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วิทยาลัยอาชีวิทยาลัยอาชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีวศึกษาสุราษฎรธานีวศึกษาสุราษฎรธานี   
 

   

   

   

   

   

   

   

   
งานงานงานศูนยศูนยศูนยขอมลูสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือขอมลูสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือขอมลูสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ   

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 



  

คํานํา 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2552 น้ี  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําขึ้นโดยรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ไดแก  ขอมูลทั่วไป , ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ขอมูลบุคลากร , ขอมูล
งบประมาณและการเงิน , ขอมูลครุภัณฑ , ขอมูลตลาดแรงงาน , ขอมูลอาคารสถานที่ และเกียรติประวัติ

และผลงานดีเดน  ซ่ึงมีความสําคัญและมีประโยชนที่จะนําไปประกอบการบริหารการจัดการทําแผนพัฒนา
ดานตาง ๆ ของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลนํามาจัดทําเอกสาร
ฉบับน้ี  หากทานมีขอเสนอแนะขอไดโปรดแจงใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศทราบดวย จักเปนพระคุณย่ิง 

 

 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

12  ตุลาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

สารบัญ 
   หนา 
คํานํา 

ขอมูลทั่วไป  1 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  1 
 ปรัชญาการอาชีวศึกษา  ปรัชญาสถานศึกษา  2  

 ประวัติสถานศกึษา  3 
 การจัดการศกึษาของสถานศึกษา  4 
 ผูบริหารสถานศึกษา  7  
 โครงสรางการบริหารสถานศกึษา  8  
 รายนามผูบรหิารสถานศึกษา  9 
 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 10 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 11 

ขอมูลหลกัสตูรการเรียนการสอน 12 

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  ปการศึกษา 2552 12 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 15 

 จํานวนผูสมัครและรับไว  ปการศึกษา  2552 15 
 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับช้ันเรียนและหองเรียน 20 
 จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2551 23 
 จํานวนครู ตอ นักเรียน นักศกึษา ในปการศกึษา 2552 25 
 การมีงานทาํของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2550 (ภายใน 1 ป) 26 

ขอมูลบุคลากร            27 

 จํานวนบุคลากร ปการศกึษา 2552 จําแนกตามประเภท 27 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามคณุวุฒิทางการศกึษา 28 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทวิชา 29 

 รายละเอียดคุณวุฒิบุคลากรในสถานศกึษา ปการศกึษา 2552 30 

 

 



  

  หนา 

ขอมูลงบประมาณ 37  

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2552 จําแนกตามรายจาย 37 
 งบประมาณวัสดุฝกที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2552  38 

           จําแนกตามประเภทวิชา 

ขอมูลครุภัณฑ           39 

 ครุภัณฑที่จัดซ้ือ/จัดหา ในปงบประมาณ 2552 39 

ขอมูลตลาดแรงงาน          41 

 สถานประกอบการที่มีตาํแหนงงานวางในจังหวัดสุราษฎรธานี 41 
 ประจําปการศกึษา 2552 
 สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน ประจําปการศกึษา 2552 43 

ขอมูลอาคารสถานท่ี          48 

 สถานทีต่ั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 48 
 แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎรธานี 49 
 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 50 
 ภาพประกอบอาคารเรียนในวทิยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎรธานี 51 
 หมายเลขโทรศพัทภายใน วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 52 

เกียรติประวัตแิละผลงานดีเดน         54 

  เกียรติประวัติทีว่ิทยาลัยไดรับ ประจําป 2551 54 
   ผลงานดีเดนของครู และนักเรียน นักศกึษา ประจําป 2551 55 

 
 

 

 

 

 



  

สารบัญแผนภูมิ 

   หนา 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว ระดับ ปวช. 19 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว ระดับ ปวส. 19 

แผนภูมิสรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2552 22 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2551 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

“มุงเนนคุณธรรม   นอมนําวิชา   จัดการอาชีวศึกษา   พัฒนาทองถิ่น” 

 

 

 

 

พันธกิจ 

 

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู  

 ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถปฏิบัติไดจริง 

 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และสามารถ 

 ประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ 

2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งใน 

 ระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

3.  พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน 

 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 



  

 
 

 
“รูจริง     ทําได     เขาใจชีวิต” 

 

 

 

 

 “วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย” 

วิชาดี  การหม่ันศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียน หองสมุด จากครู 
อาจารยนอกสถานศึกษา  และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขา 
วิชาที่เลือกเรียน และความรูที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพและแหลง 
วิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรูที่ 
เกี่ยวของในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต 

มีทักษะ  การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรยีนจนสามารถประกอบ 

อาชีพไดและหม่ันศึกษาฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอ่ืนๆ ที่จําเปนใน 

การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 

ใฝธรรมะ การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการ 

ดํารงชีวิตและการอยูรวมกันอยางปกติสุข 

สามัคคี  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกนัสราง 

ช่ือเสียงมาสูสถานศกึษาอันเปนที่รักย่ิง 

มีวินัย  การเช่ือฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตาม 

ระเบียบของสถานศกึษารูบทบาทและหนาทีข่องนักเรียน นักศึกษา 

ประพฤติปฏิบัตตินในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม 

 

ปรัชญาการอาชวีศึกษา 

ปรัชญาสถานศึกษา 



  

 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเส้ือผาสุราษฎรธานี” โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 10 
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ันประถมศึกษา    ปที่ 4 
ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน)  โดยนางสาวชุลี    อาตมะมิตร 
เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

ครูแผว พรหมสวัสด์ิ และครูกฤษณ บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน   80.3 
ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองช้ัน และยายมาเรียนในวันที่ 6 

พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเส้ือผาจนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปล่ียน
หลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรีเรียน  2 ป และเปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียน
การชางสตรีสุราษฎรธานี” 

พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซ้ือที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 เปล่ียนช่ือเปน 
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษา

สุราษฎรธานี จัดตั้งเปน“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1  และวิทยาเขต 2” 

1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมช่ือวา“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี”         
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร  1 งาน  80.3 ตารางวา 

ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี     

ตั้งอยูที่  456/3  ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  รหัสไปรษณีย 84000  

โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499  โทรสาร 0-7727-2631  

เว็บไซต 0www.svc.ac.th   อีเมล : svcsurat@yahoo.co.th 
 
 
 

 
 
 

ประวตัิสถานศกึษา 



  

 
 

 

พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ันประถมศึกษาปที ่4 เรียนวิชาชีพ 
พ.ศ.2491 เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี 
พ.ศ.2494 เปดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2502 เปดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2504 เปดสอนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 สายอาชีพ 
พ.ศ.2506 โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ จาก

องคการยูนิเซฟ  รุนที ่2  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพ   แผนกผาและเครื่อง

แตงกาย, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร และศิลปหัตถกรรม  เวลาเรียน 3 ป 
พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรงุใหมช้ัน ม.ศ.4 
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4,  ม.ศ.5,  ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกช้ันเปนรุนแรก 
พ.ศ.2516 เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ 

และคหกรรมศาสตรทัว่ไป 
พ.ศ.2519 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 
พ.ศ.2520 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และคหกรรมศาสตร

ทั่วไป และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
พ.ศ.2524 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่3 
พ.ศ.2525 เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ.2526 เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต 
พ.ศ.2527 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบญัชี 

เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี   โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปที ่5,6 จากโรงเรียนสามัญ 

พ.ศ.2528 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตรทัว่ไป 

พ.ศ.2530 เปล่ียนหลักสูตร ปวช.2524 เปน ปวช.2530 โดยเปดสอนปละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ 
ปวท. สาขาคหกรรมศาสตรทัว่ไป 

พ.ศ.2532 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธรุกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 

การจัดการของสถานศึกษา 



  

พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน 
พ.ศ.2534 เปล่ียนหลักสูตร ปวท. สาขาธรุกิจบริการเปนสาขาธรุกิจโรงแรม 
พ.ศ.2537 เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การบญัชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรยีน) 
พ.ศ.2538 ใชหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ.2538 
 ระดับ ปวช. มีสาขาวิชาและกลุมวิชาเพิ่มจากที่มีอยูเดิม คือ 
 

ระบบปกต ิ

สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว กลุมวิชาธรุกิจทองเท่ียว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุมวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป กลุมวิชาวจิิตรศิลป 

 
ระบบทวิภาค ี

สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว กลุมวิชาธรุกิจโรงแรม 

 
ระดับ ปวส. 

เปดรับผูจบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538  สาขาการบัญชี 
คอมพิวเตอรธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวชิาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาค)ี เพิ่ม 2 สาขา  
ไดแก  สาขาวิชาพณิชยการ  กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก  และ สาขาวิชาหนังสือพิมพและ
ส่ิงพิมพ กลุมวชิาธุรกิจส่ิงพิมพ 

พ.ศ.2540 ใชหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศกัราช 2540 เปดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน 

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
พ.ศ.2542 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวภิาค ีกลุมวิชาธรุกิจอาหาร และปดสอนระดับ ปวส. ระบบ

ทวิภาค ีสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
พ.ศ.2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาค ีสาขาวิชาธุรกิจ

โรงแรม 
พ.ศ.2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก

ผูสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 
พ.ศ.2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา     

คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และศิลปกรรม 
พ.ศ.2546 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545  (ปรับปรุง 2546)   

ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม 



  

 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  ประเภท 
วิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

พ.ศ.2548 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
สาขางานธุรกจิคาปลีก(ท็อปซุปเปอรมารเกต็) 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว  สาขาวิชาการสปาและความงาม 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการเลขานุการ  และสาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
-   เปดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทียบโอนความรู

และประสบการณ    
    -  รับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวิชาการตลาด  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวชิาการจัดการธรุกิจคาปลีก  

และสาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 
    -  รับผูสําเร็จการศกึษาจาก ม.6  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวิชาการตลาด  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม 

พ.ศ.2549 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม  

สาขาวิชาวิจิตรศิลป  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

พ.ศ.2551 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาศิลปกรรม  สาขาวิชา 
คอมพิวเตอรกราฟก 

พ.ศ.2552 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชา 
ออกแบบเส้ือผา 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระบบทวิภาค ี

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ทองที่ยว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

 



  

โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎรธาน ี
 

 

 
 
 

นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

     
 
 

  

 นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา                            นายสุทธิพัฒน  อมรกุล  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ      รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 
              ฝายบริหารทรัพยากร                        ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 

 

 
 
 นางสาวสีดา  ขํากลิ่น             นางจิราวรรณ  นวลรอด 
         รองผูอํานวยการวทิยาลัยฯ                        รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 
       ฝายแผนงานและความรวมมือ                    ฝายวิชาการ 

 
 



  

โครงสรางการบรหิารสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ผูอํานวยการวิทยาลัย

นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร 

นางสาวสุณี  พงศยี่หลา 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

นางศรีไพร  ภาราทอง 

หัวหนางานบุคลากร 

นางปญจวรรณ  ออนหวาน 

หัวหนางานการเงิน 

นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหนางานการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา 

หัวหนางานพัสดุ 

นางชฎาภรณ  เฟองฟุง 

ฝายพัฒนากิจการฯ

นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 

ฝายวิชาการ

นางจิราวรรณ  นวลรอด 

ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

หัวหนางานปกครอง

นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท 

หัวหนางานกิจกรรมฯ 

นางนฤมล  แยมศรี 

หัวหนางานแนะแนวฯ 

นางนงลักษณ  เรียบรอย 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 

นายโชคชัย  จุลภักด์ิ 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ  ภูทอง 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางมาลี  วองเกษฎา 

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

นางชะอุม  ปญญานันท 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุนทรี  แขงขัน 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

นางนฤมล  แยมศรี 
แผนกวิชาการบัญชี

นายสมจิต  แขงขัน 
แผนกวิชาการเลขานุการ

นางจันทนา  ทวีชาติ 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

นางปยะพร  เข็มขาว 
แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางสุภาภรณ  กอวนิช 

แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

นายกําชัย  ณ พัทลุง 

หัวหนางานทะเบียน 

นางจริยา  มณีโรจน 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นางสาวนงลักษณ  ทองอํ่า 

หัวหนางานความรวมมือ

นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

นางจารุวรรณ  อมรกุล 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

นางธนภร  ฤทธิเกษม 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 

นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหนางานสวัสดิการฯ 

นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 

นางณัฐกาญจน  ผลผลา 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

นางอุบล  เบญจพงศ 

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นางสาวธนิตา  อาจหาญ 

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางเบญจมาศ  ชวยดํารงค 

หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 

นายธีรพล  ทองเพชร 

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ

นายแสนดี  เบญจพงศ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร 
แผนกวิชาออกแบบ 
นายพรสฤษดิ ์ วีแกว 

แผนกวิชาสปาและความงาม 
นางสาวสาธินี  ตออาวุธ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป

นายธนาวุฒิ  กลาเวช 



  

 
 

 
 

พ.ศ.2482 - พ.ศ.2482 นางสาวชุลี อาตมะมิตร ครูใหญ 

พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486 นางสาวสุภร บุญยประภัศศร ครูใหญ 

พ.ศ.2486 - พ.ศ.2490 นางเรวดี วัชรเนตร ครูใหญ 

พ.ศ.2490 - พ.ศ.2493 นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ ครูใหญ 

พ.ศ.2493 - พ.ศ.2496 นางสาวประธาน วุฒิวงศ ครูใหญ 

พ.ศ.2496 - พ.ศ.2506 นางถนอม จันทรศิริ ครูใหญ 

พ.ศ.2506 - พ.ศ.2515 นางสาวละออง จินตประชา อาจารยใหญ 

พ.ศ.2515 - พ.ศ.2517 นางสาวสายหยุด มีวาสนา อาจารยใหญ 

พ.ศ.2517 - พ.ศ.2519 นางสาวประไพ สุรทิณฑ อาจารยใหญ 

พ.ศ.2519 - พ.ศ.2521 นายสุทธิชัย โลหสุวรรณ ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2521 - พ.ศ.2522 นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2522 - พ.ศ.2523 นายประมุข ครรภาฉาย ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2523 - พ.ศ.2526 นางสาวประไพ สุรทิณฑ ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2526 - พ.ศ.2529 นางสาวประไพ สิทธิวงศ ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2529 - พ.ศ.2536 นางสาวรัตนา รัตนโกมล ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2536 - พ.ศ.2543 นางสมจิตต กะระณา ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547 นางพรพัช กะระณา ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2550 นางรอยพิมพใจ เพชรกุล ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2550 – ปจจุบัน นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ ผูอํานวยการ 

 

รายนามผูบริหารสถานศึกษา 



  

 

 

 
 

1.   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ 

2.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร   รองประธานกรรมการ 

3.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

4.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

5.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ  รองประธานกรรมการ 

6.   นางจีรพรรณ โยธาปาน กรรมการ 

7.   นางอุบล เบญจพงศ กรรมการ 

8.   นางจารุวรรณ อมรกุล กรรมการ 

9.   นางเสาวณีย ไกรนุกูล กรรมการ 

10. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล กรรมการ 

11. นายโชคชัย จุลภักด์ิ กรรมการ 

12. นายสมจิต แขงขัน กรรมการ 

13. นายกําชัย ณ พัทลุง กรรมการ 

14. นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ กรรมการ 

15. นางชฎาภรณ เฟองฟุง กรรมการ 

16. นายแสนดี เบญจพงศ กรรมการ 

17. นางศรีไพร ภาราทอง กรรมการและเลขานุการ 

18. นางนงลักษณ เรียบรอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 



  

 

 
 

 

1.  นายธานี เทือกสุบรรณ  ประธานกรรมการ 

2.  นายเชาวพงศ ฐิติสวัสด์ิ   รองประธานกรรมการ 

3.  นายจตุพร วัชรานาถ กรรมการ 

4.  นายวรายุทธ พัฒนาศิริลักษณ กรรมการ 

5.  นายจุมพล ไลยโฆษิต กรรมการ 

6.  นายเฉลิมชัย ปญจคุณาธร กรรมการ 

7.  นางเพ็ญจันทร ชูพงศ กรรมการ 

8.  นางนันทนา บุญรม กรรมการ 

9.  นายนันธนชัย เทพเจริญ กรรมการ 

10. นางสุภางค ชัยสิทธิ์ กรรมการ 

11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 



  

 
 

 

 

หลักสูตรท่ีเปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  

   (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป  

 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 สาขางานตัดเย็บเส้ือผา 
 สาขางานออกแบบเส้ือผา 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
    สาขางานคหกรรมการผลิต 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาพณิชยการ 
    สาขางานการบัญชี 
    สาขางานการขาย 
    สาขางานการเลขานุการ 
    สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 
    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
    สาขางานการโรงแรม 
    สาขางานการโรงแรม (ทวิภาค)ี 
  
 
 
 

หลักสูตรการเรียนการสอน 



  

 1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาศิลปกรรม 
    สาขางานวิจิตรศิลป 
    สาขางานการออกแบบ 
    สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป   
    รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   มีสาขาวิชาดังนี้ 

   2.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

   2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาการบัญชี 
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
    สาขาวิชาการตลาด 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ทวิภาคี) 
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

   2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
    สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
     สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) 
     สาขาวิชาการสปาและความงาม 

   2.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
 
 
 
 
 



  

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  หลักสูตร 2 ป  
 รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้ 

   3.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   3.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
    สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 
    สาขาวิชาสปาและความงาม 

   3.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

4. หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
     (ปวส.)  รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6    
    มีสาขาวิชาดังนี้ 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 
 จํานวนผูมาสมัครและรับไว  ปการศึกษา 2552 

ระดับ ปวช. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปวช.(ปกติ)      
คหกรรม      

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย      

   สาขางานตัดเย็บเส้ือผา 40 - 13 1 21 

   สาขางานออกแบบเส้ือผา 40 6 25 3 22 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      

   สาขางานอาหารและโภชนาการ 120 16 128 16 104 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร      

   สาขางานคหกรรมการผลิต 80 1 22 5 59 

รวมคหกรรม 280 23 188 25 206 

พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพณิชยการ      
   สาขางานการบัญชี 160 5 343 2 211 

   สาขางานการขาย 80 10 118 1 89 

   สาขางานการเลขานุการ 80 2 91 2 85 

   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 80 64 359 26 154 

รวมพาณิชยกรรม 400 81 911 31 539 

 
 

นักเรียน นักศกึษา 



  

ระดับ ปวช. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว      

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว      
   สาขางานการโรงแรม 80 18 230 12 117 

รวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 80 18 230 12 117 

ศิลปกรรม      
สาขาวิชาศิลปกรรม      
   สาขางานวิจิตรศิลป 40 36 25 25 14 

   สาขางานการออกแบบ 40 8 41 8 32 

   สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 40 61 63 17 30 

รวมศิลปกรรม 120 105 129 50 76 

ปวช.(ทวิภาคี)      
พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพณิชยการ      
   สาขางานธุรกิจคาปลีก 120 4 26 3 23 

รวมพาณิชยกรรม 120 4 26 3 23 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว      
   สาขางานการโรงแรม 40 13 75 6 42 

รวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 40 13 75 6 42 

รวม 1,040 244 1,559 127 1,003 

 
 
 
 
 
 
 



  

ระดับ ปวส. 
  

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวส.(ปกติ)      
คหกรรม      
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 20 2 10 1 10 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 6 31 5 21 

สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร 20 - 10 - 6 

รวมคหกรรม 80 8 51 6 37 

บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการบัญชี 120 2 158 1 132 

สาขาวิชาการตลาด 40 - 57 1 44 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 40 - 45 - 35 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 10 57 3 33 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 - 18 - 13 

รวมบริหารธุรกิจ 270 12 335 5 257 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 - 22 - 18 

รวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 40 - 22 - 18 

ศิลปกรรม      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 20 3 12 1 7 

รวมศิลปกรรม 20 3 12 1 7 

ปวส.(ม.6)      

บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 5 24 6 25 

รวมบริหารธุรกิจ 40 5 24 6 25 

 
 



  

ระดับ ปวส. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปวส.(ม.6)      

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 30 1 14 1 11 

สาขาวิชาการจัดการธรุกิจทองเท่ียว 40 - 2 - 2 

สาขาวิชาการสปาและความงาม 20 - 2 - - 

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 90 1 18 1 13 

ศิลปกรรม      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 20 6 9 6 6 

รวมศิลปกรรม 20 6 9 6 6 

ปวส. (ทวิภาคี)      
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 40 - - - - 
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจคาปลีก 15 1 13 1 12 

รวมบริหารธุรกิจ 55 1 13 1 12 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 3 50 1 39 

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 40 3 50 1 39 

รวม ปวส. 655 39 534 27 414 

รวมท้ังหมด 1,695 283 2,093 154 1,417 

 
ขอมูล  ณ  วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 



  

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว  ระดับ ปวช. 

 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว  ระดับ ปวส. 
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 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวชิา ระดับช้ันเรียน และหองเรียน 
 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. 
ระบบปกต ิ             
คหกรรม             
 - ผาและเคร่ืองแตงกาย 1 22 1 14 1 22 1 11 1 1 5 70 

 - ออกแบบเสื้อผา 1 25 - - - - - - - - 1 25 

 - อาหารและโภชนาการ 3 125 3 86 3 80 1 26 1 25 11 342 

 - คหกรรมท่ัวไป 2 62 2 53 2 48 1 6 1 6 8 175 

รวม 7 234 6 153 6 150 3 43 3 32 25 612 

พาณิชยกรรม/ 
บริหารธุรกิจ 

            

 - การบัญชี 5 211 5 185 4 143 3 130 2 79 19 748 

 - การขาย/การตลาด 2 90 2 59 2 58 1 46 1 31 8 284 

 - การเลขานุการ/ 
การจัดการท่ัวไป 

2 87 2 62 2 60 1 35 1 24 8 268 

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 177 3 120 1 39 1 38 1 32 10 406 

 - การจัดการโลจิสติกส - - - - - - 1 16 1 15 2 31 

รวม 13 565 12 426 9 300 7 265 6 181 47 1,737 

ศิลปกรรม             
 - วิจิตรศิลป 1 41 1 13 1 16 - - - - 3 70 

 - การออกแบบ 1 44 1 25 1 22 - - - - 3 91 

 - คอมพิวเตอรกราฟก 1 49 1 31 - - 2 20 1 17 5 117 

รวม 3 134 3 69 2 38 2 20 1 17 11 278 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             
 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

3 131 3 101 2 77 1 23 1 19 10 351 

รวม 3 131 3 101 2 77 1 23 1 19 10 351 

ระบบทวิภาค ี             
พาณิชยกรรม/ 
บริหารธุรกิจ 

            

 - ธุรกิจคาปลีก/ 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 

1 26 1 27 1 29 1 13 1 2 5 97 

รวม 1 26 1 27 1 29 1 13 1 2 5 97 

 
 



  

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว             
 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

1 46 1 31 1 28 1 36 1 22 5 163 

 - การสปาและความงาม - - - - - - - - - - - - 

รวม 1 46 1 31 1 28 1 36 1 22 5 163 

ม.6             
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ             
 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 29 1 26 2 55 

รวม - - - - - - 1 29 1 26 2 55 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             
 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

- - - - - - 1 13 1 21 2 34 

รวม - - - - - - 1 13 1 21 2 34 

รวมท้ังส้ิน 28 1,136 26 807 21 622 17 442 15 320 107 3,327 

ที่มา  :  งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2552 
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ศิลปกรรม

แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปการศึกษา 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  หนวย : คน  

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 537 75 612 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,373 516 1,889 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 414 134 548 

ศิลปกรรม 241 37 278 

รวม 2,565 762 3,327 

 
 
 



  

 จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551ตามระดบัและประเภทวิชา 
 

ปวช. ปวส. รวม 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แรก 

เขา 
สอบ 
ได 

รอยละ 
แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 
แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 

คหกรรม          

- ผาและเคร่ืองแตงกาย 17 16 94.12 15 13 86.67 32 29 90.63 

- อาหารและโภชนาการ 72 63 87.50 21 21 100.00 93 84 90.33 

- คหกรรมท่ัวไป 34 28 82.36 18 15 83.34 52 43 82.70 

รวม 123 107 87.00 54 49 90.74 177 156 88.14 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ          

- การบัญชี 149 135 90.61 104 102 98.08 253 237 93.68 

- การขาย / การตลาด    66 51 77.28 44 39 88.64 110 90 81.82 

- การเลขานุการ 67 54 80.60 33 33 100.00 100 87 87.00 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 40 42 95.00 54 52 96.30 94 94 100.00 

- การจัดการโลจิสติกส - - - 29 27 93.11 29 27 93.11 

รวม 322 282 87.58 264 253 95.84 586 535 91.30 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว          
- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 73 70 95.89 59 58 98.31 132 128 96.97 

รวม 73 70 95.89 59 58 98.31 132 128 96.97 

ศิลปกรรม          

- วิจิตรศิลป 16 12 75.00 - - - 16 12 75.00 

- การออกแบบ 33 18 54.55 - - - 33 18 54.55 

- คอมพิวเตอรกราฟก - - - 16 10 62.50 16 10 62.50 

รวม 49 30 61.23 16 10 62.50 65 40 61.54 

ระบบทวิภาค ี          

-  ธุรกิจคาปลีก/การจัดการธุรกิจ   

คาปลีก 
23 18 78.26 4 3 75.00 27 21 77.78 

- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 34 26 76.47 19 18 94.74 53 44 83.02 

- การสปาและความงาม - - - 8 5 62.50 8 5 62.50 

รวม 57 44 77.20 31 26 83.87 88 70 79.55 

รวมทั้งหมด 624 533 85.42 424 396 93.40 1,048 929 88.65 

ที่มา :  งานทะเบียน 30 เมษายน 2552 
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แผนภูมิจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนวย : คน 

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 107 49 156 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 300 256 556 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 96 81 177 

ศิลปกรรม 30 10 40 

รวม 533 396 929 

 

 

 



  

สามัญ
สัมพันธ 1 : 

ศลิปกรรม 1
 : 39

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 1

คหกรรม 1 : 30
พาณิชยกรรม

 1 : 57

 จํานวนครู ตอนักเรียน นักศึกษา ในปการศึกษา 2552   
 

ประเภทวิชา 
ครู 

ประจํา 
พนักงาน 

ราชการ 

ครู 

พิเศษสอน 

จํานวน 
นร.  นศ. 

อัตราสวน 
ครู : นักเรียน 

คหกรรม 16 1 3 612 1 : 30 

พาณิชยกรรม 29 2 3 1,889 1 : 57 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 4 - 2 548 1 : 91 

ศิลปกรรม 5 - 2 278 1 : 39 

สามัญสัมพันธ 16 2 11 3,327 1 : 114 

รวม 70 5 21 3,327 1 : 34 

 

 

 
 
อัตราสวน ครู : นักเรียน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2550  (ภายใน 1 ป)  

หนวย : คน 

ระดับ / ประเภทวิชา 
มีงานทํา 
(รอยละ) 

ศึกษาตอ 
(รอยละ) 

ติดตามไมได 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

ปวช. 22 359 7 388 

 (5.67) (92.53) (1.81)  

คหกรรม 2 87 5 94 

 (2.13) (92.56) (5.32)  

พาณิชยกรรม 7 179 2 188 

 (3.73) (95.22) (1.07)  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 7 64 - 71 

 (9.86) (90.14) -  

ศิลปกรรม 6 29 - 35 

 (17.15) (82.86) -  

ปวส. 45 360 17 422 

 (10.67) (85.30) (4.03)  

คหกรรม 8 43 - 51 

 (15.69) (84.32) -  

พาณิชยกรรม 28 231 17 276 

 (10.15) (83.70) (6.16)  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 70 - 73 

 (4.11) (95.89) -  

ศิลปกรรม 6 16 - 22 

 (27.28) (72.73) -  

รวม 67  
(8.28) 

719  
(88.77) 

24  
(2.97) 

810 

 

 
 
 
 
 
 



  

ลูกจางประจํา 
9 

ครูพิเศษสอน 
20 

ขาราชการครู 
     72 

 
 
 

 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด ปการศึกษา 2552  จําแนกตามประเภท 

 

 
 

อัตรากําลัง 
ประเภทบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
หมายเหต ุ

ผูบริหาร 1 4 5  

ขาราชการคร ู 15 57 72 มาชวย 7 คน 

บุคลากรทางการศึกษา - 2 2  

พนักงานราชการ 1 5 6  

ครูพิเศษสอน 3 17 20  

ลูกจางประจํา 6 3 9  

ลูกจางช่ัวคราว 3 27 30  

รวม 29 115 144  

 
 

ผูบริหาร 
5 

ลูกจางช่ัวคราว 
30 

พนักงานราชการ 
5 

บุคลากรทางการศึกษา 
2 

บุคลากร 



  

ปริญญาโท   
41 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
24 

จํานวนบุคลากร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 

 
 

 

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี < ป.ตรี 

รวม 

ผูบริหาร - 5 - - 5 

ขาราชการคร ู - 31 41 - 72 

บุคลากรทางการศึกษา - - 2 - 2 

พนักงานราชการ - 1 5 - 6 

ครูพิเศษสอน - 4 16 - 20 

ลูกจางประจํา - - -  9 9 

ลูกจางช่ัวคราว - - 15 15 30 

รวม - 41 79 24 144 

 

 

 

ปริญญาตรี 
79 



  

 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภทวิชา 

 

 

 

           
 

 หนวย : คน 
ครูประจํา พนักงานราชการ ครูพเิศษสอน 

ประเภทวิชา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม หมายเหต ุ

คหกรรม         
ผาและเคร่ืองแตงกาย - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 
อาหารและโภชนาการ - 5 - 1 - 1 7  
คหกรรมท่ัวไป - 4 - - - 2 6 มาชวย 1 คน 

รวม - 16 - 1 - 3 20  
พาณิชยกรรม         
การบัญช ี 1 9 - - - - 10 มาชวย 1 คน 
การเลขานุการ - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 
การตลาด - 4 - - - 1 5  
คอมพิวเตอรธุรกิจ 2 3 1 1 - 2 9  
การจัดการโลจิสติกส - 3 - - - - 3  

รวม 3 26 1 1 - 3 34  
อุตสาหกรรมทองเท่ียว         

การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ - 5 - - - 1 6 มาชวย 2 คน 
การสปาและความงาม - - - - - 1 1  

รวม - 5 - - - 2 7  
ศิลปกรรม         
วิจิตรศิลป 3 - - - - - 3  
ออกแบบ 1 1 - - 1 1 4  

รวม 4 1 - - 1 1 7  
สามัญสมัพันธ 7 9 - 2 2 4 24 มาชวย 1 คน 
สัมพันธธุรกิจ 1 - - 1 - 4 6  

รวม 8 9 - 3 2 8 30  

15 57 1 5 3 17 98  
รวมท้ังหมด 

72 6 20 98  

คหกรรม  
20 

ศิลปกรรม  
8 

พาณิชยกรรม  
34 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
6 

สามัญสัมพันธ 
24 

สัมพันธธุรกิจ 
6 



  

คุณวุฒิบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552 

 ฝายบริหาร 

 1. ผูอํานวยการวิทยาลัย   นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ 
      ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)    

 2. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา 
     ฝายบริหารทรัพยากร   ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 3. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 

     ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ค.บ. (ศิลปศึกษา)    ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
      ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ)   ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
      ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 4. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

     ฝายแผนงานและความรวมมือ  คบ.(คหกรรมศาสตร)  MAT.H.E (วิธีสอนคหกรรม) 

 5. รองผูอํานวยการวิทยาลัย   นางจิราวรรณ  นวลรอด 
     ฝายวิชาการ    คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

 ฝายปฏิบัติการสอน 

 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
 1. นางชะอุม  ปญญานันท   กศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย)  หัวหนาแผนก 

 2. นางสาวณัฐนีย  ดนูนาถ   คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
 3. นางนิ่มนวล   จงทอง   คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
      คอ.ม. (ครุศาสตรเทคโนโลยี) 

4. นางสาวศุลีพงษ  ชํานาญเนตร  คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย)    
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)    

 5. นางสาวจิระพันธ  เกียรติพันธ  คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
 6. นางสุวิมล  ศรีแสง   ค.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
 7. นางสาวจุรีวรรณ   รัฐการโกวิบูลย  คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) มาชวยราชการจาก วอศ.นครศรีฯ 

 

 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 1. นางสุนทรี  แขงขัน                       คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)   หัวหนาแผนก 
      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

           2. นางมาลี  วองเกษฎา                         ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 



  

      3. นางสาวเพ็ญพร  พันธุนะ   ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
          4. นางสาวศุภนา  เฉลิมพงศ     คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
          5. นางสาวกัญฐิภา  ศุภลักษณ                  คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
  
 แผนกวิชาคหกรรมท่ัวไป 
         1. นางนฤมล   แยมศรี   คศ.บ. (คหกรรมศาสตร)  หัวหนาแผนก 

คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) มาชวยราชการจาก วก.หลังสวน 
2.นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐสกุล              ค.บ. (คหกรรม)    

 3. นางวรรณวิมล   ฉวีบุญยาศิลป              ศษ.บ. (คหกรรม) 
         4. นางธนภร  ฤทธิเกษม                   ค.บ. (คหกรรม) 
          
        แผนกวิชาการบัญช ี
           1. นายสมจิต  แขงขัน                    บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  หัวหนาแผนก 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
          2. นางนิภา  สุขสง                             บธ.บ. (การบัญชี)    บช.ม. (การบัญชี) 
          3. นางนพรัตน  สุวรรณรัตน                ค.บ. (การบริหารโรงเรียน)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
          4. นางณัฐกาญจน  ผลผลา                   บธ.บ. (การบัญชี)  ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร) 

         5. นางจีรพรรณ  โยธาปาน                   บธ.บ. (การบัญชี)   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
          6. นางจีรนันท  ดาราสุริยงค                   บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
          7. นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม                 ค.บ. (คหกรรม)  กจ.ม. (การจัดการ) 
          8. นางจริยา มณีโรจน                           ศศ.บ (การจัดการท่ัวไป)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

           9. นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา             บธ.บ. (การบัญชี)  บธ.ม. (การบัญชี) 
      ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 10.นางวาสนา  วิเชียร     บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)   
 

          แผนกวิชาการเลขานุการ 
          1. นางจันทนา   ทวีชาติ   บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)   หัวหนาแผนก 
        2. นางศรีไพร  ภาราทอง               บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 

3. นางกุสุมา  ปลอดเปล่ียว   บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
4. นางอรทัย  เมืองแมน    บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานกุาร)  
5. นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ   บธ.บ. (การเลขานุการ) รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 

 6. นางจิตรา  วงศวรานุรักษ   บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)  
7. นางสุจวน  แขงขัน    บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)   

 



  

 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 1. นางปยะพร   เข็มขาว   บธ.บ. (การเลขานุการ)   หัวหนาแผนก 

รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)  
2. นางสาวธนิตา  อาจหาญ   ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
3. นางฤดี  เพชรมณี    ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 

 แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
 1. นางสุภาภรณ  กอวนิช   บธ.บ. (การตลาด)  บธ.ม. (การตลาด) หัวหนาแผนก 
 2. นางเบญจมาศ  ชวยดํารงค   บธ.บ. (การตลาด) 
 3. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต   บธ.บ. (การตลาด)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)    
 4. นางชลลดา  มีเพียร   บธ.บ. (การตลาด)  
 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1. นายกําชัย  ณ พัทลุง   กศ.บ. (ฟสิกส)   หัวหนาแผนก 
 2. นางชนานิศ  มีพฤกษ   บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 3. นางเสาวณีย  ไกรนุกูล   ปทส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 4. นายจักรกฤษณ   ภูทอง   บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  
วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5. นางดวงฤดี  เสนเรือง   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) มาชวยราชการจาก วท.ตรัง 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
แผนกวิชาการโรงแรม 

 1. นางสาวโศจิกานต  ปานดี   คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)   หัวหนาแผนก 

2. นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ  คศ.บ. (คหกรรมศาสตร)    
 3. นางปญจวรรณ  ออนหวาน   ศศ.บ. (รัฐศาสตร)   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 4. นางจิตลดา  ออมทรัพยสิน   บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) มาชวยราชการจาก วท.ระนอง 
      คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) 
 5. นางวราภรณ  เยาวแสง   บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
      มาชวยราชการจาก วก.เบตง 

 
 แผนกวิชาออกแบบ 
 1. นายพรสฤษฎ  วีแกว   ศษ.บ. (ศิลปกรรม)   หัวหนาแผนก 

 2. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ   ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 



  

 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
 1. นายธนาวุฒิ  กลาเวช   ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)    หัวหนาแผนก 
 2. นายโชคชัย  จุลภักด์ิ   ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย) 
 3. นายพฤติพงษ  วงศวรรณา   ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) มาชวยราชการจาก วช.ชุมพร 

 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

 1. นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร   กศ.บ. (พลศึกษา)  หัวหนาแผนก 
 2. นางอุบล  เบญจพงศ   กศ.บ. (สังคมศึกษา)  

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 3. นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ   วท.บ. (จิตวิทยา)   
 4. นายสมพร  สวัสดิรักษ   กศ.บ. (พลศึกษา) 
 5. นางนงลักษณ  เรียบรอย   ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) ศศ.ม. (การแนะแนว) 

6. นางจารุวรรณ  อมรกุล   ค.บ. (นาฏศิลป)  ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 7. นายสุวนัย  ทองสุข   วท.บ. (คณิตศาสตร) 
 8. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี  กศ.บ. (เคมี)   กศ.ม. (เคมี) 
 9. นายธีรพล  ทองเพชร   วท.บ. (เกษตรศาสตร)   นศ.บ. (นิเทศศาสตร), 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 
 10. นายอรรถวุฒิ  บุญทวี   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
 11. นางชฎาภรณ  เฟองฟุง   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 12. นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
 13. นายเสรี  จําเนียร   ศษ.บ. (คณิตศาสตร) 
 14. นายสามารถ  เนียมมุณี   ศษ.บ. (วิทย-คณิต) 
 15. นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  ค.บ. (วิทยาศาสตร) 
 16. นางกรองกาญจน  สรวงชู   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มาชวยราชการจาก วก.หวยยอด 
 
 แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 

1. นายแสนดี  เบญจพงศ   น.บ. (นิติศาสตร)  น.ม.(นิติศาสตร)  หัวหนาแผนก 

  
 13พนักงานราชการ 

 1. นางสุมนัส  คลายเพชร   ค.บ. (ภาษาไทย) 
 2. นางนพลักษณ  จุลภักด์ิ   ศศ.บ. (ภาษาไทย)   
 3. นางอรอนงค  แซล่ิม   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

 4. นางสาวศรีแพร  วิชัยดิษฐ   บธ.บ. (การตลาด) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 
 5. นางสาวสยุมพร  แซแต   กศ.บ.(การศึกษา) 
 6. นายจรุง  จัณมณี   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 



  

 14ครูพิเศษสอน 

 แผนกวิชาอาหารและโภชาการ 

1. นางสาวชนันณัตถ  พรหมหิตาทร  วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

1.  นางปยาภรณ  กั้นเกตุ   ค.บ. (คหกรรมศาสตร) 
 2.  นางรังสิมา  บุญมีชัย   ค.บ. (คหกรรมศาสตรท่ัวไป) 

 แผนกวิชาการขาย/การตลาด 

1. นางสาวธารวิมล  ใจตึง   บธ.บ.(การตลาด) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 1. นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 2. นางสุพัตรา  เมืองฤกษ   บธ.บ.(คอมพิวเตอร) 

แผนกวิชาการโรงแรม 

 1. นางสุภาภรณ  ราชจินดา   ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

แผนกวิชาสปาและความงาม 

 1. นางสาวสาธินี   ตออาวุธ   ศษ.บ.(สุขศึกษา) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) หัวหนาแผนก 

แผนกวิชาออกแบบ 

1. นายทันทวี  สถิรภิวงษ   บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 

2. นางสาวอมรรัตน  ชุมพินิจ   ศศ.บ.(ศิลปศาสตรออกแบบประยุกตศิลป)  

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

 1. นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.A. (ปรัชญา) 
2. นางสาววิลัยวรรณ  พรหมรักษ  วท.บ. (วิทยาศาสตร) 
3. นายศุภกิจ  ภูวรกิจ   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
4. นางสาวเนตรนภิศ  เดชสถิตย  ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 
5. นางสาวศิริรัตน  เลิศสนเมธากุล  ศศ.บ.(ปรัชญา) 
6. Mrs.Beatriec Leredh   B.A. in Education (English)  

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 
 1. นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป-การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

2. นางสาวสุพิชญา  รักแดง   บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

3. นางสาวอัญญาพร  เอี่ยมโสภณ  นบ.(นิติศาสตร) 
4. นางสาวเครือวัลย  วัฒนาทิพยธิรงค  บธ.บ.(การตลาด) 

  บุคลากรทางการศึกษา 
 1. นางสาวอุษา  จรูญผล   ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
 2. นางปราณีต  เนตรพุกกณะ   บธ.บ. (การบัญชี) 



  

  ลูกจางประจํา 
 คนงาน-นักการภารโรง     
 1. นายวิชัย  สาระทิพย   ประถมศึกษา 4 

 2. นางปรานอม  ทองคํา   ประถมศึกษา 6 

 3. นางกรรณิกา  นาคเสนา   มัธยมศึกษา 5 

 4. นางสุภาพร  จันทรชื่น   ประถมศึกษา 6 

 5. นายสุนทร   วิชัยดิษฐ   มัธยมศึกษา 3 

 6. นายชัยสิทธ์ิ   หมิกใจดี   ปวช.3 (ชางยนต) 
7. นายพนัส  สุรทิน    มัธยมศึกษา 3 

8. นายทวี  ทองคํา    ประถมศึกษา 4 

พนักงานขับรถยนต 

1. นายชูศักด์ิ  บุญพรอม   มัธยมศึกษา 3 

  ลูกจางชั่วคราว 
 1. นางกาญจนา  ไชยเทพ   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 2. นางสาวโสพิศ  พรมสาร   ปวส.การบัญชี 

 3. นางธัญดา  ทิพยนอย   ปวส.การบัญชี 

 4. นางสุนทรียา  ขนายนอย   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 5. นางศิริพร   พรศรี    บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 6. นางสาวเพ็ชรา   นิลย่ิงดี   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 
 7. นางจินตนา  อมรรัตนโสภาค  ปวส.การเลขานุการ 

 8. นางสาวคัทลียา   วัชณะสวัสด์ิ  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 9. นางสาวชีวรัตน  หีตนาแค   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 10. นางสาวอรพิณ  สละ   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 11. นางวิมลรัตน  พวงเพชร   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 12. นางสาวสุนิสา  รักษา   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 13. นางสาววนันชนก  อรรณพ   ปวส.การตลาด 
 14. นางสุจิตรา  บุญญสุวรรณ   ปวส.ผาและเคร่ืองแตงกาย 
  15. นางสาววนิดา   กุลจิตติภักดี  บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

 16. นางสาวพวงรัตน  เพชรรอด  คบ.(บรรณารักษศาสตร) 

 17. นางวิไลภรณ  ฮะทะโชติ   บธ.บ.(การจัดการบริหารธุรกิจ) 

 18. นางสาวรัชนีกร  บาง   ปวส.การโรงแรมและบริการ 

 19. นางสาวพรเพ็ญ  พงษแพทย  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 20. นางเบญจวรรณ  จิรัฐติโชติ  บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 



  

 21. นางธนพร  ฤทธิรงค   บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

 22. นายนพรัตน  เปาอินทร   ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 23. นายวุฒิพงษ  จันทรเดช   ปวส.การโรงแรมและบริการ 
 24. นางสาวอรวรรณ  ชูพัฒนพงษ  ปวส.การตลาด 
 25. นางสาวพงศผกา  แสงวิจิตรกุล  ปวส.อาหารและโภชนาการ 
 26. นายสุกิจ  พรหมแกว   วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 27. นางละอองทิพย  สมบูรณ   ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร) 

 28. นางสาวสุนันทา  วังณรงค   ประถมศึกษา 6 

 29. นางสาวศรีสุวรรณ  ขาวนุช  มัธยมศึกษา 6 
 30. นางนิยม  พัฒนพงศ   ประถมศึกษา 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

งบประมาณ 
47,639,068.47 

บกศ. 
1,575,129.50 

 
 
 
 
   งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ 2552   จําแนกตามรายจาย 
 
 
  

 
 
 
 
 

รายจาย งบประมาณ บกศ. รวม 

เงินเดือน 18,363,239.68 - 18,363,239.68 

คาจางประจํา 1,030,740.00 - 1,030,740.00 

คาจางช่ัวคราว 563,560.00 - 563,560.00 

เงินประจําตาํแหนง 2,453,500.00 - 2,453,500.00 

คาตอบแทน 1,295,582.00 98,938.00 1,394,520.00 

คาใชสอย 1,306,240.43 636,260.00 1,942,500.43 

คาวัสดุ 1,001,455.15 312,431.50 1,313,886.65 

คาสาธารณูปโภค 866,318.70 - 866,318.70 

คาครุภัณฑ 1,990,920.00 - 1,990,920.00 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง 2,084,629.11 - 2,084,629.11 

งบอุดหนุน 16,682,883.40 - 16,682,883.40 

งบอ่ืน ๆ - 527,500.00 527,500.00 

รวม 47,639,068.47 1,575,129.50 49,214,197.97 

ที่มา :  งานวางแผนงบประมาณ 30 มิถุนายน 2552 

งบประมาณ 



  

คหกรรม 
1,282089.20 

พาณิชยกรรม 
781,317 

ศิลปกรรม 
348,668 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
423,078 

สามัญสัมพันธ 
102,890 

  งบประมาณวัสดุฝกท่ีไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  2552    จําแนกตามประเภทวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบประมาณ 
ประเภทวิชา 

งบดําเนินการ งบอุดหนุน-พื้นฐาน 
รวม 

คหกรรม 820,194.20 461,895.00 1,282,089.20 

พาณิชยกรรม 325,530.00 455,787.00 781,317.00 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 153,786.00 269,292.00 423,078.00 

ศิลปกรรม 69,183.00 279,485.00 348,668.00 

สามัญสัมพันธ 51,566.00 51,324.00 102,890.00 

รวม 1,420,259.20 1,517,783.00 2,938,042.20 

ที่มา :  งานวางแผนงบประมาณ 9 ตุลาคม 2552 
 

 
 



  

 

 

 

  รายการครุภัณฑปงบประมาณ 2552 
 

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน ราคา ประเภทเงิน 

ฝายบริหารทรัพยากร      
งานบริหารงานทั่วไป 1.โตะยาวประชุม 1 ตัว 99,000 งปม. 

 2.โตะบัญชี 1 ตัว 55,000 งปม. 

 3.ฉากแกะสลัก 4 บาน 1 ชุด 35,000 งปม. 

 4.ชุดรับแขก 8 ช้ิน 1 ชุด 55,000 งปม. 

 5.ตูบานเกล็ด 1 ตู 20,500 งปม. 

 6.โตะอาหารออรแกนนิส 1 ตัว 17,200 งปม. 

งานพัสดุ 1.เครื่องซักผา 1 เครื่อง 24,500 งปม. 

 2.ตูเย็น 2 ประตู 1 ตู 17,500 งปม. 

 3.เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 50,000 งปม. 

งานอาคารสถานที่ 1.ปมนํ้าอัตโนมัติ พรอมตูควบคุม 1 ชุด 30,000 งปม. 

 2.เล่ือยวงเดือน 9” 1 ปน 8,600 งปม. 

 3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 5 เครื่อง 310,800 บกศ. 

ฝายพัฒนากิจการฯ      

งานกิจกรรมฯ 1.ตูโชวเอกสาร 1 ตู 42,000 งปม. 

งานปกครอง 1.เครื่องเลน MP 3 1 เครื่อง 5,990 งปม. 

ฝายแผนงานฯ      

งานวางแผนฯ 1.โตะทาํงาน พรอมกระจก 1 ตัว 6,200 งปม. 

งานความรวมมือ 1.ชุดคอมพิวเตอร 1 ชุด 27,200 งปม. 

ฝายวิชาการ      

งานส่ือการเรียนฯ 1.ตูใสอุปกรณ 1 ตู 8,025 งปม. 

แผนกออกแบบฯ 1.คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 29,580 งปม. 

 2.เครื่องพิมพ 1 เครื่อง 17,960 งปม. 

 

ครุภัณฑ 



  

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน ราคา ประเภทเงิน 

แผนกการโรงแรม 1.ตูโชวอุปกรณ 1 ชุด 75,000 งปม. 

 2.เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 9,800 งปม. 

 3.โตะกลมพับได พรอมฐาน

กระจกหมุน 

6 ตัว 89,880 งปม. 

 4.ชุดเคาทเตอรบาร พรอมตูเกบ็

อุปกรณ 
1 ชุด 192,120 งปม. 

 5.รถยนตโดยสารขนาด 9 ที่น่ัง 1 คัน 999,000 งปม. 

แผนกคหกรรม 1.จักรเย็บผา 8 หลัง 63,920 งปม. 

แผนกอาหารฯ 1.เตาอบไฟฟา 3 ช้ัน 2 เครื่อง 511,180 งปม. 

 2.เครื่องผสมอาหาร 7 เครื่อง 134,820 งปม. 

แผนกบัญชี 1.เครื่องมัลติมีเดีย พรอม

โปรเจคเตอร 

1 เครื่อง 30,900 งปม. 

 2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง 32,900 งปม. 

 3.เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 31,990 งปม. 

หมวดภาษาอังกฤษ 1.เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 99,500 บกศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
  สถานประกอบการท่ีมีตําแหนงงานวางในจังหวัดสุราษฎรธานี   
      ประจําปการศึกษา  2552 

 
หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

เทสโก-โลตัส สาขาสุราษฎรธานี 
9/1 ม.3 ต.มะขามเต้ีย  
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี  
โทร.077-264026-50 ตอ 

303,355 

แคชเชียร ม.3 ขึ้นไป ช/ญ 18+ พารทไทม 

บจก. วี เอส อาร ออโตเซลส 
ตัวแทนจําหนายรถยนตเชฟโรเลต 
โทร.077-200052-5 ตอ 400-401 

- เลขานุการ 
- ลูกคาสัมพันธ 
- เจาหนาท่ีท่ีปรึกษาขาย 

ปวช.ขึ้นไป 
ปวช.ขึ้นไป 
ปวช.ขึ้นไป 

ญ 
ญ 
ช/ญ 

18+ 
18+ 
18+ 

 

บจก. เวทโปรดักสกรุป 
3300/121 ตึกชาง อาคาร B  
ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน จอมทอง 

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร.02-9374888  
แฟกซ 02-9374901 

- สัตวบาล ประจําฟารม

สุกร 
- เจาหนาท่ีบัญชี 

ปวช. / ปวส. 

/ ปริญญาตรี 
ปวช. / ปวส. 

/ ปริญญาตรี 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

18+ 
 

18+ 

- วุฒิ

ทางดานสัตว

บาลหรือ

สัตวศาสตร 
- วุฒิสาขา

บัญชี 

บจก.เมืองไทยประกันชีวิต  
สาขาสุราษฎรธานี 
129 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทร. 077-224066, 077-224164, 
077-287177 

- เจาหนาท่ีเลขานุการ 
- เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ

โครงการ 
- ผูจัดการทดลอง 

ปวช. / ปวส. 
ปวช. / ปวส. 
 
ปวส. / 

ปริญญาตรี 

 

ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 

18+ 
18+ 

 
 

 

บมจ.ที ที แอนด ที 

8/3 ม.3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

โทร.077-221700 ตอ 276 ,  

077-287177 

พนักงานการตลาดและ 

การขาย 

ปวส. / ปวท. ช/ญ ไมเกิน 

30 ป 

พารทไทม 

ตลาดแรงงาน 



  

หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

บจก.วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส 
115 ม.3 ต.ทุงหลวง อ.เวียงสระ 
จ.สุราษฎรธานี 
โทร.077-301103-30 

- วิศวกรไฟฟา 
- เจาหนาท่ีความปลอดภัย 
- นักวิจัย 
- หัวหนาแผนกขัดและ

บรรจุภัณฑ 
- พนักงานควบคุมคุณภาพ

สวนกลาง 
- ชางซอมบํารุง 
- ผูควบคุมเครื่องจักร 
- ชางไฟฟา 
- หัวหนาหนวยบานพัก/

พนักงาน 
- หัวหนาหนวยงานพ้ืนฐาน 
- พนักงานประจํา

เคร่ืองจักร 
- พนักงานคัดเกรดและ

บรรจุภัณฑ 
- พนักงานขับรถ 
- เจาหนาท่ีธุรการโรงงาน 
- หัวหนาแผนกผลิตแผน 

MDF 
- พนักงานทําความสะอาด 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
 
ปวส. 
 
ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 
 
ปวส. 
ม.3 / ม.6 / 

ปวช. 
ไมจํากัดวุฒิ 
 
ไมจํากัดวุฒิ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี       
 
ไมจํากัดวุฒิ 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

 
18+ 

 
18+ 
18+ 
18+ 
18+ 

 
18+ 

 
18+ 
18+ 

 
18+ 
20+ 
20+ 

 
18+ 

- สาขาอาชีว 

อนามัย 
- สาขาวน

ศาสตร 
- สาขาไฟฟา

,วิศวกรรม 
เคร่ืองกล 
- สาขา

เทคโนโลยี 
การยางหรือ 
ใกลเคียง 
- ชางกล 
ทุกสาขา 
- ชางไฟฟา, 
วัดคุม 
- ขับรถตัก  
รโฟลกลิฟท 
- สาขา

สิ่งแวดลอม 
- สาขา

วิศวกรรม 
เคร่ืองกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  สถานประกอบการท่ีรวมจัดการเรียนการสอน  ประจําปการศึกษา  2552 
       จําแนกตามหนวยงานท้ังหมด  340  แหง  ไดแก 
 
 

 

 
 
 

1. สํานักงานเทศบาลตําบลทาชนะ 2. สํานักงานเทศบาลตําบลวัดประดู 
3. โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 4. โรงแรมเดอะแฟรเฮาส บีช รีสอรท 
5. รานเบสท โซลูชั่น 6. โรงแรมนาดามันดา รีสอรท แอนด สปา 
7. โรงแรมวังใต 8. โรงแรมเอส อาร 
9. โรงแรมบรรจงบุรี 10.โรงงานน้ําพริกปาส ุ
11.หจก.โฟร-เทคคอมพิวเตอร(1999) 12.โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ 
13.โรงแรมเดอะสปา รีสอรท 14.โรงแรมเวิลด รีสอรท 
15.บจก.แพเซงสุราษฎรธานี 16.โรงแรมโนราห บีช รีสอรท แอนด สปา 
17.สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี 18.สํานักประชาสัมพันธเขต 5 
19.ธ.ก.ส. สาขาดอนสัก 20.สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
21.สํานักงานเทศบาลตําบลทาทองใหม 22.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
23.สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร 24.สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 
25.ศาลแขวงสุราษฎรธานี 26.ธ.ก.ส. สาขาสิชล 
27.บมจ.ทีโอที (ศูนยบริการลูกคาสุราษฎรธานี) 28.ธ.ก.ส. สาขาบานนาเดิม 
29.ธนาคารออมสิน สาขาบานนาสาร 30.สํานักงานคลังเขต 8 
31.สถานีตํารวจภูธรขุนทะเล 32.สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 
33.ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ 34.สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี 
35.สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี 36.สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี 
37.ท่ีวาการอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 38.การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี 
39.ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 40.ธ.ก.ส. สาขาบานนาสาร 
41.สํานักงานเทศบาลเมืองทาขาม 42.ท่ีทําการไปรษณียจังหวัดสุราษฎรธานี 
43.โรงพยาบาลทักษิณ 44.ธ.ก.ส. สาขากาญจนดิษฐ 
45.รานเกรส&กรอย เวดด้ิงสตูดิโอ 46.รานต๋ิมดอกไม 
47.โรงแรมไดมอนดพลาซา สุราษฎรธานี 48.รานไบรดเวดด้ิง แอนด สตูดิโอ 
49.บมจ.บูรพาเทคนิคคอล เอ็นจิเนียร่ิง 50.ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี 
51.ท่ีวาการอําเภอกาญจดิษฐ 52.สํานักงานอัยการเขต 8 

เอกชน 217 แหง 

ภาครัฐ 123 แหง 



  

53.ท่ีทําการปกครองอําเภอพระแสง 54.รานพงษคอมพิวเตอร 
55.บจก.ผลิตไฟฟาขนอม 56.สํานักงานเทศบาลตําบลบางสวรรค 
57.บจก.เซาเทิรน ไอที 58.บจก.หางสหไทยดีพารทเมนทสโตร(1987) 
59.บมจ.ทีโอที (สวนบริการลูกคาสุราษฎรธานี) 60.บจก.เปาโลยานยนต 
61.บจก.สิริสิน เทรดด้ิง 62.บจก.พลพัฒนมอเตอรเซลส 
63.ธ.ก.ส. สาจาสุราษฎรธานี 64.บจก.สสุ 
65.บจก.ประดิษฐพงษมอเตอร สาขาบานนาเดิม 66.บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สุราษฎรธานี 
67.บมจ.ซี.พี.ออลล สาขาขุนทะเล 68.บมจ.ซี.พี.ออลล สาขา ปตท.บานสอง 
69.บมจ.ซี.พี.ออยล สาขาศรีวิชัย 51 70.บมจ.ซี.พี.ออยล สาขาสี่แยกการุณราษฎร 
71.บมจ.ซี.พี.ออยล สาขาบานปลายแหลม 72.องคการบริหารสวนตําบลพรุพี 
73.โรงพยาบาลคายวิภาวดีรังสิต 74.บจก.สิริสิน เทเลคอม 
75.ท่ีวาการอําเภอคีรีรัฐนิคม 76.องคการบริหารสวนตําบลเคียนซา 
77.หจก.พงษไชยสุราษฎรธานี 78.บจก.ประจักษอุตสาหกรรม (1982) 
79.องคการบริหารสวนตําบลนาใต 80.องคการบริหารสวนตําบลทรัพยทวี 
81.ธนาคารออมสิน สาขาไชยา 82.บจก.ซิงเกอรประเทศไทย 
83.บจก.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 84.ธ.ก.ส. สาขาทาชนะ 
85.สํานักงานขนสงจังหวัดสุราษฎรธานี 86.บมจ.ซี.พี.ออยล สาขา ปตท.ไชยาขาขึ้น 
87.ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน 88.บจก.นครหลวงสุราษฎรลิสซิ่ง 
89.สํานักงานประปาสุราษฎรธานี 90.ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี 
91.สํานักงานไปรษณียเขต 8 92.บจก.ประจักษอุตสาหกรรม(1982)สาขาเวียงสระ 
93.ธนาคารออมสินภาค 13 94.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี 
95.สํานักงานเทศบาลตําบลบานสอง 96.รานที พี ซีร็อกซ สาขา 2 
97.หจก.เบิรด คัลเลอรแล็ป 98.รานฟูจิฟลม เอ็กซ็เพรส ดิจิตอลแล็ป 
99.โรงเรียนสุราษฎรศิลปไท 100.รานที พี ซีร็อกซ 
101.รานเจ จอหน ปายโฆษณา 102.หจก.กรีนคอมพิวเตอรกราฟก 
103.บจก.สิทธิประเสริฐ พร้ินต้ิง 104.รานเลิฟ คอนเนอร สตูดิโอ 
105.สวนอาหารปอปอาย 106.สํานักงานจดัหางานจังหวัดสุราษฎรธานี 
107.รานโกยันตต่ิมซํา 108.สํานักงานเทศบาลตําบลขุนทะเล 
109.โรงแรมซีวิว สมุย 110.โรงแรมสมุย นิวสตาร รีสอรท 
111.Bophut Art Gallery 112.โรงแรมเฉวงโคฟ รีโซเทล 
113.โรงแรมเฉวงการเดนบีช รีสอรท 114.โรงแรมไอยราบีช โฮเต็ล แอนด พลาซา 

115.โรงแรมลองบีช ลอดจ 116.โรงแรมโนราเฉวง 
117.โรงแรมสมุยนาเทียน รีสอรท 118.โรงแรมปอปป สมุย 
119.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย 120.โรงแรมเบยวิว รีสอรท 
121.โรงแรม The Island Resort & Spa 122.โรงแรมอิมพีเรียลและบาน 
123.โรงแรมอิมเพียนา สมุย รีสอรท แอนด สปา 124.เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 
125.โรงแรมบานมณเฑียร 126.โรงแรมอโลฮา รีสอรท 



  

127.โรงแรมเมืองกุเรปน 128.โรงแรม Serene Hill Resort 
129.โรงแรมสมุย คลิฟ วิว รีสอรท แอนด สปา 130.โรงแรมโคโคปาลม รีสอรท 
131.การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุย 132.สถานีตํารวจภูธรตะกั่วปา 
133.โรงแรม The One 134.สํานักงานวรัญญาการบัญชี 
135.องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย 136.ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาสุราษฎรธานี 
137.สํานักงานสอบบัญชี พี ออดิท 138.รานโมเดิรนเลิฟ 
139.โรงแรม Coconut Montana 140.ราน Inseen 
141.บจก.ดรีมคารมอเตอรไบร 142.ราน 47 ไวนิล 
143.รานบานบัณฑิต 144.ไอเดีย มีเดีย กรุป 
145.สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 146.บมจ.ซี พี ออลล สาขาถนนหนาเมือง 
147.กิจการ CP Fresh Mart ภาคใต 148.สนง.เอ แอนด พี การบัญชีและธุรกิจ 
149.หอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 150.ธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎรธานี 
151.บจก.เอเน็ตคอมพิวเตอร 152.บมจ.สินเงินทุนอุตสาหกรรม 
153.บจก.วาตะศิลป โลหะการ 154.สนง.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฎรธานี 

155.รานเพนทสุราษฎรธานี 156.บจก.ไทคุณเฮง 
157.บมจ.เทเวศประกันภัย 158.บจก.แอนซี เซอรวิส เซ็นเตอร 
159.หจก.อินเตอรเทค อีควิปเมนท 160.หจก.ธนาคอนกรีตอัดแรง 
161.บจก.มิตรแทสุราษฎรยานยนต 162.หนวยงานคณะบุคคลที เอ การบัญชี 
163.บจก.ศุภกิตต์ิมอเตอรสุราษฎรธานี 164.บจก.บานดอนปยะกลการ สาขาชนเกษม 32 
165.บจก.แซทคอมแอนวานซ เซลส แอนด เซอรวิส 166. บจก.ไทท่ันมอเตอร 
167.สนง.บัญชีศรีธระชิยานนทการบัญชีและกฎหมาย 168.สํานักงาน ส สุภา การบัญชี 
169.หจก.โฟแมน 1995 170.สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธานีฯ 
171.บมจ.แอกซาประกันภัย 172.บจก.Z.A.V.E 
173.สํานักงานบัญชีวิภารัตนการบัญชี 174.ศูนยสรางสรรคชิวิตเด็กและเยาวชนรมเย็น 
175.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 176.รานกรีนฮารท 
177.บจก.สยาม พี.พี.ซี.ออโตเมช่ัน  178.รานสี่ ก.การชาง 
179.โรงแรมแหลมทราย 180.โรงแรมสยามธานี 
181.โรงแรมรอยเกาะ 182.ศูนยสกรีน-ปกคอม ภาเจริญ 
183.บกจ.บอสคอมพิวเทค แอนด เซอรวิส 164.บจก.สยามสรรพสินคารุงเรือง 
165.ราน ว.เคร่ืองประดับ 186.หจก.โมบายคอมพิวเตอร เซอรวิส 
187.โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา 188.รานธนวัฒนศิลปทําปาย 
189.โรงแรมสมุยพาราไดซ เฉวงบีช รีสอรท แอนด สปา 190.ธนาคารธนชาติ 
191.สํานักงานทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี 192.บมจ.ซี.พี.ออลล สาขาตลาดกอบกาญจน 
193.ราน พี เอส กราฟก 194.พงษแกวอพารทเมนท แอนด โฮเต็ล 
195.โรงแรมแกรนด ธารา 196.เรือนจํากลางสุราษฎรธานี 
197.สํานักงานบริการลูกคา กสท.สุราษฎรธานี 198.สํานักงานเกษตรและสหกรณสุราษฎรธานี 



  

199.บจก.สี่สหายขนสง(1988) 200.องคการบริหารสวนตําบลชางขวา 
201.บจก.ประดิษฐพงศมอเตอร สาขากาญจนดิษฐ 202.องคการบริหารสวนตําบลพลายวาส 
203.สํานักงานแทศบาลตําบลพุมเรียง 204.ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยา 
205.สหกรณการเกษตรไชยา จํากัด 206.หจก.สุวรรณวงศ ซูซูกิ 
207.โรงแรมสุภารอยัล บีช 208.ท่ีวาการอําเภอฉวาง 
209.องการบริหารสวนตําบลบานนิคม 210.บจก.เซาทแลนดรีซอรซ 
211.บจก.โตโยตานครศรีธรรมราช 212.ศูนยบริการลูกคาที โอ ที สาขาขนอม 
213.ธ.ก.ส.สาขาทาฉาง 214.บจก.ทาฉางสวนปาลมน้ํามันอุตสาหกรรม 
215.สหกรณสุราษฎรธานี 216.หจก.ตนตระกูลเกษตรกร 
217.องคการบริหารสวนตําบลทาโรงชาง 218.ท่ีทําการปกครองอําเภอพุนพิน 
219.ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน 220.สถานีรถไฟเขาหัวควาย 
221.องคการบริหารสวนตําบลเขาหัวควาย 222.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11 
223.รานพุนพิน ไอ ที คอม 224.แขวงการทางสุราษฎรธานี 
225.กองบิน 7 กองพลบินท่ี 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 226.ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด 
227.โรงแรมเขาหลัก ออรคิด บีช รีสอรท 228.โรงแรมลาฟลอรา รีสอรท แอนด สปา 
229.ธ.ก.ส. สาขาบานตาขุน 230.ท่ีทําการปกครองอําเภอบานตาขุน 
231.บมจ.ซี พี ออลล สาขา ปตท.บานใน 232.องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
233.ธนาคารออมสิน สาขาดอนสัก 234.หมวดการทางดอนสัก 
235.โรงแรมพีชฮิลล โฮเต็ล แอนด รีสอรท 236.โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด รีสอรท แอนด สปา 
237.โรงแรมกะรน เวล รีสอรท 238.โรงแรมปาตองเมอรลิน 
239.โรงแรมจันทรดารา รีสอรท แอนด สปา 240.โรงแรมเดอะรอยัล ปาลม บีช ฟรอน 
241.โรงแรม Indigo Pearl Resort 242.โรงแรมอันดามันคาเนเซีย 
243.สหกรณเครดิตยูเนียนบานควนฮาย จํากัด 244.ธนาคารออมสิน สาขาคีรีรัฐนิคม 
245.องคการบริหารสวนตําบลสินปุน 246.องคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ 
247.ธ.ก.ส.สาขาพระแสง 248.องคการบริหารสวนตําบลอิปน 
249.ธ.ก.ส.สาขาชัยบุรี 250.สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระนอง 
251.สํานักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 252.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 
253.รานอารท โปรเจค 254.ธนาคารออมสิน สาขาหลังสวน 
255.สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี สาขาทาชนะ 256.สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทาชนะ 
257.ธนาคารออมสิน สาขาทาชนะ 258.องคการบริหารสวนตําบลวัง 
259.หจก.อารเอ็มที เซอรวิส 260.โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 
261.โรงแรมอันดามณี บูทิค รีสอรท 262.โรงแรมกระบ่ี รีสอรท 
263.โรงแรมอาวนางวิลลา รีสอรท 264.บจก.โตโยตา อันดามัน กระบ่ี 
265.ไรเลย เบย รีสอรท แอนด สปา 266.องคการบริหารสวนตําบลบานนา 
267.สหกรณการเกษตรบานนาเดิม จํากัด 268.สํานักงานเทศบาลตําบลบานนา 
269.บจก.เจ-กูรเมซ 270.ท่ีวาการอําเภอบานนาสาร 
271.สํานักงานทองถิ่นอําเภอบานนาสาร 272.บจก.เสรีชัยยานยนต สาขาไชยา 



  

273.สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสระ 274.รานเก็ต แอนด คิว คอมพิวเตอร 
275.สหกรณเครดิตยูเนียนมิตรชาวสวน จํากัด 276.ธ.ก.ส. สาขาเวียงสระ 
277.สํานักงานเทศบาลตําบลเขานิพันธ 278.องคการบริหารสวนตําบลเวียงสระ 
279.บจก.สุนันท ทิมเบอร 280.บจก.โตโยตาสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ 
281.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎรธานี 282.ราน ART Of ART 
283.บมจ.ซี พี ออลล สาขา ปตท.ไชยา 284.บจก.แพเซงสุราษฎรธานี สาขาบางปอ 
285.สํานักงานรายการปกษใตบานเรา 286.บมจ.ซี พี ออลล สาขา ปตท.กาญจนดิษฐ 
287.บมจ.ซี พี ออลล สาขาเชิงมนตวิลเลจ 288.บมจ.ซี พี ออลล สาขาสามแยกบอนไก 
289.รานรวมศิลป 2 290.บมจ.ซี พี ออลล สาขาเซเวนสี่แยกบอนไก 
291.รานอนุชาศิลป 292.บมจ.ซี พี ออลล สาขาบางรักษ 2 
293.บมจ.ซี พี ออลล สาขาเชิงมนต 294.บจก.ประจักษอุตสาหกรรม(1982) สาขาเกาะสมุย 
295.บมจ.ซี พี ออลล สาขาสามแยกบางรักษ 296.บมจ.ซี พี ออลล สาขาหนาโลตัสสมุย 
297.องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 298.โรงแรมตาป ริเวอรไซด  
299.ท่ีทําการไปรษณียบานนาสาร 300.รานงานศิลป 
301.บจก.เบทาโกรภาคใต 302.โรงแรมบัญดารา รีสอรท แอนด สปา 
303.บจก.วี เอส อาร ออโตเซลส 304.รานนองหวี 
305.หาดปติ รีสอรท 306.บจก.ซี พี เกษตรอุตสาหกรรม 
307.สหกรณกองทุนสวนยางพวงพรมคร จํากัด 308.สํานักงานประปากาญจนดิษฐ 
309.Wellness Center 310.ในเพลาเบย รีสอรท 
311.บจก.ศุภกิตต์ิมอเตอร สาขาชัยบุรี 312.รานท็อป งานเขียน 
313.รานพี เอส เพนทต้ิง 314.ราน Thai Art 
315.ท่ีทําการไปรษณียกาญจนดิษฐ 316.โรงแรมอิมพีเรียล สมุย 
317.โรงแรมบานหาดงาม บูติก รีสอรท & สปา 318.108 Shop สาขาทาสะทอน 
319.โรงแรมเมลาตี บีช รีสอรท แอนด สปา 320.บจก.สปอรตเวิลด 
321.รานเขานิพันธโมบาย 322.รานไทยวัฒนาพานิช 
323.รานพงษไชยคาสง 324.รานอรรถชัยเซอรวิส 
325.บจก.ซี วี แอร คอมแพ็ค 326.บมจ.ซี พี ออลล สาขาบานสอง 
327.บมจ.ซี พี ออลล สาขาดอนสกั 328.บมจ.ซี พี ออลล สาขาพอขุนทะเล 
329.บมจ.ซี พี ออลล สาขาถนนอําเภอ 330.รานภิญโญมินิมารท 
331.บมจ.ซี พี ออลล สาขาศรีวิชัย 51 332.บจก.แปซิฟคแพลน 
333.รานดีไซด อาร โอวีโอ 334.โรงแรมบุรีรสา วิลเลจ 
335.โรงแรมซันวิงรีสอรท แอนด สปา 336.โรงแรมเดอะไวสเฮาส บีช รีสอรท แอนด สปา 
337.โรงแรมเบสเวทเทิรน ภูเก็ต โอเชียน รีสอรท 338.รานแฟช่ัน 
339.โรงแรมสันติบุรี รีสอรท แอนด สปา 340.รานปานวลมินิมารท 

 
 



  

ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม 

วัดธรรมบูชา

ร.ร.สุราษฎรพิทยา ธ.กสิกรไทย 

ถนนตลาดใหม

วอศ.สุราษฎรธานี 

ร.พ.ทักษิณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา 

ชุมชน ต.ตลาด 

ไปนครศรีธรรมราช

ไปทาเรือเกาะสมุย

ไปศาลากลางจังหวัด

 

 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของ    วิทยาลัย
ติดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอด
แนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต       มีสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล 
ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซ่ึงตั้งอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียง      มีธนาคารกสิกร
ไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขางของวิทยาลัยเปนที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา 
กิจการบานเชา และยังมีพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่สีเขียว  มีตนไมรมรื่นแนวดานหลังของวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ตั้งอยูที่  456/3  ถนนตลาดใหม   ตําบลตลาด  อําเภอเมือง   
จังหวัดสุราษฎรธานี  84000    มีพื้นที่ทั้งหมด  7  ไร   1 งาน   80.3  ตารางวา 

 
แผนท่ีสถานท่ีตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัดโพธิ์นิมิต

อาคารสถานที ่



  

 
แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
เน้ือที่  7  ไร  1  งาน  80.3 ตารางวา 

 

1.   อาคารคณะวิชาบรหิารธุรกิจ  3  ช้ัน  2.   อาคารคณะวิชาศิลปกรรม  2  ช้ัน 

3.   อาคารคณะวิชาพื้นฐาน  4  ช้ัน   4.   อาคารคณะวิชาบรหิารธุรกิจ  4  ช้ัน 

5.   อาคารคณะวิชาคหกรรมศาสตร  5  ช้ัน  6.   หองน้ํา-หองสวม 

7.   อาคารรวมใจ     8.   แฟลตพักอาศัย  4  ช้ัน 

9.   บานพกัครแูฝด  2  ช้ัน    10. บานพกัคนงาน-ภารโรง 

11. เสาธง     12. พระพุทธรปู     

13. ปอมยาม     14. เรือนเพาะชํา  

15. อาคารสปา 
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4 
สนาม

วอลเลยบอล 

ที่เอกชน 
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ลานหูกวาง 

ถนนตลาดใหม



  

 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

ที่ รายการ จํานวน งบประมาณ ปที่กอสราง 

1 อาคาร 1  คณะวิชาบริหารธุรกจิ 1  หลัง 3,026,000.00 2522 

2 อาคาร 2  คณะวิชาศิลปกรรม 1  หลัง 1,500,000.00 2522 

3 อาคาร 3  คณะวิชาพื้นฐาน 1  หลัง 5,615,000.00 2527 

4 อาคาร 4  คณะวิชาบริหารธุรกจิ 1  หลัง 8,258,000.00 2532 

5 อาคาร 5  คณะวิชาคหกรรมศาสตร 1  หลัง 17,250,090.00 2537 

6 ศาลาพระพุทธรปู 1  หลัง   

7 อาคารรวมใจ  1  หลัง   

8 หองนํ้า-หองสวม นักเรียน นักศึกษา 1  หลัง 1.181,245.00 2552 

9 แฟลตพักอาศัย 15 หนวย   

10 บานพักครูแฝด 6  หนวย   

11 บานพักคนงานภารโรง 7  หนวย   

12 ศาลาพักผอน  1  หลัง   

13 อาคารสปาและความงาม 1 หลัง 950,000.00 2551 

14 หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1 หลัง 3,208,654.68 2552 

 

 



  

ภาพประกอบอาคารเรียน 

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาคาร 1  บริหารธุรกิจ อาคาร 2  ศิลปกรรม 

อาคาร 3  อํานวยการ/พ้ืนฐาน อาคาร 4 บริหารธุรกิจ/โรงอาหาร 

อาคาร 5  คหกรรมศาสตร 



  

หมายเลขโทรศัพทภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
ฝายบริหารทรัพยากร 
 

หมายเลข  
106 หองผูอํานวยการ 
145 ฝายบริหารทรพัยากร 

101 งานประชาสัมพันธ 
105 งานธุรการ , งานสารบรรณ , งานบุคลากร 
109 งานพัสดุ , งานอาคาร 
144 งานการเงิน , งานบัญชี 

125 ปอมยาม 

 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

หมายเลข  
108 ฝายแผนงานฯ , งานวางแผนฯ , งานศูนยขอมูลฯ , งานวิจัยฯ 
110 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
114 สหการวิทยาลัยฯ 

115 ศูนยอาหารลายไทย 

 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

หมายเลข  
141 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

122 งานแนะแนวฯ 

123 หองพยาบาล 

129 งานปกครอง 

 
 
 
 



  

ฝายวิชาการ 
 

หมายเลข  
142 ฝายวิชาการ , งานทะเบียน 

103 หอง Univoc 
107 งานทวิภาคี , งานวัดผลฯ , งานหลักสูตร 
112 งานส่ือการเรียนการสอน 

120 หองสมุด 

132 หองโสตทัศนูปกรณ 

143 แผนกสามัญสัมพันธ (อาคาร 3 ช้ัน 2 หองวิทยฯ) 

148 แผนกการตลาด (อาคาร 3 ช้ัน 2) 

111 แผนกสามัญสัมพันธ (อาคาร 3 ช้ัน 3) 

113 หมวดภาษาอังกฤษ 

133 แผนกการโรงแรม (อาคาร 5 ช้ัน 2) 

127 แผนกอาหารและโภชนาการ (อาคาร 5 ช้ัน 3) 

116 แผนกคหกรรม (อาคาร 5 ช้ัน 4) 

117 แผนกผาและเครื่องแตงกาย (อาคาร 5 ช้ัน 5) 

140 หองปฏิบัติการอาหาร 1 (คอ.1) 

118 แผนกโลจิสติกส (อาคาร 4 ช้ัน 3) 

134 แผนกคอมพิวเตอร (อาคาร 4 ช้ัน 4) 

147 แผนกเลขานุการ (อาคาร 4 ช้ัน 4) 

121 แผนกการบัญชี (อาคาร 1 ช้ัน 3) 

124 แผนกวิจิตรศิลป 

104 แผนกออกแบบ 
146 หองขายตรง 

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

 

 

 เกียรติประวัติท่ีวิทยาลัยไดรับ ประจําป 2551 
 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา  ขนาด ใหญ  ประจําปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรตปิระวัตแิละผลงานดีเดน 



  

  ผลงานครู นักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 

1. นางฉววีรรณ  จันทรชิต ครูแผนกวิชาการตลาด ไดรับรางวัลอาจารยที่ปรึกษาดีเดนการอบรม     

โครงการ “อาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ” ปที่ 3  เม่ือเดือนธันวาคม 2551 

2. การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจําปการศึกษา 2551 ระหวางวันที่ 27-30 มกราคม 2552       ณ 

จังหวัดสงขลา  ไดรับรางวัลดังน้ี 
     2.1 นายธวัชชัย  ลายพัฒน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนแผนธุรกิจ 
     2.2 นางสาวรตันาวดี  เช่ียวกุลวิชัย และนางสาวบุญวดี  ไชยมาศ  ไดรับรางวัลเหรียญทอง       การ

แขงขันทักษะลงบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและบัญชีสําเร็จรูป ระดับ ปวส. 

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ ปวช. ในระดับประเทศ ประจําป 2551 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดแก 
     3.1 นายสามารถ  เนียมมุณี  นายธีรพล  ทองเพชร และนางสาววิลัยวรรณ  พรหมรักษ  อาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 
     3.2 นายวัชรพงษ  เกิดโภคา   นางสาวณิชาภา  อินสุวรรณ   นางสาวนฤภร  บรรเทา ทีมนักศึกษา 

4. โครงการวนัมหกรรมอาชีพจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2551 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2551             

ณ  โรงแรมสยามธานี  ไดรับรางวัลดังน้ี 
     4.1 รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา-ปวส. ประเภทการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร “การเปรียบเทียบคณุภาพผงปรุงรสแกงเลียง” ไดแก นางสาวอนุสรา เดชบุตร  

นางสาวอังศนา  หนูเหมือน  และนางสาวชุติมา  ปานทอง 
     4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาอาชีพ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี คือ นางสาว

สายฝน  ขาวฤทธิ ์

5. นางสาวขวญัฤดี  จันดํา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะพื้นฐานรายการ Story Telling เม่ือ

วันที่ 9 ธันวาคม 2551  จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

6. นางสาวกสุุมา  แซล้ี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพื่นฐานรายการ Presentation and 
Demonstration เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2551  จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

7. นางสาวอมรรัตน  ธรรมพิงค  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ในการแขงขันหมากลอม

อาชีวศึกษา ระดับภาคใต เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2551  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

รวมกับสมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

 นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

 นางสาวสีดา  ขํากล่ิน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

ผูจัดทํา 

 นายจักรกฤษณ ภูทอง หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 นางสุภาภรณ   ราชจินดา เจาหนาที่งานศนูยขอมูลสารสนเทศ 

 นายกําชัย ณ พัทลุง คณะทํางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 นางจารุวรรณ   อมรกุล คณะทํางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 นางสาวอัญญพร เอ่ียมโสภณ คณะทํางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
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