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เอกสารเลมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยงานศูนยขอมลูการศึกษาเพือ่อาชีพและตลาดแรงงาน วทิยาลัยการอาชีพ 

บางละมุง ซ่ึงคณะผูจัดทาํไดปรับลดขอมูลบางสวนและเพิ่มเติมสวนทีพ่ิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนใน
การเก็บบันทกึไวเปนหลักฐาน หรือ พื้นฐานในการคนควาตอไป 

ขอมูลที่ไดนํามาบรรจุไวมีทัง้หมด 9 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ขอมูล
บุคลากร ขอมูลนักเรียน-นักศึกษา ขอมูลหลักสูตรการเรียน ขอมูลงบประมาณการศกึษา ขอมูลอาคารสถานที่ 
ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลครุภัณฑและขอมูลทางสังคม ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดรับความอนุเคราะหจากงานตางๆ ที่
เปนเจาของเรือ่งทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ 

ศูนยขอมูลฯ วทิยาลัยการอาชีพบางละมุง ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล ทั้ง
แนะนําสิ่งที่จะเปนประโยชนในการจัดทําเอกสาร หวังวาขอมูลเหลานี้จะเปนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนากําหนด
ทิศทาง จัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาตไิดอยางถูกตองเหมาะสม และรวดเร็ว 

 
 

งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
ฝายแผนงานและความรวมมอื 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เปนสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไดดําเนินการและพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับดังนี้  
 พ.ศ. 2536   ไดรับประกาศจดัตั้งเปน วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ. 2537   เริ่มกอสรางอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2539   เปดรับนักเรียน นักศึกษา รุนแรก หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบ  
                   การเรียนปกติ  4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชาง  
                   อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาพาณิชยการ 
พ.ศ. 2540   เปดรับนักเรียน นักศึกษา อาชวีศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ   
                   (ปวช.)  2 สาขาวชิา คือ สาขาวิชาชางยนต และสาขาวิชาชางไฟฟา 
พ.ศ. 2542   เปดรับสมัครนักเรียน นักศกึษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                   รุนแรก  1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี) และเปดรับนักเรียน นักศกึษา   
                   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย) 
พ.ศ. 2543   เปดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และนักเรียน     
                  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนยีบตัร วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิม่ดังนี ้

       -  หลักสูตร ปวช.  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาคหกรรม  
                       (ผาและเครื่องแตงกาย) 

     -  หลักสูตร ปวส.  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชา  
         ชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาพณชิยการ (คอมพวิเตอรธุรกิจ) และ (การตลาด)  

 พ.ศ.2545   เปดสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ระดับ ปวช. 
 พ.ศ.2547   เปดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส. เปลี่ยนช่ือสถานศึกษาเปน สถาบัน 
                                การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง   

พ.ศ.2551   เปดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  และนักเรียน 
                   นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี ้

- หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  สาขางานเทคนิค   
คอมพิวเตอร 

- หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขางานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร สาขางานคอมพิวเตอรซอฟแวร 

พ.ศ. 2551   เปดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  สาขาวิชา คือเครื่องมือ 
     กลและซอมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล 

 พ.ศ. 2552   เปดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     สาขาวิชาพณิชยการ(ธุรกจิคาปลีก) 

 



 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                              
 
  
 
                “ดอกสุพรรณิการ (ฝายคํา)”                                                                สีขาว -สีน้ําเงิน 
     ดอกไมประจําวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง                                    สีประจําวิทยาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 

ขนาดและที่ตั้ง 
 

 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ตั้งอยูเลขที่ 15/ 17 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150 โทรศัพท 038-222118, 038-221643 โทรสาร 038-221818 ตั้งอยูในเขตอําเภอ
บางละมุง สถานที่ใกลเคียงบานสุขาวดี โรงแรมชลจันทร วัดจิตตภาวัน มีรถประจําทางสายกรุงเทพ-พัทยา รถ
ประจําทางสายชลบุรี-สัตหีบ รถประจําทางสายกรุงเทพ-ระยอง และรถสองแถวสายศรีราชา-นาเกลือ 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร ประกอบอาคารตาง ๆ ดังนี้  
 
อาคารอํานวยการ  1 หลัง 
อาคารเรียน   2 หลัง 
อาคารโรงฝกงาน  2 หลัง 
อาคารโรงอาหาร   1 หลัง 
อาคารศูนยวิทยบริการ  1 หลัง 
อาคารพัสดุ   1 หลัง 
อาคารโรงพละศึกษา  1 หลัง 
บานพักผูบริหาร   1 หลัง 
บานพักแบบแฟลต 6 ยูนิต 2 หลัง (ครู-อาจารย) 
บานแฝด   3 หลัง (นักการภารโรง) 

 

 

 

 
 
 



 

แผนที่โดยสังเขป 
  
           บานสุขาวดี                 โรงแรมชลจันทร           วัดจิตตภาวัน 

  
   
 

                            ไปพัทยา            ถนนสุขุมวิท                                                           ไปชลบุรี 
 

              
                                         

ไประยอง 

วิทยาลัยการอาชีพ
บางละมุง 

 
 

 
 
 

รายนามผูบรหิารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ป พ.ศ. 
1. นายบรรพต           ศิริพัลลภ ผูอํานวยการ พ.ศ. 2536 - 2540         
2. นายวัลลภ              สายพานิชย ผูอํานวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 
3. นายสมคิด             อวมเพ็ง ผูอํานวยการ พ.ศ. 2546 - 2547 
4. นายวินิจ                พงษประจักษ ผูอํานวยการ พ.ศ. 2547 - 2550 
5. นายจิระ                 เฉลิมศักดิ ์ ผูอํานวยการ พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน 

 
  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีสภาพชุมชนโดยทั่วไป อยูในเขตอุตสาหกรรมและแหลงทองเที่ยว ดังนั้น
ประชากรในเขตอําเภอบางละมุงสวนใหญ อยูในภาคการใชแรงงาน โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ดานแหลงการเรียนรู สถานที่
สําคัญในชุมชน ไดแก วัดหนองเกตุใหญ วัดสุทธิวราราม วัดจิตตภาวัน ที่วาการอําเภอบางละมุง สถานีตํารวจ
อําเภอบางละมุง สถานีอนามัยวัดหนองเกตุใหญ โรงพยาบาลบางละมุง โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร โรงเรียน
บางละมุง เปนตน 

 

 สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือในการจัด
การศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงาน และประสานงานดานการเรียนการสอน
กับวิทยาลัยฯ ตลอดป โดยในปการศึกษา 2549 นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี เขาฝกงานในสถาน
ประกอบการ จํานวน 154 แหง   และปการศึกษา 2552 เขาฝกงานในสถานประกอบการ จํานวน 320 แหง 
 



 

เกียรติประวัติสําคัญของวิทยาลัยท่ีไดรับ 
 
 
 
 

พ.ศ. 2540   ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดษิฐจากของเหลือใช ประเภทความคิดสรางสรรค 
ระดับมัธยมศกึษาปที่ 4-6, อาชีวศึกษา ประจําปการศกึษา 2540  

พ.ศ. 2540   ไดรับโลที่ระลึก ผูมีอุปการคุณในการจัดงานชุมนุมลูกเสอื เนตรนารีวิสามัญ  
พ.ศ. 2542   ไดรับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รักในหลวง  
                    หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด บานโรงเรียนรวมคดิ ทุกชีวิตปลอดภัย 
พ.ศ. 2542   ไดรับเกียรติบัตร เขารวมกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ในงานอีเทค แฟร โรงเรียน 

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน 
เยาวชนแหงชาติ รวมกับ สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 12 

พ.ศ. 2543   ไดรับเกียรติบัตร สงนักกีฬาเขารวมแขงขันบาสเกตบอล จตุรมิตรคัพ คร้ังที่ 1  
                   ณ สนามกีฬาโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 
พ.ศ. 2543   ไดรับเกียรติบัตร เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชา คหกรรม ศิลปกรรม 

และพาณิชยกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 52 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

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

Yamaguchi President A.P. Honda Co., Ltd. 
พ.ศ. 2544   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดสิ่งประดษิฐ ประเภทกําหนดโจทย 

(การประกวด CD-ROM Multimedia เร่ือง 12 ป ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม กรม
อาชีวศึกษา) ระดับภาคตะวนัออก 

พ.ศ. 2545   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดรองเพลง ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา การ
อนุรักษเพลงไทย ภายใตโครงการสํานึกในชาตินิยม 

พ.ศ. 2545   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม ประเภท
ส่ิงประดิษฐราคาไมเกิน 3,000 บาท เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2545   ไดรับเกียรติบัตร ใหการสนับสนุนจัดนกัศึกษาเขารวมโครงการ พัฒนาทกัษะนักศกึษาชาง
ไฟฟาชวงปดภาคเรียน 

พ.ศ. 2545   ไดรับเกียรติบัตร ใหการสนับสนุนการจัดนทิรรศการทางวิชาการและงาน 65 ป สัตหีบ-สิงห
สมุทร 

พ.ศ. 2545   ไดรับเกียรติบัตร สนับสนุนโครงการ อนุรักษผาไทย เทดิไทราชินี โดยแตงกายดวยผาไทย
อยางตอเนื่อง จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ รวมกับโรงงาน ยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2546   ไดรับเกียรติบัตร ใหการสนับสนุนและเปนกําลังสําคัญในการจัดงานมหกรรมรวมพลังสราง
สุขภาพแหงชาติ รวมพลคนเสื้อเหลือง 



 

พ.ศ. 2547   ไดรับโลแสดงความขอบคุณที่ใหความรวมมือและสนับสนุน โครงการบูรณาการพันธกิจ 
และทรัพยากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเปาหมายยุค ICT โปรแกรมสราง
ผูเชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต (Expert Plus)  

พ.ศ. 2547   ไดรับโลเกียรตคิุณ นํานกัเรียน นักศกึษาเขารวมโครงการ (รักษโลก รักธรรมชาติ รวมใจตาน
ภัยยาเสพติด) เพื่อนชวยเพื่อน ณ กองพันสะเทิ้นน้าํสะเทิน้บก กองพลนาวิกโยธิน 
กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

พ.ศ. 2548   ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผูอานขาวภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาชีพ ภาค
ตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา โครงการกฬีา
อาชีวศึกษามุงสูทีมชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกบัสมาคมรักบี้
ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ. 2548   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ส่ิงประดิษฐ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใชพลังงาน ระดบัภาคตะวันออก -กรุงเทพมหานคร ประจาํป
การศึกษา 2548  

พ.ศ. 2548   ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ ของคนรุนใหม เทดิไท 
มหาราชันย ประจําปการศึกษา 2548  

พ.ศ. 2549   ไดรับทุนการศกึษา อัจฉริยะอาชีวะ บริษัท TOYOTA เปนผูมอบทุนการศึกษา  
                   และพัฒนาจกัรยานพลังงานแสงอาทิตย  

     - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ TOYOTA  
      - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 3 รายการ ขาวเด็ด 
      - ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง ITV 
พ.ศ. 2549   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดรองเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศกึษา โครงการ

สงเสริมเยาวชนหางไกลยาเสพติด ณ ศูนยคอมพิวเตอรสตาร 
พ.ศ. 2549 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การแขงขัน Cheer Leader Pattaya Championship 2006 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ To Be Number One งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพ
ติด 

พ.ศ. 2550  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับอาชวีศึกษา
จังหวดัชลบุรี พุทธศักราช 2550 ช่ือโครงการน้ํามะพราวออนมีผลตอการงอกของเมล็ดผัก
ขม 

พ.ศ. 2550  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พทุธศักราช 2550 ช่ือโครงการชุดไฟฟาเอนกประสงคแบบ
พอเพียง 

พ.ศ. 2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม กลุมอาชวีศึกษา
จังหวดั ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2550 ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 



 

พ.ศ. 2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม กลุมอาชวีศึกษา
จังหวดั ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2550 ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

พ.ศ. 2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม กลุมอาชวีศึกษา
จังหวดั ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2550 ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงไทยสากล ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาฟุตซอลหญิง ในการแขงขนักีฬาอาชวีศึกษา ระดับ 
       อาชีวศึกษาจังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภทกฬีาฟุตซอลหญงิ ในการแขงขนักีฬาอาชวี 
       ศึกษา ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 ประเภทกฬีาตะกรอหญิงทีมเดี่ยวหญิง ในการแขงขนั 
       กีฬาอาชวีศกึษาระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาตะกรอทีมเดี่ยวหญิง ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา 
       ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกรอทมีชุดหญิง ในการแขงขันกฬีาอาชีวศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกรอทมีเดี่ยวชาย ในการแขงขันกฬีาอาชีวศึกษา 
        ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาตะกรอทมีชุดชาย ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแขงขันกีฬาอาชวีศกึษา ระดับ 
        อาชีวศึกษาจังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแขงขันกีฬาอาชวีศกึษา  
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากระโดดไกล ในการแขงขันกีฬาอาชวีศกึษา   
        ระดับชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา  
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาเขยงกาวกระโดด ในการแขงขันกีฬาอาชวีศึกษา         
           ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาเขยงกาวกระโดด ในการแขงขันกีฬาอาชวีศึกษา        
       ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาวิ่งขามรัว้ 110  เมตร ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา   
       ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาวิ่งขามรัว้ 110  เมตร ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา 
       ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 

พ.ศ. 2551  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาวอลเลยบอลชายหาดหญิง ในการแขงขนักีฬาอาชวี 
        ศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุรี 
 



 

 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลยบอลชายหาดหญิง ในการแขงขันกีฬาอาชวี 
        ศึกษา ระดบัภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอลฟบุคคลหญิง ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา 
        ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอลฟบุคคลหญิง ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ประเภทกฬีากอลฟบุคคลหญิง ในการแขงขันกฬีา 
        อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬากอลฟทีมหญิง ในการแขงขันกีฬาอาชวีศึกษา 
        ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ณ จังหวดัจันทบรีุ 
 พ.ศ. 2551   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภทกฬีากอลฟทีมหญิง ในการแขงขันกีฬา       

      อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวดันครราชสีมา 
พ.ศ. 2552  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาหมากลอมหญิงเดี่ยว ในการแขงขันกฬีาหมากลอม 

      อาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ (V- GO 9) คร้ังที่ 9 ระดับอาชีวศึกษา จังหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2552  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกฬีาหมากลอมชายเดีย่ว ในการแขงขันกีฬาหมากลอม 

      อาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ (V- GO 9) คร้ังที่ 9 ระดับอาชีวศึกษา จังหวดัชลบุรี 
             พ.ศ. 2552  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทกีฬาหมากลอมประเภทคูในการแขงขันกฬีาหมาก 

    ลอม อาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ (V- GO 9) คร้ังที่ 9 ระดับอาชีวศกึษา จังหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2552  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาหมากลอมประเภททีม ในการแขงขันกีฬาหมาก 
                 ลอม อาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ (V- GO 9) คร้ังที่ 9 ระดับอาชีวศึกษา จังหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2552  โครงการวิทยาศาสตร  -  ระดับภาค  ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 3  โคมไฟ LED จากพลังงาน 

    แสงอาทิตย ระดับ ปวส. 
  -  ระดับ อศจ.  ไดรับรางวัลชนะเลิศ   โคมไฟ LED จากพลังงาน 
    แสงอาทิตย ระดับ ปวส. 

พ.ศ. 2552   ส่ิงประดิษฐฯ  -  ระดับภาค  ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  เครื่องเตือนภยัอเนกประสงค 
 

 
 
  
 



 

 

 

คณะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

 

 

 

 
นายจิระ   เฉลิมศักดิ์ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

                           

นายสมบตัิ  อํ่าสาริกา 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายธนรตัน  ทองหยัด 
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายวิทยา  อินสวาง 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นางทองใบศรี  อินสวาง 
รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 



 
 

 
 
 
 

สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา

ปรัชญาของสถานศึกษา 
“คุณธรรมเยี่ยม เปยมวิชา พฒันาอาชีพ” 

 

วิสัยทัศน 

มุงมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนาพืน้ที่  

พันธกิจ 

1. การเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่จงัหวัดชลบุรีและของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา สงเสริม สนับสนุนให 
นักเรียน นักศกึษา ครู บุคลากรของวิทยาลยัฯ เปนคนดีของสังคม  

3. พัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ  

4. รวมมือ บริการ ชวยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานดานอาชวีศึกษา  
5. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรยีน นกัศึกษามงีานทํา และมคีวามรูความสามารถในการเปน

ผูประกอบการได  

 

 
 
 
 
 



                                                       

หน.งานวิจัย พัฒนา นวัตรรรม และสิ่งประดิษฐ

วาที่ ร.ต.อรรถพันธ  พงษาพันธ

หน.งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวจงรักษ    ชูจันทรนายสมนึก  บุญชวยชาตินางสาวสุจิตรา   นาชัยทอง

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

นางสาวบุศรินทร  บุญกอ

นายจารึก  จารุมิตร
หน.งานสื่อการเรียนการสอน

หน.งานวิทยบริการและหองสมุด

นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี่ยม

หน.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวชลัดดา    ยิ้มแยม

หน.แผนกวิชาเสริมสวย

นางสาวสมภักดิ์    โอวาท

หน.แผนกวิชาการบัญชี

หน.แผนกวิชาตัดผมชาย
นางสาวพรรษมณฑ  ชินวุฒิอัครกิตต

หน.งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล

นางสาวอรพินท   อึ๊งเจริญ

หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชาตรี   มวงขาแดง นางอัญชลี  บุญกอ

หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

หน.งานบริหารงานทั่วไป หน.งานอาคารสถานที่ หน.แผนกวิชาโละการ

นางจินตนา   จินดาศรี

หน.งานทะเบียน หน.งานปะชาสัมพันธ หน.แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวพิมพณราภรณ  วรรโณทยาน นางสาวศุภนารถ  โขนแจม

นางสาวาสนา  มลสุวรรณ นายมินทรชัย สายแกว นายประยูน  เดือนเพ็ง

หน. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา หน.แผนกวิชาการตลาด

นางจุฬารัตน     สมเจริญนายสมหมาย  สมแกว

นางทัศนีย  วงศศุภชัยนิมิต

หน.งานฟารมและโรงงาน

นายนพรัตน  กลิ่นหอม นายอมร    นัทธประเสริฐนางสาวสมฤทัย     บุญกอ นายธีรพงศ  บวรสุขวัฒน นายอํานาจ  วงศศุภชัยนิมิต นางประรินญา   วองไว นางสาวภคมน  หวังวัฒนกูล

หน.แผนกเครื่องกล หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหน.งานบัญชี หน.งานพัสดุ หน.งานความรวมมือ หน.งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ หน.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายวุฒิชัย  ขมพลกัง นางศศิธร   โพนเงินนายเขมชาติ   ปริปุรณะนางนริสรา     บุตรวงษ นางสาวธนภรณ  ศิลาราช นางสาวอารีรัตน     เปนสุข นายธนเศรษฐ  สุขสวาง

หน.แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสหน.งานปกครองหน.งานการเงิน หน.งานบุคลากร หน.งานแผนและงบประมาณ หน.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นางทองใบศรี  อินสวาง

                             วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
                            แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝายวิชาการฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา

หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผูอํานวยการสถานศึกษา
นายจิระ  เฉลิมศักดิ์  

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายวิทยา  อินสวาง นายธนรัตน  ทองหยัด นายสมบัติ  อ่ําสาริกา

หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวบุษรินทร   รอยแกว

หน.งานครูที่ปรึกษา

นางสาวชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท

หน.แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

หน.แผนกวิชาการทองเที่ยว
นายธีรพงศ  บวรสุขวัฒน

หน.แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

นายนที   ลอยเมฆ
หน. แผนกเวิชาทคโนโลยีคอมพิวเตอร

นายสงา     คูคํา

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นางอัญชลี   บุญกอ

นายจีราศักดิ์    วุฒิศรีศิริพร

หน.แผนกวิชาเกษตรกรรม

นางสาวปนมณี  เจริญคลัง
หน.แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
นาพนิดา   อนุชิตพรกุล



         คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา             ผูอํานวยการวิทยาลัย           คณะกรรมการวิทยาลัย

            ฝายบริหารทรัพยากร       ฝายแผนงานและความรวมมือ       ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                   ฝายวิชาการ

    งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและงบประมาณ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชา

           งานบุคลากร งานศูนยขอมูลสารสนเทศ งานครูที่ปรึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

          งานการเงิน งานความรวมมือ งานปกครอง งานวัดผลและประเมินผล

            การบัญชี งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานวิทยบริการและหองสมุด

           งานพัสดุ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

       งานอาคารสถานที่ งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ งานโครงการพิเศษและการ งานสื่อการเรียนการสอน

บริการชุมชน

           งานทะเบียน งานฟารมและโรงงาน 

     งานประชาสัมพันธ

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

นางทองใบศรี   อินสวาง 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นายวิทยา   อินสวาง 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นายธนรัตน   ทองหยัด 
รองผูอํานวยฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายสมบัติ   อ่ําสาริกา 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นายจิระ       เฉลิมศักดิ์ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชพีบางละมุง 

 



 
แผนภูมิบริหาร ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                            

นายเขมชาติ  ปริปุรณะ 
งานปกครอง 

นางสาวบุษรินทร  รอยแกว 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางจินตนา  จินดาศรี 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นายสมบัติ  อ่ําสาริกา 
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวภคมน   หวังวัฒนกูล 
งานแนะแนวชีพและการจัดหางาน 

นายสมหมาย  สมแกว 
งานครูที่ปรึกษา 

นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 



  

แผนภูมิบริหาร   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                                            

นายธนรัตน   ทองหยัด 
รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางอารีรัตน   เสียงเพราะ 
งานแผนและงบประมาณ 

นายธนเศรษฐ  สุขสวาง 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายอํานาจ  วงศศุภชัยนิมิต 
งานความรวมมือ 

นางประรินญา  วองไว 
งานสงเสริมผลิตผลการคา และประกอบธุรกิจ 

วาที่ ร.ต.อรรถพันธ   พงษาพันธ 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

 

นางอัญชลี  บุญกอ 
งานฟารมและโรงงาน 

นางทัศนีย  วงศชัยนิมิต 
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 



 

แผนภูมิบริหาร ฝายบริหารทรพัยากร 
                     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
                                                                                                                                                           

นางสาวสมฤทัย  บุญกอ 
การบัญชี 

นางนริสรา  บุตรวงษ 
งานการเงิน 

นางสาวพิมพณราภรณ วรรโณทยาน 
งานทะเบียน 

นางสาวศุภนารถ  โขนแจม 
งานประชาสัมพันธ 

นางสาวธนภรณ  ศิลาราช 
งานบุคลากร 

นายธีรพงศ  บวรสุขวัฒน 
งานพัสดุ 

นางสาววาสนา  มลสุวรรณ 
งานบริหารงานทั่วไป 

นายมินทรชัย  สายแกว 
งานอาคารสถานที่ 

นายวิทยา  อินสวาง 
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 

 
  



 

     แผนภูมิบริหาร  ฝายวิชาการ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

นางทองใบศรี  อินสวาง 
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นางสาวจงรักษ   ชูจันทร 
งานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวอรพินท  อึ๊งเจริญ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนและประเมินผล 

นายวุฒิชัย  ขมพลกัง 
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

นางศศิธร  โพนเงิน 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

นายนพรัตน   กลิ่นหอม 
แผนกวิชาชางเครื่องกล

นายประยูร   เดือนเพ็ง 
แผนกวิชาโลหะการ 

นรายอมร  นัทธประเสริฐ 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นายธีรพงศ  บวรสุขวัฒน 
แผนกวิชาการทองเที่ยว 

นายชาตรี  มวงเขาแดง 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นางจุฬารัตน  สมเจริญ 
แผนกวิชาการโรงแรม 

นางสาวสุจริตรา  นาชัยทอง 
แผนวิชาการตลาด 

นางสาวปนมณี  เจริญคลัง 
แผนกวิชาการบัญชี 

นางสาวชูศรี   เกลียวสกุลโกวิท 
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางพนิดา   อนุชิตพรกุล 
แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 

นายสงา  คูคํา 
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี่ยม 
งานวิทยาบริการและหองสมุด 

นางสาวบุศรินทร  บุญกอ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายจารึก  ลอยเมฆ 
งานสื่อการเรียนการสอน 

นางอัญชลี  บุญกอ 
แผนกวิชาเกษตรกรรม 

นายสมนึก   บุญชวยชาติ 
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

นางสาวสมภักดิ์  โอวาท 
แผนกวิชาเสริมสวย 

นางสาวพรรษมณต  ชนิวุฒิอัครกิตต 

แผนกวิชาตัดผมชาย 

นางสาวชลัดดา  ยิ้มแยม 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 



 
 

 
สวนที่ 2   

     ขอมูลบุคลากร 
 
 
 



                                                                                                         

 
                   ขอมูลบุคลากร 

 
 ผูบริหารสถานศึกษา 

  1.  นายจิระ  เฉลิมศักดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  2.  นายธนรัตน  ทองหยัด  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
  3.  นายสมบัต ิ  อํ่าสาริกา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
  4.  นายวิทยา  อินสวาง   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
  5.  นางทองใบศรี  อินสวาง   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

 จํานวนบุคลากรของสถานศึกษา 
  1. ผูบริหาร     5 อัตรา 
  2. ขาราชการครู     13 อัตรา 
  3. พนักงานราชการ    15 อัตรา 
  4. ครูจางสอน     56 อัตรา 
  5. ลูกจางชั่วคราว    58 อัตรา  
    รวมจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น  145   อตัรา
     
              

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรของสถานศึกษา 

36%

40%

4%
8%

12%
ผูบริหาร

ขาราชการครู

พนักงานราชการ

ครูจางสอน

ลูกจางชั่วคราว

 

 
 



                                                                                                         

 
 
 

        บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 

ขาราชการครู 
1.นางสาวพิมพณราภรณ  วรรโณทยาน  หัวหนางานทะเบียน 
2.นางสาวธนภรณ  ศิลาราช    หัวหนางานบคุลากร 
3.นางนริสรา บุตรวงษ   หัวหนางานการเงิน  
4.นายสมนึก บุญชวยชาต ิ   หัวหนาแผนกวิชาผาและเครือ่งแตงกาย 
5.นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท   หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
6.นายธีรพงศ บวรสุขวัฒน  หัวหนางานพสัดุ  
     หัวหนาแผนกการทองเที่ยว 
7.นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล  หัวหนางานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน 
8.นายวฒุิชัย   ขมพลกรัง  หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
9.นางอัญชลี   บุญกอ   หัวหนางานฟารมและโรงงาน 
       หัวหนาแผนกวิชาเกษตรกรรม  
10.นายจฬุารัตน   สมเจริญ   หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม 
11.นายไกรวฒัน บุญชัยสวัสดิ ์  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
12.นางสาวสุภาวด ี นิลมาตย  ครูประจําแผนกวิชาการโรงแรม 
13.นางสุกญัญา ขวัญมวง  ครูประจําแผนกสามัญสัมพันธ(ภาษาอังกฤษ) 
 
 

พนักงานราชการ 
1.นายนพรัตน   กล่ินหอม  หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล 
2.นายจีราศักดิ ์   วุฒิศรีศิริพร  หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน      
3.วาที่ ร.ต.อรรถพันธ  พงษาพันธ  หัวหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
4.นางสาวอรพนิท  อ๊ึงเจริญ   หัวหนางานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
5.นางสาวบุษรินทร  รอยแกว   หัวหนางานกจิกรรมนักเรยีนนักศกึษา 
6.นางสาวศุภนารถ  โขนแจม  หัวหนางานประชาสัมพันธ 
7.นางสาวปนมณ ี  เจริญคลัง  หัวหนาแผนกวิชาบัญชี                  
8.นางอารีรัตน   เสียงเพราะ  หัวหนางานแผนและงบประมาณ 

 
 



                                                                                                         

 
 

9.นางประรินญา  วองไว   หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ  
10.นางสาวสมฤทัย  บุญกอ   หัวหนางานบญัชี 
11.นางสาวจงรักษ  ชูจันทร   หัวหนางานวดัผลและประเมินผล 
12.นางสาวสมคิด  หมั่นหาด ี  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
13.นางศศิธร   โพนเงิน   หัวหนางานแผนกอิเล็กทรอนิกส 
14.นายอํานาจ   วงศศุภชยันิมติ  หัวหนางานความรวมมือ 
15.นายสมหมาย   สมแกว   หัวหนางานครทูี่ปรึกษา  

ครูจางสอน 
1.นายชาตร ี   มวงเขาแดง  หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
2.นางวรินทร   มวงเขาแดง  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาไทย) 
3.นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี่ยม  หัวหนางานวทิยบริการและหองสมุด 
       ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาอังกฤษ) 
4.นางสาวสายฝน  พยอม   ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (วิทยาศาสตร) 
5.นางสาวประภาภรณ  วุฒิฐานจําเจรญิ  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (วิทยาศาสตร/ 

คณิตศาสตร) 
6.นางสาววาสนา   มลสุวรรณ  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (สังคมศึกษา) 

7.นางสาวพัชรวรรณ  พงษสมบูรณ  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ(วิทยาศาสตร) 
8.นางขวัญเรือน   สุขเกษม  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาอังกฤษ) 
9.นางสาวเทียนรุง  เรืองอิทธินันท  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาอังกฤษ) 

10.นางจินตนา   จินดาศร ี  หัวหนางานสวัสดิการนกัเรยีนนกัศึกษา 
       ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาอังกฤษ) 
11.นางสาวโชติรส  ศิขรินทร  ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (คณิตศาสตร) 
12. Miss.wu   Lili   ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาจีน) 

13. Mr.Milkey   Comiso   ครูประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (ภาษาอังกฤษ 
14.นายนท ี   ลอยเมฆ   หัวหนาแผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
15.นายอมร   นัทธีประเสริฐ  หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมอืกลและซอมบํารุง 
16. นายสันต ิ   ศรีเดช   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมอืกลและซอมบํารุง 
17.นายเขมชาติ   ปริปุรณะ  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมอืกลและซอมบํารุง 
18.นายประเสริฐ   สุมารส   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมอืกลและซอมบํารุง 
19.นางสาวปาริชาติ  เครื่องวงษ  ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี 
20.นางสาวสุจติรา  นาชัยทอง  หัวหนาแผนกวิชาการตลาด 

ครูประจําแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 



                                                                                                         

 
 

21.นางพนิดา   บุญเรือง   หัวหนางานแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 
       ครูประจําแผนกวิชาการตลาด 
22.นางสาวบุศรินทร  บุญกอ   หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
       ครูประจําแผนกวิชาการตลาด 
23.นางนิตญา   นาชัยทอง  ครูประจําแผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
24.นายสิทธิชัย   รอดเลี้ยง  ครูประจําแผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
25.นายภานุมาศ   พุมมา   ครูประจําแผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
26.นางสาวสุภาภรณ  สุขธนารักษ  ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
27.นางปราณ ี   คําพุม   ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
28.นางสาวกรองกาญจน  ถาวรวัฒนเจริญ  ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
29.นางสาวชลัดดา  ยิ้มเยื้อน   หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
       ครูประจําแผนกวิชาคหกรรม 
30.นางสาวเอน็ด ู  มังกรแสงแกว  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
31.นายพสุธันย   ตันยะกุล  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากาํลัง 
32.นายเทิดศกัดิ์   แกวคงคา  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
33.นายกิตตนินท   ปรีชาเชาว  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง  
34.นายฐปกร   รักษาศีล  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง  
35.นายธนเศรษฐ   สุขสวาง   หัวหนางานศนูยขอมูลสารสนเทศ 
       ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
36.นายยมราช   หนองกก  ครูประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
37.นายชโลมพร   แนนหนา  ครูประจําแผนกวิชาชางยนต 
38.นางสาวสิรัชชา  ฉัตรปยปญญา  ครูประจําแผนกวิชาชางยนต 
39.นายพงศศกัดิ ์   พวงอุดม  ครูประจําแผนกวิชาชางยนต 
40. นายนิรุต   สวางใจธรรม  ครูประจําแผนกวิชาชางยนต 
41.นายณฐัพงษ   ประกอบธรรม  ครูประจําแผนกวิชาชางยนต 
42.นายประยนู   เดือนเพ็ง  หัวหนาแผนกวิชาโลหะการ 
43.นายมินทรชัย   สายแกว   หัวหนางานอาคารสถานที่ 
       ครูประจําแผนกวิชาโลหะการ 
44.นายกิตตพินัธ   ศรีเสมอ   ครูประจําแผนกวิชาโลหะการ 
45.นายมนูญ   วินทะไชย  ครูประจําแผนกวิชาโลหะการ 
46.นางทัศนีย   วงศศุภชยันิมติ  หัวหนางานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
       ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
47.นายจารึก   จารุมิตร   หัวหนางานสือ่การเรียนการสอน 



                                                                                                         

 
 

       ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
48.นางสาวดรณุ ี   สุธาอรรถ  ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
49.นายสงา   คูคํา   หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
50.นายเดชา   เฉยพันธ   ครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
51.นางสาวสุดารัตน  สุจริต   ครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
52.นางสาวสุพรรณี  พิมพหน ู  ครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
53.นางสาวสมภักดิ ์  โอวาท   หัวหนาแผนกและครุประจําแผนกวิชาเสริมสวย 
54.นางพรรษมณฑ  ชินวุฒอัคคกิตติ์  หัวหนาแผนกและครูประจําแผนกวิชาตัดผมชาย 
55.นางพิศมัย   ธนารักษ  ครูประจําแผนกวิชาตัดผมชาย 
56.นางสาวกันติศา  เวียงสงค  ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี    
   

ลูกจางชั่วคราว 
 
1.นางสาววภิา   อยูสบาย  เจาหนาที่งานสารบรรณ 
2.นางสาวพิมพพรรณ  ปราดเปรื่อง  เจาหนาที่งานสารบรรณ 
3.นางสาววนดิา   ชวยชูทรัพย  เจาหนาที่งานการเงิน 
4.นางสาวตติยา   สิงหพันธ  จาหนาที่งานการเงิน 
5.นางสาวจฬุามาส   โคมา   เจาหนาที่งานการเงิน 
6.นางกาญจนา   คงเจริญ   เจาหนาที่งานบัญชี 
7.นางสุกัญญา   บุญกอ   เจาหนาที่งานพัสดุ 
8.นางสาวประจนิดา  ลือโลก   เจาหนาที่งานพัสดุ 
9.นางสาวประภาพร  ภูฮง   เจาหนาที่งานพัสดุ 
10.นางสาวอัมพาพร  ศศิวัฒนพร  เจาหนาที่งานเอกสารงานพิมพ 
11.นางสาวอมรรัตน  ไชยแกว   เจาหนาที่งานบุคลากร 
12.นางสาวยุพา   โปรงพักตร  เจาหนาที่งานบุคลากร               
13.นางสาววาสนา  ศรีบุโฮม  เจาหนาที่งานบุคลากร 
14.นายธานินทร   อํ่าสาริกา  เจาหนาที่งานอาคารสถานที่ 
15.นางสาวเจนจิรา  ใจเย็น   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
16.นายณรงคศักดิ ์  หนูชูเชื้อ  พนักงานขับรถ 
17.นายชานนท   อุนจิตต   พนักงานขับรถ 
18.นายเสถียร   มวงอิ่ม   พนักงานขับรถ 
19.นายบุญเตมิ   บุตรทอง  นักการภารโรง 
20.นางประคอง   แดงสันเทยีะ  นักการภารโรง 



                                                                                                         

 
 

21.นางสาวเพญ็ศรี  ใจหลา   นักการภารโรง 
22.นางราตรี   สิงหโพธ์ิ  นักการภารโรง 
23.นางประเทอืง   คิดรอบ   นักการภารโรง 
24.นายพฤหัส   บุตรโชติ  นักการภารโรง 
25.นางสาวประทุมวรรณ  มูลภาที   นักการภารโรง 
26.นายสว ี   สิงหโพธ์ิ  นักการภารโรง 
27.นายประเสริฐ   รอบแควน  นักการภารโรง 
28.นายคําศาล   โตนวุธ   นักการภารโรง 
29.นางฉวีวรรณ   โตนวุธ   นักการภารโรง 
30.นางรังสิมันตุ   ลุนไธสง  เจาหนาที่งานแผนและงบประมาณ 
31.นางสาวจารุวรรณ  จันทรทอง  เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ   
32.นายอาทิตย   เวียงแกว  จาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 
33.นางสาวชญาดา  คานทอง  เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกจิ 
34.นางวรรณฤดี   พวงอุดม  เจาหนาที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
35.นางสาวขวญัตา  บุญประเสริฐ  เจาหนาที่งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
36.นางสาวทัศนีย  ดะรงค   เจาหนาที่งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
37.นายอภิสิทธิ์   แหยมบัว  เจาหนาที่งานความรวมมือ 
38.นางสาวสุมาลี  พัดไสว   เจาหนาที่งานกิจกรรมนกัเรยีนนกัศึกษา 
39.นางสาวจันทรจิรา  พาเจริญ   เจาหนาที่งานกิจกรรมนกัเรยีนนกัศึกษา  
40.นางสาวธภทัร  ปวรจิรภัทร  เจาหนาที่งานปกครอง, เจาหนาที่งานครทูี่ปรึกษา  
41.นายสนิท   ยิ้มกลาง   เจาหนาที่งานปกครอง 
42.นางสาวกุลธิดา  ร่ืนอารมณ  เจาหนาที่งานแนะแนว อาชีพและการจัดหางาน 
43.นางทิพยธนกาญจน  ขุนนาแกว  เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศกึษา 
44.นางสาวน้ําทิพย  โชติชวง   เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา 
45.นางสาวปทุมมา  แซเจี่ย   เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
46.นางสาวกนกกร  สุวรรณทีป  เจาหนาที่งานทะเทียน 
47.นางสาวสุรีรัตน  ปรีชาเวทย  เจาหนาที่งานทะเบียน 
48.นางระพินนาถ  จุลเสวก   เจาหนาที่งานทะเบียน 
49.นางสาวณฎัฐราวรรณ  ตนพนม   เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
50.นางสาวผกาวรรณ  บุญเสมอ  เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
51.นางสาวอรอุมา  ศรีสมบูรณ  เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

(งานการเทยีบโอนประสบการณ) 
52.นางสุชีรา   หะสิตะ   เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล 



                                                                                                         

 
 

53.นางสาวอรวรรณ  เกตุโชต ิ  เจาหนาที่งานหองสมุด 
54.นายมนัส   คุมทรัพย  เจาหนาที่งานหองสมุด 
55.นางสาววิสุทธิโฉม  บุญนอม   เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด 
56.นางสาวสุธีรา   ภูรยานนัท  เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
57.นายเจตติพล   แซแต   เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน 
58.นายฐาปกรณ   วิเชียรโชต ิ      เจาหนาที่งานวิทยบริการหองสมุด 
 
 
 
 



บุคลากรที่ไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ตามคําสั่งวทิยาการอาชีพบางละมุง ป 2552 

  
 
 

ฝายบริหารทรัพยากร 
งานบริหารทัว่ไป 
1. นางสาววาสนา มลสุวรรณ  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
2. นางสาวสุภาวด ี นิลมาตย  ผูชวยหนางานบริหารทั่วไป 
3. นางสาวพิมพพรรรณ ปราดเปรื่อง  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 
4. นางสาววภิา  อยูสบาย  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 
5.นางสาวอัมพาพร ศศิวัฒนพร  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  
 
งานบุคลากร  
1. นางสาวธนภรณ ศิลาราช   หัวหนางานบคุลากร 
2. นางสาสะหยุมพร ทองเลี่ยม  ผูชวยหวัหนางานบุคลากร 
3. นางสาวอมรรัตน ไชยแกว   เจาหนาที่งานบุคลากร 
4. นางสาวรุงกาญจน หอมขจร  เจาหนาที่งานบุคลากร 
5. นางสาววาสนา ศรีบุโฮม  เจาหนาที่งานบุคลากร 
 
งานการเงิน   
1. นางนริสา  บุตรวงษ  หัวหนางานการเงิน 
2. นางสาวปาริชาติ เครื่องวงษ  ผูชวยหวัหนางานการเงิน 
3. นางสาวประภาภรณ วุฒิฐานจําเริญ  ผูชวยหวัหนางานการเงิน 
4. นางสาววนดิา  ชวยชูทรัพย  เจาหนาที่งานการเงิน 
5. นางสาวจฬุามาศ โคมา   เจาหนาที่งานการเงิน 
6. นางสาวตตยิา  สิงหพันธ  เจาหนาที่งานการเงิน 
 
งานการบัญชี 
1. นางสาวสมฤทัย บุญกอ   หัวหนางานบญัชี 
2. นางกาญจนา  คงเจริญ   เจาหนาที่งานบัญชี 
 
 
 
 
 



งานพัสดุ 
1. นายธีรพงศ  บวรสุขวัฒน  หัวหนางานพสัดุ 
2. นางสาวพัชรวรรณ พงษสมบูรณ  ผูชวยหวัหนางานพัสด ุ
3. นางสาวกรองกาญจน ถาวรวัฒนาเจริญ  ผูชวยหวัหนางานพัสด ุ
4. นางสุกัญญา  บุญกอ   เจาหนาที่งานพัสดุ 
5. นางสาวประจินดา ลือโลก   เจาหนาที่งานพัสดุ 
6. นางสาวประภาพร ภูฮง   เจาหนาที่งานพัสดุ 
7. นายณรงคศกัดิ ์ หนูชูเชื้อ  พนักงานขับรถ 
8. นายเสถียร  มวงอิ่ม   พนักงานขับรถ 
9. นายชานนท  อุนจิตต   พนักงานขับรถ 
 
งานอาคารสถานที่  
1. นายมินทรชัย  สายแกว   หัวหนางานอาคารสถานที่ 
2. นายกิตตพินัธ  ศรีเสมอ   ผูชวยหวัหนางานอาคารสถานที่ 
3. นายประยูน  เดือนเพ็ง  ผูชวยหวัหนางานอาคารสถานที่ 
4. นางสาวสุภาภรณ สุขธนารักษ  ผูชวยหวัหนางานอาคารสถานที่ 
5. นายฐปา  รักษาศีล  ผูชวยหวัหนางานอาคารสถานที่ 
6. นายยมราช  หนองกก  ผูชวยหวัหนางานอาคารสถานที่ 
7. นายธานินทร  อํ่าสาริกา  เจาหนาที่งานอาคารสถานที่ 
 

งานทะเบียน 
1. นางสาวพิมณราภรณ วรรโณทยาน  หัวหนางานทะเบียน 
2. นายสงา  คูคํา   ผูชวยหวัหนางานทะเบยีน 
3. นางสาวสุดารัตน สุจริต   ผูชวยหวัหนางานทะเบยีน 
4. นางระพินนาถ  จุลเสวก   เจาหนาที่งานทะเบียน 
5. นางสาวกนกกร สุวรรณทีป  เจาหนาที่งานทะเบียน 
6. นางสาวสุรีรัตน ปรีชาเวทย  เจาหนาที่งานทะเบียน 
 
งานประชาสัมพันธ  
1. นางสาวศุภนารถ โขนแจม  หัวหนางานประชาสัมพันธ 
2. นายชาตร ี  มวงเขาแดง  ผูชวยหวัหนางานประชาสัมพันธ 
3. นางวรินทร  มวงเขาแดง  ผูชวยหวัหนางานประชาสัมพันธ 
4. นางสาวกันติศา เวียงสงค  เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 

 



ฝายแผนงานและความรวมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ 
1. นางอารีรัตน  เสียงเพราะ  หัวหนางานแผนงบประมาณ 
2. นางวรินทร  มวงเขาแดง  ผูชวยหวัหนางานแผนงบประมาณ 
3. นางสาวนิตญา  นาชัยทอง  ผูชวยหวัหนางานแผนงบประมาณ 
4. นางรังสิมันตุ  ลุนไธสง  เจาหนาที่งานแผนงบประมาณ 
 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
1. นายธนเศรษฐ  สุขสวาง   หัวหนางานศนูยขอมูลสารสนเทศ 
2. นายภานุมาศ  พุมมา   ผูชวยหวัหนางานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
3. นายสงา  คําคู   ผูชวยหวัหนางานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
4. นางสาวสุพรรณี พิมพหน ู  ผูชวยหวัหนางานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
5. นางสาวจารวุรรณ จันทรทอง  เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
 
งานความรวมมือ   
1. นายอํานาจ  วงศศุภชยันิมติ  หัวหนางานความรวมมือ 
2. นายชโลมพร  แนนหนา  ผูชวยหวัหนางานความรวมมือ 
 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  
1. วาที่ ร.ต. อรรถพันธ พงษาพันธ  หัวหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
2.  นายนิรุต  สวางใจธรรม  ผูชวยหวัหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
3. นางพนิดา  อนุชิตพรกุล  ผูชวยหวัหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
4. นางสาวสายฝน พะยอม   ผูชวยหวัหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
5. นางสาวพัชรวรรรณ พงษสมบูรณ  ผูชวยหวัหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
6. นางสาวโชติรส ศิขรินทร  ผูชวยหวัหนางานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
7. นางวรรณฤดี  พวงอุดม  เจาหนาที่งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ 
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
1. นางทัศนีย  วงศศุภชยันิมติ  หัวหนางานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางสาวชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท  ผูชวยหวัหนางานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายกิตนินท  ปรีชาเชาว  ผูชวยหวัหนางานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. นางสาวสายฝน พะยอม   ผูชวยหวัหนางานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. นางสาวพิมลพรรณ รุงรูจี   เจาหนาที่งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
6. นางสาวทัศนีย  ดะรงค   เจาหนาที่งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 



งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 
1. นางประรินญา  วองไว   หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 
2. นายมนูญ  วินทะไชย  ผูชวยหวัหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธรุกิจ 
3. นางสาวโชติรส ศิขรินทร  ผูชวยหวัหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธรุกิจ 
4. นายอาทิตย  เวียงแกว  เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกจิ 
5. นางสาวชญาดา คานทอง  เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกจิ 
 
งานฟารมและโรงงาน 
1. นางอัญชลี  บุญกอ   หัวหนางานฟารมและโรงงาน 
2. นายเทิดศกัดิ์  แกวคงคา  ผูชวยหวัหนางานฟารมและโรงงาน 
3. นายพงษศักดิ์  พวงอุดม  ผูชวยหวัหนางานฟารมและโรงงาน 
4. นางสาวสุจา  สุขฟอง   เจาหนาที่งานฟารมและโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
1. นางสาวบุษรินทร รอยแกว   หัวหนางานกจิกรรมนักเรยีนนักศกึษา 
2. นายนท ี  ลอยเมฆ   ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา 
3. วาที่ ร.ต. อรรถพันธ พงษาพันธ  ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมฯ (งานนกัศึกษาวิชาทหารและกีฬา) 
4. นายเทิดศกัดิ์  แกวคงคา  ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา (ลูกเสือ) 
5. นางสาวจงรกัษ ชูจันทร   ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา (งานการกฬีา) 
6. นายชาตร ี  มวงเขาแดง  ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา (ดนตรี) 
7. นางศศิธร  โพนเงิน   ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมฯ (งานองคกรวชิาชีพ อชท.) 
8. นางสาวสุจติรา นาชัยทอง  ผูชวยหวัหนางานกิจกรรมฯ (ชมรมและองคการวิชาชีพ อธท.) 
9. นางสาวสุมาลี  พัดไสว   เจาหนาที่งานกิจกรรมนกัเรยีนนกัศึกษา 
10. นางสาวจนัทรจิรา พาเจริญ   เจาหนาที่งานกิจกรรมนกัเรยีนนกัศึกษา 
 
งานครูที่ปรึกษา  
1. นายสมหมาย  สมแกว   หัวหนางานครทูี่ปรึกษา 
2. นางขวัญเรอืน  สุขเกษม  ผูชวยหวัหนางานครูที่ปรึกษา 
3. นางสาวสุพรรณี พิมพหน ู  ผูชวยหวัหนางานครูที่ปรึกษา 
4. นางสาวประภาภรณ วุฒิฐานจําเริญ  ผูชวยหวัหนางานครูที่ปรึกษา 
5. นายกิตตพินัธ  ศรีเสมอ   ผูชวยหวัหนางานครูที่ปรึกษา 
6. นางสาวธภทัร  ปวรจิรภทัร  เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา 
 
งานปกครอง  
1.  นายเขมชาติ  ปริปุรณะ  หัวหนางานปกครอง 
2. นายชโลมพร  แนนหนา  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
3. นายพงษศักดิ์  พวงอุดม  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
4. นายประเสริฐ  สุมารส   ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
5. นายกิตตพินัธ  ศรีเสมอ   ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
6. นายมนูญ  วินทะไชย  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
7. นายกิตตนินท  ปรีชาเชาว  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
8. นางสาวดรณุ ี  สุธาอรรถ  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
9. นางสาวสุพรรณี พิมพหน ู  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
10. นางสาวพมิพณราภรณ วรรโณทยาน  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
11. นางสาวสุภาภรณ สุขธนารักษ  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
12. นายภานุมาศ  พุมมา   ผูชวยหวัหนางานปกครอง 



13. นายสิทธิชัย  รอดเลี้ยง  ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
14. นายสันต ิ  ศรีเดช   ผูชวยหวัหนางานปกครอง 
15. นายสนิท  ยิ้มกลาง   เจาหนาที่งานปกครอง 
16. นางสาวธภัทร ปวรจิรภัทร  เจาหนาที่งานปกครอง 
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดทํางาน 
1. นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหนางานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน 
2. นางสาวปนมณ ี เจริญคลัง  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาบญัชี) 
3. นางสาวสุจติรา นาชัยทอง  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาการตลาด) 
4. นางสาวนิตญา  นาชัยทอง  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ) 
5. นางสาวสิรัชชา ฉัตรปยปญญา  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาเครือ่งกล) 
6. นายมนูญ  วินทะไชย  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาโลหะการ) 
7. นายเทิดศกัดิ์  แกวคงคา  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาไฟฟากําลัง) 
8. นางสาวสุดารัตน สุจริต   ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
9. นางปราณ ี  คําพุม   ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาการโรงแรม,แผนกวิชาการทองเที่ยว) 
10. นางสาวดรุณี  สุธาอรรถ  ผูชวยหวัหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส) 
11. นางสาวกลุธิดา ร่ืนอารมณ  เจาหนาที่งานแนะแนว อาชพีและการจัดหางาน 
 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
1. นางจินตนา  จินดาศร ี  หัวหนางานสวัสดิการนกัเรยีนนกัศึกษา 
2. นางสาวบุษรินทร รอยแกว   ผูชวยหวัหนางานสวัสดิการนักเรียนศึกษา 
3. นางทิพยธนกาญจน ขุนนาแกว  เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียนศึกษา 
 

 
 



งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน  
1. นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร  หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2.นายวฒุิชัย  ขมพลกรัง  ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาไฟฟากําลัง) 
3. นางศศิธร  โพนเงิน   ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส) 
4. นางสาวสุดารัตน สุจริต   ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
5. นายชโลมพร  แนนหนา  ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาเครือ่งกล) 
6. นายประยูน  เดือนเพ็ง  ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาโลหะการ) 
7. นางพนิดา  อนุชิตพรกุล  ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก) 
8. นางปราณ ี  คําพุม   ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาการโรงแรม,แผนกวิชาการทองเที่ยว) 
9. นางสาวกรองกาญจน ถาวรวัฒนเจริญ  ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

(แผนกวิชาการโรงแรม,แผนกวิชาการทองเที่ยว) 
10. นายสันต ิ  ศรีเดช   ผูชวยหวัหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
      (แผนกวิชาเครือ่งมือกลและซอมบํารุง) 
11. นางสาวปทุมมา แซเจี่ย   เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝายวิชาการ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
1. นายชาตร ี   มวงเขาแดง  หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
2. วาที่ ร.ต. อรรถพันธ  พงษาพันธ  ผูชวยหวัหนาแผนก (กลุมวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา) 
3. นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี่ยม  ผูชวยหวัหนาแผนก (กลุมวชิาภาษาอังกฤษ) 
4. นางวรินทร   มวงเขาแดง  ผูชวยหวัหนาแผนก (กลุมวชิาภาษาไทย) 
5. นางสาวสายฝน  พยอม   ผูชวยหวัหนาแผนก (กลุมวชิาวทิยาศาสตร) 
6. นางสาวศุภนารถ  โขนแจม  ครูประจําวิชาภาษาไทย 
7. นางสาวบุษรินทร  รอยแกว   ครูประจําวิชาสังคมศึกษา 
8. นางสาวจงรกัษ  ชูจันทร   ครูประจําวิชาพลศึกษา 
9. นางสาวเทียนรุง  เรืองอิทธินันท  ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ 
10. นางจินตนา   จินดาศร ี  ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ 
11. นางขวัญเรอืน  สุขเกษม  ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ 
12. นางสาวประภาภรณ  วุฒิฐานจําเจรญิ  ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 
13. นางจุฬารัตน   สมเจริญ   ครูประจําวิชาพลศึกษา 
14. นางสาววาสนา  มลสุวรรณ  ครูประจําวิชาสังคมศึกษา 
15. นางสาวพชัรวรรณ  พงษสมบูรณ  ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร 
16. นางสาวโชติรส  ศิขรินทร  ครูประจําวิชาคณิตศาสตร 
17. Mr.Milky Mulvadora   Comiso   ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ 

 
แผนกวิชาไฟฟากําลัง 
1. นายวฒุิชัย   ขมพลกัง  หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
2. นายธนเศรษฐ   สุขสวาง   ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
3. นางสาวเอ็นดู   มังกรแสงแกว  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
4. นายพสุธันย   ตันยะกุล  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
5. นายเทิดศกัดิ์   แกวคงคา  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
6. นายกิตตนินท   ปรีชาเชาว  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง  
7. นายฐปกร   รักษาศีล  ครูประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง  
8. นายยมราช   หนองกก  ครูประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
 
 
 
 

 



แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
1. นางสาวศศธิร   โพนเงิน   หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
2. นายอํานาจ   วงศศุภชยันิมติ  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
3. นายจีราศักดิ์   วุฒิศรีศิริพร  ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
4. นางทัศนีย   วงศศุภชยันิมติ  ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
5. นายจารึก   จารุมิตร   ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
6.นางสาวดรณุ ี   สุธาอรรถ  ครูประจําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
1. นายสงา   คูคํา   หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
2. นายเดชา   เฉยพันธ   ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3. นางสาวสุดารัตน  สุจริต   ครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
4. นางสาวสุพรรณี  พิมพหน ู  ครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

  
แผนกวิชาเครื่องกล 
1. นายนพรัตน   กล่ินหอม  หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล 
2. นายสมหมาย   สมแกว   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
3. นายชโลมพร   แนนหนา  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
4. นางสาวสิรัชชา  ฉัตรปยปญญา  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
5. นายพงศศกัดิ์   พวงอุดม  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
6. นายณฐัพงษ   ประกอบธรรม  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 
7. นายนิรุต   สวางใจธรรม  ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล 

 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
1. นายอมร   นัทธีประเสริฐ  หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
2. นายนท ี   ลอยเมฆ   ครูประจําแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
3. นายเขมชาต ิ   ปริปุรณะ  ครูประจําแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
 
 

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
1. นายนท ี   ลอยเมฆ   หัวหนาแผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
2. นายสันต ิ   ศรีเดช   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมอืกลและซอมบํารุง 
3. นายประเสริฐ   สุมารส   ครูประจําแผนกวิชาเครื่องมอืกลและซอมบํารุง 



แผนกวิชาโลหะการ 
1. นายประยูน   เดือนเพ็ง  หัวหนาแผนกวิชาโลหะการ 
2. นางอารีรัตน   เสียงเพราะ  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาโลหะการ 
3. นายมินทรชัย   สายแกว   ครูประจําแผนกวิชาโลหะการ 
4. นายกิตตพินัธ   ศรีเสมอ   ครูประจําแผนกวิชาโลหะการ 
5. นายมนูญ   วินทะไชย  ครูประจําแผนกวิชาโลหะการ 
 

แผนกวิชาการบัญชี 
1. นางสาวปนมณ ี  เจริญคลัง  หัวหนาแผนกวิชาบัญชี                  
2. นางสาวพิมพณราภรณ  วรรโณทยาน  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาบัญชี 
3. นางสาวอรพินท  อ๊ึงเจริญ   ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี 
4. นางประรินญา   วองไว   ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี  
5. นางสาวสมฤทัย  บุญกอ   ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี 
6. นางสาวสมคิด   หมั่นหาด ี  ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี 
7.นางสาวปารชิาติ  เครื่องวงษ  ครูประจําแผนกวิชาการบัญชี 

 
แผนกวิชาการตลาด 
1. นางสาวสุจติรา  นาชัยทอง  หัวหนาแผนกวิชาการตลาด 
2. นางสาวธนภรณ  ศิลาราช   ครูประจําแผนกวิชาการตลาด 
3. นางพนิดา   อนุชิตพรกุล  ครูประจําแผนกวิชาการตลาด 
4. นางสาวบุศรินทร  บุญกอ   ครูประจําแผนกวิชาการตลาด 
 
 

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 
1. นางพนิดา   อนุชิตพรกุล  หัวหนาแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 
2. นางสาวสุจติรา  นาชัยทอง  ครูแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 
  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
1.นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท   หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2.นางสาวภคมน   หวังวัฒนากูล  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
3.นางนิตญา   นาชัยทอง  ครูประจําแผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
4.นายสิทธิชัย   รอดเลี้ยง  ครูประจําแผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
5.นายภานุมาศ   พุมมา   ครูประจําแผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 

 



แผนกวิชาการโรงแรม 
1.นางจฬุารัตน   สมเจริญ   หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม 
2.นางสาวสุภาภรณ  สุขธนารักษ  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาการโรงแรม 
3.นางสาวกรองกาญจน  ถาวรวัฒนเจริญ  ครูประจําแผนกวิชาการโรงแรม 
 

แผนกวิชาการทองเที่ยว 
1. นายธีรพงศ   บวรสุขวัฒน  หัวหนาแผนกวิชาการทองเที่ยว 
2.นางสาวสุภาภรณ  สุขธนารักษ  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาการทองเที่ยว 
3. นางปราณ ี   คําพุม   ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยว 
4.นางสาวกรองกาญจน  ถาวรวัฒนเจริญ  ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยว 
 
 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1. นางสาวชลัดดา  ยิ้นเยื้อน   หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
แผนกวิชาเสริมสวย 
1. นางสมภักดิ ์   โอวาท   หัวหนาแผนกและครูประจําแผนกวิชาเสริมสวย 
 

แผนกวิชาตัดผมชาย 
1. นางสาวพรรษมณฑ  ชินวุฒิอัครจิตต  หัวหนาแผนกและครูประจําแผนกวิชาตัดผมชาย 
2. นางพิสมัย   ธนารักษ  ครูประจําแผนกวิชาตัดผมชาย 
 

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
1. นายสมนึก   บุญชวยชาต ิ  หัวหนาแผนกวิชาผาและเครือ่งแตงกาย 
2. นางนริสรา   บุตรวงษ  ผูชวยหวัหนาแผนกวิชาผาและเครื่อง 

 
แผนกวิชาเกษตรกรรม 
1. นางอัญชลี   บุญกอ   หัวหนาแผนกวิชาเกษตรกรรม 
 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1. นางสาวอรพินท  อ๊ึงเจริญ   หัวหนางานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี่ยม  ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. นางสาวเอ็นดู   มังกรแสงแกว  ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 



4. นางสาวบุษรินทร  รอยแกว   ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
5. นายสมหมาย   สมแกว   ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
6. นายอมร   นัทธีประเสริฐ  ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
       (งานการเทยีบโอนประสบการณ) 
7. นายยมราช   หนองกก  ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
       (งานการเทยีบโอนประสบการณ) 
8. นายณฐัพงษ   ประกอบธรรม  ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
9. นายสมนึก   บุญชวยชาต ิ  ผูชวยหวัหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
       (หัวหนาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวัดโพธิ์สัมพันธ) 
10. นางสาวณฏัฐราวรรณ  ตนพนม   เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
11. นางสาวผกาวรรณ  บุญเสมอ  เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
12. นางสาวอรอุมา  ศรีสมบูรณ  เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
       (งานการเทยีบโอนประสบการณ) 

งานวัดผลและประเมินผล 
1. นางสาวจงรกัษ  ชูจันทร   หัวหนางานวดัผลและประเมินผล 
2. นางสาวเอ็นดู   มังกรแสงแกว  ผูชวยหวัหนางานวัดผลและประเมินผล 
3. นางสุชีรา   หะสิตะ   เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล 
 

งานวิทยบริการและหองสมุด  
1. นางสาวสะหยุมพร  ทองเลี่ยม  หัวหนางานวทิยบริการและหองสมุด 
2. นางสาวอรวรรณ  เกตุโชต ิ  ผูชวยหวัหนางานวิทยบริการและหองสมดุ 
3. นางสาวเทียนรุง  เรืองอิทธินันท  ผูชวยหวัหนางานวิทยบริการและหองสมดุ 
4. นางสาววิสุทธิโฉม  บุญนอม   เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด 
5. นายมนัส   คุมทรัพย  เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  
1. นางสาวบุศรินทร  บุญกอ   หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
2. นางอารีรัตน   เสียงเพราะ  ผูชวยหวัหนางานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
3. นางศศิธร   โพนเงิน   ผูชวยหวัหนางานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
4. นางสาวสุดารัตน  สุจริต   ผูชวยหวัหนางานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
5. นายกิตตนินท   ปรีชาเชาว  ผูชวยหวัหนางานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
6. นางสาวสุธีรา   ภูรยานนัท  เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 
 



งานสื่อการเรียนการสอน 
1. นายจารึก   จารุมิตร   หัวหนางานสือ่การเรียนการสอน 
2. นายสิทธิชัย   รอดเลี้ยง  ผูชวยหวัหนางานสื่อการเรียนการสอน 
3. นายเจตติพล   แซแต   เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



ที เลขที วันเดือนป วันเดือนปเกิด หนาที่สอน
อันดับ ท/คศ. อัตรา บรรจุ (ระบุวิชาทีสอน)

1 นายจิระ เฉลิมศักดิ์ กศ.บ.วิทยาศาสตร(วิชาเคมี) ผูอํานวยการ 14269 2 32,480    21 พ.ค.2524 16 ก.ย.2502                    - ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

2 นายธนรัตน ทองหยัด รปม.นโยบายสาธารณะ รองผูอํานวยการ 14397 2 30,900    22 พ.ค. 23 11 พ.ย. 2501                    - รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

3 นายสมบัติ อ่ําสาริกา คศ.บ.คุรุศาสตรอุตสาหกรรม รองผูอํานวยการ 18895 2 33,540    1 มิ.ย.19 26 เม.ย. 2495                    - รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
(อุตสาหกรรม-เชื่อมและประสาน)
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

4 นายวิทยา อินสวาง ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป รองผูอํานวยการ 14269 2 29,320    6 มิ.ย. 26 17 มิ.ย. 2501                    - รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

5 นางทองใบศรี อินสวาง คบ.การบริหารโรงเรียน รองผูอํานวยการ 14406 2 30,900    16 ก.ค. 52 30 ก.ย. 2502                    - รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ศษ.บ.สังคมศึกษา
คศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัว
คอ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา

6 นางสาวธนภรณ ศิลาราช กศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครู 9020 2 28,780    1 มี.ค. 25 6 ธ.ค. 2503 อ.ประจําแผนกวิชา
บธ.ม. การตลาด สัมพันธ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

7 นส.พิมพณราภรณ วรรโณทยาน บธ.บ.ธุรกิจศึกษา(เลขานุการ) ครู 14660 2 32,480    10 ต.ค. 26 30 ก.ย. 2497 อ.ประจําคณะวิชา หัวหนางานทะเบียน
บริหารธุรกิจ ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
8 นางนริสรา บุตรวงษ คศ.บ. อุตสาหกรรมผาและเครื่องแตงกาย ครู 15463 2 30,360    18 ก.ค. 26 23 พ.ค. 2502 อ.ประจําแผนกวิชาผาฯ

ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
9 นายสมนึก บุญชวยชาติ คศ.บ. อุตสาหกรรมผาและเครื่องแตงกาย ครู 15754 2 24,730    12 มิ.ย.32 17 ม.ค.2502 อ.ประจําแผนกวิชาผาฯ หัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

คอ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(หัวหนาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวัดโพธิ์สัมพันธ)

10 นางจุฬารัตน สมเจริญ กศ.บ.พลศึกษา ครู 13105 2 27,200    29 มิ.ย. 2527 24 ส.ค. 2502 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพั
กศ.ม. พลศึกษา

11 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ ครู 19780 2 19,350    11 ก.ย.38 18 ก.ค.2510 อ.ประจําแผนกวิชา หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คอ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโลโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หัวหนางานการเงิน

ทะเบียนประวัติขาราชการครู และขาราชการพลเรือน  ประจําปการศึกษา 2552
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ชือ - สกุล

หัวหนางานบุคลากร

หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม

หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมายเงินเดือน



ที เลขที วันเดือนป วันเดือนปเกิด หนาที่สอน
อันดับ ท/คศ. อัตรา บรรจุ (ระบุวิชาทีสอน)

ทะเบียนประวัติขาราชการครู และขาราชการพลเรือน  ประจําปการศึกษา 2552
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ชือ - สกุล หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมายเงินเดือน

12 นางสาวอรนุช กาโจทย ศศ.บ. การจัดการทัวไป (การบัญชี) ครู 19760 4 12,880    19 มิ.ย.43 7 พ.ค.2521                       - ไปชวยราชการ วก.เกาะคา
13 นายอดิศักดิ์ สมแสน วท.บ.. เทคโนโลยีการเกษตรพืชศาสตร ครู 14416 2 26,690    1 ต.ค. 27 19 เม.ย. 02  -  (หมายเหตุ ไปชวยราชการ วท.เกษตรชลบุรี)

(พืชไร-นา)
ศศ.ม. การเมืองการปกครอง

14 นายธีรพงศ บวรสุขวัฒน ศศ.บ. อุตสาหกรรมทองเทียว ครู 1346 1 16,720    12 ต.ค.41 17 ก.พ. 2519 อ.ประจําแผนกวิชาการ หัวหนางานพัสดุ
โรงแรมและทองเทียว หัวหนาแผนกวิชาการทองเทียว

16 นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล ปวท. คอมพิวเตอรธุรกิจ ครู 167 1 17,590    19 พ.ค. 40 23 ก.ค.2516 อ.ประจําวิชาคอมพิวเตอร หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

17 นายวุฒิชัย ขมพลกรัง วศ.บ ไฟฟา-ไฟฟากําลัง ครู 14445 ครูผูชวย 8,130 20 มิ.ย.2551 23 ก.พ. 2522 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา
ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

18 นางอัญชลี บุญกอ สส.บ.สงเสริมการเกษตร ครู 13132 ครูผูชวย 8,130 20 ต.ค 2551 06 ก.ย. 2506 อ.ประจําแผนกวิชาเกษตรกรรม
หัวหนางานฟารมและโรงงาน

19 นายไกรวัฒน บุญชัยสวัสดิ์ ปทส. เทคนิคยานยนต ครู 19357 1 13,960 1 พ.ย.43 1 ก.ค.15 อ.ประจําแผนกวิชาชางยนต

20 นางสาวสุภาวดี นิลมาตย ศศ.บ.การทองเที่ยวและโรงแรม ครู 7035 ครูผูชวย 7,940 1 ก.ย. 52 16 เม.ย. 2525 อ.ประจําแผนกวิชาการโรงแรม

หัวหนาแผนกชางไฟฟา

ผูชวยหัวหนางานสารบรรณ
ผูชวยหัวหนางานวัดผลและประเมินผล

หัวหนาแผนกวิชาเกษตรกรรม

ผูชวยหัวหนางานความรวมมือ



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

1 นางสาวอรพินท อิ๊งเจริญ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 10,420          08 ก.ย. 2511 01 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาบัญชี ผูชวยหัวหนางานบัญชี
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2 วาที่ร.ต.อรรถพันธ พงษาพันธ กศ.บ.พลศึกษา 10,420          10 ต.ค. 2503 01 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญ หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
กศ.ม. บริหารการศึกษา ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(งานนักศึกษาวิชาทหารและกีฬา)
ผูชวยหัวหนาแผนก (กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)

3 นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร วท.บ.เทคโนโลยี 10,420          13 ธ.ค.2519 01 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาชางอิเล็กฯหัวหนางานความรวมมือและบริการชุมชน
อุตสาหกรรม(อิเล็กฯ) ผูชวยหัวหนางานกิจกรรม(ดานองคกรวิชาชีพ)

4 นางสาวบุษรินทร รอยแกว กศ.บ. สังคมศึกษา 10,420          29 ก.ย. 2516 01 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญฯ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผูชวยหัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

5 นางสาวปนมณี เจริญคลัง บช.บ. การบัญชี 10,520          27 มี.ค. 2518 01 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาบัญชี ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหนาแผนกวิชาบัญชี

6 นายนพรัตน กลิ่นหอม คบ.ชางยนต 10,420          7 ต.ค. 2517 01 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาชางยนต หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล
7 นางสาวศุภนารถ โขนแจม ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 10,010          15 มิ.ย. 2514 3 เม.ย.2549 อ. ประจําแผนกวิชาสามัญ หัวหนางานประชาสัมพันธ
8 นางอารีรัตน เสียงเพราะ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9,920            15 ธ.ค. 2521 3 เม.ย.2549 อ.ประจําแผนกวิชา หัวหนางานแผนงบประมาณ

(เชื่อมและประสาน) ชางเชื่อมฯ ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาโลหะการ
ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึการะบบทวิภาคี

9 นางประรินญา วองไว ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 9,920            28 ก.ย. 2519 3 เม.ย.2549 อ.ประจําแผนกวิชาบัญชี หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
(การบัญชี) ผูชวยหัวหนางานการเงิน

10 นางสาวสมฤทัย บุญกอ บช.บ.บัญชี 9,920            21 ก.พ.2516 3 เม.ย.2549 อ.ประจําแผนกวิชาบัญชี หัวหนางานบัญชี

ทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ชื่อ - นามสกุล อัตราคาจางสอนจาก หนาที่สอน



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

ทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ชื่อ - นามสกุล อัตราคาจางสอนจาก หนาที่สอน

11 นางจงรักษ กะรัมย ศศ.บ.พลศึกษา 9,920            3 ก.ย.2520 3 เม.ย.2549 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญฯ ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ศศ.ม.พลศึกษา (งานการกีฬา)

ผูชวยหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
12 นางศศิธร โพนเงิน คอ.บ. วิทศวกรรมโทรคมนาคม 9,530            27 พ.ค. 2526 1 ก.ย.2551 ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมฯ งานองคกรวิชาชีพ อชท.)

อิเล็กทรอนิกส ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

13 นายอํานาจ วงศศุภชัยนิมิ คอ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9,530            08 ต.ค. 2521 1 ธ.ค. 2551 หัวหนางานความรวมมือ
อิเล็กทรอนิกส ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

14 นายสมหมาย สมแกว คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 9,530            12 ธ.ค. 2520 5 ม.ค 2552 อ.ประจําแผนกวิชาชางยนต หัวหนางานครูที่ปรึกษา
คอ.ม. เครื่องกล ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อ.ประจําแผนกวิชาชาง

อ.ประจําแผนกวิชาชาง



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราคาจาง วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่สอน หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ

1 นายชาตรี มวงเขาแดง ค.บ. คณิตศาสตร 7,940            8 มิ.ย.2520 10 เม.ย.2545 อ.ประจําแผนกวิชาสัมพันธ หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ

ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ดนตรี)

2 นางวรินทร มวงเขาแดง ศศ.บ.ภาษาไทย 7,940            19 มี.ค. 2515 10 ธ.ค. 2545 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญ ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ

ผูชวยหัวหนางานแผนงบประมาณ

ผูชวยหัวหนาแผนก (กลุมวิชาภาษาไทย)

3 นางสาวสะหยุมพร ทองเลี่ยม ค.บ.อังกฤษ 7,940            9 ก.ย.2520 24 ก.ค. 2544 อ.ประจําแผนกวิชาสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

ผูชวยหัวหนาแผนก (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

4 นางสาวสายฝน พยอม ค.บ.วิทยาศาสตรทั่วไป 7,940            14 ส.ค. 2521 22 พ.ค. 2546 อ.ประจําแผนกวิชาสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผูชวยหัวหนาแผนก(กลุมวิชาวิทยาศาสตร)

5 นางสาวประภาภรณวุฒิฐานจําเริญ วท.บ.วาริชศาสตร 7,940            1 มี.ค. 2520 12 พ.ค 2551 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานการเงิน

ผูชวยหัวหนางานครูที่ปรึกษา

6 นางสาววาสนา  มลสุวรรณ วท.บ ภูมิศาสตร 7,940 23 มี.ค.2523 1 ต.ค.2551 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานบริหารทั่วไป

7 นางสาวพัชวรรณ พงษสมบูรณ วท.บ.เกษตรศาสตร 7,940            14 ก.ย.2527 1 ต.ค.2551 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ผูชวยหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

8 นางขวัญเรือน สุขเกษม ค.บ. ภาษาอังกฤษ 7,940            14 ก.ย. 2523 24 ต.ค. 2549 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานครูที่ปรึกษา

9 นางสาวเทียนรุง เรืองอิทธินันธ คบ.ภาษาอังกฤษ 7,940            17 ส.ค. 2506 01 พ.ย. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

10 นางสาวโชติรส ศิขรินทร วท.บ.สถิติ 7,940            19 ต.ค.2528 1 พ.ค.2552 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ผูชวยหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

ผูชวยหัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

11 นางจินตนา จินดาศรี ศศ.บ.อังกฤษ 7,940            24 ม.ค. 2522 02 ธ.ค.2547 อ.ประจําแผนกวิชาสัมพันธ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

12 Mr.Milkey Comiso BA.(BA.) General Scence 7,940            4 พ.ย. 2527 1 ส.ค.2551 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

Communication Studies

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราคาจาง วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่สอน หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

13 นายสงา คูคํา ปทส.ไฟฟาสื่อสาร 7,940            3 ก.พ. 2520 20 พ.ค. 2545 อ.ประจําแผนกวิชาเทคโนโลยี ผูชวยหัวหนางานทะเบียน

คอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

หัวหนาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

14 นางสาวสุดารัตน สุจริต กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940            9 ก.ย. 2526 28 ต.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาเทคโนโลยี ผูชวยหัวหนางานทะเบียน

คอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

15 นายเดชา เฉยพันธ กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940            6 ม.ย.2526 29 ต.ค. 2550 อ.ประจําแผนกวิชาเทคโนโลยี ผูชวยหัวหนางานพัสดุและอาคารสถานที่

คอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

16 นางสาวสุพรรณี พิมพหนู กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 7,940 7 ก.ค.2520 1 ต.ค.2551 อ.ประจําแผนกวิชาเทคโนโลยี ผูชวยหัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

คอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนางานครูที่ปรึกษา

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

17 นายนที ลอยเมฆ คบ.ชางอุตสาหกรรมศิลป 7,940            23 ต.ค. 2509 23 ต.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ชมรม)

หัวหนาแผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

18 นายอมร นัทธีประเสริฐ วท.บ.เทคโนโลยี 7,940            1 มิ.ย. 2518 22 ต.ค. 2545 อ.ประจําแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

อุตสาหกรรม ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

19 นายเขมชาติ ปริปรุณะ วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร 7,940            20 มี.ค. 2496 17 ต.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน หัวหนางานปกครอง

อุตสาหการ

20 นายสันติ ศรีเดช วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940 21 ก.พ.2517 20 ต.ค. 2551 อ.ประจําแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(เทคโนโลยีการผลิต) ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

21 นายประเสริฐ สุมารส คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7,940 22 ก.ย.2524 12 ม.ค.2552 อ.ประจําแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน ผูชวยหัวหนางานปกครอง

22 นางสาวปาริชาติ เครื่องวงษ บธ.บ. การบัญชี 7,940            23 พ.ย. 2521 12 พ.ค 2551 อ.ประจําแผนกวิชาบัญชี ผูชวยหัวหนางานการเงิน



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราคาจาง วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่สอน หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

23 นางพนิดา อนุชิตพรกุล บธ.ม.การตลาด 7,940            14 ส.ค.2518 01 พ.ย.2541 อ.ประจําแผนกวิชาการตลาด ผูชวยหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

หัวหนาแผนกธุรกิจคาปลึก

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

24 นางสาวบุศรินทร  บุญกอ บธ.บ  บริหารธุรกิจ (การตลาด) 7,940            5 เม.ย 2510 16 ก.ค. 2546 อ.ประจําแผนกวิชาการตลาด หัวหนางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

25 นายภานุมาศ พุมมา บธ.บ. บริหารธุรกิจ 7,940            8 ม.ค. 2512 25 ธ.ค.2550 อ.ประจําแผนกวิชาคอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

(คอมพิวเตอร) ผูชวยหัวหนางานปกครอง

26 นายสิทธิชัย รอดเลี้ยง กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 7,940            10 เม.ย. 2515 3 ธ.ค.2550 อ.ประจําแผนกวิชาคอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

27 นางสาวนิตยา นาชัยทอง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 7,940            6 ก.ย.2523 18 พ.ค.2552 อ.ประจําแผนกวิชาคอมพิวเตอร ผูชวยหัวหนางานแผนงบประมาณ

ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

28 นส.สุภาภรณ สุขธนารักษ คบ.คหกรรมศาสตร 7,940            11 พ.ย.2506 26 พ.ย. 2550 อ.ประจําแผนกวิชาการโรงแรม ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาการทองเที่ยว

29 นางปราณี คําพุม วท.บ.เทคโนโลยีออกแบบ 7,940            24 มี.ค. 2519 2 มิ.ย. 2551 อ.ประจําแผนกวิชาการโรงแรม ผูชวยงานพัสดุและอาคารสถานที่

ผลิตภัณท ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

30 นส.กรองกาญจน ถาวรวัฒนเจริญ กศ.บ. (คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 7,940            9 ม.ค. 2527 2 มิ.ย. 2551 อ.ประจําแผนกวิชาการโรงแรม ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

31 Miss.Lili wu 31 พ.ค. 52 28 พ.ค. 2552 อ.ประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

32 นางสาวชลัดดา ยิ้มเยื้อน คห.คหกรรมศาสตร 7,940            11 พ.ย. 2527 1 ต.ค. 2550 อ.ประจําแผนกวิชาคหกรรม หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

33 นายธนเศรษฐ สุขสวาง วศ.บ.ไฟฟา 7,940            25 ต.ค. 2519 01 พ.ค. 2545 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

ผูชวยหัวหนาแผนกชางไฟฟา



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราคาจาง วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่สอน หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

34 นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแกว กศ.บ.เทคโนโลยี 7,940            31 ม.ค. 2525 17 พ.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง

อุตสาหกรรมศึกษา ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ผูชวยหัวหนางานวัดผลและประเมินผล

35 นายภัทรพล ธนตันยะกุล วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟาฯ 7,940            12 ก.ค. 2510 24 ก.ค. 2549 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา ผูชวยหัวหนางานความรวมมือฯ

36 นายเทอดศักดิ์ แกวคงคา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 7,940            11 พ.ค. 2522 17 พ.ค. 2550 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา ผูชวยหัวหนางานฟารมและโรงงาน

ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ลูกเสือ)

ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

37 นายกิตตินนท ปรีชาเชาว กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940            18 ม.ค. 2528 12 มิ.ย. 2550 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

38 นายฐปกร รักษาศีล วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง 7,940            19 เม.ษ.2508 22 ต.ค. 2550 อ.ประจําแผนกวิชาชางไฟฟา ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

39 นายยมราช หนองกก กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940            14 มี.ค.2526 2 ม.ค.2550 อ.ประจําแผนกวิชาไฟฟากําลัง ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

40 นายชโลมพร แนนหนา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,940            24 ธ.ค. 2517 09 พ.ย. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาชางยนต ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

41 นางสาวสิรัชชา ฉัตรปยปญญา วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต 7,940            21 มิ.ย. 2518 09 พ.ค. 2548 อ.ประจําแผนกวิชาชางยนต/เครื่องกล ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

42 นายพงษศักดิ์ พวงอุดม วท.บ วิทยาศาสตร บัณฑิต 7,940            6 ก.ย. 2525 6 ก.ค 2550 อ.ประจําแผนกวิชาเครื่องกล ผูชวยหัวหนางานฟารมและโรงงาน

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

43 นายนิรุติ สวางใจธรรม วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล 7,940 2 ก.พ. 2522 28 ต.ค. 2551 อ.ประจําแผนกวิชาเครื่องกล ผูชวยหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา

44 นายณัฐพงษ ประกอบธรรม วศ.บ เครื่องกลเรือ 7,940            7 พ.ย.2520 12 พ.ค 2551 อ.ประจําแผนกวิชาชางยนต ผูชวยหัวหนางานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

(เทคโนโลยีการผลิต) ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



ที่ วุฒิ/วิชาเอก อัตราคาจาง วันเดือนปเกิด วันบรรจุ หนาที่สอน หนาที่พิเศษ/งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

45 นายประยูน เดือนเพ็ง ปทส.เชื่อมและประสาน 7,940            4 ก.ย. 2523 20 พ.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาโลหะการ หัวหนาแผนกวิชาโลหะการ

ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

46 นายกิตติพันธ ศรีเสมอ ปทส.เชื่อมและประสาน 7,940            11 ต.ค. 2524 20 พ.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาโลหะการ ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ผูชวยหัวหนางานครูที่ปรึกษา

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

47 นายมินทรชัย สายแกว คบ.ชางอตุสาหกรรม (โลหะ) 7,940            10 ก.ค. 2520 20 พ.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาโลหะการ หัวหนางานอาคารสถานที่

ผูชวยหัวหนางานปกครอง(แผนกวิชาโลหะการ)

48 นายมนูญ วินทะไชย ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 7,940            29 มี.ค. 2529 12 พ.ค. 2551 อ.ประจําแผนกวิชาโลหะการ ผูชวยหัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

49 นางทัศนีย วงศศุภชัยนิมิต คอ.บ.อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 7,940            6 ธ.ค. 2519 28 เม.ย. 2543 อ.ประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

50 นายจารึก จารุมิตร วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต(ไฟฟากําลัง) 7,940            2 มี.ค. 2511 08 ธ.ค. 2546 อ.ประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

51 นางสาวดรุณี สุธาอรรถ กศ.บ.เทคโนโลยี 7,940            31 ม.ค. 2524 17 พ.ค. 2547 อ.ประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ผูชวยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

อุตสาหกรรมศึกษา

52 นางสมภักดิ์ โอวาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพเสริมสวย 5,840            13 เม.ย. 2491 1 ต.ค. 2549 อ.ประจําแผนกวิชาชางเสริมสวย หัวหนาแผนกและครูประจําแผนกวิชาเสริมสวย

53 นส.พรรษมณฑ ชินวุฒิอัคคกิตติ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพตัดผมชาย 5,840 1 เม.ย.2516 9 ม.ค.2550 อ.ประจําแผนกวิชาตัดผมชาย หัวหนาแผนกและครูประจําแผนกวิชาตัดผมชาย

54 นางพิศมัย ธนารักษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเสริมสวย 5,840            9 พ.ค.2507 15 ธ.ค. 2551 อ.ประจําแผนกวิชาตัดผมชาย

55 นางสาวสุจิตรา นาชัยทอง บธ.บ.การบริหารธุรกิจ 7,940            31 ก.ค. 22 22 พ.ค. 2546 อ.ประจําแผนกวิชาการตลาด หัวหนางานวิชาการตลาด

(การตลาด) ผูชวยหัวหนางานแนะแนวฯ

ผูชวยหัวหนางานปกครอง

56 นางสาวกันติศา เวียงสงค บช.บ.การบัญชี 7,940 12 เม.ย. 2528 1 ก.ย. 2552 อ.ประจําวิชาการบัญชี ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปเกิด วันบรรจุ งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

1 นางสาวกนกกร สุวรรณทีป ปวส.การจัดการ 7,100            25 พ.ค.2522 17 มี.ค. 2546 เจาหนาที่งานทะเทียน

2 นางระพินนาถ จุลเสวก ปวส.การบัญชี 7,100            4 ส.ค 2511 1 ต.ค. 2540 เจาหนาที่งานทะเบียน

3 นาวสาวกาญจนา คงเจริญ ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100            23 ก.ย. 2523 18 ส.ค. 2547 เจาหนาที่งานบัญชี

4 นางสาวอัมพาพร ศศิวัฒนพร บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100            18 ธ.ค. 2526 1 ก.พ. 2548 เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป (งานเอกสารการพิมพ)

5 นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร 7,940            24 เม.ย 2521 2 ม.ค. 2545 เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด

6 นายฐาปกรณ วิเชียรโชติ ปวส.เครื่องกล 7,100            18 ก.ค. 2530 10 ส.ค. 2552 เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด

7 นางสุชีรา หะสิตะ บธ.บ.การจัดการ 7,940            28 เม.ย. 2524 16 ก.ค. 2546 เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล

8 นางสาวกุลธิดา รื่นอารมย บธ.บ.การบัญชี 7,940            15 ต.ค. 2523 8 ธ.ค 2546 เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

9 นางรังสิมันตุ ลุนไธสง บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100            18 พ.ค 2520 1 ก.พ. 2548 เจาหนาที่งานแผนงบประมาณ

10 นางสุกัญญา บุญกอ บธ.บ. การบัญชี 7,100            30 ต.ค. 2520 1 ก.พ. 2548 เจาหนาที่งานพัสดุ

11 นางสาวสุธีรา ภูรยานันท บธ.บ. การจัดการทั่วไป 7,100            20 ธ.ค. 2520 1 ก.ค. 2548 เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

12 นางสาวประจินดา ลือโลก บธ.บ การตลาด 7,100            28 ต.ค. 2525 1 ส.ค. 2548 เจาหนาที่งานพัสดุ

13 นางสาวประภาพร ภูฮง บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100            9 ก.ย.2524 6 พ.ค.2552 เจาหนาที่งานพัสดุ

14 นายอาทิตย เวียงแกว ศ.บ.เศรษฐศาสตร 7,100            10 พ.ค. 2524 21 พ.ย. 2548 เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

15 นายเจตติพล แซแต กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา 7,100            8 ต.ค. 2526 1 ธ.ค.2549 เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน

16 นางสาวสุรีรัตน ปรีชาเวทย ปวส.การบัญชี 7,100            14 เม.ย. 2527 3 เม.ย. 2550 เจาหนาที่งานทะเบียน

17 นางสาวพิมพพรรณ ปราดเปรื่อง บธ.บ.(การบัญชี) 7,100            10 พ.ย. 2528 14 พ.ค. 2550 เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ)

18 นางสาวณัฎฐราวรรณ ตนพนม ปวส.การบัญชี 7,100            27 มี.ค. 2523 27 มิ.ย. 2548 เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

19 นางทิพยธนกาญจน ขุนนาแกว ปวส.การบัญชี 7,100            22 เม.ย. 2521 3 ก.ย. 2550 เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

20 นางสาวจารุวรรณ จันทรทอง ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100            16 ส.ค. 2525 1 พ.ย. 2550 เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

21 นายณรงคศักดิ์ หนูชูเชื้อ ม.6 5,840            22 มี.ค. 2500 22 ธ.ค. 2550 พนักงานขับรถ

22 นางวรรณฤดี พวงอุดม บธ.บ. การจัดการทั่วไป 7,100            14 ก.พ. 2527 14 ม.ค 2551 เจาหนาที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

23 นางสาวธภัทร ปวรจิรภัทร ม.6 5,840            25 มี.ค. 2528 4 ม.ค 2551 เจาหนาที่งานปกครอง

24 นางสาววิสุทธิโฉม บุญนอม ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100            4 มิ.ย. 2528 17 ธ.ค. 2550 เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติเจาหนาที่ลูกจางชั่วคราว ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

อัตราคาจางจาก



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปเกิด วันบรรจุ งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติเจาหนาที่ลูกจางชั่วคราว ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

อัตราคาจางจาก

25 นายสนิท ยิ้มกลาง ปริญญาตรี 7,100            7 เม.ย. 2524 1 มิ.ย. 2551 เจาหนาที่งานปกครอง

26 นางสาวอมรรัตน ไชยแกว กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 7,100            25 พ.ย. 2528 2 พ.ค. 2551 เจาหนาที่งานบุคลากร

27 นายมนัส คุมทรัพย ปวส.อิเล็กทรอนิกส 7,100            29 ม.ค. 2530 22 พ.ค. 2551 เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด

28 นางสาวอรอุมา ศรีสมบูรณ กศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรฯ 7,100            17 มิ.ย. 2528 2 มิ.ย. 2551 เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

29 นายชานนท อุนจิตต ม.3 5,840            21 มี.ค. 2514 6 พ.ค. 2551 พนักงานขับรถ

30 นายเสถียร มวงอิ่ม ปวส.บัญชี 5,840            23 ก.ย. 2514 20 พ.ค. 2551 พนักงานขับรถ

31 นายบุญเติม บุตรทอง ป.6 5,080            8 ก.พ. 2513 1 พ.ค. 2543 นักการภารโรง

32 นางประคอง แดงสันเทียะ ป.4 5,080            12 ม.ค. 2513 1 ส.ค. 2543 นักการภารโรง

33 นางสาวเพ็ญศรี ใจกลา ป.6 5,080            30 ก.ค 2512 1 ส.ค. 2543 นักการภารโรง

34 นางราตรี สิงหโพธิ์ ป.6 5,080            2 มี.ค. 2518 30 ส.ค. 2547 นักการภารโรง

35 นางประเทือง คิดรอบ ป.6 5,080            7 ม.ค. 2507 1 ก.พ. 2548 นักการภารโรง

36 นายพฤหัส บุตรโชติ ป.6 5,080            18 ก.พ.2514 16 ส.ค.2550 นักการภารโรง

37 นางสาวประทุมวรรณ มูลภาที ป.6 5,080            10 ก.ย. 2515 16 ส.ค. 2550 นักการภารโรง

38 นายสวี สิงหโพธิ์ ป.4 5,080 26 เม.ย. 2511 18 ธ.ค. 2550 นักการภารโรง

39 นางสาววิภา อยูสบาย ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100 6 เม.ย. 2528 1 ต.ค. 2551 เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ)

40 นายธานินทร อ่ําสาริกา ปวส.ชางกอสราง 7,100 14 ธ.ค. 2519 3 ต.ค. 2551 เจาหนาที่งานอาคารสถานที่

41 นายประเสริฐ รอบแควน ป.6 5,080 28 ต.ค.2513 1 ก.ค.2551 นักการภารโรง

42 นายคําศาล โตนวุธ ป.6 5,080 12 มิ.ย.2499 1 ก.ค.2551 นักการภารโรง

43 นางฉวีวรรณ โตนวุธ ป.6 5,080 30 ต.ค.2507 1 ก.ค.2551 นักการภารโรง

44 นางสาวสุมาลี พัดไสว ปวส.บัญชี 7,100 26 มิ.ย 2524 29 ม.ค.2552 เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

45 นางสาวจันทรจิรา    พาเจริญ ปวส.บัญชี 7,100 24 พ.ค.2531 1 พ.ค.2552 เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

46 นางสาววนิดา ชวยชูทรัพย ปวส.การตลาด 7,100 6 พ.ย.2524 21 ก.ค.2551 เจาหนาที่งานการเงิน

47 นางสาวตติยา สิงหพันธ ปวส. การตลาด 7,100 25 ก.พ. 2527 8 พ.ค.2551 เจาหนาที่งานการเงิน

48 นางปทุมมา แซเจี่ย บธ.บ.การจัดการทั่วไป 7,100 26 มิ.ย.2523 1 ส.ค. 2551 เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน



ที่ วุฒิ/วิชาเอก วันเดือนปเกิด วันบรรจุ งานที่ไดรับมอบหมาย

งบประมาณ บกศ.

ชื่อ - นามสกุล

ทะเบียนประวัติเจาหนาที่ลูกจางชั่วคราว ประจําปการศึกษา 2552

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

อัตราคาจางจาก

49 นางสาวจุฬามาศ โคมา ปวส. การบัญชี 7,100            21 พ.ค.2520 8 พ.ค.2551 เจาหนาที่งานการเงิน

50 นางสาวชญาดา คานทอง ม.3 5,080 26 ก.ค.2528 7 พ.ย.2551 เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

51 นางสาวทัศนีย ดะรงค บช.บ.บัญชี 7,100 6 ก.ค.2522 1 พ.ค.2552 เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

52 นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย 7,100 3 ต.ค. 2524 24 ส.ค. 2552 เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

53 นางสาวผกาวรรณ บุญเสมอ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 7,100 8 ธ.ค. 2520 1 พ.ค.2552 เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

54 นางสาวน้ําทิพย โชติชวง บช.บ. บัญชี 7,100 11 ต.ค. 2529 27 ก.ค. 2552 เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา

55 นางสาววาสนา ศรีบุโฮม ปวส. การบัญชี 7,100 27 พ.ค. 2529 1 ก.ค. 2552 เจาหนาที่งานบุคลากร

56 นางสาวยุพา โปรงพักตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป 7,100 11 ก.พ. 2519 24 ส.ค. 2552 เจาหนาที่งานบุคลากร

57 นายอภิสิทธิ์ แหยมบัว ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100 14 ธ.ค. 2522 24 ส.ค. 2552 เจาหนาที่งานแผนและความรวมมือ

58 นางสาวเจนจิรา ใจเย็น ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,100 10 เม.ย. 2528 7 ก.ย. 2552 เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ



 
 
 

สวนที่ 3 
 
      ขอมูลนักเรียน – นักศึกษา 
 



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

ยอดรับเขา 541 210 105 856 554 279 124 957 492 193 77 762 130 101 19 250 82 74 9 165

ยอดคงเหลือภาคเรียนที่ 1/2552 459 196 96 751 358 207 83 648 348 153 53 554 122 113 18 253 81 74 9 164

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

ยอดรับเขา  ปวช. 38 21 4 63 14 9 - 23 16 14 2 32 17 9 1 27 19 24 4 47

ยอดรับเขา  ปวส. 115 115 5 235 81 32 3 116 117 119 8 244 79 49 3 131 84 72 4 160

ยอดคงเหลือ  ปวช.ภาคเรียน 1/2552 20 1 3 24 2 2 5 9 5 7 - 12 14 9 1 24 19 24 4 47

ยอดคงเหลือ  ปวส.ภาคเรียน 1/2552 34 42 3 79 16 14 0 30 55 14 0 69 80 49 3 132 89 67 3 159

2,955รวมทั้งสิ้น  (ภาคปกติ + ภาคเทียบโอนฯ)

469

รวม 585

รายการ
ภาคเรียนที่ 1/2550(รุน4) ภาคเรียนที่ 2/2550(รุน5) ภาคเรียนที่ 1/2551(รุน6)

ปวช.3(ป2550) ปวส.1(ป2551)

สรุปยอดนักเรียน/นักศึกษา  ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2552
ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  (เทียบโอนประสบการณ)

ภาคเรียนที่ 2/2551(รุน7)

ยอดคงเหลือ

-

ยอดรับเขา

2,990

2,370

ยอดคงเหลือยอดรับเขา

ณ  วันที่  1  กันยายน  2552

ณ  วันที่  1  กันยายน  2552

สรุปยอดนักเรียน/นักศึกษา  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552
ระดับ  ปวช.1,2,3  และปวส. 1,2  (ภาคปกติ)

ปวส.2(ป2550)

2,370รวม

ปวช.1 (ป2552) ปวช.2 (ป2551)

2,990

886

ภาคเรียนที่ 1/2552 (รุนที่ 8)

116

192



 
 
 
   สวนที่ 4 

     ขอมูลหลักสูตร 
 



ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีหลักสูตรที่เปดสอน ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ 
(ปวช. และ ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม (แกนมัธยม/ประถม)  
 

ในระบบและระบบทวิภาคี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 
         -  สาขางานยานยนต (ปกต)ิ 
         -  สาขางานยานยนต (ทวภิาคี) 

2. สาขาวิชาโลหะการ 
          -  สาขางานเชือ่มโลหะ (ปกติ) 
          -  สาขางานเชือ่มโลหะ (ทวภิาคี) 
  3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  
         -  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาค)ี 

4. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
         -  สาขางานไฟฟากําลัง (ปกต)ิ 
         -  สาขางานไฟฟากําลัง (ทวภิาคี) 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ปกติ) 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ทวิภาค)ี 
   -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ปกติ) 
   -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ทวิภาค)ี  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
1. สาขาวิชาพณิชยการ 

        -  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
        -  สาขางานการขาย (ปกต)ิ 
        -  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ (ปกต)ิ 
        -  สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

         -  สาขางานการโรงแรมและการทองเที่ยว (การทองเที่ยว) (ปกต)ิ 
         -  สาขางานการโรงแรมและการทองเที่ยว (การโรงแรม) (ทวภิาคี) 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1. สาขาวิชาเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 
  -  สาขางานเทคนิคยานยนต (ปกติ) 

         -  สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.6) 
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะการ (ม.6, ปวช.) 

   -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ปกติ) 
   -  สาขางานเทคนิคการเชื่องอุตสาหกรรม (ม.6) 

3. สาขาวิชาไฟฟากําลัง (ม.6, ปวช.) 
         -  สาขางานติดตั้งไฟฟา (ปกติ) 
   -  สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6) 

4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ม.6, ปวช.) 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ปกติ) 
   -  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6) 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ม.6, ปวช.) 
         -  สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร (ปกต)ิ 
   -  สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร (ม.6) 
   -  สาขางานคอมพิวเตอรซอฟแวร  (ปกติ) 
   -   สาขางานคอมพิวเตอรซอฟแวร (ม.6) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  

        -  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
   -  สาขางานการบัญชี (ม.6) 

2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
        -  สาขางานการตลาด (ปกต)ิ 
        -  สาขางานการตลาด (ม.6) 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6, ปวช.) 
        -  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน (ปกติ) 

-  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน (ม.6)  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ม.6, ปวช.) 
         -  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปกติ) 
   -  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) 
 



 หลักสูตรเทยีบโอนความรูและประสบการณ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเครื่องกล 

         -  สาขางานยานยนต 
2. สาขาวิชาโลหะการ 

          -  สาขางานเชือ่มโลหะ 
3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  

         -  สาขางานเครื่องมือกล 
4. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         -  สาขางานไฟฟากําลัง  
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
1. สาขาวิชาพณิชยการ 

        -  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
        -  สาขางานการขาย (ปกต)ิ 
        -  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ (ปกต)ิ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

         -  สาขางานการโรงแรมและการทองเที่ยว (การทองเที่ยว)  
         -  สาขางานการโรงแรมและการทองเที่ยว (การโรงแรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเครื่องกล  

   -  สาขางานเทคนิคยานยนต 
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะการ  

-  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
3. สาขาวิชาไฟฟากําลัง  

-  สาขางานติดตั้งไฟฟา 
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  

-  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
-  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
         -  สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร  

-  สาขางานคอมพิวเตอรซอฟแวร   
  6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
   - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
1. สาขาวิชาการบัญชี  

        -  สาขางานการบัญชี  
2. สาขาวิชาการตลาด  

        -  สาขางานการตลาด  
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

        -  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
         -  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
    
 
 

 

 
 
 



หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 
ประเภทวิชาคหกรรม 

1. สาขาวิชาอาหาร-ขนม 
        -  วิชาอาหารไทย 
        -  วิชาขนมไทย 

2. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
        -  วิชาเสื้อเบื้องตน 
        -  วิชาชุดตดิกนั 

-  วิชากางเกงสตรี 
3. สาขาวิชาตัดผมและเสริมสวย 

        -  วิชาตัดผมชาย 
-  วิชาซอยผม-ดัดผม 

        -  วิชาแตงเล็บ 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

        -  วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

1. สาขาวิชาพืชกรรม 
        -  วิชาปลูกผักยุคใหม 

-  วิชาปลูกพืชไรยุคใหม 
-  วิชาปุยและการใชปุย 

หลักสูตรเสริมอาชีพ 
- แกนมัธยม/ประถม 

หลักสูตรฝกอบรมวิชาชพี 
- ฝกอบรม 108 อาชีพ  
- และอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
สวนที่ 5 

 
 
 

   ขอมูลงบประมาณและการเงิน 

 



แบบฟอรม  11

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

1 งบบุคลากร

-  เงินเดือน 5,010,304.00 - - - - - 5,010,304.00

-  เงินวิทยฐานะ 588,000.00 - - - - - 588,000.00

-  คาจางประจํา - - - - - - -

-  คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,825,200.00 - - - - - 1,825,200.00

-  คาจางชั่วคราว - - - - - - -

-  คาครองชีพ - - - - - - -

รวมงบบุคลากร 7,423,504.00 - - - - - 7,423,504.00

2 งบดําเนินงาน

2.1  คาบริหารและจัดการอาชีวศึกษา

        2.1.1  คาตอบแทน

                   -  คาธุรการนอกเวลา 450,000.00 - 100,000.00 - - - 550,000.00

                   -  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00 - - - - - 100,000.00

                   -  คาสอนพิเศษ  (ภาคพิเศษ) 5,100,000.00 - - - - - 5,100,000.00

                   -  คาสอนพิเศษ  (เทียบโอนประสบการณ) - - - - - - -

                   -  คาสอนพิเศษหลักสูตรระยะสั้น - - 600,000.00 - - - 600,000.00

        2.1.2  คาใชสอย

                   -  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 300,000.00 - 50,000.00 - - - 350,000.00

                   -  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง - - 200,000.00 - - - 200,000.00

การจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จําแนกตามผลผลิต

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

                   -  คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง - 50,000.00 50,000.00 - - - 100,000.00

                  -  คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา 50,000.00 - 50,000.00 - - - 100,000.00

                  -  คาจางเหมาบริการ

                      1.  คายาม 287,760.00 - 287,760.00 - - - 575,520.00

                      2.  คากําจัดปลวก 10,000.00 - - - - - 10,000.00

                      3.  คาจางเหมาทําสวนและทําความสะอาด - - - - - - -

                      4.   อื่น ๆ ....................................... - - 100,000.00 - - - 100,000.00

        2.1.3  คาวัสดุ

                  -  วัสดุสํานักงาน - 1,000,000.00 500,000.00 - - - 1,500,000.00

                  -  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000.00 - - - - - 250,000.00

                  -  วัสดุยานพาหนะและขนสง - - 100,000.00 - - - 100,000.00

                  -  วัสดุงานบานงานครัว - - 200,000.00 - - - 200,000.00

                  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - 20,000.00 - - - 20,000.00

                  -  วัสดุหนังสือ  วารสาร  และตํารา 100,000.00 - - - - - 100,000.00

                  -  วัสดุกอสราง 150,000.00 - 250,000.00 - - - 400,000.00

                  -  วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย - - -

                       1.  เวชภัณฑยา 50,000.00 - - - - - 50,000.00

                       2.  น้ําเคมีภัณฑตาง ๆ - - - - - - -

                  -  วัสดุไฟฟาและวิทยุ - - 200,000.00 - - - 200,000.00

                  -  วัสดุการเกษตร - 50,000.00 - - - - 50,000.00

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

                  -  วัสดุการศึกษา  (วัสดุฝก) : รายละเอียด - 215,000.00 380,000.00 - - - 595,000.00

                       แยกตามแผนกวิชา  (ดูภาคผนวก)

                  -  วัสดุคอมพิวเตอร - - 50,000.00 - - - 50,000.00

                  -  อื่น ๆ ........................................... - - -

2.2  คาสาธรณูปโภค

                  -  คาไฟฟา 300,000.00 - - - - - 300,000.00

                  -  คาน้ําประปา 83,500.00 - - - - - 83,500.00

                  -  คาโทรศัพท - - - - - - -

                  -  คาไปรษณียโทรเลข - - - - - - -

                  -  คาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - - -

2.3  คาเชาทรัพยสิน

                  -  คาเชาสถานที่  (ที่ดิน)  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 39,200.00 - - - - - 39,200.00

                   -  คาเชาสถานที่  (ที่ดิน)  สาขาวัดโพธิ์ - - - - - - -

2.4  คาสมทบประกันสังคม

                  -  คาสมทบประกันสังคม

                      1.  พนักงานราชการ 91,300.00 - - - - - 91,300.00

2.5  คาเชาบาน  (ไมมี)

2.6  สํารองจายเงินงบประมาณ 2,740.00 140,727.00 67,080.00 - - - 210,547.00

รวมงบดําเนินงาน 7,364,500.00 1,455,727.00 3,204,840.00 - - - 12,025,067.00

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

3 งบลงทุน

3.1  คาครุภัณฑ

                  -  ครุภัณฑการศึกษา
                      1.  ชุดปฏิบัติการพืชโภชนาการสูงในสภาพ                

                         ควบคุมสิ่งแวดลอม
5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00

                  -  ครุภัณฑสํานักงาน - - - - - - -

3.2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - - -

                  -  คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 500,000.00 - - - - - 500,000.00

รวมงบลงทุน 5,500,000.00 - - - - - 5,500,000.00

4 งบอุดหนุน  (อุดหนุนทั่วไป)

4.1  เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        4.1.1  งบบุคลากร

                   -  คาจางชั่วคราว  (ครู)  12  เดือน 5,435,040.00 - - - - - 5,435,040.00

                   -  คาจางชั่วคราว  (เจาหนาที่)  2  เดือน 794,640.00 794,640.00

        4.1.2  งบดําเนินงาน

                    4.1.2.1  คาบริหารและจัดการอาชีวศึกษา

                                  1.  คาตอบแทน

                                       -  คาธุรการนอกเวลา - - - - - - -

                                      -  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - - - -

                                      -  คาสอนพิเศษ  (ภาคพิเศษ) 2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00

                                      -  คาสอนพิเศษ  (เทียบโอนประสบการณ) - - - - - - -

                                      -  คาสอนพิเศษหลักสูตรระยะสั้น - - - - - - -

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

                                  2.  คาใชสอย

                                       -  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ - - - - - - -

                                       -  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง - - - - - - -

                                       -  คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง - - - - - - -

                                       -  คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา - - - - - - -

                                       -  คาจางเหมาบริการ - - - -

                                          1.  คายาม - - - - - - -

                                          2.  คากําจัดปลวก - - - - - - -

                                          3 .  คาจางเหมาทําสวนและทําความสะอาด - - - - - - -

                                          4.   อื่น ๆ ....................................... - - - - - - -

                                  3.  คาวัสดุ

                                       -  วัสดุสํานักงาน - - - - - - -

                                       -  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - - - - -

                                       -  วัสดุยานพาหนะและขนสง - - - - - - -

                                       -  วัสดุงานบานงานครัว - - - - - - -

                                       -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - - - - - -

                                       -  วัสดุหนังสือ  วารสาร  และตํารา - - - - - - -

                                       -  วัสดุกอสราง - - - - - - -

                                       -  วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย - - -

                                           1.  เวชภัณฑยา - - - - - - -

                                           2.  น้ําเคมีภัณฑตาง ๆ - - - - - - -

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

                                      -  วัสดุไฟฟาและวิทยุ - - - - - - -

                                      -  วัสดุการเกษตร - - - - - - -

                                      -  วัสดุการศึกษา  (วัสดุฝก) : รายละเอียด 1,910,430.00 - - - - - 1,910,430.00

                                          แยกตามแผนกวิชา  (ดูภาคผนวก)

                                     -  วัสดุคอมพิวเตอร - - - - - - -

                                     -  อื่น ๆ ...........................................

                    4.1.2.2  คาสาธารณูปโภค

                                 -  คาไฟฟา 230,000.00 - - - - - 230,000.00

                                 -  คาน้ําประปา 36,500.00 - - - - - 36,500.00

                                 -  คาโทรศัพท 35,000.00 - - - - - 35,000.00

                                 -  คาไปรษณียโทรเลข 15,000.00 - - - - - 15,000.00

                                 -  คาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - - -

                    4.1.2.3  คาเชาทรัพยสิน
                                 -  คาเชาสถานที่  (ที่ดิน)  วิทยาลัยการอาชีพ      

                                   บางละมุง
- - - - - - -

                                 -  คาเชาสถานที่  (ที่ดิน)  สาขาวัดโพธิ์ - - - - - - -

                    4.1.2.3  คาสมทบประกันสังคม

                                  -  คาสมทบประกันสังคม

                                      1.  ลูกจางชั่วคราว  (ครู)  12  เดือน 256,752.00 - - - - - 256,752.00

                                      2.  ลูกจางชั่วคราว  (เจาหนาที่)  2  เดือน 42,382.00 42,382.00

                    4.1.2.4  สํารองจายเงินอุดหนุน 318,954.89 - - - - - 318,954.89

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ
4.2  เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา                

 เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนต                      

อาชีวศึกษา
- - - 150,000.00 - - 150,000.00

รวมงบอุดหนุน 11,574,698.89 - - 150,000.00 - - 11,724,698.89

5 รายจายอื่น  (งบดําเนินงาน)

5.1  โครงการซอมแซมฝาเพดานหองสํานักงาน  (สาขาวัดโพธิ์) - - 31,672.00 - - - 31,672.00

5.2  โครงการซอมแซมฝาเพดานหองเรียนผาและเครื่องแตงกาย - - 63,344.00 - - - 63,344.00

5.3  โครงการซอมแซมฝาเพดานหองเรียนอาหารและภาษาอังกฤษ - - 63,344.00 - - - 63,344.00

5.4  โครงการซอมแซมหองน้ํางานปกครอง - 25,000.00 - - - - 25,000.00

5.5  โครงการซอมแซมสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ - 50,000.00 - - - - 50,000.00

5.6  โครงการซอมแซมแปลงปลูกพืชในวัสดุปลูก - - 15,000.00 - - - 15,000.00

5.7  โครงการซอมแซมระบบพนน้ําสเปรยในแปลงปลูกพืชไรดิน  32  แปลง - - 18,000.00 - - - 18,000.00

5.8  โครงการซอมแซมพื้นที่งานซอมบํารุงแผนกวิชาเครื่องกล - 43,880.00 - - - - 43,880.00

5.9  โครงการซอมแซมหองน้ําแผนกวิชาเครื่องกล - 14,894.00 - - - - 14,894.00

5.10 โครงการซอมแซมพื้นหองเรียนทฤษฎีแผนกวิชาเครื่องกล - 30,000.00 - - - - 30,000.00

5.11 โครงการซอมแซมหองน้ําแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส - 6,000.00 - - - - 6,000.00

5.12 โครงการซอมแซมหองปฏิบัติการแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส - 5,000.00 - - - - 5,000.00

5.13 โครงการซอมแซมโตะปากกาจับชิ้นงาน - 50,000.00 - - - - 50,000.00

5.14 โครงการซอมแซมหองเรียนและพื้นที่ฝกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน - 13,500.00 - - - - 13,500.00

5.15 โครงการซอมแซมพื้นหองปฏิบัติการวงจรไฟฟา  แผนกวิชาไฟฟากําลัง - 40,000.00 - - - - 40,000.00

5.16 โครงการซอมแซมพื้นผิวโรงยิม - - 16,300.00 - - - 16,300.00

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

5.17 โครงการซอมแซมผิวพื้นสนามกีฬากลางแจง - - 10,500.00 - - - 10,500.00

5.18 โครงการซอมแซมหลังคาทางเทา - 80,000.00 - - - - 80,000.00

5.19 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร - 20,000.00 - - - - 20,000.00

5.20 โครงการติดตามนักเรียน  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา - 3,000.00 - - - - 3,000.00

5.21 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ - 5,500.00 - - - - 5,500.00

5.22 โครงการพัฒนาหองงานกิจกรรม - 15,000.00 - - - - 15,000.00

5.23 โครงการอบรมองคความรูเรื่องงานเชื่อม - 5,000.00 - - - - 5,000.00

5.24 โครงการจัดทําหองสมุดและหองอินเตอรเน็ตแผนกวิชาเครื่องกล - 21,000.00 - - - - 21,000.00

5.25 โครงการพัฒนาหองสมุดและหองอินเตอรเน็ตแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส - 20,500.00 - - - - 20,500.00

5.26 โครงการเยี่ยมนักศึกษาในความรับผิดชอบของแผนกเทคนิคพื้นฐาน - 1,000.00 - - - - 1,000.00

5.27 โครงการติดตั้งระบบแสงสวางโรงจอดรถจักรยานยนต - 42,780.00 - - - - 42,780.00

5.28 โครงการจัดทํากระจกสํารวจเครื่องแตงกายของนักเรียน  นักศึกษา - 3,000.00 - - - - 3,000.00

5.29 โครงการติดตั้งพัดลมเพดานหองเรียนแผนกวิชาไฟฟากําลัง - 12,000.00 - - - - 12,000.00

5.30 โครงการติดตั้งระบบสายไฟฟาบริเวณหนาเสาธงและสนามกีฬา - 35,000.00 - - - - 35,000.00

5.31 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายในวิทยาลัยฯ - 87,000.00 - - - - 87,000.00

5.32 โครงการ  English  Clinic - - - - - - -

5.33 โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษและภาษาจีน - - - - - - -

5.34 โครงการทัศนศึกษาเพื่อฝกประสบการณดานการอนุรักษ - 2,000.00 - - - - 2,000.00

         พลังงานและสิ่งแวดลอม

5.35 โครงการฝกอบรมวิชาชีพชางเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  60  ชั่วโมง - 30,000.00 - - - - 30,000.00

5.36 โครงการฝกอบรมเรื่องโลกกวางไกลใจกวางกวาภาษานําทาง - 4,680.00 - - - - 4,680.00

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

5.37 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพดานการนําเที่ยว - 5,000.00 - - - - 5,000.00

5.38 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 - 50,750.00 - - - - 50,750.00

        กิจกรรมการจัดหาวัสดุ  อุปกรณสํานักงานการประกันคุณภาพ ฯ

5.39 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 - 16,799.00 - - - - 16,799.00

        กิจกรรมการจัดหาวัสดุ  อุปกรณสํานักงานการประกันคุณภาพ ฯ

5.40 โครงการซอมแซมแทนประกาศ  (โพเดี่ยม)  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง - 31,790.00 - - - - 31,790.00

5.41  โครงการพัฒนาหองประชุม  2 - 62,000.00 - - - - 62,000.00

5.42  โครงการพัฒนาหองเรียนทฤษฎีแผนกวิชาเครื่องกล - 38,200.00 - - - - 38,200.00
5.43  โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาใหกับ            

           หัวหนาแผนกและหัวหนางาน
- 30,000.00 - - - - 30,000.00

รวมรายจายอื่น - 900,273.00 218,160.00 - - - 1,118,433.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 31,862,702.89 2,356,000.00 3,423,000.00 150,000.00 - - 37,791,702.89

ที่ งบรายจาย รวม



แบบฟอรม  12

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

1 งบบุคลากร

-  เงินเดือน - - - - - - -

-  เงินวิทยฐานะ - - - - - - -

-  คาจางประจํา - - - - - - -

-  คาตอบแทนพนักงานราชการ - - - - - - -

-  คาจางชั่วคราว  (เจาหนาที่)  10  เดือน 3,591,200.00 - - - - - 3,591,200.00

-  คาครองชีพ  (เจาหนาที่)  3  เดือน 252,000.00 - - - - - 252,000.00

รวมงบบุคลากร 3,843,200.00 - - - - - 3,843,200.00

2 งบดําเนินงาน

2.1  คาบริหารและจัดการอาชีวศึกษา

        2.1.1  คาตอบแทน

                   -  คาธุรการนอกเวลา - - - - - - -

                   -  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - - - -

                   -  คาสอนพิเศษ  (ภาคพิเศษ) - - - - - - -

                   -  คาสอนพิเศษ  (เทียบโอนประสบการณ) 200,000.00 800,000.00 - - - - 1,000,000.00

                   -  คาสอนพิเศษหลักสูตรระยะสั้น - - - - - - -

        2.1.2  คาใชสอย

                   -  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 200,000.00 - - - - - 200,000.00

                   -  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง - - - - - - -

การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา  (เงินบํารุงการศึกษา)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จําแนกตามผลผลิต

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

                   -  คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง - - - - - - -

                  -  คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา - - - - - - -

                  -  คาจางเหมาบริการ

                      1.  คายาม - - - - - - -

                      2.  คากําจัดปลวก - - - - - - -

                      3.  คาจางเหมาทําสวนและทําความสะอาด - - - - - - -

                      4.   อื่น ๆ ....................................... - - - - - - -

        2.1.3  คาวัสดุ

                  -  วัสดุสํานักงาน 50,000.00 - - - - - 50,000.00

                  -  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - - - - -

                  -  วัสดุยานพาหนะและขนสง - - - - - - -

                  -  วัสดุงานบานงานครัว - - - - - - -

                  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - - - - - -

                  -  วัสดุหนังสือ  วารสาร  และตํารา - - - - - - -

                  -  วัสดุกอสราง - - - - - - -

                  -  วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย - - -

                       1.  เวชภัณฑยา - - - - - - -

                       2.  น้ําเคมีภัณฑตาง ๆ - - - - - - -

                  -  วัสดุไฟฟาและวิทยุ - - -

                  -  วัสดุการเกษตร - - - - - - -

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

                  -  วัสดุการศึกษา  (วัสดุฝก) : รายละเอียด - 100,000.00 - - - - 100,000.00

                       แยกตามแผนกวิชา  (ดูภาคผนวก)

                  -  วัสดุคอมพิวเตอร - - - - - - -

                  -  อื่น ๆ ........................................... - - - - - - -

2.2  คาสาธรณูปโภค

                  -  คาไฟฟา - - - - - - -

                  -  คาน้ําประปา - - - - - - -

                  -  คาโทรศัพท - - - - - - -

                  -  คาไปรษณียโทรเลข - - - - - - -

                  -  คาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - - -

2.3  คาเชาทรัพยสิน

                  -  คาเชาสถานที่  (ที่ดิน)  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง - - - - - - -

                   -  คาเชาสถานที่  (ที่ดิน)  สาขาวัดโพธิ์ 3,120.00 - - - - - 3,120.00

2.4  คาสมทบประกันสังคม

                  -  คาสมทบประกันสังคม

                      1.  ลูกจางชั่วคราว  (เจาหนาที่)  10  เดือน 211,910.00 - - - - - 211,910.00

2.5  คาเชาบาน  (ไมมี)

2.6  สํารองจายเงินบํารุงการศึกษา - 3,900,406.92 - - - - 3,900,406.92

รวมงบดําเนินงาน 665,030.00 4,800,406.92 - - - - 5,465,436.92

ที่ งบรายจาย รวม



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

3 งบลงทุน

3.1  คาครุภัณฑ

                  -  ครุภัณฑยานพาหนะ - 570,000.00 - - - - 570,000.00

                  -  ครุภัณฑการศึกษา 298,000.00 1,032,000.00 63,000.00 - - - 1,393,000.00

                  -  ครุภัณฑสํานักงาน - 884,000.00 - - - - 884,000.00

3.2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 2,390,000.00 - - - - 2,390,000.00

รวมงบลงทุน 298,000.00 4,876,000.00 63,000.00 - - - 5,237,000.00

4 งบอุดหนุน

5 รายจายอื่น

5.1  โครงการฝกอบรมปลูกจิตสํานึกเรื่องความมีคุณธรรม  จริยธรรม - 7,875.00 - - - - 7,875.00

         และคานิยมที่ดีงามใหกับนักเรียน  นักศึกษา

5.2  โครงการคนหาดาวรุงวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง - 3,000.00 - - - - 3,000.00

5.3  โครงการสิ่งประดิษฐสูวิถีชีวิตพอเพียง - 4,700.00 - - - - 4,700.00

5.4  โครงการ  Yamaha  Riding  Technique  2008 - 3,000.00 - - - - 3,000.00

5.5  โครงการจัดทําปายบอกแผนก  อาคาร  6 - 3,000.00 - - - - 3,000.00

5.6  โครงการพัฒนาหองเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ - 6,000.00 - - - - 6,000.00

5.7  โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงแรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง - 4,200.00 - - - - 4,200.00

5.8  โครงการพัฒนาหองเรียนอินเตอรเน็ตแผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ - 10,000.00 - - - - 10,000.00

5.9  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  5  ภาค - 5,000.00 - - - - 5,000.00

5.10โครงการแขงขันเกมสตอศัพทภาษาอังกฤษ - 760.00 - - - - 760.00

5.11 โครงการบอรดภาษาเปดความรูทั่วโลก - 2,070.00 - - - - 2,070.00

งบรายจาย รวมที่



ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

ปวช. ปวส. ระยะสั้น วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี Fix-it  Center ............. ฯลฯ

5.12 โครงการการเขารวมแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสครั้งที่  5 - 6,330.00 - - - - 6,330.00

          ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

5.13 โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอและ - 6,150.00 - - - - 6,150.00

          กีฬาฟุตซอล  ระดับอาชีวศึกษาระดับชลบุรี

5.14 โครงการสงความสุขปใหม - 6,420.00 - - - - 6,420.00

5.15 โครงการนักศึกษาดูงานระบบบัญชีโรงแรม - 2,640.00 - - - - 2,640.00

5.16 โครงการศึกษาดูงานประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน 19,000.00 19,000.00

5.17 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร        

          และการจัดการอาชีวศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร
91,600.00 91,600.00

รวมรายจายอื่น - 181,745.00 - - - - 181,745.00

รวมเงินบํารุงการศึกษาทั้งสิ้น 4,806,230.00 9,858,151.92 63,000.00 - - - 14,727,381.92

ที่ งบรายจาย รวม



แบบฟอรม  13

เงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได เงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได

งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไปอื่น ๆ สถานศึกษา งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไปอื่น ๆ สถานศึกษา

1.  แผนงบประมาณ : ขยายโอกาศและพัฒนาการศึกษา

     1.1  ผลผลิตที่  1 : ผูสําเร็จการศึกษาระดับ              

            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

             1.1.1  งบบุคลากร 6,801,271.30 - - - 7,423,504.00 - - 3,843,200.00

             1.1.2  งบดําเนินงาน 6,809,034.80 - - - 7,364,500.00 - - 665,030.00

             1.1.3  งบลงทุน 514,670.00 - - - 5,500,000.00 - - 298,000.00

             1.1.4  งบอุดหนุน - 13,593,303.81 - - - 11,574,698.89 - -

             1.1.5  งบรายจายอื่น - - - - - - - -

     1.2  ผลผลิตที่  2 : ผูสําเร็จการศึกษาระดับ              

            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

             1.2.1  งบบุคลากร - - - - - - - -

             1.2.2  งบดําเนินงาน 2,415,404.48 - - 2,548,930.70 1,455,727.00 - - 4,800,406.92

             1.2.3  งบลงทุน - - - 1,994,428.00 - - - 4,876,000.00

             1.2.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -

             1.2.5  งบรายจายอื่น - - - - 900,273.00 - - 181,745.00

แผนการใชจาย   ปงบประมาณ  2552

แผนงบประมาณ / ผลผลิต / โครงการ หมายเหตุ

สรุปงบหนารายจาย  จําแนกตามแผนงบประมาณ

ผลการใชจาย  ปงบประมาณ  2551



เงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได เงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได

งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไปอื่น ๆ สถานศึกษา งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไปอื่น ๆ สถานศึกษา
     1.3  ผลผลิตที่  3 : ผูสําเร็จการศึกษาระดับ              

            ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น

             1.3.1  งบบุคลากร - - - - - - - -

             1.3.2  งบดําเนินงาน 2,634,521.18 - - - 3,204,840.00 - - -

             1.3.3  งบลงทุน - - - - - - - 63,000.00

             1.3.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -

             1.3.5  งบรายจายอื่น - - - - 218,160.00 - - -

2.  แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตร       

   เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม

     2.1  ผลผลิตที่  1 : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

             2.1.1  งบบุคลากร - - - - - - - -

             2.1.2  งบดําเนินงาน - - - - - - - -

             2.1.3  งบลงทุน - - - - - - - -

             2.1.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -

             2.1.5  งบรายจายอื่น - - - - - - - -

แผนงบประมาณ / ผลผลิต / โครงการ

ผลการใชจาย  ปงบประมาณ  2551 แผนการใชจาย   ปงบประมาณ  2552

หมายเหตุ



เงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได เงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได

งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไปอื่น ๆ สถานศึกษา งปม. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไปอื่น ๆ สถานศึกษา

     2.2  ผลผลิตที่  2 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

             2.2.1  งบบุคลากร - - - - - - - -

             2.2.2  งบดําเนินงาน - - 173,319.30 - - - 150,000.00 -

             2.2.3  งบลงทุน - - - - - - - -

             2.2.4  งบอุดหนุน - - - - - - - -

             2.2.5  งบรายจายอื่น - - - - - - - -

3.  แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการ

ซอมแซมสรางอุปกรณประกอบอาชีพชุมชน

     3.1 โครงการ : โครงการขยายบทบาทศูนย  

             ซอมสรางเพื่อชุมชน  (Fix - it  Center) 

             และพัฒนาระบบรองรับและ                

              ตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน

             3.1.1  งบบุคลากร - - - - - - - - -

             3.1.2  งบดําเนินงาน 246,227.74 - - - - - - - -

             3.1.3  งบลงทุน - - - - - - - - -

             3.1.4  งบอุดหนุน - - - - - - - - -

             3.1.5  งบรายจายอื่น - - - - - - - - -

แผนการใชจาย   ปงบประมาณ  2552

หมายเหตุแผนงบประมาณ / ผลผลิต / โครงการ

ผลการใชจาย  ปงบประมาณ  2551
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แผนงบประมาณ / ผลผลิต / โครงการ จํานวน งบประมาณ รหัส GFMIS
1.  แผนงบประมาณ : ขยายโอกาศและพัฒนาการศึกษา

     ผลผลิต : เปาหมายผูสําเร็จการศึกษา

     ผลผลิตที่  1  ระดับ  ปวช.  (ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3) 2918  คน 31,862,702.89 2000604701

     ผลผลิตที่  2  ระดับ  ปวส.  (ปวส.1 , ปวส.2 ) 1252  คน 2,356,000.00 2000604703

     ผลผลิตที่  3  ระยะสั้น  (3 - 225  ชั่วโมง ) , แกนมัธยม  และ  108  อาชีพ 2640  คน 3,423,000.00 2000604702

2.  แผนงบประมาณ : สนับสนุนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม

     ผลผลิต : เปาหมายผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ

     ผลผลิตที่  1 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 2  เรื่อง - 2000614704

     ผลผลิตที่  2 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 9  ชิ้น 150,000.00 2000614705

3.  แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการซอมแซมสรางอุปกรณประกอบอาชีพชุมชน

     ผลผลิต : เปาหมายการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  (Fix - it  Center)       
    โครงการที่  1  โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  (Fix - it           

      Center) และพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน
- 2000617714

สรุปงบหนารายจาย  จําแนกตามแผนงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําป  2552  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ผนวก ข - 2

ลําดับที่ รายการ

งปม. บกศ. 
1 แผนกวิชาการบัญชี   (หลักสูตร  ปวช.)         

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 50,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

 โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย
2 แผนกวิชาชางยนต  (หลักสูตร  ปวช.)             

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 180,000.00       -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

3 แผนกวิชาชางไฟฟา  (หลักสูตร  ปวช.)           
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 180,000.00       -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
     -  โครงการติดต้ังระบบแสงสวางโรงจอดรถจักรยานยนต 42,780.00         -
     -  โครงการติดตั้งระบบสายไฟฟาบริเวณหนาเสาธงและสนามกีฬา 35,000.00         -
     -  โครงการติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางภายในวิทยาลัย ฯ 87,000.00         -
     -  โครงการพัฒนาแผนกเทคนิคพื้นฐาน 13,500.00         -
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

4 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  (หลักสูตร  ปวช.)  
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 180,000.00       -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

5 แผนกวิชาชางเชื่อม  (หลักสูตร  ปวช.)               
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 150,000.00       -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
     -  โครงการตอเติมโรงจอดรถยนต 50,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  (หลักสูตร  ปวช.)  
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 150,000.00       -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

จํานวนเงินจัดสรร

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษา  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวช. (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

ประจําปงบประมาณ 2552

หมายเหตุ



ผนวก ข - 2

ลําดับที่ รายการ

งปม. บกศ. 
7 แผนกวิชาการโรงแรม  (หลักสูตร  ปวช.)       

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 40,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย 100,000.00       -

8 แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  (หลักสูตร  ปวช.)
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 100,000.00       -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

9 แผนกวิชาการทองเที่ยว     (หลักสูตร  ปวช.)  
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

10 แผนกการขายและการตลาด  (หลักสูตร  ปวช.)  
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 25,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

11 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (หลักสูตร  ปวช.) 
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 50,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

12 แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ  (หลักสูตร  ปวช.) 
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 50,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

13 แผนกวิชาพื้นฐาน  (หลักสูตร  ปวช.)
 -  วัสดุพลศึกษา 30,000.00         -
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย
 -  วัสดุวิทยาศาสตร 30,000.00         -
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

จํานวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ



ผนวก  ข - 4

ลําดับท่ี รายการ

งปม. บกศ. 
1 แผนกวิชาการบัญชี   (หลักสูตร  ปวส.)              

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00       5,000.00                 
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

 โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย
2 แผนกวิชาชางยนต  (หลักสูตร  ปวส.)                

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 45,000.00       10,000.00               
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

3 แผนกวิชาชางไฟฟา  (หลักสูตร  ปวส.)              
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 35,000.00       20,000.00               
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

4 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  (หลักสูตร  ปวส.)   
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 35,000.00       15,000.00               
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

5 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (หลักสูตร  ปวส.)  
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00       10,000.00               
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

6 แผนกการขายและการตลาด  (หลักสูตร  ปวส.)     
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 10,000.00       5,000.00                 
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

7 แผนกการโรงแรม   (หลักสูตร  ปวส.)     
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 10,000.00       5,000.00                 
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษา  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวส. (งบประมาณ)

ประจําปงบประมาณ 2552

หมายเหตุ
จํานวนเงินจัดสรร

แผนปฏิบัติการประจําป  2552  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ผนวก  ข - 4

ลําดับท่ี รายการ

งปม. บกศ. 
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตร  ปวส.)     

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 30,000.00       20,000.00               
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

9 สํารองคาวัสดุทุกแผนกวิชา
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 10,000.00       10,000.00               
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย

รวมท้ังสิ้น 215,000.00     100,000.00             

หมายเหตุ แผนกชางอุตสาหกรรม * 600
แผนกพาณิชยกรรม  *  300
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  *  300

จํานวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษา  (วัสดุ)  หลักสูตร  ปวส. (งบประมาณ)

ประจําปงบประมาณ 2552

แผนปฏิบัติการประจําป  2552  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ผนวก  ข - 7

ลําดับที่ รายการ

งปม. บกศ. 
1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ       

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

 โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย
2 แผนกวิชาเครื่องแตงกาย         

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

3 แผนกวิชาตัดผมชาย       
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

4 แผนกวิชาเสริมสวยหญิง    
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

5 แผนกวิชาเกษตร              
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 20,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย 80,000.00         -

6 ภาษาอังกฤษ 
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 5,000.00           -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

7 การนวดแผนไทย
โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 40,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

จํานวนเงินจัดสรร

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษา  (วัสดุ)  หลักสูตรระยะสั้น

ประจําปงบประมาณ 2552

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจําป  2552  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



ผนวก  ข - 7

ลําดับที่ รายการ

งปม. บกศ. 
8 เสริมอาชีพ ( แกนมัธยม )

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 120,000.00       -
 โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย
9 สํารองทุกแผนกวิชา

โครงการฝกตามใบงาน/แผนการสอน 35,000.00         -
โครงการฝกตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการฝกตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

รวมทั้งสิ้น 380,000.00       -

จํานวนเงินจัดสรร
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจําป  2552  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง



 
 
 
 
 

สวนที่ 6 
 

       ขอมูลครุภัณฑ 
 



ลําดับ รายการ รายการ ราคา เปนเงิน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 อาคารเอนกประสงคโลงขนาด  35 * 40  เมตร 1 1,900,000.00 1,900,000.00

2 อาคารศูนยการเรียนรูและฝกทักษะการติดต้ังไฟฟา 1 150,000.00 150,000.00

3 อาคารหองน้ํา 1 100,000.00 100,000.00

4 บานพักคนงาน/ภารโรง/พนักงานขับรถ  (2  คูหา) 1 240,000.00 240,000.00

รวมเงิน 4 2,390,000.00

ท่ีดินและสิ่งกอสราง

ดวยเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2552



ลําดับ รายการ รายการ เปนเงิน หมายเหตุ

1 ฝายบริหารทรัพยากร

ครุภัณฑยานพาหนะ 1 570,000.00

ครุภัณฑสํานักงาน 8 674,000.00

2 ฝายพัฒนาการศึกษา

ครุภัณฑสํานักงาน 2 33,000.00

3 ฝายแผนงานและความรวมมือ

ครุภัณฑสํานักงาน 5 80,000.00

4 ฝายวิชาการ

ครุภัณฑสํานักงาน 3 97,000.00

ครุภัณฑการศึกษา 34 1,393,000.00

รวมเงิน 2,847,000.00

ครุภัณฑและยานพาหนะ

ดวยเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2552



ลําดับ รายการ จํานวน ราคา เปนเงิน หมายเหตุ

ครุภัณฑยานพาหนะ

1 รถยนตกระบะ  2  ตอน  2500  CC 1 570,000.00 570,000.00

รวมเงิน 570,000.00

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา เปนเงิน หมายเหตุ

งานวิทยบริการและหองสมุด

1 เคร่ืองปรับอากาศขนาด  36,000  BTU 5 48,000.00 240,000.00

2 เคร่ืองปรับอากาศขนาด  18,000  BTU 1 31,000.00 31,000.00

3 เคร่ืองโปรเจคเตอรขนาด  4,000  Ansi 1 90,000.00 90,000.00

4 เคร่ืองโปรเจคเตอรขนาด  2,000  Ansi 10 25,000.00 250,000.00

5 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง 1 18,000.00 18,000.00

6 ชั้นวางหนังสือ 3 10,000.00 30,000.00

7 โทรทัศนสี  ขนาด  29  น้ิว 1 8,000.00 8,000.00

รวมเงิน 667,000.00

งานบุคลากร

1 จอคอมพิวเตอร  ขนาด  17  น้ิว 1 7,000.00 7,000.00
รวมเงิน 7,000.00

รวมเงินฝายบริหารทรัพยากร 674,000.00

ครุภัณฑ

ดวยเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2552

ฝายบริหารทรัพยากร



ลําดับ รายการ จํานวน ราคา เปนเงิน หมายเหตุ

งานกิจกรรม

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง 1 18,000.00 18,000.00

รวมเงิน 18,000.00

งานปกครอง

1 ระบบควบคุมดวยแผงกั้นดวยรีโมท 1 15,000.00 15,000.00
รวมเงิน 15,000.00

รวมเงินฝายพัฒนาการศึกษา 33,000.00

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา เปนเงิน หมายเหตุ

งานแผนงบประมาณและขอมูลสารสนเทศ

1 คอมพิวเตอร  NET.BOOK  จอภาพไมเกิน  6  น้ิว 1 49,900.00 49,900.00

2 เคร่ืองปรินซเตอร  เลเซอรสี 1 6,000.00 6,000.00

3 เคร่ืองปรินซเตอร  INK  JET  แบบพกพา 1 9,000.00 9,000.00

รวมเงิน 64,900.00

งานความรวมมือและบริการชุมชน

1 ตูเก็บเอกสารแฟมแขวนบานเปด  3  ชั้น 1 9,100.00 9,100.00

2 เคร่ืองปรินซเตอร  เลเซอรสี 1 6,000.00 6,000.00
รวมเงิน 15,100.00

รวมเงินฝายแผนงานและความรวมมือ 80,000.00

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ฝายพัฒนาการศึกษา

ครุภัณฑ

ดวยเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2552



ลําดับ รายการ จํานวน ราคา เปนเงิน หมายเหตุ
งานทะเบียน

1 เครื่องปรินซเตอร  แบบเลเซอร 1 59,000.00 59,000.00
2 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง 1 18,000.00 18,000.00

รวมเงิน 77,000.00 สํานักงาน  ปวส.

งานหลักสูตร
1 บอรดอลูมิเนียม  บานเลื่อนกระจก 2 10,000.00 20,000.00

รวมเงิน 20,000.00 สํานักงาน  ปวส.

แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ
1 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 6 15,000.00 90,000.00
2 เครื่องทํานํ้าเย็น 1 15,000.00 15,000.00
3 เครื่องกรองน้ําดื่ม 1 10,000.00 10,000.00
4 ชุดเครื่องขยายเสียงกระเปาห้ิว 2 5,500.00 11,000.00

รวมเงิน 126,000.00 การศึกษา  ปวส.

แผนกวิชาโลหะการ
1 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 4 15,000.00 60,000.00
2 คัตเตอรตัดทอ 1 15,000.00 15,000.00
3 หินเจียรไน  ขนาด  6  น้ิว 1 10,000.00 10,000.00
4 เครื่องเชื่อม  TIG 1 150,000.00 150,000.00
5 หนากากปรับแสงอัตโนมัติ 2 5,000.00 10,000.00

รวมเงิน 245,000.00 การศึกษา  ปวช.

แผนกวิชาเครื่องกล
1 โทรทัศน  LCD  ขนาด  32  น้ิว 1 20,000.00 20,000.00
2 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 4 15,000.00 60,000.00
3 เครื่องขัดสี 1 6,000.00 6,000.00
4 เครื่องตัดไฟเบอร  ขนาด  450  มม. 1 10,000.00 10,000.00
5 ชุดเครื่องมือถอดเครื่องกรองนํ้ามันเครื่อง 2 15,000.00 30,000.00
6 เครื่องยนตเล็กแกสโซลีนสูบเดียว 2 7,000.00 14,000.00

รวมเงิน 140,000.00 การศึกษา  ปวส.

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 41 15,000.00 615,000.00

รวมเงิน 615,000.00 การศึกษา  ปวส.

ครุภัณฑ

ดวยเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2552

ฝายวิชาการ



ลําดับ รายการ จํานวน ราคา เปนเงิน หมายเหตุ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

1 เคร่ืองฉายภาพขามศรีษะ 1 6,000.00 6,000.00

2 โทรทัศน  LCD  ขนาด  32  น้ิว 1 20,000.00 20,000.00

3 ตูเหล็ก  2  ชั้น  บานเลื่อนกระจก 1 7,000.00 7,000.00

4 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 1 15,000.00 15,000.00
5 ชุดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 4 10,000.00 40,000.00

รวมเงิน 88,000.00 การศึกษา  ปวส.

แผนกวิชาไฟฟากําลัง

1 เคร่ืองทําน้ําเย็น 1 15,000.00 15,000.00

2 สวานตั้งแทน 1 6,000.00 6,000.00

3 เคร่ืองฉายภาพขามศรีษะ 2 6,000.00 12,000.00

4 สวานไฟฟาขนาด  1/2  น้ิว  แบบกระแทก 1 10,000.00 10,000.00
5 บอรดอลูมิเนียม  บานเลื่อนกระจก 2 10,000.00 20,000.00

รวมเงิน 63,000.00 การศึกษา  ปวส.

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

1 รถเข็นบริการอาหาร  (สแตนเลส) 1 15,000.00 15,000.00

2 เตาไมโครเวฟ  ขนาดไมตํ่ากวา  20  ลิตร 1 10,000.00 10,000.00

3 หมอตมน้ํารอนไฟฟา  ไมตํ่ากวา  15  ลิตร 1 9,000.00 9,000.00

4 เตารีดไฟฟาไอน้ํา  (แบบมีฐานรองเก็บน้ํา) 1 8,000.00 8,000.00
5 ชุดเคร่ืองขยายเสียงกระเปาหิ้ว 2 5,500.00 11,000.00

รวมเงิน 53,000.00 การศึกษา  ปวช.

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

1 เคร่ืองรีดผาชนิดกดทับ 1 35,000.00 35,000.00
2 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง 1 18,000.00 18,000.00

รวมเงิน 53,000.00 ระยะสั้น

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1 อางซิงค  2  หลุม  พรอมขา 1 10,000.00 10,000.00

รวมเงิน 10,000.00 ระยะสั้น

รวมเงินฝายวิชาการ 1,393,000.00

ฝายวิชาการ

ครุภัณฑ

ดวยเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2552



 
 
 
สวนที่ 7 
 

  ขอมูลตลาดแรงงาน 
 



สรุปขอมูลนกัศึกษาฝกงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2552 

อันดับ ชื่อสถานประกอบการ ภาคเรียน รหัสสาขา 
จํานวน 
(คน) 

1 อูเค เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

2 ราน พี.โอ.แอร คูลล่ิง แอนด เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

3 เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 

4 รานเฮงเซียงกง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

5 ราน นาเกลือ มอเตอร    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  8 

6 สํานักงานประปา สาขาพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

7 
ศูนยฝกวิชาชพีเคาะพนสีรถยนต ที.พี.
พัทยา 

   

  1/2552 1. ปวส. เครื่องกล เทคนิคยานยนต  5 
8 บริษัท พี แอนด เอ็น รีไซเคิล จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 
9 โรงแรม ซี บีช    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
10 รานประดิษฐ การชาง    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 
11 อู เสนาอุดม การชาง    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
  1/2552 2. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  3 

12 ราน มิสเตอร เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

13 อู พ.การชาง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  4 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  4 
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14 รานประสิทธ์ิ ซาวด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

15 บริษัท พีเค สแตนเลส สตีล จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

16 โรงแรม Royal Cliff Beach Resort    
  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  2 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

17 ศาลาวาการเมืองพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  3 
  1/2552 2. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  2 
  1/2552 3. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
  1/2552 4. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

  1/2552 
5. ปวส. เทคนคิโลหะ เทคนคิการเชื่อม
อุตสาหกรรม  

2 

  1/2552 6. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
  1/2552 7. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

18 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

19 บริษัท Property today    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 

20 ราน ตน ไดนาโม    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

21 สํานักงานที่ดนิจังหวัดชลบรีุ(สาขาศรีราชา)    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

22 บจ.ศรีราชา ฮอนดา ออโตโมบิล    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

23 บริษัทนาวาประทีป บริการเรือยนต    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

24 หจก.ดี.ดี.ดี. เอ็นจิเนียร่ิง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 

25 อู ถ.การชาง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
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26 รานเทอรโบ ซาวด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  4 

27 ราน นกการไฟฟา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 

28 อูมัด เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

29 สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 
  1/2552 3. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 

30 บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  2 

31 โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร พัทยา    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

32 สํานักงานทาเรือแหลมฉบัง    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  2 

33 ราน วีโฮม อิเล็กทรอนิกส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

34 โรงแรมวูดแลนด โฮเต็ล แอนด รีสอรท    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

35 รานเทคนิค ออโต แอร    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

36 รานพัทยาเหนอื แอร    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  4 

37 สํานักงานเอ.ไอ.เอ. พัทยา    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  2 

38 สํานักงานบริการลูกคา กสท.พัทยา    
  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  1 

39 ราน IP Shop.net    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

40 โรงแรมดุสติรีสอรทพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 
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41 ราน เซ็นเตอร เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

42 โรงแรม Sea Sand Sun Resort&spa    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  3 

43 ธนาคารออมสนิ สาขาสตัหีบ    
  1/2552 1. ปวส. การตลาด การตลาด  1 

44 สหกรณการเกษตรสัตหีบ จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 

45 สํานักงานอิเตอรการบัญชี    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 

46 บริษัท เพอรเฟคโลจิสติกส จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  2 
  1/2552 2. ปวส. การตลาด การตลาด  1 

47 โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอรเนชั่นแนล    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 

48 โรงกลึงสมชาย การชาง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  2 

49 ราน ชูกิจออโตแม็กซ    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

50 อูศิลป    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

51 อูวิโรจน การชาง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

52 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พทัยา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

53 ราน แดงโลหะกิจ    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

54 รานไพบูลย แอร    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

55 โรงเรียนพัทยาภาษาและคอมพิวเตอร    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
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56 ราน อูด เหล็กดัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

57 รานนัย อิเล็กทรอนิกส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

58 หจก.เอส โอ การาจ 2002    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

59 อูประวิทย เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

60 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

61 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา 

   

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
62 รานเทียนชัยมอเตอร 2007    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

63 โรงแรมดุสติดทูี บาราคูดา พทัยา    
  1/2552 1. ปวส. การตลาด การตลาด  3 
  1/2552 2. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

64 ราน ถนอมอิเล็กทรอนิกส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

65 รานวฟลุค ทอไอเสีย    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

66 ราน ติ่ง ไดนาโม มอเตอร    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

67 อูไวก้ิงออโต เวอรคช็อป    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

68 ราน D.J. Auto Sound    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

69 รานออดเซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

70 ราน พรชัย การไฟฟา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 
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71 ราน หมอง ไดนาโม    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

72 บริษัท พี.พี.โปรบิลด จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

73 รานสมิทธ์ิ ออโต ไวร    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

74 บ.พี.พี. โปรบิลล จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

75 ราน แดง การชาง    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 

76 รานอิเล็คทรอนิกส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

77 ราน คลินิกทีวี    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

78 ราน พวงแกว การชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

79 อูรวมใจ    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 

80 อูสมบูรณ เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

81 ราน สมหมาย การชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

82 ราน อนันต อิเล็กทรอนิกส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

83 อูใจเซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

84 ราน The Tune up pattaya    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 
     

85 อู เอโฟลคพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100837599978',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100851574911',0,0,600,500,'test','yes')


86 ราน ชางสงิห    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

87 ราน เอ็น.เค. สแตนเลส    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

88 ราน สมศักดิ์ การชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

89 ราน ชางมืด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

90 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  4 
  1/2552 3. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

91 ราน เอ ซาวด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

92 รานสมทรัพยการชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  3 

93 
รานR Service&Modify แหลมฉบัง 
ฮอนดา 

   

  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  4 
94 ราน ดี เกมส    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
95 ราน วิศักดิ์ การชาง    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 
96 รานณัฐวุฒ ิการชาง    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 
  1/2552 2. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

97 รานพงษ ซาวด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

98 ราน ก. เจริญ การชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
     

99 ราน สุภชัย เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100858437721',0,0,600,500,'test','yes')
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100863018972',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100865206419',0,0,600,500,'test','yes')
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100868283595',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100868433687',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100872310835',0,0,600,500,'test','yes')
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100 ราน ช. ทวีทรัพย การชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  4 

101 ราน ชางประสงค    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

102 ราน เอิญ พาวเวอร มิวสิค    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

103 ราน เอกเจริญ การชาง    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

104 รานแปะ ไดนาโม    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 

105 บ.เอส ทู เอ็ม บรอเดอรี่ แอนด ปรินท จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การตลาด การตลาด  4 

106 โรงแรม สยามสวัสดี    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  10 

107 หางหุนสวนจาํกัด คอมพเทค ไอที เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

108 โรงแรม ไอสแลนดวิว    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 

109 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีราชา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 

110 โรงแรมอีสเทิรน แกรนด พาเลซ    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  16 

111 บริษัท เอ็น1 วีซา จํากัด    

  1/2552 
1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยว  

2 

112 
บริษัท splendid eagle tour and travel 
ltd.,part 

   

  1/2552 
1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยว  

2 

113 โรงแรม พัทยา มารีออท รีสอรท & สปา    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

114 โรงแรม ไมค ออคิด    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100899348944',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=100899968288',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=1232649623',0,0,600,500,'test','yes')
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038322609',0,0,600,500,'test','yes')
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038422222',0,0,600,500,'test','yes')


115 โรงแรมสยามเบยวิว พัทยา    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

116 บริษัท สมารท แทลเวล พัทยา จํากัด    

  1/2552 
1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยว  

3 

117 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

118 บริษัท เค ที ดี อิเล็กทริค แอนด เทเลคอม    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

119 บริษัท พัทยา ซุปเปอรกรุป จํากัด    

  1/2552 
1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยว  

3 

120 อูชางรตัน เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวส. เครื่องกล เทคนิคยานยนต  2 

121 ราน หุนยนตเหล็ก    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

122 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

123 บจก.อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทรนิกส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

124 บมจ. ทีทีแอนดที    
  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  1 
  1/2552 2. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

125 
บริษัท ไอทีที ฟลูอิค เทคโนโลยี่ อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

   

  1/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 
126 บริษัทเอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย)จํากัด    

  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  2 
  1/2552 2. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

127 บ.แอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอมินัล 1    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 
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javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038705274',0,0,600,500,'test','yes')
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128 บ.ไอที ซิตี้ จํากัด (สาขาศรีราชา)    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  5 

129 บ.แอล จี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  4 

130 
บริษัทกลางคุมครองผูประกันภัยจากรถ 
จํากัด 

   

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
131 โรงแรม เมอรเคียว พัทยา     

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 
  1/2552 2. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

132 บ.เอ็ม แอนด ดี คอมพิวเตอร จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

133 บริษัทสยามพงุซาน เมทัล จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  2 

134 
โรงแรมซันเซ็ท พารค รีสอรท&สปา 
Sunset Park 

   

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
135 บริษัทชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
136 บ.ปตท.จํากัด(มหาชน)    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
137 บ. ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาพัทยา    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
  1/2552 2. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  2 

138 บ.อิสเทริ์น ไอที ดอทคอม จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

139 หจก. สายทอง เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

140 
บริษัท โซนิเท็คเอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอน
สตรัคชัน่ จํากัด 

   

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
141 บจก. เค.ที.ดี.อิเล็คทริค แอนด เทเลคอม    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=30117118286',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3011837580110',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3011923245520',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3011923245520',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3021051235',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=30301723272',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030174666',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030346551000',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030346551000',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=30303615161',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030362957500',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030459466452',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=30304727311',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030494368',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030500960',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030500960',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3030534934',0,0,600,500,'test','yes')


142 หจก.พงษศักดิ์แอร ซัพพลาย & เซอรวิส    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 

143 โรงแรม ควีน พัทยา     
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

144 
บริษัทวิรพัฒนคอนสตรคัชัน่ ซัพพลาย 
แอนด เรนเทล จํากัด 

   

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
145 บริษัท นําชัยโฮมอิเล็คโทรนิคส จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 
146 บริษัทพัทยา เปเปอรมิลล จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 
147 บริษัทยูโรเซีย เอช.อาร.โซลูชั่น จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

148 
โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอรท แอนด สปา
(บจก.ซันไชน บีช รีสอรท) 

   

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 
149 บจก. สุภาวุฒิ อินดัสทรี    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 
  1/2552 2. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  3 
  1/2552 3. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 

150 หจก.ชางประดิษฐ เจริญโลหะกิจ    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

151 บริษัท มิตซู คารส แอนด เซอรวิส จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

152 
โรงแรม ลีลาวดี ลากูน (บจก.ตะวันออก
อาศัย) 

   

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 
153 บ.นาบุญ อัพเกรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
154 โรงแรม Fairtex(บจก.พัทยาเหนือ พลาซา)    

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  3 
155 บริษัท โปรตอน เทรดดิ้ง จํากัด    

  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 
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156 บริษัทเล็กตั้น พัทยา จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. เครื่องกล เทคนิคยานยนต  4 

157 
บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จํากัด (สาขา
บอวิน) 

   

  1/2552 1. ปวส. เครื่องกล เทคนิคยานยนต  2 
158 บจก.เอส วาย ไทย    

  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  1 
159 บริษัท สมารท-คอน จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
160 หจก.กฤตภัทร เซอรวิส    

  1/2552 1. ปวส. เครื่องกล เทคนิคยานยนต  3 
161 บริษัทกาสะลอง รีสอรท แอนด สปา จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 
162 บริษัท กรีนทีม จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
163 โรงแรม เอราวัณ โฮเต็ล พัทยา    

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

164 
บริษัท ศรีราชา ดีไซน แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

   

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 
165 บริษัท เวย 8 แลนด แอนด เฮาส 2008 จํากัด    

  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 
166 บริษัทไทยศรีประกันภัย จํากัด    

  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  2 
167 บจก.แอกซาประกันภัย (มหาชน)    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
168 บ.วิริยะประกันภัยจํากัด สาขาพัทยา    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

169 
บมจ.บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอรจํากัด(สาขา
พัทยาเหนือ) 

   

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การขาย  7 
170 บจก. วิทยาธร    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 
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171 โรงแรม ไอบิส พัทยา     
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

172 โรงแรมชลจันทรพัทยา รีสอรท     
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

173 บ.สล็อท-นานไก จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

174 บริษัท อิโต (ประเทศไทย) จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

175 โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 
  1/2552 2. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

176 โรงแรม การเดน คลิฟ รีสอรท & สปา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

177 บ.ชอไชยวัฒน อุตสาหกรรม จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 
  1/2552 2. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  3 

178 บ.พรอพเพอรตี ้แคร เซอรวิสเซส    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

179 บ.ไมยเออรอินดัสตรีส จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  5 

180 
บจก.จอหนสันคอนโทรลสอินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) 

   

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
181 บจก. ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย)    

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 
182 บริษัท ฤทธา จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 

183 
บจก ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา 
(สาขาพัทยา) 

   

  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  4 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
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184 โรงแรม อมารี ออคิด รีสอรท & ทาวเวอร    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

185 
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวรเทค จํากัด 
(มหาชน) 

   

  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  1 
186 บริษัท ชลบุรีกันยง จํากดั    

  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  3 
187 บ.ชลบุรีอีซูซุเซลล จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
188 บริษัท ชลบุรีอีซูซุ เซลล จํากัด(สาขาพัทยา)    

  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
189 โรงแรม โคซี่ บีช โฮเต็ล    

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

190 
บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรี่ เซอรวิส
เซส จํากัด 

   

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

191 
เดอะ ไวทเฮาส คอนโดเทล (บจก.ทอรปป 
คัลพาราไดซ เอ็นเตอรไพรส 

   

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

192 
โรงแรมไทยการเดน รีสอรท(บ.สปอรต การ
เดน รีสอรท จํากัด) 

   

  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

193 
บริษัทมิตรยนต พัทยา จํากัด (สาขาพัทยา
ใต) 

   

  1/2552 1. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน  1 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 
  1/2552 3. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  5 

194 โรงแรม ไดอานาอินนพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  7 

195 บ.ซีตโบต จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

196 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
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197 บ.เสียงทองอีเล็คทริค จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

198 บริษัท ทิฟฟานี่โชว พัทยา จํากัด    

  1/2552 
1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยว  

2 

199 บ.นานาภัณฑ อิเล็กทริค    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  5 

200 บ.โสภณ เคเบิ้ลทีวี และสื่อสาร พัทยา จํากดั    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

201 
บจก. เอกชัยเอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย แอนด 
เซอรวิส 

   

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 
202 บริษัท บานนาจักรกล จํากัด    

  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
203 โรงแรม เดอะ กรีน พารค รีสอรท    

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 

204 
โรงแรม การเดน ซี วิว รีสอรท (บจก.พรช
ลี) 

   

  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 
205 บจก. โตโยตาพัทยา (1998) สาขาพัทยา    

  1/2552 1. ปวส. การตลาด การตลาด  2 
  1/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

206 
บ.โตโยตา พัทยา (1998) จํากัด (สาขาศรี
ราชา) 

   

  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  5 
  1/2552 2. ปวส. เครื่องกล เทคนิคยานยนต  1 

207 บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 

208 บริษัท เฟสท อีสเทิรน ซัพพลาย จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

209 บริษัท 3 วี คอนแทรคเตอร จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
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210 โรงแรม สบายลอดจ    
  1/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

211 บริษัท ไบร แอนด จอย จํากัด    

  1/2552 
1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยว  

12 

212 บจก.พัทยา เรียลตี ้    
  1/2552 1. ปวส. การตลาด การตลาด  1 

213 บ. วัชร มารีน จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การตลาด การตลาด  2 

214 หางหุนสวนจาํกัด ถนัดแอร ศรีราชา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  4 

215 หจก.นาวาพัฒนา    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 

216 หจก.สหทรัพย เอ็นจิเนียร่ิง    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 

217 ราน พรเจริญ แอร แอนด ซาวด    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  2 

218 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด    
  1/2552 1. ปวส. การบัญชี การบัญชี  1 

219 บจก. เบนซระยอง (สาขาพัทยา)    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

220 บริษัท พัทยา ฮอนดาคารส จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 

221 บ.จาโคลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

222 หจก. ไอที โซน    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  3 

223 บจก.พีพี เอ.เจ (1999) จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
  1/2552 2. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  3 

224 การไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา    
  1/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 
  1/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  7 
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225 สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด    
  1/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 
      

 
 

จํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 225 แหง    จํานวนนักศึกษาฝกงาน ทั้งหมด  552  คน 
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สรุปขอมูลนกัศึกษาฝกงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2552 

อันดับ ชื่อสถานประกอบการ ภาคเรียน รหัสสาขา 
จํานวน 
(คน) 

1 บริษัท วัฒนชสีเท็มเมชั่น จํากัด   

  2/2552 
1. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

1 

2 ธนาคารออมสนิ (สาขาบางละมุง)    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  3 

3 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง    
  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  1 

  2/2552 
2. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

1 

4 ราน นาเกลือ มอเตอร    
  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

5 สํานักงานประปา สาขาพัทยา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

6 สํานักงานอัยการจังหวัด พัทยา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

7 ราน มิสเตอร เซอรวิส    
  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

8 อู พ.การชาง    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 

9 บริษัท พีเค สแตนเลส สตีล จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

10 สํานักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

11 ศาลาวาการเมืองพัทยา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  4 

12 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา    
  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  3 

13 บจ.ศรีราชา ฮอนดา ออโตโมบิล    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 
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14 หจก.ดี.ดี.ดี. เอ็นจิเนียร่ิง    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 

15 สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 

16 โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร พัทยา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

17 โรงพยาบาลบางละมุง    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

18 เทศบาลตําบลบางละมุง    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

19 ธนาคารออมสนิ สาขาพัทยา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  5 

20 ธนาคารออมสนิ สาขาสตัหีบ    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

21 
ธนาคารออมสนิ สาขาสวนอุตสาหกรรมศรี
ราชา

   

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 
22 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถพทัยา    

  2/2552 
1. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

1 

  2/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  4 
23 อูประวิทย เซอรวิส    

  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
24 รานสมิทธ์ิ ออโต ไวร    

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  4 
25 ราน คลินิกทีวี    

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 
26 ราน พวงแกว การชาง    

  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
27 อูรวมใจ    

  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 
28 อูสมบูรณ เซอรวิส    

  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
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29 กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ    
  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

30 รานสมทรัพยการชาง    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

31 ราน นาคู ตัด-พับ    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  2 

32 ราน ช. ทวีทรัพย การชาง    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

33 ราน ชูชาติ การชาง    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

34 โรงแรม สยามสวัสดี    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

35 บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 

36 บริษัท ซองเทค จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  3 

37 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

38 
ราน เอสดี เนเจอรอล ลาเท็ก รับเบอร โฟรม 
SD Natural Latex Rubber Form

   

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

39 
บริษัท อีพีเอส ไอที เซอรวิส จํากัด EPS IT 
Service

   

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

  2/2552 
2. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

1 

40 ราน ลภ ออโต พัทยา    
  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

41 อู เทพนคร การชาง    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 

42 โรงแรม ไอสแลนดวิว    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 
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43 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 

44 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีราชา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

45 หสน.สํานักงานบัญช ีซีพีวี    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 

46 โรงแรมอีสเทิรน แกรนด พาเลซ    

  2/2552 
1. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

2 

47 อูวุฒิกรการชาง    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

48 โรงแรม ปคนคิ บอวิน    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

49 บจก.เอสเจเอส คอนเวอรชั่น    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

50 โรงแรม พัทยา มารีออท รีสอรท แอนด สปา    

  2/2552 
1. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

1 

  2/2552 2. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
51 โรงแรมสยามเบยวิว พัทยา    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 
52 หางหุนสวนจาํกัด ไอทีโซน    

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  4 
53 ราน สุรพงษ อัลลอยด    

  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
54 กิจการไฟฟาสวัสดิการสัตหบี    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 

55 
บริษัท ซ่ือฟาอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จํากัด

   

  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  1 
56 ราน พรรณิดา สื่อสาร    

  2/2552 1. ปวส. อิเล็กทรอนิกส ระบบโทรคมนาคม  1 
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57 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

58 
ฝายคลงัปโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน)

   

  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 
59 บริษัท เค ที ดี อิเล็กทริค แอนด เทเลคอม    

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 
60 ราน ณัฐวุฒิ แอร    

  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  1 

61 
บริษัท ซี เอ ที เวลเดอร แอนด ซัพพลาย 
จํากัด

   

  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 
62 ราน เอส.เค. คอมพิวเตอร    

  2/2552 1. ปวส. อิเล็กทรอนิกส เทคนิคคอมพิวเตอร  1 
63 ราน บุญประดิษฐ พีซี    

  2/2552 
1. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

2 

64 อู อุ เซอรวิส    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

65 ราน ศูนยลอ ศรีสุข    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

66 อูบุญสง เซอรวิส    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

67 ผูรับเหมาไฟฟา    
  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  1 

68 ราน สุวรรณ การชาง    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

69 ราน อรรถนนท การชาง    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

70 โรงกลึง ชางโกะ    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 

71 ราน สุข การชาง    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038490942',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038493725',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038493725',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038705274',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038736602',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038766500',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=20038766500',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200802629773',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200809606003',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200814371602',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200817627894',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200818614607',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200819457723',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200819470626',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200819499506',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200824636608',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=200834978048',0,0,600,500,'test','yes')


72 สถานีวิทย ุFocusradio Station    
  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  1 

73 ราน สยามอิเล็คทริค    
  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  4 

74 ราน บานานา ไอที Banana IT    

  2/2552 
1. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

2 

75 ราน วาสนา ซัพพลาย    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  2 

76 ราน ธนพล ยานยนต    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

77 อู ชางอตั    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

78 หจก. แมกทริก ออโต เซอรวิส    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

79 อู อ.บุญเทียม เซอรวิส    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 

80 อู ชางเอ A    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

81 ราน สมบูรณ เซอรวิส (สาขาพัทยา)    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

82 ราน เล็กการชาง    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  2 
  2/2552 2. ปวส. เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  1 

83 ราน โตมร อิเล็กทรอนิกส    
  2/2552 1. ปวส. อิเล็กทรอนิกส เทคนิคคอมพิวเตอร  2 

84 บจก.อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทรนิกส    
  2/2552 1. ปวส. อิเล็กทรอนิกส เทคนิคคอมพิวเตอร  2 

85 บมจ. ทีทีแอนดที    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

  2/2552 
2. ปวส. อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม  

1 
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86 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด (มหาชน)    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

87 
บริษัท ไอทีที ฟลูอิค เทคโนโลยี่ อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

   

  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  2 

88 
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมปนทอง (บจก.
ปนทอง อินดสัเตรียล ปารค)

   

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 
89 โรงแรม เมอรเคียว พัทยา    

  2/2552 
1. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

6 

90 
โรงแรมซันเซ็ท พารค รีสอรท&สปา Sunset 
Park

   

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
91 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    

  2/2552 
1. ปวส. อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม  

2 

  2/2552 2. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 
92 บ. ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาพัทยา    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
93 บจก. อีสเทิรน ไอที ดอทคอม    

  2/2552 
1. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  

1 

  2/2552 2. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  1 

94 
บริษัท โซนิเท็คเอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอน
สตรัคชัน่ จํากัด

   

  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
95 บจก. เค.ที.ดี.อิเล็คทริค แอนด เทเลคอม    

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  3 
96 โรงแรม เดอะ ชายน    

  2/2552 
1. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

1 
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97 โรงแรม บารอน บีช โฮเต็ล    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 

98 
โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอรท แอนด สปา
(บจก.ซันไชน บีช รีสอรท)

   

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

  2/2552 
2. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

1 

99 หจก.ชางประดิษฐ เจริญโลหะกิจ    
  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 

100 
โรงแรม ลีลาวดี ลากูน (บจก.ตะวันออก
อาศัย)

   

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  7 
101 โรงแรม ไอยรา พาเลส    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 
102 โรงแรม Fairtex (บจก.พัทยาเหนือ พลาซา)    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 
103 บริษัท ดานิล่ี ฟาร อีสต จํากดั    

  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  3 

104 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟบริเคชั่น 
เซอรวิส จํากัด

   

  2/2552 1. ปวช. โลหะการ เชื่อมโลหะ  1 
105 บริษัท ยูนิไวส คอนเทนเนอร เซอรวิส จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

106 
หจก.ดี.เอส.ที เทคนิคคอลเซอรวิส แอนด 
ซัพพลาย

   

  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 
107 บริษัทกาสะลอง รีสอรท แอนด สปา จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 
108 บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟูดส    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 
109 โรงแรม ทรอปคานา    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 
     

javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031042520',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031090200',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031090200',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031114418',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031328594',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031328594',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031336650',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031561632',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3031694552000',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3032252508',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3032252508',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3032327022',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3032738415',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3032738415',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3032763899',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3101020403',0,0,600,500,'test','yes')
javascript:cromelesswin('coopbusiness_property.php?business_id=3101058642',0,0,600,500,'test','yes')


110 
ธนาคารกรุงไทย (สาขายอยสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน)

   

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 
111 โรงแรม ซิกมา รีสอรท คลับ    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 
112 บริษัท กัทส อินเวสติเกชั่น จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 
113 โรงแรม ไอบิส พัทยา    

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  4 

  2/2552 
2. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

1 

114 โรงแรม ซันบีม พัทยา    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  5 

115 โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

116 บริษัท เคอร่ี สยามซีพอรต จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 

117 บ.ซังกิว แหลมฉบัง จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 

118 
บจก.จอหนสันคอนโทรลสอินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย)

   

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
119 หจก.เอ็ม เอส ดับบลิว    

  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  3 

120 
บจก ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา 
(สาขาพัทยา)

   

  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 
  2/2552 2. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  5 

121 
โรงแรม อมารี ออคิด รีสอรท แอนด ทาว
เวอร

   

  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 
122 บ.ชลบุรีอีซูซุเซลล จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  1 
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123 บริษัท ชลบุรีอีซูซุ เซลล จํากัด (สาขาพัทยา)    
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

124 โรงแรม โคซี่ บีช โฮเต็ล    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  5 

125 
โรงแรมไทยการเดน รีสอรท (บ.สปอรต การ
เดน รีสอรท จํากัด)

   

  2/2552 
1. ปวส. การโรงแรมและบรกิาร บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

5 

126 บริษัทมิตรยนต พัทยา จํากัด (สาขาพัทยาใต)   
  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  2 

127 โรงแรม พัทยา การเดน    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  1 

128 บริษัทเทคโทนิกส ซัพพลาย จํากัด    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  1 

129 โรงแรม แกรนด จอมเทียน พาเลซ    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 

130 
บ.โตโยตา พัทยา (1998) จํากัด (สาขาศรี
ราชา)

   

  2/2552 1. ปวช. เครื่องกล ยานยนต  3 
131 บริษัทสยามอิเคซาวา จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล  1 
132 บริษัท เฟสท อีสเทิรน ซัพพลาย จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
133 บริษัท ไบร แอนด จอย จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
134 บ. วัชร มารีน จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  2 
135 หจก.เอ็น บี เซอรวิส (1994)    

  2/2552 1. ปวส. ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา  4 
136 หจก.สหทรัพย เอ็นจิเนียร่ิง    

  2/2552 1. ปวช. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง  2 
137 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด    

  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 
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138 โรงแรมเซ็นจูรี พัทยา    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  2 

139 โรงแรม ไมค การเดน รีสอรท    
  2/2552 1. ปวช. การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรม  3 

140 การไฟฟาสวนภูมิภาค เมืองพัทยา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ การบัญชี  3 

141 สํานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา    
  2/2552 1. ปวช. พณิชยการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 

 

 

จํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 141 แหง    จํานวนนักศึกษาฝกงาน ทั้งหมด 291 คน 
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สวนที่ 8 

  

 ขอมูลอาคารสถานที่ 
 



 

 
ขอมูลอาคารสถานที่ 
ปการศึกษา 2552 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีเนื้อท่ี 35 ไร   
 
 
 

1. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาคาร  กวาง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
กอสราง  ป  พ.ศ. 2537 
การใชงาน  หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 
 

 
 

 2. อาคารแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาคาร               กวาง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2537 
การใชงาน  หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 
 

 
 3. อาคารเรียนพาณิชยกรรม 

ลักษณะอาคาร ตึก 4 ช้ัน 20 หอง 
ขนาดอาคาร  กวาง 48 เมตร ยาว 10 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2537 
การใชงาน  หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 

 
  



 

 4. อาคารหอประชุม 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดอาคาร กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2537 
การใชงาน  หอประชุม ฝายกิจกรรม 

 
 
 

 5. อาคารแผนกวิชาชางยนต, ชางอิเล็กทรอนิกส,  
ชางไฟฟา  

ลักษณะอาคาร ตึก 4 ช้ัน  40 หอง 
ขนาดอาคาร กวาง 50 เมตร ยาว 20 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2541 
การใชงาน  หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 

 
 6. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคารวิทย

บริการ) 
ลักษณะอาคาร ตึก 4 ช้ัน 8 หอง 
ขนาดอาคาร กวาง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2544 
การใชงาน  หองปฏิบัติการ 
 

 
 7. อาคารบานพักครู 2 หลัง 

ลักษณะอาคาร  ตึก  2 ช้ัน 2 คหูา  48 หอง 
ขนาดอาคาร  กวาง 11 เมตร ยาว 27 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2544 
การใชงาน  บานพักครู – อาจารย 

 
 
 
 



 

 8. อาคารพัสดุกลาง 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร               กวาง 42 เมตร ยาว 12 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2544 
การใชงาน  สํานักงานพัสดุกลาง 

 
 
 

 9. อาคารการโรงแรมและการทองเที่ยว 
ลักษณะอาคาร     คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 5 หอง 
ขนาดอาคาร        กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร 
กอสราง       ป พ.ศ. 2541 
การใชงาน        หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 
 
 

 10. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร     กวาง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2551 
การใชงาน               สํานักงานประชาสมัพันธ 

 
 
 
 

  
  



 
1. อาคารหอประชุม  1 ชั้น/ชั้นลอย พื้นที่  960  ตร.ม. แบบเลขที่  35604 

2.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 1920 ตร.ม. แบบเลขที่ 35301 

3.อาคารเรียน 1 ชั้น พื้นที่ 320 ตร.ม. อาคารชั่วคราวรับบริจาค 

4.อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น พื้นที่ 1368 ตร.ม. แบบเลขที่ 

5.อาคารอเนกประสงค (อาคารพละ) 1 ชั้น  พื้นที่ 800 ตร.ม. 2 แบบเลขที่  

6.อาคารโรงฝกงาน 1 ชั้น /ชั้นลอย พื้นที่ 480 ตร.ม. 2 แบบเลขที่ 35606 

7.อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น พื้นที่ 400 ตร.ม. แบบเลขที่ กช.1200 

8.ล นกิจกรรมหนาเสาธง า

9. มปลูกพืชไรดิน แปลงฟาร

10.อาคารโรงอาหาร 

11.โรงจอดรถจักรยานยนต 

12.อาคารบานพักผูบริหารระดับ 7-8 2 ชั้น แบบเลขที่ 35401 

13.อาคารบานพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หนวย 2 หลัง แบบเลขที่ 36404 

14.อาคารบานพักภารโรง 1 ชั้น 2 หนวย 3 หลัง แบบเลขที่ 36001 

15.ลานเอนกประสงค 

16.สระน้ํา 

17.อาคารพัสดุ 

18.อาคารสํานักงานฝายพัฒนาการศึกษา 1 ชั้น พื้นที่ 112 ตร.ม. อบจ. บริจาค 

19.อาคารงานปกครอง 

20.โรงจอดรถยนต 

21.อาคารหองน้ํา – หองสวม 2 หลัง แบบเลขที่ 36002 

22.ศาลากลางสระน้ํา 

23. หอพระ 
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แผนผัง วิทยาลัยการอาชีพบางละมง 

นายธนรัตน   ทองหยัด   ผูเขียน 2552 
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วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

รายละเอียดที่ดิน  อาคารและสิ่งปลูกสราง 
 

วันเดือนป เลขท่ีโฉนดหรอื
เลขท่ีอาคาร 

รายการ จํานวน 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 

ที่ดินเชารายป ปละ 39,120.00 บาท 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน 
อาคารสํานักงานหอประชุม  
อาคารโรงฝกงาน 3.4  
บานพักครู 6 หนวย 
บานพักผูบริหาร ระดับ 7 – 8 
อาคารหองสมุด 
ถนนคอนกรีตหนา 12 ซม. 
อาคารโรงฝกงาน 4 ช้ัน อาคาร 6 
ถนนคอนกรีตหนา 12 ซม. 
กั้นหองปฏิบัตกิารอาคารฝกงาน 
ถนนคอนกรีตหนา 12 ซม. สัญญาพรอม
ทายรองพื้นบนอัดแนน 0.30 ม. และ
ลูกรังอัดแนน 0.33 
ปรับปรุงกั้นหองอาคารฝกงาน 
อาคารศูนยวิทยบริการ 
หองน้ําหองสวม 
เสาธง 
บานนักการภารโรง 2 หนวย 
สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน 
ระบบการปลูกพืชไรดิน 
อาคารกีฬาเอนกประสงค 
รวมท้ังสิ้น 

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 

 

 



  

 
 

 
 
 
  

คําขวัญจังหวัดชลบุรี 

 
 
 

 
 

ทะเลงาม LAND OF BEAUTIFUL SEA 

 
  

  
 

 
ขาวหลามอรอย DILICOUS KHAOLAM 

 

    
 
 
 
  

ออยหวาน SWEET SUGAR CANE 

 
  
  
 
 

จักสานดี GOOD BASKETRY 
 

  
 
 

 
 
ประเพณีวิ่งควาย THE BUFFALO RACING FESTIVAL 



  

ชลบุรี 
“ทะเลงาม ขาวหลามอรอย ออยหวาน จักรสานดี ประเพณี ประเพณีวิ่งความ “นี่คือคําขวัญของ

จังหวัดชลบุรี สวนประวัตตางๆ ของชลบุรีไมวาเปนที่ตั้งและอาณาเขต, เขตการปกครอง, อาชีพความ
เปนมา และประเพณีนั้นไดอางอิงมาจากหนังสือ “จากชลบุรีถึงสีชัง” ของกรมวิชาการกระทรวงการศึกษา
ตราประจําจังหวัดชลบุรี จะเปนรูป ภูเขาอยูริมทะเล ซ่ึงภูเขานั้นหมายถึงเขาสามมุข ซ่ึงเขาสามมุขนั้นเปน
ที่นับถือกันของชาวประมง เพราะถืองาสามารถคุมครองใหตน รอดพนจากอันตรายตางๆ ได ซ่ึงอาชีพ
ประมงนั้นเปนอาชีพหลักของชาวเมืองมาแตโบราณ สวนทะเลนั้นคือ หาดบางแสน ซ่ึงเปนสถานที่ที่
สรางชื่อเสียงใหจังหวัดชลบุรีมาชานาน 
 

ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศหรือชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศ

ไทย ระหวางเสนรุงที่ 12 - 13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 – 102 องศาตะวันออกอยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร ฯ ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงสายสุขุมวิทประมาณ 65 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,968,107 ไร 
 

มีอาณาเขติดตอหับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ 

เขตอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม และกิ่งอําเภอเกาะจันทร ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต 

เขตอําเภอสัตหีบและอําบางละมุงติดตอกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก 

เขตอําเภอบอทองและอําเภอหนองใหญติดตอกับจังหัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง 
ทิศตะวันตก 

เขตอําเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา เกาะสีชัง และบางละมุง ติดตอทะเลฝงตะวันออกของอาวไทยภูมิ
ประเทศจังหวัดชลบุรี มีภูมิเขาทอดยาวอยูเกือบกึ่งกลางของจังหวัด เปนแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สภาพพื้นที่สวนใหญเปนรายสลับเนินเขา และที่ราบชายฝงทะเลตอน
เหนือเปนที่ราบเหมาะแกการกสิกรรม  ทิศตะวันออกและทิศใต เดิมเปนผาพื้นที่ลุมดอน  แตปจจุบัน
เปลี่ยนสภาพจากปาไมเปฯที่โลงเตียนใชเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  ที่สําคัญ   ไดแก  ออย     มันสําปะหลัง 
ขาว สับประรด ยางพารา และมะมวงหิมพานต ซ่ึงจะพบแหลงเพาะปลูกเกือบทุกอําเภอ    มีชายฝงทะเล
และหาดทรายสวยงาม เหมาะแกการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจบางแหง  เชน ชายหาดบางแสน พัทยา 
เปนตน  ลักษณะดินสวนใหญเปนดินปนทรายยกเวนบางสวนของอําเภอพนัสนิคม และสวนใหญของ



  

อําเภอพานทอง จะเปนดินเหนียวดินตะกอน  แหลงน้ําธรรมชาติมีนอยจึงเกิดปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา
ประกอบกับการบุกรุกกแผวถางผาสงวนแหงชาติทําใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเกิดปญหาดินเสื่อมโทรม
จากการทําไรมันสําปะหลัง  และไรออย 

 
ภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศ  โดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีอยูใสภาพไมรอนจัดและไมหนาวจัด กลาวคือในฤดูรอน
รอนอากาศไมรอนจัด  สวนฤดูหนาวอากาศไมแหงแลงมากนักมีฝนสลับกับแหงแลง บริเวณภูเขามีฝนตก
มากกวาบริเวณใกลชายทะเล  การที่สภาพอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปของจังหวัดชลบุรีอยูในระดับปานกลาง  
เปนเพราะที่ตั้งของจังหวัดชลบุรีอยูชายทะเลตะวันออกของอาวไทยและพื้นที่สวนใหญทางทิศตะวันตก
อยูติดกับทะเลมีความยาวถึง 160 กิโลเมตร 
 

ประวัติ 
ยุคแรก 
 การคนพบแหลงโบราณคดีที่โคกพนมดี  อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี ในพ.ศ. 2522 ตลอดจนรองรอย
ของชุมชนโบราณกอนสมัยประวัติศาสตร  ซ่ึงเปนชุมชนที่พึ่งพาอาหารจากทะเลเปนสําคัญรวมทั้งโครง
กระดูกมนุษยจํานวน  173  โครงและวัตถุโบราณเชน  เครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากหินขัดเครื่องปนดินเผาที่
มีรูปลายแบบเชือกทาบ  เครื่องประดับลูกปดและเปลือกหอย  และหินมีคาทําใหทราบวาชลบุรีเปน
ดินแดนที่มีผูอาศัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  หรือตั้งแตยุคหินใหมแลว  ชุมชะนีที่มีการพัฒนาเปน
เมืองสําคัญในประวัติยุคแรก ๆ  ของจังหวัดชลบุรี ไดแก  เมือง  พระรถ  เมืองพญาเร และเมืองศรีพโล 
เมืองพระรถ   
 เปนชุมชนเมืองโบราณตั้งอยูตรงหนาพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  ในปจจุบัน เปนเมืองขนาด
ใหญตั้งอยูระหวางที่สูงและที่รุมบรรจบกันลักษณะเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน มีคัดดินคูน้ํา
ลอมรอบ   มีสระน้ําอยูภายในตัวเมือง  บริเวณตัวเมืองเปนแหลงที่เหมาะสมแกกาเพาะปลูกขาวแบบทดน้าํ
มีลําน้ําไหลผานหลายสายทําใหเมืองพระรถเปนศูนยกลางของกรคมนาคมของทองถ่ินนักโบราณคดีเช่ือ
วาเมืองพระรถเปนเมืองในสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) และเจริญสืบเนื่องมาจากสมัยลพบุรี  
(พุทธศตวรรษที่ 17-18) เมืองพระเมรีตํานานที่เปนที่เลาขานสืบตอกันมาอยูเร่ืองหนึ่ง คือ เร่ืองพระรถเมรี  
ซ่ึงเปนนิยายอิงประวัติศาสตรที่อาศัยเหตุการณและภูมิประเทศสมัยนั้นเปนโครงเรื่อง เปนเรื่องที่รากฎอยู
ในหนังสือปญญาชาดกและเปนบทละครนอกสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแหงกรุงศรรอยุธยา   
โบราณสถานที่พบที่เมืองพระรถ  ไดแกรองรอยของผังเมืองและเนินพระธาตุ สวนโบราณวัตถุไดแก
เครื่องปนดินเผาพรอมทั้งเศษเปลือกหอยแครง  ช้ินสวนของพระนารายสวมหมวกแขก พระพุทธรูปแบบ
ทวารวดีปางนาคปรก หินบดหยาบ กังสดาล และแทนพระพุทธรูปทําดวยหินขนาดใหญ โบราณวัตถุช้ิน



  

เล็กๆ ไดแกพระพุทธรูปสําริดแบบลพบุรี พระพุทธของรูปแบบทวารวดี เปนพระพุทธรูปปางประทับยืน
เหนือตัวพระพนัสบดี  โบราณวัตถุที่พบเชื่อวาเปนของสมัยทวารวดีลงมาถึงสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษ ที่ 
12-8) 
เมืองพญาเร 
 ตั้งอยูทีตําบลบอทอง  อ.บอทอง จ.ชลบุรี  ในปจจุบันเปนเมืองในสมัยทวารวดีเชนเดียวกันตั้งอยู
ในเขตที่สูง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองพระรถหางกันประมาณ 32 กม. ลักษณะกําแพงเมืองเปน
รูปเสาเขที่หนึ่งไทย เปนรูปรี 2 ชั้น คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอกทางดานเหนือยังเห็นไดชัดเจน  
สวนดานอื่นลบเลือนไปมากแลวสวนเมืองชั้นในที่เปนเมืองที่แทจริงดีอยู เนื่องจากภายในเมืองพญาเรไม
พบโคกเนินที่เปนศาสนสถาน รวมทั้งไมคอยพบเศษเครื่องปนดินเผา จึงมีผูสันนิษฐานวาเมืองพญาเรคง
ไมใชเมืองที่อาศัยอยูกันอยางตอเนื่อง  แตคงเปนเมืองชั่วคราวหรือเปนเมืองที่อยูบนเสนทางทหาร ติดตอ
ทางบกระหวางชลบุรีกับเมืองระยองในสมัยโบราณปจจุบันชาวบานไดเขาไปปลูกบานอาศัยอยูในเมือง
แหงนี้หมดแลว 
เมืองศรีพโล 
 ตั้งอยูในเขต บานศรีพโล  ต.หนองไมแดง  อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตัวเมืองตั้งอยูบนเขาหางจาก
เมืองพระรถประมาณ 20  กม. ตําแหนงของเมืองอยูหางจากทะเลประมาณ 700 ม. รูปทรงของเมืองเปนรูป
ส่ีเหล่ียม   เคยมีกําแพงดินโอบรอบ แตปจจุบันกําแพงนี้ถูกทําลายไปแลว โบราณวัตถุที่พบที่เมืองศรีพโล
คือพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปสําริด ขัดทอง จระเขปูน เครื่องปนดินเผา ซ่ึงมีทั้งเครื่องปนดินเผาชนิด
เคลือบของสุโขทัย  และเครื่องปนดินเผาแบบจีนสมัยราชวงศเหม็ง โดยเฉพาะที่วัดศรีพโล ซ่ึงตั้งอยูบน
ชายฝงทะเลไดพบเครื่องปนดินเผาจํานวนมาก เชน ประปุก ถวยชามเคลือบแบบสุโขทัยกําไรสําริดชาม
เคลือบบางๆ  ของญวนชนิดที่พบในเรือจมที่อาวไทย และขวานหินขัดจากหลักฐานโบราณวัตถุที่คนพบ
ตลอดเรื่องเลาขานในนิทานพื้นบานเรื่องเศรษฐีพโล  และตาอูแพทําใหมีผูสันนิษฐานวาเมืองศรีพโลคง
เปนเมืองที่มีความรุงเรืองอยูสมัยอยุธยาตอนตน หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 และคงเปนชุมชนเมืองที่
เกี่ยวกับการคาขายทางทะเล ประชาชนประกอบอาชีพ คาขายทางเรือ มีการติดตอคาขายกับชุมชน
ใกลเคียงและเปนที่แวะจอดเรือสําเภาที่ไปมาคาขายระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ปจจุบันจากเมือง
ศรีพโล  แลวในสมัยอยุธยาตอนตนยังปรากฏเมืองปลาสรอย เมืองบางพระเรือ และเมืองบางละมุงขึ้นดวย  
นักโบราณคดีใหความเห็นวาทั้งสามเมืองนี้คงเปนชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังเมืองศรีพโล จึงทําใหเมืองศรีพ
โลไมเหมาะเปนเมืองทาอีกตอไปการคาขายและความเจริญของชุมชนเมืองศรีโลจึงไดขยายไปทางใต คือ
เมืองบางปลาสรอยซ่ึงมีทําเลดีกวาชุมชนเมืองบางปลาสรอยจึงสรอยจึงเจริญขึ้นแทนเมืองศรีพโล (มีผูสัน
นิฐานวาเมืองปลาสรอยคือช่ือเดิมของ อ.เมืองชลบุรี ทั้งนี้เพราะ อ.เมืองชลบุรีตั้งอยูที่ ต.บางปลาสรอย) 
ชลบุรีสมัยอยุธยา 
 เร่ืองราวของ จ.ชลบุรี  ไดปรากฏเปนครั้งแรกในสมัยอยุธยา โดยปรากฏอยูในพงศวดารสมัย
อยุธยา ดังนี้   เมื่อ พ.ศ. 1927-1929  ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามเมศวร กองทัพกัมพูชาไดยกพลมาถึง



  

ชลบุรี และกวาดตอนครอบครัวชาวชลบุรี  และเมืองจันทบุรี ประมาณ 6000 -7000 คนไปเมืองกัมพูชา  
และในป พ.ศ. 2230 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทหารกัมพูชาไดยกทัพมากวาดตอนครอบครัว
ชาวชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากเหตุการณทั้งสองครั้งแลว  ไดเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรซ่ึงเกี่ยวของ
กับชลบุรีอีก  กลาวคือ ในป พ.ศ. 2309 เมื่อกองทัพพมาไดปดลอมกรุงศรีอยุธยากรมหมื่นเทพพิพิธซ่ึงเปน
พระจาลูกเธอในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศและถูกเนรเทศไปลังกาไดกลับมาเกลี้ยกลอมรวบรวมชาย
ฉกรรจทางหัวเมือง ดานตะวันออก ไดแก จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี   
เขารวมเปนกองทัพ อางวาจะยกไปชวยกรุงศรีอยุธยารบพมา ชาวชลบุรีไดใหการสนับสนุนเขาเปน
กองทัพของการหมื่นเทพพิพิธเปนจํานวนมากจนชลบุรีแทบกลายเปนเมืองราง กองทัพของกราหมื่นเทพ
พิพิธเปนจํานวนมากจนชลบุรีแทบกลายเปนเมืองราง  กองทัพของกรมหมื่นเทพพิพิธรวบรวมไพลพลได
ประมาณ 2000 คน ยกไปตั้งมั่นที่ปราจีนบุรี แลวจึงมีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเด็จพระเจาเอก
ทัศน  ณ.  กรุงศรีอยุธยาขออาสาชวยปองกันพระนครแตพระเจาเอกทัศน ทรงดําริวากรมหมื่นเทพพิพิธ
เปนการทําผิดกฎมนเทียรบาลจึงโปรดเกลาใหยกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปปราบกรมหมื่นเทพพิพิธ  
และเกิดการตอสูจนยอยยับไปทั้งสองฝาย จากนั้นพมาไดสงกองทัพออกไปโจมตีกองทัพกรรมหมื่นเทพ
พิพิธ  ซ่ึงบอบช้ําอยูแลวจนแตกกระจายไป เหตุการณคร้ังนั้น ทําใหเมทองฉะเชิงเทราและชลบุรีกลายเปน
เมืองรางอยูระยะหนึ่ง 
ชลบุรีสมัยธนบุรี 
 พระยาวชิรปราการ  เจาเมืองกําแพงเพชรหรือพระยาตาก ซ่ึงตอมาคือสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช  ในครั้งนั้นไดถูกเกณฑเขามารักษาพระนครกรุงศรีอยุธยาไดพาพรรคพวกตีฝาวงลอมของกองทพั
พมาไปทางทัศตะวันออกมุงหนามาทางชลบุรี  แตเนื่องขณะนั้นชลบุรียังเปนเมืองรางพระยาวชิรปราการ
จึงยกกองทัพผานไปยังเมืองระยอง เจาเมืองระยองไดออกมาตอนรับกองทัพของพระยาวชิรปราการที่ ต.
ทาประดู แลวนํากองทัพไปพัดที่วัดลุม (วัดพิชัยสงครามในเมืองระยอง) แตเนื่องจากคณะกรรมการเมือง
ประกอบดวย หลวงพลแสนหาญ  ขุนรามขุนจาเมือง  หมื่นซอง และนายทองอยูนกเล็ก ไมยอมออนนอม
ตอพระยาวชิรปราการ  จึงแตกพายไป หลังจากพายแพการตอสูที่เมืองระยองแลว นายทองอยู นกเล็ก ได
พาพรรคพวกกลับไปตั้งมั่นที่เมืองบางปลาสรอย (ชลบุรี) และซองสุมผูคนกับกีดขวางผูที่จะรวมมือกับ 
พระยาวชิรปราการ  และประพฤติตนเปนพาลกอความเดือนรอนใหแกชาวเมืองชลบุรีโดยทั่วไป พระยาว
ชิปราการ ไดทราบขาวความประพฤติของนายทองอยู นกเล็ก เกรงวาหากปลอยไวอาจเกิดภัยแกบานเมือง  
จึงไดยกกองทัพจากเมืองระยองมาตั้งมั่นที่วัดหลวงเกรงวาหากหากปลอยไวอาจเกิดภัยแกบานเมือง จึงได
ยกกองทัพจากเมืองระยองมาตั้งมั่นที่วัดหลวงหางจากชลบุรีประมาณ 100 เสน แลวสงคนไปเกลี้ยกลอม
นายทองอยู  นกเล็ก  จึงยอมออนนอมพระยาวชิรปราการพระยาวชิรปราการจึงไดแตงตั้งใหนายทองอยู
เปนพระยาอนุราฎบุรีศรีมหาสมุทรครองเมืองชลบุรีตอไป หลังจากนายทองอยูไดเปนเจาเมืองชลบุรีแลว  
ในระยะแรกดูแลบานเมืองดวยความขยันขันแข็ง แตตอมาไดไปคบพวกโจรสลัดทะเลที่ระบาดอยูใน
แขวงเมืองชลบุรีทางทิศตะวันออก และคอยขัดขวางผูที่จะเขาไปเปนพรรคพวกตอพระยาวชิรปราการอีก  



  

เมื่อพระยาวชิรปราการไดเคลื่อนกองทัพเรือจากจันทบุรีไปกองกูกรุงศรีอยุธยา ขณะมาถึงเมืองชลบุรี ได
ทราบขาววานายทองอยูประพฤติตนเปนพาลดังเดิมจังใหปลดนายทองยูกับพรรคพวกออกจากตําแหนง       
ในปลายสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงแตงตั้งบุตรพระยาจักรี (หมุด) เปนพระ
ชลบุรี 
ชลบุรีสมัยรัตนโกสินทร      
 พระชลบุรี (หวัง  สมุทรานนท)  ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาเมืองชลบุรีตั้งแตปลายสมัยธนบุรี  
ตอมาไดรับเล่ือนยศเปนพระยาวังสัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชตระกูลส
มุทรานนทไดปกครองเมืองชลบุรีเร่ือยมาจนถึงชวงการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวในสมัยรัตนโกสินทร  พระมหากษัตริยหลายพระองคไดมีสวนเกี่ยวของกับชลบุรี ในเรื่องสําคัญ
หลาย ๆ เร่ืองดังนี้ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวกับการตั้งเมืองพนัสนิคม  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีชาวนครเวียงจันทร คือพระอินทอาษา ไดพา
ครอบครัวชาวเวียงจันทร (ที่ไมเขากับเจาอนุวงศ) เขามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระนั่งเกลาเจาอยูหัว
จึงโปรดเกลาฯ ใหพระอินทอาษา และครอบครัวลาว ออกมาตั้งภูลําเนาอยูระหวางเมืองชลบุรีกับ
ฉะเชิงเทรา จากความขยันขันแข็งรูจักสรางบานเมืองใหเปนปกแผนของพระอินทอาษาและครอบครัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  จึงเห็นสมควรใหยกหมูบานในตําบลตางๆ รวมทั้งเมืองพระรถดวย
ขึ้นเปนเมืองในป พ.ศ. 2371 เรียกวา  “เมืองพนัสนิคม” และโปรดเกลาฯ ใหพระอินทอาษา เปนผูสําเร็จ
ราชการเมือง เชื้อสายของพระอินทอาษา (ตนตระกูลทุมมานนท) ไดรับตําแหนงผูสําเร็จราชการเมืองพนัส
นิคมตอเนื่องมา จนถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับการสรางทาจอดเรือและ “อาศรัยสถาน” ท่ีอางศิลา   
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ชลบุรีไดรับ
ความสนใจจากผูครองประเทศตลอด  จนชาวตางประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงอาจเปนเพราะนโยบายเปด
ประเทศเปนของไทย จึงทําใหมีโอกาสติดตอกับตางประเทศมากขึ้น เนื่องจากชลบุรีมีที่พักเหมาะแกการ
จอดเรือไปมาคาขาย และเปนเมืองชายทะเลที่มีอากาศดีอยูไมไกลจากกรุงเทพสามารถเดินทางได
โดยสะดวก  ชลบุรีจึงกลายเปนที่พักตากอากาศพักฟนผูปวยทั้งของชาวไทยและชาวตางประเทศและชน
ช้ันสูงของไทย โดยเฉพาะอางศิลาไดกลายเปนสานที่ที่มีความสําคัญในสมัยสมเด็จพระจอมเกลาฯ  
กลาวคือนอกจากจะเปนที่พักตากอากาศที่โปรดปราณของพระองค  และยังเปนสถานที่ตากอากาศและพัก
ฟนที่ไดรับความนิยมจากชนชั้นสูงของไทยตลอดจนชาวตางประเทศซึ่งไดแก  มิชชันนารีอเมริกันแลวยัง
มี สะพานหิน  ซ่ึงไดรับการสรางในสมัยพระองคเพื่อชวยใหเรือจอดเทียบทาไดสะดวกขึ้นดวย  
นอกจากนั้นยังมีผูสรางตึกขึ้นที่อางศิลาเพื่อเปนที่พักของผูทรงพระประชวรมากขึ้นจึงตองเสด็จมาพักแรม
บนเกาะสีชัง   โดยตั้งกระโจมพักอยูใตตนมะขามใกลเรือนที่ประทับของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา
มหาวชิราวุธ   ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ  ไดเสด็จพระราชดําเนินมาประทับที่เกาะสีชัง



  

ดวยเปนเวลา 16 วัน จึงทรงพระราชดําริใหสราง พระอารามขึ้นใหม ซ่ึงปจจุบันคือที่ตั้งพระเจดียอุโบสถ
วัดอัษฎางคนิมิตร ในป พ.ศ. 2432 ในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ได
ทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองคสรางตึกที่เกาะสีชังจํานวน 3 หลัง เพื่อใชเปนที่พักของผูปวย และ
ไดพระราชทานนามตึกทั้งสาม 3 หลังดังนี้  เพื่อใชเปนที่พักของปวย และไดทรงบริจาคพระราชทานนาม
ตึกทั้ง 3 หลังดังนี้  ตึกที่อยูริมหาด  “ตึกวัฒนาตึกหลังกลม”  ตึกผางศรี “และตึกหลังยาว”  ตึกหลังยาวตัก
อําภิรมณ”  ในป พ.ศ. 2434  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ไดเสด็จมาแปรพระราชฐานที่เกาะสีชัง
หลายครั้ง คร้ังละนานๆ เนื่องจากสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ (กรมหลวงนคร
นครราชสีมา)  ซ่ึงยังทรงพระเยาวทรงพระประชวรไมสามารถรักษาใหหายขาดไดในระยะเวลาสั้นๆ 
จําเปนตองประทับที่เกาะสีชังเปนเวลาแรมป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา จึงทรงพระโปรดเกลาฯ  
ใหสรางคายหลวงที่ประทับและขุดบอใหญสําหรับเก็บกักน้ําไวใชสอยพระราชทานนามวา “บออัษฎ
รางค” ในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ  ตองเสด็จพระราชดําเนินมาประทับที่เกาะสีชังอีก  
เนื่องจากพระเจาลูกยาเธอ 
 

เขตการปกครอง 
จังหวัดชลบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน  10  อําเภอ กับอีก 1 กิ่งอําเภอ  ดังนี้ 
1.   อําเภอเมือง 

เดิมชื่อวา  อําเภอบางปลาสรอย   ตอมาไดเปล่ียนเปนอําเภอเมืองชลบุรีในป พ.ศ. 2481 มีพื้นที่
ประมาณ  225  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบเนินเขา  พื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแก
การเพาะปลูกทั้งการทํานาและการทําสวนสรางชื่อเสียงให 
จังหวัดชลบุรีมาชานาน 
2.   อําเภอพนัสนิคม
 เดิมคือเมืองพระรถ  เปนเมืองโบราณไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางในสมัยใด  แตเคยเปน
เมืองที่รุงเรืองมากอนในป พ.ศ. 2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ให
เปนเมืองเรียกวา  เมืองพนัสนิคม  และในป  พ.ศ. 2440   สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได
มีการปฏิบัติรูปการครองสวนภูมิภาคใหม  จึงโปรดเกลา ฯ ใหเมืองพนัสนิคมเปนอําเภออยูในเขตความ
รับผิดชอบของจังหวัดชลบุรี  มาจนถึงปจจุบันอําเภอพนัสนิคม อยูหางจากจังหวัดชลบุรี 22 กิโลเมตร มี
พื้นที่ประมาณ  572  ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเปนปาปละที่ราบเหมาะแกการทํานาและทําไร  
พลเมืองสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  ทําไรออย  ทําสวนเงาะ  ทะเรียน  เล้ียงเปด ไก หมู โค กระบือ ทํา
การประมง  และเหมืองแร 
 
 



  

3.  อําเภอพานทอง  
 เดิมชื่อวาอําเภอทาตะกูด  ตอมาไดเปล่ียนเปนอําเภอพานทองในป พ.ศ. 2451 มีพื้นที่ประมาณ  
180  ตางรางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูกพืชไรและพืชลมลุก
พลเมืองสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  นอกจากนั้นมีการปศุสัตว  และการอุตสาหกรรม 
4.  อําเภอบานบึง
 มีเนื้อที่ประมาณ  646  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบมีสวนนอยที่เปน
ภูเขาพื้นที่ทั่วไปเหมาะแกการประกอบอาชีพการเกษตรพลเมืองสวนใหญของอําเภอบานบึง ประกอบ
อาชีพทําไร  ทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว  และอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน โรงงานผลิต น้ําตาลทรายขาว  
โรงงานแปงมันสําปะหลัง เปนตน 
5.   อําเภอหนองใหญ
 มีเนื้อที่ประมาณ  334  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินสูงสลับกับที่ราบ  มีเขากั้นอยู  
3  ดาน  เปนเขตแดน  พลเมืองสวนใหญอาชีพทําไร  ทําสวนยางพารา 
6.  อําเภอศรีราชา
 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอาวไทย  มีพื้นที่ประมาณ 643 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่สวน
ใหญเปนที่ลาดเนิน มีภูเขาเล็กๆ กระจายอยูทั่วไป เหมาะแกการเกษตร มีที่ราบลุม ทํานาไดเปนบางสวน มี
ฝนตกชุก อากาศอบอุนตลอดป 
7.  อําเภอบางละมุง
 มีพื้นที่ประมาณ  727  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบต่ํามีเขาเล็กๆ 
กระจายอยูหลายแหงเหมาะแกการปลูกพืชไร  ทิศใตเปนทะเล  มีเกาะตางๆ  กระจายอยูทั่วไป คือ เกาะ
ลาน เกาะไผ  และเกาะสาก 
8.  อําเภอสัตหีบ
 มีพื้นที่ประมาณ  348  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบเชิงเขาติดทะเลริม
อาวไทย เหมาะแกการทําไร 
9.  อําเภอบอทอง
 มีพื้นที่ประมาณ  894  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศทางดานตะวันออกของอําเภอบอทอง
เปนที่ราบสูงปกคลุมดวยภูเขา  เนินดิน  และปาไม  เปนแหงกําเนิดของตนน้ําลําธาร  พื้นที่ตอนเหนือและ
ตอนใตมีลักษณะคลายคลึงกับทิศตะวันออก  สวนตอนกลางวันเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก 
10.  อําเภอเกาะสีชัง
 เปนเกาะใหญอยูตรงขามกับอําเภอศรีราชา  เดิมอยูในเขตการปกครองของอําเภอเมืองสุมทร
ปราการ ตอมาไดโอนมาอยูในเขตการปกครองของอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี และเปนอําเภอเกาะสีชัง
เมื่อป พ.ศ. 2537  มีพื้นที่ประมาณ  18  ตารางกิโลเมตร  มีเกาะใหญนอยเปนบริวารอีก 8 เกาะ  ลักษณะภูมิ
ประเทศสวนใหญเปนหินโขด  มีทาราบเปนสวนนอย 



  

11.  ก่ิงอําเภอเกาะจันทร
 มีพื้นที่ประมาณ  179  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสลับเนินเขา เดิมอยูในเขต
การปกครองของอําเภอพนัสนิคมแยกเปนกิ่งอําเภอเมื่อป พ.ศ. 2540 พลเมืองสวนใหญมีอาชีพทําไรทํา
สวน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดชลบุรี 
ดิน 
 ลักษณะดินในจังหวัดชลบุรีแบงออกเปนกลุมใหญๆ คือ ดินนา ดินไร (ดินปนทราย)  ดินตื้นและ
ดินทราย นอกจากนั้นจะเปนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีประมาณ รอยละ 15 ของพื้นที่หวัด 
ปาไม 
 จังหวัดชลบุรีมีปาสงวนแหงชาติ 9 แหง เขตอนุรักษสัตวปา 1 แหง ดังนี้ 
ปาสงวนแหงชาต ิ
 มีเนื้อที่ทั้งส้ินประมาณ  906,396 ไร  ประกอบดวย 
1.  ปาเขาเขียว 
 มีเนื้อที่ประมาณ  55,625  ไร  อยูในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  และ อําเภอศรีราชา 
2.  ปาทาบุญมี - บอทอง 
 มีเนื้อที่ประมาณ 107,625  ไร  อยูในเขตอําเภอพนัสนิคม  และ อําเภอบอทอง 
3.  ปาคลองตะเคียน 
 มีเนื้อที่ประมาณ 376,750  ไร อยูในเขตอําเภอบอทอง 
4.  ปาแดง - ปาชุมนุมกลาง 
 มีเนื้อที่ประมาณ 160,062  ไร  อยูในเขตอําเภอบานบึง 
5.  ปาเขาชมภู 
 มีเนื้อที่ประมาณ 28,589  ไร อยูในเขตอําเภอบานบึง และอําเภอศรีราชา 
6.  ปาเขาพุ 
 มีเนื้อที่ประมาณ  5,482 ไร  อยูในเขตอําเภอเมืองชลบุรี และอําเภอศรีราชา 
7.  ปาเขาดินดาด - ปาเขาไผ 
 มีเนื้อที่ประมาณ  2,215  ไร  อยูในเขตอําบานบึง 
8.  ปาบางละมุง 
 มีเนื้อที่ประมาณ  103,075  ไร อยูในเขตอําเภอบางละมุง 
9.  ปาเขาเรือนแตก 
 มีเนื้อที่ประมาณ  1,500 ไร อยูในเขตอําเภอบานบึง 



  

เขตรักษาพันธุสัตวปา 
 ไดแก เขตรักษาพันธสัตวปา เขาเขียว – เขาชมพู มีเนื้อที่ประมาณ 90,437.5 ไร 
โครงการสัมปทาน 
 ไดแก ปาโครงการไมกระยาเลยอยูในทองที่  อําเภอบานบึงและอําเภอพนัสนิคม  มีเนื้อท่ีประมาฯ  
528,580  ไร  ปจจุบันในระหวางการปดการทําไมตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อที่วันที่ 9  มกราคม 2522 
แหลงน้ํา
 จังหวัดชลบุรีมีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงชลประทาน  แหลงน้ําธรรมชาติประกอบดวยลุมน้ํา
บางประกง  มีลําน้ําสําคัญ 2 สายคือ คลองหลวง ซ่ึงมีตนน้ําใน อําเภอพนัสนิคม และหวยคลองใหญ ใน 
อําเภอบานบึง แหลงน้ําที่สําคัญของชลบุรีคือ คือ คลองประแสร  คลองหลวง คลองพานทอง  และคลอง
บางพระจังหวัดชลบุรีปริมาณน้ําไมคอยเพียงพอสําหรับนําไปใชในกิจการตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ
ของดินเปนดินทรายและดินรวนปนทราย  ทําใหเก็บกักน้ําในดินไดนอยประกอบกับจังหวัดชลบุรีมี
ปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้  รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
ชลประทานก็ทําไดลําบาก  นอกจากนั้นความเจริญของชุมชนการทองเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรมตาง 
เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหปริมาณน้ําของจังหวัดชลบุรีไมคอยเพียงพอ ปจจุบันชลบุรีมีอาง
เก็บน้ําบางพระ  อางเก็บน้ําหนองคอ  อางเก็บน้ํามาบประชัน  และอยูระหวางการกอสรางอีก 5 แหง 
ปะการัง 
 กลุมปะการังที่สําคัญ พบไดบริเวณเกาะลาน เกาะสาก เกาะครกใกลพัทยา และแสมสาร 
แร 
 ปจจุบันมีการทําเหมืองแรเหล็ก  ในอําเภอพนัสนิคม  และอําเภอสัตหีบ 
 

แหลงทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี 
หาดบางแสน 
 อยูหางจากตัวเมืองชลบุรีเพียง 10  กิโลเมตร แยกจากถนนสุขุมวิทตรงหลักกิโลเมตรที่104 เขาไป 
3 กิโลเมตร  เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลานอย  ที่ตองการพาครอบครัวไปพักผอนเพียงวันเดียวหรือ
ไปปกนิกและเลนน้ํา 
เขาสามมุข 
 เปนเนินเขาเตี้ย ๆ อยูกึ่งกลางระหวางบานอางศิลาและหาดบางแสนไปตามถนนตัดเลียบริมหาด
บนยอดเขาเปนที่ประดิษฐานศาลเจาสามมุขซ่ึงเปนเคารพสักการะของคนทั่วไป 
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ไดรับการพัฒนามาจากพิพิธภัณฑสัตวน้ําเค็ม โดยมีจุดประสงคที่จะจัดตั้งเปนศูนยกลางของ
วิทยาการดานวิทยาศาสตรทางทะเล 



  

สวนสัตวเปดเขาเขียว
 ดินแดงแหงปาใกลเมือง  ที่พร่ังพรอมดวยบรรยากาศและสัตวปานานาพันธุ 
เกาะสีชัง   
 เกาะใหญกลางทะเล  อยูหางจากฝงศรีราชาประมาณ  12  กิโลเมตร ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไป
เยือนเกาะสีชัง อากาศบริสุทธิ์เปนที่เล่ืองลือมานาน  มีโบราณสถานที่มีอาณาบริเวณกวางขวางซึ่งเปนพระ
ราฐานซึ่งพระบาทสมเด็จพระดุจจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ 5 โปรดใหสรางขึ้น 
สวนเสือศรีราชา 
 สวนสัตวที่เอกชนสรางขึ้นเพื่อความพักผอนหยอนใจ  อยูหางจากชายหาดบางแสนประมาณ 20  
กิโลเมตร  ซ่ึงเปนที่รวมสรรพสัตวนานาชนิด และการแสดงโชวหลายรูปแบบ เชนโชวพญาแมงปอง  โชว
จระเข  การแขงหมู โชว  “Amazing Circus” และการแสดงของสัตวอีกมากมาย 
สวนนงนุช 
 เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนนอกจากจะประดับดวยไม
ดอกไมประดับนานาชาติแลว มีสัตวหลาบชนิดใหชม  ศูนยรวมวัฒนธรรมแบบไทยมีการแสดงสําหรับ
นักทองเที่ยวตางชาติ 
ฟารมจระเข  สวนสัตว – รีสอรท ชลบุรี (ฟารมจระเขหนองใหญ) 
 เปนฟารมจระเขน้ําจืดบึงบอระเพ็ดที่ใหญที่สุดในโลก มีสัตวปาไดสัมผัสความเพลิดเพลินตาม
ธรรมชาติ นอกจากนี้ทานยังไดรับความประทับใจกับความรมร่ืนของตนไมนานาชนิดและแหลงนําอัน
อุดมสมบูรณ 
หาดจอมเทียน 
 เปนหาดทรายขาวสะอาดและสงบเสงี่ยมอยูหางจากพัทยาใตแยกขวาจาก ถ.สุขุมวิทตรงกิโลเมตร
ที่ 150.5 เขาไปประมาณ 2 กิโลเมตร เปนถนนเลียบชายหาดลงเลนน้ําได 
เกาะลาน 
 ตั้งอยูในแนวขนานกับหาดพัทยา  อยูหางจากอาวระยะทาง 7.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวนวลเม็ด
ทรายละเอียดปะการังมากมาย บนเกาะมีสถานที่พักหลายแหง 
สวนสาธารณะบางเสร 
 เปนสวนสาธารณะชายฝงทะเลที่อุดมสมบูรณไปดวยตนไมมากมาย ทางใตของบางเสรเปนอาว
น้ําลึกเหมาะแกการตกปลา 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
 เปนพื้นที่โครงการตามพระราชดําริทั้งหมด 2,500 ไร แยกซายที่กิโลเมตร 160 บนถนนสุขุมวิท
กอนถึงสวนนงนุช  เขาไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดมีเจดียและพุทธสถานงดงามมาก 
 
 



  

เมืองจําลอง 
 เปนสถานที่รวบรวมสิ่งจําลองของปูชนียสถานโบราณที่สําคัญ เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
รวมอนุสาวรียประชาธิปไตย  สะพานขามแมน้ําแคว  สะพานพระราม 9  ประสาทหินพิมาย 
หมูบานชาง 
 จะโชวชางประมาณ  15 - 20 เชือก  มีการเดินขบวนพาเหรดและโชวการลากซุง เลนฟุตบอลเปน
ทีม ซ่ึงเปนสิ่งที่หาดูไดยาก 
สนามกอลฟราชนาวี (พลูตาหลวง) 
 ที่สัตหีบหางจากพัทยาไปประมาณ 40 นาที  ลักษณะเดน คือ มีเนื้อท่ีกวางขวางแวดลอมดวยเนิน
เขา ปาไมเขียวขจี มีทะเลสาบขนาดใหญ และเห็นทิวทัศนทองทะเล 
  

ตราประจําจังหวัดชลบุรี 

 
รูปภูเขาอยูริมทะเล 

ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซ่ึงเปนที่ตั้งศาล เจาแมสามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวชลบุรี ตลอด ถึง
ประชาชนทั่วไป ที่เคยเดินทางไปมาแถบนั้น เชื่อถือวา ศาลเจาแมสามมุข สามารถใหความ คุมครองชาว
ชลบุรี และผูที่เคารพกราบไหว ใหพนจากภยันตรายตางๆ ได โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับ
ปลาในทองทะเล เขาสามมุขจึงเปนสถานที่สําคัญ 
 

ธงประจําจงัหวัดชลบุรี 

 



  

ดอกไมประจําจังหวัดชลบุรี 

         

ดอกประดู     ดอกไมประจําจังหวัดชลบุรี ลําตนสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรืออรูป
เจดียเตี้ย แผกวางหนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข เรียบหนาออกดอกเปนชอที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สี
เหลือง มีกลิ่นหอมออนๆ ดอกบานแลวรวงพรอมๆ กัน ออกดอกชวงเดือน เมษายน – สิงหาคม 
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