 14 ม.1 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-351313

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

41. บ.โอเรียนท์ มาสเตอร์ เมเนจเม้นท์ 88/3 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-763158-9

42. บ.ซพีี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 392/3 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-374776

43. บ.Property Today 433/19 คอนโดวิวทะเล 2 อาคารบี ม.12 1

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-267049

44. บจก.มาเตซนั สยาม แลมด์ด้า 71/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-703256-9

45.บริษัทศรีราชเทพประทาน จ ากัด 4/222 ม.10 ถ.สขุุมวิท ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา 2

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-400400 ต่อ 336,381

46. ส านักเคร่ืองจักรกล กรมชลประทาน 52 ม.3 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 1

(ศูนย์ปฏบิัติการเคร่ืองจักรกลที่ 5) จ.ชลบุรี    โทรศัพท์ 038-734994

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

47. ส านักงาน ที่ดินจังหวัดชลบุรี ถ.สขุุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

(สาขาศรีราชา) โทรศัพท์ 038-312212

48. บ.น าชัยโฮมอิเล็คโทรนิคส ์จ ากัด 353/46 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-716040-44

49. บ.ชลบุรีอีซซูเุซลล์ จ ากัด 46 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-222420

50. บ.วิริยะประกันภัย จ ากัด 323/27-28 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

(สาขาพัทยาใต้) โทรศัพท์ 038-410841

51. บ.ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) 191  ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2 2

(สาขาพัทยา) โทรศัพท์ 038-424045

52. บริษัท อี พี เอส ไอที เซอร์วิส จ ากัด 10/1 ม.2 ถ.สขุุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-425349-50

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

53. บ.เอ็ม แอนด์ ดี พรีซชีั่น เวิร์ค 125/125 ต.บ่อวิน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-223333

54. หจก.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 789 ม.1 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-296334-7

55. ส านักงานประปา พัทยา 26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-222462-4

56. บ.แหลมฉบัง ออโต้บอดี้ เวิร์ค จ ากัด 201  ม.3  ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์  038-491800

57. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สจพ. 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 2

โทรศัพท์ 02-9132500

58. บ.ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เขตพ้ืนที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 7

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 48 ม.3 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-407000

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

59. บจก.ไวกิ้ง ไลฟ์ เซฟว่ิง อิควิปเม้นท์ 38/21,38/43 ม.5 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

(ปทท.) จ ากัด โทรศัพท์ 038-400427

60. บ.พี เอ แคปปิตอล จ ากัด 507 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศีรราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-480340-2

61. บ.ซงักิว แหลมฉบัง จ ากัด 79/25  ม.10  ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2
โทรศัพท์ 038-480208 ต่อ2010

62. บ.เวิลด์ เจมส ์คอลเลคชั่น จ ากัด 98 ม.6  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1
โทรศัพท์ 

63. บ.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จก. 99/4-5 ถ.สขุุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 2
โทรศัพท์ 038-322272

64. สนง.เทศบาลต าบลแหลมฉบัง ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 1
(ศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง) โทรศัพท์ 038-400419

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

65. บ.Good Tour & Travel 329/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1
โทรศัพท์ 038-411472

66. โรงแรมสยามสวัสดี 524/26 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 5
โทรศัพท์ 089-5411418

67. บ. Bluestar Travel 159/46 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2
โทรศัพท์ 086-3920482

68. บ.ศิลปกรรม หัตถกรรมก และวัฒน 387 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2
ธรรมไทย (1988) โทรศัพท์ 038-727666

69. บ.อุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้ 22/1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3
พัทยา โทรศัพท์ 038-249347-9

70. บจ. P.L. Car Rent & Travel Co.Ltd 463/97 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3
โทรศัพท์  038-362223

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

71. บ.KS Tour Properties 198/13 ซ.บัวขาว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 2
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-

72.โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลส 99/1 ม.11 ซ.เขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 7
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-332712-15

73.โรงแรม พัทยา เซน็เตอร์ 240 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 5
โทรศัพท์ 038-710302

74. โรงแรม ไดอานา อินน์ พัทยา 216/6-9 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6
โทรศัพท์ 038-429675

75.โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา 484 ม.10 ถ.พัทยาสาย 2 ซอย 15 ต.หนองปรือ 4
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-425250

76.โรงแรม พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท 345 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6
โทรศัพท์ 038-364110-20

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

77.โรงแรม เดอะซต้ีิ ศรีราชา 6/126 ต.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3
โทรศัพท์ 038-322700-20

78. โรงแรม เดอะ ปาร์ค โฮเต็ล 510/1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2
โทรศัพท์ 038-374355-7

79.โรงแรม ไทยการ์เด้น รีสอร์ท 179/168 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 3

(บ.สปอร์ต การ์เด้น รีสอร์ท จ ากัด) จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-370614

80. โรงแรม Fairtex Sport Club&Hotel 179/185-212 ม.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ 2

(บจก.พัทยาเหนือ พลาซา่) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-253865

81. โรงแรม ไอศวรรย์ รีสอร์ท & สปา 445/3 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 7

โทรศัพท์ 038-411940-8 ต่อ 2791

82. โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท & 240 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

ทาวเวอร์ โทรศัพท์ 038-418418 ต่อ 798

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

83.โรงแรมพัทยาดิสคัฟเวอร์ร่ี บีส โฮเต็ล 489 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6

(บ.บุญโรจน์ก่อสร้าง จ ากัด) โทรศัพท์ 038-756523

84. โรงแรม ฎ 3

85. โรงแรม ออซซีั่น พัทยา 425/9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4

โทรศัพท์ 038-418888

86. โรงแรม จอมเทียน การ์เด้น โฮเทล 31/71 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

& สปา โทรศัพท์ 038-756523

87. โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท 353 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-756523

88. โรงแรม ไมค์ โฮเต็ล ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-422222

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

89. โรงแรม เดอะบีช การ์เด้น รีสอร์ท 164/9 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

พัทยา โทรศัพท์ 038-371200-3

90. โรงแรม มันตราปุระ รีสอร์ท 300/3 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-416555

91. โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 19 ม.11 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 8

โทรศัพท์ 038-702777

92. โรงแรม การ์เด้น ลอร์ด 710 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-421220

93.ร้านสวัุฒน์การช่าง 283 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4 1

โทรศัพท์ 038-330461,087-1481604

94. ร้านธงชัย การช่าง 4/1 ม.9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 086-0861191

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

95. ร้านประดิษฐ์ การช่าง 60/2 ม.9 บ้านอ าเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ 2

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-237631-2 

96. บ.เอ็มโก้ แอลทีดี ไทยแลนด์ จ ากัด 309/1 ม.6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 1

โทรศัพท์ 038-237631-2 

97. บ.พี.พี.โปรบิลล์ จ ากัด 502/9 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 081-9450423

98. ร้านสขุุมวิทชัย การช่าง 289/1 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-

99. ร้านสแตนเลส ดีไซน์ แอนด์ 33/58 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

แฟคปริเคชั่น จ ากัด โทรศัพท์ 086-3965808

100. ร้าน แดง โลหะกิจ 127/120 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-716167

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

101. กรมโรงงานฐานทัพเรือสตัหีบ 40/1 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 4

โทรศัพท์ 086-1460419

102. บ.สหกลและบริการศรีราชา จ ากัด 12/8 ม.4 ต.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-324077-81

103. ร้าน แดง ดีไซน์ 6/36 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 081-4558712

104. หจก.แบล็ค-เฟรม 226/6 ม.6 ถ.โพธิสาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 083-7070277

105. บ.เมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด มหาชน 199/16 ม.8 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-768502

106. บจก.ศรีราชา เอ็นจิเนียร่ิง 177/6 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

ดีเวลลอปเม้นท์ โทรศัพท์ 038-482131

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

107. บ.จาโคล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 122 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2 1

โทรศัพท์ 081-2096183

108. หจก.สตาร์พลัส ฟิลด์ เซอร์วิส 84/1 ม.8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-227401-2

109. ร้านชูชาติ การช่าง 20/3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 089-9338205

110. ร้าน เจริญ การช่าง 92/1 ต.บางเสร่ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 084-0799180

111. หจก.เอส ที สแตนเลส แอนด์ 175/26 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

คอนสตรัคชั่น โทรศัพท์ 081-7625701

112. หจก.ว่องเพลย์กราว์ แอนด์ ซพัพลาย 59/3 ต.พลูตาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-247522

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

113. ร้าน นาคู ตัด-พับ 41/7 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 089-7496430

114. ร้าน รุ่งเจริญ การาจ 16/180 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 081-5786338

115. บ.ไทย เอส เทค จ ากัด 79/10 ม.3 ต.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-237631-2

116. บ.เอส ที โพลีคาร์บอเนต แอนด์ 131/41 ม.9 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

สแตนเลส สตีล จ ากัด โทรศัพท์ 038-377185

117. ร้าน ฟ้า ดีไซน์ 225/62 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 086-0503284

118. บ.ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากัด(มหาชน) 202  ม.3 ต.ท่งุสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 4
โทรศัพท์ 038-490627 ต่อ2111

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

119. บ.พัทยาเทคโนโลยี จ ากัด 583/6 สามแยกโรงเรียนเมือง3 จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-726810

120. ร้านเทียนชัยมอเตอร์ 2007 352/29 ม.7 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-766054

121. บ.พีเทค แอทเทน จ ากัด 8/41 ม.6  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3 2

โทรศัพท์ 038-414491-3

122. บ.ซอ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ซงิเกอร์) 73/3 ม.1  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 081-8629893

123. ร้านชูชีพการไฟฟ้า 388/211 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 4

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-702462-6

124. ร้านทรัพย์สนิ ไดนาโม ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1
เทอร์มินัล 1 จ ากัด โทรศัพท์ 

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

125. ร้าน พี โอ แอร์ คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส 123/40 ม.7 ต.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 089-6083378

126. ร้านสพุจน์ แอร์ เซอร์วิส 68/1 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 5

โทรศัพท์ 038-275330

127. บ.เค ที ดี อิเล็กทริค แอนด์ เทเลคอม 216/33-34 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4 1

โทรศัพท์ 038-705274-5

128.หจก.พงศ์ศักดิ์ แอร์ ซพัพลาย 48/5-6 ถ.สขุุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

แอนด์ เซอร์วิส โทรศัพท์ 038-323268

129. ร้านสริุยา แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 273/1 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 081-3617279

130.ร้านนาเกลือมอเตอร์ 583/15 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3
โทรศัพท์ 038-222214

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

131. ร้านช่างวัตมอเตอร์ 131/53 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 2
โทรศัพท์ 038-376155

132.หจก.สหทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง 663/19 ม.11 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2
โทรศัพท์ 038-763267 ,0813440056

133. ร้าน น้อย ไดนาโม 14/18 ม.7 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 081-8626745

134. ร้านสทิธิพงษ์ การไฟฟ้า ต.พูลตาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์  083-6210754

135.ร้าน นานาภัณฑ์แอร์ 6/17-18 ม.6 ต.นาเกลืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-371142-3

136. ร้าน Home Electric 114/313 ต.พูลตาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 081-9451040

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่วมกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

137. บ.เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 171/13 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2
32/36 ม.5 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี โทรศัพท์ 038-223922

เขตมีนบุรี กทม.10510

138. โรงแรมแปซฟิิกพาร์ค & เรสซเิดนซ์ 2/1 ถ.ศรีราชานคร3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-328600 ต่อ 1090

139.หจก.สหคนเฮง กรุ๊ป 475/5 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-726170

140. ร้านเซน็เตอร์ เซอร์วิส 111/270 ซ.บัวขาว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 3

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์  038-420123

141.บริษัทวิทยาธร จ ากัด 663/1 ม.11 ถ.สขุุมวิท ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 3

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-761011

142.การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เมืองพัทยา 100 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6

โทรศัพท์ 038-221007

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่วมกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

143. สนง.บริการลูกค้า กสท.พัทยา 124 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-425301 

144. หจก.ถนัดแอร์ ศรีราชา 142/1-2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-321050

145. บ.เอ.อาร์.ซ ีเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 389/114 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3 2
โทรศัพท์ 038-716867-8

146.บริษัท นานาภัณฑ์ อิเล็คทริค จ ากัด 222/15-16 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-716691-2

147. หจก.แมกเนท แอร์ คอนด์ & เซอร์วิส 120 ศรีราชานคร 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 081-4291259

148. ร้านวัฒนา แอร์ เซอร์วิส 300/27-28 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 081-4991339

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่วมกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

149. โรงแรม Jomtien Hotel Longstay 403/28 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบบุรี 1

โทรศัพท์ 038-251606-7

150. บจก. เฟิสท์ อีสเทิร์น ซพัพลาย 1/19 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-370396

151. ร้าน PSS @ NETWORK 3/29 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 3
(ตึกคอมพัทยาใต้) โทรศัพท์ 03872460-6

152. บจก. อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทร 135/99 ตึกคอมชั้นG ต.ศรีราชา อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 4
นิกส ์สาขา 36 โทรศัพท์  038-328204

153. โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท 353 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2
โทรศัพท์  038-250421-40

154. หจก.ปัญญา แอร์ & อิเล็กทรอนิกส์ 276/49 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1
โทรศัพท์ 087-9728117

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

155. ร้านชัยประดับยนต์ 208/22 ม.6 ซ.โพธิสาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-3409519

156. หจก.คอมพ์เทค ไอที เซอร์วิส 382/40 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4 5

โทรศัพท์ 038-223945-8

157. ร้านถนอม อิเล็กทรอนิกส์ 77/15 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์  083-7029571

158. ร้าน กรไฟฟ้า 96/4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 083-0031049

159. ร้าน Com Siam ตึกคอมพัทยาใต้ ชั้น 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-724067

160. ร้านไลลา อิเล็กทรอนิกส์ 249/5 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1
โทรศัพท์ 089-2495585

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

161. ร้าน เมนี คอมพิวเตอร์ 190/11 ม.2 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1 2

โทรศัพท์ 038-438718

162. ร้าน PP อิเล็กทรอนิกส์ 50/16  ม.5 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์038-371371

163. บ.เอ็ม โอ พี & ซคัเซส จ ากัด 135/99 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-314364

164. บ.ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 42/1 ต.ทุ่งสขุลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-351555

165. ร้าน เอ.วี อิเล็คโทรนิกส์ 42/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 087-0611416

166. ร้าน C@N Computer Service ตึกคอมศรีราชา ชั้น1 ห้อง133 2

โทรศัพท์ 038-772128

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

167.ร้าน Relax 223/11 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 089-1266804

168. ร้านขอบอ่าง ซาวด์ 9/3 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4

โทรศัพท์ 087-0149778

169. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-716247-9

170. บ.ศรีราชา ดาวเทียม จ ากัด 148/3-4 ถ.สรุศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-312388

171. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซต้ีิ 21/10 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 2

จอมเทียน โทรศัพท์ 038-155501-40

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

172.ไมย์เออร์ อลูมิเนียม 38/32 ม.5 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

(ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ 038-400651-61 ต่อ 802

173.บ.ฮิไรเซมิส ึ(ประเทศไทย) 621 ม.11 ถ.สขุาภิบาล 8 ต.หนองขาม 1

จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-481340-3

174.บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซสิเท็ม 221/19 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 3

จ ากัด (โลตัสเหนือ) จ.ชลบุรีโทรศัพท์038-370910-45ต่อ355

175.บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซสิเต็ม 408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 5

จ ากัด (โลตัสใต้) จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-800300

176.บมจ.บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ 78/12 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ 7

จ ากัด (พัทยาเหนือ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-361360 ต่อ 2320

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

177.บจม.บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ 565/41 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 8

จ ากัด (พัทยาใต้) จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-374800-14 ต่อ 2108

178.บริษัทกบินทร์พัฒนกิจ 629 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-763158-9

179.บริษัท โอมาน คยาม จ ากัด 19/8 ซ.ชลจันทร์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 1

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-703158

180.ร้าน เอ.วี. อิเล็กทรอนิกส์ 1

181.ร้าน เอ็น พี ซาวด์ 472/32 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 1

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-223877

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

182.ร้าน เค ทีม ซาวด์ 41/1 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง 2

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 085-0934395

183.ร้านโตอิเล็กทรอนิกส์ 265/20 ม.6 ซ.โพธิสาร ต.นาเกลือ 2

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 089-4075560

184.ร้านอ้วนเทเลคอม 1R46 ตึกคอมพัทยาใต้ ม.10 ต.หนองปรือ 2

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-723763,038-411362

185.ร้านอะไหล่บ้านหม้อ ศรีราชา 137/62-63 ม.5 ถ.สขุุมวิท ต.ศรีราชา 1

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-323996,038-773269

186.เทคนิคศูนย์บริการ 103/32 ถ.สรุศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 1

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-772205

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

187.บริษัท อิสเทิร์น ไอที คอม จ ากัด 8 ม.10 ตึกคอมพัทยา ชั้น 3 ต.หนองปรือ 2

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-724064

188.I.P.I Shop.net 6 ม. 10 ตึกคอมพัทยา ชั้น 3 ต.หนองปรือ 2

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-425405

121.C@N คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 135/99 ถ.สขุุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 1

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 081-8617901

189.ร้านชูกิจออโต้ แม็กซ์ 6201/7 ม.11 ถ.สขุุมวิท ต.นาเกลือ 3

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-702386

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา

mailto:121.C@N คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส


เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

190.บริษัท พี.ซ.ีแม็กซ ์เทคโนโลยี 135/99 ชั้น 2 ห้อง214-215 ต.ศรีราชา 3

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-328250-1

191.ร้านมิตรช็อพ 259/66 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 1

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 089-4404891

192.ร้าน เอ้ ซาวด์ 57/12 ถ.สขุุมวิท ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ 2

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 086-3028972

193.ห้างหุน้สว่นจ ากัด ไอ ที โซน ตึกคอมพัทยาใต้ ชั้น 3 ต.หนองปรือ 3

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-425558

194.ร้านEASTERN IT.COM 135/99 ชั้น 2 ห้อง 244 ต.ศรีราชา 1

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-328326

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

195.บริษัทยูโรเซยี เอส อาร์ โซลูชั่น 166/2 ม.3 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองประเวศ 2

จ ากัด(ไทยซมัซงุอิเล็กทรอนิกส ์จก.) เขตลาดกระบัง กทม.

โทรศัพท์ 038-320748

196.บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) 602 ม.11 ถ.สขุาภิบาล 8 ต.หนองขาม 1

จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 038-763080 ต่อ 532

197.ร้านอ๊อด เซอร์วิส 148/17 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 038-423020,0817824592

198.หจก.พี.พี.พัทยา คาร์ เซอร์วิส 5/24-25 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-702590-1

199.อู่ปราโมทย์ เซอร์วิส 27/5 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3

โทรศัพท์ 038-221254

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา



เขา้ศกึษา อบรม อ่ืน ๆ
ฝึกงาน จัดการเรยีนการสอนจัดการเรยีนการสอน ดูงาน เพ่ิมเติม
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนฯ

200.ประสงค์ การช่าง 39 ม.1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2

โทรศัพท์ 089-8201072

201.ร้าน เอือก เควส 225/478 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 1

จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 086-3220651

202.อู่ พ. การช่าง 1 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 038-241421,038-241131

203.อู่เอ้ียง การช่าง 310/2 ม.6 ต.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1

โทรศัพท์ 085-9771778

กิจกรรมทีร่ว่มกับสถานประกอบการ
จ านวนนักเรยีน/นักศกึษา

ช่ือสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศพัท์



 
 

 

ส่วนที่ 8 
  

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 



  
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

รายละเอียดที่ดิน  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 

วันเดือนป ี เลขท่ีโฉนดหรอื
เลขท่ีอาคาร 

รายการ จ านวน ราคา (บาท) หมายเหตุ 

11/12/2538 
11/12/2538 
11/12/2538 
11/12/2538 
11/12/2538 
11/12/2538 
18/8/2541 
22/12/2542 
6/2/2543 
24/4/2543 
18/10/2543 
2/7/2544 
 
 
5/6/2545 
25/3/2547 
11/12/2538 
14/9/2540 
11/12/2538 
1/8/2546 
28/9/2547 
17/7/2547 

41183/110 
ส.ค.- 96 
35604 
35606 
36404 
35401 

อ.ป.40 – 02 
39010 
กข.1200 

- 
- 
- 
 
 
- 

46201 
36002 

- 
36001 
40001 

- 
48A03 

ที่ดินเช่ารายปี ปีละ 39,120.00 บาท 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
อาคารส านักงานหอประชุม  
อาคารโรงฝึกงาน 3.4  
บ้านพักครู 6 หน่วย 
บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7 – 8 
อาคารห้องสมุด 
ถนนคอนกรีตหนา 12 ซม. 
อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน อาคาร 6 
ถนนคอนกรีตหนา 12 ซม. 
กั้นห้องปฏิบัตกิารอาคารฝึกงาน 
ถนนคอนกรีตหนา 12 ซม. สัญญาพร้อม
ทายรองพื้นบนอัดแน่น 0.30 ม. และ
ลูกรังอัดแน่น 0.33 
ปรับปรุงก้ันห้องอาคารฝึกงาน 
อาคารศูนย์วิทยบริการ 
ห้องน้ าห้องสว้ม 
เสาธง 
บ้านนักการภารโรง 2 หน่วย 
สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน 
ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 
อาคารกีฬาเอนกประสงค ์
รวมทั้งสิน้ 

35 ไร ่
1 หลัง 
1 หลัง 
2 หลัง 
2 หลัง  
1 หลัง 
1 หลัง 

1500 ตร.ม. 
 

1500 ตร.ม. 
 

2000 ตร.ม. 
 
 
 
 

2 หลัง 
1 เสา 
3 หลัง 

 
1 หลัง 
1 หลัง 

- 
9,351,000.00 
4,628,003.00 
5,101,010.00 
2,927,078.00 
386,215.00 

1,689,600.00 
640,000.00 

20,000,000.00 
489,641.42 
170,000.00 
781,528.00 

 
 

1,138,000.00 
7,900,000.00 
180,540.00 
103,000.00 
583,164.00 
221,034.36 

1,999,000.00 
4,750,000.00 
63,038,813.78 

 

 



  

1. อาคารหอประชุม 1ชั้น/ชัน้ลอย พื้นที ่960 ตร.ม. แบบเลขท่ี 35604 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 1920 ตร.ม. แบบเลขท่ี 35301 
3. อาคารเรียน 1 ช้ัน พื้นที่ 320 ตร.ม. อาคารชั่วคราว รับบริจาค 
4. อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น พื้นที่ 1368 ตร.ม. แบบเลขที่ 
5. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารพละ) 1 ชั้น พื้นที่ 800 ตร.ม. แบบเลขท่ี 
6. อาคารโรงฝึกงาน 1 ช้ัน/ชัน้ลอย พ้ืนท่ี 480 ตร.ม. 2หลัง  แบบเลขที่ 35606 
7. อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน พืน้ท่ี 400 ตร.ม. แบบเลขท่ี กช.1200 
8. ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 
9. แปลงฟาร์มปลกูพืชไร้ดิน 
10. อาคารโรงอาหารชั่วคราว 
11. โรงจอดรถจักรยานยนต ์
12. อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8  2 ช้ัน แบบเลขท่ี 35401 
13. อาคารบ้านพักครูเรือนแถว 2 ช้ัน 6 หน่วย 2 หลัง แบบเลขท่ี 36404 
14. อาคารบ้านพักภารโรง 1 ช้ัน 2 หน่วย 3 หลัง แบบเลขท่ี 36001 
15. ลานเอนกประสงค ์
16. สระน้้า 
17. อาคารพัสดุ ช่ัวคราว 
18. อาคารส้านักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา 1 ช้ัน พืน้ท่ี 112 ตร.ม. อบจ.บริจาค 
19. อาคารงานปกครอง 
20. โรงจอดรถยนต ์
21. อาคารห้องน้้า – ส้วม 2 หลัง  แบบเลขที่ 36002 
22. ศาลากลางสระน้้า 
 แผนผัง วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

นายธนรัตน์  ทองหยัด  ผู้เขียน 2551 



 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ปีการศึกษา 2551 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีเนื้อที ่35 ไร่  
                                                  1. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน  

      ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 

       ขนาดอาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
       ก่อสร้าง  ปี  พ.ศ. 2537 
       การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

                                                        2. อาคารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
      ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 

          ขนาดอาคาร กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
          ก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2537 
       การใชง้าน  ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
           

 

 

 

                                                        

                   3.   อาคารเรียนพาณชิยกรรม 
       ลักษณะอาคาร ตึก 4 ชั้น 20 หอ้ง 
       ขนาดอาคาร  กว้าง 48 เมตร ยาว 10 เมตร 
       ก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2537 
       การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฎ/ีปฏิบัติการ 
 
 



 
                                                                                  4. อาคารหอประชมุ 

         ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
         ขนาดอาคาร กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
          ก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2537 
          การใช้งาน  หอประชุม ฝ่ายกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 5 . อาคารแผนกวิชาช่างยนต์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างไฟฟา้ 
        ลักษณะอาคาร ตึก 4 ชั้น  40 ห้อง 
        ขนาดอาคาร กว้าง 50 เมตร ยาว 20 เมตร 
        ก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2541 
        การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ  
 

 
 
 
 
                                                                                   6.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคารวทิยบริการ) 

        ลักษณะอาคาร ตึก 4 ชั้น 8 หอ้ง 
        ขนาดอาคาร กว้าง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
        ก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2544 
        การใช้งาน  ห้องปฏิบัติการ 
   
      
             

     



 
 

                 7. อาคารบ้านพักครู 2 หลัง   
       ลักษณะอาคาร  ตึก  2 ชั้น 2 คหูา  48 ห้อง  
       ขนาดอาคาร  กว้าง 11 เมตร ยาว 27 เมตร  
        ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2544 
       การใช้งาน  บ้านพักครู – อาจารย ์
 
 

 
 
 
 
 

                   8. อาคารพัสดุกลาง    
         ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
         ขนาดอาคาร กว้าง 42 เมตร ยาว 12 เมตร 
         ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2544 
         การใช้งาน  ส านักงานพัสดุกลาง 
 
 

 
 
 

 
 

                     9. อาคารการโรงแรมและการท่องเท่ียว       
              ลักษณะอาคาร       คอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น 
              ขนาดอาคาร       กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร 
               ก่อสร้าง       ปี พ.ศ. 2541 
               การใช้งาน       ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 9 

    ข้อมูลทางสังคม 

 

 



  
 

 

 

 

 

  

 

 
 

ทะเลงาม LAND OF BEAUTIFUL SEA 
 

  

  
ข้าวหลามอร่อย DILICOUS KHAOLAM 

  

 
  

อ้อยหวาน SWEET SUGAR CANE 
  

  
 

จักสานดี GOOD BASKETRY 
  

 
 

ประเพณีวิ่งควาย THE BUFFALO RACING FESTIVAL 
 

ค ำขวัญจังหวัดชลบุรี 



  

ชลบุรี 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี ประเพณี ประเพณวีิ่งความ  “ นี่คือค าขวัญของจังหวัด
ชลบุรี ส่วนประวัตต่างๆ ของชลบุรีไม่ว่าเป็นที่ตัง้และอาณาเขต , เขตการปกครอง, อาชีพความเป็นมา 
และประเพณนีั้นได้อ้างอิงมาจากหนังสือ  “ จากชลบุรีถึงสีชัง ”    ของกรมวิชาการกระทรวงการศกึษา 
ตราประจ าจังหวัดชลบุรี จะเป็นรูป ภูเขาอยู่ริมทะเล ซึ่งภเูขานั้นหมายถึงเขาสามมุข ซึ่งเขาสามมุขนั้น
เป็นที่นับถือกนัของชาวประมง   เพราะถอืง่าสามารถคุ้มครองให้ตน   รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ ได้ ซึ่ง
อาชีพประมงนั้นเป็นอาชีพหลักของชาวเมืองมาแต่โบราณ ส่วนทะเลนั้นคือ หาดบางแสน ซึ่งเปน็สถานที่
ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชลบุรีมาช้านาน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวดัชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของประเทศหรือชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย 
ระหว่างเส้นรุง้ที่ 12- 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 – 102    องศาตะวันออกอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ฯ ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงสายสุขุมวิทประมาณ 65 กิโลเมตร มีเนนิ้อที่
ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,968,107 ไร ่

 
มีอาณาเขติดต่อหับจังหวัดใกล้เคยีงดังนี้ 
ทิศเหนือ 
เขตอ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม และกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์ ติดต่อกบั จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้
เขตอ าเภอสัตหีบและอ าบางละมุงติดต่อกบัจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก 
เขตอ าเภอบ่อทองและอ าเภอหนองใหญ่ติดต่อกับจังหัดฉะเชิงเทรา จนัทบุรี และระยอง 
ทิศตะวันตก 
เขตอ าเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา เกาะสีชัง และบางละมุง ตดิต่อทะเลฝั่งตะวนัออกของอ่าวไทยภูมิประเทศ 
จังหวดัชลบุรี มีภูมิเขาทอดยาวอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัด เป็นแนวยาวจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนอืไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นรายสลับเนินเขา และที่ราบชายฝั่งทะเลตอนเหนือเป็นที่
ราบเหมาะแก่การกสิกรรม  ทิศตะวันออกและทิศใต้ เดิมเป็นผ่าพื้นทีลุ่่มดอน  แต่ปจัจุบันเปลี่ยนสภาพจาก
ป่าไม้เป้ฯที่โล่งเตียนใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  ที่ส าคัญ   ได้แก่  อ้อย     มันส าปะหลัง ข้าว สับประรด 
ยางพารา และมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจะพบแหล่งเพาะปลูกเกือบทุกอ าเภอ    มีชายฝั่งทะเลและหาดทราย
สวยงาม เหมาะแกการท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจบางแห่ง  เช่น ชายหาดบางแสน พทัยา เป็นตน้  ลักษณะ
ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายยกเวน้บางส่วนของอ าเภอพนัสนิคม และส่วนใหญ่ของอ าเภอพานทอง จะ
เป็นดินเหนยีวดินตะกอน  แหล่งน้ าธรรมชาติมีน้อยจงึเกิดปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าประกอบกับการบุก
รุกกแผ้วถางผา่สงวนแห่งชาติท าให้พื้นที่มคีวามอุดมสมบูรณ์เกิดปัญาหาดินเสื่อมโทรมจากการท าไร่มัน
ส าปะหลัง  และไร่อ้อย 



  
 

ภูมิอำกำศ 
 ภูมิอากาศ  โดยทัว่ไปของจงัหวัดชลบุรีอยู่ใสภาพไม่ร้อนจัดและไมห่นาวจดั กล่าวคือในฤดูร้อน
ร้อนอากาศไมร่้อนจัด  ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมากนักมีฝนสลับกับแห้งแล้ง บริเวณภูเขามฝีนตก
มากกว่าบริเวณใกล้ชายทะเล  การที่สภาพอากาศโดยเฉล่ียทั้งปีของจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับปานกลาง  
เป็นเพราะที่ตัง้ของจังหวัดชลบุรีอยู่ชายทะเลตะวันออกของอ่าวไทยและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวนัตก
อยู่ติดกับทะเลมีความยาวถึง 160 กิโลเมตร 
 

ประวัติ 
 ยุคแรก 
 การค้นพบแหล่งโบราณคดีที่โคกพนมดี  อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี ในพ.ศ. 2522     ตลอดจน 
ร่องรอยของชุมชนโบราณกอ่นสมัยประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นชุมชนที่พึ่งพาอาหารจากทะเลเป็นส าคัญ
รวมทั้งโครงกระดูกมนุษยจ์ านวน  173  โครงและวัตถุโบราณเช่น  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าจากหินขัด
เครื่องป้ันดินเผาท่ีมีรูปลายแบบเชือกทาบ  เครื่องประดับลูกปัดและเปลือกหอย  และหินมีค่าท าให้ทราบ
ว่าชลบุรีเป็นดนิแดนที่มีผู้อาศัยตั้งแต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์  หรือตั้งแต่ยุคหินใหมแ่ล้ว  ชุมชะนีที่มีการ
พัฒนาเป็นเมืองส าคัญในประวัติยุคแรก ๆ  ของจังหวัดชลบุรี ได้แก ่ เมือง  พระรถ  เมืองพญาเร่ และเมือง
ศรีพโล 
เมืองพระรถ   
 เป็นชุมชนเมืองโบราณตั้งอยู่ตรงหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  ในปัจจุบัน  เปน็เมือง 
ขนาดใหญ่ต้ังอยู่ระหว่างที่สูงและที่รุ่มบรรจบกันลักษณะเมืองเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้ามุมมน   มีคัดดินคูน้ า
ล้อมรอบ   มีสระน้ าอยูภ่ายในตัวเมือง  บริเวณตวัเมืองเปน็แหล่งที่เหมาะสมแก่กาเพาะปลูกข้าวแบบทดน้ า
มีล าน้ าไหลผ่านหลายสายท าให้เมืองพระรถเป็นศูนย์กลางของกรคมนาคมของท้องถ่ินนักโบราณคดีเชื่อ
ว่าเมืองพระรถเป็นเมืองในสมัยทวารวดี   (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 -16 )  และเจริญสืบเนื่องมาจากสมัย
ลพบุรี  (พุทธศตวรรษที่ 17 – 18)  เมืองพระเมรีต านานที่เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เรือง
พระรถ – เมรี  ซึ่งเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่อาศัยเหตุการณ์และภูมปิระเทศสมัยนั้นเป็นโครงเรื่อง  เป็น
เรื่องทีร่ากฎอยู่ในหนังสือปญัญาชาดกและเป็นบทละครนอกสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวบรมโกศแห่งกรุง
ศรรอยุธยา   โบราณสถานที่พบที่เมืองพระรถ   ได้แก่ร่องรอยของผังเมืองและเนินพระธาต ุ  ส่วน
โบราณวัตถุได้แก่เครื่องป้ันดินเผาพร้อมทัง้เศษเปลือกหอยแครง  ชิน้ส่วนของพระนารายสวมหมวกแขก  
พระพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปรก หินบดหยาบ กังสดาล และแท่นพระพุทธรูปท าด้วยหินขนาดใหญ ่
โบราณวัตถุชิน้เล็ก ๆ ได้แก่พระพุทธรูปส าริดแบบลพบุรี  พระพุทธของรูปแบบทวารวดี  เปน็
พระพุทธรูปปางประทับยืนเหนือตัวพระพนัสบดี  โบราณวัตถุที่พบเชื่อว่าเป็นของสมัยทวารวดีลงมาถึง
สมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษ ที่ 12-8) 
เมืองพญำเร ่



  
 ตั้งอยู่ทีต าบลบ่อทอง  อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี  ในปัจจุบันเป็นเมืองในสมยัทวารวดีเช่นเดียวกันตั้งอยู่
ในเขตที่สูง  ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองพระรถห่างกันประมาณ 32  กม.  ลักษณะก าแพงเมืองเป็น
รูปเสาเขที่หนึ่งไทย  เป็นรปูรี  2  ชัน้  คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอกทางด้านเหนือยงัเห็นได้
ชัดเจน  ส่วนด้านอื่นลบเลือนไปมากแล้วส่วนเมืองชัน้ในที่เป็นเมืองที่แท้จริงดีอยู่ เนื่องจากภายในเมือง
พญาเร่ไม่พบโคกเนินที่เป็นศาสนสถาน  รวมทั้งไม่ค่อยพบเศษเครื่องปั้นดินเผา  จึงมีผู้สันนิษฐานว่าเมือง
พญาเร่คงไม่ใช่เมืองที่อาศัยอยู่กันอย่างต่อเนื่อง   แต่คงเป็นเมืองชัว่คราวหรือเปน็เมืองที่อยู่บนเส้นทาง
ทหาร  ติดต่อทางบกระหว่างชลบุรีกับเมืองระยองในสมัยโบราณปัจจบุันชาวบ้านได้เข้าไปปลูกบา้นอาศัย
อยู่ในเมืองแห่งนี้หมดแล้ว 
เมืองศรีพโล 
 ตั้งอยู่ในเขต บา้นศรีพโล  ต.หนองไม้แดง   อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  ตวัเมืองตั้งอยู่บนเขาห่างจาก
เมืองพระรถประมาณ 20  กม. ต าแหน่งของเมืองอยู่ห่างจากทะเลประมาณ  700 ม.  รูปทรงของเมืองเป็น
รูปส่ีเหลี่ยม   เคยมีก าแพงดนิโอบรอบ แต่ปัจจุบันก าแพงนี้ถูกท าลายไปแล้ว  โบราณวัตถุที่พบที่เมืองศรีพ
โลคือพระพุทธรูปทองค าพระพุทธรูปส าริด ขัดทอง  จระเข้ปูน  เครื่องปั้นดินเผา  ซึ่งมีทั้งเคร่ืองปั้นดินเผา
ชนิดเคลือบของสุโขทัย  และเครื่องปั้นดนิเผาแบบจนีสมัยราชวงศ์เหม็ง  โดยเฉพาะที่วัดศรีพโล  ซึ่งตั้งอยู่
บนชายฝั่งทะเลได้พบเครื่องปั้นดินเผาจ านวนมาก เชน่  ประปุก ถ้วยชามเคลือบแบบสุโขทัยก าไรส าริด
ชามเคลือบบาง ๆ  ของญวนชนิดที่พบในเรือจมที่อ่าวไทย และขวานหินขัดจากหลักฐานโบราณวัตถุที่
ค้นพบตลอดเร่ืองเล่าขานในนิทานพื้นบ้านเรื่องเศรษฐีพโล  และตาอู่แพท าให้มีผู้สันนษฐานว่าเมอืงศรีพ
โลคงเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองอยู่สมัยอยุธยาตอนต้น      หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 20  และคงเป็น
ชุมชนเมืองที่เกี่ยวกับการค้าขายทางทะเล ประชาชนประกอบอาชีพ  ค้าขายทางเรือ มีการติดต่อคา้ขายกับ
ชุมชนใกล้เคียงและเป็นที่แวะจอดเรือส าเภาที่ไปมาค้าขายระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ปัจจุบัน
จากเมืองศรีพโล  แล้วในสมัยอยุธยาตอนต้นยังปรากฏเมืองปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ และเมืองบางละ
มุงขึ้นด้วย  นกัโบราณคดีให้ความเห็นว่าทั้งสามเมืองนี้คงเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังเมืองศรีพโล จึงท า
ให้เมืองศรีพโลไม่เหมาะเปน็เมืองท่าอีกตอ่ไปการค้าขายและความเจริญของชุมชนเมืองศรีโลจึงได้ขยาย
ไปทางใต้  คือเมืองบางปลาสร้อยซึ่งมีท าเลดีกว่าชุมชนเมืองบางปลาสร้อยจึงสร้อยจึงเจริญขึ้นแทนเมือง
ศรีพโล  (มีผู้สันนิฐานว่าเมืองปลาสร้อยคือชื่อเดิมของ อ.เมืองชลบุรี ทั้งนี้เพราะ อ.เมืองชลบุรีตั้งอยู่ที่ ต.
บางปลาสร้อย) 
ชลบุรีสมัยอยธุยำ 
 เรื่องราวของ จ.ชลบุรี  ได้ปรากฏเป็นคร้ังแรกในสมยัอยุธยา  โดยปรากฏอยู่ในพงศวดารสมัย
อยุธยา ดังเนี้อ   เมื่อ พ.ศ. 1927-1929  ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามเมศวร  กองทัพกัมพูชาได้ยกพลมาถึง
ชลบุรี  และกวาดต้อนครอบครัวชาวชลบรุี  และเมืองจันทบุรี ประมาณ  6000-7000  คนไปเมืองกัมพูชา  
และในปี พ.ศ. 2230 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทหารกัมพูชาได้ยกทัพมากวาดต้อนครอบครัว
ชาวชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากเหตุการณ์ทัง้สองครั้งแล้ว  ได้เกิดเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับชลบุรีอีก  กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2309  เมือกองทัพพม่าได้ปิดล้อมกรงุศรีอยุธยากรมหมื่นเทพพิพธิซ่ึงเป็น
พระจ้าลูกเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและถูกเนรเทศไปลังกาได้กลับมาเกลีย้กล่อมรวบรวมชาย
ฉกรรณ์ทางหวัเมือง ด้านตะวันออก    ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบรุ ี  



  
เข้าร่วมเป็นกองทัพ อ้างว่าจะยกไปชว่ยกรุงศรีอยุธยารบพม่า  ชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าเป็น
กองทัพของการหมื่นเทพพิพธิเป็นจ านวนมากจนชลบุรีแทบกลายเป็นเมืองร้าง  กองทัพของกราหมื่นเทพ
พิพิธเป็นจ านวนมากจนชลบุรีแทบกลายเป็นเมืองร้าง  กองทัพของกรมหมื่นเทพพพิิธรวบรวมไพล่พลได้
ประมาณ 2000 คน 
ยกไปตั้งมัน่ทีป่ราจีนบุรี  แล้วจึงมีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเด็จพระเจ้าเอกทัศน์  ณ.  กรุงศรี
อยุธยาขออาสาช่วยป้องกันพระนครแต่พระเจ้าเอกทัศน ์ ทรงด าริว่ากรมหมื่นเทพพิพิธเป็นการท าผิดกฎ
มนเทียรบาลจงึโปรดเกล้าให้ยกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปปราบกรมหมื่นเทพพิพธิ  และเกิดการต่อสู้
จนย่อยยับไปทั้งส่องฝ่าย  จากนั้นพม่าไดส้่งกองทัพออกไปโจมตีกองทัพกรรมหมื่นเทพพิพิธ  ซึ่งบอบช้ า
อยู่แล้วจนแตกกระจายไป  เหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้เมทองฉะเชิงเทราและชลบุรีกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะ
หนึ่ง 
ชลบุรีสมัยธนบุร ี
 พระยาวชิรปราการ  เจ้าเมืองก าแพงเพชรหรือพระยาตาก ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช    ในครั้งนั้นได้ถูกเกณฑ์เข้ามารักษาพระนครกรุงศรีอยุธยาได้พาพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมของ
กองทัพพม่าไปทางทัศตะวนัออกมุ่งหน้ามาทางชลบุรี  แต่เนื่องขณะนั้นชลบุรียังเป็นเมืองร้างพระยา 
วชิรปราการจงึยกกองทพัผ่านไปยังเมืองระยอง      เจ้าเมืองระยองไดอ้อกมาต้อนรับกองทัพของพระยาว
ชิรปราการที่ ต.ท่าประดู่ แล้วน ากองทัพไปพัดทีว่ัดลุ่ม  (วัดพิชยัสงครามในเมืองระยอง)  แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการเมืองประกอบด้วย  หลวงพลแสนหาญ  ขุนรามขุนจ่าเมือง  หมื่นซอ่ง และนายทองอยู่นก
เล็ก ไม่ยอมออ่นน้อมต่อพระยาวชิรปราการ  จึงแตกพา่ยไป หลังจากพ่ายแพ้การตอ่สู้ท่ีเมืองระยองแล้ว  
นายทองอยู่  นกเล็ก   ได้พาพรรคพวกกลับไปตั้งมั่นที่เมืองบางปลาสร้อย (ชลบุรี)  และซ่องสุมผู้คนกับกีด
ขวางผู้ที่จะรว่มมือกับ พระยาวชิรปราการ  และประพฤติตนเป็นพาลก่อความเดือนร้อนให้แก่ชาวเมือง
ชลบุรีโดยทั่วไป  พระยาวชปิราการ ได้ทราบข่าวความประพฤติของนายทองอยู่  นกเล็ก   เกรงว่าหากป
ลอยไว้อาจเกิดภัยแก่บ้านเมือง  จึงได้ยกกองทัพจากเมืองระยองมาตั้งมั่นที่วัดหลวงเกรงว่าหากหากปล่อย
ไว้อาจเกิดภัยแก่บ้านเมือง   จึงได้ยกกองทัพจากเมืองระยองมาตั้งมั่นที่วัดหลวงห่างจากชลบุรปีระมาณ  
100  เส้น  แล้วส่งคนไปเกล้ียกล่อมนายทองอยู่  นกเลก็  จึงยอมอ่อนน้อมพระยาวชิรปราการพระยาวชิร
ปราการจึงไดแ้ต่งตั้งให้นายทองอยู่เป็นพระยาอนุราฎบุรศีรีมหาสมุทรครองเมืองชลบุรีต่อไป  หลังจาก
นายทองอยู่ไดเ้ป็นเจ้าเมืองชลบุรีแล้ว  ในระยะแรกดูแลบ้านเมืองดว้ยความขยันขนัแข็ง  แต่ต่อมาได้ไป
คบพวกโจรสลัดทะเลที่ระบาดอยู่ในแขวงเมืองชลบุรีทางทิศตะวันออก  และคอยขัดขวางผู้ที่จะเข้าไปเป็น
พรรคพวกต่อพระยาวชิรปราการอีก  เมื่อพระยาวชิรปราการได้เคล่ือนกองทัพเรือจากจันทบุรีไปกองกู้
กรุงศรีอยุธยา  ขณะมาถึงเมืองชลบุรี  ได้ทราบข่าวว่านายทองอยู่ประพฤติตนเปน็พาลดังเดิมจังให้ปลด
นายทองยู่กับพรรคพวกออกจากต าแหน่ง       ในปลายสมัยกรุงธนบรุีสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  ได้
ทรงแต่งตั้งบุตรพระยาจักรี (หมุด)  เป็นพระชลบุร ี
ชลบุรีสมัยรัตนโกสินทร ์     
 พระชลบุรี  (หวัง  สมุทรานนท์)   ซึ่งได้รบัแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาเมืองชลบุรีตั้งแต่ปลายสมัยธนบรุี  
ต่อมาได้รับเล่ือนยศเป็นพระยาวังสัน  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชตระกูลส
มุทรานนท์ไดป้กครองเมืองชลบุรีเรื่อยมาจนถึงช่วงการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้า



  
เจ้าอยู่หัวในสมัยรัตนโกสินทร์   พระมหากษัตรยิ์หลายพระองค์ได้มสี่วนเกี่ยวข้องกับชลบุรี  ในเรื่อง
ส าคัญหลาย ๆ เร่ืองดังนี ้
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรตั้งเมืองพนัสนิคม  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีชาวนครเวียงจันทร์  คือพระอินทอาษา  ได้พา
ครอบครัวชาวเวียงจันทร์  (ที่ไม่เข้ากับเจ้าอนุวงศ์)   เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ  ให้พระอินทอาษา  และครอบครัวลาว  ออกมาตั้งภูล าเนาอยู่ระหว่างเมืองชลบุรี
กับฉะเชิงเทรา    จากความขยันขนัแข็งรู้จักสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นของพระอินทอาษาและ
ครอบครัวพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงเห็นสมควรให้ยกหมู่บ้านในต าบลต่างๆ รวมทั้งเมือง
พระรถด้วยขึ้นเป็นเมืองในปี พ.ศ. 2371 เรียกว่า  “ เมืองพนัสนิคม”        และโปรดเกล้าฯ   ให้พระอินท
อาษาเป็นผู้ส าเร็จราชการเมือง  เชื้อสายของพระอินทอาษา  (ตน้ตะก๔ลทุมมานนท์)  ได้รับต าแหน่ง
ผู้ส าเร็จราชการเมืองพนัสนคิมต่อเนื่องมา  จนถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอย่฿หัวกับกำรสร้ำงท่ำจอดเรือและ “อำศรัยสถำน”  ที่อ่ำงศิลำ   
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  นับตั้งแตพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตน้มา  ชลบุรี
ได้รับความสนใจจากผู้ครองประเทศตลอด   จนชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก  ซึ่งอาจเป็นเพราะนโยบาย
เปิดประเทศเปน็ของไทย  จึงท าให้มีโอกาสติดต่อกับต่างประเทศมากขึน้  เนื่องจากชลบุรีมีที่พักเหมาะแก่
การจอดเรือไปมาค้าขาย  และเป็นเมืองชายทะเลทีม่ีอากาศดีอยูไ่มไกลจากกรุงเทพสามารถเดินทางได้
โดยสะดวก  ชลบุรีจึงกลายเป็นที่พักตากอากาศพักฟื้นผู้ป่วยทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศและชน
ชั้นสูงของไทย  โดยเฉพาะอ่างศิลาได้กลายเป็นสานที่ที่มีความส าคัญในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  
กล่าวคือนอกจากจะเป็นที่พกัตากอากาศที่โปรดปราณของพระองค์  และยังเป็นสถานที่ตากอากาศและพัก
ฟื้นที่ได้รับความนิยมจากชนช้ันสูงของไทยตลอดจนชาวต่างประเทศซึ่งได้แก่  มิชชันนารีอเมริกันแล้วยัง
มี สะพานหิน  ซึ่งได้รับการสร้างในสมัยพระองค์เพื่อช่วยให้เรือจอดเทยีบท่าได้สะดวกขึ้นด้วย  
นอกจากนั้นยังมีผู้สร้างตึกขึ้นที่อ่างศิลาเพือ่เป็นที่พักของผู้ทรงพระประชวรมากขึน้จึงต้องเสด็จมาพักแรม
บนเกาะสีชัง   โดยตั้งกระโจมพักอยู่ใตต้้นมะขามใกล้เรือนที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธ   ในครั้งนัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ  ได้เสด็จพระราชด าเนินมาประทับที่เกาะสีชัง
ด้วยเป็นเวลา   
16  วัน   จึงทรงพระราชด าริให้สร้าง   พระอารามขึ้นใหม่  ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางค
นิมิตร  ในปี พ.ศ. 2432  ในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าฯ ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกที่เกาะสีชังจ านวน 3  หลัง  เพื่อใช้เป็นที่พักของ
ผู้ป่วย และได้พระราชทานนามตึกทั้งสาม 3 หลังดังนี้  เพื่อใช้เป็นที่พักของป่วย และได้ทรงบริจาค
พระราชทานนามตึกทั้ง 3 หลังดังนี้  ตึกที่อยู่ริมหาด  “ตึกวัฒนาตึกหลังกลม”  ตึกผ่างศรี “และตึกหลังยาว”  
ตึกหลังยาาวตักอ าภิรมณ”์   ในปี พ.ศ. 2434  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ  ได้เสด็จมาแปร
พระราชฐานทีเ่กาะสีชังหลายครั้ง  ครั้งละนาน ๆ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ  
(กรมหลวงนครนครราชสีมา)  ซึ่งยังทรงพระเยาว์ทรงพระประชวรไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ใน
ระยะเวลาสั้น ๆ จ าเป็นต้องประทับที่เกาะสีชังเป็นเวลาแรมปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ  จึงทรง
พระโปรดเกลา้ฯ  ให้สร้างค่ายหลวงที่ประทับและขดุบ่อใหญ่ส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้สอยพระราชทาน



  
นามว่า  “บ่ออัษฎรางค”์ ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ  ต้องเสด็จพระราชด าเนินมา
ประทับที่เกาะสีชังอีก  เนื่องจากพระเจ้าลูกยาเธอ 
 

เขตกำรปกครอง 
จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  10  อ ำเภอ กับอีก 1 กิ่งอ ำเภอ  ดังนี้ 
1.   อ ำเภอเมือง 

เดิมชื่อว่า  อ าเภอบางปลาสร้อย   ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอ าเภอเมืองชลบุรีในปี  พ.ศ. 2481  มีพื้นที่
ประมาณ  225  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนนิเขา  พื้นที่อดุมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูกทั้งการท านาและการท าสวนสร้างชื่อเสียงให้ 
จังหวดัชลบุรีมาช้านาน 
 
2.   อ ำเภอพนสันิคม 
 เดิมคือเมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด  แต่เคยเปน็
เมืองที่รุงเรืองมาก่อนในปี พ.ศ. 2371   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้
เป็นเมืองเรียกว่า  เมืองพนัสนิคม  และในปี  พ.ศ. 2440   สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
มีการปฏิบัติรูปการครองส่วนภูมภิาคใหม่  จึงโปรดเกล้า ฯ ให้เมืองพนัสนิคมเปน็อ าเภออยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของจังหวดัชลบุรี  มาจนถึงปัจจุบันอ าเภอพนัสนิคม  อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี  22   กิโลเมตร  
มีพื้นที่ประมาณ  572  ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าปละที่ราบเหมาะแก่การท านาและท าไร่  
พลเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย  ท าสวนเงาะ  ทะเรียน  เลี้ยงเป็ด  ไก่ หมู โค กระบือ ท า
การประมง  และเหมืองแร ่
3.  อ ำเภอพำนทอง  
 เดิมชื่อว่าอ าเภอท่าตะกูด  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอ าเภอพานทองในปี พ.ศ. 2451  มีพื้นที่ประมาณ  
180  ตางรางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม    เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และพืชล้มลุก
พลเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  นอกจากนั้นมีการปศุสัตว์  และการอุตสาหกรรม 
4.  อ ำเภอบ้ำนบึง 
 มีเนื้อที่ประมาณ  646  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีส่วนน้อยที่เป็น
ภูเขาพื้นที่ทัว่ไปเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรพลเมืองส่วนใหญ่ของอ าเภอบ้านบึง 
ประกอบอาชพีท าไร่  ท านา  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น  โรงงานผลิต  
น้ าตาลทรายขาว  โรงงานแป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น 
5.   อ ำเภอหนองใหญ ่
 มีเนื้อที่ประมาณ  334  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงสลับกับที่ราบ  มี๓เขากั้น
อยู่  3  ด้าน  เปน็เขตแดน  พลเมืองส่วนใหญ่อาชีพท าไร่  ท าสวนยางพารา 
6.  อ ำเภอศรีรำชำ 



  
 ต้ังอยู่ทางทิศตะวนัออกของอ่าวไทย  มพีืน้ที่ประมาณ  643  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะพืน้ที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ลาดเนิน  มภีูเขาเล็ก ๆ   กระจายอยู่ทัว่ไป  เหมาะแก่การเกษตร  มีที่ราบลุ่ม  ท านาได้เป็น
บางส่วน มีฝนตกชุก อากาศอบอุ่นตลอดป ี
7.  อ ำเภอบำงละมุง 
 มีพื้นที่ประมาณ  727  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบต่ ามี๓เขาเล็ก ๆ 
กระจายอยูห่ลายแห่งเหมาะแก่การปลูกพชืไร่  ทิศใต้เปน็ทะเล  มีเกาะต่าง ๆ  กระจายอยู่ทัว่ไป คือ เกาะ
ล้าน เกาะไผ่  และเกาะสาก 
8.  อ ำเภอสัตหีบ 
 มีพื้นที่ประมาณ  348  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาติดทะเลริม
อ่าวไทย เหมาะแกก่ารท าไร ่
9.  อ ำเภอบ่อทอง 
 มีพื้นที่ประมาณ  894  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวนัออกของอ าเภอบ่อทอง
เป็นที่ราบสูงปกคลุมด้วยภูเขา  เนินดิน  และป่าไม้  เป็นแห่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร  พื้นที่ตอนเหนอืและ
ตอนใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกบัทิศตะวันออก  ส่วนตอนกลางวันเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 
10.  อ ำเภอเกำะสีชัง 
 เป็นเกาะใหญ่อยู่ตรงข้ามกับอ าเภอศรีราชา  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสุมทร
ปราการ ต่อมาได้โอนมาอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี และเป็นอ าเภอเกาะสีชัง
เมื่อปี พ.ศ. 2537  มีพื้นที่ประมาณ  18  ตารางกิโลเมตร  มีเกาะใหญ่น้อยเป็นบรวิารอีก 8 เกาะ  ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นหนิโขด  มีท่าราบเป็นส่วนน้อย 
 
 
 
 
11.  กิ่งอ ำเภอเกำะจันทร ์
 มีพื้นที่ประมาณ  179  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา  เดิมอยู่ในเขต
การปกครองของอ าเภอพนัสนิคมแยกเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อป ี พ.ศ. 2540  พลเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ท า
สวน 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติจังหวัดชลบุรี 
ดิน 
 ลักษณะดินในจังหวดัชลบุรีแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ ดินนา ดินไร่ (ดินปนทราย)  ดินตื้นและ
ดินทราย นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งมปีระมาณ ร้อยละ 15 ของพื้นที่หวัด 
ป่ำไม ้
 จังหวดัชลบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 แห่ง ดังนี้ 



  
ป่ำสงวนแห่งชำต ิ
 มีเนื้อที่ทั้งส้ินประมาณ  906,396 ไร่  ประกอบด้วย 
1.  ป่ำเขำเขียว 
 มีเนื้อที่ประมาณ  55,625  ไร ่ อยู่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี  และ อ าเภอศรีราชา 
2.  ป่ำท่ำบุญม ี- บ่อทอง 
 มีเนื้อที่ประมาณ 107,625  ไร่  อยู่ในเขตอ าเภอพนัสนิคม  และ อ าเภอบอ่ทอง 
 
3.  ป่ำคลองตะเคียน 
 มีเนื้อที่ประมาณ 376,750  ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอบ่อทอง 
4.  ป่ำแดง - ป่ำชุมนุมกลำง 
 มีเนื้อที่ประมาณ 160,062  ไร่  อยู่ในเขตอ าเภอบ้านบึง 
5.  ป่ำเขำชมภ ู
 มีเนื้อที่ประมาณ 28,589  ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอบ้านบึง และอ าเภอศรีราชา 
6.  ป่ำเขำพ ุ
 มีเนื้อที่ประมาณ  5,482 ไร่  อยู่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอศรีราชา 
7.  ป่ำเขำดินดำด - ป่ำเขำไผ ่
 มีเนื้อที่ประมาณ  2,215  ไร่  อยู่ในเขตอ าบา้นบึง 
8.  ป่ำบำงละมุง 
 มีเนื้อที่ประมาณ  103,075  ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง 
9.  ป่ำเขำเรือนแตก 
 มีเนื้อที่ประมาณ  1,500 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอบ้านบึง 
เขตรักษำพันธุส์ัตว์ป่ำ 
 ได้แก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาเขียว – เขาชมพู่ มีเนื้อที่ประมาณ 90,437.5 ไร่ 
โครงกำรสัมปทำน 
 ได้แก่ ป่าโครงการไม้กระยาเลยอยู่ในท้องท่ี  อ าเภอบ้านบึงและอ าเภอพนัสนิคม  มีเนื้อที่ประมาฯ  
528,580  ไร่  ปัจจุบันในระหวา่งการปิดการท าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือท่ีวนัท่ี 9  มกราคม 2522 
แหล่งน้ ำ 
 จังหวดัชลบุรีมีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งชลประทาน  แหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วยลุ่มน้ า
บางประกง  มลี าน้ าส าคัญ 2 สายคือ คลองหลวง ซึ่งมีต้นน้ าใน  อ าเภอพนัสนิคม  และ ห้วยคลองใหญ่ ใน 
อ าเภอบ้านบึง แหล่งน้ าที่ส าคัญของชลบุรีคือ คือ คลองประแสร์  คลองหลวง คลองพานทอง  และคลอง
บางพระจังหวดัชลบุรีปริมาณน้ าไม่ค่อยเพียงพอส าหรับน าไปใช่ในกจิการต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ
ของดินเป็นดนิทรายและดนิร่วนปนทราย  ท าให้เก็บกักน้ าในดินได้น้อยประกอบกับจังหวัดชลบุรีมี
ปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวดัอื่น ๆ ในภูมภิาคนี้  รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
ชลประทานก็ท าได้ล าบาก  นอกจากนั้นความเจริญของชุมชนการทอ่งเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง 



  
เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ปริมาณน้ าของจังหวัดชลบุรีไม่ค่อยเพียงพอ  ปัจจุบันชลบุรีมีอ่าง
เก็บน้ าบางพระ  อ่างเก็บน้ าหนองค้อ  อ่างเก็บน้ ามาบประชัน  และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 5 แห่ง 
 
ปะกำรัง 
 กลุ่มปะการังทีส่ าคัญ พบได้บริเวณเกาะล้าน เกาะสาก เกาะครกใกล้พัทยา และแสมสาร 
แร่ 
 ปัจจุบันมีการท าเหมืองแร่เหล็ก  ในอ าเภอพนัสนิคม  และอ าเภอสัตหบี 
 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุร ี
หำดบำงแสน 
 อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียง  10  กิโลเมตร แยกจากถนนสุขุมวิทตรงหลักกิโลเมตรที่ 104 เข้า
ไป 3 กิโลเมตร  เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อย  ที่ต้องการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพยีงวันเดียว
หรือไปปิกนกิและเล่นน้ า 
เขำสำมมุข 
 เป็นเนินเขาเตีย้ ๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบา้นอ่างศิลาและหาดบางแสนไปตามถนนตดัเลียบริมหาด
บนยอดเขาเปน็ที่ประดษิฐานศาลเจ้าสามมุขซ่ึงเป็นเคารพสักการะของคนทั่วไป 
สถำบันวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ได้รับการพัฒนามาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเค็ม  โดยมีจุดประสงคท์ี่จะจัดตั้งเป็นศูนย์กลางของ
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
สวนสัตว์เปิดเขำเขียว 
 ดินแดงแห่งปา่ใกล้เมือง  ทีพ่รั่งพร้อมด้วยบรรยากาศและสัตว์ป่านานาพันธุ์ 
เกำะสีชัง   
 เกาะใหญ่กลางทะเล  อยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาประมาณ  12  กิโลเมตร  ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไป
เยือนเกาะสีชัง  อากาศบริสุทธ์ิเป็นที่เลื่องลือมานาน  มโีบราณ สถานที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางซึ่ง
เป็นพระราฐานซึ่งพระบาทสมเด็จพระดุจจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5  โปรดให้สร้างขึ้น 
สวนเสือศรีรำชำ 
 สวนสัตว์ทีเ่อกชนสร้างข้ึนเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ  อยู่ห่างจากชายหาดบางแสนประมาณ  20  
กิโลเมตร  ซึ่งเป็นที่รวมสรรพสัตว์นานาชนิด  และการแสดงโชว์หลายรูปแบบ  เชน่ โชว์พญาแมงป่อง  
โชว์จระเข้  การแข่งหมู่ โชว์  “Amazing Circus”  และการแสดงของสัตว์อีกมากมาย 
 
สวนนงนุช 
 เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก  ภายในสวนนอกจากจะประดับดว้ย
ไม้ดอกไม้ประดับนานาชาตแิล้ว  มีสัตว์หลาบชนิดให้ชม  ศูนย์รวมวัฒนธรรมแบบไทยมกีารแสดง
ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ



  
ฟำร์มจระเข้  สวนสัตว์ – รีสอร์ท  ชลบุรี (ฟำร์มจระเข้หนองใหญ่) 
 เป็นฟารม์จระเข้น้ าจืดบึงบอระเพ็ดที่ใหญท่ี่สุดในโลก  มีสัตว์ป่าไดส้ัมผัสความเพลิดเพลินตาม
ธรรมชาติ  นอกจากนี้ท่านยังได้รับความประทับใจกบัความร่มร่ืนของต้นไม้นานาชนิดและแหล่งน าอัน
อุดมสมบูรณ์ 
หำดจอมเทียน 
 เป็นหาดทรายขาวสะอาดและสงบเสงี่ยมอยู่ห่างจากพัทยาใต้แยกขวาจาก  ถ.สุขุมวิทตรง
กิโลเมตรที่ 150.5 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร  เป็นถนนเลียบชายหาดลงเล่นน้ าได ้
เกำะล้ำน 
 ตั้งอยู่ในแนวขนานกับหาดพัทยา  อยู่ห่างจากอ่าวระยะทาง 7.5 กิโลเมตร  มีหาดทรายขาวนวล
เม็ดทรายละเอยีดปะการังมากมาย บนเกาะมีสถานที่พักหลายแห่ง 
สวนสำธำรณะบำงเสร ่
 เปน็สวนสาธารณะชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยตน้ไม้มากมาย  ทางใต้ของบางเสร่เป็นอ่าว
น้ าลึกเหมาะแก่การตกปลา 
วัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร 
 เป็นพื้นที่โครงการตามพระราชด าริท้ังหมด 2,500 ไร่  แยกซ้ายทีก่ิโลเมตร  160 บน  ถนนสุขุมวิท
ก่อนถึงสวนนงนุช  เข้าไปอกีประมาณ 5 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดมเีจดยแ์ละพุทธสถานงดงามมาก 
 
 
เมืองจ ำลอง 
 เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจ าลองของปูชนียสถานโบราณที่ส าคัญ  เช่น  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
รวมอนุเสาวรยี์ประชาธิปไตย์  สะพานข้ามแม่น้ าแคว  สะพานพระราม 9  ประสาทหนิพิมาย 
หมู่บ้ำนช้ำง 
 จะโชว์ช้างประมาณ  15 - 20 เชือก  มีการเดินขบวนพาเหรดและโชว์การลากซุง เล่นฟุตบอลเป็น
ทีม ซ่ึงเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก 
สนำมกอล์ฟรำชนำวี (พลตูำหลวง) 
 ที่สัตหีบห่างจากพัทยาไปประมาณ 40 นาที  ลักษณะเด่น คือ มีเนื้อที่กว้างขวางแวดล้อมด้วยเนิน
เขา ป่าไม้เขียวขจี มีทะเลสาบขนาดใหญ่ และเห็นทวิทัศน์ท้องทะเล 
  

 
 
 
 



  

ตราประจ าจังหวัดชลบุร ี

 
รูปภูเขำอยู่ริมทะเล  

ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่ตั้งศาล เจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิข์องชาวชลบุรี ตลอด ถึง
ประชาชนทั่วไป ที่เคยเดินทางไปมาแถบนั้น เชื่อถือว่า ศาลเจ้าแม่สามมุข สามารถให้ความ คุ้มครองชาว
ชลบุรี และผู้ที่เคารพกราบไหว้ ให้พ้นจากภยันตรายตา่งๆ ได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับ
ปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงเป็นสถานที่ส าคัญ 

 
 

ธงประจ ำจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ดอกไม้ประจ ำจังหวัดชลบุรี 

 

ดอกประดู ่    ดอกไม้ประจ าจังหวดัชลบุรี ล าต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรืออรูป
เจดียเ์ตี้ย แผ่กว้างหนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนาออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สี
เหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อม ๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน – สิงหาคม 

 
 

 

 

 

  

  

    




