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วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่ง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่สากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และภูมิภาค
3. จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และอยูในสังคมอยางมีความสุข
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สูสากล
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ปรัชญาการอาชีวศึกษา
“รู้จริง

ทําได้

เข้าใจชีวิต”

ปรัชญาสถานศึกษา
“วิชาดี
วิชาดี

มีทักษะ
ใฝ่ธรรมะ
สามัคคี
มีวินัย

มีทักษะ

ใฝ่ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขา
วิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิต
การฝึกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และ
หมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต
การศึกษาให้เข้าใจและการนําหลักธรรมที่จําเป็นเพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
การมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า กิ จ กรรมต่ า ง ๆ การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น สร้ า งชื่ อ เสี ย งมาสู่
สถานศึกษา อันเป็นที่รักยิ่ง
การเชื่ อ ฟั ง และประพฤติ ต นตามที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
สถานศึกษารู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในสังคม
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ประวัตสิ ถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดย
นางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร่ 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียน
ในวันที่
6 พฤษภาคม 2484
เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง
พ.ศ.2491
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน
2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และ
วิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี”
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
เว็บไซต์ www.svc.ac.th อีเมล์ : svcsurat@yahoo.co.th
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การจัดการของสถานศึกษา
พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

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

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

-5พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
พ.ศ.2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช.
มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบปกติ
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม
เปิดรับผู้จบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538 สาขาการบัญชี
ระดับ ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์
พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 เปิดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และปิดสอนระดับ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
โรงแรม
พ.ศ.2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม

-6พ.ศ.2546 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พ.ศ.2548 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต รเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการเลขานุการ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์
- รั บ ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก ปวช. ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุร กิจ สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้ าปลีก
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม
พ.ศ.2549 - เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุร กิ จ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
พ.ศ.2552 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
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พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทวิ ช าพาณิ ช ย
กรรม สาขาวิ ช าพาณิ ช ยการ สาขางานการบั ญ ชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ป ว ช . ) 2556 ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
- เปิ ดสอนหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานการการ
โรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง (ป ว ส . ) ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
บริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการตลาด สาขางานธุ ร กิ จ สรรพสิ น ค้ า รั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม
- เปิ ด สอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี)
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โครงสร้างผูบ้ ริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสีดา ขํากลิน่
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อํานวยการวิทยาลัย
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แย้มศรี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์

หัวหน้างานบุคลากร
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหน้างานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางปิยะพร เข็มขาว

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

หัวหน้างานการบัญชี

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ์ เรียบร้อย

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
นางอุบล เบญจพงศ์

หัวหน้างานพัสดุ
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายโชคชัย จุลภักดิ์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา

นางธนภร ฤทธิเกษม

นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

นายธีรพล ทองเพชร

นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุนทรี แข่งขัน

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษดิ์ วีแก้ว

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

แผนกวิชาสปาและความงาม
นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ์

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ จันทรชิต

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร
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รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2482

นางสาวชุลี

อาตมะมิตร

ครูใหญ่

พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2486

นางสาวสุภร

บุญยประภัศศร

ครูใหญ่

พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2490

นางเรวดี

วัชรเนตร

ครูใหญ่

พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2493

นางสาวสมรวย

บรรณโสภิษณ์

ครูใหญ่

พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2496

นางสาวประธาน

วุฒิวงศ์

ครูใหญ่

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2506

นางถนอม

จันทร์ศิริ

ครูใหญ่

พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515

นางสาวละออง

จินตประชา

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517

นางสาวสายหยุด

มีวาสนา

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519

นางสาวประไพ

สุรทิณฑ์

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521

นายสุทธิชัย

โล่สุวรรณ

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522

นายเผดิมชัย

ศรีวิเชียร

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523

นายประมุข

ครรภาฉาย

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526

นางสาวประไพ

สุรทิณฑ์

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529

นางสาวประไพ

สิทธิวงศ์

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2536

นางสาวรัตนา

รัตนโกมล

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543

นางสมจิตต์

กะระณา

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547

นางพรพัช

กะระณา

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550

นางรอยพิมพ์ใจ

เพชรกุล

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554

นางวิชชาพรรณ

กิ่งวัชระพงศ์

ผู้อํานวยการ

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

นางเนาวรัตน์

รัตนพันธ์

ผู้อํานวยการ
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คณะกรรมการบริหาร
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 ไกรนุกลู
กรรมการ
10. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล
กรรมการ
11. นายโชคชัย จุลภักดิ์
กรรมการ
12. นายสมจิต แข่งขัน
กรรมการ
13. นายกําชัย ณ พัทลุง
กรรมการ
14. นางสาวโศจิกานต ปานดี
กรรมการ
15. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
กรรมการ
16. นายแสนดี เบญจพงศ์
กรรมการ
17. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
กรรมการ
18. นางศรีไพร ภาราทอง
กรรมการและเลขานุการ
19. นางนงลักษณ์ เรียบร้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ี
1.

นายอํานวย นาคทัต

ประธานกรรมการ

2.

นายสมจิต แข่งขัน

3.

ดาบตํารวจกฤษฎา เดวิชชะนนท์

4.

นางมะลิ คงท่าเรือ

5.

นางสุภาพร บุญจริง

6.

นางสาววิจิตรา เอียดสิทธิรักษ์

7.

พระทองสุข กิตฺติญาโณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8.

พระสุชาติ ทตฺตวณฺโณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9.

นางอุไร เพชรวิเชียร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นางนันทนี เชยกลิ่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางกัญญารัตน์ ไสยรินทร์ เวสพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางบงกช บัวจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

13. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรการเรียนการสอน
 หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
หลักสูตร 3 ปี
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
 สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
 สาขางานการบัญชี
 สาขางานการตลาด
 สาขางานการเลขานุการ
 สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 สาขางานการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม(Mini EP)
 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
 สาขางานการท่องเที่ยว

-141.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
 สาขางานวิจิตรศิลป์
 สาขางานการออกแบบ
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์การฟิกอาร์ต
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิภาคี)

3.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

3.3 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 2 ปี ทวิ
ภาคี
4.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6

4.2 ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาสปาและความงาม
 สาขางานเสริมความงาม

5. หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
5.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี

นักเรียน นักศึกษา
1. จํานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมคหกรรม
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมพาณิชยกรรม

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

40
40

6
-

11
9

1
5

4
7

120

61

157

30

96

40

1

10

0

10

40
280

4
72

62
249

4
39

36
153

160
80
80
200
520

9
9
4
86
108

235
87
69
141
532

5
5
4
65
79

153
76
69
96
394

-17ประเภทวิชา/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม(Mini E.P)
สาขางานการท่องเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวช.(ทวิภาคี)
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวมพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม ปวช.
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2557

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

80
25
40
145

9
1
7
17

103
8
57
168

8
1
4
13

72
8
38
118

40
40
80
160

11
16
39
66

14
16
44
74

6
12
27
45

11
6
31
48

20
20

4
4

36
36

3
3

18
18

40
40
1,165

6
6
273

42
42
1,101

5
5
184

34
34
765

แผนรับ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557
600

540
494

500
400
300

280

แผนรับ

192

200

รับไว้

185 170

160
93

100
0

คหกรรม

ประเภทวิชา

พณิชยกรรม

อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

280

192

68.21

พาณิชยกรรม

540

494

96.85

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

185

170

71.35

ศิลปกรรม

160

93

58.75

1,165

949

81.45

รวม
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวส.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
รวมคหกรรม
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมบริหารธุรกิจ

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20

1

20

0

10

80

9

39

5

25

20
120

0
10

20
79

0
5

10
45

80

4

146

2

112

40

5

58

4

38

40

2

54

2

34

40
40
240

18
7
35

53
56
367

15
4
27

36
30
250

-20ประเภทวิชา/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส.(ม.6)
คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ (ม.6)
รวมคหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารแลเครื่องดื่ม
(ม.6)
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

40

1

52

1

36

40

1

52

1

36

20
20

3
3

14
14

3
3

4
4

20

9

15

3

15

20
40

9

3
13

3

2
17

20

6

26

4

21

20

6

26

4

21
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส. (ทวิภาคี)
บริหารธุรกิจ
สาชาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกทัว่ ไป
สาขาวิชาธุรกิจสรรพสินค้า
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
สาขาวิชาสปาและความงาม
สาขาวิชาเสริมความงาม
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ปวส.(เทียบโอนประสบการณ์)
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
รวมบริหารธุรกิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2557

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20
20

7
7

10
10

6
6

7
7

20
20
40

1
1

2
2

-

-

20

1

19

1

10

40
60

1
2

13
32

1
2

5
15

20
20
620
1,825

9
9
83
346

15
15
610
1,688

9
9
60
244

15
15
410
1,175
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557
350
300 301

300
250
200

แผนรับ

160

150

รับไว้

120

100

79

70

40

50

20

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คหกรรม

160

70

43.75

บริหารธุรกิจ

300

301

100.00

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

120

79

40.00

ศิลปกรรม

40

20

85.00

620

470

74.81

รวม

คิดเป็นร้อยละ

-23-

2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชัน้ เรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2557
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.

แฟชั่นดีไซน์
ตัดเย็บเสื้อผ้า
เสื้อผ้าแฟชั่น
ธุรกิจเสื้อผ้า
ออกแบบเสื้อผ้า
คหกรรรมเพื่อการโรงแรม
อาหารและโภชนาการ
โภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ
ธุรกิจดอกไม้และ
ประดิษฐ์
ธุรกิจงานประดิษฐ์
คหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี ผ้ า และเครื่ อ ง
แต่งกาย

1
1
1
3

12
4
40
126

1
-

3
93

1
1
3

4
8
80

-

-

-

-

2
1
1
0
1
1
9

15
4
4
0
8
40
299

-

-

-

-

-

-

2

48

2

43

4

91

1

10

1

8

-

-

-

-

-

-

2

18

-

-

-

-

1

27

2
-

12
-

1
-

6
-

3
-

18
27

-

-

-

-

-

-

1

10

1

5

2

15

รวม
พาณิชยกรรม

7

192

5

104

6

119

5

70

4

54

27

539

การบัญชี
การตลาด
การขาย
การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ
เทคโนโลยีสํานักงาน

4
2
2
4
12

158
81
73
161
473

5
2
2
4
13

126
53
48
117
344

5
3
2
4
14

150
69
44
119
382

3
1
1
2
1
8

114
42
36
51
34
277

3
1
1
1
1
7

102
30
24
26
22
204

20
6
3
6
2
12
3
2
54

650
206
69
165
60
397
77
56
1,680

1
1
2

17
18
58

1
1
1

6
10
30

1
1
1

17
25
31

2

20

2

28

3
3
8

40
53
167

4

93

3

46

3

73

2

20

2

28

14

260

ระบบปกติ
คหกรรม

รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก

รวม

3

-

-24ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1
ห้อง นร.

ปวช.2
ห้อง นร.

ปวช.3
ห้อง นร.

ปวส.1
ห้อง นร.

ปวส.2
ห้อง
นร.

รวม
ห้อง

นร.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
การท่องเที่ยว

3

89

3

45

3

73

-

-

-

-

9

207

1
4

42
131

1
4

25
70

3

73

1
1

37
37

1
1

16
16

2
2
13

53
67
327

1
1

21
21

1
1

3
3

1
1

15
15

-

-

1
1

1
1

3
1
4

39
1
40

1

39

1

3

1

15

-

-

-

-

3

57

-

-

-

-

-

-

1

11

1

4

2

15

1

39

1

3

1

15

1
2

6
17

1
2

6
10

1
1
7

6
6
84

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

7
7

1
1

7
7

-

-

-

-

-

-

1

25

1

7

2

32

รวม

-

-

-

-

-

-

1

25

1

7

2

32

รวมทั้งสิ้น

29

570

28

677

19

446

18

327

121

2,969

รวม
ระบบทวิภาคี
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจสรรพสินค้า(ปวช.)

รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
นวดแผนไทย
เสริมความงาม

รวม
ม.6
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจสรรพสินค้า(ทวิ)

รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

949 27

เทียบโอนฯ
การบัญชี (ปวช.)

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

การบัญชี (ม.6.)

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

29

570

28

677

19

470

18

327

121

2,993

949 27
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แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
หน่วย : คน
1400

1,238

1200
1000
800

ปวช.

600
400
200

ปวส.

513

415

331
124

212

112

48

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ปวช.

ปวส.

รวม

415

124

539

1,238

489

1,727

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

331

112

443

ศิลปกรรม

212

48

260

เทียบโอนฯ

0

24

24

2,196

797

2,993

คหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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3. จํานวนร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ตามระดับและประเภทวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.
แรก
เข้า

คหกรรม
63
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
128
อาหารและโภชนาการ
77
คหกรรมศาสตร์
268
รวม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
206
การบัญชี
116
การขาย / การตลาด
81
การเลขานุการ
170
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
608
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม/การโรงแรม
166
และบริการ
166
รวม
ศิลปกรรม
30
วิจิตรศิลป์
41
การออกแบบ
51
คอมพิวเตอร์กราฟิก
122
รวม
1,164
รวมทั้งหมด

ปวส.

รวม

สอบ
ได้

ร้อยละ

แรก
เข้า

สอบ
ได้

ร้อยละ

แรก
เข้า

สอบ
ได้

ร้อยละ

23
61
21
105

36.51
47.66
27.28
39.18

5
35
7
47

4
29
6
39

80.00
82.86
85.71
82.97

68
163
84
315

27
90
27
144

39.71
55.21
32.14
45.71

133
40
35
111
11
330

64.56
34.48
43.20
65.29
31.43
54.27

102
24
22
67
215

85
19
21
50
175

83.33
62.86
95.45
74.63
81.40

308
140
103
237
35
823

218
59
56
161
11
505

70.78
42.14
54.36
67.93
31.43
61.36

78

46.99

38

30

78.94

166

77

46.99

78

46.99

38

30

78.94

204

108

52.94

10
16
19
45

33.33
39.02
37.25
36.88

18
18

8
8

44.44
44.44

30
41
69
140

10
16
27
53

33.33
39.02
39.13
37.86

558

47.94

318

252

79.25

1,482

810

54.66

ที่มา : งานทะเบียน 9 พฤษภาคม 2557
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แผนภูมิจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
350

330

300
250

คหกรรม
พณิชยกรรม

200

อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

150
100

ศิลปกรรม

105
78
45

50

39

175
30
8

0
ปวช.

ปวส.

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

คหกรรม

105

39

144

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

330

175

823

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

78

30

108

ศิลปกรรม

45

8

53

536

256

792

รวม
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4. จํานวนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2557
ครู
ประจํา
14

พนักงาน
ราชการ
1

ครู
พิเศษสอน
4

จํานวน
นร. นศ.
539

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 28

26

2

12

1,751

1 : 44

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4

0

4

443

1 : 55

ศิลปกรรม

5

0

4

260

1 : 29

15

4

19

2,993

1 : 79

64

7

43

2,993

1 : 26

ประเภทวิชา
คหกรรม
พาณิชยกรรม

สามัญสัมพันธ์
รวม

แผนภูมิ อัตราส่วน ครูตอ่ นักเรียน นักศึกษา
หน่วย : คน
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79
55
44
29

28

ครู
นักเรียน

1

1

1

1

1
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5. การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปวส.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

มีงานทํา
(ร้อยละ)
34

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ)
401

ติดตามไม่ได้
(ร้อยละ)
94

(6.43)

(75.80)

(17.77)

หน่วย : คน
รวม
(ร้อยละ)
529
(100.00)

10

67

19

96

(10.42)

(69.79)

(19.79)

(100.00)

18

251

47

316

(5.70)

(79.43)

(14.87)

(100.00)

5

41

27

73

(6.85)

(56.16)

(36.99)

(100.00)

1

42

1

44

(2.27)

(95.45)

(2.27)

(100.00)

60

167

24

251

(23.90)

(66.53)

(9.56)

(100.00)

19

26

3

48

(39.58)

(54.17)

(6.25)

(100.00)

29

117

7

153

(18.94)

(76.47)

(4.58)

(100.00)

6

14

14

34

(17.65)

(41.18)

(41.18)

(100.00)

6

10

-

16

(37.50)

(62.50)

-

(100.00)

94

568

118

780

(12.05)

(72.82)

(15.12)

(100.00)

ที่มา : งานแนะแนวฯ 10 กรกฎาคม 2557
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แผนภูมิการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
หน่วย : คน
300
251

250
200

มีงานทํา
150

ศึกษาต่อ
ติดต่อไม่ได้

100
67
47

50
19

10

18

พาณิชยกรรม

42

27

5

0
คหกรรม

41

1

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

ศิลปกรรม

ระดับ ปวส.

หน่วย : คน

140
117

120
100

มีงานทํา

80

ศึกษาต่อ

60

ติดต่อไม่ได้

40
20

19

29

26
3

0
คหกรรม

7
พาณิชยกรรม

6

14 14

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6

10
ศิลปกรรม

บุคลากร
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทบุคลากร
แผนภูมิจํานวนบุคลากรทัง้ หมด ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน
64
70
60
50
40
30
20
10
0

43

43

5

ประเภทบุคลากร

2

7

7

อัตรากําลัง
ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

1

4

5

ข้าราชการครู

14

50

64

บุคลากรทางการศึกษา

0

2

2

พนักงานราชการ

1

6

7

ครูพิเศษสอน

8

35

43

ลูกจ้างประจํา

4

3

7

ลูกจ้างชั่วคราว

6

37

43

34

137

171

รวม

หมายเหตุ
มาช่วยราชการ 1 คน
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2. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

94

100
80
48

60

29

40
20
0

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

< ปริญญาตรี

แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

< ป.ตรี

ผู้บริหาร

0

5

0

0

5

ข้าราชการครู

0

31

33

0

64

บุคลากรทางการศึกษา

0

0

2

0

2

พนักงานราชการ

0

1

6

0

7

ครูพิเศษสอน

0

9

34

0

43

ลูกจ้างประจํา

0

0

0

7

7

ลูกจ้างชั่วคราว

0

2

19

22

43

รวม

0

48

94

29

171
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3. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทวิชา
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทวิชา
หน่วย : คน
25

25

20

20
15

16

14

12

ครูประจํา

10
5
0

1

4

2

4

3

5

4

4

พนักงานราชการ
ครูพิเศษ

-34จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การสปาและความงาม
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

ครูประจํา

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

-

5
5
4
14

-

1
3
4

8
8
3
2
21

-

ครูพิเศษสอน

รวม

ชาย

หญิง

1
1

1
1

2
1
3

5
8
6
19

-

2
2

1
1
2

1
2
3
4
10

11
10
6
12
39

4
4

-

-

-

2
1
3

6
1
7

3
1
4

1
1

-

-

1
1

1
2
3

3
3
3
9

5
1
6
14

9
1
10
50

1
1
1

2
1
3
6

4
4
8

12
4
16
35

33
7
40
114
114

64

7

43

หมายเหตุ

มาช่วย 1 คน
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4. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามวิทยฐานะ
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามวิทยฐานะ
หน่วย : คน
14

14
12
10
8
6
4
2
0

ครูผู้ช่วย

9

9

ฃ

77

6

5
2

2

11

ครู

2

3

1

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ
ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
คอลัมน์1

ครูผชู้ ่วย

ครู

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ

ผู้บริหาร

0

0

0

5

คหกรรม

0

0

7

7

พาณิชยกรรม

0

2

14

9

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0

2

1

1

ศิลปกรรม

0

0

2

3

สามัญสัมพันธ์

0

1

6

9

รวม

0

5

30

34

ประเภทวิชา
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5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามคุณวุฒิ
 ฝ่ายบริหาร
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัย

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

2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางสาววิภา สามสุวรรณ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)
คอ.ม.(บริหารอาชีวศึกษา)

3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

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

4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
นางจิราวรรณ นวลรอด
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
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 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
2. นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
3. นางสาวศุลีพงษ์ ชํานาญเนตร
4. นางสาวจิระพันธ์ เกียรติพันธ์
5. นางสุวิมล ศรีแสง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสุนทรี แข่งขัน
2. นางมาลี ว่องเกษฎา
3. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
4. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
5. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์
6. นางสาวชนันณัตถ์ สมิงชัย

7. นางสาวจรรยา คงแก้ว

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

-388. นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล
2. นางนฤมล แย้มศรี

3. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
4. นางธนภร ฤทธิเกษม
5. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
6. นางรังสิมา บุญมีชัย
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แข่งขัน

2. นางกัญญ์พิดา สุขสง
3. นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์

ครูพิเศษสอน
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาตร์
ทั่วไป)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
พนักงานราชการ
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(การบัญชีและการภาษีอากร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(การบริหารโรงเรียน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

-394. นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
5. นางจีรพรรณ โยธาปาน

6. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
7. นางจริยา มณีโรจน์

8. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

9. นางวาสนา วิเชียร
10. นายสมโชค ราชบุรี
11. นางศุภธิดา จันทร์เกิด

ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
กจ.ม.(การจัดการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)
ครูพิเศษสอน
บช.บ.(การบัญชี)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

-40แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางศรีไพร ภาราทอง
2. นางจันทนา ทวีชาติ
3. นางอรทัย เมืองแมน
4. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
5. นางปิยะพร เข็มขาว
6. นางสุจวน แข่งขัน
7. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

8. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
9. นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว
10. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ

ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การเลขานุการ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการสํานักงาน)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
คบ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ (เลขานุการ)
บธ.บ (การจัดการการทั่วไป)
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)
มาช่วยราชการจาก วศ.ภูเก็ต
ครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

-41แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
2. นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
3. นางชลลดา มีเพียร
4. นางสาวธารวิมล ใจตึง
5. นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ์
6. นางสาววรินทร จันทรชิต
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายกําชัย ณ พัทลุง
2. นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)

หัวหน้าแผนก

หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

-425. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
6. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
7. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
8. นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
9. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
10. นางสาวนฤมล โสภา
11. นางสาวกมลรัตน์ นาคินทร์
12. นายนพรัตน์ ไทยทัด
แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวโศจิกานต ปานดี
2. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

ครู
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูพิเศษสอน
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ครูพิเศษสอน
คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)

-433. นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ

4. นางวราภรณ์ เยาว์แสง

5. นางเกษศิรนิ ทร์ จันทร์ส่งแสง
6. นางสาวจิตติมา เกลาเกลีย้ ง

แผนกวิชาสปาและความงาม
1. นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
แผนกวิชาออกแบบ
1. นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
3. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

ครู
ศบ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม)
ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครู
บธ.บ.(การจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร์(ธุรกิจศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
หัวหน้าแผนก
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(ออกแบบเครื่องเรือน)
ครูพิเศษสอน
ศป.บ.(ศิลปกรรม)

ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

-442. นางสาวนาขวัญ จันทร์จาํ รัส
3. นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี
แผนกวิชาวิจติ รศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายโชคชัย จุลภักดิ์
3. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
1. นายแสนดี เบญจพงศ์
2. นางฤดี เพชรมณี
3. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
4. นางสาวสุพิชญา รักแดง
5. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธํารงค์
6. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ

ครูพิเศษสอน
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)

หัวหน้าแผนก

หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการพิเศษ
น.บ.(นิติศาสตร์)
น.ม.(นิติศาสตร์)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
นบ.(นิติศาสตร์)

-457. นางสาวเสมอใจ นวลศรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร

2. นางอุบล เบญจพงศ์

3. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
4. นายสมพร สวัสดิรักษ์
5. นางนงลักษณ์ เรียบร้อย
6. นางจารุวรรณ อมรกุล

7. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
8. นายอรรถวุฒิ บุญทวี

ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
วท.บ.(จิตวิทยา)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(พลศึกษา)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.ม.(การแนะแนว)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(นาฏศิลป์)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(เคมี)
กศ.ม.(เคมี)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.เกียรตินิยม(การสอนภาษาอังกฤษ)
Cert.(TEFL) ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

-469. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
10. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา
11. นายเสรี จําเนียร
12. นายสามารถ เนียมมุณี
13. นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
14. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
15. นางสุมนัส คล้ายเพชร
16. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
17. นายอนุศาสน์ มีนุ่น
18. นายศุภกิจ ภูวรกิจ
19. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
20. นางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง
21. นายวิรวัฒน์ พัฒนนนท์สิริ

ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
ครู
ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(พลศึกษา)

-4722. นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา
23. นางรุ่งนภา หนูเพชร
24. Mrs.dong Jinyan
25. นายเวสารัช อนุพงศ์
26. Mr.Richard Biclar Abdurahman
27. Mrs.Dece Dalez Gumban
28. นางสาววิชชุตา เครือแพ
29. นางสาวยศวดี หงส์พิริยะกุล
30. นางนริศรา ปทะวานิช
31. Ms.Tshering Dema
32. Ms.Sylivia Namayega
33. นางสาวณัฐธิดา พูลสวัสดิ์

ครูพิเศษสอน
วท.บ(จุลชีววิทยา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Teaching Chinese as
a Second Language
ครูพิเศษสอน
กศ.บ (พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing B.S.
Education(Biological Science)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร์(คณิตศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
วท.บ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Commerce
ครูพิเศษสอน
Bachelor Degree in Education
ครูพิเศษสอน
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
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 บุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวอุสา จรูญผล
2. นางประณีต เนตรพุกกณะ

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ.(การบัญชี)

 ลูกจ้างประจํา
คนงาน-นักการภารโรง
1. นายวิชัย สาระทิพย์
2. นางปรานอม ทองคํา
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
5. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
6. นายพนัส สุรทิน

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

พนักงานขับรถยนต์
1. นายชูศักดิ์ บุญพร้อม

มัธยมศึกษา 3

 ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางกาญจนา ไชยเทพ
2. นางธัญดา ทิพย์น้อย
3. นางสุนทรียา ขนายน้อย
4. นางสาวปทุมวดี ทองโอ่
5. นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์
6. นางสาวพิรุฬลักษณ์ ฉิมละ
7. นางสาววนันชนก อรรณพ
8. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
9. นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
10. นางสาวรัชนีกร บ้าง
11. นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
12. นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช
13. นางสาวกัลยา สมัครการ
14. นางสาวมลินี ช่วยปลอด

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(การพัฒนาเว็บเพจ)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
คบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
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16. นางวิจิตรา มีเพียร
17. นางสาวปิ่นมณี สุรทิน
18. นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ์
19. นางสาวบุษบา เงินพวง
20. นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
21. นางสาวนุชรี บัวอ่อน
22. นางสาวดวงใจ สระทองทิว
23. นางสุธิสา รัตตกุล
24. นางสาววัชราภรณ์ หนูเจริญ
25. นางอังคณา ควนวิไล
26. นายฉัตรชัย ริยาพันธ์
27. นายพัฒน์ธนศักดิ์ เมธาโชติช่วง
28. นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล
29. นางสาวรื่นฤดี กลับทัพลัง
30. นายสุชาติ ทิมทอง
31. นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิต
32. นางสาวรัชนีวรรณ สะพะพันธ์
33. นางสาวหัทยา ไทยปาน
34. นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
35. นางสาวนันท์ชญา มณีธรรม
36. นางสาวนภสร ราชธานี
37. นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
37. นางสาวสุนันทา วังณรงค์
38. นางสาวกาญน์สุภา นาคเจริญ
39. นางมารศรี เรืองฤทัย
40. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
41. นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย

บธ.บ.(บัญชี)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
วท.บ(วิทยาการจัดการ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ปวส. (การบัญชี)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ (การบัญชี)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การตลาด)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้สื่อสารมวลชน)
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 3
ป.ก.ศ.สูง
ปวช.(ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม)

งบประมาณ
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2557 จําแนกตามรายจ่าย
7,871,115.00

งบประมาณ
บกศ.

54,702,446.70

แผนภูมิงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร ปีงบประมาณ 2557 จําแนกตามรายจ่าย
รายจ่าย
งบประมาณ
เงินเดือน
26,091,543.87
ค่าจ้างประจํา
1,072,951.33
ค่าจ้างชั่วคราว
1,168,260.00
เงินเดือนประจําตําแหน่ง
4,393,383.88
ค่าตอบแทน
1,836,299.60
ค่าใช้สอย
722,609.00
ค่าวัสดุ
603,919.73
ค่าสาธารณูปโภค
756,396.34
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
18,057,082.95
งบอื่น ๆ
รวม
54,702,446.70
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ 17 กรกฎาคม 2557

บกศ.
5,010,542.00
1,672,160.00
803,297.00
252,491.00
132,625.00
262.100.00
7,871,115.00

รวม
26,091,543.87
1,072,951.33
6,178,802.00
4,393,383.88
3,508,459.00
1,525,906.00
856,410.73
756,396.34
132,625.00
18,057,082.95
262.100.00
62,573,561.70

ครุภัณฑ์
 รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
ด (งานเอกสารการพิมพ์)
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
งานวางแผนและงบ
ประมาณ

รายการครุภณ
ั ฑ์

จํานวน

ประเภทเงิน

1. ตู้ใส่เอกสาร ขนาด 120x58x86 ซม.
2. ตู้ใส่เอกสาร ขนาด 120x50x87 ซม.
3. เครื่องถ่ายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1. เก้าอี้สํานักงานหลังตาข่าย

1
1
1
1

ตู้
ตู้
เครื่อง
ตัว

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.

1. โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจก
1. ตู้ใส่เอกสาร
2. โต๊ะพร้อมวางคอมพิวเตอร์
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง
1. แทงค์น้ํา 2,000 ลิตร
2. กล้องวงจรปิดและ ค่าติดตั้ง
3. กบไฟฟ้า
1. โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก
2. เก้าอี้สํานักงาน

2
6
7

ชุด
ตู้
ตัว

บกศ.
งปม.
งปม.

1
2
1
1
3
5

เครื่อง
ถัง
ชุด
ตัว
ชุด
ตัว

งปม.
บกศ.
งปม.
งปม.
บกศ.
บกศ.

1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4.90x0.50x0.30 ม.
2. โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

1
3
1

ตู้
ชุด
เครื่อง

บกศ.
บกศ.
บกศ.

-52ฝ่าย/งาน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์บม่ เพาะ
ฝ่ายวิชาการ
งานวิทยาบริการและ
ห้องสมุด

รายการครุภณ
ั ฑ์
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 1.44x2.80x0.40 ม.
2. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 1.44x2.10x0.40 ม.
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป พร้อมจอ
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 560x80x30 ซม.
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 0.70x3.50x0.60 ม.

1. โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก
2. เก้าอี้สํานักงาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป พร้อมจอ
งานหลักสูตรการเรียน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป พร้อมจอ
การสอน
2. ชุดโซฟารับแขก
3. ชุดรับแขกไม้หลุย
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
3. ตู้แขวนเก็บสื่อการสอน
แผนกวิชาการโรงแรม 1. ตู้เย็น ขนาด 14.5 คิว
2. เตาอบขนาด 26 ลิตร
3. ถังต้มน้ําไฟฟ้าขนาด 14.5 ลิตร
4. เครื่องดูดฝุ่น
5. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู
6. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 150x60 ซม.
แผนกวิชาอาหารและ
1. ตู้เก็บวัสดุตั้งพื้น ขนาด 60x350x200 ซม.
โภชนาการ
2. ตู้เก็บวัสดุแบบแขวนผนัง ขนาด 40x250x90 ซม.
3. ตู้เก็บวัสดุตั้งพื้น ขนาด 60x450x90 ซม.
4. ตู้เก็บวัสดุตั้งพื้น ขนาด 60x550x90 ซม.
5. ตู้เก็บวัสดุแบบแขวนผนัง ขนาด 40x250x90 ซม.
6. ตู้เก็บวัสดุตั้งพื้น ขนาด 60x300x92 ซม.

จํานวน
1
ชุด
1
ชุด
1 เครื่อง
1
ตู้
1
ตู้

ประเภทเงิน
บกศ.
บกศ.
งปม.
บกศ.
บกศ.

3
5
10
1
1
1

ชุด
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด

บกศ.
บกศ.
งปม.
งปม.
บกศ.
บกศ.

2
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
1
1
1

ตัว
เครื่อง
ตู้
ตู้
เครื่อง
ถัง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตู้
ตู้
ตู้
ตู้
ตู้
ตู้

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
บกศ.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

-53ฝ่าย/งาน
แผนกผ้าและเครื่องแต่ง
กาย

รายการครุภณ
ั ฑ์
1. ตู้เลื่อนบานกระจก ขนาด 5 ฟุต
2. ที่รองรีด
3. ตู้บานเลื่อนสูงชนิดม่านทึบ ขนาด 916x458
4. ตู้บานเลื่อนสูงชนิดกระจก ขนาด 919x1830
แผนกวิชาการตลาด
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
2. กล้องถ่ายรูป
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
2. โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1. ตู้แสดงการเกิดปัสสาวะพร้อมเสียงบรรยาย
2. เครื่องวัดระดับเสียง
3. เครื่องวัด PH รุ่น PHEP
4. เตาไฟฟ้าขนาด 7x7 นิ้ว
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง
งานสื่อการเรียนการสอน 1. เพาเวอร์มิกเซอร์ พร้อมเอฟเฟค
2. ตู้ลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง กําลังขับ 500w
3. ตู้ขับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว แบบบายพาสพร้อมแอมป์
ในตัว พร้อมสายสัญญานครบชุด
4. ครอสโอเวอร์เน็ทเวอร์ท 2 ทาง
5. ตู้ลําโพง 6 นิ้ว 2 ทาง กําลังขับ 80w
6. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
7. ชุดโต๊ะหมู่บูชาพระ (หมู่ 7)
ที่มา : งานพัสดุ 10 มิถุนายน 2557

จํานวน
ใบ
6
อัน
8
ใบ
2
ใบ
2
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1
ชุด
1 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง
เตา
3

ประเภทเงิน
บกศ.
บกศ.
งปม.
งปม.
บกศ.
บกศ.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

2
1
1

เครื่อง
เครื่อง
คู่

งปม.
งปม.
งปม.

1
1
2
1
1

คู่
เครื่อง
คู่
เครื่อง
ชุด

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

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

แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ไปท่าเรือเกาะสมุย
วัดไตรธรรมาราม

ไปกรุงเทพฯ

วัดธรรม
ถนนตลาดใหม่
ธ.กสิกร

ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

ร.พ.ทักษิณ

ร.ร.เทพมิตรศึกษา

ไปนครศรีธรรมราช
สามแยกเทพมิตร
วอศ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์นิมิต

ไปศาลากลาง

ชุมชน ต.ตลาด
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แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ถนนตลาดใหม่

7
11
ที่เอกชน

สนาม
วอลเลย์บอล

4

5
14

ลานหูกวาง

10
1
สนามบาสเกตบอล

12

9
9

3
10

2

13

6

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

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

8

9
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 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่

อาคาร

จํานวน

งบประมาณ

ปีที่ก่อสร้าง

1

อาคาร 1 ศิลปกรรม

1 หลัง

3,026,000.00

2522

2

อาคาร 2 บริหารธุรกิจ

1 หลัง

28,300,000.00

2553

3

อาคาร 3 อํานวยการ , สามัญสัมพันธ์

1 หลัง

5,615,000.00

2527

4

อาคาร 4 บริหารธุรกิจ

1 หลัง

8,258,000.00

2532

5

อาคาร 5 คหกรรมศาสตร์

1 หลัง

17,250,090.00

2537

6

ศาลาพระพุทธรูป

1 หลัง

7

อาคารประชาสัมพันธ์

1 หลัง

706,000.00

2555

8

ห้องน้ํา-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา

1 หลัง

1,181,245.00

2552

9

แฟลตพักอาศัย

15 หน่วย

-

-

10

บ้านพักครูแฝด

6 หน่วย

-

-

11

บ้านพักคนงานภารโรง

7 หน่วย

-

-

12

ศาลาพักผ่อน

1 หลัง

-

-

13

อาคารสปาและความงาม

1 หลัง

950,000.00

2551

14

หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4

1 หลัง

3,208,654.68

2552

-

-
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ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ด้านหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

-

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

อาคาร 3
- ห้องผู้อํานวยการ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/
งานอาคารสถานที่/งานเอกสารการพิมพ์)
- ฝ่ายวิชาการ
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาคี/
งานสื่อการเรียนการสอน)

อาคาร 2
-

แผนกวิชาการบ
แผนกวิชาการโร
แผนกวิชาการต
ธนาคารโรงเรียน
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- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความร่วมมือ/งานศูนย์ข้อมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ)
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
อาคาร 4
-

ลานเอนกประสงค์
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาคาร 5
-

ศูนย์อาหารลายไทย
ห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานผลิตการค้าผ้า

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หมายเลข
1
2
3

สถานที่
งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งาน อศจ.

-594
5
101
102
103
1071
105
106
115
116
911

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

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หมายเลข
121
122
123
401

สถานที่
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
งานศูนย์บ่มเพาะ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หมายเลข
111
112
113
114
117
400

สถานที่
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนงบประมาณ / งานความร่วมมือ
งานวิจัยฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ห้องขายตรง

-60402
502

สหการวิทยาลัยฯ
ศูนย์อาหารลายไทย

ฝ่ายวิชาการ
หมายเลข
107
108
109
110
124
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305

สถานที่
งานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานวิชาการ/งานทวิภาคี
แผนกศิลปกรรม
แผนกการโรงแรม
แผนกการขาย/การตลาด
ห้องพยาบาล
ห้องพักครู (อาคาร 2 ชั้น 3)
ห้อง Univoc
แผนกการบัญชี
ห้องพักครู (อาคาร 2 ชั้น 4)
ห้องพักครู ชั้น 2
งานสื่อการเรียนการสอน
หมวดวิทยาศาสตร์
แผนกสามัญสัมพันธ์
หมอภาษา

306
307
308
403
404
405
406
501
503

หมวดภาษาอังกฤษ
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
แผนกวิทยาศาสตร์
ห้องสมุด
แผนกเลขานุการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกการจัดการโลจิสติกส์
แผนกสปาและความงาม
ห้องปฏิบัติอาหาร 1

-61504
505
506
507
508
509
510

ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องพัก / ห้องซักรีด แผนกการโรงแรม
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมศาสตร์
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานการค้าผ้าฯ (ชั้นลอย)
ห้องปฏิบัติอาหาร 4

ตลาดแรงงาน
1. สถานประกอบการที่มีตําแหน่งว่างงาน ประจําปี 2557

ชื่อ – ที่อยู่

ตําแหน่งงาน

เพศ

วุฒิ
การศึกษา

ค่าจ้าง

23-35 ปวช.-ป.ตรี
23-35 ปวช.-ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

อายุ

หจก.ศอาหลั่ยเทรดดิ้ง
131/140-14 หมู่ที่1
ถนนเลี่ยงเมือง ตําบล
บางกุ้ง อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานธุรการ
สโตร์เหล็ก

หญิง
ชาย

บริษัท เสริมสุข จํากัด
(มหาชน) 111 หมู่ท5ี่
ถนนเอเซีย41 ตําบลท่า
โรงช้าง อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
บริษัท ซีทราน โคช
เซอร์วิสเซล จํากัด
ถนนตลาดใหม่ ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท แพนอเซีย
(1918) จํากัด 17 ถนน
เจริญลาภ ตําบลท่า
ข้าม อําเภอพุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
(สาขาสมุย)
เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
(สุราษฎร์ธานี)
พนักงานควบคุมเครื่องจักร
สมุห์บัญชี
พนักงานขับรถบัส
พนักงานประจํารถ

ชาย / หญิง 22+

ป.ตรี

ตามเงื่อนไข

ชาย

22+

ป.ตรี

ตามเงื่อนไข

ชาย
ชาย / หญิง
ชาย
ชาย

20+
35+
25-45
25-45

ปวส.
ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
5,000 บ.+
5,000 บ.+

พนักงานควบคุมเอกสาร
ซุปเปอร์ไวเซอร์
เจ้าหน้าที่ QC

ชาย / หญิง 23 ปี+ ป.ตรี
ชาย / หญิง 23 ปี+ ป.ตรี
ชาย / หญิง 23 ปี+ ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

-63ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท ฟิวเจอร์ช็อป
แอนด์ คอมมูนเิ คชั่น
จํากัด 2 ถนนท่าชนะ
ตําบลตลาด อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
บริษัท พี.เอ็น.เกษตร
ไทย 9/9 หมู่ท3ี่ ตําบล
ขุนทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) 129 หมู่ท1ี่
ถนนกาญจนวิถี ตําบล
บางกุ้ง อําเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน
ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
จํากัด 57 หมู่ 4 ตําบ
ลท่าสะท้อน อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
โรงพยาบาลทักษิณ
(บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ
จํากัด) 309/2 ถนน
ตลาดใหม่ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

พนักงานขายหน้าร้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
พนักงานคีย์ข้อมูล

หญิง
หญิง
หญิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
22 ปี+ ปวส.
9,000-10,000
22 ปี+ ป.ตรี
9,000-10,000
22 ปี+ ป.ตรี
9,000-10,000

พนักงานทั่วไป

หญิง

25-40 ม.6-ป.ตรี

เลขานุการ
ผู้จัดการขยายงาน
ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและ
ประกันชีวิต
ตัวแทน Past time

ชาย / หญิง 20 ปี+ ปวส.
ชาย / หญิง 20 ปี+ ปวส.
ชาย / หญิง 20 ปี+ ปวส.

9,000 บ.+
20,000 บ.+
15,000 บ.+

ชาย / หญิง 20 ปี+ ปวส.

10,000 บ.+

ช่างเครื่องทําความเย็น
พนักงาน QA
เจ้าหน้าที่ประจําไลน์ผลิต
พนักงานรายวัน
โปรแกรมเมอร์

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
หญิง
ชาย

20 ปี+
20 ปี+
22 ปี+
18 ปี+
24 ปี+

ปวช-ป.ตรี
ม.6-ป.ตรี
ป.ตรี
ป.6+
ป.ตรี

9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
300/วัน
9,000 บ.+

กุ๊ก
เจ้าหน้าที่โภชนาการ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่แม่บา้ น
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร

ชาย / หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย / หญิง

21-24
20-35
18-35
20-35
18-35

ม.3+
ม.6+
ม.6+
ม.3+
ม.6+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

6,500 บ.+
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บริษัท พี.ซี.สยาม
ปิโตรเลียม จํากัด 91
หมู่ที่1 ถนนกาญจนวิถี
ตําบลบางกุ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
บริษัท สยามริโซ
ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
39/9 หมูท่ ี่3 ตําบล
พุนพิน อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท พุนพินปักษ์ใต้
และปักษ์ใต้โฮมแม็กซ์
จํากัด 344 ถนนธราธิ
บดี ตําบลท่าข้าม
อําเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท เอวอนคอสเม
ติก ประเทศไทย จํากัด
334/29 หมูท่ 1ี่ ตําบล
อิปัน อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทยบิทูเมน
จํากัด(มหาชน) 139/5
หมู่ที่3 ถนนสุราษฎร์ตะกั่วป่า ตําบลท่าโรง
ช้าง อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรโยธา
Sale ขายน้ํามันเชื้อเพลิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
20,000 บ.
ชาย / หญิง 30 ปี+ ป.ตรี
ตามเงื่อนไข
ชาย / หญิง 30 ปี+ ป.ตรี

วิศวกรไฟฟ้า
ช่างยนต์

ชาย
ชาย

20 ปี+ ป.ตรี
20 ปี+ ปวส-ป.ตรี

พนักงานบัญชี
พนักงานขาย
พนักงานแคชเชียร์
พนักงานขับรถกระบะ/6ล้อ
พนักงานคอมพิวเตอร์
ผู้จัดการร้าน
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต
ผู้จัดการเขต

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

25-35
22 ปี+
25-35
22 ปี+
22 ปี+
25-35
25 ปี+
30 ปี+

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
8,000 บ.
12,000 บ.+

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมOPS

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

25 ปี+
25 ปี+
25 ปี+
25 ปี+
25 ปี+

ป.ตรี
ปวส.+
ปวส.+
ปวส.+
ป.ตรี+

11,000-25,000
9,000-20,000
9,000-20,000
9,000-20,000
11,000-25,000

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

15,000-20,000
15,000 บ.+

-65-

บริษัท เวิลด์ลีส จํากัด
22/34-35 ถนน
พัฒนาการคูขวาง
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
บริษัท ไทยสุราษฎร์
สตีล จํากัด 92/5 หมูท่ ี่
6 ถนนเลี่ยงเมือง
ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
บริษัท อะตอม อิเล็กท
ริค จํากัด 63/31 หมู่ที่
3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

เร่งรัดหนี้สิ้น

ชาย

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
23 ปี+ ปวช.+
9,000 บ.+

พนักงานบัญชี
พนักงานการเงิน
พนักงานขับรถ
พนักงานช่างเชื่อม

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

25 ปี+
25 ปี+
25 ปี+
20 ปี+

วิศวกรไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
พนักงานคลังสินค้า

25 ปี+ ป.ตรี
ชาย
15,000 บ.
20 ปี+ ไม่จํากัดวุฒิ 9,000 บ.
ชาย
10,000 บ.
ชาย / หญิง 22 ปี+ ปวช.+

บริษัท เซ็นทรัลแฟร์มลิ ี่
มาร์ท จํากัด 526/4-5
ถนนหน้าเมือง ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท สยามริโซ
ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
9/9 หมู่ท3ี่ ตําบล
พุนพิน อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการฝึกหัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
พนักงานประจํา
พนักงานชั่วคราว

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

24-45
22-35
19-35
18 ปี+

วิศวกรไฟฟ้า
พนักงานห้องLab

ชาย
ชาย

20 ปี+ ป.ตรี
18 ปี+ ม.3+

ชื่อ – ที่อยู่

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ปวส.+
ปวส.+
ปวช.+
ม.6+

ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3+
ม.3+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ตามเงื่อนไข
10,000 บ.
9,000 บ.
ตามเงื่อนไข
15,000-20,000
ตามเงื่อนไข
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สํานักงานรัชกิจการ
บัญชี และธุรกิจ 9/88
หมู่5 ซอยวิภาวดี ถนน
วิภาวดี ตําบลมะขาม
เตี้ย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
บริษัท ทีเอสพีสวิมมิ่ง
พูล จํากัด 4/34-35
หมู่ที่1 ถนนรอบเกาะ
ตําบลแม่น้ํา อําเภอสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พงษ์
ธานีก่อสร้าง 244 หมู่ที่
1 ถนนชนเกษม ตําบล
มะขามเตี้ย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี
พนักงานเดินเอกสาร

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
ชาย / หญิง 20 ปี+ ปวส. +
ตามเงื่อนไข
ชาย
20 ปี+ ปวช. / ม.6 ตามเงือ่ นไข

หัวหน้าบัญชี
ฝ่ายบัญชีทั่วไป

หญิง
หญิง

30 ปี+ ปวช.+
23 ปี+ ปวช.+

วิศวะกรโยธา
โฟร์แมน
ช่างสํารวจงานก่อสร้าง
ช่างเชื่อมเหล็ก
ช่างประปา
ขับรถแม็คโครเล็ก-ใหญ่
ขับรถ10ล้อ,6ล้อ เครน
ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
ครูสินศิลปะ
ธุรการทั่วไป

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

22 ปี+
22 ปี+
22 ปี+
23-40
23-40
25-40
23-40
22-35
22-35
22-35

ชาย
ชาย

20 ปี+ ปวช.+
20 ปี+ ปวช.+

ตําแหน่งงาน

ศูนย์เรียนพิเศษ ซากา
โมโต้ สุราษฎร์ธานี 2
ถนนท่าชนะ ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท ท่าชนะน้ํามัน ช่างซ่อมบํารุง
ปาล์ม จํากัด 182 หมู่ที่ ช่างไฟฟ้า
12 ถนนชนเกษม
ตําบลคันธุลี อําเภอท่า
ชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

เพศ

อายุ

ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

17,000 บ.
12,000 บ.

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
9,000-10,000
9,000-10,000
9,000-10,000
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
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บริษัท พี.เอ็ม.วี โบรก
เกอร์ จํากัด 530 ถนน
ตลาดใหม่ ตําบลตลาด
ใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สถาบันคิงแมทส์ สาขา
สุราษฏร์ธานี 442/2425 ถนนตลาดใหม่
ตําบลตลาดใหม่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
บริษัท มิตรแท้ออโตเซลล์
57/1 หมูท่ ี่3 ตําบลวัด
ประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จํากัด(มหาชน)
85/1 หมูท่ ี่5 ซอย18
ถนนตลาดล่าง ตําบล
บางกุ้ง อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน
จํากัด 56 หมูท่ ี่4 ตําบล
วัดประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี

หญิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
22 ปี+ ปวช.+
ตามเงื่อนไข

ครูคณิตศาสตร์
ครูวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการ
ครูวิชาวิทยาศาสตร์
วิศวกรโยธา

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+

การตลาด
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
ช่างบริการ

ชาย / หญิง 25 ปี+ ป.ตรี
ชาย / หญิง 23 ปี+ ป.ตรี
ชาย / หญิง 22 ปี+ ปวช.+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

พนักงานขับรถและยกของ

ชาย

20 ปี+ ปวช.+

ตามเงื่อนไข

ผู้อํานวยการสํานักงาน
เลขานุการ
Supervisor Production
ช่างสาขากาญจนดิษฐ์
พนักงานส่งน้ําแข็ง
ผู้จัดการขาย

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

45 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.
ไม่จํากัด
ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
9,000 บ.+
9,000 บ.+
ตามเงื่อนไข
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ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

วุฒิ
การศึกษา
ป.6+
ม.3+
ป.6+
ป.6+

บริษัท วิทยาศรม
จํากัด(มหาชน)
640/20-21 ถนนหน้า
เมือง ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
บริษัท ราชาเฟอร์รี่
พัฒนา จํากัด 182/32
หมู่ที่2 ตําบลมะขาม
เตี้ย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
บริษัท คินเดอร์ พลี
เกอร์(ประเทศไทย)
จํากัด 500/10 ถนน
หน้าเมือง ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี

พนักงานขนส่ง
ผู้ช่วยคลังสินค้า
พนักงานทั่วไป
แม่บ้าน

ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

20-35
20-35
20-35
20-35

ผู้จัดการ
พนักงานการเงิน

ชาย
หญิง

35 ปี+ ป.ตรี
22 ปี+ ปวส. +

พนักงานบัญชี
แคชเชียร์
การตลาด ประชาสัมพันธ์
พนักงานขาย
ผู้จัดการขาย
ผู้จัดการจัดซื้อสินค้า
พนักงานบุคคล

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

23-40
20-30
23-40
23-40
23-40
25-40
23-40

บริษัท MK เรสเตอร์
รองค์ จํากัด (มหาชน)
130 หมูท่ ี่1 ถนนเลี่ยง
เมือง ตําบลบางกุ้ง
อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
บริษัท พีระมิด พารา
วู้ด จํากัด 119 หมู่ท2ี่
ตําบลป่าเว อําเภอไช
ยา จังหวัด สุราษฎร์
ธานี

พนักงานเสริฟ

หญิง

18-25 ม.6+

เจ้าหน้าที่บัญชี
ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อม
ช่างยนต์
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

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

22 ปี+
22 ปี+
22 ปี+
22 ปี+
22 ปี+

ปวส. +
ไม่จํากัด
ปวส. +
ปวส. +
ปวส. +
ปวส. +
ปวส. +

ปวช.+
ปวช.+
ปวช.+
ปวช.+
ปวช.+

ค่าจ้าง
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
15,000-20,000
9,000-12,000

9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.

9,000-15,000
9,000-15,000
9,000-15,000
9,000-15,000
9,000-15,000
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บริษัท สยามริโซ
ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
39/9 หมูท่ ี่3 ตําบล
พุนพิน อําเภอพุนพิน สุ
ราษฎร์ธานี
บริษัท ห้างสหไทยดี
พาร์ทเม้นสโตร์
(1987)จํากัด 518520 ถนนหน้าเมือง
ตําบลตลาดอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บมจ.ละไมเทรดดิ้ง 9
หมู่ที่1 ถนนเลีย่ งเมือง
ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
บริษัท BNS อุตสหกร
รมไม้จํากัด 79/1 หมูท่ ี่
5 ตําบลวัดประดู่
อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท ริชลีนเนส
60/108 หมูท่ 3ี่ ถนน
สุราษฏร์ธานี-พุนพิน
ตําบลประดู่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

เพศ

อายุ

ช่างยนต์

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
ชาย / หญิง 25-40 ปวส.+
9,000 บ.+

พนักงานขาย
พนักงานการเงิน
พนักงานบุคคล
พนักงานตรวจสอบ
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานช่างไฟฟ้า
พนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานบัญชี
ฝ่ายขาย
ฝ่ายคอมพิวเตอร์

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

18 ปี+
18 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
18 ปี+
20 ปี+
18 ปี+
18 ปี+
25-40
25-40

พนักงานQC ไม้ท่อน
พนักงานจัดซื้อไม้ท่อน

ชาย
ชาย

20 ปี+ ม.3+
22 ปี+ ม.3+

10,000 บ.+
10,000 บ.+

หัวหน้าคนสวน
คนสวน

ชาย
ชาย

40-50 ป.3+
40-50 ป.3+

9,000 บ.+
9,000 บ.+

ตําแหน่งงาน

ม.6+
ม.6+
ป.ตรี
ปวส.+
ม.6+
ปวช.+
ปวช.+
ปวส.+
ปวส.+
ปวส.+

10,000 บ.+
10,000 บ.+
10,000 บ.+
10,000 บ.+
10,000 บ.+
10,000 บ.+
10,000 บ.+
10,000 บ.+
9,000 บ.+
9,000 บ.+

-70-

1. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2556
จําแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 329 แห่ง ได้แก่
แผนภูมิสถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2556

โรงแรม, 44

บริษัท ห้างร้าน,
172

ราชการ, 102

รัฐวิสาหกิจ, 11

หน่วยงานราชการ :
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานอัยการภาค 8
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ผู้กํากับดูแลศูนย์วิทยบริการ
สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาหัวควาย
งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ธกส.สุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธร อ.เวียงสระ
ที่ว่าการอําเภอบ้านาสาร
ที่ว่าการอําเภอบ้านนาเดิม
ธนาคารออมสิน (สาขาท่าฉาง)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเทศบาลตําบลท่าทองใหม่
สํานักงานสถานีตํารวจกาญจนดิษฐ์
สํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่ทําการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอไชยา (ฝ่ายวัฒนธรรม)
เรือนจํากลางสุราษฏร์ธานี (ฝ่ายบริหารงานฯทั่วไป)
สํานักงานสรรพากรภาค 11
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน สาขาคีรีรัฐนิคม
สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 5
ธนาคารออมสิน ข้างสหไทย
เทศบาลตําบลพุมเรียง
กองกํากับการ 6 กอง บังคับการตํารวจน้ําองค์การ
ธนาคารออมสิน สาขา ละแม

-71สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
เขต1
ที่ว่าการอําเภอคีรีรัฐนิคม
ศาลจังหวัดไชยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอไชยา (สาขาที่ 297)
อาคารธกส. สาขาวิภาวดี
ธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์
ธนาคารออมสินท่าชนะ
ธนาคารออมสินสิชล
สํานักงานอัยการภาค 8
ที่ว่าการอําเภอดอนสัก
ที่ว่าการอําเภอช้างกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25
กองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9)
ที่ทําการอําเภอบ้านตาขุน
สํานักงานเทศบาลตําบลเขานิพันธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาตอก
สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม
สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล
ที่ว่าการอําเภอกาญจนดิษฐ์
ที่วา่ การไปรษณีย์ขุนทะเล
ที่ทําการไปรษณีย์ท่าทองใหม่
กองบังคับการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ํา
ศาลเยาวชนและครอบครัว
กองบิน 7 แผนกขนส่ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

สถานีตํารวจภูธร เมืองสุราษฎร์ธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท พี.ที.ซี.คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอพนม
ธกส. สาขาบ้านนาสาร
ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสระ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพระแสง
ธนาคารออมสิน สาขาดอนสัก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขา
กาญจนดิษฐ์)
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน (สาขาพุนพิน
ศาลจังหวัดเวียงสระ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่
ธนาคารออมสิน (สาขาเคียนซา)
ธนาคาร ธกส.สาขาเคียนซา
ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 1
ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหลวง
งานประชาสัมพันธ์
ที่ว่าการอําเภอท่าชนะ
สหกรณ์เกษตรหลังสวน จํากัด
เทศบาลเมืองท่าข้าม
ที่ว่าการอําเภอชัยบุรี
ศาลจังหวัดทุ่งสง
สัสดีอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอบ้านตาขุน

รัฐวิสาหกิจ :
การประปาส่วนภูมิภาค
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
สํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทําสวนยาง อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สํานักงานทางหลวงกระบี่(สุราษฎร์ธานี)
สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค

-72สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
สํานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานบํารุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเวียงสระ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด :
ร้านขวัญดาวฟลาวเวอร์
คุณอ๋อยฟลอรีส
ร้านวันดีดี
ทูเก็ตเตอร์ เวดดิ้ง เพลนเนอร์
บริษัท เซ็นทรัสพัฒนา จํากัด
หจก.เอ.พี.พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก
ร้าน พี เอส กราฟฟิก
ร้าน 47 ไวนิล & สกิ๊กเกอร์
ทรีพลัสอิ้ง ข้างเซเว่นในลึก
ร้านทําป้ายรวมศิลป์ 2
ร้าน Bophut Art Gallery
ร้าน S.T.A. ART GALLERY
ร้าน Panya Pimpa
ร้าน เสริฐ ทําป้าย สี่แยกในลึก
ร้านทําป้าย
ร้าน อ.โฆษณา
โรงพิมพ์อุดมลาภ
ร้านจิตติมาดิจิตอลแลบ
บริษัท เอเน็ตคอมพิวเตอร์
บริษัท อีซุซุสุราษฎร์ธานี จํากัด
บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ร้าน สาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529
บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล
หจก.พันธ์ทิพย์ทีวี
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีย์ จํากัด
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
บริษัท กรูฟว์ โมเดิร์น มีเดีย จํากัด
สํานักงานกฎหมายธุรกิจสุเมธ
The Pizza Company
บริษัท โตโยต้า จํากัด สาขาสิชล

ร้านเกรส & กรอย เวดดิ้ง
ร้านพิมพ์ฟลาวเวอร์
ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา
แผนกคหกรรมศาสตร์
พี.เจ.กราฟฟิก
ร้าน อักษรสยาม การพิมพ์
บ้านดอนแกรนิต
JINTANAKAN GRAPHIC DESIGN
ร้านวิศวศิลป์
ศูนย์ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ร้าน เจนเกลอรี่
ร้าน Buddy Art
ร้าน Gut too Gallery
ร้านวิสุทธิ์ศิลป์
ร้านสุราษฎร์สร้างบ้าน
ร้านอักษรศิลป์
ร้านภูผาศิลป์
บริษัท ตรีวิทย์ จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรต จํากัด
บริษัท สุราษฎร์สเต็กฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด
บริษัท ชัยสมพรค้าวัสดุ (1994) จํากัด
บริษัท PM มาร์ท จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด
สํานักงานณัฐฏกานช์ การบัญชี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กําปั่น
เซเว่น สาขาบ้านทองกรูด
ร้านยา บีบีเภสัช

-73ร้าน พลพัฒน์มอเตอร์ จํากัด
อุทยานแห่งชาติเขาศก
บริษัท 981 ออดิต จํากัด
สํานักพิมพ์อักษรสยาม
สโมสรเยาวชนสํานักข่าวเสียงเด็ก
บริษัทวีวิว วิศวกรรม จก.
แฟมิลี่ มาร์ช สาขาหน้าศาลเจ้า
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุราษฎร์ผาทอง
บริษัท ตรีวิทย์ จํากัด
บริษัท ไอที อัพเดท จํากัด
บจก.ไบออส คอมพิวเตอร์ เอ็กเพรส
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด
หจก.ดอนไลท์ กรุ๊ฟ
บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
วรัญญาการบัญชี
บริษัท ไพศาลสุราษฎร์ธานี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท Super S.center จํากัด
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
ร้านเลิฟ สตูดิโอ
ร้านพี.เจ กราฟฟิก
หจก.วีเอสเอส แฟชั่น
สํานักงานพุทธชาตการบัญชี
หสม. พิมลพรรณ การบัญชี
บริษัท ศรีภูมิสิน จํากัด
บริษัท บรรจงทรัพย์ จํากัด
ผู้จัดการ ซีพีออลล์ สาขาท่าฉาง
สํานักงานบัญชีพยอมและเพื่อน
สํานักงานขายสุราษฎร์ธานี
ร้าน อ.วิวัฒน์ศิลป์
ร้านเส้นสีกราฟฟิก
พี.เอส.กราฟฟิก
เกรสกรอย
อักษรศิลป์

อู่บางใหญ่เซอร์วิส
บริษัท แอดไวช์ จํากัด สุราษฎร์ธานี
บริษัท แก๊ชซี่โปร จํากัด
ร้านสคีมเมติก คอมพิวเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส.เอ็น บริการ
ร้านผัดไทย - สมุยพาร์ค อเวนิล
ร้านวาตะศิลป์
บริษัท ไทคุณเฮง จํากัด
ห้างหุ้นส่วนชัยบุรีออย์ จํากัด
หจก.เชคสเปียร์ เวดดิ้ง สตูดิโอ
หจก. ดีที คอมพิวเตอร์
ร้าน ทีเจ คอมพิวเตอร์
ร้านกุ้งกะทะเทวดา
บริษัทธนาคารคอนกรีต (1992) จํากัด
บริษัท เครื่องคอมพิวเตอร์ Bs
บริษัท เชตโรเลต สุราษฎร์ธานี
ร้านสไปซ์ คอม
ร้านเสรีแต่เตี้ยม
MK เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เอส.วาย.บี จํากัด
สํานักพิมพ์อักษรสยาม
บริษัทเสเวนเซ่นส์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงาน พี ออดิต
สํานักงาน J&M การบัญชีง
ธนาคารธนชาติ สํานักงานเครือข่าย
บจก.มิตรแท้สุราษฎร์ยานยนต์
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลีมาร์ท จํากัด
สํานักงานตรวจสอบบัญชีกิจจา
สํานักงาน อุดมการบัญชี
ศรีวิชัยทนายความและการบัญชี
ร้านงานศิลป์
หจก. เอส พี สตูดิโอ
อ.กบแฮร์ เวดดิ้งสตูดิโอ
เส้นสีกราฟฟิก
ร้านทีพีซีร็อกซ์
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แพภูตะวัน
ร้านพระราม สุราษฎร์ธานี
โรงงานน้ําพริกแม่จิตร
โรงแรมวินเนอร์จี้สมุย
หจก. พงษ์ไชยการค้า
บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ จํากัด
ร้าน IT com
บริษัท อินเล็คเตอร์เซอร์วิส จํากัด
บริษัทซัมซุง
ผู้จดั การ บริษัท Oppo สุราษฎร์ธานี
บริษัทโตโยต้าท่าทอง
บริษัท โตโยต้า สาขาเวียงสระ
บริษัทคุ้มภัยจํากัดมหาชน
คลินิคทันตกรรมหมอแตน
ร้าน 0727 บจ.สาขาชนเกษม

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง ประเทศไทย จํากัด
ร้าน ดอยช้าง คอฟฟี่จี๊ด
ร้านบ้านเค้ก
ร้านลัคกี้ สุราษฎร์ธานี
ร้านเดิม แม่ลักษณ์
สํานักงานบริการลูกค้า
บจก.สยาม พีพีซี ออโตเมชั่น
ร้าน ดีไซน์โฆษณา
สหกรณ์การเกษตรเมืองดอนสัก จํากัด
บริษัทศุภกิตมอเตอร์ จํากัด
บจม.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์
เดอะนิเส็นคอมปะนี(ประเทศไทย)จํากัด
ร้านพริกไทยกะใบข้าวโมบาย
บริษัทประกันคุ้มภัย จํากัด(มหาชน)
ร้านศรีทรัพย์กระจก - อลูมิเนียม

โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท :
โรงแรม บีช รีสอร์ท
โรงแรม เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท
โรงแรมสวัสดีป่าตอง
โรงแรมบานาน่า แฟนซี
โรงแรมเดอะซันเซ็ต บีส รีสอร์ท
โรงแรม ดิโอวาเลย์
โรงแรม The Sunset Beach
โรงแรมชบา สมุย รีสอร์ท
โรงแรม รีเวอร์วิว
โรงแรมเขาหลักลากูนา
บริษัท วังใต้ จํากัด
โรงแรม The Island resort and spa
โรงแรมศาลาสมุยรีสอร์ท
โรงแรม อมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย
โรงแรมอัทช่า รีสอร์ท
โรงแรมคอนราด

โรงแรม The Sunset Beach
บริษัท ฉัตรพัฒนา จํากัด
โรงแรม Litabay
โรงแรมเดอะแฟร์เฮาส์รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล
โรงแรมอัคริน รีสอร์ท แอนด์
โรงแรมซีเพิร์ล วิลล่า รีสอร์ท
โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ต
โรงแรม บรรจงบุรี
โรงแรม บ้านท้องทราย
โรงแรมสมุยนาเทียน รีสอร์ท
โรงแรมไดมอนพลาซ่า
โรงแรมบุรีรสา วิลเลจ เกาะสมุย
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
โรงแรมร้อยเกาะ
โรงแรมเซ็นพาราวิลล่าสมุย
โรงแรมบ้านแฉวงรีสอร์ท

-75โรงแรม อัคริน รีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรม บรรโฮเทล
โรงแรมธาราป่าตอง บีช รีสอร์ท
โรงแรมแอล รีสอร์ท เกาะสมุย
โรงแรมพาวิลเลียม บูติกรีสอร์ท&สปา
โรงแรมลาฟลอร่าป่าตอง
โรงแรม ณีรดา เฮลท์ แอน สปา

โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท
โรงแรม PGS hotels bauman casa
โรงแรม แฟร์เฮาส์ วิลล่า สปา สมุย
โรงแรมสันติบุรี รีสอร์ท (เกาะสมุย)
โรงแรมเรดจิ้นเจอร์ ชิค รีสอร์ท
โรงแรมปกาสัยรีสอร์ท
โรงแรม เกาะเต่า คอรัล

ภูผาและลําธารรีสอร์ท

B52 Beach รีสอร์ท

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10 มิถนุ ายน 2557

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจําปี 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ โครงการ
พั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองผู้ อํ า นวยการ
สถานศึ ก ษาและผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ตั้ งแต่ วั น ที่ 2 – 13 กั น ยายน 2556 และวั น ที่ 9- 13
กันยายน 2556 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ประเภทวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 สนามกีฬา
กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ประจําปี 2557
“โครงการ พลังคิดสะกิดโลก”
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาและประกอบการที่จัดการระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch dancer การ
ประชุมวิชาการณ์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคใต้ ครั้งที่
24 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพิธีกร Lip synch dancer การ
ประชุมวิชาการณ์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคใต้ ครั้งที่
24 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตร จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานีมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจําปี 2556 ระหว่าง
วันที่ 5 สิงหาคม 2556
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ผลงานดีเด่นครู และนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2557
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกในระดับ
จังหวัด ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2556
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูทางด้านการศึกษา ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ “คุรุสดุดี”ประจําปี 2557 ในระดับอาชีวศึกษา
ภาค
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทคู่หญิง ได้แก่ นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1/1การ
บัญชี และนางสาวนริชา ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี ผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกภาค 4 “นครเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลามคม
2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทคู่ผสม ได้แก่ นายวทัญญู โพธิรักษ์
ปวช.2 คอมพิ ว เตอร์ก ารฟิ ก และนางสาวศิ ว พร มะยะเฉี ยว ปวช.3/2 การบั ญ ชี ผู้ค วบคุ ม คื อ
นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกภาค 4 “นครเกมส์”
ระหว่ า งวั น ที่ 14 -17 ตุ ล ามคม 2556 ณ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลชาย ได้แก่ นายวทัญญู โพธิรักษ์
ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 30 คัดเลือกภาค 4 “นครเกมส์”
ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลามคม 2556 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ นางสาวศิวพร มะยะ
เฉียว ปวช.3/2 การบัญชี ผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 30 คัดเลือกภาค 4 “นครเกมส์”
ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลามคม 2556 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภทผสม ได้แก่ นางสาวนริชา ขาวดํา ปวช.
3/2 การบัญชี นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1/1 การบัญชี และนายคณิตศร สาแซ ปวช.2/3 การ
บัญชี ผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือก
ภาค 4 “นครเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลามคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

-79นางจารุวรรณ อมรกุล ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ ทาง
การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็น
ที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชน จากสํ านัก งานคระกรรมการส่งเสริม สวัส ดิก ารและสวั ส ดิ ภาพครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2556 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางฉวีวรรณ จันทรชิต ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2556 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายวิ ร วั ฒ น์ พั ฒ นนนท์ สิ ริ ได้ รั บ รางวั ล ผู้ ฝึ ก สอนยอดเยี่ ย มระดั บ ภาคใต้ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
อาชีวเกมส์ระดับภาคใต้ ในวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล
นายวิ ร วั ฒ น์ พัฒ นนนท์ สิ ริ ได้ รับ รางวั ล ผู้ ฝึ ก สอนยอดเยี่ ย มระดั บ ประเทศ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
อาชีวเกมส์ระดับประเทศ ในวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี
นางจารุวรรณ อมรกุล ได้รับเกียรติบัตร ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรี
ไทยในการคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางอรองค์ แซ่ลิ้ม เกียรติบัตร ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทยในการ
คัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย ได้รับเกียรติบัตร ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
ดนตรีไทยในการคัดเลื อกตัวแทนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ (เหรีญทอง) ประเภทวิ่ง 400 เมตร ได้แก่นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์ ผู้ควบคุม
คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทวิ่ง 200 เมตร ได้แก่นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์ ผู้ควบคุม คือ
นายวิ ร วั ฒ น์ พั ฒ นนท์ สิ ริ นางสาววรรณิ ภ า นิ ล วรรณ นายเวสารั ช อนุ พ งศ์ และผู้ ค วบคุ ม ที ม
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทวิ่ง 800 เมตร ได้แก่นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์
ผู้ควบคุ ม คือ นายวิร วั ฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิ ภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และ
ผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล

-80รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 (เหรี ย ญเงิ น ) ลํ า ดั บ ที่ 7 ประเภทวิ่ ง 1,500 เมตร ได้ แ ก่
นางสาวอัจฉาราวดี เกษสุวรรณ์ ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ได้แก่นางสาวอาทิตญา โชติชุติ
ผู้ควบคุม คื อ นายวิร วัฒน์ พัฒนนท์ สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุ พงศ์ และ
ผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ลําดับที่ 6 ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ได้แก่นางสาวนรกมล
พรหมจั น ทร์ ผู้ ค วบคุ ม คื อ นายวิ ร วั ฒ น์ พั ฒ นนท์ สิ ริ นางสาววรรณิ ภ า นิ ล วรรณ นายเวสารั ช
อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ได้แก่นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ผู้ควบคุม
คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ได้แก่นางสาวรัชนีย์
จันทนานนท์ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ นางสาวรรกมล พรหมจันทร์ นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์
นางสาวนันทการ ช่อสลิด และนางสาวดวงนภา อั่นบุญศรี ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทวิ่งผลัด 4 x 200 เมตร ได้แก่ นางสาววิรัญญา เผือกเหล็ก
นางสาวอาทิตญา โชติชุติ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ นางาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์ นางสาวธิดารัตน์
สว่างแสง และนางสาวรัชนีญ์ จันทนานนท์ ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา
นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ได้แก่ นางสาวอัจฉราวดี
เกษสุวรรณ์ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์
นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ และนางสาวรัตนวลี คําไชย ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทเดิน 3,000 เมตร ได้แก่ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ และ
นางสาวศุภัสรา อินทะสะระ ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
นายเวสารัช อนุพงศ์ และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทกระโดดไกล ได้แก่ นางสาววิภาวี เจริญเวช
ผู้ควบคุ ม คือ นายวิร วัฒน์ พั ฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุ พงศ์ และ
ผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
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ผู้ควบคุ ม คือ นายวิร วัฒน์ พั ฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุ พงศ์ และ
ผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 (เหรี ย ญเงิน ) ประเภทเขย่งก้าวกระโดด ได้ แ ก่ นางสาวอาทิตญา
โชติชุติ ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์
และผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทขว้างจักร ได้แก่ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์ ผู้ควบคุม คือ
นายวิ ร วั ฒ น์ พั ฒ นนท์ สิ ริ นางสาววรรณิ ภ า นิ ล วรรณ นายเวสารั ช อนุ พ งศ์ และผู้ ค วบคุ ม ที ม
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทขว้างค้อน ได้แก่ นางสาวนันทการ ช่อสลิด ผู้ควบคุม คือ
นายวิ ร วั ฒ น์ พั ฒ นนท์ สิ ริ นางสาววรรณิ ภ า นิ ล วรรณ นายเวสารั ช อนุ พ งศ์ และผู้ ค วบคุ ม ที ม
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททุ่มน้ําหนัก ได้แก่ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์ ผู้ควบคุม คือ
นายวิ ร วั ฒ น์ พั ฒ นนท์ สิ ริ นางสาววรรณิ ภ า นิ ล วรรณ นายเวสารั ช อนุ พ งศ์ และผู้ ค วบคุ ม ที ม
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทพุ่งแหลน ได้แก่ นางสาวนันทิตา ผิวล้วน
ผู้ควบคุม คือ นายวิรวัฒน์ พัฒนนท์สิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ นายเวสารัช อนุพงศ์ และ
ผู้ควบคุมทีม นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การแข่ ง ขั น โปสเตอร์ ไ ด้ แ ก่ นายรั ฐ นั น ท์ นั น ทคี รี ผู้ ค วบคุ ม คื อ
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข “อาเซียน” ระหว่งวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค
กระบี่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโปสเตอร์ได้แก่ นางสาวดรัญรัตน์ แสงตะการ ผู้ควบคุมคือ
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข “อาเซียน” ระหว่งวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค
กระบี่
รางวั ลชมเชย การแข่งขั นวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิ ดพระคุณแม่ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เมืองพร้อม และนางสาวดรัณรัตน์ แสงตะกร ในวันที่ 9 สิงหาคม
2556
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 รั บ ถ้ ว ยรางวั ล พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร และเงิ น สนั บ สนุ น ที ม 35,000 บาท
งานอาชีวะสร้างชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจําปีการศึกษา 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด“ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ”
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รุ่งสว่าง และนายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
ผู้ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิตในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทั ก ษะวิ ช าโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ งานอาชี พ
ระดับ ปวส.
ลําดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
ลําดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะ “The Marketing Challenge”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะการออกแบบ Web page
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทักษะ Animation
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มารยาทไทย
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รักการอ่าน
ลําดับที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สุนทรพจน์ภาษาไทย
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สุนทรพจน์ภาษาจีน
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การตอบปัญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ลําดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดดนตรีไทย “ซออู้”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดดนตรีไทย “จะเข้”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย” (ขิ้ม 7 หย่อง)
ลําดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดร้องเพลง “ไทยลูกทุ่งชาย”
ลําดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดร้องเพลง “ไทยลูกทุ่งหญิง”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดร้องเพลง “ไทยสากลชาย”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดร้องเพลง “ไทยสากลหญิง”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดร้องเพลง “สากลชาย”
ลําดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประกวดร้องเพลง “สากลหญิง”

-83รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 (V-GOXII) ประเภท
บุคคลชาย ได้แก่ นายวทัญญู โพธิรักษ์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
โดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่งวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 (V-GOXII) ประเภททีมหญิง ได้แก่
ได้แก่ นางสาวนริชา ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี และ
นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1/1 การบัญชี ผู้ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร โดยสมาคมหมากล้อม
แห่ ง ประเทศไทย และบริ ษั ท ซี พี ออลล์ จํ า กั ด (มหาชน) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ระหว่งวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ นางสาวศิ ริ นั น ท์ ทองหยอด
นางสาววิลาศินี มณีเจริญ นางสาวสุทธิดา เกษกุล ปวส.1 การตลาด นางสาวอรทัย รุ่งสว่าง ปวส.1
การบัญชี และนายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ
จันทรชิต นางสาวรัชฎาพร พทธิศาวงศ์ และนางสาวธารวิมล ใจตึง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รางวัลชนะเลิศ การแข่งทักษะ “The Marketing Challenge” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้แก่
นางสาวฟารีดา สมจิตร์ นาวสาวเนตรนภา เหมทานนท์ นายทวีวุฒิ พิมพิมล และนางสาวศิริรัตน์
อะสิ เ อก นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปวช .3/1 การตลาด ครู ผู้ ค วบคุ ม คื อ นางฉวี ว รรณ จั น ทรชิ ต
นางสาวรั ช ฎาพร พทธิ ศ าวงศ์ และนางสาวธารวิ ม ล ใจตึ ง ในวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์านี
ได้รับคะแนนลําดับที่ 4 การแข่งทักษะ “The Marketing Challenge” ระดับภาคใต้ ได้แก่
นางสาวฟารีดา สมจิตร์ นาวสาวเนตรนภา เหมทานนท์ นายทวีวุฒิ พิมพิมล และนางสาวศิริรัตน์
อะสิเอก นักศึกษาชั้น ปวช .3/1 การตลาด ครูผู้ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาวรัชฎาพร
พทธิศาวงศ์ และนางสาวธารวิมล ใจตึง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์านี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการคํานวณเครื่องคิดเลยครั้งที่ 10 ประเภททีม 2 คน
ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ วรชินา ปวช.3/2 การบัญชี และนายรัฐพล วิมล ปวช.3/4 การบัญชี
ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางวาสนา วิเชียน และนางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา ในวันที่ 29 มกราคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยรภัฎนครศรีธรรมราช
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 (เหรี ย ญทอง) การแข่ ง ขั น ทั ก ษะประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ
จัดลงภาชนะ ได้แก่ นายสุรเดช ปล้องแก้ว นางสาวมัณฑนา ทาแท่งทอง นางสาวธารวิมล หอยทอง

-84และนางสาวเสาวลักษณ์ มีแก้ว ครูผู้ควบคุม คือ นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ ในวันที่ 12 ธันวาคม
2556 ณ จังหวัดกระบี่
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุร าษฎร์ ธ านี ได้ แ ก่ นายสัต ยา ดํ าคุ้ ม นางสาวอรอนงค์
บํารุงจันทร์ และนายพงศ์พิพัฒน์ เพชรอย่างดี ผู้ควบคุมคือ นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ในวันที่ 19 –
20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”ผลิตภัณฑ์ขนมหัวล้านจากผงมันเทศสี
ม่ ว ง” ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ในการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ได้ แ ก่
นางสาวจันทิมา ทองสงค์ นายอรรถพล ช่วยแก้ว นางสาวกรกนก สมชื่อ นางสาวกุลธิดา ลอยเลื่อน
นางสาว พรรษชล เฉื่อยขุนทด นางสาวสุชาดา สุมน นางสาวพัชรินทร ไกรสิทธ์ นางสาวสิตานันท์
มี ทั บ นายอั ก ษรชั ย ศรี สุ ข และนางสาวตรี รั ต น์ เหมรั ต น์ ผู้ ค วบคุ ม คื อ นายณั ฐ วุ ฒิ พี่ ง กุ ศ ล
นางสาวเพ็ญ พร พันธุนะ นางมาลี ว่องเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และนางชนัญ ญา
สุวรรณวงศ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)ได้แก่ นางสาวธวัล
หทัย แสงงิ้ว การประชุมวิชาการณ์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch dancerกุล ในการประชุมวิชาการณ์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ นายวิทยา
มณีน้อย นายเฉลิมเกียติ ชมกระบิล นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว์ นายเอกนกพงศ์ ทองศรี นางสาวจิรนันต์
ขันเมือง นางสาวชุติมา โชติกุญชร นางสาววิลาวรรณ ศรีนวล นางสาวพฤกษา โห้ศิริ นางสาวปนัดดา
ทองเกิด นางสาววนภารั ตน์ ทองน้อย นางสาวกมลชนก พูลทรัพย์ นายนเรนทร์ ฤ ทธิ์ แก้วมีศ รี
ผู้ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล นางจีรวรรณ ศรีวิลัย นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม ระหว่างวันที่ 9-13
ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็น miss vocational education sport (miss voc)
ได้ แ ก่ นางสาวกมลชนก พู ล ทรั พย์ นางสาวอุ ด มลั ก ษณ์ เกตุ แ ดง นางสาวณิญ าดา สุ ว รรณวงศ์
นางสาวเกศนี แพรั ต น์ นางสาวนิ วาริ น พู ล สวั ส ดิ์ นางสาวเสาวรส พิษ ครุ ฑ นางสาวอัษ ฎาภรณ์
หมื่นสาย นางสาวนิศรา ไพลอย นางสาววราภรณ์ เพชรนุ้ย นางสาวนันทพร วณิชมาศ นางสาว
พิชญา พูลทวี นางสาวมณฑาทิพย์ แช่ติ้ง นางสาวชญานิศ ศาสตราภัย นางสาววิชชุดา ทองนุกูล
นางสาวกัลยาณี โมลี นางสาวเบญจมา ประเสริฐพรรณ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
นักศึกษา วันที่ 8 มิถุนาคม 2556

-85รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุ่มน้ําหนัก ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวั ล รองชนะเลิศ อัน ดับ ๑ พุ่งแหลม ในการแข่งขันกี ฬาอาชีวะเกมส์ ระดั บภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวนันทิตา ผิวล้วน ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๓๐๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุภัสรา อินทะสะระ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่
๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาอาทิตญา โชติชุติ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวอาทิตญา โชติชุติระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่งผลัด ๔x๒๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุธาสินี รัตนไพลบูลย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬามวยไทยสมัคเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ ได้แก่ นางสาวสุนันทา ชูลี “โตยเกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กีฬามวยไทยสมัคเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุนันทา ชูลี ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนาคม
๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาสตูล
นางสาวสุนันทา ชูลี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัคเล่น
หญิ ง การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ระดั บ ภาคใต้ ครั้ ง ที่ ๑ ๑ “โตยเกมส์ ”ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕-๓๐
มิถุนาคม ๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาสตูล
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เกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”นางสาวอนุสรา ร่มโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ ๒๕มิถุนาคม-๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสตูล
นางสาวอนุสรา ร่มโพธิ์ทอง สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทย
สมัครเล่น ลําดับที่ ๒ เหรีญเงิน รุ่นเฟเธอร์เวทหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่
๑๑ “โตยเกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนาคม ๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาสตูล
นางสาวอนุสรา ร่มโพธิ์ทอง สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทย
สมัครเล่น การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐
มิถุนาคม ๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาสตูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬามวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์” ได้แก่ นางสาวนลินี สุดรัก ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนา
คม- ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนลินี สุดรัก สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น
ลําดับที่ ๒ เหรีญเงินรุ่นฟลายเวท การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”
ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนาคม ๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาสตูล
นางสานลินี สุดรัก สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนาคม
๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาสตูล
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ หมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวโยทะกา พันธ์วรวัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ หมากล้อม ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวนริชา ขาวดํา ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ หมากล้อม ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง
ที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ หมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นายวทัญญู โพธิรักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-87รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่
๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๒๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ กระไกล ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ระดั บ ภาคใต้ ครั้ ง ที่ ๑ ๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาววิภาวดี เจริญเวช ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ ขว้ า งจั ก ร ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ระดั บ ภาคใต้ ครั้ ง ที่ ๑ ๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาชฎาพร ไชยสนธิ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๘๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เดิน ๓๐๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๑
“โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวศุภัสรา อินทะสะระระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ผลัด ๔x๑๐๐ เมตรในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ หมากล้อม ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้
ครั้งที่๑๑ “โตยเกมส์”ได้แก่ นางสาววิยะดา พันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขากราฟิกดีไซน์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ได้แก่
นางสาวสุนิษา ชัยฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ สถาบันฝีมือแรงงาน
ภาค 1 สมุทรปราการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
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การศึกษา 2555 มีรายการดังต่อไปนี้
การแข่ ง ขั น แต่ ง กลอนสด เนื่ อ งในวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสิรินภา หนูดา ปวช. 2 สาขาวิชาแบบเสื้อผ้า
นางสาวกาญจนา ห่วงงาม ปวช. 2 สาขาวิชาแบบเสื้อผ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสโรชา แฟฮก
ปวช.1/4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวชนนิกานต์ จตุพงษา
ปวช.1/4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสุบรรณี จารย์พลอย
ปวช. 1/5 สาขาวิชาวิชาบัญชี
นางสาวเนติมา วัฒนพันธ์
ปวช. 1/5 สาขาวิชาบัญชี
รางวัลชมเชย
นางสาวณัฐธินี ภิรมย์ราช
ปวช. 1/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวลัดดาวรรณ เพชรานันท์ ปวช. 1/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รางวัลชมเชย
นางสาวญาสุมินทร์ นามรัตน์
ปวช1/3 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวธัญชนก บุญทรัพย์
ปวช1/3 สาขาวิชาการบัญชี
ระดับ ปวส
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวประณีตศิลป์ สุวรรณระ ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวรัชฎาพร ครองแก้ว
ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจันทร์ทรา รอบคอบ
ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวอาภรณ์ เกื้อมา
ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจิราภรณ์ สามเคี้ยม
ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวภัสสร ชูมณี
ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
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นางสาวศิริพร เพชรช่วย
ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโนยีสํานักงาน
รางวัลชมเชย
นางสาวสุนิสา น้อยเต็ม
ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโนยีสํานักงาน
นางสาวรัชดาภรณ์ เม่งห้อง
ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโนยีสํานักงาน
การแข่งขันเรียงความ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรัญญา เดชพริก ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวกมลพร ชูศรี
ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวชาลิสา ชูรักษ์
ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)
รางวัลชมเชย
นางสาวนิภาพร แสนคํา
ปวช.1/1สาขาวิชาการเลขานุการ
นางสาววิภาวดี โสมประเสริฐ ปวช. 2/3 สาขาวิชาการขาย
นางสาวภัทราภรณ์ ริยาพันธ์
ปวช.1/1สาขาวิชาการเลขานุการ
ระดับ ปวส
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวเนตรนภา บรรดาศักดิ์ ปวส.2/3 สาขาวิชาบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวชนานิศ ไกนสิทธิ์
ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรบ้านใหม่ ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนฯ
รางวัลชมเชย
นางสาวอัมพิกา กรดมาก
ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวณัฐณิษา ศรีฟ้า
ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
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สุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ
นายปริญญา เนตรพุกกณะ
ปวส.1 สาขาพัฒนาเว็บเพจ
การแข่งขันคําขวัญ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ระดับปวช
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวธนวันต์ นิลประดิษฐ
ปวช.1/3 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวกรกนก สมชื่อ
ปวส.3/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสุภาวดี ใจตรง
ปวช.3/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
รางวัลชมเชย
นางสาวชลธิชา ศรีหมอก
ปวช.3/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ระดับปวส
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกรรจณา แจ้งลา
ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวทรายขวัญ โกละกะ
ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวมาริสา เสนะ
ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลชมเชย
นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล
ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวปิยธิดา เนียมมูสิก
ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา
2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ระดับปวช
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนุชนาถ อมรแก้ว ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
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ปวส.1/1 สาขาวิชาเลขานุการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวเมทินี สุขเจริญ
ปวช.1/1 สาขาการโรงแรม
รางวัลชมเชย
นางสาวอัญชริกา แซ่ลี้
ปวช.1/3 สาขาวิชาการโรงแรม mep
นางสาวจันทิมา ทองสงค์
ปวช.3/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ระดับปวส
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวมาริสา เสนะ
ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอรอุมา ภูบังดาว
ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวพนิดา โชติกุญชร
ปวส.1 สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ
รางวัลชมเชย
นางสาวประณีตศิลป์ สุวรรณระ ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาววิยดา สุชแย้ม ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
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นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทํา
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกําชัย
ณ พัทลุง
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสัมฤทธิ์
ทองพัฒน์
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางวิมล
สุพรรณดิษฐ คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพัฒน์ธนศักดิ์ เมธาโชติช่วง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายณัฐวุฒิ
แสนทวีสขุ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

