
 



  

คํานํา 
 

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2556 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา , ข้อมูลบุคลากร , 
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน , ข้อมูลครุภัณฑ์ , ข้อมูลตลาดแรงงาน , ข้อมูลอาคารสถานที่ และ
เกียรติประวัติผลงานดีเด่น  ซึ่งมีความสําคัญและมีประโยชน์ที่จะนําไปประกอบการบริหารการจัดการ 
ทําแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล นํามาจัดทํา
เอกสารฉบับน้ี  หากท่านมีข้อเสนอแนะขอได้โปรดแจ้งให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทราบด้วย จักเป็น
พระคุณย่ิง 

 

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
มิถุนายน 2556 
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“มุ่งเน้นคุณธรรม   น้อมนําวิชา   จัดการอาชีวศึกษา   พัฒนาท้องถิ่น” 

 
 
 
 

 
 

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความม่ันใจ 

2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ 

3.  พัฒนาการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
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“รู้จริง     ทําได้     เข้าใจชีวิต” 

 
 
 

 
 “วิชาดี     มีทักษะ     ใฝ่ธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย” 

วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการท้ังในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา  และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และ
ความรู้ที่เก่ียวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขา
วิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เก่ียวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิต 

มีทักษะ  การฝึกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และ
หมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชํานาญในวิชาอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต 

ใฝ่ธรรมะ การศึกษาให้เข้าใจและการนําหลักธรรมที่จําเป็นเพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

สามัคคี  การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างช่ือเสียงมาสู่
สถานศึกษา อันเป็นที่รักย่ิง 

มีวินัย  การเช่ือฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของ
สถานศึกษารู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในสังคม 

 

ปรัชญาสถานศึกษา 

ปรัชญาการอาชีวศึกษา 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดย

การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อ
วันที่   10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดย
นางสาวชุลี  อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน 

ครูแผ้ว พรหมสวัสด์ิ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร่  1 งาน  
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองช้ัน และย้ายมาเรียน
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491 
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปล่ียนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน  
2 ปี และเปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี” 

พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ช่ือเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี และ 
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดต้ังเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1  และ
วิทยาเขต 2” 

1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดต้ังเป็นวิทยาลัยใหม่ช่ือว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี”    
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่  1 งาน  80.3 ตารางวา 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี     

ต้ังอยู่ที่  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 
 
 
 
 

ประวัติสถานศึกษา 
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พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาชีพ 
พ.ศ.2491 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกการช่างสตรี 
พ.ศ.2494 เปิดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2502 เปิดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2504 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายอาชีพ 
พ.ศ.2506 โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความช่วยเหลือ จากองค์การ 

ยูนิเซฟ  รุ่นที่ 2  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีวิชาชีพ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, 
อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ และศิลปหัตถกรรม  เวลาเรียน 3 ปี 

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ช้ัน ม.ศ.4 
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4,  ม.ศ.5,  ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกช้ันเป็นรุ่นแรก 
พ.ศ.2516 เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ และ 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
พ.ศ.2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษา  

ปีที่ 3  
พ.ศ.2525 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2526 เปิดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์
พ.ศ.2527 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี   โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ 

พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ

ปวท. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

การจัดการของสถานศึกษา 



  
-5-

พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 

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. มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิม คือ 
 

ระบบปกติ 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ 

 
ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม 

 
ระดับ ปวส. 

เปิดรับผู้จบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538  สาขาการบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพ่ิม 2 สาขา  
ได้แก่  สาขาวิชาพณิชยการ  กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก  และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 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 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ

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

ผู้สําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 
พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา   

คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม 
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พ.ศ.2546 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง 2546) 
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม 

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

พ.ศ.2548 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต) 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  สาขาวิชาการสปาและความงาม 

 
 

-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการเลขานุการ  และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-   เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์    
-  รับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
-  รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม 

พ.ศ.2549 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม  
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

พ.ศ.2552 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี 
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 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

พ.ศ.2553 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ 

พ.ศ.2554 -  ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ 

พ.ศ.2556 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย สาขางานแฟช่ันดีไชน์ สาขางานแฟช่ันและสิ่งทอ และสาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
พาณิชยการ สาขางานการตลาด      

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขางานการโรงแรม (Mini EP)   

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิภาคี) 

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย 
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โครงสร้างผูบ้ริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

     
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นางสาวสุณี  พงศ์ย่ีหลา้ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

นายสุทธพิัฒน ์ อมรกุล 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสีดา  ขํากลิน่ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื

นางเนาวรัตน์  รัตนพนัธ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อํานวยการวิทยาลัย
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวสุณี  พงศย่ี์หล้า 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางอภิญญา  กีรติสุวคนธ์ 

หัวหน้างานการเงิน 
นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหน้างานการบัญชี 
นางสาวนารีรัตน์  อู้สกุลวัฒนา 

หัวหน้างานพัสดุ 
นางชฎาภรณ์  เฟ่ืองฟุ้ง 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน์  อมรกุล

ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ  นวลรอด

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสีดา  ขํากลิ่น

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
นางนฤมล  แย้มศรี

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
นายโชคชัย  จุลภักด์ิ 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย์  ไกรนุกูล

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ์  ภู่ทอง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางสาวโสภา  อัยสุวรรณ์

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางชะอุ่ม  ปัญญานันท์

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี  แข่งขัน

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ์

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร  ภาราทอง

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางฤดี  เพชรมณี

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ  จันทรชิต

หัวหน้างานทะเบียน 
นางจริยา  มณีโรจน์ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวนงลักษณ์  ทองอํ่า 

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางปิยะพร  เข็มขาว

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ  อมรกุล

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางธนภร  ฤทธิเกษม

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางนพรัตน์  สุวรรณรัตน์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน์

หัวหน้างานวิทยบริการฯ 
นางสาวพัชรนันท์  อาจหาญ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ 
นางอุบล  เบญจพงศ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน 

นายธีรพล  ทองเพชร

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ์

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษด์ิ  วีแก้ว

แผนกวิชาสปาและความงาม
นางสาวสาธินี  ต่ออาวุธ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ  กล้าเวช

หัวหน้างานปกครอง 
นางวาสนา  วิเชียร

หัวหน้างานแนะแนวฯ 
นางนงลักษณ์  เรียบร้อย

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
นางณัฐกาญจน์  ผลผลา

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร
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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 ก่ิงวัชระพงศ์ ผู้อํานวยการ 

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการ 
 

รายนามผู้บรหิารสถานศึกษา 
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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  จุลภักด์ิ กรรมการ 

12. นายสมจิต  แข่งขัน กรรมการ 

13. นายกําชัย  ณ พัทลุง กรรมการ 

14. นางสาวโศจิกานต  ปานดี กรรมการ 

15. นางชฎาภรณ์  เฟ่ืองฟุ้ง กรรมการ 

16. นายแสนดี  เบญจพงศ ์ กรรมการ 

17. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต กรรมการ 

18. นางศรีไพร  ภาราทอง  กรรมการและเลขานุการ 

19. นางนงลักษณ์  เรียบร้อย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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1. นายอํานวย  นาคทัต                                                                           ประธานกรรมการ

2.  นายสมจิต  แข่งขัน                                                            กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

3.  ดาบตํารวจกฤษฎา  เดวิชชะนนท์                                                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4.  นางมะลิ  คงท่าเรือ                                                               กรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน

5.  นางสุภาพร  บุญจริง                                              กรรมการผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  นางสาววิจิตรา  เอียดสิทธิรักษ์                                                        กรรมการผู้แทนศษิย์เก่า

7.  พระทองสุข กิตฺติญาโณ                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่

8. พระสุชาติ ทตฺตวณฺโณ                   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่

9. นางอุไร  เพชรวิเชียร                                                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.  นางนันทนี  เชยกลิ่น                                                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางกัญญารัตน์  ไสยรินทร์  เวสพันธ์                                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางบงกช  บัวจันทร์                                                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี                                      กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 หลักสูตรท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
หลักสูตร 3 ป ี 

 1.1 ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

 สาขางานแฟช่ันและสิ่งทอ 
 สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาพณิชยการ 

 สาขางานการบัญชี 
 สาขางานการตลาด 
 สาขางานการเลขานุการ 
 สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 สาขางานการโรงแรม 
 สาขางานการโรงแรม(Mini EP) 
 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
 สาขางานการท่องเที่ยว 

หลักสูตรการเรยีนการสอน 
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 1.4  ประเภทวิชาศลิปกรรม 
  สาขาวิชาศิลปกรรม 

 สาขางานวิจิตรศิลป์ 
 สาขางานการออกแบบ 
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2554 
   (ปรบัปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป ี 

 2.1 ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

 สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 
 สาขางานออกแบบเสื้อผ้า 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 สาขางานคหกรรมการผลิต 

 2.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาพณิชยการ 

 สาขางานการบัญชี 
 สาขางานการขาย 
 สาขางานการเลขานุการ 
 สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 สาขางานการโรงแรม 
 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 

 2.4  ประเภทวิชาศลิปกรรม 
  สาขาวิชาศิลปกรรม 

 สาขางานวิจิตรศิลป์ 
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 สาขางานการออกแบบ 
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 2 ปี  
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้ 

   3.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 สาขางานโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 สาขางานวิชาธุรกิจงานประดิษฐ ์

   3.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
      สาขาวิชาการบัญชี 
 สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
 สาขางานการตลาด 
 สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิภาคี) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 สาขางานการจัดการทั่วไป 

 3.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) 
สาขาวิชาสปาและความงาม 
 สาขางานนวดแผนไทย (ทวิภาคี) 
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   3.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี  
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้ 

   4.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

   4.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาการบัญชี 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 

   4.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 

   4.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 2 ปี 
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวชิาดังนี้ 
  5.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาการตลาด 

 สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิภาคี) 

  5.2  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
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   5.3  ประเภทวิชาคหกรรม 
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  5.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาสปาและความงาม 
 สาขางานนวดแผนไทย (ทวิภาคี) 

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี รบั
จากผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวชิาดังนี้ 

   6.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

   6.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 

  
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
1. จํานวนผู้มาสมัครและรบัไว้  ปีการศึกษา 2556 

ระดับ ปวช. 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 
ผู้มาสมัคร รับไว้ได้

ชาย หญิง ชาย หญิง
ปวช.(ปกติ)  
คหกรรม  
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย      
     สาขางานแฟช่ันและสิ่งทอ 40 1 0 1 0 
     สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 40 2 5 1 5 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 120 33 114 30 90 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์      

สาขางานธุรกิจดอกไม้และงาน   
ประดิษฐ์ 

80 3 12 2 9 

รวมคหกรรม 280 39 131 34 104 
พาณชิยกรรม  
สาขาวิชาพณิชยการ  
     สาขางานการบัญชี 200 9 200 6 175
     สาขางานการตลาด 120 12 98 10 73
     สาขางานการเลขานุการ 80 3 81 3 66
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 66 152 43 126

รวมพาณชิยกรรม 560 90 531 62 440

นักเรียน นักศึกษา 



  
-19-

ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 
ผู้มาสมัคร รับไว้ได้

ชาย หญิง ชาย หญิง
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
     สาขางานการโรงแรม 80 16 93 13 67
     สาขางานการโรงแรม(Mini E.P) 25 1 4 0 7
     สาขางานการท่องเที่ยว 40 4 38 3 29

รวมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 145 21 135 16 103
ศิลปกรรม  
สาขาวิชาศลิปกรรม  
     สาขางานวิจิตรศิลป์ 40 17 6 10 3
     สาขางานการออกแบบ 40 19 12 14 5
     สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 80 45 31 25 21

รวมศิลปกรรม 160 81 49 49 29
ปวช.(ทวิภาค)ี  
พาณชิยกรรม  
สาขาวิชาพณิชยการ  
     สาขางานธุรกิจค้าปลีก 40 2 4 2 6

รวมพาณชิยกรรม 40 2 4 2 6
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
     สาขางานการโรงแรม  40 2 9 1 6

รวมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 40 2 9 1 6
รวม ปวช. 1,225 235 859 164 688

 
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2556 
  
 
 
 
 



  
-20-

แผนภูมิเปรยีบเทียบจํานวนแผนรบัและรบัไวข้องนักเรียน  

ระดับ ปวช.  ปีการศึกษา 2556 
 
 

 
 
 
 

ประเภทวิชา แผนรับ รับไว้ คิดเปน็ร้อยละ 

คหกรรม 280 138 49.29 

พาณิชยกรรม 600 510 85.00 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 185 126 68.11 

ศิลปกรรม 160 78 48.75 

รวม 1,225 852 69.55 
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ระดับ ปวส. 
  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 
ผู้มาสมัคร รับไว้ได้

ชาย หญิง ชาย หญิง
ปวส.(ปกติ)      
คหกรรม      
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย      
     สาขางานธุรกิจเส้ือผ้า 40 1 10 0 5 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      

สาขางานโภชนาการและอาหารเพ่ือ 
สุขภาพ 40 10 53 8 45 

สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์      
     สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ 40 0 4 0 3 

รวมคหกรรม 120 11 67 8 53 
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการบัญชี      
     สาขางานการบัญชี 80 1 131 1 89 
สาขาวิชาการตลาด      
    สาขางานการตลาด 40 1 46 1 34 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      
    สาขางานการจัดการทั่วไป 40 0 35 0 27 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
     สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 40 15 34 12 17 
     สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 40 1 33 1 26 

รวมบริหารธุรกิจ 240 18 279 15 193 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 
ผู้มาสมัคร รับไว้ได้ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว      
 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ      
     สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 40 6 29 2 16 

รวมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 40 6 29 2 16 
ศิลปกรรม      
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิ 20 10 21 2 9 

รวมศิลปกรรม 20 10 21 2 9 
ปวส.(ม.6)      
คหกรรม      
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 20 0 4 0 3 

รวมคหกรรม 20 0 4 0 3 
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิ) 15 3 9 1 6 

รวมบริหารธุรกิจ 15 3 9 1 6 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว      

สาขางานการโรงแรมและบริการ (ม.6) 20 3 9 3 6 
     สาขางานนวดแผนไทย(ทว)ิ 20 0 1 0 1 

รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 40 3 10 3 7 
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ระดับ ปวส. 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 
ผู้มาสมัคร รับไว้ได้

ชาย หญิง ชาย หญิง
ศิลปกรรม      
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิ 20 4 16 5 18 

รวมศิลปกรรม 20 4 16 5 18 
ปวส. (ทวิภาคี)   

บริหารธุรกิจ      

สาขาวิชาการจดัการคลังสินคา้ 20 0 1 0 0
สาขาวิชาธุรกิจสรรพสินค้า(ปวช.) 5 0 4 0 3

รวมบริหารธุรกิจ 25 0 5 0 3
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 20 3 12 2 8
สาขาวิชานวดแผนไทย(ปวช.) 20 0 4 0 10

รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 40 3 16 2 18
รวม ปวส. 580 58 456 38 326 
รวมทั้งหมด 1,805 293 1,315 202 1,014 

 
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
-24-

แผนภูมิเปรยีบเทียบจํานวนแผนรบัและรบัไวข้องนักศึกษา 

ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2556 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทวิชา แผนรับ รับไว้ คิดเปน็ร้อยละ 

คหกรรม 140 64 45.71 

บริหารธุรกิจ 280 218 77.86 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 120 48 40.00 

ศิลปกรรม 40 34 85.00 

รวม 580 364 62.76 
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2. จํานวนนักเรยีน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดบัชัน้เรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 
 

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.

ระบบปกต ิ             
คหกรรม             

  แฟชั่นและส่ิงทอ 1 7 - - - - - - - - 1 7
  ตัดเย็บเส้ือผ้า - - 1 6 1 10 - - - - 2 16
  ธุรกิจเส้ือผ้า - - - - - - 1 6 1 4 2 10
  ออกแบบเส้ือผ้า - - 1 8 1 20 - - - - 2 28
  อาหารและโภชนาการ 3 122 3 76 3 113 - - - - 9 311
 โภชนาการและอาหาร 
 เพ่ือสุขภาพ               - - - - - - 2 49 2 33 4 82 
  ธุรกิจดอกไม้และ 
  ประดิษฐ์ 1 11 - - - - - - - - 1 11 
  คหกรรมการผลิต - - 1 18 2 42 1 6 1 7 5 73

รวม 5 140 6 108 7 185 4 61 4 44 26 538 
พาณิชยกรรม             

  การบัญชี 5 189 5 160 5 155 3 111 3 91 21 706
  การตลาด 2 83 - - - - - - - - 2 83
  การขาย - - 3 75 2 58 - - - - 5 133
  การตลาด - - - - - - 1 34 1 20 2 54
  การเลขานุการ 2 68 2 48 2 42 - - - - 6 158
  การจัดการทั่วไป - - - - - - 1 28 1 23 2 51
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 168 4 123 4 135 - - - - 12 426
  พัฒนาเว็บเพจ - - - - - - 1 31 1 28 2 59
  เทคโนโลยีสํานักงาน   1 24 1 26 2 50

รวม 13 508 14 406 13 390 7 228 7 188 54 1,720 
ศิลปกรรม             

  วิจิตรศิลป์ 1 13 1 17 1 17 - - - - 3 47
  การออกแบบ 1 20 1 25 1 28 - - - - 3 73
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 47 1 31 1 29 2 38 2 23 7 168

รวม 3 80 3 73 3 74 2 38 2 23 13 288 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว             
  การโรงแรม 3 87 3 69 3 76 - - - - 9 232

   บริการอาหารและ 
   เคร่ืองด่ืม - - - - - - 1 18 2 37 3 55 
  การท่องเท่ียว 1 34 - - - - - - - - 1 34
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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.

รวม 4 121 3 69 3 76 1 18 2 37 13 321 
ระบบทวิภาคี 
พาณิชยกรรม/ 
บริหารธุรกิจ 

            

  ธุรกิจค้าปลีก 1 8 1 20 1 13 - - - - 3 41
  ธุรกิจสรรพสินค้า(ปวช.) - - - - - - 1 3 - - 1 3

รวม 1 8 1 20 1 13 1 3 - - 4 44 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว             
  การโรงแรม 1 7 1 15 1 26 - - - - 3 48
  บริการอาหารและ 
  เคร่ืองด่ืม 

- - - - - - 1 9 - - 1 9 

  นวดแผนไทย - - - - - - 1 10 - - 1 10
รวม 1 7 1 15 1 26 2 19 - - 5 67 

  ม.6 
พาณิชยกรรม/ 
บริหารธุรกิจ 

            

  ธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิ) - - - - - - 1 10   1 10
รวม - - - - - - 1 10 - - 1 10 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว             
  บริการอาหารและ  
เครื่องดื่ม 

- - - - - - 1 9 - - 1 9 

  นวดแผนไทย (ทวิ) - - - - - - 1 1   1 1 
รวม - - - - - - 2 10 - - 2 10 

รวมทั้งสิ้น 27 864 28 691 28 764 20 387 15 292 118 2,998
เทียบโอนฯ             

  การบัญชี (ปวช.) - - - - - - - 3 - - - - 

  การบัญชี (ม.6.) - - - - - - - 7 - - - - 

  การจัดการทั่วไป (ปวช.) - - - - - - - 1 - - - - 

  การจัดการทั่วไป (ม.6.) - - - - - - - 6 - - - - 

รวม - - - - - - - 17 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 27 864 28 691 28 764 20 404 15 292 118 3,015

ที่มา  :  งานทะเบียน 10 มิถนุายน 2556  
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แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2556 
 

หน่วย : คน 

 
 
 

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 433 105 538 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,345 429 1,774 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 314 84 398 

ศิลปกรรม 227 61 288 

เทียบโอนฯ 0 17 17 

รวม 2,319 696 3,015 
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3. จํานวนร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ตามระดับและประเภทวิชา 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปวช. ปวส. รวม

แรก
เข้า 

สอบ
ได้ 

ร้อยละ 
แรก
เข้า 

สอบ
ได้ 

ร้อยละ 
แรก 
เข้า 

สอบ
ได้ 

ร้อยละ 

คหกรรม   
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 40 19 47.50 - - - 40 19 47.50 
อาหารและโภชนาการ 132 65 49.24 52 40 76.92 184 105 57.07 
คหกรรมท่ัวไป 45 11 24.44 8 8 100 53 19 35.85 

รวม 217 95 43.78 60 48 80.00 277 143 51.62 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ          
การบัญชี 176 138 78.41 114 95 83.33 290 233 80.34 
การขาย / การตลาด    79 49 62.03 28 24 85.71 107 73 68.22 
การเลขานุการ 89 40 44.94 24 15 62.50 113 55 48.68 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 127 82 64.57 26 21 80.77 153 103 67.32 
การจัดการโลจิสติกส์ 40 - - - - - 40 - - 
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 31 9 29.03 - - - 31 9 29.03 

รวม 542 318 58.67 192 155 80.73 734 473 64.44 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว          
การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

121 60 49.59 32 25 78.13 153 85 55.56 

การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ (ทวิภาคี) 

40 15 37.50 14 9 42.86 54 24 44.44 

สปาและความงาม - - - - - - - - - 
รวม 161 75 46.58 46 34 73.91 207 109 52.66 

ศิลปกรรม          
วิจิตรศิลป์ 41 13 31.71 - - - 41 13 31.71 
การออกแบบ 42 13 30.95 - - - 42 13 30.95 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 48 22 45.83 36 19 52.78 84 41 48.81 

รวม 131 48 36.64 36 19 52.78 167 67 40.12 

รวมทั้งหมด 1,051 536 51.00 334 256 76.65 1,385 792 57.18 

ที่มา :  งานทะเบียน 9 พฤษภาคม 2556  
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แผนภูมิจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

 
 
 หน่วย : คน 

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 95 48 143 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 318 155 473 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 75 34 109 

ศิลปกรรม 48 19 67 

รวม 536 256 792 
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4. จํานวนครู ตอ่นักเรียน นักศึกษา ในปกีารศึกษา 2556 
 
 

ประเภทวิชา 
ครู

ประจํา 
พนักงาน
ราชการ 

ครู
พิเศษสอน 

จํานวน 
นร.  นศ. 

อัตราส่วน
คร ู: นักเรียน 

คหกรรม 15 1 4 538 1 : 27 

พาณิชยกรรม 26 2 9 1,791 1 : 48 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 4 0 3 398 1 : 57 

ศิลปกรรม 5 0 4 288 1 : 32 

สามัญสมัพันธ์ 15 4 17 3,015   1 : 84 

รวม 65 7 37 3,015 1 : 28 
 
 

 
แผนภูมิ อัตราส่วน ครูตอ่นักเรียน นักศึกษา 

หน่วย : คน 
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5. การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554  (ภายใน 1 ปี) 
 

หน่วย : คน 

ระดับ / ประเภทวิชา 
มีงานทํา
(ร้อยละ) 

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ) 

ติดตามไม่ได้ 
(ร้อยละ) 

รวม
(ร้อยละ) 

ปวช. 14 527 84 625
 (2.24) (84.32) (13.44) (100.00)
คหกรรม 7 71 35 113
 (6.20) (62.83) (30.97) (100.00)
พาณิชยกรรม 4 340 32 376
 (1.06) (90.42) (8.52) (100.00)
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 3 82 11 96
 (3.13) (85.42) (11.45) (100.00)
ศิลปกรรม 0 34 6 40
 (0.00) (85.00) (15.00) (100.00)
ปวส. 24 172 32 228
 (10.53) (75.44) (14.03) (100.00)
คหกรรม 4 16 6 26
 (15.38) (61.54) (23.08) (100.00)
พาณิชยกรรม 12 125 16 153
 (7.84) (81.70) (10.46) (100.00)
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 6 20 7 33
 (18.18) (60.61) (21.21) (100.00)
ศิลปกรรม 2 11 3 16
 (12.50) (68.75) (18.75) (100.00)

รวม 38 699 116 853
(4.45) (81.95) (13.60) (100.00)

 
ที่มา : งานแนะแนวฯ 10 กรกฎาคม 2556 
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แผนภูมิการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ภายใน 1 ปี) 
  

ระดับ ปวช.     

หน่วย : คน 

  
 

หน่วย : คน 
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1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2556  จําแนกตามประเภทบุคลากร 
แผนภูมิจํานวนบุคลากรทัง้หมด ปีการศึกษา 2556  จําแนกตามประเภทบุคลากร 

                                                                                           หน่วย : คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร 
อัตรากําลงั 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 4 5  

ข้าราชการครู 14 51 65 มาช่วยราชการ 1 คน 

บุคลากรทางการศึกษา 0 2 2  

พนักงานราชการ 1 6 7  

ครูพิเศษสอน 7 30 37  

ลูกจ้างประจํา 4 3 7  

ลูกจ้างช่ัวคราว 5 37 42  

รวม 32 133 165  

บุคลากร 
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2.  จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

                                                                          หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.ตร ี < ป.ตรี 

ผู้บริหาร 0 5 0 0 5 

ข้าราชการครู 0 31 34 0 65 

บุคลากรทางการศึกษา 0 0 2 0 2 

พนักงานราชการ 0 1 6 0 7 

ครูพิเศษสอน 0 9 28 0 37 

ลูกจ้างประจํา 0 0 0 7 7 

ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 17 25 42 

รวม 0 46 87 32 165 
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3. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทวิชา 

               
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทวิชา 

 
หน่วย : คน 
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จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทวิชา 

 
 

ประเภทวิชา 
ครูประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพิเศษสอน 
รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
คหกรรม   

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย - 6 - - - - 6 
อาหารและโภชนาการ - 5 - - 1 2 8 
คหกรรมท่ัวไป - 4 - 1 - 1 6 

รวม - 15 - 1 1 3 20 
พาณิชยกรรม   

การบัญชี 1 8 - - 1 - 10 
การเลขานุการ - 7 - - - 2 9 มาช่วย 1 คน 
การตลาด - 3 - - - 2 5  

   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 - 2 - 4 11 
   การจัดการโลจิสติกส์ - 2 - - - - 2 

รวม 4 22 - 2 1 8 37 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว   
   การโรงแรม - 4 - - - 3 7 
   การสปาและความงาม - - - - - 1 1 

รวม - 4 - - - 4 8 
ศิลปกรรม   

วิจิตรศิลป์ 3 - - - - - 3 
ออกแบบ 1 - - - 1 1 3 
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 1 - - - 2 3 

รวม 4 1 - - 1 3 9         
สามัญสัมพันธ์ 
สามัญสัมพันธ์ 5 9 1 2 4 8 29 

 

สัมพันธ์ธุรกิจ 1 - - 1 - 4 6 
รวม 6 9 1 3 4 12 35 

รวมทั้งหมด 
14 51 1 6 7 30 109 

65 7 37 109 
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4.  จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556  จําแนกตามวิทยฐานะ   

แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556  จําแนกตามวิทยฐานะ 

                                                                                      หน่วย : คน                               

                                                                                

                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ประเภทวิชา ครูผูช้่วย คร ู
ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ 

ครูวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ 

ผู้บริหาร 0 0 0 5 

คหกรรม 0 0 8 7 

พาณิชยกรรม 0 2 14 10 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 0 2 1 1 

ศิลปกรรม 0 0 2 3 

สามัญสมัพันธ์ 0 1 6 8 

รวม 0 5 31 34           



  
-38-

5.  บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556  จําแนกตามคุณวุฒิ   
 
 ฝ่ายบรหิาร 

 

1. ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 นางเนาวรัตน์  รัตนพันธ์ 
 ศบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 บ.ธ.ม.(บริหารธุรกิจ)    
 

2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ         
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวสุณี  พงศ์ย่ีหล้า 

 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)    
 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ         
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุทธิพัฒน์  อมรกุล 
  ค.บ.(ศิลปศึกษา)    

 ศศ.บ.(การบริหารการศึกษา) 
 ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ)    
 ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ         
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสีดา  ขํากลิ่น 
 คบ.(คหกรรมศาสตร์)   

 MAT.H.E (วิธีสอนคหกรรม) 
 

5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ         
 ฝ่ายวิชาการ นางจิราวรรณ  นวลรอด 
 คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 



  
-39-

  ฝ่ายปฏิบัติการสอน 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
1. นางชะอุ่ม  ปัญญานันท ์         ครูชํานาญการ                      หัวหน้าแผนก
 คศ.บ.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)    
2. นางสาวณัฐนีย์  ดนูนาถ ครูชํานาญการพิเศษ          
 คศ.บ.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  
3. นางน่ิมนวล   จงทอง ครูชํานาญการ          
 คศ.บ.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
4. นางสาวศุลีพงษ์  ชํานาญเนตร ครูชํานาญการพิเศษ          
 คศ.บ.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)    
 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)    
5. นางสาวจิระพันธ์  เกียรติพันธ์ ครูชํานาญการ          
 คศ.บ.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย) 
6. นางสุวิมล  ศรีแสง  ครูชํานาญการ          
 ค.บ.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย) 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสุนทรี  แข่งขัน                     ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)   
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
2. นางมาลี  ว่องเกษฎา                      ครูชํานาญการ          
 ค.บ.(อาหารและโภชนาการ) 
3. นางสาวเพ็ญพร  พันธุนะ ครูชํานาญการพิเศษ          
 ค.บ.(อาหารและโภชนาการ) 
4. นางสาวศุภนา  เฉลิมพงศ์  ครูชํานาญการ          
 คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 
5. นางสาวกัญฐิภา  ศุภลักษณ์                 ครูชํานาญการ          
 คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 
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6. นางสาวชนันณัตถ์  พรหมหิตาทร ครูพิเศษสอน
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
7. นางสาวจรรยา  คงแก้ว ครูพิเศษสอน
 คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 
8. นายณัฐวุฒิ  พ่ึงกุศล ครูพิเศษสอน
 คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 
1. นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐ์สกุล             ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)    
2. นางนฤมล   แย้มศร ี  ครูชํานาญการ        
 คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาตร์

ทั่วไป)           
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
 ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
3. นางวรรณวิมล   ฉวีบุญยาศิลป์            ครูชํานาญการพิเศษ          
 ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 
4. นางธนภร  ฤทธิเกษม                 ครูชํานาญการพิเศษ          
 ค.บ.(คหกรรม)
5. นางปิยาภรณ์  ก้ันเกตุ  พนักงานราชการ
 ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 
6. นางรังสิมา  บุญมีชัย  ครูพิเศษสอน
 ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 
แผนกวิชาการบัญช ี
1. นายสมจิต  แข่งขัน                  ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)          
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
 ป.บัณฑิต(การบัญชีและการภาษีอากร) 
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2. นางกัญญ์พิดา  สุขสง                           ครูชํานาญการพิเศษ          
 บธ.บ.(การบัญชี)  

บช.ม.(การบัญชี) 
3. นางนพรัตน์  สุวรรณรัตน์            ครูชํานาญการพิเศษ          
 ค.บ.(การบริหารโรงเรียน)   
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
4. นางณัฐกาญจน์  ผลผลา        ครูชํานาญการพิเศษ          
 บธ.บ.(การบัญชี)  
 ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร) 
5. นางจีรพรรณ  โยธาปาน                ครูชํานาญการพิเศษ          
 บธ.บ.(การบัญชี)  

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
 ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
6. นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม         ครูชํานาญการพิเศษ          
 ค.บ.(คหกรรม)    

 กจ.ม.(การจัดการ)  
7. นางจริยา มณีโรจน์                    ครูชํานาญการพิเศษ          
 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)   
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)   
 ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
8. นางสาวนารีรัตน์  อู้สกุลวัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ          
 บธ.บ.(การบัญชี)   

บธ.ม.(การบัญชี) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
9. นางวาสนา  วิเชียร   ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.(การบัญชี)
10. นายสมโชค  ราชบุร ี  ครูพิเศษสอน
 บช.บ.(การบัญชี)
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แผนกวิชาการเลขานุการ 
1. นางศรีไพร  ภาราทอง             ครูชํานาญการ                      หัวหน้าแผนก
 บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-เลขานุการ) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
2. นางจันทนา   ทวีชาติ ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-เลขานุการ)    
3. นางอรทัย  เมืองแมน ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(ธุรกิจศกึษา-เลขานุการ) 
4. นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(การเลขานุการ)  
 รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
5. นางสุจวน  แข่งขัน ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)   
 คบ.(ภาษาอังกฤษ)
6. นางอภิญญา  กีรติสุวคนธ์ ครูชํานาญการ
 ศศ.บ (เลขานุการ)
 บธ.บ (การจัดการการทั่วไป) 
 รป.ม (รฐัประศาสนศาสตร์) 
 มาช่วยราชการจาก วศ.ภูเก็ต 
7. นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ คร ู
 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
8. นางเอ้ือมพร  จันทร์แก้ว ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
9. นางสาวอุไรวรรณ  ชํานาญกิจ ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1. นางฤดี  เพชรมณี ครูชํานาญการพิเศษ   รักษาการหัวหน้าแผนก
 ศศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร)์               
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
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2. นางปิยะพร   เขม็ขาว  ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(การจัดการสํานักงาน)    
 รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต  ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 บธ.บ.(การตลาด)  

 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
2. นางเบญจมาศ  ช่วยดํารงค์ ครูชํานาญการ                       
 บธ.บ.(การตลาด) 
3. นางชลลดา  มีเพียร ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(การตลาด)
4. นางสาวธารวิมล  ใจตึง  ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(การตลาด)
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
5. นางสาวรัชฎาพร  พุทธิศาวงศ์ ครูพิเศษสอน

บธ.บ.(การตลาด)   
บธ.ม.(การตลาด) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
1. นายกําชัย  ณ พัทลุง ครูชํานาญการ                      หัวหน้าแผนก
 กศ.บ.(ฟิสิกส)์                    
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
2. นางชนานิศ  มีพฤกษ ์ ครูชํานาญการ          
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
3. นางเสาวณีย์  ไกรนุกูล ครูชํานาญการ          
 ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. นายจักรกฤษณ์   ภู่ทอง ครูชํานาญการ
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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5. นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน์                        ครู
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

6. นางอรอนงค์  แซล่ิ่ม พนักงานราชการ(ครู)
 คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
7. นางสาวโสภา  อัยสุวรรณ์ พนักงานราชการ(ครู)
 คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
8. นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย ครูพิเศษสอน
 คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
9. นางสุพัตรา  เมืองฤกษ ์ ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
10. นางสาวนฤมล  โสภา ครูพิเศษสอน
 คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
11. นางสาวกมลรัตน์  นาคนิทร์ ครูพิเศษสอน
 บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
แผนกวิชาการโรงแรม 
1. นางสาวโศจิกานต  ปานดี ครูชํานาญการ                      หัวหน้าแผนก
 คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)   
2. นางปัญจวรรณ  อ่อนหวาน ครูชํานาญการพิเศษ          
 ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)   

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา) 
3. นางสาวอรุณวรรณ  พันธ์ครุฑ ครู
 ศบ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม) 
 ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
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4. นางวราภรณ์  เยาว์แสง ครู
 บธ.บ.(การจัดการการโรงแรมและ         

การท่องเที่ยว) 
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
5. นางมนัสนันท์  จันทร์ส่งแสง ครูพิเศษสอน
 ค.บ. ครุศาสตร์(ธุรกิจศึกษา) 
6. นางสาวจิตติมา  เกลาเกลีย้ง ครูพิเศษสอน
 ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์การโรงแรมและ       

การท่องเที่ยว) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
7. นางสาววิชชุตา  เครือเพ ครูพิเศษสอน
 ศศ.บ (จีนศึกษา)  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
แผนกวิชาสปาและความงาม
1. นางสาวสาธินี   ต่ออาวุธ ครูพิเศษสอน                       หัวหน้าแผนก
    ศษ.บ.(สุขศึกษา) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)  
แผนกวิชาออกแบบ 
1. นายพรสฤษฎ์  วีแก้ว ครูชํานาญการ                      หัวหน้าแผนก
 ศษ.บ.(ศิลปกรรม)                
2. นางสาวพัชรีวรรณ  พัฒน์ทองสุข ครูพิเศษสอน
 วท.บ.(ออกแบบเคร่ืองเรือน) 
3. นายโสพล  บุญศรีสวัสด์ิ ครูพิเศษสอน

   ศป.บ.(ศิลปกรรม)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)   
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
2. นางสาวนาขวัญ  จันทร์จาํรัส ครูพิเศษสอน
 ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์)

 



  
-46-

3. นางสาววรรณสิริ  รินทร์ธราศรี
 

ครูพิเศษสอน
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการออกแบบ) 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
1. นายธนาวุฒิ  กล้าเวช ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)                 
2. นายโชคชัย  จุลภักด์ิ ครูชํานาญการ          
 ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
3. นายพฤติพงษ์  วงศ์วรรณา ครูชํานาญการพิเศษ      
 ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
1. นายแสนดี  เบญจพงศ ์ ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 น.บ.(นิติศาสตร์)                   
 น.ม.(นิติศาสตร์)  
2. นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย์ พนักงานราชการ
 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์) 
3. นางสาวสุพิชญา  รักแดง ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)  
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
4. นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธํารงค์ ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(การตลาด)
 บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
5. นางสาววิมล  สุพรรณดิษฐ ครูพิเศษสอน
 นบ.(นิติศาสตร์)
6. นางสาวเสมอใจ  นวลศรี ครูพิเศษสอน
 บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 
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แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
1. นายธีรพล  ทองเพชร ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหน้าแผนก
 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)    

นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 
 วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)   
 ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2. นางอุบล  เบญจพงศ์  ครูชํานาญการพิเศษ          
 กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
 วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา) 
3. นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ
 วท.บ.(จิตวิทยา)  
4. นายสมพร  สวัสดิรักษ ์  ครูชํานาญการ          
 กศ.บ.(พลศึกษา)
5. นางนงลักษณ์  เรียบร้อย ครูชํานาญการ          
 ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)  
 ศศ.ม.(การแนะแนว)
6. นางจารุวรรณ  อมรกุล  ครูชํานาญการพิเศษ          
 ค.บ.(นาฏศิลป์)  

ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
 ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
7. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี ครูชํานาญการ          
 กศ.บ.(เคมี)     

กศ.ม.(เคมี) 
8. นายอรรถวุฒิ  บุญทวี  ครูชํานาญการพิเศษ          
 กศ.บ.เกียรตินิยม(การสอนภาษาอังกฤษ)  
 Cert.(TEFL)  ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
9. นางชฎาภรณ์  เฟ่ืองฟุ้ง ครูชํานาญการพิเศษ          
 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
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10. นางสาวนงลักษณ์  ทองอํ่า ครูชํานาญการพิเศษ          
 ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
 รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
11. นายเสรี  จําเนียร ครูชํานาญการ          
 ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
12. นายสามารถ  เนียมมุณี ครูชํานาญการ          
 กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
13. นางสาวพัชรนันท์  อาจหาญ ครูชํานาญการ          
 ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร)์ 
 ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา) 
14. นางสาวสภุาวดี  เสมอมาศ คร ู       
 ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
15. นางสุมนัส  คล้ายเพชร พนักงานราชการ
 ค.บ.(ภาษาไทย)
16. นางนพลักษณ์  จุลภักด์ิ พนักงานราชการ
 ศษ.บ.(ภาษาไทย)  
17. นายอนุศาสน์  มีนุ่น พนักงานราชการ
 วท.บ.(คณิตศาสตร์)
18. นายศุภกิจ  ภูวรกิจ ครูพิเศษสอน
 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
19. นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง ครูพิเศษสอน
 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
 ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
20. นางสาวศิริรัตน์  เลิศสนเมธากุล ครูพิเศษสอน
 ศศ.บ.(ปรัชญา)  
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
21. Mrs.Beatriec Leredh ครูพิเศษสอน
 B.A. in Education (English)  
22. นางสาวมลทิพย์  เค้ายวนผึ้ง ครูพิเศษสอน
 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
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23. นายวิรวัฒน์  พัฒนนนทส์ิริ ครูพิเศษสอน
 วท.บ.(พลศึกษา)
24. นางสาวยุภาวรรณ  ใสดํา ครูพิเศษสอน
 วท.บ(จุลชีววิทยา) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
25. นางรุ่งนภา  หนูเพชร ครูพิเศษสอน

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
26. Mrs.dong Jinyan ครูพิเศษสอน
 Bachelor of Teaching Chinese as      

a Second Language 
27. นายเวสารัช  อนุพงศ์ ครูพิเศษสอน
 กศ.บ (พลศึกษา)
28. Mr.Richard Biclar Abdurahman ครูพิเศษสอน
 Bachelor of Science in Nursing 
29. Mrs.Dece Dalez Gumban ครูพิเศษสอน

Bachelor of Science in Nursing  B.S. 
Education(Biological Science) 

 

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

   

 ลูกจ้างประจํา 
คนงาน-นักการภารโรง  
1. นายวิชัย  สาระทิพย์ ประถมศึกษา 4
2. นางปรานอม  ทองคํา มัธยมศึกษา 3
3. นางกรรณิกา  นาคเสนา มัธยมศึกษา 5
4. นางสุภาพร  จันทร์ช่ืน ประถมศึกษา 6
5. นายชัยสิทธ์ิ   หมิกใจดี  ปวช.3 (ช่างยนต์)
6. นายพนัส  สุรทิน มัธยมศึกษา 3
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พนักงานขบัรถยนต์ 
1. นายชูศักด์ิ  บุญพร้อม มัธยมศึกษา 3

  ลูกจ้างชั่วคราว 
1.  นางกาญจนา  ไชยเทพ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
2.  นางธัญดา  ทิพย์น้อย  ศศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
3.  นางสุนทรียา  ขนายน้อย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
4.  นางสาวกัลยา  เต็มไพบูลย์ ปวส.(การบัญชี)
5.  นางสาวอารยา  ทองศร ปวส.(การบัญชี)
6.  นางสาวสุนิสา  รักษา  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
7.  นางสาววนันชนก  อรรณพ ปวส.(การตลาด)
8.  นางสุจิตรา  บุญญสุวรรณ ปวส.(ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย) 
9.  นางสาวพวงรัตน์  เพชรรอด คบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์) 
10. นางสาวรัชนีกร  บ้าง  ปวส.(การโรงแรมและบริการ) 
11. นางเบญจวรรณ  จิรัฐติโชติ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
12. นายวุฒิพงษ์  จันทร์เดช ปวส.(การโรงแรมและบริการ) 
13. นางสาวกัลยา  สมัครการ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
14. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วศิริ ปวส.(การบัญชี)
15. นางสาวกาญจนา  เด็กหลี บธ.บ.(บัญชี)
16. นางวิจิตรา  มีเพียร บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
17. นางสาวป่ินมณี  สุรทิน วท.บ(วิทยาการจัดการ)  
18. นางสาววรางคณา  วรวรรณวงศ์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
19. นางสาวบุษบา  เงินพวง ปวส.(การตลาด)
20. นางสาวสกัุญญา  เป่ียนขุนทด วท.บ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
21. นางสาวนุชรี  บัวอ่อน บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
22. นางสาวสนิุสา  ไทรจําเนียร บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
23. นางสาวชยาพร  สบู่ม่วง ปวส.(โภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ)
24. นางสาววัชราภรณ์  หนูเจริญ ปวส. (การบัญชี)
25. นางอังคณา  ควนวิไล ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
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26. นายฉัตรชัย  ริยาพันธ์ วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
27. นายพัฒน์ธนศักด์ิ  เมธาโชติช่วง ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
28. นางสาวนพวรรณ  ศักรางกูล ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
29. นางสาวฐยิาดา  ชูรัตน์ ปวส.(ธุรกิจโรงแรม)
30. นายสุชาติ  ทิมทอง ปวส.(การบัญชี)
31. นางสาวสริิรัตน์  เรืองนิมิต ปวส. (การบัญชี)
32. นางสาวรัชนีวรรณ  สะพะพันธ์ ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
33. นางสาวหัทยา  ไทยปาน บธ.บ (การจัดการทั่วไป) 
34. นางสาวจิรัชดา  อินทโชติ บธ.บ (การบัญชี)
35. นางสาวโสภิตา  เอ่ียมสอาด ปวส. (เลขานุการ)
36. นางสาวสชุาวดื  นุ้ยเพชร ปวส(การบัญชี)
37. นางสาวสนัุนทา  วังณรงค์ ประถมศึกษา 6
38. นางสาวกาญน์สุภา  นาคเจริญ มัธยมศึกษา 3
39. นางมารศรี  เรืองฤทัย ประถมศึกษา 3
40. นางสาวศรีสุวรรณ  ขาวนชุ ป.ก.ศ.สูง
41. นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย ปวช.(ช่างเช่ือมอุตสาหกรรม) 
42. นางสารภี  ช่วยทอง ประถมศึกษา 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 



 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ปีงบประมาณ 2556  จําแนกตามรายจ่าย 
แผนภูมิงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรร  ปีงบประมาณ 2556  จําแนกตามรายจ่าย 

 

รายจ่าย งบประมาณ บกศ. รวม 
เงินเดือน 24,509,853.00 - 24,509,853
ค่าจ้างประจํา 1,011,540.00 - 1,011,540.00
ค่าจ้างช่ัวคราว 865,268.00 4,859,705.00 5,724,973.00
เงินประจําตําแหน่ง 3,936,706.66 - 3,936,706.66
ค่าตอบแทน 489,948.80 1,606,110.00 2,096,058.80
ค่าใช้สอย 1,084,839.73 208,539.00 1,293,378.73
ค่าวัสดุ 692,584.04 247,025.00 939,609.04
ค่าสาธารณูปโภค 1,057,778.34 - 1,057,778.34
ค่าครุภัณฑ์ 864,000.00 - 864,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบอุดหนุน 19,647,010.30 - 19,647,010.30
งบอ่ืน ๆ 1,094,468 17,600.00 1,112,068.00

รวม 55,253,996.87 6,938,979.00 62,192,975.87
 

งบประมาณ 



 

 

  

 

 



  
 
 
 รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2556 
 

ฝ่าย/งาน รายการครุภัณฑ์ จํานวน ประเภทเงิน 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร    

   งานบริหารงานทั่วไป     
(ครูวรรณิภา  นิลวรรณ) 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ      
ประมวลผลท่ัวไป 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.
 3. เครื่องบันทกึเสียง 2 ตัว อุดหนุน-พฐ.
 4. โต๊หมู่บูชา 1 ชุด อุดหนุน-พฐ.

 5. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน       
ขนาด 36000 บีทียู 

1 ตัว อุดหนุน-พฐ.

   งานบริหารงานทั่วไป         
(งานเอกสารการพิมพ์) 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ         
ประมวลผลท่ัวไป 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.
 3. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน 5 ฟุต 2 ตู้ อุดหนุน-พฐ.

   งานบุคลากร             
(ครูเยาวภรณ์  สุขพรมา) 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ       
ประมวลผลท่ัวไป 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.
 3. ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ อุดหนุน-พฐ.
   งานการเงิน              
(ครูจีรพรรณ  โยธาปาน) 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ      
ประมวลผลท่ัวไป 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

   งานพัสดุ                
(ครูชฎาภรณ์  เฟื่องฟุง้) 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ      
ประมวลผลท่ัวไป 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.
   งานอาคารสถานท่ี     
(ครูโชคชัย  จุลภักด์ิ) 

1. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีสแตนเลส
2. พัดลมโคจรขนาด 18” พร้อมติดต้ัง 

20 
10 

ชุด 
ชุด 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 

 

ครุภัณฑ์ 
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ฝ่าย/งาน รายการครุภัณฑ์ จํานวน ประเภทเงิน
   งานทะเบียน           
(ครูจริยา  มณีโรจน์) 

1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน       
ขนาด 36000 บีทียู 

1 ตัว อุดหนุน-พฐ.

   งานประชาสัมพันธ์    
(ครูนงลักษณ์  ทองอํ่า) 

1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน      
ขนาด 12000 บีทียู 

3 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ      
ประมวลผลข้ันสูง 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 3. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

   อุดหนุน-พฐ.

   งานวางแผนและ
งบประมาณ               
(ครูเสาวณีย์  ไกรนุกูล) 

1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งก์ 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

   งานประกันคุณภาพ   
(ครูจารุวรรณ  อมรกุล) 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับ      
ประมวลผลท่ัวไป 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

   งานส่งเสริมการค้าและ
ประกอบธุรกิจ             
(ครูธนภร  ฤทธิเกษม) 

1. ถังต้มนํ้าไฟฟ้าดิจิตอล 21 ลิตร 1 ถัง อุดหนุน-พฐ.

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

   อุดหนุน-พฐ.

   งานกิจกรรมนักเรียนฯ     
(ครูธนาวุฒิ  กล้าเวช) 

1. แอมป์กีตาร ์ขนาด 65 วัตต์
2. แอมป์เบส ขนาด 150 วัตต์ 
3. แอมป์คีย์บอร์ด ขนาด 65 วัตต์ 
4. กลองชุด 
5. เพาเวอร์มิกเซอร์ 
6. ขาไมด์แบบขาบูม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ขา 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 

 7. ไมโครโฟนแบบใช้สาย 1 ตัว อุดหนุน-พฐ.

 8. สายไมด์สําหรับไมโครโฟน 1 เส้น อุดหนุน-พฐ.
 9. สายสญัญาณสําหรับเคร่ืองดนตรี 1 เส้น อุดหนุน-พฐ.
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ฝ่าย/งาน รายการครุภัณฑ์ จํานวน ประเภทเงิน
   งานปกครอง            
(ครูวาสนา  วิเชียร) 

1. กล้องถ่ายรปูดิจิตอล
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งก์ 

1 
1 

เครื่อง 
เครื่อง 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 

ฝ่ายวิชาการ    
   แผนกการบญัชี        
(ครูสมจิต  แข่งขัน) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2. โต๊ะเรียนบัญชี 

2 
90 

เครื่อง 
ตัว 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 

   แผนกคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
(ครูกําชัย  ณ พัทลุง) 

1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน     
ขนาด 36000 บีทียู 

4 ตัว อุดหนุน-พฐ.

 2. ตู้ไม้ติดผนัง ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร 1 ตู้ อุดหนุน-พฐ.
 3. เก้าอ้ีเบาะคอมพิวเตอร์ 40 ตัว อุดหนุน-พฐ.
   แผนกวิชาการขาย ฯ       
(ครูเบญจมาศ  ช่วยดํารง) 

1. โต๊ะเหล็กทาํงานพร้อมเก้าอ้ี
2. ม่านปรับแสง ขนาด 4 x 2.5 เมตร 
3. ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 2 บาน 5 ฟุต 
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

5 
1 
1 
1 

ชุด 
ชุด 
ตู้ 

บอร์ด 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 

   แผนกเลขานุการ 
 (ครูศรีไพร  ภาราทอง) 

1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน     
ขนาด 36000 บีทียู 

6 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 2. ตู้ไม้ติดผนัง ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร 1 ตู้ อุดหนุน-พฐ.
   ห้องพักครูอาคารคณะ
บริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 
3 (ครูปิยะพร  เข็มขาว) 

1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน      
ขนาด 36000 บีทียู 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

   แผนกวิชาการโรงแรม 
(ครูโสจิกานต  ปานดี) 

1. โต๊ะทํางานพร้อมกระจก
2. ขาต้ังตู้เหล็ก 5 ฟุต 

1 
1 

ตัว 
อัน 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 

   ห้องปฏิบัติการครัวร้อน
อาคาร 5 ห้อง คอ 4    
(ครูวราภรณ์  เยาว์แสง) 
 

1. ตู้เย็น ขนาด 346 ลิตร
2. เตาอบ ขนาด 60 ซม. 
3. เตาไฟฟ้า 
 

1 
1 
1 

ตู้ 
ตู้ 
ตัว 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 

   แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ                 
(ครูสนุทรี  แขง่ขัน) 

1. โต๊ะเรียนคู่โครงเหล็ก
2. กระดานกรีนบอร์ด (ขนาด 1.26 x 4.92 ม.) 
3. บอร์ดล้อเลือ่น 2 หน้า(ขนาด 1.26 x 4.92 ม.) 

22 
2 
2 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 
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ฝ่าย/งาน รายการครุภัณฑ์ จํานวน ประเภทเงิน
   แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป  
(ครูธนภร  ฤทธิเกษม) 

1. ตู้โชว์ผลงานเต็มหลังห้อง ปคท.2 1 ชุด อุดหนุน-พฐ.

   แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
(ครูธนาวุฒิ  กล้าเวช) 

1. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

   แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
(หมวดภาษาอังกฤษ)       
(ครูอรรถวุฒ  บุญทวี) 

1. เครื่องฉายภาพแบบ 3 มิติ 1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

   กลุ่มวิชาพลานามัย      
(ครูสมพร  สวัสดิรักษ์) 

1. ประตูฟุตซอล 
2. กริ่งสญัญาณไฟฟ้าสําหรับจับเวลาการแข่งขัน 
3. นาฬิกาจับเวลา 

1 
3 
5 

คู่ 
อัน 
อัน 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 
อุดหนุน-พฐ. 

   งานสื่อการเรียนการสอน  
(ครูธรีพล  ทองเพชร) 
 

1. ไมโครโฟนช่วยสอน
2. ชุดลําโพงสนามพร้อมไมโครโฟนไร้สาย 

78 
1 

ชุด 
ชุด 

 

อุดหนุน-พฐ.
อุดหนุน-พฐ. 

  งานวัดผลและประเมินผล 1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน       
ขนาด 36000 บีทียู 

1 เครื่อง อุดหนุน-พฐ.

 

ที่มา : งานพัสดุ 10 มิถุนายน 2556 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 



ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม 
วัดธรรม

ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ธ.กสิกร

ถนนตลาดใหม่

วอศ.สุราษฎร์ธานี 

ร.พ.ทักษิณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา

ชุมชน ต.ตลาด 

ไปนครศรีธรรมราช 

ไปท่าเรือเกาะสมุย

ไปศาลากลาง

สามแยกเทพมิตร

 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของ    
วิทยาลัยติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณ
ใกล้เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต       
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ  ซึ่งต้ังอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียง      
มีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่  แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่สีเขียว  มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหลัง
ของวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   ต้ังอยู่ที่  456/3  ถนนตลาดใหม่   ตําบลตลาด  อําเภอ
เมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000    มีพ้ืนที่ทั้งหมด  7  ไร่   1 งาน   80.3  ตารางวา 

 
แผนท่ีสถานท่ีตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดโพธ์ินิมิต 

อาคารสถานที ่
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แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เนื้อที ่ 7  ไร่  1  งาน  80.3 ตารางวา 
 

1.   อาคาร ศลิปกรรม  3  ช้ัน   2.   อาคาร บริหารธุรกิจ 5 ช้ัน  

3.   อาคาร อํานวยการ/พ้ืนฐาน  4  ช้ัน  4.   อาคาร บริหารธุรกิจ  4  ช้ัน 

5.   อาคาร คหกรรมศาสตร์  5  ช้ัน  6.   ห้องนํ้า-ห้องส้วม 

7.   อาคารประชาสัมพันธ์    8.   แฟลตพักอาศัย  4  ช้ัน 

9.   บ้านพักครูแฝด  2  ช้ัน   10. บ้านพักคนงาน-ภารโรง 

11. เสาธง     12. พระพุทธรูป     

13. เรือนเพาะชํา     14. อาคารสปา 

 

 

7 

3 

10 6

สนามบาสเกตบอล 
1

2 

 
10 

 
 

8 

9 

9

9 

12 

                 5  
 
 
4 สนาม

วอลเลย์บอล ท่ีเอกชน 

13 

11
14 

ลานหูกวาง

ถนนตลาดใหม่
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 จํานวนอาคารเรียนในวทิยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

ที่ อาคาร จํานวน งบประมาณ ปีที่ก่อสรา้ง

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 , สามญัสัมพันธ์ 1  หลัง 5,615,000.00 2527 

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

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

6 ศาลาพระพุทธรูป 1  หลัง - - 

7 อาคารประชาสัมพันธ์ 1  หลัง 706,000.00 2555 

8 ห้องนํ้า-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 

 
 



  
-60-

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

ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 2 

- แผนกวิชาการบัญชี 
- แผนกวิชาการโรงแรม 
- แผนกวิชาการตลาด  
- ธนาคารโรงเรียน 

ด้านหน้า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธ์านี
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อาคาร 3 
- ห้องผู้อํานวยการ 
- ฝ่ายบริหารทรพัยากร  

(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/      
งานอาคารสถานที่/งานเอกสารการพิมพ์) 

- ฝ่ายวิชาการ 
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาค/ี

อาคาร 4 

- ลานเอนกประสงค์ 
- โรงอาหาร 
- สหการวิทยาลยัฯ 
-   ห้องสมุด 
- แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อาคาร 5 

- ศูนย์อาหารลายไทย 
- ห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความร่วมมือ/งานศูนย์ข้อมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ) 

- แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 
- แผนกวิชาสัมพันธ์ธรกิจ 
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 

หมายเลข สถานที่
1 งานประชาสัมพันธ์
2 งานประชาสัมพันธ์

101 ห้องผู้อํานวยการ
102 ห้องประชุมเล็ก
103 งานธุรการ / งานสารบรรณ 
104 งานการเงิน
105 ฝ่ายบริหารทรพัยากร
106 งานบุคลากร
115 งานพัสดุ
116 งานเอกสารการพิมพ์ / งานอาคารสถานที ่
911 ป้อมยาม

 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

หมายเลข สถานที่
121 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
122 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง 
123 งานแนะแนวฯ
401 ศูนย์บ่มเพาะ
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

หมายเลข สถานที่
111 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื
112 งานวางแผนงบประมาณ / งานความร่วมมือ 
113 งานวิจัยฯ
114 งานศูนย์ข้อมูลฯ
117 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
400 ศูนย์ขายตรง
402 สหการวิทยาลยัฯ
502 ศูนย์อาหารลายไทย

ฝ่ายวิชาการ 
 

หมายเลข สถานที่
107 งานทะเบียน
108 ฝ่ายวิชาการ
109 งานพัฒนาหลักสูตร
110 งานทวิภาคี / งานวัดผลฯ 
124 แผนกศลิปกรรม
201 แผนกการโรงแรม
202 แผนกการขาย/การตลาด
203 ห้องพยาบาล
204 ห้องพักครู (อาคาร 2  ช้ัน 3)
205 ห้อง Univoc
206 แผนกการบัญชี
207 ห้องพักครู (อาคาร 2  ช้ัน 4)
301 ห้องพักครู ช้ัน 2
302 งานสื่อการเรียนการสอน
303 หมวดวิทยาศาสตร์
304 แผนกสามญัสมัพันธ์
305 หมอภาษา
306 หมวดภาษาอังกฤษ
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307 ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
308 แผนกวิทยาศาสตร์
403 ห้องสมุด
404 แผนกเลขานุการ
405 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
406 แผนกการจัดการโลจิสติกส์
501 แผนกสปาและความงาม
503 ห้องปฏิบัติอาหาร 1
504 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
505 ห้องพัก / ห้องซักรีด แผนกการโรงแรม
506 แผนกอาหารและโภชนาการ
507 แผนกคหกรรมศาสตร์
508 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
509 งานการค้าผ้าฯ (ช้ันลอย)
510 ห้องปฏิบัติอาหาร 4

   



 

 

  

 

 



 
 
 
 

 
1. สถานประกอบการท่ีมีตาํแหน่งว่างงาน ประจาํป ี2556 

ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

สไปซ์คอม 
29/19 ถนนดอนนก 
ซอย 6 ตําบลตลาด 
อําเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พนักงานขายประจําร้านช่าง
ติดต้ังกล้องวงจรปิดช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

ชาย / หญิง
ชาย 
ชาย / หญิง 

20 ปี+
20 ปี+ 
20 ปี+ 

ปวส – ป.ตรี 
ปวช – ป.ตรี 
ปวช – ป.ตรี 

8,000 บ.
10, 000 บ.  
8,000 บ.  
 

บริษัท วี. เอส. อาร์ 
ออโต้เซลส์ จากัด 
โทร. 077-200-
052 ต่อ 400,401  
หรือ 402 

ที่ปรึกษาการขาย  
พนักงานบัญชี/การเงิน 
ช่างบริการ  
เจ้าหน้าที่บุคคล 

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง 
ชาย / หญิง 
ชาย / หญิง 

ปวส – ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวช. 
ป.ตรี 
 

10, 000 บ.+
10, 000 บ.+  
10, 000 บ.+  
10, 000 บ.+  
 

บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรก
เกอร์ จํากัด 530 
ถนนตลาดใหม ่ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พนักงานบัญชี ชาย / หญิง 22 ปี+ ปวช. – ปวส. ตามเง่ือนไข

บริษัท NIK GROUP 
จํากัด 30/16  ม.1 ถ.
กาญจนวิถี  ต.บาง
กุ้ง อ.เมือง               
จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

พนักงานจัดทําเอกสาร ชาย / หญิง 25 ปี+ ปวส – ป.ตรี 10, 000 บ.+
 

นักเรียน นักศึกษา ตลาดแรงงาน 
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บริษัท  สลมิมิง่พลัส 
จํากัด  (  ประจํา
ห้างสรรพสินคา้
เซ็นทรัล  สาขา       
สุราษฎร์ธานี ) 
5/17 ถนนเทศบาล
สงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ผู้จัดการสาขา 
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
นักโภชนากร  
ที่ปรึกษาด้านความงาม 
พนักงานต้อนรับ  

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง 
หญิง 
ชาย / หญิง 
หญิง 
 

 

27 ปี+
25 ปี+ 
22 ปี+ 
22 ปี+ 
18 ปี+

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวช.+ 

20,000 บ.+
16,000 บ.+ 
12,000 บ.+ 
12,000 บ.+ 
11,000 บ.+ 

บริษัท  บ้านเบญจพร 
จํากัด 
35 หมู่ที4่ ตําบลวัด
ประดู่ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ชาย / หญิง
 

25 ปี+ ปวส – ป.ตรี ตามเง่ือนไข

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส
เซล (ประเทศไทย) 
จํากัด  
10/2 หมูท่ี่ 2 ตําบล
วัดประดู่ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ธุรการ 
IT support 

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง 
 

22 ปี+
22 ปี+ 
 

ป.ตรี 
 

9,000 บ.+

บริษัท นามหงส์
นํ้ามันปาล์ม 
จํากัด 168 หมู่ที่ 2 
ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ ่
ตําบลวัดพรุเตียว 
อําเภอเขาพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

พนง.บัญชี 
พนง.QA 
พนง.ทั่วไป 
ผู้ช่วยช่าง 

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง 
ชาย  
ชาย  
 

23-35
23-30 
19 ปี+ 
19 ปี+ 
 

ปวส. 
ป.ตรี 
ป.6+ 
ปวช. 
 

ตามเง่ือนไข
ตามเง่ือนไข 
300/วัน 
300/วัน 
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บริษัท อินเตอร์รับ
เบอร์ลาเท จํากัด 
79 หมู่ที ่5 ถนนท่า

กูบ-ดอนเกลี้ยง ตําบล
วัดประดู่ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พนักงานช่างไฟฟ้า ชาย 
 

22 ปี+
 

ปวส. 
 

ตามเง่ือนไข
 

บริษัท เค้กคณุกุ้ง 
จํากัด   103/54 หมู่
ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 26 
ตําบลวัดประดู่ 
อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

พน.แผนกเบเกอรี่ ชาย / หญิง
 

18 ปี+
 

ไม่จํากัด 6,000 บ.+

บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี่ จํากัด 

ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ปี+
 

ปวช. 
 

ตามเง่ือนไข
 

 บริษัท ไทยสุราษฎร์
สตีล จํากัด 192/5 
หมู่ที่ 6 ตําบลบาง
มะเด่ือ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พนักงานขาย 
พนักงานการเงิน 
พนักงานโครงการ 

หญิง
หญิง 
หญิง 

18 ปี+
18 ปี+ 
18 ปี+ 
 
 

ปวช. 
ป.ตรี 
ป.ตรี 
 

10,000 บ.+
10,000 บ.+ 
10,000 บ.+ 

บริษัท อิออน       
ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์)จํากัด 9/1 หมู่
ที่ 3 ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

พนักงานส่งเสริมการตลาด ชาย / หญิง
 

18 ปี+
 

ม.3+ 300/วัน
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บริษัท มิตรแท้       
สุราษฎร์ยานยนต์ 
จํากัด  33/12 หมู่ที่ 
1 ถนนกาญจนวิถี 
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

ที่ปรึกษาการขาย ชาย / หญิง
 

23 ปี+
 

ป.ตรี 
 

7,000 บ.+

บริษัท พีพีซ ีซพั
พลาย (2000)  จํากัด 
1/62 หมู่ที่ 3 ถนนศรี
วิชัย ตําบลมะขาม
เต้ีย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พนักงานขาย ชาย / หญิง
 

22 ปี+
 

ป.ตรี 
 

10,000 บ.+

บริษัท วีน อิเตอร์
เนช่ันแนล 
จํากัด  63/31 หมู่ที่ 
3 ถนนพ่อขุนทะเล 
ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

พนักงานขาย หญิง 22 ปี+
 

ปวส.+ 
 

9,000 บ.+

บริษัท อะตอม 
อิเล็กทริค จํากัด 
63/31 หมู่ที ่3 ถนน
พ่อขุนทะเล ตําบล
มะขามเต้ีย อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 
 

พนง.จัดซื้อ ชาย / หญิง
 

20 ปี+
 

ปวช.+ 
 

ตามเง่ือนไข
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บริษัท กันต์ทราน
สปอร์ต จํากัด 
173/22 หมู่ที่ 1 
ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

จัดทําเอกสาร หญิง 22 ปี+
 

ป.ตรี 
 

ตามเง่ือนไข

บริษัท โชคไพศาล 
จํากัด 70 หมูท่ี่ 5 
ถนนกาญจนวิถี2 
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  

พนักงานขาย 
 

ชาย 20 ปี+
 

ม.3 + ตามเง่ือนไข

บริษัท ยูโรพีทพีู 
ไดเรค (ประเทศไทย)
จํากัด 3/100 ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พนักงานขาย 
 

ชาย / หญิง
 

20 ปี+
 

ไม่จํากัด 300/วัน

บริษัท ดอนไลท์ กรุ๊ป 
323/25 หมุ่ที่ 4 
ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

พนักงานขาย 
 

ชาย / หญิง
 

18-35 ไม่จํากัด 300/วัน

บริษัท สรุาษฎร์กลาส
เทค จํากัด  71/17 
หมุ่ที่ 5 ถนนกาญจน
วิถี ตําบลบางกุ้ง 
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

ฝ่ายขาย หญิง 18-35 ปวช. 9,000 บ+
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)
จํากัด 31/1 หมุ่ที่ 4 
ถนนกาญจนวิถี 
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  

พนักงานขาย 
พนักงานธุรการ 

ชาย
หญิง 

 

20-35
20-30

ปวช.+ 
ปวส.+ 

10,000 บ+
10,000 บ+ 

 

บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต 
จํากัด  129 หมุ่ที่ 1 
ถนนกาญจนวิถี 
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี 
 

ตัวแทน ชาย / หญิง
 

25-35 ปวช.+ ตามเง่ือนไข

 หจก.พีทีจี สุราษฎร์
มิลส ์  26/472 หมุ่ที่ 
3 ถนนพ่อขุนทะเล 
ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  
 

ฝ่ายขาย ชาย / หญิง
 

20 ปี+ ม.3 + 300/วัน

บริษัท ยูโรพีทพีู 
ไดเรคท์  3/104 ถนน
การุณราษฎร์6 ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

ฝ่ายขาย ชาย / หญิง
 

20 ปี+ ปวช.+ ตามเง่ือนไข
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บจก. ธนาคอนกรีต 
(1992)  53/2 หมู่ที่ 
1 ถนนกาญจนวิถี 
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี 

พนักงานบัญชี หญิง 20 ปี+ ปวช.+ ตามเง่ือนไข

สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ถนนดอนนก ตําบล
มะขามเต้ีย อําเภอ
เมือง จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี 

พนักงานราชการทั่วไป
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

ชาย / หญิง
 

18 ปี+ ม.3+ 9,110 บ.+

บริษัท มานิตย์คลินิก 
จํากัด 276/9-10 
ถนนชนเกษม ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้ช่วยพยาบาล หญิง 20 ปี+ ม.6+ 9,000 บ.+

บริษัท เพียวไบรท์ 
จํากัด เลขที่ 1/99 
ถนนเลี่ยงเมือง ตําบล
มะขามเต้ีย อําเภอ
เมือง จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี 

พนักงานบัญชี หญิง 25ปี+ ป.ตรี 
 

ตามเง่ือนไข

บริษัท เกียรติศักด์ิ
คอมพิวเตอร์ จํากัด 
5/9 หมู่ที ่5 ตําบล
บางมะเด่ือ อําเภอ
พุนพิน จังหวัด        
สุราษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าที่แนะนําโปรแกรม ชาย / หญิง
 

20-30 ป.ตรี 
 

ตามเง่ือนไข
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บริษัท เบทาโกร
ภาคใต้จํากัด  41/15-
16 หมู่ที ่1 ถนนกาญ
จนวิถี ตําบลบางกุ้ง 
อําเภอเมือง จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี 

พนักงานประจําร้าน
 

ชาย 22-28 ปวส. + 11,000 บ.+

บริษัท แพนเอเซีย 
(1981) จํากัด  17 
ถนนเจริญลาภ ตําบล
ท่าข้าม อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธุรการ ชาย / หญิง
 

25 ปี+ ปวช + 300/วัน

บจก. เอกภพ 
มอเตอร์ สุราษฎร์ธานี  
250/3 หมู่ที ่1 ถนน
ชนเกษม ตําบมะขาม
เต้ีย อําเภอเมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายบัญชี หญิง 22 ปี+ ปวส.+  9,000 บ.+

บริษัท อินเตอร์รับ
เบอร์ลาเท็คซ จํากัด 
79 หมู่ที ่5 ถนนท่า
กูบ-ดอนเกลี้ยง ตําบล
วัดประดู่ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ปี+ ปวส. + ตามเง่ือนไข

บจก. BNS
อุตสาหกรรมหกรรม
ไม้ จํากัด  7/91 หมู่ที่ 
5 ถนนรพช.ท่ากูบ 
ตําบลวัดประดู่ อ.
เมือง จ.สุราษฎณืธานี 

พนักงานทั่วไป ชาย 20+ ไม่จํากัด  300/วัน
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ชื่อ – ที่อยู่ ตําแหน่งงาน เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา 
ค่าจ้าง 

บจก.สันทัดและบุตร 
จํากัด 79 หมูท่ี่ 3 
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

โฟร์แมน ชาย ไม่
จํากัด 

ไม่จํากัด ตามเง่ือนไข

บริษัท เจยูเอ็น เอ็กซ
เพรส จํากัด 7 หมู่ที่ 
1 ตําบลนํ้าพุ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  
(สี่แยกท่าชี) 

เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่สต๊อก 

ชาย / หญิง
 

22 ปี+ ปวส.+ ตามเง่ือนไข

บมจ. ไทวัสดุ สาขา  
สุราษฎร์ธานี 43 หมู่
ที่ 1 ตําบลท่าทอง
ใหม่ อําเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี 

พนักงานบัญชี ชาย / หญิง
 

20 ปี+ ปวส. + ตามเง่ือนไข

พนักงานขาย ชาย 20 ปี+ ม.3+ 9,000+
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1. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน  ประจําปีการศึกษา  2556 
     จําแนกตามหน่วยงานท้ังหมด 322 แห่ง  ไดแ้ก่ 

แผนภูมิสถานประกอบการทีร่่วมจัดการเรียนการสอน  ประจําปีการศกึษา  2556 

 
 

หน่วยงานราชการ : 
สํานักงานคลงั จงัหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานจงัหวัด สุราษฎร์ธานี 
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เทศบาลเมืองท่าข้าม สถานีตํารวจภูธรบางมะเด่ือ   
สํานักงานท่ีดินจงัหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาพุนพิน แขวงการทางสุราษฎร์ธานี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา               
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่ีว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
กองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.๙) สํานักงานท่ีดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีว่าการอําเภอบ้านนาเดิม เทศบาลตําบลทุ่งหลวง
เทศบาลตําบลเขานิพันธ์ เทศบาลตําบลพรุพี
เทศบาลเมืองนาสาร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   
องค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตําบลวัดประดู่
สํานักงานทางหลวงกระบี่สุราษฎร์ธานี ท่ีทําการปกครอง อําเภอดอนสัก 
เทศบาลตําบลดอนสัก ท่ีว่าการอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ์ 
เทศบาลตําบลกรูด 

เทศบาลตําบลท่าทองใหม่
องค์การบริหารส่วน ตําบลพลายวาส 

โรงแรม, 52

ราชการ, 83

รัฐวิสาหกิจ, 50

บริษัท ห้างร้าน, 137
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การศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสุราษฎร์ธานี 
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สํานักงานชา่งสิบหมู่กรมศิลปากร    สถานีตํารวจภูธรเมืองเมืองสุราษฎร์ธานี   
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๔ การสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑  (สุราษฎร์ธานี)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 

เทศบาลตําบลเวียงสระ
บมจ.ทีโอที (สาขาประดู่) 

เทศบาลตําบลเมืองเวียง ท่ีว่าการอําเภอบ้านนาสาร
เทศบาลนครเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย ตําบลอ่างทอง        
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานสรรพากรภาค ๑๑ 

สถานีตํารวจน้ํา ๒ กองกํากับการ๖  กองบังคับการ
ตํารวจน้ํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สํานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบต.บางมะเด่ือ ท่ีว่าการอําเภอพุนพิน
กองบิน ๗ 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ 

สํานักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

สํานักงานอัยการภาค ๘ (ชั้น ๕) เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วน ตําบลคลองน้อย 
สํานักงานปศสุัตว์เขต ๘ โรงพยาบาลท่าชนะ
ท่ีว่าการอําเภอท่าฉาง  ท่ีว่าการอําเภอไชยา
สํานักงานท่ีดินจงัหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ท่ีว่าการอําเภอสิชล เทศบาลตําบลสชิล
โรงพยาบาลสราญรมย์   สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี 
องค์การบริหารส่วน ตําบลท่ากระดาน เทศบาลตําบลบา้นตาขุน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารสํานักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตึกอัยการชั้น ๒ 

สํานักงานประกนัสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีว่าการอําเภอบ้านตาขุน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
รัฐวิสาหกิจ :  
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะสมุย   ธนาคารออมสิน สาขาย่อยเฉวง 
ธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ สํานักงานบริการลูกค้า กสท. สุราษฎร์ธานี 
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี 

สหกรณ์การเกษตร เมืองดอนสัก จํากัด 
ท่ีทําการไปรณีย์ขุนทะเล 

ธนาคารไทยพาณิชย์การตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธ.ก.ส. สาขาบ้านนาสาร
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ธ.ก.ส. สาขาบ้านนาเดิม ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม ท่ีทําการไปรษณีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ธนาคารออมสิน ภาค ๑๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ 
ธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี ธ.ก.ส. สาขาสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร ธ.ก.ส. สาขาเวียงสระ
ธ.ก.ส. สาขาเคียนซา ธนาคารออมสิน สาขาพระแสง  
ธ.ก.ส. สาขาพระแสง ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ์  
ธ.ก.ส. สาขากรูด ธ.ก.ส. สาขากาญจนดิษฐ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอกาญจนดิษฐ์ ท่ีทําการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ธนาคารกรุงไทย  สาขาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี 
CO OP สหกรณ์สุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสิน สาขาท่าชนะ 
สหกรณ์การเกษตรละแม จํากัด ท่ีทําการไปรษณีย์ท่าฉาง
ธนาคารออมสิน สาขาไชยา สหกรณ์การเกษตรไชยา
ท่ีทําการไปรษณีย์ขนอม ธนาคารออมสิน สาขาขนอม 
ธ.ก.ส. สาขาลานสกา ธนาคารออมสิน สาขาสิชล  
ท่ีทําการไปรษณีย์พุนพิน ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน  
ธ.ก.ส. คีรีรัฐนิคม ธนาคารออมสิน สาขาคีรีรัฐนิคม  
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที บ้านตาขุน เข่ือนรัชชประภา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                     
เข่ือนรัชชประภา 

 
บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด  : 
สํานักงานสอบบญัชีกิจจา บมจ. บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียร่ิง 
สํานักงานวรกิจการบัญช ี คลังปิโครเลียมสุราษฎร์ธานี 
ร้านเค แอน ฟลาวเวอร์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
ร้านปลายมาลี ร้านคุณอ๋อยฟลอรีส
ร้านไบร์คเวดด้ิง สตูดิโอ บริษัท ดังกิ้น โดนัท
ร้านพิมพ์ฟลาวเวอร์ บริษัท ศุภกิตต์มอเตอร์ จํากัด 
ร้านเบญจมาศ ฟลาวเวอร์ สํานักงานตรวจสอบบัญชี พีออดิท 
ร้านน้องหวี Swensens สาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี 
ร้านไปรยาสวนดอกไม้ บริษัท อริยะอีควิปเม้นต์ จํากัด 
ร้านอินเลิฟ เวดด้ิง สถาบันบ้านนิติ สุราษฎร์ธานี 
ร้านโมเดิร์นเลิฟ เวดด้ิง สตูดิโอ บริษัท 981 ออดิต จํากัด
หจก.เอส.พี.สตูดิโอ สนง. พุทธชาดการบัญชี
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ร้านเกรส แอนด์กรอยเวดด้ิง สนง.บัญชีพะยอมและเพ่ือน 
ร้านขวัญดาว ฟลาวเวอร์ หจก. ตงฮั้วธนฐาน
สํานักพิมพ์อักษรสยาม บริษัท แก๊ซซ่ีโปร จํากัด
เชคสเปียร์เวดด้ิง สตูดิโอ บริษัท  ท็อปพลัสคอร์เปอเรชั่น จํากัด 
หจก.เอส.พี.สตูดิโอ ร้าน เอ พลัส คอม
ร้านพี.เจ.กราฟฟิก ซี เอส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
บจก.สิทะธิประเสริฐ พร้ินต้ิง บริษัท เพชรศรีวิชัย  จํากัด 
ร้าน ที คอม อินเตอร์เทรด คิรณัฐเคมิคอลแอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
บริษัท สสุ จํากัด สบายเน็ต
บริษัท ไอทีอัพเดท จํากัด โรงพยาบาลศรีวิชัย
ร้านเส้นสีกราฟิค บริษัท เดอะนีสเส้น คอม
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จํากัด ปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 
ร้าน ไอทีคอม (สาขาบ้านนาเดิม) บจก. มิตรแท้สุราษฎร์ยานยนต์ 
ลัคกี้ ภัตตาคาร หจก. สุราษฎร์ผาทอง
ห้างหุ้นส่วน(จํากัด) กําปั่น หจก. พงษ์ไชยการค้า
ร้านคิมจู บริษัท พันธ์ทิพย์ (๑๙๗๐) จํากัด 
ร้าน แบล็คแคนยอน  สาขาเซ็นทรัล ร้านในฝันกราฟิก
ร้านชิฟฟ่อนเค็กกิ๋งหลิว ร้านท่าทอง มินิมาร์ทกรุ๊ป 
ร้านชาบูชิ  สาขาเซ็ลทรัลสุราษฎร์ฯ ไทวัสดุ
ร้านเมืองแพร่ค้าไม้ บริษัทโตโยต้า (สาขาท่าทอง) 
หจก.  เอสเอ็ม ที อิเลคโทรนิกส์ บริษัทซีพีออลล์  สาขาท่าทอง 
MPAC ACCOONTING บริษัท บีบีเทค เทรดด้ิง
หจก. มิตรเกษมซัพพลาย บจก. ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี 
มาริสาการบัญชแีละคอมพิวเตอร์ บริษัทบรรจงทรัพย์สุราษฎร์ธานี 
บริษัท ชัยสมพรเคหะภัณฑ์ จํากัด บริษัท มิตซูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จํากัด บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้ เซลล์ 
The Pizza Company บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี  
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (สาขาแสงเพชร) บริษัท สุวิทย์การช่าง จํากัด 
บริษัทบรรจงทรัพย์สุราษฎร์ธานี ร้าน อาร์ทแฮร์เวดด้ิงสตูดิโอ 
เซเว่นอีเลฟเว่น (สาขาตลาดสําเภาทอง) หจก.  กรีนคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
เซเว่นอีเลฟเว่น (สาขาหนองไทร) ร้านเมจิก เซ็นเตอร์
บริษัทโตโยต้า  (สาขาบ้านตาขุน) หจก.  ๔๗ โฆษณา
Sunday Creation ร้านศิลป์สกรีน
ร้าน อ. วิวัฒน์ศิลป์ ร้านเจ้าหญิง เวดด้ิง สตูดิโอ 
ร้าน ที.พี. บ้านภาระตะศิลปิน
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โรงแรม บังกะโล รีสอรท์ : 
โรงแรมศรีสุชสันต์ รีสอร์ท โรงแรมอโยธยาสวีท รีสอร์ท แอนด์ สปา 
โรงแรมโกลเด้นบีชรีสอร์ท โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ทแอนด์สปา 
โรงแรม เกาะสมุย รีสอร์ท โรมแรมบุณทรีก์สปา รีสอร์ทแอนด์วิลล่า 
โรงแรมมาลีบู บีช รีสอร์ท โรงแรมอิมพีเรียลโบ๊ทเฮ้าส์บีชรีสอร์ท 
โรงแรมพาวิลเลียนสมุยบูทิค รีสอร์ท โรงแรมเวิลด์ รีสอร์ท
โรงแรมคอนราดเกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา ศาลาสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา 
ศาลาสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 
โรงแรมลากูน่า รีสอร์ท เดอะแฟร์เฮาส์บีชรีสอร์ท
โรงแรมวังใต้ โรงแรม ไดม่อนด์
โรงแรมเคพาร์ค โรงแรมร้อยเกาะ

ร้าน เจ จอห์น โฆษณา โรงพิมพ์เมืองคนดี
ร้านอนุชาศิลป ์ โตโยต้าสุราษฎร์ธานี (สาขาเวียงสระ) 
บริษัท สมายด์ เซอร์วิส ซิสเตมส์ จํากัด พระแสง ไอที คอม แอนด์เซอร์วิส 
ร้านสุราษฎร์พันธ์ุไม้ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
โรงเรียนสุราษฎร์ศิลป์ไท บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด 
บมจ.สยามแมคโคร  สาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท หาดทิพย์ จํากัด(ตลาดไดม่อน) 
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 
หจก. ไพศาลสุราษฎร์ธานี โฟร์เทคคอมพิวเตอร์ ๑๙๙๙ 
บริษัท  ออโต้เซลล์  จํากัด บจม.ท่าเรือราชาเฟอร่ี
บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขาหน้า
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

Click.Dee.Sigus
ร้านเตือนแฟนซีโชว์ แซม รุ่งตะวัน 

Greencom Printing & Design บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จํากัด สาขาท่าฉาง
ร้านท่าชนะคอมพิวเตอร์ บริษัท เอก-ชัย ดิวทรีนิวชั่นซิสเทม 
ผู้จัดการ ซีพีออลล์  สาขาท่าฉาง บริษัทโตโยต้า (สาขาสิชล)  
โรงแยกก็าซธรรมชาติขนอม หจก.สี่สหายขนส่ง (บ้านนาสาร) ๒๐๐๖ 
บจม.ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย เซเว่นอีเลฟเว่น (สาขาหนองไทร) 
บริษัท ฟิวเจอร์ไอทีซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสจํากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (สาขาถนนอําเภอ) 
P ๒๖Fine Art ธมลวรรณการบัญชี
ร้าน Cera ร้านเขียนรูป
บริษัทสมุยลุค จํากัด ร้าน นภาพร อาร์ต แกลอร่ี 
บริษัท ส.สมุยธุรกิจ จํากัด บ่อผุดอาร์ตแกลอร่ี
ร้านBuddy art ร้านคุณต่ายฟลอรีส แอนด์ อีเว้นท์ 
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โรงแรมเดอะวัน โรงแรมสยามธานี
โรงแรม เดอะเวสทิน  สิเหร่เบร์ รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมมารีน่า ภูเก็ต รีสอร์ท 
โรงแรม  เมอร์ลินบีช รีสอร์ท โรงแรมฮอลิเดย์  รีสอร์ท
โรงแรมเคปพันวา โรงแรมบ้านไทยรีสอร์ท แอนด์ สปา 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท โรงแรมRadisonBlupaza resort  phuket 
โรงแรม เขาหลัก  ออร์คิด บีช รีสอร์ท โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท
โรงแรม ปร้ินเซสปาร์ค โรงแรมโนราเฉวง โฮเต็ล
โรงแรม บ้านมณเฑียร   โรงแรม อมารี ปาล์มรีฟเกาะสมุย 
โรงแรมสมาหิตารีทรีตส์ โรงแรมครอสทู
โรงแรม เมืองสมุยสปา รีสอร์ท โรมแรม เดอะซี สมุย
โรงแรมสมุยปาล์มบีช รีสอร์ท โรงแรมอนันตรา  ลาวาณา รีสอร์ทแอนด์สปา 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสมุย  โรงแรมบานาน่าแฟนซีรีสอร์ท 
โรงแรมดิไอซ์แลนด์ โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ท
โรงแรมจันทรามาศ  รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมปานวิมานรีสอร์ท
โรงแรม Salad Beach Resort โรงแรมอลงกต บีช รีสอร์ท
โรงแรม Ava รีสอร์ทแอนด์สปา ราชาคิรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 15 สิงหาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจําปี 2555 
 
 

 
 

 
 
 

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 16 ปี วิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 “เปิดประตู
สู่อาเซียน” วันที่  18  มกราคม  2556  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือแสดง
ว่าเป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ต้ังแต่วันที่ 14 – 24 สิงหาคม 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจําปีการศึกษา 2555  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ
เมนู Thai Fusion Set ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556   
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ผ่าน
การประ เ มินสถานศึ กษา ท่ี จั ดกา ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลศิ 
ระดับ  3 ดาว  ในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา   สุราษฎร์ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ผ่าน
การประ เ มินสถานศึ กษา ท่ี จั ดกา ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลศิ
ระดับ 4 ดาว ในระดับภาค ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ผ่าน
การประ เ มินสถานศึ กษา ท่ี จั ดกา ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลศิ 
ระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ ในวันที่ 13 
สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา   
สุราษฎร์ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับ
รางวัล อาชีวสร้างชาติ Empowering 
Thailand พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
และสถานประกอบการที่จัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 
ดาว ประจําปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 19 
สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ผ่าน
การประ เ มินสถานศึ กษา ท่ี จั ดกา ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลศิ 
ระดับ 4 ดาว ในระดับภาค ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา   
สุราษฎร์ธานี 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะ Lip 
sync Dance ไทยลูกทุ่ง ในการประชุมวิชากรองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์2556   
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะวาด
ภาพเหมือน (ระดับ ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556    
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด R – Style Dancing กิจกรรม
นันทนาการเวทีกลาง งานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 
2555 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภท การประกวด Lip synch Dancer 
ไทยลูกทุ่ง ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภายใต้ ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่   
24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2556  วันเสาร์ที่  12  มกราคม  2556  ณ สนามหน้าสํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”อาชีวศึกษา
กับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมอาเซียน”ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 มิถุนายน 2555 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ผลงานดีเด่นครู และนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสามารถ  เนียมมุณี ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจําปี 2555 จากสมาคม
วิทยาศาสตร์ แห่ งประ เทศ ไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์  รั บ โล่ เ กี ย ร ติ ยศพระราชทาน  จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจําปี 2555 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 

นางเนาวรัตน์  รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย ฯ ได้รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือแสดงว่า เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ต้ังแต่วันที่ 14 – 24 สิงหาคม 2555

นางสาวชยาพร  สะบู่ม่วง ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2555 
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รางวัลชนะเลศิ แผนธุรกิจระดับอาชีวศึกษา 
“โครงการอาชีวสรา้งสรรค ์แปรผันสู่ธรุกิจ    
ปึ พ.ศ.2555” ได้แก่ 
นางสาวปลิตา ทองหวาน   
นางสาวชุติมา  จีนะดิษฐ์   
นางสาวธัญวรตัน์  งามลํายอง  
นายโสภณัฐ แซ่ฝ้า   
นางสาวฟารีดา สมจิตร์           
นางสาวสุพรรณี  เวชการ 
และ นางสาวหฤทชนนั  เกียรติกุลพงศ ์ 
ครูผูค้วบคุมคอื นางสาวสพุชิญา  รักแดง        
นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธํารง 
และ นางชนญัญา     สุวรรณวงศ ์ 

ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2555  ณ ห้องประชุม 5 
ช้ัน 1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัล “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” ได้แก่ นางกัญญพิดา  สุขสง ประเภทผลงานวิจัยดี เรื่องการพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ : การใช้สถานการณ์จริงของบริษัท   
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและการฝึกการลงทุนในตลาดหุ้นจําลอง ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2555  ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา           
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รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจ “ผลิตภัณฑันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก” ได้แก่ นายศิระ  ประเสริฐศักด์ิ  
นางสาวอรอุมา  ภูบังดาว  นางสาวปลิตา  ทองหวาน  นางสาวกมลชนก  เพชรรักษ์  และนางสาวณัฎฐา
ภรณ์ ธีระพิสิฐ ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุพิชญา  รักแดง  นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธํารง และ 
นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ ในการแข่งขันประกวดการจัดทําโครงการธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธย
ศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 2555 ภายใต้ช่ือโครงการ “กรุงไทยยุววาณิช” 
ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ บริเวณ Banking Hall ช้ัน 2 อาคาร 1 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ นางชนัญญา สุวรรณวงศ์  
นายสามารถ  เนียมมุณี และนางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี  ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ – สํานักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 
2555 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รับโล่รางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับประเทศ ได้แก่ นาย  
ศิวกร  ตลับนาค นางสาวลลิดา  จารุปกรณ์ ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ และ นางสาวยุพา  
วงศ์พระจันทร์ ปวช.2/1 การบัญชี ครูที่ปรึกษา คือ นายสามารถ  เนียมมุณี และนางสาวสุกัญญา 
ฤทธิมนตรี โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรื่อง การพัฒนาผงปรุงรสต้มส้มจาก
ใบหญ้าหวานผง ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ   
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นักเรียนผู้จัดทําผลงาน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ นางสาวยุพา  วงศ์พระจันทร์  
นายศิวกร  ตลับนาค และนางสาวลลิดา  จารุปกรณ์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –  
เอสโซ่ – สํานักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2555  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
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สํานักงานเลขาธิการ ได้ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2555  ได้แก่ นางกรองกาญจน์  
สร้วงชู นางชนัญญา สุวรรณวงค์  นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  และ นางสุมนัส  คล้ายเพชร เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียนติผู้ประกอบวิชาชีพครู  ในวันที่ 7 มกราคม 2556  ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) “การจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ (ตกแต่งสถานท่ี)”ระดับชั้น ปวส.
ได้แก่ นางจุไรรัตน์  พัฒนภาภรณ์ นางสาวเนตรนภา  ปราศจาก และนางสาวสุนิสา  อินทฤกษ์ นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ์ ครูผู้ควบคุมคือ นางรังสิมา  บุญมีชัย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร                   

รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  ปานุวงษ์ นางสาวมัณฑณา  ทาแท่งทอง  
นางสาวธารวิมล  หอยทอง  นางสาวภารดี  ชูเก้ือ  นายสุรเดช  ปล้องแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3  
คหกรรมการผลิต  ครูผู้ควบคุมคือ นางปิยาภรณ์  ก้ันเกตุ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม 
“การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร(ทรงหลังประทุน)”ระดับช้ัน ปวช. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555  
ในวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร          

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยได้แก่ 
นายสิทธิเดช  วิชัยดิษฐ์ นักเรียนระดับชั้น  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุมคือ นางเอ้ือมพร  
จันทร์แก้ว ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี         
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 รางวัลอันดับที่ 6 ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้  ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดอังกฤษ ได้แก่ 

นางสาวพรชิตา  กฤษฎานุภาพ นักเรียนระดับชั้น  ปวช .2/1 การเลขานุการ ครูผู้ควบคุมคือ  
นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2555 ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร           

รางวัลอันดับที่ 11 ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้  ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย ได้แก่ 
นายสิทธิเดช  วิชัยดิษฐ์ นักเรียนระดับชั้น  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุมคือ นางเอ้ือมพร  
จันทร์แก้ว  ในการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555 ใน
วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร          
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ทักษะ Thai Fusion Set ระดับปวส. ได้แก่ นางสาวกรวรรณ  
ยังช่วย  นางสาวอนุสรา  ชรารักษ์ และนางสาวมณเทียร  กรีดกระยาง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู้ควบคุมคือ นางสุนทรี  แข่งขัน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555   
ในวันที่  27 ธันวาคม 2555   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร            
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รางวัลชนะเลิศ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ได้แก่ นายวัญญู  โพธิรักษ์ นักเรียนระดับดับชั้น ปวช.1 
คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวธัญวรัตน์  งามลํายอง นักเรียนระดับชั้น ปวช .3 ออกแบบ และ  
นางสาวสรัลรัตน์  สมมะลวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ออกแบบ ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวพัชรีวรรณ  
พัฒน์ทองสุข ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555   

รางวัลชนะเลิศ วาดภาพประกอบเรื่อง ได้แก่ นางสาวดรัณรัตน์  แสงตะกระ นักเรียนระดับดับชั้น ปวช.2 
วิจิตรศิลป์ ครูผู้ควบคุมคือ นายพรสฤษฎ์  วีแก้ว ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 
23 ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่  26 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร            
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รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการออกแบบตัดเย็บชุดลําลองวัยรุ่นอายุ 14 –
15 ปี  ได้แก่ นางสาวประไพพิมพ์  ไทยประยูร นางสาวสมญา ย่ากลี ครูผู้ควบคุมคือ นางสุวิมล  ศรีแสง 
ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 
22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีญทอง ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการแข่งขันการจัด
ดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาวจุไรรัตน์  พัฒนภาภรณ์ นางสาวเนตรนภา  
ปราศจาก และนางสาวสุนิสา  อินทฤกษ์ ครูผู้ควบคุมคือ นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป์ ในการประชุมวิชา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปี
การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการแข่งขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ได้แก่ นางสาวน้ําทิพย์  ปานมาศ  นางสาวศิราณี  นพคุณ ครูผู้ควบคุมคือ นางวรรณสิริ  รินทร์ธราศรี  
ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 
22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
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รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร (ทรงหลังประทุน) 
ไ ด้แก่  นางสาวกรกวรรณ   ปานุวงษ์  นางสาวมัณฑนา   ทาแท่งทอง   นางสาวภารดี   ชู เ ก้ือ  
นางสาวธารรีมล  หอยทอง และนายสุรเดช  ปล้องแก้ว ครูผู้ควบคุมคือ นางธนาภร  ฤทธิเกษม ในการ
ประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา (ปวช.) ได้แก่ นางสาวชุติมา  จีนะดิษฐ์  นางสาวธัญวรัตน์  งามลํายอง และนายธีธัช  
เกรียงตระกูล ครูผู้ควบคุมคือ นางชนัญญา  สุวรรณวงค์  ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี 
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 19 ประจําปี 2555 ในหัวข้อ “ร่วมมือร่วมใจไทยน่า
อยู่”ได้แก่ นายสมยศ  เสือส่อสิทธ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพฯ  

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ได้แก่ นางนงลักษณ์  เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล  
“หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”  
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รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ นายศิระ  ประเสริฐศักด์ิ  นางสาว
กมลชนก  เพชรรักษ์  นางสาวอรอุมา  ภูบังดาว นางสาวปลิตา  ทองหวาน  และนางสาวณัฏฐาภรณ์  
ธีรพิสิฐ  ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุพิชญา  รักแดง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ” มกราคม 2556 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Scoopy I Marketing Plan Contest By Honda ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  
นิจจันทร์พันธ์ศรี นางสาวชนิกานต์  เอ้ือบํารุงเกียรติ นางสาวผกาวรรณ  บัวทอง นางสาวปิยภรณ์  จิตร
รัตน์ นางสาวธนาภรณ์  โพธิ์เพชร นางสาวพินิจอัมพร  รักษาเพชร  นางสาวพิมพ์ชนก  โพธิ์เพชร 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 การขาย และครูผู้ควบคุมคือ นางฉวีวรรณ  จันทรชิต  การประกวดแผนการ
สื่อสารทางการตลาด Scoopy I Marketing Plan Contest By Honda ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 
จํานวน 8,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2555 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

การทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงานแห่งชาติผ่าน ได้แก่ นางสาววรรวิสา  ชุ่มช่วย นางสาวนรีรัตน์  
ทองเรือง และนางสาวจันทร์จิรา  กลิ้งกลอง สาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคํา) ระดับ 
1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี  

ประกาศนียบัตร In Celebration of the 80 th Royal Birthday of Her Majesty Queen Sirikit 
ได้แก่ นางสาวจุไรรัตน์  พัฒนภากรณ์ และนางสาวสุทธาสินี  สุทธนิยม ครูผู้ควบคุมคือ นางรังสิมา  บุญมี
ชัย และนางปิยาภรณ์  ก้ันเกตุ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การแกะสลักผักและผลไม้ ผสานงานใบตอง
และดอกไม้สด ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “บารมีพระแม่เจ้า 80 พรรษา แผ่ไพศาล ลดโลกร้อน ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2555 ณ โรงแรมแกรนด์  เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

อาชีวศึกษาจังหวัด สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา “ผู้ทําคุณประโยชน์    
ด้านการศึกษา” ประจําปี 2555 ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ บริเวณหน้าห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจบี 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดังมีรายนามต่อไปน้ี 
 

นายสุทธิพัฒน์  อมรกุล 
นางจิราวรรณ  นวลรอด 

ประกาศนียบัตร ชมรมพุทธศาสนาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้แก่ นางเนาวรัตน์  
รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในการเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาเป็น
กรรมการคุมสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 30 ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 
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รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ประเภททักษะการร้องเพลงไนลูกทุ่ง ชาย ได้แก่ นายกุศล  
ผคุณสินธ์  ครูผู้ควบคุมคือ นางนฤมล  แย้มศรี ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 
กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประกาศเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย 
ได้แก่ นางนฤมล  แย้มศรี ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556   
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  
ประกาศเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai Fusion Set ได้แก่ 
นางสุนทรี  แข่งขัน ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556   
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประเภททักษะการร้องเพลง
ไนลูกทุ่ง ชาย ได้แก่ นายกุศล  ผคุณสินธ์  ครูผู้ควบคุมคือ นางนฤมล  แย้มศรี ในการประชุมวิชาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะวาดภาพเหมือน (ระดับ ปวช.) ได้แก่  
นางสาวณัฐกานต์  ยกย่อง  ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556  
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ได้แก่ นางสาวดรัณรัตน์  แสงตะกร  
ครูผู้ควบคุมคือ นายธนาวุฒิ  กล้าเวช เ น่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26  มิถุนายน 2556   
ณ หอประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ร า ง วั ลชม เชย  กา รปร ะกวดวาดภาพระบายสี  โ ค ร งก า รสั ปด า ห์ เ ทิ ดพร ะคุณแ ม่  ร ะ ดั บ  
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  เมืองพร้อม และนางสาวดรัญรัตน์  แสงตะกร ในวันที่ 9 
สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 400 x 100 เมตร ได้แก่ นางสาวสุธาสินี  รัตนไพบูลย์  นักศึกษา ปวช.2 ออกแบบ   
ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 
 



  
-96-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร ได้แก่ นางสาวอาทิตญา  โชติชุติ นักศึกษา ปวช.2 ออกแบบ ในวันที่ 
24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล

รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 200 เมตร ได้แก่ นางสาวสุธาสินี  รัตนไพบูลย์ นักศึกษา ปวช.2 การบัญชี ในวันที่ 24 
มิถนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตล
รางวัลชนะเลิศ ขว้างจักร  ได้แก่ นางสาวชฎาภร  ไชยสนธิ์  นักศึกษา ปวส.2/1 การโรงแรม ในวันที่ 24 
มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล
รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 800 เมตร  ได้แก่ นางสาวสุธาสินี  รัตนไพบูลย์ นักศึกษา ปวช.2 การบัญชี ในวันที่ 24 
มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล
รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 3,00 เมตร  ได้แก่ นางสาวศุภัสรา  อินทะสะระ นักศึกษา ปวช.2/3 การตลาด ในวันที่ 
24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล
รางวัลชนะเลิศ ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร  ได้แก่ นางสาวรัชนีย์  จันทนานันท์ นักศึกษา ปวช.3/1 การตลาด  
นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย์ ปวช2 ออกแบบ นักศึกษา ปวช.2/3 การตลาด ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 
กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 
รางวัลรองชนะเลิศ ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร ได้แก่ นางสาวนรกมล พรมหมจันทร์ นักศึกษา ปวช.1  
คอมพิวเตอร์กราฟิก ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 
 

รางวัลรองชนะเลิศ ทุ่มน้ําหนัก ได้แก่ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์ นักศึกษา ปวส.2/1  การโรงแรม ในวันที่ 
24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศ พุ่งแหลน ได้แก่ นางสาวนันทิตา ผิวล้วน นักศึกษา ปวช.2/4  การบัญชี ในวันที่ 24 
มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 
รางวัลรองชนะเลิศ เดิน 3,000 เมตร ได้แก่ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ นักศึกษา ปวช.2/2  การบัญชี  
ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิง 3,000 เมตร ได้แก่ นางสาวสุภัสรา อินทะสะระ นักศึกษา ปวช.2/3  การ
การตลาด ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศ เขย่งก้าวกระโดด ได้แก่ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ นักศึกษา ปวช.2/2  การบัญชี  
ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิงผลัด 4 × 200 ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ นักศึกษา ปวช.3/1  
การตลาด นางสาว อาทิตญา  โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี และนางสาสุธาสินี  รัตนไพบูลย์ ปวช.2 
ออกแบบ ในวันที่ 24 มถิุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 
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รางวัลชนะเลิศ หมากล้อมประเภทบุคคลชาย  ได้แก่ นายวทัญญู  โพธิ์รักษ์ นักศึกษา ปวช.2 คอมพิวเตอร์
กราฟิก ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล
รางวัลชนะเลิศ หมากล้อมประเภทบุคคลหญิง  ได้แก่ นางสาวโยทะกา  พันธ์ถาวรวัฒนา นักศึกษา 
ปวช.3/2 การบัญชี ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 

รางวัลชนะเลิศ หมากล้อมประเภททีมหญิง  ได้แก่ นางสาววิยะดา  พันธ ปวส .1/1 การบัญชี 
นางสาวนริชา  ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาวศิวพร  มะยะเฉลียว ปวช.3/2 การบัญชี ในวันที่ 
24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มวยไทยหญิงรุ่นเฟอธอร์ เวทน้ําหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม  ได้แก่ 
นางสาวอนุสรา  ร่มโพธ์ิทอง ปวช.1/3 อาหารและโภชนาการ ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มวยไทยหญิงรุ่นฟลายเธอร์เวทน้ําหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม  ได้แก่  
นางสาวนลินี  สุดรัก ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีก ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มวยไทยหญิงรุ่นไลท์เธอร์เวทน้ําหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม  ได้แก่  
นางสาวสุนันทา  ชูลี ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีก ในวันที่ 24 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2556  ณ จังหวัดสตูล 

รางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี ครั้งที่ 5 ได้แก่  1. นางสาวสุชาวดี  นุ้ยเพชร 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 การบัญชี ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวนารีรัตน์   อู้สกุลวัฒนา และ  นางณัฐกาญจน์  
ผลผลา ในวันที่ 19  ธันวาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีวิชัย อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี ครั้งที่ 9  ได้แก่  1. นางสาวพิพัฒน์พร  สนธิเมือง  
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 การบัญชี ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวนารีรัตน์   อู้สกุลวัฒนา และ นางวาสนา  
วิเชียร ในวันที่ 19  ธันวาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวิชัย อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รางวัลชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ได้แก่ นางสาวณัฐนรี กองกุล นักเรียนชั้น ปวช.2 วิจิตรศิลป์ ในการประชุมวิชาการองค์การ   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 
2555   ในวันที่  27 ธันวาคม 2555   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร          

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนภาพเหมือนบุคคล ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์  ยกย่อง ในการประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 2555   ในวันที่  27 
ธันวาคม 2555   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร          
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รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ซอสผัดเผ็ดสะตอระดับภาคใต้ ได้แก่ นางสาวนันทกานต์  ซุยสกุล  
นางสาวนัฎฐาภรณ์  คงศักด์ิ  และนางสาวอุษา  รุ่งโรจน์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช2/1 บัญชี ครูผู้ควบคุมคือ 
นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี  นายสามารถ  เนียมมุณี และนางมาลี  ว่องเกษฎา ในวันที่ 26-28 ธันวาคม 
2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ จ.ชุมพร 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวส.
กราฟิกแอน นิเมชั่น 2 มิติ ประกอบเพลง  ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 
2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  
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รางวัล “ครูสอนดี” ได้แก่ นางจริยา  มณีโรจน์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี”  ในวันที่  10 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี          

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล
หญิง  ได้แก่ นางสาวจิรารัตน์  มัฎฐารักษ์ ปวส.1 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุมคือ นายธนาวุฒิ  
กล้าเวช ในการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้อง
เพลง คัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธานี ในวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2555  ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง   
สุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ชาย  ได้แก่ นายกุศล  ผดุนสินทร์ ปวช.3 ออกแบบ 
ครูผู้ควบคุมคือ นายธนาวุฒิ  กล้าเวช ในการแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง คัดเลือกตัวแทน
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2555  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
 

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลง
สากลชาย  ได้แก่ นายพรนรินทร์พุ่มอินทร์ ปวส.2 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุมคือ นายธนาวุฒิ  
กล้าเวช ในการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้อง
เพลง คัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2555  ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง   
สุราษฎร์ธานี 

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลง
ไทยสากลชาย  ได้แก่ นายพรนรินทร์พุ่มอินทร์ ปวช.
1 วิจิตรศิลป์ ครูผู้ควบคุมคือ นายธนาวุฒิ  กล้าเวช 
ในการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง 
คัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2555  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธานี
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รางวัล “ครูแสนดี” ได้แก่ นางจริยา  มณีโรจน์ นางชนัญญา  สุวรรณวงค์ นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  
นางสุมนัส  คล้ายเพชร  นางจิพันธ์  เกียรติพันธ์  นางนพรัตน์  สุวรรณรัตน์  นางฤดี  เพชรมณี  
นางศุลีพงษ์  ชํานาญเนตร  นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ  นางอรอนงค์  แซ่ลิ่ม  นางอุบล  เบญจพงศ์  
นางฉวีวรรณ  จันทร์ชิต  นางจีรพรรณ  โยธาปาน  นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป์ และนางชุอุ่ม  
ปัญญานันท์  ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตน ตามมาฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่  16 มกราคม 2555    ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี           

รางวัลกลุ่มลูกเสือดีเด่น กองลูกเสือหญิงดีเด่น หมู่ลูกเสือหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวเจนจิรา เมฆมณี ปวช.2 
เลขานุการ นางสาวณัทฐิกา จันทร์อุดม ปวช.1 การโรงแรม  นางสาวเนตรชนก นวลมุสิก ปวช.1 อาหาร
และโภชนาการ นางสาววสิษฐา ครุฑธามาศ ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวทรรศนีย์  อําพล ปวช.1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นางสาวสุภาณี  หม่ืนใจ ปวช.1 การบัญชี นางสาวอุษา สิทธิศักด์ิ ปวช.1 การบัญชี 
นางสาววาสนา แซ่ลิ้ม ปวช.2 การบัญชี  ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอ   
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระดับสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
มีรายการดังต่อไปนี ้

1).  การแข่งขันแต่งกลอนสด เนื่องในวันสนุทรภู่ “กวีเอกของโลก” 26 มิถุนายน 2555  

ระดับ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ  นางสาวมณฐิฌา  ดีแก้ว นางสาวมานิตา  หมวกประดับ และนางสาวอนุสรา  
คงศรีจันทร์ ปวช. 2 เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเสาวณีย์  ผลเจรญิ และนางสาวรัตนาภรณ์  ดําประสงค์ ปวช. 2 
เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกรรณิกา  วงศ์เพ็ญ และนางสาวปาจิตา  จายอําพันธ์ ปวช. 2 เลขานุการ 
- รางวัลชมเชย นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์ และนางสาวสุภาวดี  มีนุสรณ์ ปวช. 2 เลขานุการ  

ระดับ  ปวส. 
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวพจนีย์  ประกอบบุญ นางสาวกันต์กนิษฐ์  แสงเดช และนางสาวรินรดา  ศกัด์ิศรี   
ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุรพันธ์ ซุยจินดา ปวส. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิค  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกัลยาณี  โมล ีและนางสาวอาริสา ศิริพานิชย์ ปวส. 1 การบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม  
- รางวัลชมเชย นางสาวเสาวลักษณ์  บัวทองกุล และนางสาวนริศรา  เจะ๊สม้อ ปวส. 1  การจัดการทั่วไป 
 
2).  การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2555  

ระดับ ปวช. 1  
- รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจุฑามาศ รักเมือง ปวช. 1 วิจิตศิลป์  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชฎาภรณ์ เกลี้ยงเกลา ปวช. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิค   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชนิลทรณ์ น่าเย่ียม ปวช. 1 วิจิตรศิลป์  
- รางวัลชมเชย นางสาวสุธิดา โทนจินดา ปวช. 1 การขาย  

ระดับชัน้ ปวช. 2  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวทิพวรรณ เกิดกัน ปวช. 2 เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวทิพวรรณ สุวพันธ์ ปวช. 2 เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวทัศนีย์ บุญอินทร ์ปวช. 2 ออกแบบ  
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ทับทอง ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิค และ นางสาวอภิญญา เจริญภักดี 
ปวช. 2 การบัญชี 
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ระดับชัน้ ปวช. 3
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิวลักษณ์ แก้วยัง ปวช. 3 เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นายวรฉัตร สวัสดิฤกษ์ ปวช. 3 วิจิตรศลิป์   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวธัญลักษณ์ ทองเมือง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลชมเชย นางสาวปลิตา ทองหวาน ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิค และนางสาวกรภัทร สุศร ีปวช. 3 วิจิตร
ศิลป์  

ระดับชัน้ ปวส. 1 
 - รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญชนก ชูพันธ์ ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาววรารัตน์ นิลราย ปวส. 1 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรรณฤดี ไทรสุวรรณ ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
- รางวัลชมเชย นางสาวโชติวรรณ พุทธศรี ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ระดับชัน้ ปวส. 2  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรวรรณ คงเพชร ปวส. 2 การตลาด  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกมลชนก บุญแทน ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพัชราวดี เพชรแก้ว ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ 

ระดับครูและเจ้าหนา้ที่ในสถานศึกษา  
- รางวัลชนะเลิศ นางศิริพร พรศรี เจ้าหน้าทีง่านบุคลากร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวป่ินมณี สุรทิน เจ้าหน้าที่พัสดุ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ์ ครูพิเศษสอนวิชาการตลาด  
- รางวัลชมเชย นางสาวธารวิมล ใจตึง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด 

3).  การแข่งขันแต่งกลอนสด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2555  

ระดับ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกาญจนาพร กินะศรี และนางสาวฐานิสสร ชัยโสรัตน์ ปวช. 2 เลขานุการ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมณฐิฌา ดีแก้ว และนางสาวอนุสรา คงศรีจันทร์ ปวช 2 เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทิมา บินตังสระหมัด และนางสาวระพีพรรณ ณ นคร ปวช.2 
เลขานุการ  
- รางวัลชมเชย นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบํารุง และนางสาวภัสสร ภูเทียมลม ปวช. 2 เลขานุการ นางสาวนลินี  
สุดรัก และนางสาวธิดารัตน์ ชูแสงศรี ปวช. 1 ธุรกิจค้าปลกี  

ระดับ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวพจนีย์ ประกอบบุญ นางสาวรินรดา ศักด์ิศรี และนางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงเดช ปวส. 1 
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณฤดี  ไทรสุวรรณ และนางสาวอลิศษา พนาลี ปวส. 1 การบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพการต์ แก้วเรือง นางสาวกาญจนา จิระดา ปวส.1  
อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลชมเชย นางสาวสุพรรษา อุ้งเภา นางสาวหน่ึงฤทัย เทพรส นางสาวอรทัย รอนนงค์ และนางสาว
นภาวรรณ มุ่งมาไพรี ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4).  การแข่งขันแต่งกลอนสด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555  

ระดับ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ ์และนางสาวสภุาวดี   มีนุสรณ์ ปวช. 2 เลขานุการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทิพวัลภ์  เกดกัน และนางสาวทิพวรรณ  สุวพันธ์ ปวช. 2 เลขานุการ      
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวปาลิตา  จายอําพันธ์ และนางสาวกรรณิกา วงศ์เพ็ญ ปวช. 2 เลขานุการ 

ระดับ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นายเกียรติศักด์ิ   สังข์เพชร และนางสาวจันทนา   งามย่ิง ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ         
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปทุมวดี  ทองโอ่ และนางสาวศิริพร  เยาว์จุ้ย ปวส. 1 การจัดการทั่วไป    
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุพรรษา  อุ้มเภา และนางสาวหนึ่งฤทัย  เทพรส ปวส. 1 การบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม  
- รางวัลชมเชย นางสาวศิริรัตน์  เปรมสูงเนิน นางสาวธัญญลักษณ ์ ฉิมยินดี นางสาววรรณฤดี ไทรสวุรรณ และ
นางสาวอลิศษา  พนาลี ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

5).  การประกวดเรียงความ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555  

ระดับชัน้ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวจรัสศรี ขนายน้อย ปวช.2 ออกแบบเสื้อผ้า  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจุฑามาศ รักเมือง ปวช. 1 วิจิตรศิลป์  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเจตสุภา ทิพยนา ปวช. 1 การขาย  
-รางวัลชมเชย นางสาวอัญชิตา ประยูรศักด์ิ และนางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์ ปวช. 1 ออกแบบ  

ระดับชัน้ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญชนก ชูพันธ์ ปวส. 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายศักยะ จนัทนานนท์ ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววันวิสาข์ สุขผล ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลชมเชย นางสาวกรรณิการ์ ใหมขาว ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ และนางสาวโสรญา บุญล้ํา ปวส. 1 
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม     
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6).  การประกวดร้องเพลง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555  

ประเภทชาย  
- รางวัลชนะเลิศ นายเจริญ สมจิตรชอบ ปวช. 1 วิจิตรศิลป์  
- รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวรฉัตร สวัสดิฤกษ์   ปวช. 3 วิจิตรศิลป์  
- รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศิวกร ตลับนาค ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลชมเชย นายราชันย์ ชนะกิจ ปวส. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิค และ นายนนทวัฒน์ ทองน้อย ปวช. 1    
วิจิตรศิลป์ 

 ประเภทหญงิ  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา พัฒเจริญ ปวช. 3 การโรงแรม  
- รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกนกวรรณ เพชรรอด ปวส. 1 การจัดการทั่วไป  
- รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอมรรัตน์ บุญฤทธ์ิ ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลชมเชย นางสาวปาริชาต สุขแก้ว ปวส. 1 การบัญชี และ นางสาวชนันฏา โรจนวรสาร ปวช. 3     
อาหารและโภชนาการ 

7).  การประกวดแต่งกลอนสด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555  

ระดับ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวศศิธร  กว้างซ้วน และนางสาวสุนิสา  ชัยฤทธ์ิ ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิค   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิตา  จตุเทน และนางสาวศิรประภา  รุ่งสอาด ปวช. 1 การบัญชี        
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกวรรณ  แสงจนัทร์ และนางสาววรรณิสา  ทองชุม ปวช. 1 ออกแบบ 
- รางวัลชมเชย นางสาวณัฐธีรา  เรืองศิลป์  และนางสาวเกษกมล  จันทรท์อง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ 
นางสาวนันฐิกา  แสงสุวรรณ และนางสาวสดุารัตน์  บํารุงรัตน์ ปวช. 1 การโรงแรม 

ระดับ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวสิริวิภา จิ๋วพัฒนกุล และนางสาวสภุาวรรณ แซ่ผวัะ ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมลฤดี ศรีเหรา  นางสาวชุพิตา เทพทุ่งหลวง และนางสาววรรณิภา     
มากรักษ์ ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนภาภรณ์ แสงไกร และนางสาวจันจิรา นวลเอียด ปวส. 2 การบัญชี      
- รางวัลชมเชย นางสาวสุพัชรตรา ทองเกลี้ยง และนางสาวกาญติมา โสภา ปวส. 2 การบัญชี นางสาวรัชฎาพร 
งามย่ิง และนายพรหมเทพ ดวงเกิด ปวส.1 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวสุภาวรรณ กว้ังซ้วน และนางสาวณัฐสุรีย์ 
สังข์สุวรรณ ปวส. 2 การบัญชี 
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8).   การประกวดเรียงความ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555  

ระดับชัน้  ปวช. 
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวเกศิญาภรณ์ คอชุม ปวช. 1 การออกแบบ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวผกามาศ เยาวเลิศ ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชต์ติญา เกิดอุบล ปวช. 1 การโรงแรม  
- รางวัลชมเชย นางสาวธนตรา แก้วพิชัย และนางสาวสมฤทัย มีมลูทอง ปวช.1 การโรงแรม  

ระดับชัน้ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันทิมา จินดาคม ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุชาวดี นุ้ยเพชร ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 นางสาวสุภาวรรณ กว้ังซ้วน ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลชมเชย นางสาวกมลรัตน์ เกลา ปวส. 2 การบัญชี และนางสาวนิภารัตน์ ประพันธ์ ปวส. 1          
พัฒนาเว็บเพจ 

9).  การประกวดร้องเพลง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 2555  

ประเภทชาย  
- รางวัลชนะเลิศ นายราชันย์ ชนะกิจ ปวส. 2คอมพิวเตอร์กราฟิค 

 ประเภทหญงิ 
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพรรษา พัฒน์เจรญิ ปวช. 3 การโรงแรม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุปรียา พิณราช ปวช. 2 การโรงแรม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอินทิรา จันทร์เกิด ปวช. 1 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวภานิพัตต์  
แก้วพิชัย ปวช. 1 การบัญชี และนางสาวณัฐฐาพร พิมพ์ลอย ปวช. 2 เลขานุการ 

10).  การแข่งขันแต่งกลอนสดเนื่องในวันครู โครงการ 16 มกราคม พร้อมใจบูชา เทิดพระคณุครู  

ระดับ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ นายก้องกมล จันทร์เดิม และนายสาธิต ฤทธิอินทร์ และนายอภิวัจน์ เชิงสมอ ปวช. 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิษา นิลเวช และนางสาวอาทิตยา เย่ียมบุญยะ ปวช.1 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรนภา นิคมเพชร และนางสาวพัชร์พร แสงศักด์ิ ปวช. 1 การบัญชี       
- รางวัลชมเชย นางสาวนันท์นภัส ไชยรักษ์ และ นางสาวสกัุญญา  กูร์ณา ปวช. 1 การบัญชี นางสาวกรณ์กนก 
บุญหมี และนางสาวฐิตาพร รอดนาโพธ์ิ ปวช. 1 ออกแบบ  
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ระดับ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นายกิตติศักด์ิ พูนสวัสด์ิ และนางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์นาคพันธ์ ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกาญติมา โสภา และ นางสาวสุพัชรตรา ทองเกลี้ยง  ปวส. 2 การบัญชี   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทิพวรรณ บุลัง และนางสาวลลิตา จตุเทน ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลชมเชย นางสาวกฤษณา แก้วประชุม นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี นางสาว จุฑามาศ แสงดี    
และนางสาวธัญวรรณ ศรีประเสริฐ ปวส.2 การบัญชี 

11).  การประกวดคําขวัญ เนื่องในวันครู โครงการ 16 มกราคม พร้อมใจบูชา เทิดพระคุณครู  

ระดับ ปวช. 
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิตยา เพ็ชรนํ้า ปวช. 1 การโรงแรม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอินธิรา เข็มกลัด ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทรรศณีย์ อําพล ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- รางวัลชมเชย นางสาวศัลยมน แก้วพฤกษ์ ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวนาตาชา ไกรเชนทร์ ปวช.1  
การบัญชี  

ระดับ ปวส. 
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันจิรา นวลเอียด ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศิริวรรณ บัวพา ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิลวัลย์ พลขันธ์ ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ รางวัลชมเชย  นางสาวสุชาดา 
ประดิษฐคล้าย ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน และนางสาวจันทร์จิรา ทองปลอด ปวส. 2 การบัญชี 

12).   การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู โครงการ 16 มกราคม 2555 
พร้อมใจบูชาเทิดพระคุณคร ู

 ระดับ ปวช.  
- รางวัลชนะเลิศ นางสาวธวัลหทัย แสงง้ิว ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิค  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรวีร์ ลาชโรจน์ ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรยุทธ จันทร์สุข ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิค  
- รางวัลชมเชย นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองเมือง ปวช. 3 อาหารและโภชนาการและนายณัฐวัตร ทัมทบิทอง 
ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิค  

ระดับ ปวส.  
- รางวัลชนะเลิศ นายกิตติศักด์ิ พูนสวัสด์ิ ปวส. 2 การบัญชี  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชฎาพร งามย่ิง ปวส. 1 พัฒนาเว็บเพจ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนันทา จันทร์ก๊ก ปวส. 2 การบัญชี  
-รางวัลชมเชย นางสาวจันทร์ตณา ศรีนาค และนางสาวศศิธร ศศิเดโช ปวส. 2 การบัญชี  
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การสอบธรรมศึกษา มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค) สังกัดวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ. 
2555 มีผูส้อบได้ ดังนี้ 

  1).   ธรรมศึกษาช้ันเอก มี 3 คน ได้แก่ นายสุทธิพัฒน์  อมรกุล รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางนฤมล  แย้มศรี ครู คศ.2 และนางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง ครูพิเศษสอน 
  2).   ธรรมศึกษาช้ันโท มี 4 คน ได้แก่ นางปิยะพร เข็มขาว ครู คศ.2 นางสาวสยุมพร   
แซแ่ต้ พนักงานราชการครู นางสาวธารวิมล ใจตึง ครูพิเศษสอน และนางสาวชยาพร  สะบู่ม่วง ปวส.2 อาหาร
และโภชนาการ 
  3).   ธรรมศึกษาช้ันตรี จํานวน 97 คน ได้แก่ นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธ์านี นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครู คศ.3 นางสาวนงลักษณ์  ทองอํ่า ครู คศ.3 
นางสาวศุลีพงษ์  ชํานาญเนตร ครู คศ.3 นางกรองกาญจน์  สร้วงชู ครู นางวราภรณ์  เยาว์แสง ครู           
นางอรอนงค์  แซ่ลิม้ พนักงานราชการครู นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ครูพิเศษสอน นางมนัสนันท์ จันทร์สง่แสง ครู
พิเศษสอน นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง ครูพิเศษสอน และนางสาวมลทิพย์  เค้ายวนผึ้ง ครูพิเศษสอน และ
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 86 คน ดังน้ี 

ปวช.1 การบญัช ี
1. นางสาวพณิดา  ชุมเศียร 2. นางสาวอรวรรณ ชูชาติ  3. นางสาวอรพรรณ  จันทร์เล็ก 
4. นางสาวเพชรา  หนูม ี  5. นางสาวพลอยไพลิน เพชรแก้ว 6. นางสาววรรณวิษา  แสนเฉย 
7. นางสาวภานิพัตต์  แก้วพิชัย 8. นางสาวณัฐธิดา  ทาเวียง 9. นางสาวจารุพักตร์  ราชนาวี 
10.นางสาวกาญดา  ช่วยชู 11.นางสาวศุภิสรา  ทิพยชิต 12.นางสาวณฤดี  ชัยสุข 
13.นางสาวธัญญลักษณ ์จุนรชัฎ์ 14.นางสาวฟาติมา ทองรัตน์ 15.นางสาวสมฤดี  สนธิกลับ 
16.นางสาวญานิศา  รัศม ี  17.นางสาวสิราพันธ์  สุขเปีย 18.นางสาววิภาวี  มีนุสรณ ์
19.นางสาวอรพรรณ  ธีรพิสฐิ 20.นางสาวคณาพร  ดวงทอง 21.นางสาวเรวดี  ชัยชนะ 
22.นางสาวยลดา  สุโพธ์ิ  23.นางสาวโสภิตา  ภิบาลแทน 24.นางสาวคัทลียา  เย็นใจ 
25.นางสาวศิขรินธาร  ธรฤทธ์ิ 26.นางสาวกรองกาญจน์  คงแทน 27.นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป์ 
28.นางสาวสุนิสา  คงรอด  29.นางสาวธมลวรรณ โพธ์ิโพ้น 30.นางสาวสุวิรยา  ชุมทอง 

ปวช.1 การโรงแรม 
31.นายภานุวัฒน์  พัฒน์แป้น 32.นางสาววาราทิพย์ บางดี 33.นายเกียรติศักด์ิ  คงทอง 
34.นางสาวเยาวลักษณ์  มากมี 35.นางสาวอรันญาวรรณ เขยีวกุ้ง 36.นางสาวปรีณาพรรณ  เผ่าดวงดี 
37.นางสาวจันธิมา  ศรีสขุ  38.นางสาวสมฤทัย มมีูลทอง 39.นางสาวธนุตรา  แก้วพิชัย 
40.นางสาวสิริญา  สนธิยากุล 41.นางสาวศุภลักษณ์  กุลขํา 42.นางสาวนลินี  จันทรแ์จ่ม 
43.นางสาววรรณวิสา  นามวิชา 44.นางสาวสุชานันท์  สมตน 45.นางสาวพัชรี  รักธรรม 
46.นายเพชรวัตน์  ชวนไทย 47.นางสาวนิตยา  เพ็ชรนํ้า 48.นางสาวสโรชา  ไพโรจน์ 
49.นางสาวณัฐวดี  เชิดกร  50.นางสาวลลิตา  หวังดี  51.นางสาวจุฑามาศ นฤมิตร 
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52.นายพลภัชร์  จําเนียร  53.นางสาวสิรินยา  หมุนมัว 54.นางสาวนวพรรณ  ทวยเจริญ
55.นางสาวณัฐริกา  ปานเพรี 56.นางสาวสุธิดา  พรหมเจรญิ 57.นางสาวปวีณา  เกษมสุข 
58.นางสาวสิรินญา  เนืองทอง 59.นางสาวพัชชานันท์  คล้ายศรี 60.นางสาวสุธาสินี  โคตรสา 
61.นางสาวสุธาทิพย์  จันทรภั์กดี 62.นางสาวกฤษณา  มณีรัตน์ 63.นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วชู 
64.นางสาวธัญลักษณ์  ชัยทอง 65.นางสาวชาลินี  ภักดีไทย 66.นางสาวภัททิรา  เผ่าจินดา 
67.นายอัคนี  โมทย์จันทร ์ 68.นางสาวหน่ึงธิดา  พัฒนสิงห์ 69.นางสาวศุภลักษณ์  มายสาํโรง 
70.นางสาวเบญจมาศ  ช่วยสําราญ 

ปวช.1 คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 
71.นางสาวปาริสษา  วิเชียร 72.นายยุทธนันท์  ทองยวน 73.นางสาววิกาวรรณ ทับทิมหิน 
74.นางสาวก่ิงแก้ว  แก้วกล่อม 75.นางสาวณิชกุล  ศักด์ิศิร ิ 76.นางสาวเนตรชนก  อินทร์ชัย 
77.นางสาวสุภิญญา  รักเมือง 78.นางสาวเจนจิรา  คนเจน 79.นางสาวณัฐริกา  ศรสีุบรรณ 
80.นางสาววรกานต์  ไชยยุทธ์  

ปวช.1 ธรุกิจค้าปลีก 
81.นางสาววิไลพร  พูลสวัสด์ิ 82.นางสาวเปรมกมล  แพงศรี 83.นางสาวอริสา  แสงประทปี 
84.นางสาวบุญญาภรณ์ อินทรชิตร 85.นายพรหมศิริ  คามบุตร 86.นางสาวนลินี  สุดรัก 
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ที่ปรึกษา 
 นางเนาวรัตน์  รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  

 นางสาวสีดา  ขํากลิ่น  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
 
 
 

ผู้จัดทํา 
 นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 นางสาวสุกัญญา   เป่ียนขุนทด เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 นายกําชัย ณ พัทลุง คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 นายสัมฤทธ์ิ ทองพัฒน์ คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   
   นางมนัสนันท์ จันทร์ส่งแสง คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   
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