1.ประวัติ ความเป็นมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเ ชียงราย ได้จัดตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียน
เกษตรกรรมเชียงราย มีนายชาตรี โพธิ์สอน เป็นผู้ประสานงานและอาจารย์ใหญ่คนแรกมีพื้นที่ ๔๘๔ ไร่ ๓ งาน
๙๗ ตารางวา และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาลัยฯ ได้รับโครงการโคนมภายใต้เงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กให้จัดตั้งไร่ฝึกงาน
นักเรียน นักศึกษา ด้านโคนม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๓ ตาบลต้า อาเภอขนตาล จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๒๘๐ ไร่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จัดตั้งวิทยาลัยชมชนขึ้น โดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกับวิทยาลัยเกษตรกรรม
เชียงราย ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยชมชนริมกก”
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ให้โอกาสแก่บตรหลานเกษตรกร
ที่มีความต้องการในการเรียน โดยเป็นโครงการที่ม่งเน้นทางด้านทักษะ ไม่เสียค่าเล่าเรียน เรียนฟรี อยู่ประจา ทา
โครงการ และได้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย เป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย”
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ปรับเปลี่ยนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาใหม่ เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชี ย งราย สั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๓ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปรัชญา
“สร้างสรรค์ สามัคคี มีประสบการณ์ งานเป็นเลิศ ประเสริฐวิชาการ”
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวเกษตรที่มี
ค ณภาพและได้ ม าตรฐานสากล ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ตอบสนองต่ อความต้ อ งการของประเทศตาม
เป้าหมายยทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาเกษตร และการอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร ให้มีคณภาพ
ได้มาตรฐาน ม่งตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับคณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเกษตรสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพเกษตรให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นศูนย์กลางในการจัดอาชีวศึกษาเกษตรและอบรมวิชาชีพด้านเกษตรปลอดภัย และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่ทันสมัย
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร และ
การฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านการเกษตร

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และคณภาพชีวิ ตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อัตลักษณ์
“ม่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี มีจิตอาสา”
เอกลักษณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ม่งสร้างศาสตร์เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย
Knowledgeable man = ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแบบ
ครบวงจร
Knowledgeable body = แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยที่ทันสมัย
Knowledgeable of land = มีความหลากหลายของสาขาวิชาอันเป็นการบูรณาการด้านพืชศาสตร์ สัตว์
ศาสตร์ อตสาหกรรมเกษตร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารปลอดภัย

2.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
นักเรียน/นักศึกษาประจาปกการศึกษา 2562
ประเภทวิชา/สาขา
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
- สาขาวิชา/งานการผลิตพืช
- สาขาวิชา/งานการผลิตสัตว์
- สาขาวิชา/งานอตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งานช่างเกษตร
- สาขาวิชา/งานการเกษตร
- สาขาวิชา/งานพืชศาสตร์
- สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์
- สาขาวิชา/งานพืชไร่
- สาขาวิชา/งานพืชสวน
- สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งานเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชา/งานเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)
- สาขาวิชา/งานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชา/งานประมง
- สาขาวิชา/งานการผลิตพืช (ห้องเรียนอาชีพ)
- สาขาวิชา/งานอตสาหกรรม (ห้องเรียนอาชีพ)
- สาขาวิชา/งานพืชศาสตร์ (ห้องเรียนอาชีพ)
- สาขาวิชา/งานการเกษตร (ทวิศึกษา)
- สาขาวิชา/งานการผลิตพืช (เรือนจา)
- สาขาวิชา/งานพืชศาสตร์ (เรือนจา)
- สาขาวิชา/งานอตสาหกรรม (เรือนจา)

รวม

ระดับ ปวช.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
15
11
14
13
21

17
9
34
11
26

15
13
12
52
17

ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.
ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2

30
57
9
14

148

77

24
4
58
14
28

19
7
5

13
28
21
28
17
329

30
18
14

57

16
33
285

185

110

140

รวมทั้งสิ้น

15
11
46
35
67
63
97
4
115
23
42
244
7
5
13
58
18
92
28
16
50
1,049

3.ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล

1. นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง

๒. นายอภิชาติ ชนประชา

๓. นายศุภชัย คาวัน

21

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ปฏิบัติหน้าที่

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ปริญญาโท

ผู้อานวยการ

(กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา)

ชานาญการพิเศษ

ปริญญาเอก

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายแผนงาน

(ปร.ด. พัฒนาทรัพยากร
ชนบท)

ชานาญการ

และความร่วมมือ

ปริญญาโท

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายพัฒนา

(ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา)

ชานาญการ

กิจการนักเรียนนักศึกษา

สอนประจาแผนกวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ

หัวหน้าโครงการศูนย์การ
เรียนรู้บ้านนาโต่
๔. นายอัชวัต เชาว์วาทิน

ปริญญาตรี (วท.บ. กล
วิธาน)

ครูชานาญการ

ช่างเกษตร

ทาหน้าที่รอง
ผู้อานวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริการและซ่อม
บารุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเกษตร

๕. นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ

ปริญญาโท

ครูชานาญการ

(วท.บ. เกษตรศาสตร์)

ทาหน้าที่รอง
ผู้อานวยการ

พืชศาสตร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานอาชีวศึกษา

ปริญญาตรี
๖. นายบวร ชัยถาวร

(ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์)

ครูชานาญการ
พิเศษ

พืชศาสตร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ปริญญาเอก
๗. นายวัชระพล สิงหากัน

(วท.ด. เกษตรศาสตร์ พืช
สวน)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนประจาแผนกวิชา
พืชศาสตร์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์

ครูชานาญการ
หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
ประธานหลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี
๘. นายธารสุวรรณ อุ่นเมือง

(วท.บ. ส่งเสริม
การเกษตร)

พืชศาสตร์
ครู

หัวหน้างานฟาร์มพืช - ไร่นา

หัวหน้างานโครงการอาชีว
ศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

๙. นายสันติกรณ์ เขมาภิรมย์

10. นายพนมกร แม้นวงศ์

ปริญญาโท
(วท.ม. เกษตรศาสตร์)
ปริญญาตรี
(ทษ.บ. ประมงน้าจืด)

ครู

พืชศาสตร์

ครูชานาญการ
พิเศษ

สัตวศาสตร์

หัวหน้าโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ปีก
หัวหน้างานฟาร์มประมง
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโรงครัว
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

11. นายนิธิวัฒน์ รัตนาธรรม

ปริญญาตรี
(ทษ.บ. ประมงน้าจืด)

ครูชานาญการ
พิเศษ

สัตวศาสตร์

หัวหน้างานปกครอง
ประจางานฟาร์มประมง

อุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาตรี
๑๒. นางพริมล กณะบุตร

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

ครูชานาญการ
พิเศษ

(ทษ.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร)

ปริญญาตรี
๑๓. นางปริยา หญิงประยูร

(ทษ.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร)

ปริญญาตรี
๑๔. นางวิภาดา แม้นวงศ์

(ทษ.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร)

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

ครูชานาญการ
พิเศษ

อุตสาหกรรมเกษตร

ครูชานาญการ
พิเศษ

อุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษา

หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ปริญญาโท
๑๕.นายเทวินทร์ จันทร์เจนจบ

(M.Sc. Post Harvest and

ปฏิบัติหน้าที่
สอนประจาแผนกวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

อุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

ครูชานาญการ

Food Process
Engineering)

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

๑๖. นางพิชญา ยอดดาเนิน

ปริญญาโท
(บท.ม. บริหารธุรกิจ)

ครูชานาญการ

ปริญญาโท
๑๗. นางณมน ศรีธิพันธุ์

(ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

ธุรกิจเกษตร

หัวหน้าแผนกวิชา
ธุรกิจเกษตร

สามัญสัมพันธ์
ครูชานาญการ
พิเศษ

หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

ปริญญาโท

สามัญสัมพันธ์

๑๘. นายนฤเบศ เมืองอินทร์

(คษ.ม. การบริหาร
การศึกษา)

ครูชานาญการ

๑๙. นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร

ปริญญาตรี (วท.บ. สถิติ)

ครู

หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานยานพาหนะ

สามัญสัมพันธ์

หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

๒0. นางสาววาทินี เชิดชูสกุล

ปริญญาตรี (คบ.
ภาษาอังกฤษ)

ครู

๒๑. นางสาวจิตรนภา ศิริบุญ
ทวี

ปริญญาตรี (บช.บ. การ
บัญชี)

เจ้าพนักงาธุรการ

สามัญสัมพันธ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด

ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล

6

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
คน
(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

1. นายยงยทธ กันธิพรรณ์

ประถมศึกษา

พนักงานขับรถยนต์

2. นายสมชาย ร่งเรือง

ประถมศึกษา

3. นายสพัฒน์ ใจ๋ก๋อง

ประถมศึกษา

พนักงานขับรถยนต์

4. นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

มัธยมศึกษาตอนต้น

พนักงานขับรถยนต์

5. นางสาวณัฎฐฌา ศรีวงค์

ปริญญาตรี (ศศ.บ. การ
จัดการทั่วไป)

พนักงานพิมพ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ช่างยนต์)

พนักงานขับเครื่อง

6. นายพหลยทธ ชาญวิจิตร

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
งานฟาร์มสกร

พนักงานขับเครื่อง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

จักรกลขนาดกลาง

ยามรักษาการณ์
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
พนักงานขับรถยนต์

จักรกลขนาดกลาง

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นายวศิน ทนันชัย

8

คน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
(วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ตาแหน่ง
พนักงานราชการ (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนประจาแผนกวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ธรกิจเกษตร

ประจางานศูนย์ข้อมูล
ประจางานวัดผล
ประจางานหอพักชาย

2. นางสาวศภรนันท ปงเมือง
3. นายสินอังคาร วงค์เพ็ญ

ปริญญาตรี (บช.บ การบัญชี)

ปริญญาตรี
(สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร)

พนักงานราชการ (ครู)

ธรกิจเกษตร
เกษตรศาสตร์

พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
ประจาศูนย์การเรียน
บ้านนาโต่

ชื่อ - สกุล
4. นายประภาส ทะริยะ
5. นางสาวเสอี่ยม โนราช

6. นางสาวปานัสดา ดีดพิณ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

พนักงานราชการ (ครู)

ปริญญาตรี
(บธ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนประจาแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ประจางานปกครอง
ประจาศูนย์การเรียน

พนักงานราชการ (ครู)

อ.เทิง
สัตวศาสตร์

พนักงานราชการ (ครู)

(วท.บ. สัตววิทยา)

หัวหน้างานโรงงานป๋ย
หัวหน้าโครงการจัดการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

7. นางสาวรินรดา อภิรักษ์สวัสดิ์

ปริญญาตรี
(วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร)

พนักงานราชการ (ครู)

พืชศาสตร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานหอพักหญิง
หัวหน้างานฟาร์มพืชผัก
พืชไร้ดินและพืชสมนไพร
หัวหน้างานพยาบาล

8. นางสนัณฑา ใจปา

ปริญญาตรี
(บท.บ. การจัดการทั่วไป/บัญชี)

พนักงานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ข้อมูลบุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
(ทาหน้าที่สอน ธุรการ
๓๑ คน
ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

๑. นางสาวรัตนา ต๊ะต้องใจ

๒. นายสมชาย วงศ์สาม

(วท.บ. ส่งเสริมการเกษตร)
ปริญญาตรี
(วท.บ. สัตวศาสตร์)

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่โครงการ
พิเศษ
ครูอัตราจ้าง

ปริญญาตรี
๓. นายอุดมโชค สิทธิศักดิ์

๔. นายมงคล ดวงแก้ว

(คอ.บ. ครุศาสตร์เกษตร)
ปริญญาตรี
(วท.บ อุตสาหกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนประจาแผนกวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

พืชศาสตร์

หัวหน้างานฟาร์มเห็ด
งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

สัตวศาสตร์

หัวหน้างานฟาร์มสัตว์เล็ก
สัตวศาสตร์

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ใหญ่

อาหารสัตวเบื้องตน
ช่างเกษตร

ประจางานฟาร์มสัตว์ใหญ่
ประจางานฟาร์มสัตว์เล็ก
หัวหน้างานหอพักชาย
ประจางานอาคารสถานที่
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
หัวหน้างานฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นและ
โครงการพระราชดาริ

๕.นายสมชาติ วิงวรรณ์

๖. นายทศพร ทองชัย

๗. นายสนธยา คาบุญเรือง

๘. นายพงศกร มาเยอะ

ปริญญาตรี
(คบ. อุตสาหกรรมศิลป์)
ปริญญาตรี
(น.บ. นิติศาสตร์)
ปริญญาตรี
(วท.บ. เกษตรศาสตร์)
ปริญญาตรี
(วท.บ. พืชศาสตร์)

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

ช่างเกษตร

ธุรกิจเกษตร

ประจางานแผน
และความร่วมมือ

เกษตรศาสตร์

งานฟาร์มพืช นาโต่

เกษตรศาสตร์

งานฟาร์มไม้ผล นาโต่

ชื่อ - สกุล
๙. นายวิศิษฏิ์ หน่อวงศ์

10. นางสาวภคพร มือแช

๑๑. นางศศิมา อิ่นแก้วฟู

๑๒. นางสาวสกุลรัตน์ คาเหล็ก

๑๓. นางสาวนรินทร์ทรา ประสานวงษ์

๑๔. นายตุลย์ธเนศ ธนินณัฐธเดชน์

๑๕. นายณัฐพงศ์ วงศ์แก้ว

๑๖. นายอภิศักดิ์ คาจ้อย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
(วท.บ. สัตวศาสตร์)
ปริญญาตรี
(วท.บ. พืชศาสตร์)
ปริญญาตรี (น.บ.นิติศาสตร์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชี)

ตาแหน่ง
ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่
สอนประจาแผนกวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
งานฟาร์มสัตว์ นาโต่

งานฟาร์มไม้ดอก นาโต่

งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประจา
งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ประจางานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เจ้าหน้าที่เอกสาร

เจ้าหน้าที่ประจา

(การบัญชี)

การพิมพ์

งานงานพัสดุ

ปริญญาตรี (ศศ.บ. พัฒนา
ชุมชน)

เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า

ประจางานฟาร์มนาและพืชไร่

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

ประจางานฟาร์มสัตว์ปีก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(สัตวศาสตร์)

๑๗. นายอานาจ ชาติชนะ

ประถมศึกษา

คนงานกิจการเกษตร

งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ

๑๘. นายสมศักดิ์ ออนสา

มัธยมศึกษาตอนต้น

คนงานกิจการเกษตร

ประจางานส่วนกลาง

คนงานกิจการเกษตร

ประจางานส่วนกลาง

คนงานกิจการ
เกษตร

ยามรักษาการณ์

นักการภารโรง

นักการภารโรง

มัธยมศึกษาตอนต้น
๑๙. นายพิชัย วิชคา

20. นายจันทร์ทิพย์ พันธ์หลวง

๒๑. นางลาวรรณ์ ทองชัย

ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(เกษตรศาสตร์)

ชื่อ - สกุล
๒๒. นางมาเรือน หลวงฟอง

๒๓. นางรัตนา รังสี

๒๔. นายจักรกฤษ ตาจุมปา

ตาแหน่ง

ประถมศึกษา

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

คนงานกิจการเกษตร

ยามรักษาการณ์

นักการภารโรง

ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ยานยนต์)

๒๕. นางอารีย์ คาจันทร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นักการภารโรง

๒๖. นางสาวปริฉัตร สุหล้า

ปริญญาตรี (ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ)

เจ้าหน้าที่เอกสาร

๒๗. นางสาวเปรมฤทัย นันทะเสน

๒๘. นางสาวบัวนิ่ม พรมมา

๒๙. นายธรรมชาติ อินทจักร

๓0. นายธีรพงศ์ ล้านแปง

๓๑. นางสาวเพชรา แซ่เฮ่อ

ปฏิบัติหน้าที่

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(พืชศาสตร์)

การพิมพ์

สอนประจาแผนกวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจางานพัสดุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้างานบัญชี

เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า

ประจางานฟาร์มนา
และพืชไร่

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พ่อครัว

ประจางานโรงครัว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เจ้าหน้าที่เอกสาร

ประจางานวัด

(พืชศาสตร์)

การพิมพ์

และประเมินผล

๔.รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลาดับ หลักสูตร ประเภท
สาขาวิชา
สาขางาน
วิชา
1 ปวช.62 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การเกษตร

แบ่งแยก
อศ.กช.,นาโต่,ทวิศึกษา(รร.บ้านห้วยไร้ฯ,รร.พญา
เม็งราย)

2

ปวช.62 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตพืช

ในวิลัย,เรือนจากลาง,ทวิศึกษา(รร.แม่จันฯ)

3
4
5

ปวช.62 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การผลิตสัตว์
ปวช.62 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร
ปวช.62 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ อตสาหกรรมเกษตร

ในวิลัย
ในวิลัย
ในวิลัย,ทวิศึกษา(รร.บ้านดาย,รร.แม่สายฯ),เรือนจา
กลาง

รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
ลาดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

แบ่งแยก

1
2
3

ปวส.57 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
ปวส.57 เกษตรกรรม พืชศาสตร์
ปวส.57 เกษตรกรรม พืชศาสตร์

เกษตรศาสตร์
พืชไร่
พืชสวน

สมทบวิลัยฯ
วิลัยฯ
วิลัยฯ,สมทบวิลัยฯ,สมทบนาโต่,สมทบ
เทิง

4

ปวส.57 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์

การผลิตสัตว์

วิลัยฯ,ทวิภาคี

5
6
7

ปวส.57 เกษตรกรรม อตสาหกรรมเกษตร
ปวส.57 เกษตรกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส.57 ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

อตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

วิลัยฯ
วิลัยฯ
สมทบวิลัยฯ

5. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

46,951,180.00 บาท
19,984,480.00 บาท

- เงินเดือนข้าราชการ

10,958,068.00

บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

537,600.00

บาท

- เงินวิทยฐานะ

1,411,200.00

บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,178,300.00

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจา

2,024,352.00

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,874,960.00

บาท

งบดาเนินงาน

10,735,200.00 บาท

- ค่าตอบแทน

1,200,000.00

บาท

- ค่าใช้สอย

4,097,600.00

บาท

- ค่าวัสด

3,837,600.00

บาท

- ค่าสาธรณูปโภค
งบลงทุน
รอ พรบ.งบประมาณ 2563
- ..............................................
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น
- โครงการ

1,600,000.00

บาท
บาท

บาท
บาท
13,924,300.00 บาท
2,307,200.00 บาท
บาท
บาท

6.ข้อมูลครุภัณฑ์
รายงานยอดสิ้นทรั พย์ คงเหลือ
หน่ วยเบิกจ่ าย 2000600252 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

สิ นทรั พย์

เลขที่
ย่ อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี

100000026515

0000

30.06.2005

เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ VERTEX รุ่ น P-301

6,900.00

-6,899.00

1.00

100000026516

0000

07.07.2005

ทีวสี ี ยี่ห้อแอลจี รุ่ น RT-44NB10RD

38,000.00

-37,999.00

1.00

100000026517

0000

07.07.2005

ตูเ้ ย็น ยี่หอ้ ซัมซุง RT-MH/PG

7,000.00

-6,999.00

1.00

100000026518

0000

07.07.2005

ตูเ้ ย็น ยี่หอ้ ซัมซุง RT-MH/PG

7,000.00

-6,999.00

1.00

100000028875

0000

01.10.2005

เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้ า

30,000.00

-29,999.00

1.00

100000029434

0000

01.10.2005

ตูล้ อ็ กเกอร์ 12 ช่อง

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000029435

0000

01.10.2005

เครื่ องตัดหญ้าสะพายบ่า 1.5 แรงม้า HONDA

9,000.00

-8,999.00

1.00

100000029461

0000

01.10.2005

ชุดไมค์ประธาน

6,820.00

-6,819.00

1.00

100000029462

0000

01.10.2005

แอมป์ ขยายไมค์

17,445.00

-17,444.00

1.00

100000029463

0000

01.10.2005

เครื่ องตัดสติก๊ เกอร์

29,500.00

-29,499.00

1.00

100000047542

0000

11.03.2008

การ์ ดสายใน8สายตูส้ าขาโทรศัพท์

7,500.00

-6,962.26 537.74

100000047543

0000

29.04.2008

โทรสารระบบเลเซอร์

12,990.00

-11,913.33 1,076.67

100000047614

0000

06.05.2008

โต๊ะต้อนรับ 1.8 M#60

8,500.00

-7,781.89 718.11

100000047615

0000

06.05.2008

บรรยายสนาม(โพเดี่ยม)แบบน็อคดาวน์

25,900.00

-23,711.90 2,188.10

100000051510

0000

24.12.2008

โต๊ะทางานเหล็ก หน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก

7,500.00

-6,469.17 1,030.83

100000052771

0000

03.10.2008

เครื่ องตัดสติ๊กเกอร์

60000

-52876.71 7,123.29

100000056718

0000

10.02.2009

เครื่ องโปรเจคเตอร์ Acer Projector+1260

28000

-23844.75 4,155.25

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000056719

0000

10.02.2009

คอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์

30,000.00

100000060546

0000

29.11.2009

ชุดควบคุมไมโครโฟนแบบไมค์ลอย

8,000.00

100000063105

0000

19.01.2010

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน

29,900.00

-23,121.31 6,778.69

100000102456

0000

29.05.2012

ตูส้ าขาโทรศัพท์ SSD COMPACT 1 ชุด

42,500.00

-24,518.53 17,981.47

100000140056

0000

03.06.2015

ชุดรับแขกไม้สักพร้อมโต๊ะกลางในหอประชุม

20,000.00

-6,515.99 13,484.01

100000140057

0000

03.06.2015

8,500.00

-2,769.28 5,730.72

100000141479

0000

15.06.2015

38,300.00

-12,373.18 25,926.82

100000141480

0000

15.06.2015

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สักแบบเรี ยบ ในหอประชุม
เครื่ องปรับอากาศ ซัมซุง AC042
HBCDED/AC42HCBDGD
เครื่ องปรับอากาศ ซัมซุง AC042
HBCDED/AC42HCBDGD

38,300.00

-12,373.18 25,926.82

100000154058

0000

01.02.2016

เครื่ องปรับอากาศ ซัมซุง 24,000 BTU

38,300.00

-10,357.51 27,942.49

100000154059

0000

01.02.2016

เครื่ องปรับอากาศ ซัมซุง 24,000 BTU

38,300.00

-10,357.51 27,942.49

822,955.00

-648,233.90 174,731.10

สิ นทรั พย์

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี

-25,547.94 4,452.06
-6,279.46 12,720.54

100000003179

0000

13.05.2003

เครื่ องยนต์คูโบต้า RT 120

37,900.00

-37,899.00 1.00

100000003180

0000

06.12.2002

เครื่ องยนต์พร้อมเกียร์

35,000.00

-34,999.00 1.00

100000054815

0000

10.11.2008

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

38,000.00

-37,999.00 1.00

10000006057

0000

29.11.2009

รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ว(ดีเซล)

1,069,000.00

-1,068,999.00 1.00

100000110374

0000

09.05.2013

100000196760

0000

04.03.2018

สิ นทรั พย์
หมวดสิ นทรัพย์

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ไฮลักษ์วโี กแชมป์
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อพร้อม
หลังคา

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

12060200 ครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

845000
1733400

มูลค่ าการได้ มา
3,758,300.00

-631434.94 213,565.06
-65378.47 1,668,021.53

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี

-1876709.41

100000003171

0000

23.07.2002

เครื่ องปรับอากาศ

34,000.00

-33,999.00

100000003172

0000

23.07.2002

เครื่ องปรับอากาศ

34,000.00

-33,999.00 1.00

100000003173

0000

23.07.2002

เครื่ องปรับอากาศ

32,800.00

-32,799.00 1.00

100000003174

0000

23.07.2002

เครื่ องปรับอากาศ

32,800.00

-32,799.00 1.00

100000003175

0000

23.07.2002

เครื่ องปรับอากาศ

32,800.00

-32,799.00 1.00

100000029464

0000

01.10.2005

ตูไ้ ฟฉุ กเฉิน

7,930.00

-7,929.00 1.00

100000029465

0000

01.10.2005

วิทยุสื่อสาร

10,500.00

-10,499.00 1.00

100000029466

0000

01.10.2005

วิทยุสื่อสาร

10,500.00

-10,499.00 1.00

100000029467

0000

01.10.2005

วิทยุสื่อสาร

28,000.00

-27,999.00 1.00

100000029468

0000

01.10.2005

เครื่ องฉายภาพโปรเจคเตอร์ EPSON

58,000.00

-57,999.00 1.00

100000047540

0000

03.03.2008

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 6,500.00

100000049762

0000

17.10.2008

ระบบเครื่ องเสี ยงห้องประชุม

79,000.00

-78,999.00 1.00

100000050456

0000

04.11.2008

เครื่ องเสี ยงมิดไฟ ฟิ ลิปส์ FWD832

8,500.00

-8,499.00 1.00

หมวดสิ นทรัพย์

12060300 ครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า

375,330.00

-6,499.00 1.00

-375,317.00 13.00

1881590.59

100000029469
100000029470

0000

01.10.2005

มอเตอร์ 5 HP

11,349.00

01.10.2005

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000047539

0000

28.02.2008

หม้อนึ่ งฆ่าเชื้อ

24,500.00

-24,499.00

1.00

100000051514

0000

24.12.2008

ปั้ มน้ า

11,000.00

-10,999.00

1.00

100000057877

0000

18.05.2009

มอเตอร์ ป้ ั มน้ า 5.5 แรงม้า

26,000.00

-25,999.00

1.00

100000057878

0000

18.05.2009

มอเตอร์ ป้ ั มน้ า 5.5 แรงม้า

26,000.00

-25,999.00

1.00

100000063320

0000

10.11.2010

มอเตอร์ ป้ ั มน้ า F40/200B

39,000.00

-38,999.00

1.00

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

หมวดสิ นทรัพย์ 12060500 ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร

11,350.00

-9,999.00 1.00

0000

สิ นทรั พย์

เครื่ องปั้ มน้ าแรงดันสู ง SR 30 MAX

10,000.00

มูลค่ าการได้ มา

147,850.00

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

1.00

มูลค่ าตามบัญชี

-147,843.00 7.00

100000003181

0000

18.06.2003

คอมเพทเซอร์ กพ.5224EK

35,500.00

-35,499.00

1.00

100000003182

0000

27.12.2002

THERMOMETER SENSOR

59,000.00

-58,999.00

1.00

100000003183

0000

24.12.2002

FLOWDIVERSION VALVE

33,170.00

-33,169.00

1.00

100000003184

0000

24.12.2002

INTELLINGENT HYBRID RECOREFR

98,000.00

-97,999.00

1.00

100000003185

0000

14.01.2003

PLANT CIINIC LABORATRY

3,337,997.60

-3,337,996.60

1.00

100000003186

0000

14.01.2003

Television set

2,393,792.80

-2,393,791.80

1.00

100000003187

0000

14.01.2003

Television set

1,944,359.20

-1,944,358.20

1.00

100000003188

0000

14.01.2003

Television set

691,908.00

-691,907.00

1.00

100000003189

0000

14.01.2003

Refratometer

13,098,192.80

-13,098,191.80

1.00

100000003190

0000

14.01.2003

Refratometer

100000003191

0000

14.01.2003

Refratometer

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000003192

0000

14.01.2003

100000003193

0000

100000003194

สิ นทรั พย์

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

7262750.4 7,262,749.40
246254.4 246,253.40

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

1.00
1.00

มูลค่ าตามบัญชี

94,001.60

-94,000.60

1.00

15.06.2004

Refratometer
ถังสแตนเลสเก็บรักษาน้ านมดิบขนาด 3000
ลิตร

418,000.00

-417,999.00

1.00

0000

20.05.2002

1.E.1 RECEPTION SECTION

1,428,504.00

-1,428,503.00

1.00

100000003195

0000

20.05.2002

1.E.2 TRIMMING/SORTING SECTION

477,120.00

-477,119.00

1.00

100000003196

0000

20.05.2002

1.E.3 PROCESSING/FILLING SECTIONI

8,808,800.00

-8,808,799.00

1.00

100000003197

0000

20.05.2002

1.E.4 PROCESSING/FILLING SECTION 2

17,886,400.00

-17,886,399.00

1.00

100000003198

0000

20.05.2002

1.E.5 RETORT SECTION

5,592,720.00

-5,592,719.00

1.00

100000003199

0000

20.05.2002

1.E.7 STORAGE SECITON

1,058,400.00

-1,058,399.00

1.00

100000003200

0000

20.05.2002

1.E.8 BOILER SECTION

5,518,800.00

-5,518,799.00

1.00

100000003201

0000

20.05.2002

1.E.9 PIPING/ELECTRICCAL SYSTEM

2,021,600.00

-2,021,599.00

1.00

100000003202

0000

20.05.2002

1.E.2 TRIMMING/SORTING SECTION

1,447,040.00

-1,447,039.00

1.00

100000003203

0000

20.05.2002

SPARE PARTS

3,911,193.00

-3,911,192.00

1.00

100000029471

0000

01.10.2005

พัดลม euroemme EMSO

16,500.00

-16,499.00

1.00

100000029472

0000

01.10.2005

พัดลม euroemme EMSO

16,500.00

-16,499.00

1.00

100000029473

0000

01.10.2005

พัดลม euroemme EMSO

16,500.00

-16,499.00

1.00

100000029474

0000

01.10.2005

100000029475

0000

01.10.2005

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000029476

0000

01.10.2005

ที่วางรองเท้าสแตนเลส

12,840.00

-12,839.00

1.00

100000029477

0000

01.10.2005

ถังสแตนเลสใส่ อุปกรณ์ทาความสะอาด

16,050.00

-16,049.00

1.00

-77,983,363.80

30.00

สิ นทรั พย์

หมวดสิ นทรัพย์

ชุดแมก พัดลม 3 ตัว ปั้ มน้ า 1 ตัว ไฟ 3 สาย
KAROON TEMP K-8คอนโทรนอุณภูมิ
ความชื้น

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

12060600 ครุ ภณ
ั ฑ์โรงงาน

17,500.00

-17,499.00

1.00

24,000.00

-23,999.00

1.00

มูลค่ าการได้ มา

77,983,393.80

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี

100000069838

0000

15.12.2010

ประตูเหล็ก

1,400.00

-1,399.00

1.00

100000069839

0000

15.12.2010

ประตูเหล็ก

1,400.00

-1,399.00

1.00

100000069840

0000

15.12.2010

ประตูเหล็ก

1,400.00

-1,399.00

1.00

100000069841

0000

15.12.2010

ประตูเหล็ก

1,400.00

-1,399.00

1.00

5,600.00

-5,596.00 4.00

หมวดสิ นทรัพย์

12060700 ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

100000003164

0000

25.03.2002

เครื่ องคอมพิวเตอร์

41,000.00

-40,999.00

1.00

100000003165

0000

14.07.2003

เครื่ องคอมพิวเตอร์

38,000.00

-37,999.00

1.00

100000003166

0000

31.01.2001

เครื่ องคอมพิวเตอร์

41,000.00

-40,999.00

1.00

100000003167

0000

21.02.2003

เครื่ องคอมพิวเตอร์

40,000.00

-39,999.00

1.00

100000003168

0000

01.11.2002

เครื่ องคอมพิวเตอร์

42,200.00

-42,199.00

1.00

100000003169

0000

30.08.2002

เครื่ องคอมพิวเตอร์

40,600.00

-40,599.00

1.00

100000003170

0000

23.07.2002

เครื่ องคอมพิวเตอร์

33,000.00

-32,999.00

1.00

100000039735

0000

15.02.2007

เครื่ องปริ้ นเตอร์ Color Laserjet 1600

15,000.00

-14,999.00

1.00

100000047541

0000

28.02.2008

จอภาพ LCD

7,000.00

-6,999.00

1.00

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000102471

0000

16.03.2012

ตูด้ ูดควันพิษ จานวน 1 ชุด

79,000.00

-78,999.00

1.00

100000102472

0000

16.03.2012

ตูบ้ ่มเชื้อ จานวน 1 ชุด

79,000.00

-78,999.00

1.00

100000102473

0000

16.03.2012

ตูอ้ บแห้ง จานวน 1 ชุด

50,000.00

-49,999.00

1.00

100000102474

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000102475

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000102476

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000102477

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000102478

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000102479

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000102480

0000

16.03.2012

เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

10,000.00

-9,999.00

1.00

100000118871

0000

11.06.2014

ห้องปฏิบตั ิการโภชนศาสตร์ สัตว์

499,690.00

-488,464.09 11,225.91

100000118873

0000

11.06.2014

ห้องจาหน่ ายผลิตภัณฑ์

445,000.00

-435,002.78 9,997.26

100000118874

0000

11.06.2014

ชุดปฏิบตั ิแปรรู ปผักและผลไม้

545,000.00

-532,756.16 12,243.84

100000132520

0000

12.02.2015

ชุดปฏิบตั ิการยางพารา

306,950.00

-258,678.96 48,271.04

100000136186

0000

22.04.2015

ชุดปฏิบตั ิการโคนม

248,850.00

-200,307.21 48,542.79

สิ นทรั พย์

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี

100000136187

0000

22.04.2015

โคนมสาวท้อง

648,050.00

-521,635.86 126,414.14

100000136188

0000

22.04.2015

ชุดปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

833,900.00

-671,232.38 162,667.62

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000136189

0000

22.04.2015

ชุดปฏิบตั ิการครุ ภณ
ั ฑ์

765,000.00

-615,772.60

100000136190

0000

22.04.2015

ชุดปฏิบตั ิการแปรรู ปธัฐพืช

524,000.00

-421,784.11 102,215.89

100000136191

0000

22.04.2015

ชุดปฏิบตั ิการทางภาษา

899,700.00

-724,196.88 175,503.12

100000136192

0000

22.04.2015

ชุดห้องปฏิบตั ิการสรี ระวิทยาของพืช

989,750.00

796,680.96 193,069.04

100000137295

0000

21.01.2015

เครื่ องผสมคอนกรี ตชนิ ดเหล็กหล่อ

90,000.00

-76,931.50 13,068.50

100000139880

0000

02.02.2015

ครุ ภณ
ั ฑ์ชุดปฏิบตั ิการสัตว์ปีก

533,650.00

-452,652.16 80,997.84

100000153902

0000

05.01.2016

ครุ ภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการธุ รกิจเกษตร

348,340.00

-231,280.43 117,059.57

100000154787

0000

19.02.2016

ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ า

249,310.00

-159,387.26 89,922.74

100000174007

0000

13.12.2016

กล้องจุลทรรศน์ ชนิ ด 2 ตา

378,000.00

-179,990.14 198,009.86

100000174131

0000

08.12.2016

1,056,300.00

-505,866.41 550,433.59

100000185482

0000

01.08.2017

100000185483

0000

01.08.2017

100000185484

0000

01.08.2017

100000185485

0000

01.08.2017

100000185486

0000

01.08.2017

เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19

สิ นทรั พย์

คาอธิบายของสิ นทรั พย์

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี
149227.40

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

100000185487

0000

01.08.2017

100000185488

0000

01.08.2017

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000185489

0000

01.08.2017

100000185490

0000

01.08.2017

100000185491

0000

01.08.2017

100000185492

0000

01.08.2017

100000185493

0000

01.08.2017

100000185494

0000

01.08.2017

100000185495

0000

01.08.2017

100000185496

0000

01.08.2017

100000185497

0000

01.08.2017

100000185498

0000

01.08.2017

100000185499

0000

04.08.2017

100000185500

0000

04.08.2017

100000185501

0000

29.08.2017

100000185536

0000

01.08.2017

100000185537

0000

01.08.2017

สิ นทรั พย์

คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19

คาอธิบายของสิ นทรั พย์
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ SVOA PROFESSIONAL
SO19
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ACER E5-553GT03K/T002_Black
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ACER E5-553GT03K/T002_Black

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

มูลค่ าตามบัญชี

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

15,750.00

-5,506.03 10,243.97

14,690.00

-5,135.46 9,554.54

14,690.00

-5,135.46 9,554.54

100000185538

0000

01.08.2017

100000185539

0000

01.08.2017

สิ นทรั พย์

เลขที่
ย่ อย

คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ACER E5-553GT03K/T002_Black
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ACER E5-553GT03K/T002_Black

วันที่โอน
เป็ นทุน

มูลค่ าการ
ได้ มา

14,690.00

-5,135.46 9,554.54

14,690.00

-5,135.46 9,554.54

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

100000185540

0000

คาอธิบายของสิ นทรั พย์
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ACER E501.08.2017 553G-T03K/T002_Black

มูลค่ าตามบัญชี

100000185543

0000

31.07.2017 ทีวแี อลอีดี 46 นิ้ ว

17,400.00

-6,092.38

11,307.62

100000185544

0000

31.07.2017 ทีวแี อลอีดี 46 นิ้ ว

17,400.00

-6,092.38

11,307.62

100000185545

0000

31.07.2017 ทีวแี อลอีดี 46 นิ้ ว

17,400.00

-6,092.38

11,307.62

100000185546

0000

31.07.2017 ทีวแี อลอีดี 46 นิ้ ว

17,400.00

-6,092.38

11,307.62

100000185550

0000

31.07.2017 เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA

13,900.00

-4,866.90

9,033.10

100000185551

0000

13,900.00

-4,866.90

9,033.10

100000185552

0000

35,000.00

-12,254.79

22,745.21

100000185553

0000

31.07.2017 เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA
31.07.2017 พร้อมจอ 150 นิ้ ว
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA
31.07.2017 พร้อมจอ 150 นิ้ ว

35,000.00

-12,254.79

22,745.21

100000185554

0000

31.07.2017 เครื่ องฉายภาพสามมิติ

13,500.00

-4,726.85

8,773.15

100000185555

0000

31.07.2017 เครื่ องฉายภาพสามมิติ

13,500.00

-4,726.85

8,773.15

100000185556

0000

31.07.2017 เครื่ องฉายภาพสามมิติ

13,500.00

-4,726.85

8,773.15

100000185575

0000

826,600.00

-288,970.30

537,629.70

100000185576

0000

33,000.00

-11,536.43

21,463.57

100000185579

0000

01.08.2017 รถยนต์ 4 ประตูขบั เคลื่อน 4 ล้อ
หลังคาไฟเบอร์ ติดรถยนต์ฟอร์ ด
01.08.2017 ขับเคลื่อน 4 ประตู
เครื่ องปรับอากาศ ชนิ ด แขวน ยี่ห้อ
01.08.2017 FUSION

40,000.00

-13,983.57

26,016.43

14,690.00

-5,135.46

9,554.54

100000185580

0000

100000185581
สิ นทรัพย์

0000
เลขที่
ย่อย

100000185582

0000

เครื่ องปรับอากาศ ชนิ ด แขวน ยี่ห้อ
01.08.2017 FUSION
เครื่ องปรับอากาศ ชนิ ด แขวน ยี่ห้อ
01.08.2017 FUSION
วันที่โอน
เป็ นทุน
คาอธิ บายของสิ นทรัพย์
เครื่ องปรับอากาศ ชนิ ด แขวน ยี่ห้อ
01.08.2017 FUSION

100000186102

0000

01.08.2017 ระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

1,986,000.00

100000186123

0000

01.08.2017 พ่อพันธ์สุกร

100000186124

0000

100000186125

40,000.00
40,000.00
มูลค่าการ
ได้มา
40,000.00

-13,983.57

26,016.43

-13,983.57
26,016.43
ค่าเสื่ อมราคา
สะสม มูลค่าตามบัญชี
-13,983.57 26016.43
-694,283.84

1,291,716.16

24,500.00

-8,564.93

15,935.07

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186126

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186127

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186128

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186129

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186130

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186131

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186132

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186133

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186134

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186135

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186136

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.90

9,365.91

100000186137
สิ นทรัพย์

0000
เลขที่
ย่อย

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร
วันที่โอน
เป็ นทุน
คาอธิ บายของสิ นทรัพย์

14,400.00
มูลค่าการ
ได้มา

100000186138

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

100000186139

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

57,600.00

-20,136.31

37,463.69

100000186140

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.09

9,365.91

100000186141

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.09

9,365.91

100000186142

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.09

9,365.91

100000186143

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.09

9,365.91

100000186144

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.09

9,365.91

100000186145

0000

01.08.2017 แม่พนั ธ์สุกร

14,400.00

-5,034.09

9,409.38

100000186149

0000

01.08.2017 ชุดโต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง

24,575.00

-8,654.77

16,102.23

100000186151

0000

01.08.2017 รถแทรกเตอร์ 2 HG4702-72438

1,099,500.00

-3,789,553.42

719,946.58

100000186167

0000

01.08.2017 โต๊ะประชุม ขนาด 120 ที่นั่ง

137,500.00

-48,068.49

89,431.51

100000187225

0000

01.09.2017 เครื่ องสับย่อยอาหารสัตว์

43,500.00

-14,468.22

29,031.78

100000187226

0000

01.09.2017 เครื่ องสับย่อยอาหารสัตว์

43,500.00

-14,468.22

29,031.78

หมวดสิ นทรัพย์

12061100 ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา

-5,034.90
9,365.91
ค่าเสื่ อมราคา
สะสม มูลค่าตามบัญชี
-5,034.09 9365.91

80,951,269.00

-75,385,920.09 5,565,348.91

100000033119

0000

15.10.2007

เครื่ องสับผสมเนื้ อ

15,000.00

-14,999.00 1.00

100000051513

0000

24.12.2008

ตูแ้ ช่สแตนเลสแบบ 4 ประตู

54,700.00

-54699.00 1.00

100000054627

0000

08.12.2008

เครื่ องโม่สกัดถัว่ ทาจากสแตนเลส

24,000.00

-23999.00 1.00

เลขที่ย่อย

วันที่โอนเป็ น
ทุน

100000058869

0000

23.06.2009

100000058870

0000

100000110237

0000

สิ นทรั พย์

มูลค่ าการได้ มา

ค่ าเสื่ อมราคา
สะสม

49,220.00

-49,219.00

23.06.2009

คาอธิบายของสิ นทรั พย์
INOXPA ESTAMPINOX PUMP EFI 2222
MOTER 380 V
INOXPA ESTAMPINOX PUMP EFI 2222
MOTER 380 V

มูลค่ าตามบัญชี

41,195.00

-41,194.00 1.00

27.09.2013

เครื่ องชงกาแฟ

95,000.00

-94,999.00 1.00

หมวดสิ นทรัพย์ 12061200 ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้าน

279,115.00

-279,109.00 6.00

ศูนย์ตน้ ทุน 2000600252

205,574,470.80

-181,690,115.42 23,884,355.38

รหัสจังหวัด 5700 เชียงราย

205,574,470.80

-181,690,115.42 23,884,355.38

1.00

7.ข้อมูลสถานประกอบการ
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่รับนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายฝึกงาน ระดับ ปวช.
ปกการศึกษา 2562
ที่
1.

สถานประกอบการ

สาขาวิชา

ชื่อนักเรียน

บริษัท ปริ้นเซสฟู้ดส์ จากัด ต.ขี้เหล็ก

พืชศาสตร์

1.นส.พิมพ์สิริ เยอแจ่

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 053-372908

ปวช.2/1

2.นส.จารียา มาเยอะ
3.นส.พอเซ ดจแผ่นดิน
4.นายธิติพน โซเซกู่
5.นายสริยฤทธิ์ พ่วงพันธ์

สัตวศาสตร์
ปวช.2/2

6.นายปณชัย ชัยศรีหา
7.นายอาซอง เยเปี่ย
8.นายวรยทธ์ แซ่พ่าน
9.นส.พัชราภา ชาติชนะกล

อตสาหกรรมเกษตร

10.นส.รัชนีกร เชตูกู่

ปวช.2/3

11.นส.มลฤทัย อ่วยยื่อ
12.นส.พนิดา

บูดึง

13.นส.จันจิรา เดชรัศมีวงค์
14.นส.มาลี
2.

บริษัท อควา เวนเจอร์ 189 หมู่ 1

พืชศาสตร์

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวช.2/1

คณสวศิน ธรรมวงค์ ผูจ้ ัดการ 093-1944602

แซ่ย่าง

15.นส.กิติยา บญเลิศ

3.

โครงการหลวงดอยตง อ.แม่ฟ้าหลวง

พืชศาสตร์

16.นส.จินตนา ตองเช

จ.เชียงราย

ปวช.2/1

17.นายจารูญ ทวีขจรชัย
18.นายเดชา คะหล่า
19.นายสรชาติ เชอหมื่อ
20.นายอนชาติ วิบูลความดี

4.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรา

พืชศาสตร์

21.นส.แพร

มาเยอะ

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวช.2/1

22.นายสืบพงค์

ใจสข

23.นายเทพทัตต์ ทะจิตร์
24.นายอาแหละ เชอหมื่อ
25.นายจีระศักดิ์ ตะห่อ

ที่
5.

สถานประกอบการ

สาขาวิชา

ชื่อนักเรียน

บริษัท เอส เอ็น ฟู้ดส์ โปรดักส์ ต.ริมกก

พืชศาสตร์

26.นายจะตู

อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวช.2/1

27.นายชาญชัย มาเยอะ

คณนราภรณ์ วงค์หาญ เจ้าของกิจการ

เชอหมื่อ

28.นส.อาหมี่ อาซอง
29.นส.ชไมพร วารีมานะ
30.นายสมาน แลเชอ

6.

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 72 หมู่ 6

พืชศาสตร์

31.นส.มทิตา

แซ่เฮ้อ

ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวช.2/1

32.นายศรัณย์ เบเซกู่

ผู้ประสานงาน นายปฏิพัทธ์ ใจปิน

33.นส.แสงจันทร์ ดงผักกาด

062-2312342

34.นายสมชาย อาโย

มูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวงปังค่า

พืชศาสตร์

35.นายพัฒนา วงค์สิทธิ์

7.

อ.เชียงคา จ.พะเยา

ปวช.2/1

36.นายจะยี

8.

ไร่น้าพ สับปะรดนางแล ต.แม่ข้าวต้ม

พืชศาสตร์

37.นายสมเดช นามดี

อ.นางแล จ.เชียงราย

ปวช.2/1

38.นายไตรญาศักดิ์ วีระวัฒน์พงศธร

จานงฟาร์ม 732 หมู่ 14

สัตวศาสตร์

39.นายทักษิณ มาเยอะ

ต.เวียงพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ปวช.2/2

40.นส.พทธิดา เชอหมื่อ

9.

นายจานง บญเลิศ ผู้จัดการ

41.นส.อาแผ่

จะคือ

เชอหมื่อ

42.นส.อรวรรณ เจเบาะ
43.นส.อาแล

เยลู
คาปัน

10. สานักงานปศสัตว์อาเภอเวียงเชียงร้ง

สัตวศาสตร์

44.นส.พลอย

อ.เวียงเชียงร้ง จ.เชียงราย

ปวช.2/2

45.นายจาลอง อยู่เป๊าะ

สัตวศาสตร์

46.นส.บูเบียว เชอหมื่อ

ปวช.2/2

47.นายนาวิน มาเยอะ

สัตวศาสตร์

48.นายสมชาย เชะกัง

ผู้ประสานงาน นายบญธรรม พัฒนปรีชาพงษ์
11. ฟาร์มโคเนื้อ ล้านนา ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
คณนเรศ

รัศมีจันทร์

12. ฟาร์มโคนมเปรม อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
นายเปรม ประเสริฐวัฒนะ เจ้าของกิจการ

ปวช.2/2

ที่

สถานประกอบการ

สาขาวิชา

ชื่อนักเรียน

13. อะบอนโซ ค้อฟฟี่ ดอยช้าง

สัตวศาสตร์

49.นส.สชาดา เชอหมื่อ

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปวช.2/2

50.นส.รัชนีกร เชตูกู

ปวช.2/3

51.นส.นิตยา พิสัยเลิศ

อตสาหกรรม
ฟาร์มโคนมบรรพต

ปวช.2/2

52.นส.กรรณิกา การณย์สกลกิจ

15. ฟาร์มไก่ชน ยมฑูตสายเหนือ

ปวช2./2

53.นายอภิเดช สมภารจันทร์

14.

16. สวน ต.ตระกูล 184 หมู่ 13 ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย

อตสาหกรรมเกษตร
ปวช.2/3

คณ มาลี ตันตระกูล 087-1905547

54.นส.นฤมล แซ่พานกู่
55.นส.สดารัตน์ จะนะ
56.นส.อาโบ่

คะหล่า

57.นส.พิมพ์นิภา แสนเหลี่ยว
58.นส.อารียา แอติ
59.นส.จิตรกัญญา แซ่ย่าง
60.นส.สจาริณ ศรีพรม
61.นส.สดา
17. บริษัท มารศรี โปรดักส์ จากัด

อตสาหกรรมเกษตร

140/2 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
คณสริยา เสาวดี เจ้าของกิจการ 053-661232
โทรสาร 053-661240
081-7841820

62.นส.วลัยลักษณ์ เตชะเลิศพนากล
63.นส.นิรชา

ปวช.2/3

หมื่อโปะกู่

แซ่ลี

18. ต.การช่าง หมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

ช่างเกษตร

64.นายนาตา

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวช.2/4

65.นายประชา มูเซอ

19. บัญชาการช่าง

ปวช.2/4

66.นายจักกฤษ นายหน่อ

20. ร้าน เอวี 4×4 เซอร์วิส

ปวช.2/4

67.นายธรรม

นายบญตั๋น

ไอโล

เจ้าของกิจการ

086-0423427

แซ่เจียง

68.นายพงศธร วิสิฐธนไพบูลย์
21. ร้านภักดียนต์เจริญ ห้าแยกพ่อขนเม็งราย

69.นายมอ

แซ่ย่าง

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

70.นายภูวดล

แซ่เฮ้อ

คณสรพล ภักดียนต์เจริญ 081-6039387

71.นายสวินัย

แซ่หว้า

ที่

สถานประกอบการ

22. อู่ซ่อมมอเตอไซด์

ปวช.2/4

สาขาวิชา
ปวช.2/4

คณธวัช ปัญญา
23. อ้ยคา พันธ์ไม้ กาดไม้ฝั่งหมิ่น

ชื่อนักเรียน
72.นายอาโพ อาซองกู่
73.นายจิรโชติ แซ่ย่าง

ปวช.2/4

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

74.นายอายี แยซอกู่
75.นายอทัย เลอแชอ

คณอัมพร ชัยถาวร เจ้าของกิจการ
24. โครงการชาน้ามัน บ้านปางมะหัน
27/5 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย 57240

เกษตรศาสตร์

76.นายศรราม ชีหมื่อ

ปวช.2/6

77.นายไชยวัฒน์ อาหงิ
78.นายเอกชัย ลาหู่
79.นายสมชาย ชีหมื่อ

25. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดาริ

ปวช.2/6

80.นายธีรพงษ์ มาเยอะ
81.นส.นวล

นายใส่

82.นส.มยรา

พัฒนพงษ์ธรรม

83.นายวิเชียร เมือแลกู่
84.นส.อาม

อาหยิ

85นายเกียรติชัย ชีหมื่อ
86.นายสมพงษ์ ชีหมื่อ
87.นส.หมี่สะ

รวม

25 แห่ง

นักเรียนระดับปวช.

87 คน

มาเยอะ

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่รับนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายฝึกงาน ระดับ ปวส.
ปกการศึกษา 2562

ที่
1.

2.

สถานประกอบการ

สาขาวิชา

ปางริมกรณ์

พืชไร่

ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวส.1/1

บริษัท อูรมัต จากัด 278 หมู่ 8

ปวส.1/1

L+O Ranch

ต.เมืองชม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ชื่อนักเรียน
1.นายกรียทธ หาญพละ

2.นายจีราวฒิ ปันต่า
3.นายพันธกานต์ มาแสน

053-602633 061-3065829
คณจฑาทิพย์ วงค์ใหม่ ฝ่ายบคคล
3.

วิสาหกิจชมชนเวียงชัย บ้านดอนชัย

ปวส.1/1

4.นายศรัญยู

ช่มมงคล

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 72 หมู่ 6

พืชสวน

5.นส.อาปิ

โอยแม

ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ปวส.1/2

6.นส.อาแอร์ แยซอกู่

ปวส.1/2

7.นส.หมีซอ

ปวส.1/2

8.นายอภิชาต เชอมือ

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4.

053-170102
คณปฏิพัทธ์ ใจปิน ผู้ประสานงาน
5.

ศูนย์พัฒนาอาข่า 181 หมู่ 8 บ้านศาลา

เชมือ

อบต.ซอย 3 ถ.แม่จัน-เชียงราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย 053-153711
6.

ภูตะวันพันธ์ไม้ กาดไม้งามฝั่งหมิ่น
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

9.นายอโมเว่ย จะมู

7.

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ห้วยหยวกป่าโซ

ปวส.1/2

หมู่9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

10.นายวรพล

มาเยอะ

11.นายอาตือ

เชหมื่อ

053-711402 ต่อ125
081-1119632
8.

โครงการหลวงดอยสะโง้ะ 272 หมู่ 7

ปวส.1/2

บ้านดอยสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน

12.นายธนกิตติ์ ศรีหาเดช
13.นายชินวัฒฯ กันทะตา

จ.เชียงราย

ที่
9.

สถานประกอบการ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สาย 68 หมู่ 8

สาขาวิชา

ชื่อนักเรียน

ปวส.1/2

14.นายณัยวัฎฐ์ ศรีพรม

สัตวศาสตร์

15.นส.กรรณิการ์ ธรรมวงค์

ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-731 288
10. ฟาร์มโคนมเปรม อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ปวส.1/3

นายเปรม ประเสริฐวัฒนะ เจ้าของกิจการ
11

สานักงานปศสัตว์อาเภอแม่ลาว

สัตวศาสตร์

16.นส.จฑาทิพย์ เทพสรินทร์

ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

ปวส.1/3

17.นส.นชวรา

อประ

18.นส.อริสรา

กึกก้อง

จ.เชียงราย 053-607 464
12.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 2
305 หมู่ 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
57210
053-154 505

ปวส.1/3

19.นายปรัชญา ตาคา

13. สานักงานปศสัตว์อาเภอพาน ถ.พหลโยธิน

ปวส.1/3

ต.เวียงพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

20.นายศิริชัย

เยอแจ่

21.นายสทิวัส เขื่อนแก้ว

053-721 913
14. สานักงานปศสัตว์อาเภอแม่สาย ถ.พหลโยธิน

ปวส.1/3

22.นส.อาโพ

มาเยอะ

ต.เวียงพานคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

23.นส.พิมพ์วิมล บญอินปั๋น

053-642 504

24.นส.ภคนันท์ มาเยอะ

15. ท่าสดสัตวแพทย์ รักษาสัตว์เชียงราย

ปวส.1/3

25.นายดนัย

กณรินทร์

115 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100 053-787 200
16. วราการ์เด้นท์ กาดไม้ฝั่งหมิ่น
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส.1/7

คณวรา ชัยถาวร

ที่
17.

สถานประกอบการ
BF ไก่เนื้อฟาร์ม 3

จ.ลพบรี

สาขาวิชา
สัตวศาสตร์

26.นส.ขวัญจิรา ซีกัว
27.นายธิติ

ปอยาง

28.นายธีรยทธ

ว้ยยือ

29.นายพิสทธิ์

หมั่นขัน

30.นส.พัชนิดา

ปรีกราน

31.นส.อริสา

แสงงาม

32.นายฉัตรชัย

จิตร่ง
ชื่อนักเรียน

33.นายกิตติชัย แซ่ฟ้ง

ฝึกอาชีพในเครือเบทาโกรระยะ 1 ปี

ทวิภาคี

34.นส.จิราพัชร อินทะวงค์

คณปกรณ์ โฮมชัย ผู้ประสานงาน

ปวส.1/4

35.นายจิรวัฒน์ เพชรล้า

เบทาโกร

36.นายเชี่ยวชาญ กาวัง

37.นายธนากร แสงจันทร์

18.

คาไกร

39.นายสีหน

นวลแสง

40.นายเอกรัฐ

ยคณธร

ฟาร์ม 1 จ.นครราชสีมา (สกร)

ปวส.1/4

41.นายครรชิต จะแล

ฝึกอาชีพในเครือเบทาโกรระยะ 1 ปี

เบทาโกร

42.นายธัชชัย

BAI

คณปกรณ์ โฮมชัย ผู้ประสานงาน

19

38.นายวรากร

43.นายยอดชัย แซ่ว่าง

ฟาร์ม 2 จ.นครราชสีมา (สกร)

ปวส.1/4

ฝึกอาชีพในเครือเบทาโกรระยะ 1 ปี

เบทาโกร

BAI

สวรรณไทย

44.นายพรชัย

เมอแล

45.นายไกร

แซ่ว่าง

46.นายวรการ กันแก้ว

คณปกรณ์ โฮมชัย ผู้ประสานงาน

รวมสถานประกอบการ

19 แห่ง

นักศึกษาระดับ ปวส.

46 คน

สถานประกอบการที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

40 แห่ง

รวมนักเรียน นักศึกษา

133 คน

8. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangrai College of Agriculture and Technology
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๖ ซอย 2 ถนนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตาบล ริมกก อาเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ 0-5202-9695 โทรสาร 0-5202-9696
เว็ปไซต์ www.crcat.ac.th อีเมล crcat@crcat.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา 484 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 106 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 99 ห้อง ได้แก่
1. อาคารอานวยการ (2 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
12 ห้อง
2. อาคารแผนกวิชาพื้นฐาน (2 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
12 ห้อง
3. อาคารศูนย์วิทยบริการ (2 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
8 ห้อง
4. อาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร
จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
5. อาคารแผนกวิชาอตสาหกรรมเกษตร
จานวน 1 หลัง
2 ห้อง
6. อาคารพืชกรรม
จานวน 1 หลัง
5 ห้อง
7. อาคารสัตวบาล
จานวน 1 หลัง
4 ห้อง
8. โรงงานแปรรูปน้าผักและผลไม้
จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
9. อาคารปฏิบัติการไม้ตัดดอก
จานวน 1 หลัง
4 ห้อง
10. อาคารหอประชม
จานวน 1 หลัง
11. อาคารแผนกวิชาธรกิจเกษตร (2 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
6 ห้อง
12. อาคารเรียนเซ็นทรัลแลป (2 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
20 ห้อง
13. อาคารศูนย์ฝึกอบรม
จานวน 1 หลัง
4 ห้อง
14. อาคารพัสดกลาง
จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
15. อาคารพละศึกษา
จานวน 1 หลัง
3 ห้อง
16. อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา (4 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
16 ห้อง
17. อาคารโรงอาหารปฏิรูป
จานวน 1 หลัง
18. บ้านพักครู (อาคารตึกไม้)
จานวน 24 หลัง
19. บ้านพักครู (อาคารตึกแฝด 2 ชั้น)
จานวน 3 หลัง
20. บ้านพักครู (อาคารไม้ใต้ถนสูง)
จานวน 13 หลัง
21. บ้านพักคนงาน (ไม้ชั้นเดียวเรือนแฝด)
จานวน 4 หลัง
22. บ้านพักคนงาน (ไม้ชั้นเดียว)
จานวน 1 หลัง

23. บ้านพักนักเรียน (ปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต)

จานวน 44 หลัง

๙. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
เหนือสดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้าค่าพระธาตดอยตง เชียงราย ดินแดนแห่ง
ขนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสน
ของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบล่มแม่น้ากก อดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน
เป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าและน้าตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้าที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศสหภาพ
พม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจดแรกที่แม่น้าโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัย
อยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทาให้เชียงราย
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ประวัติความเป็นมา
เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือ
ในการยทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นาช้างมงคลของพญามัง
รายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังราย จึงได้เสด็จติดตามรอยช้าง ไปจนถึงดอย
ทองริมแม่น้ากกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบล่ม อดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ ขึ้น
ในที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอา ดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนาม
ของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้น จึงได้นารูปช้างสีขาวใต้เ มฆแห่งความร่งเรือง
และอยู่เย็นเป็นสข บนพื้นสีม่วงของ วันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย เป็นสีประจาจังหวัด

