คํานํา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554 นี้ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ,
ข้อมูลบุคลากร , ข้อมูลงบประมาณและการเงิน , ข้อมูลครุภัณฑ์ , ข้อมูลตลาดแรงงาน , ข้อมูลอาคาร
สถานที่ และเกียรติประวัติผลงานดีเด่น ซึ่งมีความสําคัญและมีประโยชน์ที่จะนําไปประกอบการ
บริหารการจัดการ ทําแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลนํามาจัดทํา
เอกสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะขอได้โปรดแจ้งให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทราบด้วย จักเป็น
พระคุณยิ่ง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
มิถุนายน 2554
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วิสัยทัศน์
“มุ่งเน้นคุณธรรม น้อมนําวิชา จัดการอาชีวศึกษา พัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติได้จริง
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถ
ประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการอาชีวศึกษา
“รู้จริง

ทําได้

เข้าใจชีวิต”

ปรัชญาสถานศึกษา
“วิชาดี
วิชาดี

มีทักษะ

ใฝ่ธรรมะ
สามัคคี
มีวินัย

มีทักษะ

ใฝ่ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู
อาจารย์นอกสถานศึกษา และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชา
ที่เลือกเรียน
และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่ง
วิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต
การฝึกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพ
ได้และหมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
การศึกษาให้เข้าใจและการนําหลักธรรมที่จําเป็นเพื่อนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตและการอยูร่ ่วมกันอย่างปกติสุข
การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมา
สู่สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิง่
การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบ
ของสถานศึกษารู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติ
ตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

ประวัตสิ ถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดย
การอนุมัติของกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี
อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร่ 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียน
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงธรรมการ
จึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน 2 ปี และเปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และ
วิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี”
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
เว็บไซต์ www.svc.ac.th อีเมล์ : svcsurat@yahoo.co.th

การจัดการของสถานศึกษา
พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาชีพ
เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกการช่างสตรี
เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายอาชีพ
โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความช่วยเหลือ จากองค์การ
ยูนิเซฟ รุ่นที่ 2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีวิชาชีพ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย,
อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ และศิลปหัตถกรรม เวลาเรียน 3 ปี

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ชั้น ม.ศ.4
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกชั้นเป็นรุ่นแรก
พ.ศ.2516 เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ และ
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
พ.ศ.2525 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2526 เปิดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์
พ.ศ.2527 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ
พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ
ปวท. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน

พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
พ.ศ.2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช.
มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบปกติ
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม
เปิดรับผู้จบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538 สาขาการบัญชี
ระดับ ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์
พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 เปิดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และปิดสอนระดับ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
โรงแรม
พ.ศ.2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม
พ.ศ.2546 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พ.ศ.2548 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม

พ.ศ.2549

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต รเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขางานการเลขานุการ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์
- รับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุร กิจ สาขาวิ ชาการบัญ ชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร กิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- รั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก ม.6 ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และสาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุร กิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์

โครงสร้างผูบ้ ริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางสาวสุณี พงศ์ยี่หล้า
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสีดา ขํากลิน่
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อํานวยการวิทยาลัย
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุณี พงศ์ยี่หล้า

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางศรีไพร ภาราทอง

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แย้มศรี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางมาลี ว่องเกษฎา

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางฤดี เพชรมณี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางอุบล เบญจพงศ์

นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

หัวหน้างานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ

หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุล

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ์ เรียบร้อย

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

หัวหน้างานพัสดุ
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

นายธีรพล ทองเพชร

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา

นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แข่งขัน
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล

หัวหน้างานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวธนิตา อาจหาญ

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษดิ์ วีแก้ว

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

แผนกวิชาสปาและความงาม
นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง

แผนกวิชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
นายแสนดี เบญจพงศ์

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางชลลดา มีเพียร

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2482 - พ.ศ.2482 นางสาวชุลี

อาตมะมิตร

ครูใหญ่

พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486 นางสาวสุภร

บุญยประภัศศร

ครูใหญ่

พ.ศ.2486 - พ.ศ.2490 นางเรวดี

วัชรเนตร

ครูใหญ่

พ.ศ.2490 – พ.ศ.2493 นางสาวสมรวย

บรรณโสภิษณ์

ครูใหญ่

พ.ศ.2493 – พ.ศ.2496 นางสาวประธาน

วุฒิวงศ์

ครูใหญ่

พ.ศ.2496 – พ.ศ.2506 นางถนอม

จันทร์ศิริ

ครูใหญ่

พ.ศ.2506 – พ.ศ.2515 นางสาวละออง

จินตประชา

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2515 – พ.ศ.2517 นางสาวสายหยุด

มีวาสนา

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2517 – พ.ศ.2519 นางสาวประไพ

สุรทิณฑ์

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2519 – พ.ศ.2521 นายสุทธิชัย

โล่สุวรรณ

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2521 – พ.ศ.2522 นายเผดิมชัย

ศรีวิเชียร

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2522 – พ.ศ.2523 นายประมุข

ครรภาฉาย

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2523 – พ.ศ.2526 นางสาวประไพ

สุรทิณฑ์

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529 นางสาวประไพ

สิทธิวงศ์

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2529 – พ.ศ.2536 นางสาวรัตนา

รัตนโกมล

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543 นางสมจิตต์

กะระณา

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547 นางพรพัช

กะระณา

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2550 นางรอยพิมพ์ใจ

เพชรกุล

ผู้อํานวยการ

พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554 นางวิชชาพรรณ

กิ่งวัชระพงศ์

ผู้อํานวยการ

ปัจจุบัน

รัตนพันธ์

ผู้อํานวยการ

นางเนาวรัตน์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานกรรมการ
5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
6. นางจีรพรรณ โยธาปาน
กรรมการ
7. นางอุบล
เบญจพงศ์
กรรมการ
8. นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการ
9. นางเสาวณีย์
ไกรนุกูล
กรรมการ
10. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล
กรรมการ
11. นายโชคชัย
จุลภักดิ์
กรรมการ
12. นายสมจิต
แข่งขัน
กรรมการ
13. นายกําชัย
ณ พัทลุง
กรรมการ
14. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
กรรมการ
15. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
กรรมการ
16. นายแสนดี
เบญจพงศ์
กรรมการ
17. นางศรีไพร
ภาราทอง
กรรมการและเลขานุการ
18. นางนงลักษณ์ เรียบร้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายธานี

เทือกสุบรรณ

2. นายเชาวพงศ์

ฐิติสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

3. นายจตุพร

วัชรานาถ

กรรมการ

4. นายวรายุทธ์

พัฒนาศิริลักษณ์

กรรมการ

5. นายจุมพล

ไลยโฆษิต

กรรมการ

6. นายเฉลิมชัย

ปัญจคุณาธร

กรรมการ

7. นางเพ็ญจันทร์

ชูพงศ์

กรรมการ

8. นางนันทนา

บุญร่ม

กรรมการ

9. นายนันธนชัย

เทพเจริญ

กรรมการ

10. นางสุภางค์

ชัยสิทธิ์

กรรมการ

11. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรการเรียนการสอน
 หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ปี
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
 สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 สาขางานคหกรรมการผลิต
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
 สาขางานการบัญชี
 สาขางานการขาย
 สาขางานการเลขานุการ
 สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 สาขางานการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
 สาขางานวิจิตรศิลป์
 สาขางานการออกแบบ
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี)
 สาขาวิชาการสปาและความงาม

2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี รับ
จากผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
3.1 ประเภทวิชาคหกรรม
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

3.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

4. หลั กสู ตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนีย บัตรวิชาชี พชั้ นสูง
(ปวส.) รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มี
สาขาวิชาดังนี้
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน

นักเรียน นักศึกษา
1. จํานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2554
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมคหกรรม
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย
หญิง

40
40

2
3

23
30

3
5

20
35

120

18

156

17

111

80
280

4
27

65
274

3
28

74
240

200
120
80
160
560

13
12
1
57
83

326
96
89
324
835

10
10
2
46
68

196
106
79
124
505

120
120

14
14

248
248

6
6

116
116

ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมศิลปกรรม
ปวช.(ทวิภาคี)
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวมพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม ปวช.
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2554

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย
หญิง

40
40
40
120

16
15
46
77

20
27
35
82

12
16
23
51

18
25
28
71

40
40

3
3

31
31

5
5

30
30

40
40
1,160

3
3
207

45
45
1,515

3
3
161

41
41
1,003

แผนรับ

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2554

700

แผนรับ
รับไว้

600 605

600
500
400
280

300

267

200

160 166

100

120 122

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

280

267

95.35

พาณิชยกรรม

600

605

100.83

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

160

166

103.75

ศิลปกรรม

120

122

101.67

1,160

1,160

100.0

รวม

ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

ปวส.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์

รวมคหกรรม
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมศิลปกรรม
ปวส.(ม.6)
คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รวมคหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
รวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

40
40
40
120

10
10

51
7
58

6
6

36
8
44

120
40
40
40
240

2
1
7
10

139
33
29
38
3
242

2
1
5
8

112
27
24
21
184

40
40

2
2

55
55

1
1

31
31

20
20

15
15

10
10

15
15

7
7

20
20

4
4

6
6

4
4

6
6

20
20

-

3
3

-

-

ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมศิลปกรรม
ปวส. (ทวิภาคี)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2554

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20
20

4
4

8
8

10
10

4
4

40
40
520
1,680

1
1
46
253

21
21
403
1,918

44
205

14
14
290
1,293

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2554

300
250

แผนรับ
รับไว้

240
193

200
140

150

100

100
61

50

46

40

36

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

140

61

43.57

บริหารธุรกิจ

240

193

80.41

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

100

46

46.0

ศิลปกรรม

40

36

90.0

520

336

64.61

รวม

2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน และห้องเรียน
ปีการศึกษา 2554
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

1
1
3
2
7

23
40
128
77
268

1
1
3
1
6

10
15
88
16
129

1
1
3
2
7

13
14
84
34
145

1
1
2

42
8
50

1
1
1
3

3
21
5
29

4
3
11
7
25

49
69
363
140
621

5
3

206
116

4
3

162
69

5
2

176
68

3
1

114
28

2
1

70
24

19
10

728
305

2

81

2

52

2

51

1

24

1

17

8

225

4
14

170
573

3
12

99
382

4
13

129
424

1
6

26
192

1
1
6

21
16
148

13
1
51

445
16
1,719

1
1
1
3

30
41
51
122

1
1
1
3

12
21
30
63

1
1
1
3

11
28
30
69

1
1

22
22

1
1

12
12

3
3
5
11

53
90
145
288

3

122

3

75

3

83

1

32

1

15

11

327

รวม
ระบบทวิภาคี
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก/
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม/การ
โรงแรมและบริการ

3

122

3

75

3

83

1

32

1

15

11

327

1

35

1

19

1

21

-

-

-

-

3

75

1

35

1

19

1

21

-

-

-

-

3

75

1

44

1

21

1

32

1

14

1

14

5

125

การสปาและความงาม

1

44

1

21

1

32

1

14

1
2

4
18

1
6

4
129

ระบบปกติ
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ออกแบบเสื้อผ้า
อาหารและโภชนาการ

คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การขาย/การตลาด
การเลขานุการ/
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม/การโรงแรม
และบริการ

รวม

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

-

-

-

-

-

-

1
1

10
10

-

-

1
1

10
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1

17

1

17

-

-

-

-

-

-

1
1

14
14

1
1

8
8

2
2

22
22

การโรงแรม/การโรงแรม
และบริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

1

7

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

1

7

รวมทั้งสิ้น

29

689

28

774

13

334

16

ม.6
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
รวม
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,164 26

254 112

3,215

เทียบโอนฯ
การบัญชี (ปวช.)

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

1

3

การบัญชี (ม.6.)

-

-

-

-

-

-

1

11

-

-

1

11

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6.)

-

-

-

-

-

-

1

12

-

-

1

12

รวม

-

-

-

-

-

-

4

28

-

-

4

28

รวมทั้งสิ้น

29

689

28

774

17

362

16

1,164 26

ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถนุ ายน 2554

254 116

3,243

แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2554

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
เทียบโอนฯ

1600
1,454

1400
1200
1000
800
600

542
377

400

357

254

200

89

86

0

0
ปวช.

56

28

ปวส.

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

คหกรรม

542

89

631

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

1,454

357

1,811

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

377

86

463

ศิลปกรรม

254

56

310

เทียบโอนฯ

-

28

28

2,627

616

3,243

รวม

3. จํานวนร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตามระดับและประเภทวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.
แรก
เข้า

คหกรรม
26
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
117
อาหารและโภชนาการ
83
คหกรรมทั่วไป
226
รวม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
215
การบัญชี
87
การขาย / การตลาด
88
การเลขานุการ
133
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการ
42
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
565
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม/การโรงแรม
126
และบริการ
การโรงแรม/การโรงแรม
44
และบริการ (ทวิภาคี)
170
รวม
ศิลปกรรม
37
วิจิตรศิลป์
44
การออกแบบ
41
คอมพิวเตอร์กราฟิก
122
รวม
1,083
รวมทั้งหมด

ที่มา : งานทะเบียน 30 เมษายน 2554

ปวส.

รวม

สอบ
ได้

ร้อยละ

แรก
เข้า

สอบ
ได้

ร้อยละ

แรก
เข้า

สอบ
ได้

ร้อยละ

9
72
48
129

34.62
61.54
57.83
57.08

11
26
6
43

11
18
5
34

100.0
69.23
83.33
79.07

37
143
89
269

20
90
53
163

54.05
62.94
59.55
60.59

147
37
51
103

68.37
42.52
57.95
77.44
-

128
46
35
67
16

114
41
29
47
14

89.06
89.13
82.86
70.15
87.50

343
133
123
200
16

261
78
80
150
14

76.09
58.65
65.04
75.00
87.50

12

28.57

13

10

76.92

55

22

40.0

350

61.95

305

255

83.61

870

605

69.54

90

71.43

36

28

77.78

162

118

72.84

18

40.91

36

31

86.11

80

49

61.25

108

63.53

72

59

81.94

242

167

69.01

5
16
20
41

13.51
36.36
48.78
33.61

20
20

10
10

50
50

37
44
61
142

5
16
30
51

13.51
36.36
49.18
35.92

628

57.99

440

358

81.36

1,523

986

64.74

แผนภูมิจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

500

คหกรรม
พาณิชยกรรม

400

350

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

300
200

ศิลปกรรม

255
129

108

100

41

59

34

10

0
ปวช.

ปวส.

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

คหกรรม

129

34

163

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

350

255

605

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

108

59

167

ศิลปกรรม

41

10

51

628

358

986

รวม

4. จํานวนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2554
ครู
ประจํา
15

พนักงาน
ราชการ
1

ครู
พิเศษสอน
3

จํานวน
นร. นศ.
631

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 33

พาณิชยกรรม

27

2

8

1,811

1 : 48

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5

-

2

463

1 : 66

ศิลปกรรม

5

-

3

310

1 : 38

สามัญสัมพันธ์

16

2

12

3,215

1 : 107

68

5

28

3,215

1 : 31

ประเภทวิชา
คหกรรม

รวม

อัตราส่วน ครู : นักเรียน
120

107

100
ครู

80

66

นักเรียน

48

38

33

1
ันธ

รรม

์

1
ศิล
ปก

กร
รม
ท
อุต
สาห

พา

ณิช

ยก

รรม
คห
ก

1

1
รรม

1

0

ว

20

่องเ
ที่ย

40

สาม
ัญส
ัมพ

60

5. การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปวส.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

มีงานทํา
(ร้อยละ)
19

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ)
443

ติดตามไม่ได้
(ร้อยละ)
42

(3.77)

(87.90)

(8.33)

6

90

8

(5.77)

(86.54)

(7.69)

7

264

20

(2.40)

(90.72)

(6.87)

6

78

-

(7.14)

(92.85)

-

-

11

14

-

(44.0)

(56.0)

42

223

40

(13.77)

(73.11)

(13.12)

5

23

2

(16.67)

(76.67)

(6.6)

14

158

29

(6.96)

(78.60)

(14.44)

14

37

7

(24.13)

(63.79)

(12.08)

9

5

2

(56.25)

(31.25)

(12.50)

61

666

82

(7.54)

(82.32)

(10.14)

ที่มา : งานแนะแนวฯ 30 เมษายน 2554

หน่วย : คน
รวม
(ร้อยละ)
504
104
291
84
25
305
30
201
58
16
809

แผนภูมิการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
300

มีงานทํา

264

ศึกษาต่อ

250

ติดตามไม่ได้

200
150
90

100

78

50
0

6

8
คหกรรม

20

7

พาณิชยกรรม

11 14

6
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ระดับ ปวส.
200

มีงานทํา
ศึกษาต่อ

158

ติดตามไม่ได้

150

100

50
23
5

2

0
คหกรรม

14

37

29

พาณิชยกรรม

14

7

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9

5

2

ศิลปกรรม

บุคลากร
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทบุคลากร
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68

37
28
8

5

2

ผู้บ
ริห
าร

ข้า
ราช
กา ร
บุ ค
ลาก
ครู
รทา
งกา
รศึก
ษา
พน
ักง
านร
าช
การ
ครูพ
ิเศษ
สอ
น
ลูก
จ้า
งปร
ะจํา
ลูก
จ้า ง
ชั่ว
ครา
ว

5

หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร

อัตรากําลัง
ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

1

4

5

ข้าราชการครู

14

54

68

บุคลากรทางการศึกษา

-

2

2

พนักงานราชการ

-

5

5

ครูพิเศษสอน

5

23

28

ลูกจ้างประจํา

5

3

8

ลูกจ้างชั่วคราว

3

34

37

28

125

153

รวม

หมายเหตุ
มาช่วยราชการ 3 คน

2. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
100
90
80
70
60

91

50
40
30

37
25

20
10
0
ปริญญาโท

ปริญญาครี

< ป.ตรี

หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

< ป.ตรี

ผู้บริหาร

-

5

-

-

5

ข้าราชการครู

-

29

39

-

68

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

2

-

2

พนักงานราชการ

-

-

5

-

5

ครูพิเศษสอน

-

3

25

-

28

ลูกจ้างประจํา

-

-

-

8

8

ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

20

17

37

รวม

-

37

91

25

153

3. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทวิชา

ครูประจํา

30
27

พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน

25
20
15

16

15

12

10

8
5

5
0

3
1
คหกรรม

ประเภทวิชา
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การสปาและความงาม
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

5

2
พาณิชยกรรม

3

2
0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ครูประจํา

สามัญสัมพันธ์

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

-

6
5
4
15

-

1
2
3

9
6
4
2
3
24

3
1
4
6
1
7
14
68

2

หน่วย : คน

ครูพิเศษสอน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1
1

-

1
2
3

6
7
6
19

-

2
2

1
1
2

2
1
3
6

11
8
5
10
3
37

มาช่วย 1

5
5

-

-

-

1
1
2

6
1
7

มาช่วย 1 คน

1
1
9
9
54

-

2
2
5

1
1
2
2
5

1
1
2
5
5
10
23

3
3
2
8
24
6
30
101
101

5

28

มาช่วย 1 คน

4. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามวิทยฐานะ
25

ครูผู้ช่วย
ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

20

20
15

14

10

8
5

5

2

1

6

5

4

2

3

2

ัมพ
ันธ
์
สาม

ัญส

รร ม
ปก
ศิล

ว
ท่อ
งเท
ี่ย
อุต
สาห
กร
รม

ยก
รร ม
พา
ณิช

ผู้บ

ริห
าร

คห
กร
รม

0

ครูผชู้ ่วย

ครู

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ

ผู้บริหาร

-

-

1

4

คหกรรม

-

-

14

1

พาณิชยกรรม

-

3

20

4

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-

2

3

-

ศิลปกรรม

-

-

5

-

สามัญสัมพันธ์

-

2

8

6

รวม

-

7

51

10

ประเภทวิชา

5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามคุณวุฒิ
 ฝ่ายบริหาร
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัย

ผู้อํานวยการชํานาญการ
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
บ.ธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุณี พงศ์ยี่หล้า
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ศศ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
คบ.(คหกรรมศาสตร์)
MAT.H.E (วิธีสอนคหกรรม)

5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางจิราวรรณ นวลรอด
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
2. นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
3. นางนิ่มนวล จงทอง
4. นางสาวศุลีพงษ์ ชํานาญเนตร
5. นางสาวจิระพันธ์ เกียรติพันธ์
6. นางสุวิมล ศรีแสง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสุนทรี แข่งขัน
2. นางมาลี ว่องเกษฎา
3. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
4. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
5. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์
6. นางสาวสยุมพร แซ่แต้
7. นางสาวชนันณัตถ์ พรหมหิตาทร

ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
กศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ
กศ.บ.(การศึกษา)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล
2. นางนฤมล แย้มศรี
3. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
4. นางธนภร ฤทธิเกษม
5. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
6. นางรังสิมา บุญมีชัย
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แข่งขัน
2. นางกัญญ์พิดา สุขสง
3. นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
4. นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
5. นางจีรพรรณ โยธาปาน
6. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
7. นางจริยา มณีโรจน์

ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ค.บ.(คหกรรม)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(คหกรรม)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(คหกรรม)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การบัญชี) บช.ม.(การบัญชี)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(การบริหารโรงเรียน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม) กจ.ม.(การจัดการ)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

8. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
9. นางวาสนา วิเชียร
10. นางสาวเยาวพร สุขพรมา
11. นายสมโชค ราชบุรี
แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางศรีไพร ภาราทอง
2. นางจันทนา ทวีชาติ
3. นางอรทัย เมืองแมน
4. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
5. นางสุจวน แข่งขัน
6. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
7. นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว
8. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1. นางฤดี เพชรมณี
2. นางสาวธนิตา อาจหาญ

ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การบัญชี) บธ.ม.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) บธ.บ.(การบัญชี)
ครู
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มาช่วยราชการจาก วท.ชุมพร
ครูพิเศษสอน
บช.บ.(การบัญชี)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การเลขานุการ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครู
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)

หัวหน้าแผนก

3. นางปิยะพร เข็มขาว

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางชลลดา มีเพียร
2. นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
3. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
4. นางสุภาภรณ์ ก่อวนิช
5. นางสาวธารวิมล ใจตึง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายกําชัย ณ พัทลุง
2. นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
5. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
6. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
7. นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย

ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การเลขานุการ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(การตลาด)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
กศ.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครู
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูพิเศษสอน
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

8. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
9. นางสาวนฤมล โสภา
10. นายทิฐิกร บุญเชื้อ
แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวโศจิกานต ปานดี
2. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
3. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
4. นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ
5. นางวราภรณ์ เยาว์แสง
6. นางสุภาภรณ์ ราชจินดา
7. นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ

แผนกวิชาออกแบบ
1. นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
2. นางสาวจันทิมา ช่วยพิทกั ษ์
3. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์

ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษสอน
คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษสอน
คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ครู
ศบ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม)
ครู
บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มาช่วยราชการจาก วก.เบตง
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน หัวหน้าแผนกสปาและความงาม
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
ศษ.บ. (ศิลปกรรม)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูพิเศษสอน
ศป.บ.(ศิลปกรรม)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนาขวัญ จันทร์จาํ รัส
แผนกวิชาวิจติ รศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายโชคชัย จุลภักดิ์
3. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
1. นายแสนดี เบญจพงศ์
2. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
3. นางสาวสุพิชญา รักแดง
4. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธํารงค์
5. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
6. นางสาวเสมอใจ นวลศรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร
2. นางอุบล เบญจพงศ์

ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูพิเศษสอน
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)

หัวหน้าแผนก

ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
น.บ.(นิติศาสตร์)
น.ม.(นิติศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
ครูพิเศษสอน
นบ.(นิติศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

3. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
4. นายสมพร สวัสดิรักษ์
5. นางนงลักษณ์ เรียบร้อย
6. นางจารุวรรณ อมรกุล
7. นายสุวนัย ทองสุข
8. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
9. นายอรรถวุฒิ บุญทวี
10. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
11. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา
12. นายเสรี จําเนียร
13. นายสามารถ เนียมมุณี
14. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
15. นางกรองกาญจน์ สร้วงชู
16. นางสุมนัส คล้ายเพชร
17. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
18. นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ์

ครูชํานาญการพิเศษ
วท.บ.(จิตวิทยา)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(พลศึกษา)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.ม.(การแนะแนว)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(นาฏศิลป์) ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ครูชํานาญการ
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(เคมี)
กศ.ม.(เคมี)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(วิทย์-คณิต)
ครู
ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
ครู
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มาช่วยราชการจาก วก.ห้วยยอด
พนักงานราชการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(เคมี)

19. นายศุภกิจ ภูวรกิจ
20. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
21. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
22. Mrs.Beatriec Leredh
23. นางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง
24. นายวันชัย กลิ่นขจร

ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ครูพิเศษสอน
B.A. in Education (English)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(พลศึกษา)

 บุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวอุษา จรูญผล
2. นางปราณีต เนตรพุกกณะ

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ.(การบัญชี)

 ลูกจ้างประจํา
คนงาน-นักการภารโรง
1. นายวิชัย สาระทิพย์
2. นางปรานอม ทองคํา
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
5. นายสุนทร วิชัยดิษฐ์
6. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
7. นายพนัส สุรทิน
พนักงานขับรถยนต์
1. นายชูศักดิ์ บุญพร้อม

ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
ปวช.3 (ช่างยนต์)
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 3

 ลูกจ้างชั่วคราว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางกาญจนา ไชยเทพ
นางรักชนก ชูศรี
นางธัญดา ทิพย์น้อย
นางสุนทรียา ขนายน้อย
นางศิริพร พรศรี
นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

7. นางสาวอารยา ทองศร
8. นางสาวคัทลียา วัชณะสวัสดิ์
9. นางสาวสุภาวดี เกิดทรัพย์
10. นางสาวเกศรินทร์ ศรีเสน่ห์พร
11. นางสาวสุนิสา รักษา
12. นางสาววนันชนก อรรณพ
13. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
14. นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
15. นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
16. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์
17. นางสาวรัชนีกร บ้าง
18. นางสาวพรเพ็ญ พงษ์แพทย์
19. นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
20. นางธนพร ฤทธิรงค์
21. นายนพรัตน์ เป้าอินทร์
22. นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช
23. นางสาวอรวรรณ ชูพัฒน์พงษ์
24. นางสาวธาราทิพย์ เย็นแดง
25. นางสาวทิพย์สุนีร์ เทพทวี
26. นางสาววรรณรัตน์ เชี่ยวกุลวิชัย
27. นางสาวสุดาวดี จํารัสฉาย
28. นางสาววณิชชา เหล่าพัทรเกษม
29. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วศิริ
30. นางสาวสุนันทา วังณรงค์
31. นางสาวพัชรากร นาคเจริญ
32. นางสาลี ทองสร้าง
33. นางมารศรี เรืองฤทัย
34. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
35. นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย
36. นางสารภี ช่วยทอง
37. นางวรพจน์ ติกะมาตย์

ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บช.บ.(การบัญชี)
บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
คบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(อาหารและโภชนาการ)
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การบัญชี)
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 6
ประถมศึกษา 4
ปวส.
ประถมศึกษา 6
ประถมศึกษา 6
ประถมศึกษา 4
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งบประมาณ
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2554 จําแนกตามรายจ่าย
บกศ.,
821,809.00

งบประมาณ,
29,085,757.00

รายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ
รวม

งบประมาณ
13,525,289.20
653,160.00
419,160.00
2,342,692.72
1,793,186.80
618,100.90
350,724.51
374,624.87
9,008,831.40
29,085,757.00

บกศ.
118,740.00
158,490.00
1,048,490.00
159,417.00
293,213.39
608,939.00
18,300.00
821,809.00

ที่มา : งานวางแผนงบประมาณ 10 มิถุนายน 2554 (ไตรมาสที่ 1-2)

รวม
13,525,289.20
653,160.00
537,900.00
2,342,692.72
1,951,676.80
1,666,590.90
510,141.51
667,838.26
608,939.00
9,008,831.40
18,300.00
3,1491,359.79

2. งบประมาณวัสดุฝึกที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2554
จําแนกตามแผนกวิชา
งบดําเนินการ
งบอุดหนุน

400,000.00
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200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00

อา

ผ้าแ
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เคร

ื่องแ
ต่ง
หา
รแล กาย
ะโภ
ชน
ากา
ร
คห
กร
รม
ทั่ว
ไป
การ
บัญ
ชี
ก าร
เลข
าน
ุการ
ก าร
ขาย
/กา
รต
ลาด
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มพ
ิวเต
อร
ก าร
์ธุรก
จัด
ิจ
ก าร
โลจ
ิสต
ิกส
์
การ
โรง
แ
สป
าแล รม
ะค
วาม
ง าม
วิจิต
รศ
ิลป
์
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มพ
บ
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อร
์กร
าฟ
สาม ิก
ัญส
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์
สัม
พัน
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ิจ

0.00

แผนกวิชา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
การบัญชี
การเลขานุการ
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
รวม

งบประมาณ
งบดําเนินการ
งบอุดหนุน-พื้นฐาน
7,650.00
100,500.00
74,700.00
273,250.00
51,558.00
161,320.00
80,200.00
126,480.00
20,520.00
128,690.00
21,420.00
78,640.00
51,656.00
195,180.00
9,360.00
7,200.00
83,744.00
368,423.00
3,600.00
97,500.00
129,000.00
102,750.00
163,500.00
40,000.00
40,000.00
8,000.00
8,000.00
555,158.00
1,877,683.00

ที่มา : งานวางแผนงบประมาณ 16 มิถุนายน 2554

รวม

108,150.00
347,950.00
212,878.00
206,680.00
149,210.00
100,060.00
246,836.00
16,560.00
452,167.00
3,600.00
97,500.00
129,000.00
266,250.00
80,000.00
16,000.00
2,432,814.00

ครุภัณฑ์
 รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2554
ฝ่าย/งาน

รายการครุภณ
ั ฑ์

จํานวน

ประเภทเงิน

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2. เคาน์เตอร์ตัว L
3. ตู้เก็บเอกสารติดฝาขนาด 3.50 ม.
4. ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
และคู่สาย

1 ชุด
1 ชุด
1 ตู้

บกศ.
บกศ.
บกศ.

1

บกศ.

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ์

ชุด

งานการเงิน

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

2 ชุด

บกศ.

งานพัสดุ

1. เครื่องปรับอากาศ

1 เครื่อง

บกศ.

งานอาคารสถานที่

1. ป้ายสแตนเลสพร้อมฐาน
2. รั้วตาข่าย

1 ชุด
2 ชุด

บกศ.
บกศ.

งานทะเบียน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

2 เครื่อง

บกศ.

1. โต๊ะประชุมไม้มะค่า

2 ตัว

บกศ.

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1. เครื่องปรับอากาศ
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
4. ตู้ RACK

1
1
1
3

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.

งานความร่วมมือ

1 ชุด

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพฯ

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้

บกศ.

ฝ่าย/งาน

จํานวน

ประเภทเงิน

1. เตาทอด
2. ตู้แช่

1 เตา
1 ตู้

บกศ.
บกศ.

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1 ชุด

บกศ.

22 เครื่อง

งปม.

1 ชุด

บกศ.

2. เตารีดไอน้ํา
3. จักรเย็บผ้า

1 ชุด
1 ตัว
2 หลัง

บกศ.
บกศ.
บกศ.

แผนกวิจิตรศิลป์

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1 ชุด

บกศ.

แผนกเลขานุการ

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1 ชุด

บกศ.

แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

10 ชุด
1 เครือ่ ง

งปม.
บกศ.

แผนกคหกรรมศาสตร์

1. เครื่องอัดกลีบดอกไม้

5 เครื่อง

บกศ.

แผนกการโรงแรม

1. เครื่องตีแป้ง
2. เครื่องไมโครเวฟ
3. เครื่องซักผ้า

1 เครื่อง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง

บกศ.
บกศ.
บกศ.

แผนกสัมพันธ์ธุรกิจ

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1 ชุด

บกศ.

แผนกสามัญสัมพันธ์
หมวดภาษาอังกฤษ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
หมวดวิทยาศาสตร์
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
หมวดภาษาอังกฤษ
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ที่มา : งานพัสดุ 10 มิถุนายน 2554

1 ชุด
1 ชุด
10 ชุด

บกศ.
บกศ.
งปม.

งานส่งเสริมผลิตผลฯ

รายการครุภณ
ั ฑ์

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
งานปกครอง
ฝ่ายวิชาการ
งานสื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ธุรการวิชาการ

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

อาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของ
วิทยาลัยติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณ
ใกล้เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียง
มีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหลัง
ของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตําบลตลาด อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา

แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ไปท่าเรือเกาะสมุย

วัดไตรธรรมาราม

ไปกรุงเทพฯ

วัดธรรม

ร.พ.ทักษิณ

ถนนตลาดใหม่
ธ.กสิกร

ร.ร.สุราษฎร์

ร.ร.เทพมิตรศึกษา
ไปนครศรีธรรมราช

วอศ.สุราษฎร์ธานี

วัดโพธิ์นิมิต
ไปศาลากลาง

ชุมชน ต.ตลาด

แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ถนนตลาดใหม่

13

7

11
ที่เอกชน

สนาม
วอลเลย์บอล

4

5
15
10

ลานหูกวาง
1
สนามบาสเกตบอล

12

9
9

3
10

2

14

6

เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
1. อาคาร ศิลปกรรม 3 ชั้น
3. อาคาร อํานวยการ/พื้นฐาน 4 ชั้น
5. อาคาร คหกรรมศาสตร์ 5 ชั้น
7. อาคารรวมใจ
9. บ้านพักครูแฝด 2 ชั้น
11. เสาธง
13. ป้อมยาม
15. อาคารสปา

2. อาคาร บริหารธุรกิจ 5 ชั้น
4. อาคาร บริหารธุรกิจ 4 ชั้น
6. ห้องน้ํา-ห้องส้วม
8. แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น
10. บ้านพักคนงาน-ภารโรง
12. พระพุทธรูป
14. เรือนเพาะชํา

8

9

 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่

อาคาร

จํานวน

งบประมาณ

ปีที่ก่อสร้าง

1

อาคาร 1 ศิลปกรรม

1 หลัง

3,026,000.00

2522

2

อาคาร 2 บริหารธุรกิจ

1 หลัง

28,300,000.00

2553

3

อาคาร 3 อํานวยการ , สามัญสัมพันธ์

1 หลัง

5,615,000.00

2527

4

อาคาร 4 บริหารธุรกิจ

1 หลัง

8,258,000.00

2532

5

อาคาร 5 คหกรรมศาสตร์

1 หลัง

17,250,090.00

2537

6

ศาลาพระพุทธรูป

1 หลัง

7

อาคารรวมใจ

1 หลัง

8

ห้องน้ํา-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา

1 หลัง

1.181,245.00

2552

9

แฟลตพักอาศัย

15 หน่วย

10

บ้านพักครูแฝด

6 หน่วย

11

บ้านพักคนงานภารโรง

7 หน่วย

12

ศาลาพักผ่อน

1 หลัง

13

อาคารสปาและความงาม

1 หลัง

950,000.00

2551

14

หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4

1 หลัง

3,208,654.68

2552

ภาพประกอบอาคารเรียน

ด้านหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

-

อาคาร 1
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

อาคาร 2
-

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธนาคารโรงเรียน

-

-

อาคาร 3
ห้องผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/
งานอาคารสถานที่/งานเอกสารการพิมพ์)
ฝ่ายวิชาการ
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาคี/
งานสื่อการเรียนการสอน)
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความร่วมมือ/งานศูนย์ข้อมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
อาคาร 4
-

อาคาร 5
-

ศูนย์อาหารลายไทย
ห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม
ห้องโสตฯ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานผลิตการค้าผ้า

ลานเอนกประสงค์
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องพยาบาล
ห้องสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หมายเลข
101
105
102
103
104
106
115
116
1
2
911

สถานที่
ห้องผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ห้องประชุมเล็ก
งานธุรการ / งานสารบรรณ
งานการเงิน
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานเอกสารการพิมพ์ / งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
ป้อมยาม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หมายเลข
122
121
123
401

สถานที่
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวฯ
งานสวัสดิการ (ห้องพยาบาล)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หมายเลข
111
112
113
114
117
402
502

สถานที่
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนงบประมาณ / งานความร่วมมือ
งานวิจัยฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
สหการวิทยาลัยฯ
ศูนย์อาหารลายไทย

ฝ่ายวิชาการ
หมายเลข
108
107
109
110
302
205
403
504
203
206
202
404
405
406
201
505
501
507
506
503
508
509
124
304
301
303
306
307
305
204
207
208

สถานที่
ฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียน
งานพัฒนาหลักสูตร
งานทวิภาคี / งานวัดผลฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
ห้อง Univoc
ห้องสมุด
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ธนาคารโรงเรียน
แผนกการบัญชี
แผนกการขาย/การตลาด
แผนกเลขานุการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกการจัดการโลจิสติกส์
แผนกการโรงแรม
ห้องพัก / ห้องซักรีด แผนกการโรงแรม
แผนกสปาและความงาม
แผนกคหกรรมศาสตร์
แผนกอาหารและโภชนาการ
ห้องปฏิบัติอาหาร 1
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานการค้าผ้าฯ
แผนกศิลปกรรม
แผนกสามัญสัมพันธ์
ห้องสมุดแผนกสามัญสัมพันธ์
หมวดวิทยาศาสตร์
หมวดภาษาอังกฤษ
หมวดคณิตศาสตร์
หมอภาษา
ห้องพักครู (อาคาร 2 ชั้น 3)
ห้องพักครู (อาคาร 2 ชั้น 4)
ห้องพักครู (อาคาร 2 ชั้น 5)

ตลาดแรงงาน
1. สถานประกอบการที่มีตาํ แหน่งงานว่าง ประจําปีการศึกษา 2554
หน่วยงาน/ที่ตั้ง
บจก. ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์
82/326-327 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
บจก. เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์
ไพร์ส
87/138 ม.5 ถ.วิภาวดี
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-922281-83
แฟกซ์ 077-224-33
บมจ. คอสโม กรุ๊ป จํากัด
20 สุขุมวิทซอย 97-97/1
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ชั้น 27 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์
32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21
กรุงเทพ 10110
บมจ. สยามแม็คโคร
สาขาสุราษฎร์ธานี

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาเกาะสมุย

ตําแหน่งงานว่าง
รับพนักงานไฟฟ้า หลาย
ตําแหน่ง

วุฒิ
ไม่ระบุ

เพศ
ไม่ระบุ

อายุ(ปี)
ไม่ระบุ

หมายเหตุ

ช่างเขียนแบบโครงสร้าง 1
อัตรา
ผู้ช่วยจัดซื้อ 2 อัตรา
ผู้ช่วยการเงิน 1 อัตรา

ปวส.สาขา ชาย-หญิง
ที่เกี่ยวข้อง
ชาย-หญิง

ไม่ระบุ

ใช้โปรแกรม
Auto-cad /
โปรแกรม
สําเร็จรูปได้
ดี

ช่างเขียนแบบ 4 อัตรา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 อัตรา
ช่างเทคนิค 20 อัตรา
ช่างเทคนิค CNC 3 อัตรา

ปวช.–ป.ตรี ชาย-หญิง
สาขาที่
เกี่ยวข้อง

18+

ใช้โปรแกรม
Auto Cad
2D,3D หรือ
Solid Work
มีความรู้ด้าน
เครื่อง CNC

ผู้ช่วยธุรการสนาม/เจ้าที่เอกสาร

ปวช.–ปวส. ชาย-หญิง
สาขาบริหาร

18+

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเบเกอร์รี่ 1
อัตรา
พนักงานเบเกอร์รี่ 2 อัตรา
พนักงานแผนกปลาฝ่ายอาหาร
สด 1 อัตรา
รับสมัครนักศึกษา Part Time
จํานวนมาก

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

หน่วยงาน/ที่ตั้ง
เทสโก้ – โลตัส
สาขาสุราษฎร์ธานี
บมจ. เจ มาร์ท
9/121-3 อมคารยูเอ็นเอ็มทาว
เวอร์ ชั้น 12 ถ.รามคําแหง สวน
หลวง กทม.10250
บมจ. วุฒิศักดิ์ คลินิก กรุ๊ป
35/65 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-834-6690
ร้านสไปซ์คอม
29/19 ถ.ดอนนก ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0-7721-7272
บจก. คิงส์ มิลลิ่ง
สาขาสุราษฎร์ธานี
150 ม.4 ต.ท่าท่องใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
84290
โทร.077-227708

ตําแหน่งงานว่าง
แคชเชียร์
พนักงานอาหารสด
พนักงานจัดเรียงสินค้า
พนักงานจัดเรียงสินค้ากลางคืน
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ 5
อัตรา

วุฒิ
ม. 3 ขึ้นไป

เพศ

อายุ(ปี)
18+

ปวช.-ป.
ตรี.ทุก
สาขา

ชาย-หญิง

21–29

พนักงานประจําคลินิก (สาขา
กรุงเทพและต่างจังหวัด)

ปวช.ขึ้นไป

หญิง

18-30

ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
ไม่ระบุ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
พนักงานขายคอมพิวเตอร์
2 อัตรา
ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม
ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่คุม
เครื่องจักร/เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่
บุคคล/เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขับรถ
ไฟล์คลิฟท์/พนักงาน ฝ่าย
ผลิต/เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่าง ปวช./ปวส.
ยนต์ 5 อัตรา
สาขาที่
เกี่ยวข้อง

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

บจก. ซีพีเอ็ม แคปปิทัล
976/10 ซ.แสงแจ่ม ถ.ริมคลอง
สามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
บจก.สุราษฎร์ธานีพิมพ์ดีด
พนักงานบัญชี 2 อัตรา
โทร. 077 275355-6
บจก. พฤฒ สมุนไพรไทยเน็ท
เวิร์ค
โทร. 086 4813878 /088
2750737
บจก. สยามกลการเซลส์
โทร. 0-2215-0830 ต่อ 1145

ผู้จัดการภาค
ผู้จัดการเขต
ช่างยนต์ 30 อัตรา

18-30

ปวช./ปวส.
สาขาที่
เกี่ยวข้อง
ม.3 ขึ้นไป ชาย -หญิง

ปวส. สาขา
ที่เกี่ยวข้อง

ชาย

18-60

อายุไม่เกิน
28 ปี

หมายเหตุ

หน่วยงาน/ที่ตั้ง
CENTARA GRAND BEACH
RESORT SAMUI
38/2 ม.3 หาดเฉวง ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย
โทร.077-230500 ต่อ 4981-2

บจก. กระบี่ อันดามัน รีทรีท
126 ม.3 ต.หนองทะเล
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-628200

บจก.วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์
115 ม.3 ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
84190
โทร.66 (0) 7727 8500

ตําแหน่งงานว่าง
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 1 อัตรา/
หัวหน้าสโตป์ 1 อัตรา /ช่างทั่วไป 1
อัตรา/พนักงานเสิร์ฟห้องอาหาร 5
อัตรา/หัวหน้างานทําความสะอาด
ห้องพักแขก 2 อัตรา/ พนักงานขับรถ
และสัมภาระแขก 2 อัตรา/พนักงาน
เสิร์ฟห้องอาหารห้องอาหารซิโก้ 1
อัตรา/พนักงาน ทําความสะอาดห้องพัก
แขก 6 อัตรา/พนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่ม
1 อัตรา/พนักงานผสมเครื่องดื่ม 3
อัตรา/พนักงานประจําห้องออก กําลัง
กาย 1 อัตรา/พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
1 อัตรา/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ 1
อัตรา/พนักงานขับรถลอนดรี่ 1 อัตรา/
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์สุขภาพ 2 อัตรา/
กุ๊กระดับ 3 (ครัวร้อน) 1 อัตรา
Night GSA 2 อัตรา/Bell – Driver 2
อัตรา/Spa Therapist 2 อัตรา/
พนักงานเสิร์ฟ 4 อัตรา/พนักงาน
ต้อนรับห้องอาหาร 4 อัตรา/
แคชเขียร์ห้องอาหาร 2 อัตรา/
พนักงานรักษาความลอดภัย 3 อัตรา/
Cook 4 อัตรา/สจ๊วต 2 อัตรา/Room
Attendant /Roomboy 2 อัตรา/ช่าง
ทั่วไป, ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา/Part Time
หรือนักศึกษาฝึกงาน 6 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา/นักวิจัย 1
อัตรา/หัวหน้างานคลังสินค้า/ช่าง
สํารวจ 1 อัตรา/ช่างไฟฟ้า 10 อัตรา/
ช่างซ่อมบํารุง/ผู้ควบคุมเครื่องจักร 5
อัตรา/ช่างเขียนแบบโครงสร้างและ
โยธา 1 อัตรา/หัวหน้างานบริการ
ทั่วไป 1 อัตรา/พนักงานโครงการฝึก
ขับรถโฟล์คลิฟ 7 อัตรา/พนักงาน
ประจําเครื่องจักร 7 อัตรา/พนักงาน
คัดเกรดบรรจุภัณฑ์ 15 อัตรา/
พนักงานขับรถ

วุฒิ

เพศ

อายุ(ปี)

หมายเหตุ

ไม่ระบุ

ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปได้
ดี

ไม่ระบุ

-ปวส. ชาย-หญิง
ป.ตรี
ที่เกี่ยวข้อง
ม.3-ม.6

2. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2554
จําแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 341 แห่ง ได้แก่
โรงแรม, 66

ราชการ, 73
รัฐวิสาหกิจ, 42

บริษัท ห้างร้าน, 160

หน่วยงานราชการ :
สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานกองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9)
สํานักงานอัยการ เขต 8
สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สํานักงานประชาสัมพันธ์ เขต 5
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๔

สํานักงานสัสดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอเมืองฯ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี
สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
ศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
สํานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
สํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๐
ค่ายทหารจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจท่องเที่ยว
โรงพยาบาลพระแสง
สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร
ที่ว่าการอําเภอบ้านนาสาร
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสระ
ที่ว่าการอําเภอคีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลท่าฉาง
ที่ว่าการอําเภอท่าชนะ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา)
สํานักงานท้องถิน่ อําเภอละแม
สํานักงานเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ์

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11สุราษฎร์ธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขตที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ที่ว่าการอําเภอพระแสง
ที่ว่าการอําเภอเคียนซา
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร
ที่ว่าการอําเภอเวียงสระ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเชี่ยวหลาน
ที่ว่าการอําเภอท่าฉาง
ที่ว่าการอําเภอวิภาวดี
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าชนะ
ที่ว่าการอําเภอไชยา
ที่ว่าการอําเภอกาญจนดิษฐ์
เทศบาลตําบลท่าทองใหม่

สํานักงานเทศบาลตําบลดอนสัก
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอกาญจนดิษฐ์
ที่ว่าการอําเภอขนอม
สํานักงานท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าอําเภอพุนพิน
สํานักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
สํานักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย
แผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
ที่ว่าการอําเภอสิชล
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี สํานักงานทางหลวงที่ 14
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
สถานีตํารวจภูธรพุนพิน
ที่ว่าการอําเภอพิปูน
ครัวลายไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รัฐวิสาหกิจ :
ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน

สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขาเทสโก้โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขาพุนพิน
สาขาพระแสง
สาขากาญจนดิษฐ์
สาขาพุนพิน
สาขาท่าชนะ
สาขาขนอม

ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน

สาขาศรีวิชัย
สาขาขนอม
สาขาราษฎร์อุทิศ
สาขาตลาดใหม่
สาขาบ้านนาสาร
สาขาท่าฉาง
สาขาหลังสวน
สาขาสิชล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระแสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเคียนซา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาเดิม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าชนะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิชล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาสาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสระ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านตาขุน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละแม
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุราษฎร์ธานี จํากัด

ที่ทําการไปรษณีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการไปรษณีย์ ท่าทองใหม่
ที่ทําการไปรษณีย์ สาขาพุนพิน
ไปรษณีย์ อําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที (สาขาสุราษฎร์ธานี)
สํานักงานบริการลูกค้ากสท. สุราษฎร์ธานี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ที่ทําการไปรษณีย์ อําเภอเคียนซา
ที่ทําการไปรษณีย์ อําเภอกาญจนดิษฐ์
ไปรษณีย์ สาขาอําเภอท่าชนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเกาะสมุย
สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที (สาขาเกาะสมุย)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาตําบลวัดประดู่
สถานีรถไฟเขาหัวควาย

บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด :
บริษัท เดอะพิซซ่าฯ
ร้าน บุษกรไดเร็คเซลส์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรีนคอมพิวกราฟิก
ร้าน แบล็คคัต & ไบร์ดเวดดิ้ง สตูดิโอ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ๔๗ โฆษณา
ร้านเจ้าคุณกราฟิก
โรงเรียนสุราษฎร์ศิลปะไทย

หจก. น็อทเอนตี้ไฟร์
เอส พี สตูดิโอ
ร้าน เค อ๊อฟ ช็อป โฟ้โต้แอนด์ดิจิตอล
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอพี.พริ้นติ้งแอนด์กราฟิก
ร้าน โซล เมท แกลลอรี่
ร้าน พีเอส กราฟิก
ร้าน เบิร์ด คัลเลอร์แล็บ

ร้าน ณ เจ้าหญิง เวดดิ้ง
ร้าน โมเดิร์นเลิฟ เวดดิ้ง สตูดิโอ
ร้าน จิตติมา ดิจิตอลแลบ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี ๘ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
อีซี่ เน็ตเวิร์ค แอนด์ กราฟิก ดีไซน์
ร้าน สัญลักษณ์ สตูดิโอ
ร้าน กันเองพันธุ์ไม้
ร้าน ไนทส์ฟราวเวอร์
ร้าน สดุดี แมนชั่น
ร้าน โอเน็ต
ร้าน เบสท์ ไอ ที เซอร์วิส
บริษัท ไอทีอัพเดท จํากัด
ร้าน ที.คอม อินเตอร์เทรด
สํานักงานสุรลักษณ์ โล่อุลกะมณี
บริษัท ISUZUสุราษฏร์ธานี จํากัด
บริษัท สยาม พี.พี.ซี.ออโตเมชั่น จํากัด
ร้าน เสริมอิเลคทริค
บริษัท เก้าพาราวู้ด
ร้าน พีซีวินช็อป(บิ๊กซี)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซเบอร์โซน ไอที
ห้างหุ้นส่วนจํากัดโพร์ เทค คอมพิวเตอร์ (๑๙๙๙)
บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ปจํากัด (KFC) บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี

สํานักงานวรัญญาการบัญชี
ร้าน ลัดดาวรรณฟูตแวร์
บมจ.บูรพาเทคนิคคอลเอ็นจีเนียริ่ง
บริษัท VIPK มาเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท นครหลวงสุราษฎร์ลิสซิ่ง จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรเกษมซัพพลาย
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทคุณเฮง จํากัด
บริษัท ศูนย์รวมการบัญชี จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุราษฎร์ผาทอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จํากัด
3ร้านขายยา เอฟ พี เภสัช
ร้าน เลิฟสตูดิโอ
สํานักงานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท The Niolsen Compang
บริษัท TP ดิทราย
บริษัท ออฟฟิค รีเทล จํากัด
ร้าน ติ๋มดอกไม้

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.ที.กราฟิกและบรรจุภัณฑ์
โรงพิมพ์อุดมลาภ
ร้าน บ้านศิลป์
ร้าน สุธี ดิจิตอลเอ็กซ์เพรส
โรงพิมพ์ สิทธิประเสริฐ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี คู ไวนิล
ร้าน K.B.Computer&Service
ร้าน อนุชาศิลป์
ร้าน เดอะซิมเฟิลดีไซน์
ร้าน ท็อปพลัสคอร์ปอเรชั่น
ร้าน สไปซ์คอม
ร้าน บอสไบท์ไอที
โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์
บริษัท เอเน็ตคอมพิวเตอร์ จํากัด
ร้าน การันตีคอมพิวเตอร์
บริษัท สิริสิน จํากัด
ร้าน เซาน์เทิร์นไอที
บมจ.ทริปเบิลทีบรอดแบนด์
ร้าน เอ พลัส คอม
บริษัท อันติมิตซีพี จํากัด
บริษัท บิ๊กโต ซุปเปอร์โปรจํากัด
บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จํากัด
สํานักงานการบัญชีกิจจา เพชรพงศ์พันธ์
ศูนย์สร้างสรรค์ชวี ิตเด็กและเยาวชนร่มเย็น
บริษัท ฮอลด้า ออโตโมบิล สาขาบางกุ้ง
บริษัท จีเนียสเมคคานิค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท LUX สุราษฎร์ธานี
สํานักงานตรวจสอบบัญชีคุณพยอมและเพื่อน
บริษัท เอส วาย บี ตรวจสอบบัญชีจํากัด
สํานักงานตรวจสอบบัญชี พีออดิท
บริษัท เจ.พี ก๊าซเทค
บริษัท ยูโร พีทูบี ไดเรคท์ 1(ประเทศไทย)จํากัด สาขาสุราษฎร์ธานี

บริษัท ประกันคุ้มภัย สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท พิมลพรรณ การบัญชี
บริษัท ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ (๑๙๘๗) จํากัด
ร้าน กบ ฝน เบเกอรี่
บริษัท ไพศาลสุราษฎร์ธานี
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
บริษัท บรรจงทรัพย์สุราษฎร์ธานี จํากัด
บริษัท บ้านดอนปิยะ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

ร้าน ซันฟลาวเวอร์
ร้าน นวัฒน์ ฟลาวเวอร์(ลัดดาฟลาวเวอร์)
ร้าน ขวัญดาวฟลาวเวอร์
ร้าน อาหารกําปั่น
บริษัท เชสเตอร์กิว จํากัดสาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี
ร้าน เฟิลท์ คัลเลอร์แลป
บริษัท โตโยต้า สาขาเวียงสระ
หจก. พีพีซี พูลศักดิ์ เจริญทรัพย์
บริษัท แอนเซลล์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิตณรงค์โลหะภัณฑ์
บริษัท ลิฟว์วิงพลัส คอนซัลแตนท์
ร้าน หน่องอาร์ตแกลอรี่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด
ร้าน วิน วิน คอมพิวเตอร์
บริษัท พี ซี สยาม ปิโตเลียม จํากัด
ร้านเซร่า
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บมจ. อยุธยา อลินอันซ์ C.P ประกันชีวิต สาขาสุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขา พี.ซี.ขุนทะเล
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนอําเภอ
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาปตท.บ้านใน
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยกเฉวง
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาชายหาดละไม 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาแหลมดิน 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาละไมซอย 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) สาขาบางมะขาม
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาพนม
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขา ท่าทอง
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยกในลึก
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาดอนนก 13

ร้าน คุณอ๋อย ฟลอรีส
ร้าน เกรส แอนด์ กรอย เวิดดิ้งสตูดิโอ
ร้าน พิมพ์ฟลาวเวอร์
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จํากัดสาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี
บริษัท สี่สหายการขนส่ง สาขาบ้านนาสาร
ร้าน ไอที คอม
โรงงานบางสวรรค์น้ํามันปาล์ม
บริษัท Inter Express Logistics
บริษัท สี่สหายขนส่ง(๑๙๘๘) จํากัด
ร้าน กาญจนรงค์ เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ส.สมุยธุรกิจ
ร้าน Bophat Art Gallery
ร้าน NETWORK IL
บริษัท อีซูสุ พรภัณฑ์ชุมพร จํากัด
ร้านวศินี บิวตี้แคร์
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ห้าง บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาปตท.เขาท่าเพชร (6801)

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาปตท.เขาท่าเพชร
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาเวียงสระ
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาละไมซอย 3
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านละไม
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาหาดเฉวง 4
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาหาดเฉวง 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดหน้าทอน
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านปลายแหลม
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาศรีวิชัย 51
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาพระแสง(7406)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)สาขาศรีวิชัย 51
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท :
โรงแรม นิภาการ์เด้นท์
โรงแรม ลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม เบสเวสเทิร์น ภูเก็ตโอเชียน รีสอร์ท
โรงแรม วังใต้
โรงแรม เคซี รีสอร์ท แอนด์ โอเวอร์ วอเตอร์ วิลล่า
โรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket
โรงแรม ทวินโลตัส

โรงแรม นิวสตาร์รีสอร์ท
โรงแรม อิมเพียน่า สมุย รีสอร์ทแอนด์สปา
โรงแรม The Library
โรงแรม ดิโอลด์ภูเก็ต
โรงแรม Aava Resort & Spa
โรงแรม ลาวาณา รีสอร์ท
โรงแรม แอตแลนด์ติส รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรม เวิลด์ รีสอร์ท
โรงแรม อิมพีเรียล สมุย
โรงแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรม ปริ๊นเซส ปาร์ค
โรงแรม บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรม แกรนด์เสาวลักษณ์
โรงแรม สยามธานี
โรงแรม เดอะวัน
โรงแรม ร้อยเกาะ
โรงแรม เมืองสมุย สปา รีสอร์ท
โรงแรม บาบาน่าแฟนซี รีสอร์ท
โรงแรม มายส์ สมุย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ราชพฤกษ์สมุยรีสอร์ท
โรงแรม อิมพีเรียลสมุย
โรงแรม เขาหลักออร์คิด บีช รีสอร์ท
โรงแรม แอล รีสอร์ท
โรงแรม บันยันทรี สมุย
โรงแรม สมุยปาล์มบีช
โรงแรม พาวิลเลี่ยนสมุย บูติก แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรม แกรนด์ซีวิว รีโซเทล เกาะสมุย
รงแรม รอยัล คราวน์ ภูเก็ต
โรงแรม เดอะปาล์มบีชคลับ
โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
โรงแรม เดอะรอยัล ภูเก็ตยอร์ชคลับ
โรงแรม โกลเด้นบีช รีสอร์ท
โรงแรม สุภารอยัลบีช

โรงแรม บรรจงบุรี
โรงแรม บ้านหาดงาม บูติค รีสอร์ท
โรงแรม เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท
โรงแรม KC Resorts and over water villa koh samui

โรงแรม เมืองสมุย สปา รีสอร์ท
โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า
โรงแรม แกรนด์ธารา
โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท
โรงแรม กานดาบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม นภาใส
โรงแรม Koh Tao Regal Resort
โรงแรม Fair House Beach Resort
โรงแรม โคโคนัท วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรม อิมพีเรียล โบ๊ทเฮาส์
โรงแรม แฟร์เฮ้าส์วิลล่า แอนด์สปา
โรงแรม White House Beavh Resort & Spa
โรงแรม สมุยนาเทียนรีสอร์ท
โรงแรม พังกา พาราไดซ์ รีสอร์ท
โรงแรม บ้านมณเทียร
โรงแรม บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม โบ๊ทลากูน
โรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม กะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม The vigitt Resort Paket
โรงแรม นาคามันดา รีสอร์ท&สปา
โรงแรม เขาหลักเมอร์ลิน

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 15 มิถนุ ายน 2554

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจําปี 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชนะเลิศ
Popular vote ระดับนานาชาติ
การแข่งขัน The 3rd Internationa
L Show Sculpture Competition
(2011) แกะสลักหิมะ
ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม พ.ศ.2554
ณ เมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ รั บ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ สอง การ
ประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
ศิ ล ปาชี พ ฯ ประเภท ชุ ด ลํ า ลองชายและ
หญิง ภายใต้งาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 3”
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) (SACICT) ให้ไว้ ณ วันที่
15 กรกฎาคม 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับการ
คัดเลือกเป็นหน่วยมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน
ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง และ
สุราษฎร์ธานี) การประเมินองค์การวิชาชีพ
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประจําปีการศึกษา 2553

วิท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ธ านี ได้รั บโล่ ร างวั ล หมู่
ลูกเสือวิสามัญหญิงดีเด่นและกองลูกเสือวิสามัญหญิง
ดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม พ.ศ.2554
ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัล กองลูกเสือวิสามัญหญิงดีเด่น
ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่
2-6 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ ค่ายลูกเสือ
ปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

ผลงานดีเด่นครู และนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2553

นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ การแข่งขัน The 3rd Internationa L Show
Sculpture Competition (2011) แกะสลักหิมะ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ม.ค. 2554 ณ เมือง
ฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสุวิมล ศรีแสง ครูผู้ควบคุมนักศึกษา ได้แก่ นางสาวปาณิสรา เจริญศักดิ์ ปวส.2 คผ.
และนางสาวขนิษฐา แซ่เฮ่า ปวส.2 คผ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รบั คัดเลือก
ไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลี วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2554 ระดับนานาชาติ การประกวดตัดเย็บชุด
ลําลอง ชาย-หญิง ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปกรรม การเขียนภาพคนเหมือน ใน
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 - 28 ม.ค. 2554
ณ จังหวัดเชียงราย
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักศึกษา คือ นายบุญฤทธิ์ พรหมพุฒิ ปวส.2 คผ.
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การเพ้นท์ลายลงเสื้อ จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วันที่ 3
ธ.ค.2553 ณ สอศ. กรุงเทพมหานคร
นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายจตุรพร ขลุ่ยทอง ปวช.3 วศ. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การเขียนสื่อ......พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 การแข่งขันจิตรกรรม
คนพันธุ์อา จัดโดย สอศ. ดําเนินการโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วันที่ 1 ธ.ค.
2553 ณ กรุงเทพมหานคร
นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันศึกคนพันธุ์อา (การเขียนภาพเหมือน)
จัดโดย สอศ. ดําเนินการโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วันที่ 13 ส.ค. 2553
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมนักเรียน คือ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธ.ค. 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต

นางวาสนา วิ เชี ยร ครู ผู้ค วบคุ ม นั ก เรี ย น คื อ
นายกุศล ผคุณสินธ์ ปวช. 1 อบผ. ได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศ เพลงสากล ชาย เพลงไทยสากล
ชาย และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 เพลงลู ก ทุ่ ง
ชาย การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน “การ
ประกวดร้องเพลง” ในการประชุมทางวิชาการ
องค์ ก ารวิ ช าชี พ ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 20 ระหว่ า ง
วันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์ ครูผู้ควบคุม
นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ นางสาว นั น ทชา วุ ฒิ
นางสาวบุ ษ บา เงิ น พวง ปวส. 2 กต.
นางสาวศิริวรรณ ขําจิตร ปวส. 1 คตฟ.
นางสาวอุมาพร อยู่สุด ปวส. 1 คต. และ
นายยุทธนา เพ็ ชรชู ปวส. 1 บช. ได้ รับ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การเขี ย น
แผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
“การเขียนแผนธุรกิจ” ในการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่
20 ระหว่ า งวั น ที่ 24 – 28 ม.ค. 2554
ณ จังหวัดเชียงราย
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา และนางวาสนา
วิ เ ชี ย ร ครู ผู้ ค วบคุ ม นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ นางสาว
สุภาพร หาญสุวรรณ และนางสาวจรัสพร ชูขันธ์
ปวส. 2 บช. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ “โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ งานบั ญ ชี ระดั บ ปวส.” และ
นางสาวฐาปนี ว รรณ โชติ ชุ ติ นางสาวมุ ก ริ น
วิชัยดิษฐ ปวช. 3 บช. ได้รับรางวัลชมเชย “การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะบั ญ ชี กั บ คอมพิ ว เตอร์ ระดั บ
ปวช.” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุม
ทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 24 – 28 ม.ค. 2554 ณ จังหวัด
เชียงราย

นางสาวณัฐ นีย์ ดนู นาถ และนายสมโชค ราชบุรี ครูผู้ควบคุ ม
นักเรียนนักศึกษา ประกวดโครงการสุดยอดคนพันธุ์ R ระดับ
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ย. 2553 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รางวัลดังนี้
อันดับที่ 1 พณิชยการ นางสาวกนกพร พรหมนิ่ม ปวช.2 ลข.
อันดับที่ 2 คหกรรม นางสาว ปรีชดา นิธินันท์ทวีกุล ปวส.1คอ.
อันดับที่ 2 ศิลปกรรม นายภัทรวิทย์ รอดทองดี ปวส. 1 คต.
อันดับที่ 3 ศิลปกรรม นายชาครีย์ แก้วรัตน์ ปวช. 1 คตฟ.

น า ย ส า ม า ร ถ เ นี ย ม มุ ณี
น า ง ส า ว สุ กั ญ ญ า ฤ ท ธิ ม น ต รี
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ เป็นครูที่
ปรึกษา พร้อมกับนักเรียนโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางสาวกรรณิกา
ศรี ชู นางสาวน้ํ า ทิ พ ย์ พรหมหี ต
และนางสาวขวัญฤทัย พัฒน์แก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ อ าชี ว ศึ ก ษา – เอสโซ่ ระหว่ า งวั น ที่ 7 – 9 สิ ง หาคม 2553
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

นายแสนดี เบญจพงศ์ และนางสาว
อั ญ ญาพร เอี่ ย มโสภณ ครู ผู้ ค วบคุ ม
นักเรียน ได้แก่ นางสาวปาลิตา ทรัพย์
เพชร นางสาวปิ ย ะมาต พุ ท ธรั ก คิ ด
นางสาวอรพรรณ สุ ริ ย พรรณ และ
นางสาวผกาวัลย์ หนูแก้ว ระดับชั้น
ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ต อ บ ปั ญ ห า ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ศ า ล
ปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สาขาสายอาชี พ ” โครงการศาล
ปกครองพบประชาชน ประจําปี 2553
ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่ 3 กั น ย า ย น 2 5 5 3
ณ โรงแรมไดมอนด์ พ ลาซ่ า อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวสุพิ ช ญา รั ก แดง และนางสาว
เครือวัลย์ วัฒนทิพยธํารงค์ ครูผู้ควบคุม
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ไดแก่ นายอาทิ วั ฒ น์
เสื อ อิ น โท ปวส. 1 ธร. (ทวิ ) นางสาว
ชวิศา ชูใจ ปวส. 2 บช. นางสาวพรทิพย์
ไชยสีหา ปวส. 1 คต. นางสาวสุนิษา แสน
ทวีสุข ปวส. 2 กต. และนางสาวรุ่งทิวา
สิ ง หเสนี ย์ ปวส. 2 กต. ได้ รั บ รางวั ล
ชมเชยระดับประเทศ โครงการอาชีวะ
สร้ า งสรรค์ แ ปรฝั น สู่ ธุ ร กิ จ “เครื่ อ งดื่ ม
ส มุ น ไ พ ร ช า ม ะ ร ะ ขี้ น ก Chamara
พันธุ์ R” รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 ธ.ค.
2553 ณ จังหวัดปทุมธานี

นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล รองผู้อํานวยการฯ ได้รับโล่รางวัลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ของ สอศ.และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
นางนฤมล แย้มศรี ได้รับเกียรติบัตรผู้กํากับลูกเสือหญิงดีเด่น กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา ตั้งเจริญลาภ ปวช.3/2 คท. นางสาวเนตรนภา ปราศจาก
ปวช. 3/2 คท. นางสาวศรีสมร สุวรรณโมกข์ ปวช.3/2 คท. นางสาวมุกจริยา ช่วยน้อย ปวช.1/2
ลข. นางสาวพนิตษา ชุมขุน ปวช.1/4 บช. นางสาวจันทร์จิรา จ่าทอง ปวช.1/4 บช. นางสาว
ปรีญารัตน์ จันทร์ปาน ปวช.1/4 บช. และนางสาวกมลชนก พูลทรัพย์ ปวช.1/2 บช. ได้รับรางวัล
หมู่ลูกเสือหญิงดีเด่น และกองลูกเสือหญิงดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

นางสุภาภรณ์ ราชจินดา ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญหญิง จํานวน 8 คน ได้แก่ นางสาว
อภิญญา ตั้งเจริญลาภ นางสาวเนตรนภา ปราศจาก นางสาวศรีสมร สุวรรณโมกข์ นางสาวสุนิสา
อินทฤาษ์ ปวช. 3/2 คท. นางสาวพรทิพย์ ยิลาพงศ์ ปวช. 2/1 คท. นางสาวดุจเดือน รัตนพันธ์
นางสาวจิรารัตน์ มัฎฐารักษ์ และนางสาวเบญจวรรณ กําลังวุธ ปวช. 2/3 ธร. ได้รับรางวัลกอง
ลูกเสือดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสืออาชีวศึกษาภาคใต้ วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2553 ณ อําเภอละงู
จังหวัดสตูล

นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครูผู้ควบคุมนักเรียน
ได้แก่ นางสาวรัตนา เกิดโป นางสาวอภิญญา
บัวจันทร์ นางสาวเพ็ญจันทร์ แซ่เหล่า ปวช.3/1
คต. นางสาวอรวรรณ ศรีลิ้มพงษ์
นางสาว
พรทิพย์ สมสวัสดิ์ ปวช.3/1 บช. และนางสาว
กมลวรรณ จันทร์ทอง ปวช.3/1 คอ.ได้รับการ
คัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบแรก 1 ใน 99 ทีม จาก
ผู้สมัคร855 ทีม ทั่วประเทศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร การ
ประกวดแผนธุรกิจ โครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจําปี 2553

นางนฤมล แย้มศรี ครูผู้ควบคุมนักศึกษา คือ นางสาวอังศณา หนูเหมือน ปวส.2/1 บช.
ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจําปี 2553 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สมาชิกองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาคใต้ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระดับภาค
ประจําปีการศึกษา 2553
นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ ปวช. 3 วศ.ได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศ ระดั บ จั ง หวั ด การประกวดวาดภาพในงาน
สืบสานปณิธานท่านพุทธทาส จัดโดย สํานักศิ ลปะและ
วัฒนธรรม วันที่ 23 มิ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
นายสิทธิโชค พร้อมสิทธิ์ ปวช.3 วศ. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด การประกวดวาดภาพ ในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2553 จัดโดย ศูนย์การศึกษา
นอกระบบ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 มิ.ย.53
ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
นายสิทธิโชค พร้อมสิทธิ์ ปวช.3 วศ. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดวาดภาพ ในงาน
ประเพณีชักพระ-แข่งเรือยาว ประจําปี 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 ต.ค. 53 จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายธนาวุฒิ กล้าเวช เป็นผู้ควบคุม

นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
นางนฤมล แย้มศรี
นางวาสนา วิเชียร
นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ์
ครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา
ไปแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 “นครพิงเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
9 – 16 ม.ค. 2554 ได้รับรางวัลดังนี้
 รางวัลถ้วยนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม คือ นางสาวอภิญญา บัวจันทร์ ปวช.3/1 คต.
 รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4 x 100 ม.
 รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4 x 200 ม.
 รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4 x 400 ม.
ได้แก่ นางสาวอังคณา ทิพย์เกิด ปวช.3/1 ลข. นางสาวอภิญญา บัวจันทร์ ปวช.3/1 คต.
นางสาวหทัยรัตน์ รักษาศักดิ์ ปวส.1 ธร. นางสาวอาทิตยา โชติชุติ ปวช.2/2 บช. นางสาวศันสนีย์
สุพิทักษ์ ปวช.2 คตฟ. นางสาวอุมารินทร์ นาคทน ปวช.2 คตฟ.
 รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 ม. คือ นางสาวอภิญญา บัวจันทร์ ปวช.3/1 คต.
 รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 3,000 ม. คือ นางสาวอรัญญา ทิพย์สิทธิ์ ปวช.1/1 กข.
 รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 บาสเกตบอล หญิง ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทร์ทอง ปวช.
3/1 คอ. นางสาวโสติมา ทองศรี ปวช.2/2 กข. นางสาวอุมาพร ปลีสมุทร ปวช.2 คตฟ. นางสาว
สุนันทา ภวเวช ปวส.1 คตฟ. นางสาววราพร โรจนวิภาค ปวช.3/1 กข. นางสาวกมลชนก เมือง
นุ้ย ปวช.3/1 บช. และนางสาววิยะดา พันธุ ปวช.1/1 บช.
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 800 ม. คือ นางสาวอภิญญา บัวจันทร์ ปวช.3/1 คต.
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กระโดดไกล คือ นางสาวหทัยรัตน์ รักษาศักดิ์ ปวส.1 ธร.
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. คือ นางสาวหทัยรัตน์ รักษาศักดิ์ ปวส.1 ธร.
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. คือ นางสาวหทัยรัตน์ รักษาศักดิ์ ปวส.1 ธร.
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 400 ม. คือ นางสาวอังคณา ทิพย์เกิด ปวช.3/1 ลข.
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 200 ม. คือ นางสาวอภิญญา บัวจันทร์ ปวช.3/1 คต.
 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 วิ่ง 1,500 ม. คือ นางสาวอรัญญา ทิพย์สิทธิ์ ปวช.1/1 กข
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พุ่งแหลน คือ นายธนวัฒน์ พลอยบํารุง ปวส.1 คตฟ.

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

นายจักรกฤษณ์
นางสุภาภรณ์
นายกําชัย
นางสาววนิดา

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทํา
ภู่ทอง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ราชจินดา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ณ พัทลุง
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กุลจิตติภักดี เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

