
สรุปขาวประจําในวันที่ 23 มิ.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: คอลัมน บุคคลแนวหนา: ทุกแกวของคุณ เพ่ือโลกของเรา (แนวหนา 23 มิถุนายน 2564 หนา 4) 
- กรมทรัพยากรน้ําตรวจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปา (เดลินิวส 23 มิถุนายน 2564 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

ภาพขาวสังคม : 23 มิถุนายน 2564 (แนวหนา 23 มิถุนายน 2564) 
https://www.naewna.com/lady/gallery/8675 
ทส. ประชุมเตรียมความพรอมแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ พรอมเปดเมือง “ภูเก็ตแซนดบอกซ”  
(บานเมือง 22 มิถุนายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/239159 
ลําปางบุกยึดไมเถ่ือน ซุกซอนในบานและหองนอน รวบตัวหญิง 1 ราย อางเปนไมของอดีตสามีท่ีเสียชีวิต  
(เชียงใหมนิวส 22 มิถุนายน 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1696764/ 
ผูตรวจฯกระทรวงศึกษาธิการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและใหกําลังใจวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี   
(สยามรัฐ 22 มิถุนายน 2564) 
https://siamrath.co.th/n/255034 
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ทุกแก้วของคุณ เพ่ือโลกของเรา : กลอยตา ณ ถลาง ผช.กก.ผจก.ใหญ่สายงาน บริหารความย่ังยืนฯ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น, เสรี อนุพันธนันท์ 
กก.ผจก.บจก.บางจาก รีเทล และ อดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกันรณรงค์โครงการ “แก้วเพาะกล้า” มอบส่วนลดให้ลูกค้าท่ีนําแก้ว
อินทนิลใช้แล้วมามอบให้กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 



 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้กํากับของกระทรวงฯ ตามโมเดล “ภูเก็ตแซนด์ บอกซ์” ณ ห้องประชุม ชั้น 17 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ท่ีประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริง สถานการณ์ รวมถึงมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต และการกําหนดหลักเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อมสําหรับการลงพ้ืนท่ี
ติดตามความก้าวหน้าการเปิดเมืองภูเก็ตตามโมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในวันท่ี 25 มิถุนายน ท่ีจะถึงนี้ เพ่ือสํารวจความพร้อมของการเปิดพ้ืนท่ี
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ อย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนท่ีจะมีการนําร่องไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 

โอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้กําชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เร่งดําเนินการให้อุทยานแห่งชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และเขต
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าเขาพระแทว รวมถึงสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ําภูเก็ต ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus ของกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามข้อกําหนดของการเปิดเมืองภูเก็ต พร้อมท้ังกําหนดปริมาณการรองรับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนท่ีให้ชัดเจน เพ่ือลดความแออัดของพ้ืนท่ี และดูแลให้นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้บริการในพ้ืนท่ีได้รับความปลอดภัยตาม
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเต็มท่ี อีกท้ังขอให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อห้าม ข้อแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ทะเล พร้อมประสานไปยังสนามบินและโรงแรมทุกแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เพ่ือทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว และจัดวางป้ายประชาสัมพันธ์ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อไป 

 

 

 

 



 

 

 

 
เม่ือเวลา 06.00 น.วันท่ี 22 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง โดยการอํานวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักฯ นายเรวัตร เวียงทอง ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ลําปาง เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.20 ( แม่หวด) นําโดย นายสุรเชษฐ์ 
ม่ันคง เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ชุด นปพ.2 สปป.3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ
ถํ้าผาไท ตํารวจ กก.ตชด.33 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ.งาว ตํารวจ กก.4 บก.ปทส. และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.งาว ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บ้านหวด เข้า
ดําเนินการตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จํานวน 3 
หลงัตามท่ีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน 

ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้แยกกําลังกันเข้าตรวจสอบ หลังแรกท่ี บ้านขุนแม่หวด หมู่ท่ี 4 ต.บ้านหวด อ.งาว พบ น.ส.เพย เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าหน้าท่ีจึง
แสดงตัวขอเข้าตรวจค้น กระท่ังพบไม้แปรรูปเป็นปไม้ประดู่ ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอน 4 แผ่นเหลี่ยม และบริเวณหลังบ้านอีก 18 แผ่นเหลี่ยม รวม
ท้ังหมดจํานวน 22 แผ่นเหลี่ยม คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 49,700 บาท 

โดย น.ส.เพย อ้างว่าไม้ของกลางท้ังหมดเป็นของ อดีตสามีท่ีเสียชีวิตไปแล้วเม่ือ 7 ปี ก่อน หามาเก็บเพ่ือสร้างบ้าน และตนเองได้มาแต่งงานมีสามี
ใหม่ ไม้ดังกล่าวยังไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไร กระท่ังมาถูกจับกุม ซ่ึงในเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม้ท้ังหมดพบว่าเป็นไม้หวงห้ามยังสดและใหม่ ไม่ผ่าน
การเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือใช้มาก่อน เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจยึดอายัดของกลางและนําตัวผู้ต้องไปส่งดําเนินคดีท่ี สภ.งาว จังหวัดลําปางต่อไป โดยแจ้งข้อ
กล่าวหาว่า กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ฐาน”ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้มีไม้
หวงห้ามแปรรูปปริมาตรเกิน 0.20 ลบ.ม. ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี และ มาตรา 70 ฐาน ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด 
ซ่อนเร้น จําหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซ่ึงไม้หรือของป่าท่ีตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น 

นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีอีกชุด นําโดย นายวันชัย เกตุแก้ว นายอําเภองาว ยังได้เข้าตรวจสอบท่ีบ้านเหล่า ม.6 ต.บ้านโป่ง อ.งาว ผลการดําเนินงาน 
สามารถจับกุมตัว นายสุพจน์  บ้าน ม.6 ต.บ้านโป่ง พร้อมของกลางยาบ้า 6 เม็ด และนายแคะฟาม แซ่ลี บ้านเลขที่ 13/ส ม.4 ต.บ้านหวด พร้อม
อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จํานวน 1 กระบอก พร้อมลูกกระสุนปืน 4 นัด และวิทยุสื่อสาร จํานวน 2 เคร่ือง จึงได้ควบคุมตัวผู้กระทําผิดหมด 
พร้อมของกลางส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 



 
ท้ังนี้ หมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพราะมีการพัวพันท้ังลักลอบค้าไม้เถ่ือน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
อ่ืนๆ จึงทําให้ทุกคร้ังท่ีทางเจ้าหน้าท่ีนํากําลังบุกตรวจค้นจะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางทุกคร้ัง ซ่ึงจะได้นํามาตรการท่ีเข้มข้นมากข้ึน
ในการควบคุมพ้ืนท่ีชุมชนแห่งนี้ต่อไปเพ่ือไม่ให้สิ่งผิดกฎมายต่างๆระบาดมากย่ิงข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 64 ท่ีวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสังข์ศรี ตําบลบ้านซ่ง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายธฤติ ประสานสอน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและให้กําลังใจวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี โดยมีนายพูลศักด์ิ ศรีวรมย์ รอง
ผู้อํานวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ 

ด้านนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สนง.การอาชีวะศึกษา ได้มี
นโยบายท่ีจะขยายสถานศึกษาให้บริการท่ัวถึง ในเขตพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียน สถานศึกษาของ
สังกัด สนง.คณะกรรมการอาชีวะ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารท่ีมีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร ชินีมุกดาหาร ได้นําเสนอขอ
จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี ซ่ึงได้ดําเนินการขอจัดต้ังปี 2557 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันได้เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนต้ังแต่ปี 2559 ใน
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. อําเภอคําชะอีเป็นอําเภอใหญ่ อยู่บนเส้นทางติดต่อกับต่างประเทศ จําเป็นต้องผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถ และป้อนตลาดความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

ในส่วนของการจัดต้ัง และได้ดําเนินการเปิดทําการเรียนการสอนในขณะน้ี ซ่ึงนักศึกษาได้จบไปแล้วถึง 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2561, 2562 และ 
2563 รวมแล้วร่วม 100 คน แต่สิ่งท่ีเป็นข้อจํากัดในตอนนี้ก็คือว่า วิทยาลัยการอาชีพคําชะอี นั้นยังไม่ได้ประกาศจัดต้ังเป็นสถานศึกษาด้วยข้อจํากัด 
และปัญหาอุปสรรคในการไม่ได้รับอนุญาตให้นําท่ีดินสาธารณประโยชน์ ซ่ึงในท่ีดินสาธารณประโยชน์นั้น กระบวนการดําเนินการขอใช้ท่ีดินของ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรชินีมุกดาหาร โดยมอบหมายให้ท่านรองวุฒิศักด์ิ ได้ไปประสานดําเนินการตามขั้นตอนท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การประชาคม ไม่ว่าขอกําหนดแบบท่ีการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังทหาร ท้ังสํานักบริหารพ้ืนท่ี ท้ังกรมป่าไม้ ตอนนี้ได้ดําเนินการเสนอเรื่องไปยัง
สํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือให้ท่านได้พิจารณาอนุญาตให้เราใช้พ้ืนท่ี ซ่ึงต่อจากนี้ไปก็จะได้ขออนุญาต
ใช้ท่ีดินแปลงน้ี ให้เป็นท่ีราชการของวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี ถ้าหากเราสามารถท่ีจะได้รับอนุญาตใช้ท่ีดินแปลงน้ี ก็จะทําให้วิทยาลัยการอาชีพคํา
ชะอี เป็นสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะขนาดนี้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์มูลค่าร่วม 60 ล้านบาท ได้ลงมาท่ีวิทยาลัย
การอาชีพคําชะอีเรียบร้อย และสิ่งท่ีสําคัญย่ิงจะเป็นส่วนสนับสนุนจังหวัดมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีสามารถผลิตกําลังคนป้อนตลาดแรงงาน
ได้ต่อไป 

 

 



 
นายพูลศักด์ิ ศรีวรมย์ รองผู้อํานวยการ ปฎิบัติราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพคํา
ชะอี เกิดจากโครงการสํานักงานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการขยายสถานศึกษาอาชีวะศึกษระดับอําเภอ ซ่ึงในปี 2556 มีโครงการท่ี
จะขยายในประเทศไทย ประมาณ 7 แห่ง หนึ่งในนั้นก็คือ วิทยาลัยการอาชีพคําชะอี ซ่ึงได้เลือกพ้ืนท่ีแปลงป่าช้า บ้านโนนสังข์ศรี อําเภอคําชะอี 
เป็นพ้ืนท่ีจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ เนื่องจากในเขตอําเภอคําชะอี อําเภอหนองสูง อําเภอดงหลวง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรจํานวนมากที่มีความสนใจ
ใฝ่เรียนรู้มาก และเข้าศึกษาในระดับสูงข้ึน และประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน 

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี เปิดสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากําลัง และสาขาบัญชี ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนั้นยังเปิดสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับโรงเรียน สพฐ. โรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือต่อยอดด้านอาชีพให้กับสถานศึกษาในระดับ ประถม 
มัธยม ส่วนพ้ืนท่ีต้ังท่ีดินแปลงน้ีขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเรื่อง การขอใช้พ้ืนท่ี ซ่ึงมีปัญหามาในระยะ 7 ปี เนื่องจากการดําเนินการของ ป่าไม้ 
และท่ีดิน ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการย่ืนขอ และก็อยากให้จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการสนับสนุนให้มีท่ีเรียนของ สํานักงานการอาชีวะศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน 

ส่วนพ้ืนท่ีก่อสร้าง ทางชุมชนในพ้ืนท่ีได้มีการประชาคมกับพ่ีน้อง และก็ อบต.บ้านซ่ง รวมท้ังอําเภอคําชะอี และยินดีให้ใช้พ้ืนท่ีแปลงนี้ในการ
ก่อสร้าง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 65 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา โดยได้งบดําเนินการ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ประมาณ 70 – 80 % มีความพร้อมท่ีจะ
รองรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะมาเข้าเรียนในอนาคต 

อยากฝากถึงหน่วยงานท่ีจะดําเนินการให้การจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพคําชะอีนั้น ประสบความสําเร็จ และเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน ท่ีอยากจะให้บุตร
หลานของตนเอง ได้เรียนใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย มีอาชีพ มีรายได้ และก็ได้เรียนในระดับสูงข้ึน อยากให้จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการผลักดัน 
ส่งเสริมวิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ให้เสร็จสิ้นตามภารกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงวิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ได้เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2559 และได้สําเร็จไปแล้ว 3 รุ่น ประมาณ 100 คน โดยการอาศัยออกใบ รบ. จากวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงคือ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรา ชินี
มุกดาหาร ถ้าวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี ได้มีการจัดต้ังสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ก็จะมาเบ็ดเสร็จท่ีวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี คือ ออกใบ รบ. การ
บริหารจัดการบุคคล และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 

ด้านนางสาว ปาริตา รูปเหมาะ อายุ 17 ปี นักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับ ปวช. บ้านเลขท่ี 24 หมู่ 4 บ้านโพธ์ิศรี ตําบลบ้านซ่ง อําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ในความคิดของตนเอง มันใกล้บ้านดี และก็ช่วยประหยัดงบต่าง ๆ ในการค่าใช้จ่าย และที่บ้านมีรุ่นพ่ี 1 คน มาเรียนท่ีนี่
แล้วจบออกไปก็ได้ทํางานท่ีดี ส่วนเรื่องการประหยัดคือ การเดินทางมาโรงเรียนก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้พ่อแม่มาส่ง ส่วนอาหารตอนเท่ียงก็กลับไปทานท่ี
บ้าน แล้วตังค์ท่ีพ่อแม่ให้มาในตอนเช้า เหลือก็ได้เก็บออม หลังจากจบ ปวช.3 ก็จะเรียนต่อ ปวส. ต่อ เพ่ือให้ตําแหน่งงานม่ันคงข้ึนและดีข้ึน ส่วน
วิทยาลัยการอาชีพคําชะอีท่ีได้มาเปิดสอนท่ีนี่ดีมาก เพราะว่าเด็กท่ีนี่ก็มีเยอะ แล้วเราก็ไม่ได้เดินทางไกลไปเรียนถึงตัวเมือง 

สําหรับวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี เป็นโครงการขยายสถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับอําเภอ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในเครือข่ายของวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร โดยเปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม มีสาขาวิชาช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า ส่วนประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอน สาขาวิชาการบัญชี มีนักเรียนท้ังหมดจํานวน 211 คน 
และมีบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดจํานวน 14 คน 

 


