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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คำนำ 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ระบบทวิภาคีระยะส้ันและเทียบโอนหน่วยกิต การบริหารจัดการภายใสถานศึกษา 
นำโดย นายมงคล แก้วรอด ผู ้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายและรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย
ประกอบด้วย นายพงษ์ไพร แสนสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิสิทธ์ตพงศ์ แสงงาม  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมนตรี สุทธิเมธากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสุรีย์ อ้วนโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการจะประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและส่ังการ 

   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา 
ทั้ง 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร   
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์  
ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหนองคาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็ประโยชน์
ในอนาคต 

 

                                             งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
                                                                               ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                                                        วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
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ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ผลงานความภาคภูมิใจ 

    ๑ 

 
  

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

                                              ผลงานความภาคภูมิใจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

 
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ขนาดกลาง   

ปีการศึกษา  2553  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
รับพระราชทานเกียรติบัตร   

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่  1   
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 2552 

 
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน  
ระดับอุดมศึกษา  (ต่ำกว่าปริญญาตรี)   

ปีการศึกษา  2545 
 
 
 
 

 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ผลงานความภาคภูมิใจ 

    ๒ 

 
  

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

 
รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ในโครงการ

สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น                 
ปีการศึกษา 2559 

 
นายประชา สัมมาโภคกุล นักศึกษาสาขาวิชา  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับทุน ศึกษาต่อ ยังนคร

เทียนจิน ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 4 ปี       
โดยสถาบันขงจ่ือเส้นทางสายไหมทางทะเล   

ปีการศึกษา 2559 

 
Business English vacabulary Challenge  

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   
ปีการศึกษา 2560 

 
รางวัลหน่วยงานท่ีส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้า

ไทย หรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา 
จากกระทรวงวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2560 

 
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทาง
วัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย  

ปีการศึกษา 2561 
 
 

 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันเบียร์เกมส์ ครั้งท่ี 1  
ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2561 

 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ผลงานความภาคภูมิใจ 

    ๓ 

 
  

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
นายมงคล  แก้วรอด  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
“เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ในหน้าท่ีและทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน” 

11 มีนาคม 2562 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
ผ่านมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

 

 
นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาหนองคาย ปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการ
กล่ันกรองคัดเลือก สถานศึกษาคุณภาพ 

อาชีวต้นแบบ โครงการขับเคล่ือนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา (เวทีแลกเปล่ียนความรู้)  

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศ

เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มี
เกยีรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

วันศุกร์ ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y8EJACAMBMGOxJxnsvbfmIjod2CURU73AQzSTQfskhSE1gP6hfhwigtv1BENxQ%7E-%7E-.bps.a.2678644582218143&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARC-Ie5aEb7kbq9n0ek2nnG0maPrhLN5vGqJbxUAr4pdBLG-a9b52EEO2jGQb8qfg2VcEh6q2hbthCasI497qChge2Y6wP96jpYHC2Abb2HKY2iKbHL_ADB44kg8oA7dcz7RiJ2rP6quP_2s65mw0USAEfRrAJvv6rWJEkuriIvbYAm5TZHvKJe54dT_2-Ow0PYq8mEYeptolt0h1Nv18H-ELzbt6rOIBQXiQiS5c8yy64LMeNOnajcDU87ZtsYINT9KbxJFTQyNoWeyOKUheOtrCmK86Skx0A333RpSTb7ZlC_icgBqyJSWigBOr99Z3GDQ55KeDQXaRZRm5dCzSR3lMn58Cl8Kf_JkH3JUNrGQb99foo1FB6wvURDfG2D6Zs1IVkj6tM28qeU6g6yxnEHZbnSpvW34yZK3lUL2NM1atdAo2NVyBLpRhZSLuXiosNL6nxf3Mk1dz4lDb3bi&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y8EJACAMBMGOxJxnsvbfmIjod2CURU73AQzSTQfskhSE1gP6hfhwigtv1BENxQ%7E-%7E-.bps.a.2678644582218143&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARC-Ie5aEb7kbq9n0ek2nnG0maPrhLN5vGqJbxUAr4pdBLG-a9b52EEO2jGQb8qfg2VcEh6q2hbthCasI497qChge2Y6wP96jpYHC2Abb2HKY2iKbHL_ADB44kg8oA7dcz7RiJ2rP6quP_2s65mw0USAEfRrAJvv6rWJEkuriIvbYAm5TZHvKJe54dT_2-Ow0PYq8mEYeptolt0h1Nv18H-ELzbt6rOIBQXiQiS5c8yy64LMeNOnajcDU87ZtsYINT9KbxJFTQyNoWeyOKUheOtrCmK86Skx0A333RpSTb7ZlC_icgBqyJSWigBOr99Z3GDQ55KeDQXaRZRm5dCzSR3lMn58Cl8Kf_JkH3JUNrGQb99foo1FB6wvURDfG2D6Zs1IVkj6tM28qeU6g6yxnEHZbnSpvW34yZK3lUL2NM1atdAo2NVyBLpRhZSLuXiosNL6nxf3Mk1dz4lDb3bi&__tn__=HH-R


ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ผลงานความภาคภูมิใจ 

    ๔ 

 
  

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานราชการที่
ผ่านการประเมิน โครงการ "อาคารราชการต้นแบบ
ด้านการจัดการน้ำเสีย" ที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านการ

จัดการน้ำเสีย ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

นายมนตรี สุทธิเมธากุล รองผู้อำนวยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ได้รับรางวัล  

“ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” 
ประจำปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ได้ผ่านการตรวจประเมินตามโครงการสง่เสริมและ

สนับสนุน กิจกรรม สุขาภิบาลโรงอาหารในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2563 ตามหลัก

มาตรฐานของกรมอนามัยในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา 

ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
 และอบายมุข ณ วันที่ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

เข้ารับประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม หัวข้อ “ทำดี ไม่ต้องเด๋ียว”  

จังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
ประจำปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2563  

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

            ๕ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลสารสนเทศ  9  ประเภท 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 

ประวัติ  ที่ต้ัง  ขนาด  ข้อมูลพื้นฐาน   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อ วันท่ี 7 มีนาคม 2539 สังกัดของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตร 25 แห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปี 2540 โดยใช้
สถานท่ีในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จนเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2541 ได้ย้ายออกจากวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย มาอยู่ท่ีบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายตั ้งอยู ่บร ิเวณศูนย์ราชการใหม่จ ังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ เลขท่ี 240 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์  
43000 มีเนื ้อท่ี 42 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา มีอาคารสถานท่ีประกอบด้วย อาคารอนันตนาคราช  
อาคารมุจลินทนาคราช อาคารสุทโธนาคราช อาคารภูร ิท ัตตนาคราช อาคารปัพพาลนาคราช 
อาคารเพชรภัทรนาคราช อาคารภุชงค์นาคราช อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารพัสดุ อาคารพฤกษศาสตร์  
บ้านพักข้าราชการ 14 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง ซึ่งบ้านพักครูสร้างด้วยเงินงบประมาณและเงิน
บำรุงการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   

การบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารงานภายในสถานศึกษมีผู ้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษาการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารท่ัวไปและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัย 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 
 
 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

            ๖ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
  รองอำนวยการฝ่ายวิชาการ   
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

โดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยมีหน้าที่และรับผิดชอบ รองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารทั่วไปและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    
  สัญลักษณ์สถานศึกษา     “ดอกกาสะลอง”     

สีประจำสถานศึกษา  “เขียว  เหลือง” 

ที่ต้ังวิทยาลัย 

ทิศเหนือ ติดกับ โรงเรียนหนองคายวิทยาคารและโรงเรียนอนุบาลจังหวัดหนองคาย 
ทิศใต้  ติดกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันออก   ติดกับ สวนสาธารณะหนองบก 
 ทิศตะวันตก ติดกับ หอพัก 

วิสัยทัศน์  . 
“เป็นสถานศึกษาช้ันนำด้านวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค

อาเซียน”   

ปรัชญา 
“ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

พันธกิจ    
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ  
        ภูมิภาคอาเซียน 
 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพสู่มาตรฐานนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีคุณธรรม 
      จริยธรรม 
        2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
          



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

            ๗ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 4. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
      การบริหารจัดการ 
 5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์   
 1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามความต้องการ 
      ของตลาดแรงงาน 
          2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนานาชาติ 

อัตลักษณ์   
“การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 

เอกลักษณ์   
“ จัดการอาชีวศึกษาบูรณาการร่วมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลนักเรียนนักเรียน นักศึกษา 

            ๘ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา 

 
 

ตารางข้อมูลนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ปวช.1 41 215 256  
ปวช.2 58 262 320  
ปวช.3 38 211 249  
ปวส.1 50 204 254  
ปวส.2 65 229 294  
ป.ตรี 1 8 40 48  
ป.ตรี 2 2 31 33  

รวมทั้งส้ิน 264 1198 1,456  
หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10  กันยายน 2563 

 

ปวช.1, 256

ปวช.2, 320

ปวช.3, 249

ปวส.1, 254

ปวส.2, 294

ป.ตรี 1, 48 ป.ตรี 2, 33

ขอ้มลูนกัเรยีน นกัศกึษาวิทยาลยัอาชีวศกึษาหนองคาย

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

ป.ตรี 1



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลนักเรียนนักเรียน นักศึกษา 

            ๙ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลนักเรียนนักเรียน นักศึกษา 

            ๑๐ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

นักเรียน  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ตารางการสัมฤทธิ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา  2562 

สาขาวิชา 

จำนวนนักเรียนที่
รับเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา  2560 

ผู้สำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา  2562 

 
รวม ชาย หญิง รวม 

การบัญชี 118 4 88 92 
การตลาด 32 3 21 24 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 10 17 27 
เทคโนโลยีศิลปกรรม 6 3 2 5 
ธุรกิจอาหาร 24 6 12 18 
การโรงแรม 47 4 29 33 
การท่องเท่ียว 9 2 3 5 

รวมทั้งสิ้น 282 32 172 204 
 

 

 
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีศิลปกรรม ธุรกิจอาหาร การโรงแรม การท่องเที่ยว

การสัมฤทธิ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา  2562
รับเข้าศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลนักเรียนนักเรียน นักศึกษา 

            ๑๑ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ตารางสัมฤทธิ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา  2562 

สาขาวิชา 

จำนวนนักเรียนที่
รับเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา  2561 

ผู้สำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา  2562 

 
รวม ชาย หญิง รวม 

การบัญชี 146 9 124 133 
การตลาด 15 4 10 14 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 7 27 34 
การจัดการคลังสินค้า 35 6 23 29 
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 5 1 3 4 
อาหารและโภชนาการ 4 1 2 3 
การโรงแรม 44 8 26 34 
การท่องเท่ียว 9 2 7 9 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 2 5 7 

รวมทั้งสิ้น 306 40 227 267 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 
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การสัมฤทธิ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา  2562
รับเข้าศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๒ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลบุคลากร         

 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการ 
วิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๓ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 

 

  

 

  

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๔ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

  

 

  

     

  

 

  

     

  

 

  

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๕ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ฝ่ายวิชาการ (ต่อ) 

 

 

 

  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๖ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

  

 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๗ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

 

 

  

 

  

     

  

   

     

 

 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๘ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อัตรากำลังบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ประจำปีการศึกษา  2563 

บุคลากร ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผู้บริหาร 4 1 5  

ข้าราชการทำหน้าท่ีสอน 2 13 15  
พนักงานราชการ 9 16 25  

ครูพิเศษ 2 11 13  
ครูต่างชาติ 2 - 2  

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 8 16 29  
พนักงานขับรถ 2 - 2  
นักการ,แม่บ้าน 6 9 15  

รวมทั้งส้ิน 35 66 101  

*****  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  2563 

 

 

 

 
 

ผู้บริหาร, 5 ข้าราชการท า
หน้าท่ีสอน, 15

พนักงานราชการ, 25

ครูพิเศษ, 10
ครูต่างชาติ, 2

เจ้าหน้าท่ีธุรการ, 26

พนักงานขับรถ, 2
นักการ,แม่บ้าน, 14

อัตราก าลังบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ประจ าปีการศึกษา  2562

ผู้บริหาร ข้าราชการท าหน้าที่สอน พนักงานราชการ ครูพิเศษ ครูต่างชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ นักการ,แม่บ้าน



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๑๙ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

จำนวนครู  จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ผู้ทำหน้าที่สอนประจำในสถานศึกษา 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จำ
นว

นค
น 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ำ 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ำ
กว่

าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารฯ                   
   สาขาวิชาการบัญชี 11 9 2 ๙ 2 - 6 5 -  
   สาขาวิชาการตลาด 7 7 - 7 - - 5 2 -  
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 - 5 - - 4 1 -  
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 2 1 1 2 - - 1 1 -  
   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 5 1 4 3 2 - 1 4  
ประเภทวิชาคหกรรม           
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 2 - 2 - - - 2 -  
ประเภทวิชาศิลปกรรม           
   สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  1 - 1 1 - - - 1  - 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 - 1 1 - - - 1  - 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 - 2 - - 1 1 - 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว           
   สาขาวิชาการโรงแรม 5 3 2 5 - - - 5 - 
   สาขาวิชาการท่องเท่ียว 3 2 1 2 1 - - 3 - 
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์           
   สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 9 7 2 9 - - - 9 - 

รวม 52 40 12 48 4 - 17 35 - 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๐ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
 
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

ฝ่าย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร           
   งานบริหารงานทั่วไป 1 - - - 1 
   งานบุคลากร 1 - - - 1 
   งานการเงิน 2 - - - 2 
   งานการบัญชี 2 - - - 2 
   งานพัสดุ 2 - - - 2 
   งานอาคารสถานที่ 13 - - - 13 
   งานทะเบียน 2 - - - 2 
   งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 1 
   พนักงานขับรถ 2 - - - 2 

รวม 26 - - - 26 

ฝ่าย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ           
   งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 
   งานความร่วมมือ - - - - - 
   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์ 1 - - - 1 
   งานประกันคุณภาพฯ 1 - - - 1 
   งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๑ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
 
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

 
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
 

ฝ่าย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา           
   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 
   งานครูที่ปรึกษา - - - - - 
   งานปกครอง - - - - - 
   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 - - - 1 
   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา - - - - - 
   งานโครงการพิเศษ 1 - - - 1 

รวม 3 - - - 3 

ฝ่าย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายวิชาการ           
   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - 1 
   งานวัดและประเมินผล 1 - - - 1 
   งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - 1 
   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 1 - - - 1 
   งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๒ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

จำนวนครูอาสาสมัครและครูผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
 
ตาราง แสดงจำนวน  สถานศึกษา อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  และเพศ 
Table  Lecturer in Vocational and Higher Education by Qualification, Jurisdiction and Sex 
 

ปีการศึกษา 
อาจารย์ นักเรียน 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง 
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง 
Female 

2558 56 11 45 1,424 198 1,226 
2559 58 12 46 1,470 219 1,215 
2560 53 12 41 1,380 212 1,168 
2561 53 11 42 1,450 242 1,208 
2562 52 12 40 1,496 250 1,248 
2563 53 13 40 1,456 264 1,192 

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
 
 

 

 

ฝ่าย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย           
   ผู้บริหาร 5 5 - - - 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 26 - - - 26 
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 6 - - - 6 
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 5 - - - 5 
   ฝ่ายวิชาการ 5 - - - 5 

รวม 47 5 - - 42 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๓ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ตาราง  แสดงจำนวน  ครูอาจารย์ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำแนกตามวุฒิ 

ปีการศึกษา 

 

รวม 

total 

วุฒิการศึกษา Qualification 

ปริญญาโท หรือสูง
กว่า 

Master’s Degree 

and higher 

ปริญญาตรี 

Bachelor’s 

Degree 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า 

Diploma in 
Education 

or equivalent 

ต่ำกว่าอนุปริญญา 

Lower than 

Diploma 

ชาย 
Male 

หญิง 

Female 

ชาย 
Male 

หญิง 

Female 

ชาย 
Male 

หญิง 

Female 

ชาย 
Male 

หญิง 

Female 

ชาย 
Male 

หญิง 

Female 

2558 11 45 - 25 11 30 - - - - 

2559 12 46 1 15 11 31 - - - - 

2560 12 41 1 17 9 26 - - - - 

2561 11 42 1 17 10 25 - - - - 

2562 12 40 2 17 10 21 - - - - 

2563 13 40 2 17 11 23     

****  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๔ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ผู้บริหาร 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมงคล  แก้วรอด 
ระดับ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ 
วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม. ไฟฟ้า 

      เบอร์โทร  : 086-2190202 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายพงษ์ไพร  แสนสุภา ชื่อ – นามสกุล : นายมนตรี  สุทธิเมธากุล 

ระดับ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระดับ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ 
วุฒิ/วิชาเอก : ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล วุฒิ/วิชาเอก : บช.ม.การบัญชี 

      เบอร์โทร  : 081-8716628       เบอรโ์ทร  : 090-5641862 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายวิสิทธ์ิตพงศ์  แสงงาม ชื่อ – นามสกุล : นางสุรีย์  อ้วนโพธ์กลาง 

ระดับ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระดับ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.กลุ่มงานบัญชี 

      เบอร์โทร  : 098-1716963       เบอรโ์ทร  : 081-9742394 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๕ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้าราชการครู 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางประมวล  จิตประเสริฐ ชื่อ – นามสกุล : นางปภาภัทร  แสงแก้ว 

ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการบัญชี ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

วุฒิ/วิชาเอก : กศ.ม.การบริหารการศึกษา วุฒิ/วิชาเอก : กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
หน.แผนกวิชา : การบัญชี แผนกวิชา : การบัญชี 

      เบอร์โทร  : 084-2049891       เบอร์โทร  : 088-5631623 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางปรานทิพย์  นามเกียรติ ชื่อ – นามสกุล : นางสาววันชญาน์  จันธิภากัญจน์ 

ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.1 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน 

วุฒิ/วิชาเอก : ศษ.ม.บริหารการศึกษา วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การบัญชี 
แผนกวิชา : การบัญชี แผนกวิชา : การบัญชี 

      เบอร์โทร  : 088-5631623       เบอร์โทร  : 087-2151189 

 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางชลกมล  ดิลกลาภ ชื่อ – นามสกุล : นางชลกมล  ดิลกลาภ 

ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 ระดับ : ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม.คอมพิวเตอร์ฯ 
หน.แผนกวิชา : การบัญชี แผนกวิชา : การตลาด 

      เบอร์โทร  : 087-9511171       เบอร์โทร  : 081-7082788 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๖ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้าราชการครู (ต่อ) 

 
 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชลธิดา  โพธิสา ชื่อ – นามสกุล : นางชฎาธาร  สาวะรีพล 

ระดับ : ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.การตลาด วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกวิชา : การตลาด หน.แผนกวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      เบอร์โทร  : 090-5231609       เบอร์โทร  : 064-3299789 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ ์ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชนิสรา  มั่นคง 

ระดับ : ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคลากร ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หน.แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      เบอร์โทร  : 061-2416554       เบอร์โทร  : 091-0658991 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางแสงอรุณ  สิงห์มหาไชย ชื่อ – นามสกุล : นายชินวัฒน์  ศรีวิชา 

ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 ระดับ : ครู คศ.1 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยฯ และห้องสมุด  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 

วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.แผนกวิชา : การโรงแรม 
      เบอร์โทร  : 083-6727857       เบอร์โทร  : 087-9535385 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๗ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้าราชการครู (ต่อ) 

  

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์  สิงห์เรือง ชื่อ – นามสกุล : นายชัยชนะ  ไชยทองศรี 
ระดับ : ครู ชำนาญการ คศ.2 ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว วุฒิ/วิชาเอก : วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 

หน.แผนกวิชา : การท่องเท่ียว หน.แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ 
      เบอร์โทร  : 089-2785605       เบอร์โทร  : 087-2153521 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางลำพรรณ  มานัส 
ระดับ : ครูชำนาญการ คศ.2 

ตำแหน่ง : หัวหน้าพัฒนาหลักสูตรฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 

แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ 
เบอร์โทร  : 082-1131698 

พนักงานราชการ 

  

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพรทิพย์  เทือกประเสริฐ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวเพทาย  เพียรทอง 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.มการจัดการทั่วไป 
บธ.บ.การบัญชี 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.การบัญชี 
บธ.บ.การบัญชี 

แผนกวิชา : การบัญชี แผนกวิชา : การบัญชี 
เบอร์โทร  : 086-8556037 เบอร์โทร  : 083-7102618 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๘ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

พนักงานราชการ (ต่อ) 
 

     
ชื่อ – นามสกุล : นางสาววิลาวัณย์  อินทรา ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัลยา  สารคุณ 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

วุฒิ/วิชาเอก : บช.บ.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การบัญชี 
แผนกวิชา : การบัญชี แผนกวิชา : การบัญชี 
เบอร์โทร  : 083-6604641 เบอร์โทร  : 090-9173391 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายเทพอมร  วรขันธ์ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกีรติ  หล่มศร ี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.การท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม 
วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.การบริหารธุรกิจ 

บธ.บ.การตลาด 
แผนกวิชา : การท่องเท่ียว แผนกวิชา : การตลาด 
เบอร์โทร  : 091-8654943 เบอร์โทร  : 089-8626492 

 

 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล : นางนพวรรณ  แก้วโกมินทวงษ์ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวณัฐกานต์ สุทธิแพทย์ 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลฯ 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.การตลาด 
บธ.บ.การตลาด 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.ม.การตลาด 

แผนกวิชา : การตลาด แผนกวิชา : บธ.บ.การตลาด 
เบอร์โทร  : 081-7994846 เบอร์โทร  : 089-5745545 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๒๙ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

พนักงานราชการ (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายพงสัน  หัดที ชื่อ – นามสกุล : นางหฤทัย  โฮมชัย 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การตลาด วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การตลาด 

แผนกวิชา : การตลาด แผนกวิชา : การตลาด  
เบอร์โทร  : 099-8261563 เบอร์โทร  : 086-24249171 

 
 
 
 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวลลิดา  เตนากุล ชื่อ – นามสกุล : นายวุฒิภัทร   บุตรธนู 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วุฒิ/วิชาเอก : คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เบอร์โทร  : 064-8546491 เบอร์โทร  : 094-9964716 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายคณิศร  แพงแสง ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพัชรา  ทิพย์อาสน์ 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

วุฒิ/วิชาเอก : พธ.บ.สังคมศึกษา วุฒิ/วิชาเอก : ค.บ.พลศึกษา 
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ 
เบอร์โทร  : 091-8618143 เบอร์โทร  : 083-1281544 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๐ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

พนักงานราชการ  (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายเกียรติศักด์ิ  จุลปาน ชื่อ – นามสกุล : นางสาวทัศนีย์  คำตัน 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.ภาษาไทย 

แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ 
เบอร์โทร  : 091-8618143 เบอร์โทร  : 086-1998902 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวขวัญตา  แดงประวัติ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม่ 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้

พูดภาษาอื่น 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

วุฒิ/วิชาเอก : ค.บ.ศิลปกรรม 

หน.แผนกวิชา : ภาษาต่างประเทศ แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิก 
เบอร์โทร  : 093-0979875 เบอร์โทร  : 083-0261983 

 
 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอธิอร  อินทะบุญศรี ชื่อ – นามสกุล : นายสุทธิชัย  สร้อยสุข 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
วุฒิ/วิชาเอก : วท.บ.คณิตศาสตร์ วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ แผนกวิชา : การโรงแรม 
เบอร์โทร  : 080-1329852 เบอร์โทร  : 098-2477469 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๑ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

พนักงานราชการ  (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาววนิดา  อุตรักษ์ ชื่อ – นามสกุล : นายโกวิท  จันทะปาละ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและชุมชน 
วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.การท่องเท่ียวและโรงแรม วุฒิ/วิชาเอก : คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 

แผนกวิชา : การโรงแรม หน.แผนกวิชา : อาหารและโภชนาการ 
เบอร์โทร  : 091-7754479 เบอร์โทร  : 095-6580088 

 
 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนภา  ชูรัตน์ ชื่อ – นามสกุล : นายวิเชียร ศรีวงษา 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
วุฒิ/วิชาเอก : คศ.บ.อาหารและโภชนาการ วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

วท.ม.การจัดการโลจิสติกและโซ่
อุปทาน 

แผนกวิชา : อาหารและโภชนาการ แผนกวิชา : การจัดการโลจิสติกส ์
เบอร์โทร  : 064-3506299 เบอร์โทร  : 084-6616695 

 
ชื่อ – นามสกุล : นายเจิมวุฒิ  แจ่มดวง 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

แผนกวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เบอร์โทร  : 095-1688856 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๒ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ครูพิเศษสอน 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอัญชลี  ประทุมทีป ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกนกนาถ  นาหิรัญ 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและ
งบประมาณ 

วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.การท่องเท่ียวและโรงแรม วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.ม.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
แผนกวิชา : การโรงแรม แผนกวิชา : การโรงแรม 
เบอร์โทร  : 085-0142876 เบอร์โทร  : 094-4964161 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอาภาพร  รอดเจริญ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสริญญา  เอาหานัด 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ 

วุฒิ/วิชาเอก : ค.บ.ศิลปกรรม วุฒิ/วิชาเอก : วท.บ.คณิตศาสตร์ 
แผนกวิชา : เทคโนโลยีศลิปกรรม แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ 
เบอร์โทร  : 091-9972200 เบอร์โทร  : 084-4563779 

 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอาทิตยา ภิรมณ์ ชื่อ – นามสกุล : นางสาววิรัชชา วรรณพฤกษ์ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีการเงิน ตำแหน่ง : ูผู้ช้่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 
วุฒิ/วิชาเอก : ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

แผนกวิชา : ภาษาต่างประเทศธุรกิจ แผนกวิชา : ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
เบอร์โทร  : 093-4132346 เบอร์โทร  : 093-3577233 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๓ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ครูพิเศษสอน (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายชยณัฐ อินทะชัย ชื่อ – นามสกุล : นางสาวปริฉัตร  ทับทิมทอง 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานบุคคลากร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานบุคคลากร 

วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ/วิชาเอก : ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ 
แผนกวิชา : ภาษาต่างประเทศธุรกิจ แผนกวิชา : ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
เบอร์โทร  : 064-4106394 เบอร์โทร  : 080-7664113 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์  บุญ-หลัง ชื่อ – นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ  พรมวิวาส 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : ทล.บ.การบัญชี 
แผนกวิชา : การบัญชี แผนกวิชา : นางสาวปิยวรรณ  พรมวิวาส 
เบอร์โทร  : 092-4964351 เบอร์โทร  : 093-4132346 

  
 
 
 
 

  
 

ชื่อ – นามสกุล : นายศุภเกียรติ มูลคุตร์ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุวนันท์ ศรีออน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.สาขาการจัดการการท่องเท่ียว วุฒิ/วิชาเอก : ศษ.บ.ภาษาไทย 
แผนกวิชา : การท่องเท่ียว       แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์ 
เบอร์โทร  : 063-8261532       เบอร์โทร  : 083-4199431 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๔ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ครูพิเศษ (ต่อ) 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางจริญญา เดชอาจ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี 

วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
แผนกวิชา : โลจิสติกส ์
เบอร์โทร  : 088-9053528 

เจ้าหน้าที ่

  
ชื่อ – นามสกุล : นายขจรพงศ์  โถบำรง ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอทิตยา  อั้วชนะ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี 

เบอร์โทร  : 092-6134797 เบอร์โทร  : 097-0462465 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวประไพรรัตน์  พรมสุข ชื่อ – นามสกุล : นางสลักจิตร  อริยานุวัฒน์ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานทั่วไป 
วุฒิ/วิชาเอก : ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิ/วิชาเอก : ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เบอร์โทร  : 098-1428219 เบอร์โทร  : 064-2377517 
 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๕ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

เจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายธนาคินทร์  อุตมาน ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุลัดดา  บุญมี 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานประชาชัมพันธ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การตลาด 

เบอร์โทร  : 061-0428188 เบอร์โทร  : 065-6060095 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอรศิริ  ศรีนครดี ชื่อ – นามสกุล : นางศุภนุช  สีหานนท์ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 

เบอร์โทร  : 094-2899266 เบอร์โทร  : 084-6005726 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางรัชญาพร  ชัยวงศ ์ ชื่อ – นามสกุล : นายวรวุฒิ  แก้ววงษ์ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.สหวิทยาการฯ วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 

เบอร์โทร  : 087-8555486 เบอรโ์ทร  : 085-0118032 

 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๖ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

เจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายสรพงษ์  จันทะพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล : นายมนตรี  สิริแสง 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ 
วุฒิ/วิชาเอก : ม.3 วุฒิ/วิชาเอก : วุฒิ/วิชาเอก ป.7 

เบอร์โทร  : 089-9431252 เบอร์โทร  : 080-1518934 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายวัชระ  วิริยะพูล ชื่อ – นามสกุล : นายธวัชชัย  สุพรม 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมุด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานวัดและประเมินผล 
วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี 

เบอร์โทร  : 087-7220332 เบอร์โทร  : 085-5713419 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางจิราพัชร  นาคำ ชื่อ – นามสกุล : นางสาวฉัตรวารี  รักษาสิทฑ์ิ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานระบบทวิภาคีฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เบอร์โทร  : 095-8595503 เบอร์โทร  : 095-2943014 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๗ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

เจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายดัสกร  ผาลือคำ ชื่อ – นามสกุล : นางสนมรัตน์  สีหอำไพ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานสื่อการเรียนการสอน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ/วิชาเอก : ค.บ.ปฐมวัย 

เบอร์โทร  : 061-5608367 เบอร์โทร  : 081-7174726 

 

 
 

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิวัฒน์  ล้อมสุขา ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุปราณี รักษาสิทธ์ิ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี 

วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี 
เบอร์โทร  : 092-3944575 เบอร์โทร  : 096-3299268 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายปัญญพนต์  ขจร ชื่อ – นามสกุล : นางสาวธนวรร  คำสิทธิบรรณ 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

เบอร์โทร  : 062-9945456 เบอร์โทร  : 093-5165125 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๘ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

เจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนิชาภา  นามรส ชื่อ – นามสกุล : นางมาลี  นวนศรี 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.การบัญชี วุฒิ/วิชาเอก : ศศ.บ.สหวิทยาการฯ 

เบอร์โทร  : 093-5165125 เบอร์โทร  : 093-5165125 

  
ชื่อ – นามสกุล : ว่าท่ี ร.ต.หญิงศิริพันธ์ พรมสุข ชื่อ – นามสกุล : นางอรทัย  ศรีสมพร 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 
วุฒิ/วิชาเอก : บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ วุฒิ/วิชาเอก : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เบอร์โทร  : 086-8511805 เบอร์โทร  : 064-7088492 

นักการ – แม่บ้าน 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายแสวง  อุณาสิงห์ ชื่อ – นามสกุล : นายถิน  ใสสุทธ์ิ 

ตำแหน่ง : นักการภารโรง ตำแหน่ง : นักการภารโรง 
วุฒิ/วิชาเอก : ม.6 วุฒิ/วิชาเอก : ป.4 

เบอร์โทร  : 081-9645299 เบอร์โทร  : 062-5355382 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๓๙ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

นักการ - แม่บ้าน (ต่อ) 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายวิเชียร  จันสุกใส ชื่อ – นามสกุล : นายถาวร  ทุมรักษา 

ตำแหน่ง : นักการภารโรง ตำแหน่ง : นักการภารโรง 
วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 

เบอร์โทร  : 096-8794482 เบอร์โทร  : 094-6783148 

  
ชื่อ – นามสกุล : นายสีนวล  ทองชมภู ชื่อ – นามสกุล : นายกิตติ  ปานนิเสน 

ตำแหน่ง : นักการภารโรง ตำแหน่ง : นักการภารโรง 
วุฒิ/วิชาเอก : ป.4 วุฒิ/วิชาเอก : ม.3 

เบอร์โทร  : 084-2626774 เบอร์โทร  : 088-2655928 

 

 
 

ชื่อ – นามสกุล : นางเอิญ  นิยะนุช ชื่อ – นามสกุล : นางเสงียม พลโยธี 
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ตำแหน่ง : แม่บ้าน 

วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 วุฒิ/วิชาเอก : ม.6 
เบอร์โทร  : 088-0312214 เบอร์โทร  : 085-7604347 

 

 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลบุคลากร 

        ๔๐ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

นักการ - แม่บ้าน (ต่อ) 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางเพ็ญศรี  สุมารสิงห ์ ชื่อ – นามสกุล : นางณัฐพร  จันลา 
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ตำแหน่ง : แม่บ้าน 

วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 
เบอร์โทร  : 065-0526974 เบอร์โทร  : 094-2737420 

 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางแพง  ชื่นนอก ชื่อ – นามสกุล : นางดารา  ฝ่ายรีย์ 

ตำแหน่ง : แม่บ้าน ตำแหน่ง : แม่บ้าน 
วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 วุฒิ/วิชาเอก : ป.7 

เบอร์โทร  : 097-9576609 เบอร์โทร  : 088-6381249 

 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวหนูพิน  อินทเวช ชื่อ – นามสกุล : นางสังวาล  ทองชมภ ู

ตำแหน่ง : แม่บ้านโรงอาหาร ตำแหน่ง : แม่บ้านโรงอาหาร 
วุฒิ/วิชาเอก : ป.4 วุฒิ/วิชาเอก : ป.6 

เบอร์โทร  : 083-7853616 เบอร์โทร  : 084-7852425 
  
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล : นางวรรณิษา  หารอุดร 
ตำแหน่ง : แม่บ้านโรงอาหาร 

วุฒิ/วิชาเอก : ม.6 
เบอร์โทร  : 093-1315937 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน          ๔๑ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  เปิดสอน  5 ประเภทวิชา 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาพาณิชยการ   - สาขางานการบัญชี   

       - สาขางานการตลาด   
       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      - สาขางานโลจิสติกส์ 
      - สาขางานภาษาต่างประเทศ 
ประเภทวิชาคหกรรม    
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 สาขาวิชาคหกรรมมศาสตร์  - สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
ประเภทวิชาศิลปกรรม  
  สาขาวิชาศิลปกรรม   - สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว - สาขางานการโรงแรม  
      - สาขางานการท่องเท่ียว 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน  5  ประเภทวิชาระบบปกติและ 
ระบบทวิภาคี 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   สาขาวิชาพาณิชยการ   - สาขางานการบัญชี                          
       - สาขางานการตลาด  
       - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
       -  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
       -  สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ประเภทวิชาคหกรรม    
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  - สาขางานธุรกิจอาหาร 
 ประเภทวิชาศิลปกรรม       
  สาขาวิชาศิลปกรรม   - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว - สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
       - สาขางานการท่องเท่ียว 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน          ๔๒ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)  เปิดสอน  2  สาขาวิชา 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาพาณิชยการ   -  สาขางานการตลาด 
      -  สาขางานการบัญชี 
       

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลงบประมาณ 

        ๔๓ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลงบประมาณ 

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563 
     สัดส่วนร้อยละ 
1. จำนวนนักเรียนนักศึกษา  (ปวช. ,ปวส.) 
 ปีการศึกษา  2562 จำนวน 1,456 คน  
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,456 คน  
2. ประมาณการรายรับ 
 เงินงบประมาณ   36,294,887 บาท  
3. ประมาณการรายจ่าย  (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ) 
 เงินเดือน 9,711,270 บาท 29.37 
 เงินนอกเหนือจากเงินเดือน 470,400 บาท 1.44 
 เงินวิทยฐานะ 947,800 บาท 2.90 
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,950,027.43 บาท 21.27 
 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ 3,042,441.40 บาท 9.31 
 ค่าสาธารณูปโภค 1,304,837.56 บาท 3.99 
 ครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้าง 6,781,000 บาท 20.76 
 รายจ่ายอื่น  3,440,788 บาท 10.53 
 โครงการ 19,640 บาท 0.06 
 รวมทั้งสิ้น 32,668,204.39 บาท 100 

 

 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
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ชุดข้อมูล 1 9,711,270 470,400 947,800 6,950,027 3,042,441 1,304,837 6,781,000 3,440,788 19,640

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2562



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลงบประมาณ 

        ๔๔ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

เงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2563 
     สัดส่วนร้อยละ 
1. จำนวนนักเรียนนักศึกษา  (ปวช. ,ปวส.) 
 ปีการศึกษา  2563 จำนวน 1,456 คน  
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,456 คน  
2. ประมาณการรายรับ 
 เงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 7,683,000 บาท  
3. ประมาณการรายจ่าย  (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ) 
 ค่าจ้างช่ัวคราว 3,519,457.35 บาท 43.51 
 ค่าครองชีพ 659,176 บาท 8.15 
 ค่าตอบแทน 54,610 บาท 0.68 
 ค่าใช้สอย 626,088.95 บาท 7.74 
 ค่าวัสดุ 21,120 บาท 0.26 
 ค่าสาธารณูปโภค 332.79 บาท 0.00 
 รายจ่ายอื่น 2,835,186.50 บาท 35.05 
 โครงการ 372,637 บาท 4.61 
 รวมทั้งสิ้น 8,088,608.59 บาท 100.00 

 

 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
 

เงินรายได้สถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563 
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ชุดข้อมูล 1 3,519,457 659,176 54,610 626,088.9 21,120 332.79 2,835,186 372,637 19,640

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2562



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลงบประมาณ 

        ๔๕ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

     สัดส่วนร้อยละ 
1. จำนวนนักเรียนนักศึกษา  (ปวช. ,ปวส.) 
 ปีการศึกษา  2563 จำนวน 1,456 คน  
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,456 คน  
2. ประมาณการรายรับ 
 เงินรายได้สถานศึกษา   4,801,413 บาท  
3. ประมาณการรายจ่าย  (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ) 
 ค่าจ้างช่ัวคราว 1,087,721.94 บาท 23.05 
 ค่าครองชีพ 2,320 บาท 0.05 
 ค่าตอบแทน 1,297,737.50 บาท 27.51 
 ค่าใช้สอย 674,302.20 บาท 14.29 
 ค่าวัสดุ 163,730 บาท 3.47 
 ค่าสาธารณูปโภค 367,972.27 บาท 7.80 
 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 9,490 บาท 0.20 
 โครงการ 1,114,786 บาท 23.63 
 รวมทั้งสิ้น 4,801,413 บาท 100.00 

 

 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
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ชุดข้อมูล 1 1,087,721. 2,320 1,297,737. 674,302.20 163,730 367,972.27 9,490 1,114,786

เงินบ่ารุงการศึกษา  ปีงบประมาณ  2562



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลครุภณัฑ ์

        ๔๖ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลครุภัณฑ์   

 เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงนิบำรุงการศึกษา ท่ีใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 

ปีการศึกษา เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 
เงินบำรุง
การศึกษา 

หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2558 0 0 1,600,000  
ปีการศึกษา  2559 0 0 564,800  
ปีการศึกษา  2560 3,997,500 0 213,600  
ปีการศึกษา  2561 1,485,000 0 560,500  
ปีการศึกษา  2562 3,000,000 0 100,000  
ปีการศึกษา  2563 1,285,000 0 0  

 

 
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
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ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๔๗ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เลขที ่  240 หมู ่  1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารและ
สถานท่ีดังนี้ 
 
อาคารอนันตนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต 2 ชั ้น 2,200 ตร.ม.ก ่อสร ้าง  พ.ศ.2538 ใช้งานได้ด ีวงเงิน  
11,545,200  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีหอ้งดังนี้  

หอประชุม ธนาคารโรงเรียน 
โรงอาหาร ห้ององค์การวิชาชีพ 

ห้องน้ำ  ห้องส้วม  8  ห้อง ห้องรับประทานอาคาร  บุคลากรในวิทยาลัยฯ 
ห้องรับรองผู้บริหารฯ ห้องเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

    



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๔๘ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ธนาคารโรงเรียน 

 
โรงอาหาร 

 
ห้องรับประทานอาคาร  บุคลากรในวิทยาลัยฯ 

 
ห้องรับรองผู้บริหารฯ 

 
หอประชุม 

 
ห้ององค์การวิชาชีพ 

 
ห้องเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
ห้องน้ำและพื้นท่ีหลังร้านอาหาร 

 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๔๙ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารมุจลินทนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  2,240  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2538  ใช้งานได้ดี   
วงเงิน  15,454,800  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี ้

ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมกาสะลอง 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  13  ห้อง ห้องน้ำห้องส้วม  18  ห้อง 

ห้องปฏิบัติงานสำนักงาน  4  ห้อง ห้องพักครู  2  ห้อง 
 

 
ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายวิชาการ             ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๐ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารสุทโธนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  2,400  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2541  ใช้งานได้ดี                   
วงเงิน  12,930,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี ้  

ห้องทวิภาคี ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ห้องศูนย์ขายตรง ห้องการโรงแรม 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 13  ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม 18 ห้อง 
ห้องพักครู  1  ห้อง  

 

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  
ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ห้องขายตรง 

  
ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๑ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารภูริทัตตนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  2,730  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2542  ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  12,840,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี ้

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องควบคุมเสียง 
ห้อง Smart Class Room ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 12  ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม 18 ห้อง 
ห้องสมาคมครูผู้ปกครอง   

 

 
ห้องเรียน Smart Class Room 

  
ห้องเรียนทฤษฎี ทล.บ.การบัญชี 

 
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

   
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๒ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารวิทยบริการ 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  2  ช้ัน  1,500  ตร.ม.   ก่อสร้าง  พ.ศ. 2547  ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  8,090,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้        

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสำนักงาน  3  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 2 ห้อง ห้องน้า 4 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  

 

 
ห้องสมุด  

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

 
ห้องปฏิบัติการสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 

 
ห้องปฏิบัติการสำนักงานวิจัย 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๓ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารปัพพาลนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต 1 ชั ้น  512  ตร.ม. ก่อสร้าง  พ.ศ.2540  ใช้งานได้ดี วงเงิน 
   700,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีหอ้งดังนี้ 

ห้องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ร้านค้าสวัสดิการ   
ห้องพักครู  1  ห้อง ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ 
ห้องงานปกครอง ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง 

 

 
ร้านค้าสวัสดิการ 

 
ห้องงานปกครอง 

 
ห้องศูนย์บ่มเพาะ 

  
ห้องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๔ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารเพชรภัทรนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  3,000  ตร.ม.   ก่อสร้าง  พ.ศ.  2557   ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  24,999,999  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้        

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 16 ห้อง ห้องน้ำ  12  ห้อง 
ห้องพักครู  3  ห้อง  

 

 
ห้องฝึกปฏิบัติแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   

 
ห้องปฏิบัติการโรงแรม 

 
ห้องพักคร ู

   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๕ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

อาคารภุชงค์นาคราช 
 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  1,088  ตร.ม.   ก่อสร้าง  พ.ศ.  2562   ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  11,450,000 บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้        

 
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

 

 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบันฑิตสาขาการตลาด 

 
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบันฑิตสาขาการบัญชี 

 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๖ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
 

 

 

 

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะอาคารไม้ 1  ช้ัน   

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1  ห้อง     

 

ห้องพยาบาล  
ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ช้ัน     
48  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2538  
วงเงิน  200,000  บาท  (งปม.) 

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องพยาบาล  1  ห้อง ( 5  เตียง) 

 

อาคารพัสดุกลาง 
ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ช้ัน   
64  ตร.ม.  ก่อสร้าง พ.ศ.  2543  
วงเงิน 400,000  บาท  (งปม.) 

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องพัสดุ  1  ห้อง 

 

บ้านพักผู้อำนวยการ  ระดับ  7-8 
ลักษณะอาคาร  บ้านเด่ียว  2  ช้ัน  
ก่อสร้าง พ.ศ.  2538  
วงเงิน 607,000  บาท  (งปม.) 

พื้นที่ใช้สอย   
บ้านพักผู้อำนวยการ  ระดับ  8 

 

บ้านพักครู   จำนวน   13   หลัง 
ลักษณะอาคาร บ้านเด่ียว  1  ช้ัน
ก่อสร้าง พ.ศ.  2538   
วงเงิน    496,666  บาท  (บก.ศ.) 

พื้นท่ีสอยใช้   
บ้านพักครู 2 ห้องนอน 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๗ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  

อาคารห้องน้ำ   
ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ช้ัน 
ก่อสร้าง  พ.ศ.  2541   
วงเงิน  240,000  บาท  (งปม.)  
ปรับปรุงเมื่อ ปี 2558  
วงเงิน 1,467,000 บาท 

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องน้ำชาย - หญิง  10  ห้อง 

 
สิ่งปลูกสร้างอื่น 

 
พระบรมรูปทรงม้า 

  
เสาธง 

 
อนุสรณ์ 10 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

  
ห้องเอกสารการพิมพ์ 

 
ป้อมยาม 

 
สนามเทนนิส 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๘ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
โรงจอดรถ 

 
จุดถ่ายภาพ 

 
 
พื้นที่ใช้สอยโดยรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ป้ายหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
สนามบาสเก็ตบอล 

 
ลานกาสะลอง 

 
ลานการะเวก 1 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

        ๕๙ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ลานการะเวก 2 

 
จุดถ่ายภาพ 

 

 
 

 

  
 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

        ๖๐ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและลงนาม
ความร่วมมือ  โดยนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
 
สถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือ  ปีการศึกษา 2563  จำนวน  13 แห่ง  ประกอบด้วย 

 

         
        หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
 
 

ปีการศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ 

สถานประกอบการ 
หน่วยงานของเอกชน 

หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2556 27 38  
ปีการศึกษา  2557 14 8  
ปีการศึกษา  2558 3 32  
ปีการศึกษา  2559 3 16  
ปีการศึกษา  2560 1 11  
ปีการศึกษา  2561 1 13  
ปีการศึกษา  2562 3 11  
ปีการศึกษา 2563 3 10  

ลำดับที่ สถานประกอบการ 
1 บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) 
2 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
3 บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
4 บริษัทจัดหางานไทยอัศวเลิศและโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นเอเชีย 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ 
6 บริษัท PS happy travel 
7 บริษัทเฉลิมชัยทราเวล 
8 โรงแรมพาร์ค แอนด์ พลู รีสอร์ท หนองคาย 
9 ด่านตรวจคนเข้าเมือง หนองคาย 

10 บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จำกัด 
11 สำนักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย 
12 บริษัท แสงสว่างพาณิชย์ จำกัด 
13 บริษัท พีเอชแคปปิตอล 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

        ๖๑ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
สรุปจำนวนสถานประกอบการท่ีนักเรียน  นักศึกษาไปฝึกงาน  ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 283 อาคารศรีบุญเรือง ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กทม. 10500 
2 ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอท่าบ่อ เลขที่ 206 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย 43110 
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ณัฐมอเตอร์เซลล์ 1191 10 ม.2 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง  

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
4 ร้านเดรี่ควีน  สาขาโลตัสหนองคาย 304 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง

หนองคาย หนองคาย 43000 
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายกมลรัตน์ 1016/2-3 หมู่ 2 ถ.ประจักษ์ ตำบลในเมือง  

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 
6 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย 389 ม.5 ซอย มีชัย ต.ในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 43000 
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 

43000 
8 โรงแรมมิตช์ บชี พัทยา 10 หมู่ 9 ซอย พัทยา 3 เมืองพัทยา  

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
9 โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 

43000 
10 โรงแรมแทนซิโนหนองคาย เลขที่ 200 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

43000 
11 โรงแรม รอยัล นาคารา หนองคาย เลขที่ 678 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 43000 
12 โรงแรม เดอะ ปาซ เขาใหญ่ เลขที่ 455/20 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 30130 
13 สีสันรีสอร์ท เลขที่ 137 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย 43000 
14 โรงแรมอศัวรรณ  หนองคาย 9 หมู่ 10 ตำบล โพธ์ิชัย อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 43000 
15 เทสโก้โลตัส หนองคาย 304 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง

หนองคาย หนองคาย 43000 
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
17 บ้านสบายดีริมโขง ซอย แก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 43000 
 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

        ๖๒ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
18 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง เลขที่ 13 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย 43120 
19 เทศบาลตำบลปะโค ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

43000 
20 โรงพยาบาลหนองคาย เลขที่ 1158  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 43000 
21 ด่านศุลกากรหนองคาย เลขที่ 224 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลหนองกอม

เกาะ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 43000 
22 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลหินโงม เลขที่ 264 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง  จังหวัด

หนองคาย  43000 
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ แอล คอมพิวเตอร์ เลขที่ 170 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 
24 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย เลขที่ 399 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหนองกอม

เกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 4300 
26 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) 
สาขาดงเจริญ เลขที่ 110 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 43000 

27 บริษัท อินโดไชน่า พีทีพี รีเทล จำกัด เลขที่88/1 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย 43000 

28 บริษัท เอสวี ออโต้พลัส (ไทยลาว) จำกัด เลขที1่49/4 ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 43000 

29 องค์กรบริหารส่วนตำบลนาหนัง เลขที่124  ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย  43120 

30 ร้านศึกษาภัณฑ์หนองคาย เลขที่ 135  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย 4300 

31 ร้านแซ่บเสย เลขที่ 42/42  ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12150 

32 ร้าน เซเว่น สาขาจอเสด็จหนองคาย ตำบล หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย  
33 สำนักงานกรมสรรพสามิต จงัหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 43000 
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ เลขที่ 199  ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ตำบลท่าบ่อ   

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 
35 เทศบาลตำบลวัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เลขที่ 3 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 43000 
37 สำนักงานที่ดินหนองคาย สาขาท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 43110 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

        ๖๓ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
38 บริษัท MBC LAND จำกัด 1 อาคารฟอร์จูนเฮ้าส์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
39 ร้านเซเว่น  สาขาจอมเสด็จหนองคาย ตำบล หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 
40 องค์กรบริหารส่วนตำบลนาหนัง เลขที1่24  ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย  

จังหวัดหนองคาย  43120 
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

43110 
42 โรงแรมอศัวรรณ 9 หมู่ 10 ตำบล โพธ์ิชัย อำเภอเมืองหนองคาย 
43 ครัวสวนปาล์ม ตำบล โพธ์ิชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

43000 
44 ร้านลาบเป็ดบ้านฉัน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 43000 
45 ร้านโอมกระทะเหล็ก ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ  ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ  

จังหวัดหนองคาย 43110 
46 ร้านอาหารชายโขง เลขที่ 003 ถนนแก้ววรวุฒิ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 
47 ร้านโนบิชา โลตัสอัศวรรณชั้น 2 ใกล้กับโรงหนัง อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 43000 
48 บริษัท  บี เอส ทัวร์ 212 ถนน มิตรภาพ ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 43000 
49 วัดโพธ์ิชัย หนองคาย-โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 43000 
50 บริษัท  เอเออินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 105  ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

43000 
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานตนาทัวร์ ไทย - ลาว 212 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 43000 
52 บริษัท พี เอส แฮปปี้ ทราเวล เลขที่ 181 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 43120 
53 บริษัท  ย่ิงเจริญทัวร ์ เลขที1่80หมู่3(หน้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว) 

ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 
54 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิงเวิลด์ ทัวร์ หนองคาย 200 ม.3 ถ.เสด็จ มีชัย อำเภอ เมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 43000 
55 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย เลขที่ 399 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
56 บริษัท บ้านบัญชี 459 จำกัด เลขที่ 45 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง 
57 ที่ว่าการอำเภอสระใคร ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100 
58 สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

หนองคาย 
เลขที่ 336 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 43000 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

        ๖๔ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
59 เทศบาลเมืองท่าบ่อ เลขที่ 999 ถนนท่าเสด็จ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย 43110 
60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายใจพาณิชย์ เลขที่ 198 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน  

จังหวัดเลย 42190 
61 บริษัท ดวงนารา การบัญชี 99 จำกัด เลขที่ 354/55 ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 43000 
62 ร้านห้าเก้าพาณิชย์ เลขที่ 581 หมู่ 13 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

หนองคาย หนองคาย 43000 
63 ศิลป์โสภา โฮเทล เลขที่ 897/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

43000 
64 ร้านกาแฟ Lofeter cafe 2/2 หมู่1 ตำบลหนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย 43000 
65 ร้านแหนมเนืองท่าเสด็จ เลขที่ 84/179 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี 20000 
66 ร้าน Buan Tuad coffee house ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
67 สำนักงาน กสท จังหวัดหนองคาย เลขที่ 192 ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

43000 
68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่วนหนองคาย 654/2 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
69 บริษัท ROOTLAB เลขที่ 269 ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 43000 
70 บริษัท บีเลิฟ เวดด้ิงโปรเฟสชั่นแนล เลขที่ 354/9-12 ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 43000 
71 บริษัท พงษเจริญ ทราเวล เลขที่ 221/3 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

43000 
72 มูลนิธิซาร์นิวลี เฮาส์ เลขที่ 116 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

43000 
73 ร้าน KFC (สาขาอัศวรรณ) เลขที่ 88/8 ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
74 บริษัท พี เอส แฮปปี้ ทัวร์ เลขที ่ 181/3 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

43000 
75 บริษัท ภูพญา แอนด์ ตะนอย ทราเวล เลขที่ 299 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
76 บริษัท ฐ.ปรกชล จำกัด เลขที่ 364 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
77 บริษัท พีแอนด์ดเอฟ 99 (ไทยแลนด์) เลขที2่18/1 หมู่ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
78 บริษัท ท่าบ่อแบบเหล็ก เลขที ่430 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

43110 
79 ร้านพรคัลเลอร์แล็ป ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
80 บริษัท แอคเคานท์ เซอร์วิส เลขที่ 111 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10220 
81 บริษัท ตลิ่งโขง อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต 

จำกัด 
เลขที่ 50/50 ตำบลมีชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
43000 

 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

        ๖๕ 

  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
82 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนค

ราชสีมา 
เลขที่ 22 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 3000 

83 ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาอัศวรรณ
หนองคาย 

ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

84 ร้านพิซซ่า คอมปะนี สาขาโลตัสหนองคาย ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
85 บริษัท พันธ์ทวีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 269 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 
86 ร้านแดรี่ควีน สาขาหนองคาย ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
87 ศาลจังหวัดหนองคาย ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย 

หนองคาย 43000 
88 บริษัท 289 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  

สวิทบอร์ด จำกัด 
45 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
จ.กรุงเทพฯ 10310 

89 โรงสีข้าวบุญสนอง 297 ถ.ท่าบ่อ-บ้านผือ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 
90 บริษัท Fit Auto ประชาอุทิศ ลาดพร้าว 359/4 ถ.ประดิษฐมนูธรรม  

แขวง วังมองหลาง เขต วังทองหลาง จ.กรุงเทพ 10310 
91 บริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล หมู่ที่ 9 93/2-4 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง

หนองคาย หนองคาย 43000 
92 ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL สุวรรณภูม ิ ถนนประชาพัฒนา ตำบลทับยาว อำเภอลาดกระบัง  

จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 
93 บริษัท โฮมโปรดีกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 

(มหาชน) 
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 

94 บริษัท บุญสุขสมศักด์ิเฮงเฮงนำโชค จำกัด 366 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
95 ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอโพนพิสัย 213 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย  

จังหวัดหนองคาย 43120 
96 บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 949,949/1,999เลขที่7 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
97 บริษัท แก้วคูณเรือน พาณิชย์ เลขที่ 67 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
98 บริษัท แสงสว่างพาณิชย์ เลขที่ 67 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง 

 จังหวัดหนองคาย 43000 
99 บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 339 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย 
100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเกทเวย์ 221/15 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
 
 



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหนองคาย 

        ๖๕ 
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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหนองคาย 

 

คำขวัญจังหวัดหนองคาย  “มหาประตูสู่อินโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส บั้งไฟพระ
ยานาคราช สะพาน 2 ชาติ ไทยลาว ฝั่งโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมอันล้ำค่า ธาณีพระอรหันต์”              
จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เชื่อมระหว่างสองประเทศ  
จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ค่อนข้างราบมีพื้นที่เป็นคลื่นลอนลาดและเป็นภูเขาที่มีความสูงชันจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่  200 เมตร  
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  กำแพงนครเวียงจันทน์  เขตเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
             ประชาชนลาว  โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  อำเภอเพ็ญ  อำเภอสร้างคอม  

        อำเภอบ้านดุง  อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย มีลักษณะทอดยาวตามลำน้ำโขง โดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง   

แยกได้เป็น 4 บริเวณ คือ  
1)  พื้นท่ีค่อนข้างราบ  ได้แก่  อำเภอเมืองหนองคาย  อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่   

 2)  พื้นท่ีเป็นคล่ืนลอดลอน  กระจายอยู่ทุกอำเภอเป็นหย่อม ๆ  
3)  พื้นท่ีเป็นคล่ืนลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ  เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ  พบใน  

       เขตอำเภอสังคม  
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 4)  สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาท่ีมีความสูงชันจากระดับน้ำทะเล  ต้ังแต่  200  เมตร เป็นบริเวณ 
       เทือกเขาต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอสังคม 

หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีอาณาเขตติดกับนคร
หลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น
เขตแดน เป็นจังหวัดชายแดนท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ โดยมีพื้นท่ีทอดขนานยาวไปตามลำน้ำโขง  มีความยาว
ทั้งสิ้น  210.60 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ทอดขนานไปตามลำน้ำโขง โดยเฉลี่ยประมาณ 20–25 
กิโลเมตร  ช่วงท่ีกว้างท่ีสุดอยู่ท่ีอำเภอเฝ้าไร่และช่วงท่ีแคบท่ีสุดอยู่ท่ีอำเภอท่าบ่อมีอำเภอท่ีอยู่ติดกับลำน้ำ
โขง 6 อำเภอ คือ อำเภอสังคม อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอโพนพิสัยและอำเภอ
รัตนวาปีมีอาณาเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวง
เวียงจันทน์และแขวงบอลิคำไซ 

จังหวัดหนองคาย  มีจุดผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม  6 จุด เป็นจุด
ผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด จุดผ่านแดนท่ีสำคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย - ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมมือกันสร้างและเป็น
ประตูไปสู่อินโดจีน 
  เนื ่องจากแม่น้ำโขงไหลผ่านอำเภอต่างๆ เกือบทุกอำเภอ  จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เกษตรกรรม ราษฎรได้อาศัยแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ
ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง จะได้รับประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ำโขง นอกจากนี้
สำนักงานพลังงานแห่งชาติ ได้จัดต้ังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ ในพื้นท่ี 9 อำเภอ รวมทั้งส้ิน  สถานี เพื่อทำการ
สูบน้ำจากแม่น้ำโขงและแหล่งน้ำอื่นๆ ขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม 

ลักษณะอากาศ 
จัดอยู ่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุด ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม เป็นช่วงเปล่ียนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน  
ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคม อุณหภูมิจะ
เริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดรายปีอยู่ท่ี 9.50 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่ท่ี 40.60 องศาเซลเซียสเฉล่ียรายปีอยู่ท่ี 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้ำฝนท้ังปีอยู่ท่ี 1,843.6  มลลิเมตรต่อปี 

เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดหนองคาย 
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งการ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อนกับอุปสรรค 
ตลอดจนการวิเคราะห์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหนองคาย พบว่า จังหวัดหนองคาย ซึ่ง
เป็น เมืองชายแดน ติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีโอกาสขยายความเจริญ
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ทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม ทำให้ได้ข้อสรุปหรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาจังหวัดหนองคาย คือ 
“เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน”  

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งท่ีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
เป็นจังหวัดชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน มีจุดผ่อนปรนจำนวนมาก และมีด่านถาวรท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
มีสำนักงานการค้าชายแดน และสำนักงานการค้าต่างประเทศตั้งอยู่ในจังหวัด เอื้อต่อการส่งเสริมด้าน
การค้า ชายแดนระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่าการค้าชายแดน (มูลค่านำเข้าและส่งออก
รวมกัน)  กับ สปป.ลาว  ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดท่ีมีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว มีท่ีต้ังตรงข้าม
กับนครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชายแดนทอดยาวตามลำน้ำโขงเป็น
ระยะทางประมาณ 210.60 กิโลเมตร มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำโขงเพียงพอในการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยังเหมาะสมในการทำการประมง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและ
รวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดของกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาท่ี
สำคัญ เช่น วังน้ำมอก บั้งไฟพญานาค  วัดหลวงพ่อพระใส วัดศรีชมพูองค์ตื้อ วัดอรัญบรรพต  วัดหิน
หมากเป้ง  แหล่งโบราณคดีโคกคอน อำเภอท่าบ่อและมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง  คือ หลวงปู่เทศก์และหลวงปู่
เหร ียญ เป็นต้น มีปรากฏการณ์บั ้งไฟพญานาค (ขึ ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตามลำน้ำโขง  เช่น  
อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอท่าบ่อ  อำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี ทำให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และประเพณี ตลอดจนการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้
กระป๋อง เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ที ่มีกำลังการผลิตมากที ่สุดในภาคอีสานและมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ยางแท่ง จากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ซึ ่งจะสมบูรณ์ ภายใน ปี 2558และการพัฒนาระบบ Logistic 
เช่ือมโยงจากประเทศจีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซียและสิงคโปร์รวมท้ังเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนวตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ช่วยส่งเสริมท้ังการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวและมีความร่วมมือในกลุ่ม ประเทศที่อยู่ในพื้นที่ Great Mekong Sub region (GMS) 
(ประเทศท่ีอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ไทย จีน พม่า ลาว และ กัมพูชา) โดยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นเส้นทาง
คมนาคมติดต่อกับสปป.ลาว และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงลาว - เวียดนาม - จีน - กัมพูชา ช่วย
ส่งเสริมท้ังการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย  สนับสนุนและส่งเสริมการ
ทำการค้า และยกระดับการแข่งขันในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 
“ครัวไทย สู่ครัวโลก” รวมทั้งส่งเสริมอาหารปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนมี
การกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มี
การศึกษาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย ควรมีทิศทาง
เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์รักษาส่ิงแวดล้อมและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

จังหวัดหนองคายยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่ยังขาดความรู้และทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการบริการ 
การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องปัญหาความยาวของอาณาเขตพื้นท่ี
ชายแดน ตามลำน้ำโขงส่งผลกระทบต่อสินค้าหนีภาษีการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การลักลอบ         



ข้อมูล ๙ ประเภท ๒๕๖๓ 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหนองคาย 

        ๖๘ 

 
  

“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ค้าสัตว์ป่า  ตลอดจน  แรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดและ
ลักลอบเข้าเมือง 

ของคนต่างด้าว ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่สำหรับแรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหารและขาด
แคลนแรงงานภาค การเกษตร ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศ
ไทย ทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในด้านต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การติดต่อค้าขายของประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนรวมทั้ง ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร มีปัญหา ด้านกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบ 
เงื ่อนไขไม่เป็นสากล เป็นเหตุให้เป็น อุปสรรคต่อการค้าขายระหว่างจังหวัดกับประเทศ สปป.ลาว 
เวียดนาม จีน 

เว็บไซต์จังหวัดหนองคาย 
 http://www.nongkhai.go.th 

แผนที่จังหวัดหนองคาย 

 
 



ปรัชญา
ทักษะเยี่ยม เป่ียมคุณธรรม โน้มน ำสังคม

วิสัยทัศน์
เป็นสถำนศึกษำชั้นน ำด้ำนวิชำชีพที่ได้มำตรฐำนสำกล

ตอบสนองควำมต้องกำรของภูมิภำคอำเซียน

อัตลักษณ์
กำรบริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน

เอกลักษณ์
จัดกำรอำชีวศึกษำบูรณำกำรร่วมสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
240 หมู่ 1 ต ำบลหนองกอมเกำะ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดหนองคำย  43000

โทร.042-422715-6 ต่อ 101 โทรสำร.042-412017
E-mail : Nongkhai02@vec.mail.go.th  Wed site : www.nkvc.ac.th


