
สถิติการให
บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
ศูนย�ซ!อมสร
างเพ่ือชุมชน Fix it Center แบบถาวร ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 

“Fix it – จิตอาสา ช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบจากพายุฝน” ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางแก�ว 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด
านบริการ/รายการ จํานวน หมายเหตุ 

สาขาวิชายานยนต� 

 รถจักรยานยนต
 64  คัน  

 รถจักรยาน 9  คัน  

 เครื่องเรือ 1  เครื่อง  

 เครื่องยนต
 1  เครื่อง  

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�   

 โทรทัศน
 15  เครื่อง  

 ลําโพง 6  ตัว  

 เครื่องเล�น DVD 2  เครื่อง  

 Tuplat 1  เครื่อง  

 กล�องสัญญาณ 1  ตัว  

 นาฬิกา 3  เครื่อง  

 ตูดลําโพง 16  ตัว 4 ตัว/1 ชุด 

 วิทยุ 2  เครื่อง  

 เครื่องปริ้นเตอร
 1  เครื่อง  

 เครื่องขยาย 1  ตัว  

สาขาวิชาไฟฟ7ากําลัง   

 พัดลม 75  ตัว  

 ตู8เย็น 9  ตู8  

 เครื่องซักผ8า 13  เครื่อง  

 หม8อหุงข8าว 2  ใบ  

 เตารีด 8  ตัว  

 รถไฟฟCา 3  คัน  

 สว�าน 8  ตัว  

 ปDEมน้ํา 2  ตัว  

 หม8ออบ 5  เครื่อง  

 เปลี่ยน cut out 1  ชุด  

 



 

ด
านบริการ/รายการ จํานวน หมายเหตุ 

สาขาวิชาไฟฟ7ากําลัง 

 ไมโครเวฟ 2  เครื่อง  

 เครื่องบดอาหาร 3  เครื่อง  

 รวม 254  รายการ  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 จัดทําข8าวกล�อง พร8อมน้ําด่ืมแจก
ประชาชน 
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สถิติการให
บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
โครงการศูนย�ซ!อมสร
างเพ่ือชุมชน Fix it Center (Fix it – จิตอาสา)  

ณ องค1การบริหารส�วนตําบลบางแก�ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด
านบริการ/รายการ จํานวน หมายเหตุ 

สาขาวิชายานยนต� 

 รถจักรยานยนต
 108  คัน  

 เลื่อยไฟฟCา 1  เครื่อง  

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�   

 โทรทัศน
 6  เครื่อง  

 เครื่องเสียง/วิทยุ 8  ตัว  

สาขาวิชาไฟฟ7ากําลัง   

 พัดลม 34  ตัว  

 เครื่องซักผ8า 5  เครื่อง  

 หม8อหุงข8าว 2  ใบ  

 เครื่องสูบน้ํา 1 คัน  

 เครื่องปDLนอาหาร 3  เครื่อง  

 ไดร
เปMาผม 1  ตัว  

 ตู8อบ/เตาไฟฟCา 2  เครื่อง  

 รวม 171  รายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถิติการให
บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
โครงการศูนย�ซ!อมสร
างเพ่ือชุมชน Fix it Center (Fix it – จิตอาสา)  
ณ องค1การบริหารส�วนตําบลบางนางล่ี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด
านบริการ/รายการ จํานวน หมายเหตุ 

สาขาวิชายานยนต� 
 รถจักรยานยนต
 195  คัน  
 เครื่องตัดหญ8า 16  เครื่อง  
 รถจักรยาน 1  คัน  
 เครื่องพ�นยา 1  ตัว  
 เครื่องสูบน้ํา 2  ตัว  
 เครื่องฉีดยา 1  เครื่อง  
 เครื่องเรือรดน้ํา 2  เครื่อง  
 เลื่อยยนต
 2  ตัว  
 รวม 220  รายการ  

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�   
 โทรทัศน
 14  เครื่อง  
 กล�องรับสัญญาณ 2  เครื่อง  
 วิทยุ 2  เครื่อง  
 เครื่องเล�น DVD 1  เครื่อง  
 รวม 19  รายการ  

สาขาวิชาไฟฟ7ากําลัง   
 พัดลม 55  ตัว  
 ไมโครเวฟ 6  เครื่อง  
 มอเตอร
เจีย 1  ตัว  
 ตู8เชื่อม 1  เครื่อง  
 หินเจียร 2  ตัว  
 เครื่องปDLน 5  เครื่อง  
 เครื่องอOอก 1  เครื่อง  
 กาน้ําร8อน/กระติกน้ําร8อน 2  ตัว  
 พัดลมไอน้ํา 1  ตัว  
 ปDEมฉีดล8างรถ 1  ตัว  
 เตารีด 1  ตัว  
 กล8องวงจรปPด 1  ตัว  



 

ด
านบริการ/รายการ จํานวน หมายเหตุ 

สาขาวิชาไฟฟ7ากําลัง 

 หม8อหุงข8าว 9  ใบ  

 ปDEมน้ํา 3  ตัว  

 สว�าน 1  ตัว  

 เตาอบ 1  เครื่อง  

 รวม  91  รายการ  

 รวมท้ังส้ิน 330  รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถิติการให
บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
ศูนย�ซ!อมสร
างเพ่ือชุมชน Fix it Center แบบถาวร ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 

“Fix it Center เฉลิมพระเกียรติ”  

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด
านบริการ/รายการ จํานวน หมายเหตุ 

สาขาวิชายานยนต� 

 รถจักรยานยนต
 184 คัน  

 รถจักรยาน 1 คัน  

 รวม 185 รายการ  

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�   

 หม8อหุงข8าวดิจิตอล 1 เครื่อง  

 เครื่องเสียง/วิทยุ 2 เครื่อง  

 รวม 3 รายการ  

สาขาวิชาไฟฟ7ากําลัง   

 พัดลม 6 ตัว  

 รวม 6 รายการ  

 รวมท้ังส้ิน 194 รายการ  
 
 


