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วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่งจัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จั ด การศึ ก ษาให้ มี ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะด้ า นวิ ช าการด้ า นวิ ช าชี พ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ภูมิภาค
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่อย่างมีความสุข
4. จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี จิ ต อาสา รั ก ในงานบริ ก าร และศรั ท ธาใน
วิชาชีพ
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. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่สากล
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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

-3-

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
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน
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พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
พ.ศ.2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช.
มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบปกติ
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม
เปิดรับผู้จบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538 สาขาการบัญชี
ระดับ ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์
พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 เปิดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และปิดสอนระดับ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
โรงแรม
พ.ศ.2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม
พ.ศ.2546 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พ.ศ.2548 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต รเที ย บโอนความรู้ แ ละ
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พ.ศ.2549

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2556

ประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร กิจ สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้ นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุร กิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- 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
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- 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)
พ.ศ.2557 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม
- เปิ ด สอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี)
พ.ศ.2558 - เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม(วบท.สุมย)
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวส.) 2557 ประเภทวิ ช าคหกรรม
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารคหกรรม
ศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขา
งานธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ม.6)
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวส.) 2557 ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (ม.6) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ
เครื่อง (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (วบท.สุมย)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ม.6)
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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
นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางวราภรณ์ เยาว์แสง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์

หัวหน้างานบุคลากร
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางมาลี ว่องเกษฎา

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

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
นางอุบล เบญจพงศ์

หัวหน้างานพัสดุ
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายโชคชัย จุลภักดิ์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางธนภร ฤทธิเกษม
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

นายธีรพล ทองเพชร
นางสุวิมล ศรีแสง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุนทรี แข่งขัน
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษดิ์ วีแก้ว

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกวิชาสปาและความงาม
นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางอรทัย เมืองแมน

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางสาวธารวิมล ใจตึง

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง
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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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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
6. นางจีรพรรณ โยธาปาน
7. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
8. นางจารุวรรณ อมรกุล
9. นางวราภรณ์ เยาว์แสง
10. นายธีรพล ทองเพชร
11. นายแสนดี เบญจพงศ์
12. นางสุวิมล ศรีแสง
13. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล
14. นางสุนทรี แข่งขัน
15. นางอรทัย เมืองแมน
16. นายกําชัย ณ พัทลุง
17. นางสาวโศจิกานต ปานดี
18. นายสมจิต แข่งขัน
19. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
20. นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
21. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
22. นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ
23. นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
24. นางสาธารวิมล ใจตึง
25. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
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 2558
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
 สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี วบท.สมุย)
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
 สาขางานวิจิตรศิลป์
 สาขางานการออกแบบ
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขางานการจัดการทั่วไป

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
4.1 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
4.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
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5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี ทวิ
ภาคี
5.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม(วทบ.สมุย)
5.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ

6. หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
6.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี

นักเรียน นักศึกษา
1. จํานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2558
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

รับไว้ได้

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

20
20

0
3

0
6

0
3

0
5

120

54

121

46

85

20

3

12

3

12

40
220

3
63

26
165

3
55

26
128

160
80
80
160
480

14
11
3
77
105

213
76
64
99
452

14
10
2
72
98

176
69
64
85
394
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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
ปวช.(วบท.สมุย)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม ปวช.

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

80
25
40
145

9
4
7
20

77
12
55
144

8
4
4
16

77
9
38
124

40
40
80
160

19
12
44
75

5
15
30
50

19
12
42
73

4
12
22
38

20
20

2
2

4
4

2
2

4
4

40
40

6
6

45
45

6
6

42
42

40
40
1,105

22
22
293

27
27
887

22
22
272

27
27
757

แผนรับ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558

600
480 498

500
400
300

240

183

200

185

แผนรับ
รับไว้

237
160

100

111

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

240

183

76.25

พาณิชยกรรม

480

498

100.00

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

185

237

100.00

ศิลปกรรม

160

111

69.38

1,105

1,029

93.12

รวม
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวส.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
การจัดการธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
รวมคหกรรม
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20

2

4

2

2

40

4

13

4

13

20

1

4

1

4

80

7

21

7

19

80

4

113

4

110

40

5

38

5

31

40

3

22

2

19

80

21

65

19

59

20
260

0
33

0
238

0
30

0
219

40

1

18

1

15

40

1

18

1

15
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส.(ม.6)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส. (ทวิภาคี)
คหกรรม
สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมคหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ปวส.(เทียบโอนประสบการณ์)
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป(ปวช.)
สาขางานการจัดการทั่วไป(ม.6)

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20
20

5
5

9
9

5
5

8
8

20

6

28

6

23

20

6

28

6

23

20
20

14
14

9
9

10
10

8
8

20
20

1
1

10
10

1
1

7
7

20

3

12

3

10

20

3

12

3

10

10
10

0
0

0
0

0
0

0
0
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สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี(ปวช.)
สาขางานการบัญชี(ม.6)
รวมบริหารธุรกิจ
ปวส.(วบท.เกาะสมุย)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2558

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

10
10
40

2
1
3

12
14
26

1
1
2

9
14
23

40

3

4

3

4

40
600
1,705

3
76
346

4
375
1,688

3
68
340

4
336
1,093
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558
350

320

300

274

250
200
แผนรับ

150
100

65

34

50

รับ ไว้

120

120

40

31

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

120

34

28.33

บริหารธุรกิจ

320

274

85.63

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

120

65

54.17

ศิลปกรรม

40

31

77.50

600

404

67.33

รวม
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2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชัน้ เรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
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
เสื้อผ้าแฟชั่น
คหกรรรมเพื่อการโรงแรม
อาหารและโภชนาการ
โภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ
ธุรกิจดอกไม้และ
ประดิษฐ์
ธุรกิจงานประดิษฐ์
เทคโนโลยี ผ้ า และเครื่ อ ง
..แต่งกาย

1
1
3

8
29
131

1
1
1
3

6
3
24
85

1
3

3
82

1

17

-

3
1
2
10

17
3
53
315

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4
0

2

40

1

15

1

9

1

4

-

-

-

-

3

27

-

-

-

-

-

-

1

5

2

11

3

16

-

-

-

-

-

-

1

4

1

8

2

12

รวม
พาณิชยกรรม

6

183

7

127

5

89

3

26

5

59

26

483

5
2
2
4
13

190
79
66
157
492

4
2
2
4
12

123
55
42
116
336

5
2
2
4
13

110
40
41
102
293

3
1
1
2
7

114
36
21
78
249

3
1
1
2
1
8

99
37
27
46
27
236

20
8
6
2
14
2
1
53

636
247
149
48
453
46
27
1,606

วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก

1
1
2

23
24
64

1
1
2

10
13
33

1
1
1

5
8
26

2

31

2

16

3
3
9

38
45
170

รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4

111

4

56

3

39

2

31

2

16

15

253

การโรงแรม
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
การท่องเที่ยว

3

98

3

44

3

43

-

-

-

-

9

185

-

-

-

-

-

-

1

16

1

23

2

39

1
4

42
140

1
4

30
74

1
4

22
65

1

16

1

23

3
14

94
318

1
1

6
6

1
1

12
12

1
1

2
2

-

-

-

-

3
3

20
20

ระบบปกติ
คหกรรม

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ
เทคโนโลยีสํานักงาน

รวม
ศิลปกรรม

รวม
ระบบทวิภาคี
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก
รวม
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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
เสริมความงาม

1

48

1

21

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13

1

11

1

48

1

21

1

2

1

13

1
2

6
17

6

101

-

-

-

-

-

-

1
1

8
8

-

-

1
1

8
8

-

-

-

-

-

-

1

29

1

20

2

49

-

-

-

-

-

-

1

29

1

20

2

49

1

49

-

-

-

-

-

-

-

-

1

49

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

1

7

1

49

-

-

-

-

1

7

-

-

2

56

การบัญชี (ปวช.)

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

10

การบัญชี (ม.6.)

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

15

รวม

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

25

รวมทั้งสิ้น

29

626

27

490

16

404

19

371

120

2,920

รวม
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ

รวม
ม.6
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

รวม
วบท.สมุย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวม

เทียบโอนฯ

1,029 29
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แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
หน่วย : คน
1,141

1200
1000
800
600

ปวช.
ปวส.

485
399

400
200

399
206

125

93

25

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ปวช.

ปวส.

รวม

399

93

491

1,141

485

1,626

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

399

125

524

ศิลปกรรม

206

47

253

เทียบโอนฯ

0

25

25

2,145

775

2,920

คหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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3. จํานวนร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตามระดับและประเภทวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ธุรกิจเสื้อผ้า
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
รวม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การขาย / การตลาด
การเลขานุการ/การ
.....จัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรมและการบริการ
สปาและความงาม
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิค
รวม
รวมทั้งหมด

ปวช.

ปวส.

แรก
เข้า

สอบ
ได้

ร้อยละ

24

10

41.46

แรก
เข้า

สอบ
ได้

รวม
ร้อยละ

แรก
เข้า

สอบ
ได้

ร้อยละ

10
5
110
26
151

41.46
83.33
63.58
63.41
61.89

5
37
4
46

83.33
75.51
66.67
75.41

24
6
173
41
244

124
35
183

61
22
93

49.19
65.86
50.82

6
49
6
61

203
119

133
51

65.52
42.86

111
34

101
26

90.99
76.47

314
153

234
77

74.52
50.33

85

36

42.35

28

24

85.71

113

60

53.10

159
28
594

106
12
338

66.67
42.86
56.90

55
13
241

50
10
211

90.91
76.92
87.55

214
41
835

156
22
549

72.90
53.66
65.75

159

63

39.62

159

63

39.62

36
11
47

22
4
26

61.11
36.36
55.32

195
11
206

85
4
89

43.59
36.36
43.20

35
41
40
116

13
17
27
57

37.14
41.46
67.50
37.07

71.05
71.05

35
41
78
154

13
17
54
84

37.14
41.46
69.23
54.55

1,052

551

52.38

ที่มา : งานทะเบียน 16 มีนาคม 2558

38
38

27
27
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แผนภูมิจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
400
338

350
300

คหกรรม

250

พณิชยกรรม

211

200

อุตสหกรรมการท่องเที่ยว
ศิลปกรรม

150
100

93
63

50

57

46

26

27

0
ปวช.

ปวส.

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

93

46

139

338

211

549

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

63

26

89

ศิลปกรรม

57

27

84

551

310

861

คหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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4. จํานวนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2558
ครู
ประจํา
14

พนักงาน
ราชการ
1

ครู
พิเศษสอน
4

จํานวน
นร. นศ.
491

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 26

27

2

12

1,651

1 : 40

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5

0

6

524

1 : 48

ศิลปกรรม

5

0

4

253

1 : 28

16

3

18

2,919

1 : 79

67

6

45

2,919

1 : 25

ประเภทวิชา
คหกรรม
พาณิชยกรรม

สามัญสัมพันธ์
รวม

แผนภูมิ อัตราส่วน ครูตอ่ นักเรียน นักศึกษา
หน่วย : คน
90

79

80
70
60

48

50
40
30

40
28

26

ครู
นักเรียน

20
10
0

1

1

1

1

1
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5. การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.

มีงานทํา
(ร้อยละ)
71

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ)
426

ติดตามไม่ได้
(ร้อยละ)
88

15

52

49

(12.93)

(44.83)

(42.24)

23

271

24

318

(12.14)

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปวส.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

หน่วย : คน
รวม
(ร้อยละ)
585

(72.82)

(15.04)

(100.00)

116

(100.00)

(7.23)

(85.22)

(7.55)

(100.00)

13

70

2

85

(15.29)

(82.35)

(2.35)

20

33

13

(30.30)

(50.00)

(19.70)

(100.00)

94

166

7

267

(100.00)

66

(35.21)

(62.17)

(2.62)

(100.00)

13

24

2

(33.33)

(61.54)

(5.13)

(100.00)

64

123

4

191

(33.51)

(64.40)

(2.09)

(100.00)

15

13

1

(51.72)

(44.83)

(3.45)

(100.00)

2

6

-

8

(25.00)

(75.00)

-

39

29

(100.00)

165

592

95

852

(19.37)

(69.48)

(11.15)

(100.00)

ที่มา : งานแนะแนวฯ 20 มีนาคม 2558
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แผนภูมิการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
หน่วย : คน
300
271

250
200
มีงานทํา
150

ศึกษาต่อ
ติดต่อไม่ได้

100
70

52 49

50

23

15

24

13

0
คหกรรม

พาณิชยกรรม

33

20

13

2

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ระดับ ปวส.
หน่วย : คน
140

123

120
100
มีงานทํา

80
64

60

ศึกษาต่อ
ติดต่อไม่ได้

40
20

24
15 13

13
2

0
คหกรรม

4
พาณิชยกรรม

1
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2

6
ศิลปกรรม

บุคลากร
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทบุคลากร
แผนภูมิจํานวนบุคลากรทัง้ หมด ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน
67
70
60
50
40
30
20
10
0

45

5

ประเภทบุคลากร

2

44

6

7

อัตรากําลัง
ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

1

4

5

ข้าราชการครู

13

54

67

บุคลากรทางการศึกษา

0

2

2

พนักงานราชการ

0

6

6

ครูพิเศษสอน

8

37

45

ลูกจ้างประจํา

4

3

7

ลูกจ้างชั่วคราว

7

37

44

33

141

176

รวม

หมายเหตุ
มาช่วยราชการ 1 คน

ครู วบท. 2 คน

เจ้าหน้าที่ วบท. 1 คน
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2. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
95
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

51
30

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

< ปริญญาตรี

แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

< ป.ตรี

ผู้บริหาร

0

5

0

0

5

ข้าราชการครู

0

34

33

0

67

บุคลากรทางการศึกษา

0

0

2

0

2

พนักงานราชการ

0

1

5

0

6

ครูพิเศษสอน

0

8

37

0

45

ลูกจ้างประจํา

0

0

0

7

7

ลูกจ้างชั่วคราว

0

3

18

23

44

รวม

0

51

95

30

176
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3. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทวิชา
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทวิชา
หน่วย : คน
27

30
25
20
15

19
16

14

12

10
5
0

1

4

2

5

6

5

4

3

ครูประจํา
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ

-34จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การสปาและความงาม
การท่องเที่ยว
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

ครูประจํา

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

-

4
6
4
14

-

1
3
4

8
9
4
2
23

-

ครูพิเศษสอน

รวม

ชาย

หญิง

1
1

1
1

2
1
3

4
9
6
19

-

2
2

1
1
2

1
2
3
4
10

11
11
7
12
41

4
1
5

-

-

-

4
1
1
6

8
1
2
11

3
1
4

1
1

-

-

1
1

1
2
3

3
3
3
9

4
1
5
13

10
1
11
54

-

2
1
3
6

4
4
8

11
4
14
37

31
7
38
118
118

67

6

45

หมายเหตุ

มาช่วย 1 คน

ครูพิเศษสอน
วบท. 1 คน

ครูพิเศษสอน
วบท. 1 คน
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4. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามวิทยฐานะ
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามวิทยฐานะ
หน่วย : คน
13 13

14
12
10
8
6
4
2
0

11
6

5

ฃ

7

ครู

4
1

1

22

1

ครูผู้ช่วย

2

3
1

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ
ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
คอลัมน์1

ครูผชู้ ่วย

ครู

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ

ผู้บริหาร

0

0

0

5

คหกรรม

0

1

6

7

พาณิชยกรรม

0

1

13

13

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0

2

2

1

ศิลปกรรม

0

0

2

3

สามัญสัมพันธ์

0

1

4

11

รวม

0

5

27

40

ประเภทวิชา
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5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 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. นางสุวิมล ศรีแสง
2. นางสาวศุลีพงษ์ ชํานาญเนตร
3. นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
4. นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสุนทรี แข่งขัน
2. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์
3. นางมาลี ว่องเกษฎา
4. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
5. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
6. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
7. นางสาวชนันณัตถ์ สมิงชัย

8. นางสาวจรรยา คงแก้ว
9. นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล

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

-38แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ์สกุล
2. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
3. นางนฤมล แย้มศรี

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

2. นางกัญญ์พิดา สุขสง
3. นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
4. นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
5. นางจีรพรรณ โยธาปาน

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

-396. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
7. นางจริยา มณีโรจน์

8. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

9. นางวาสนา วิเชียร
10. นายสมโชค ราชบุรี
11. นางศุภธิดา จันทร์เกิด
แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางอรทัย เมืองแมน
2. นางจันทนา ทวีชาติ
3. นางศรีไพร ภาราทอง
4. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
5. นางปิยะพร เข็มขาว

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)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การเลขานุการ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การจัดการสํานักงาน)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)

-406. นางสุจวน แข่งขัน
7. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

8. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
9. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
10. นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว
11. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางสาวธารวิมล ใจตึง
2. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
3. นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
4. นางชลลดา มีเพียร
5. นางสาววัชรีย์ บุญกล่ํา
6. นางสาววรินทร จันทรชิต
7. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว

ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
คบ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ (เลขานุการ)
บธ.บ(การจัดการการทั่วไป)
รป.ม(รัฐประศาสนศาสตร์)
ครูชํานาญการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษาเลขานุการ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ(การตลาด)
บธ.ม(การจัดการ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการ)

หัวหน้าแผนก

-41แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายกําชัย ณ พัทลุง
2. นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
5. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
6. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
7. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
8. นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
9. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
10. นางสาวนฤมล โสภา
11. นางสาวกมลรัตน์ นาคินทร์
12. นายนพรัตน์ ไทยทัด

ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
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)
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)

-42แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวโศจิกานต ปานดี
2. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

3. นางวราภรณ์ เยาว์แสง

4. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
5. นางเกษศิรนิ ทร์ จันทร์ส่งแสง
6. นางสาวจิตติมา เกลาเกลีย้ ง

7. นางสาววิชชุตา เครือแพ
8. นางสาวณัฐวีมล อํานวยพร
แผนกวิชาสปาและความงาม
1. นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ

ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครู
คบ.(ธุรกิจโรงแรม)
บธ.ม.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร์(ธุรกิจศึกษา)
ครูพิเศษสอน(วบท.เกาะสมุย)
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ(การโรงแรมและภัตตาคาร)
บธ.ม(บริหารธุรกิจ)
หัวหน้าแผนก
ครูพิเศษสอน
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

-43แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1. นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ

2. นางสาวสุทธิกาญจน์ โรยทองคํา
แผนกวิชาออกแบบ
1. นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
3. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนาขวัญ จันทร์จาํ รัส
3. นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี
แผนกวิชาวิจติ รศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
3. นายโชคชัย จุลภักดิ์
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
1. นายแสนดี เบญจพงศ์
2. นางฤดี เพชรมณี

ครู
หัวหน้าแผนก
ศบ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม)
ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(ออกแบบเครื่องเรือน)
ครูพิเศษสอน
ศป.บ.(ศิลปกรรม)

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

หัวหน้าแผนก

ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
น.บ.(นิติศาสตร์)
น.ม.(นิติศาสตร์)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
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3. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
4. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธํารงค์
5. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
6. นางสาวเสมอใจ นวลศรี
7. นางสุนทรียา ขนายน้อย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร

2. นางอุบล เบญจพงศ์

3. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
4. นางนงลักษณ์ เรียบร้อย
5. นางจารุวรรณ อมรกุล

6. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
นบ.(นิติศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
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
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.ม.(การแนะแนว)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(นาฏศิลป์)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(เคมี)
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7. นายอรรถวุฒิ บุญทวี
8. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
9. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา
10. นายเสรี จําเนียร
11. นายสามารถ เนียมมุณี
12. นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
13. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
14. นางสมควร ปานโม

15. นางสุมนัส คล้ายเพชร
16. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
18. นายศุภกิจ ภูวรกิจ
19. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
20. นางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง

กศ.ม.(เคมี)
ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.เกียรตินิยม(การสอนภาษาอังกฤษ)
Cert.(TEFL) ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
ครู
ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ครูชํานาญการพิเศษ
วทบ.(คณิตสาสตร์)
กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์)
พท.บ(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
พนักงานราชการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

-4621. นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา
22. นางรุ่งนภา หนูเพชร
23. นายเวสารัช อนุพงศ์
24. นางสาวยศวดี หงส์พิริยะกุล
25. นางนริศรา ปทะวานิช
26. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
27. นางสาวศิริพร คชวัน
28. Mr.Richard Biclar Abdurahman
29. Miss.Dece Dalez Gumban
30. Miss.Tshering Dema
31. Miss.Sylivia Namayega
32. Miss. Zhang Le

ครูพิเศษสอน
วท.บ(จุลชีววิทยา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
กศ.บ(พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร์(คณิตศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
วท.บ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน(วบท.สมุย)
ค.บ. ครุศาสตร์(ภาษาไทย)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing B.S.
Education(Biological Science)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Commerce
ครูพิเศษสอน
Bachelor Degree in Education
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Chinese Language and
Literature

 บุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวอุสา จรูญผล
2. นางประณีต เนตรพุกกณะ

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ.(การบัญชี)

 ลูกจ้างประจํา
คนงาน-นักการภารโรง
1. นายวิชัย สาระทิพย์
2. นางปรานอม ทองคํา

ประถมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 3

-473. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
5. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
6. นายพนัส สุรทิน

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

พนักงานขับรถยนต์
1. นายชูศักดิ์ บุญพร้อม

มัธยมศึกษา 3

 ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
2. นางกาญจนา ไชยเทพ
3. นางสาวกาญจนา ไชยมุสิก
4. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
5. นางสาววนันชนก อรรณพ
6. นางสาวภัทรภร บัวอ่อน
7. นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
8. นางสาวรัชนีกร บ้าง
9. นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช
10. นางสาววัชราภรณ์ หนูเจริญ
11. นางวิจิตรา มีเพียร
12. นางสาวปิ่นมณี สุรทิน
13. นางสาวบุษบา เงินพวง
14. นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์
15. นางสาวกัลยา สมัครการ
16. นายฉัตรชัย ริยาพันธ์
17. นายพัฒน์ธนศักดิ์ เมธาโชติช่วง
18. นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล
19. นายสุชาติ ทิมทอง
20. นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิต
21. นางสาวหัทยา ไทยปาน
22. นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
23. นางสาวพิรุฬลักษณ์ ฉิมละ
24. นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ์
25. นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
26. นางสาวดวงใจ สระทองทิว

คบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(บัญชี)
ปวส.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปวส.(การตลาด)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
วท.บ(วิทยาการจัดการ)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ(การบัญชี)
ปวส.(การพัฒนาเว็บเพจ)
บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ(การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้สื่อสารมวลชน)
บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-4827. นางสาวปทุมวดี ทองโอ่
28. นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
29. นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
30. นางสาวนภสร ราชธานี
31. นางสาวสุวคลธ์ ดําเพ็ง
32. นายสิทธิพร คมขํา
33. นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
34. นางสาวนิธิดา ทองใส
35. นางสาวเจนจิรา นวลคง
36. นางนภาทิพย์ จะรา
37. นางสาวธิดารัตน์ ปั้นแก้ว
38. นางสาวนรีรัตน์ ทองเรือง
39. นางสาวสุนันทา วังณรงค์
40. นางสาวกาญน์สุภา นาคเจริญ
41. นางมารศรี เรืองฤทัย
42. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
43. นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย
44. นางสารภี ช่วยทอง

ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ(การตลาด)
ศศบ.(ศิลปะศาสตร์บัณฑิต แขนงบัญชี)
ปวส.(เครื่องกล)
ปวส.(การบัญชี)
คบ.(ธุรกิจศึกษา)
กศ.ม(ธุรกิจศึกษา)
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์).
ค.บ.(การประถมศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ปวส.(บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 3
ป.ก.ศ.สูง
ปวช.(ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม)
ประถมศึกษา 6

งบประมาณ
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามรายจ่าย
17,763,777

งบประมาณ
บกศ.

126,963,151

แผนภูมิงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร ปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามรายจ่าย
รายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือนประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ
รวม

งบประมาณ
36,378,300
1,552,285
4,783,920
6,770,500
6,502,024
2,746,732
3,249,804
600,000
873,100
53,050,000
10,456,850
126,963,515

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ 31 สิงหาคม 2558

บกศ.
4,040,820
4,717,400
1,413957
973,600
3,865,000

2,753,000
17,763,777

รวม
36,378,300
1,552,285
8,824,740
6,770,500
11,219,424
4,160,689
4,223,404
4,465,000
873,100
53,050,000
10,456,850
2,753,000
144,727,292

ครุภัณฑ์
 รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
งานวางแผนและงบ
ประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานศูนย์บม่ เพาะฯ

รายการครุภณ
ั ฑ์

จํานวน

ประเภทเงิน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

2
1
1
1
1

ชุด
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด

งปม.
งปม.
บริจาค
งปม.
งปม.

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

1

ชุด

งปม.

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

1

ชุด

งปม.

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
2. กล้องถ่ายภาพ Cannon G16

1
1

เครื่อง
ตัว

บริจาค
บริจาค

1

ชุด

งปม.

1
1
2
1

ชุด
ชุด
เครื่อง
ชุด

งปม.
งปม.
บกศ.
บกศ.

1
2

ชุด
ชุด

งปม.
งปม.

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
งานกิจกรรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
ฝ่ายวิชาการ
ธุรการวิชาการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
งานสื่อการเรียนการสอน 1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
2. เครื่องดูดฝุ่น
3. ชุดเครื่องเสียงลําโพงพกพา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 1. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง
ที่มา : งานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558

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

ที่เอกชน

5

สนาม
วอลเลย์บอล

4

ลานหูกวาง
11

10
1
สนามบาสเกตบอล

9
9

3
10

2
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. พระพุทธรูป

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

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

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 2
-

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการตลาด
ธนาคารโรงเรียน

-55อาคาร 3
- ห้องผู้อํานวยการ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/
งานอาคารสถานที่/งานเอกสารการพิมพ์)
- ฝ่ายวิชาการ
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาคี/
งานสื่อการเรียนการสอน)
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความร่วมมือ/งานศูนย์ข้อมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ)
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
อาคาร 4
-

อาคาร 5
-

ศูนย์อาหารลายไทย
ห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานผลิตการค้าผ้า

ลานเอนกประสงค์
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หมายเลข
1
2
3
4
5
101
102
103
1071
105
106
115
116
911

สถานที่
งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งาน อศจ.
งานอาคารสถานที่
ห้ององค์การวิชาชีพ
ห้องผู้อํานวยการ
ห้องประชุมเล็ก
งานธุรการ / งานสารบรรณ
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานเอกสารการพิมพ์
ป้อมยาม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หมายเลข
121
122
123

สถานที่
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง
งานแนะแนวฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หมายเลข
111
112
113
114
117
401

สถานที่
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนงบประมาณ / งานความร่วมมือ
งานวิจัยฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
งานศูนย์บ่มเพาะ

-57400
402
502

ห้องขายตรง
สหการวิทยาลัยฯ
ศูนย์อาหารลายไทย

ฝ่ายวิชาการ
หมายเลข
107
108
109
110
124
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307
308
403
404
405
406
501
503
504
505
506
507

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
หมวดภาษาอังกฤษ
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
แผนกวิทยาศาสตร์
ห้องสมุด
แผนกเลขานุการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกการจัดการโลจิสติกส์
แผนกสปาและความงาม
ห้องปฏิบัติอาหาร 1
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องพัก / ห้องซักรีด แผนกการโรงแรม
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมศาสตร์

-58508
509
510

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานการค้าผ้าฯ (ชั้นลอย)
ห้องปฏิบัติอาหาร 4

ตลาดแรงงาน
1. สถานประกอบการที่มีตําแหน่งว่างงาน ประจําปี 2558

ชื่อ – ที่อยู่
บริษัทเพียวไบรท์จํากัด
1/99 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ ย อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ฟรีซแลนด์ โปร
ดักซ์ จํากัด 70/7 ม.2
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

วุฒิ
การศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานบัญชี

ชาย/หญิง

25 ปี+ ป.ตรี

ตามเงื่อนไข

เจ้าหน้าที่สายผลิต
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ผู้จัดการแผนกผลิต

หญิง
หญิง
ชาย

25 ปี+ ป.ตรี
25 ปี+ ป.ตรี
30 ปี+ ป.ตรี

10,000
10,000
10,000

หญิง
ชาย
ชาย/หญิง
ชาย

25 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

20 ปี+ ปวช.+
20 ปี+ ปวส.+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ชาย/หญิง
ชาย

22 ปี+ ป.ตรี
20 ปี+ ม.3+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

พนักงานบัญชี
พนักงานต้อนรับ
พนักงานขาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รปภ
บริษัท ธนาคอนกรีต พนักงานขาย
(1992)จํากัด 53/2 ม.1 พนักงานบัญชี
ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ตงฮั้วแปซิฟิค
จํากัด 293/66
ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยรับเบอร์ลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เท็คซ์กรุ๊ป 293/2 ม.1 พนักงานซ่อมบํารุง
ถ . สุ ร า ษ ฎ ร์ -น า ส า ร
ต.ขุ น ทะเล อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี

ปวส.+
ม.6+
ม.3+
ไม่จํากัดวุฒิ

9,000+
9,000+
9,000+
12,000+

-60ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท เหล็กบ้านดอน
จํากัด 64/66 ถนนรัฐ
รังสรรค์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ร้านหนองนิลสัตว
แพทย์ 158 ม.10
ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ควิกลิสซิ่ง
จํากัด 2/1 ถ.แสงชูโต
เหนือ ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บริษัท สปา ออโรรี่
จํากัด 14/13 ม.1 ต.
เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี
บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาเกาะพะงัน
บริษัท อะตอมอิเล็กท
ริก จํากัด 63/31
ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี

ชาย/หญิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
23 ปี+ ป.ตรี
ตามเงื่อนไข

ผู้ช่วยหมอ
แม่บ้าน

ชาย
หญิง

20 ปี+ ไม่จํากัดวุฒิ 8,000+
20 ปี+ ไม่จํากัดวุฒิ 7,000+

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขา
(สาขาท่าชนะ)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขา
(สาขาบ้านนาสาร)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขา
(สาขาเวียงสระ)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขา
(สาขาพระแสง)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขา
(สาขาชัยบุรี)
พนักงานต้อนรับ
พนักงานนวด

ชาย/หญิง

23 ปี+ ปวส.+

9,000+

ชาย/หญิง

23 ปี+ ปวส.+

9,000+

ชาย/หญิง

23 ปี+ ปวส.+

9,000+

ชาย/หญิง

23 ปี+ ปวส.+

9,000+

ชาย/หญิง

23 ปี+ ปวส.+

9,000+

หญิง
หญิง

25 ปี+ ปวส.+
25 ปี+ ปวส.+

15,000+
9,000+

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หัวหน้าแผนกบุคคล
วิศวกรไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
หัวหน้าช่าง

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

23 ปี+
23 ปี+
23 ปี+
25 ปี+
30 ปี+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
15,000
9,000
15,000

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ปวส.+
ปวส.+
ป.ตรี
ปวช.+
ป.ตรี

-61ชื่อ – ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กวง
หลีบ้านดอน 37/2 ม.2
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท จุฑาพัฒนา
จํากัด 15/1 ถ.การุณ
ราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ร้านอาหารสมบูรณ์
คลาสสิคแซ่บ 3182
ม.7 ต.สมอทอง
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์
ธานี
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด138/138
ม.3 ต.หนองไทร
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี
บริษัท ศรีสุบรรณ
ฟาร์ม จํากัด 73/67
ม.2 ถ.จุลจอมเกล้า
ต.พุนพิน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
หจก.วรมรรค์ 12/4
ถ.สุราษฎร์ – นาสาร
ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี
พนักงานขาย

หญิง
หญิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
22-35 ปวส.+
9,000+
22-35 ปวส.+
9,000+

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
พนักงานเลขานุการ
พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่การตลาด
พนักงานต้อนรับ
พนักงานเสริฟ

หญิง
หญิง
ชาย/หญิง
หญิง
หญิง
ชาย/หญิง

24 ปี+
24 ปี+
24 ปี+
23 ปี+
18-30
18-30

ปวช.+
ปวช.+
ปวช.+
ปวช.+
ม.3+
ม.3+

9,000+
9,000+
9,000+
9,000+
7,500+
7,500+

ช่างไฟฟ้า

ชาย

23 ปี+ ปวช.+

9,800+

ช่างยนต์
พนักงานบัญชี

ชาย
ชาย/หญิง

18 ปี+ ปวช.
18 ปี+ ป.ตรี+

12,000+
15,000+

พนักงานบัญชี
ผู้จัดการโรงงาน
พนักงานขับรถ 10 ล้อ

หญิง
20 ปี+ ปวส.+
ชาย / หญิง 25 ปี+ ป.ตรี
ชาย
20 ปี+ ม.6

9,000+
10,000+
9,000+

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ
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ชื่อ – ที่อยู่
BNS อุตสาหกรรมไม้
จํากัด 79/1 ม.5 ต.วัด
ประดู่ อ.เมือง
จ.สราษฎร์ธานี
บริษัท ทักษิณปาล์ม
(2521) จํากัด 1331
ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี
สํานักงานรัชกิจการ
บัญชี 9/88 ม.5 ซอย
วิภาวดี 3 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่
จํากัด 17/1 ม.8
ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี

โฟร์แมน-ช่างไฟฟ้า

ชาย

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
25 ปี+ ปวส.
10,000

ช่างยนต์
พนักงานควบคุมเครื่องปั่นไฟ
พนักงานพัสดุ
พนักงานขับรถตัก/รถลากจูง/
รถบรรทุก
หัวหน้าคนงาน
พนักงานบัญชี

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

22 ปี+
20 ปี+
22 ปี+
25 ปี+

ชาย
ชาย/หญิง

22 ปี+ ป.ตรี
18 ปี+ ปวส.+

ตามเงื่อนไข
9,000+

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

35 ปี+
30 ปี+
30 ปี+
25 ปี+
25 ปี+
25 ปี+
25 ปี+

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3
ม.3-ปวส.
ม.3
ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

18 ปี+
18 ปี+
18 ปี+
18 ปี+

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ตําแหน่งงาน

หัวหน้าชุดจัดซื้อ
จป.วิชาชีพ
ผู้จัดการสํานักงานและบุคคล
พนักงานขายสินค้าบนเรือ
กลาสี
ต้นเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
เจ้าหน้าที่รับจองห้องพัก/
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ช่างไฟฟ้า
ช่างแอร์
317 ถนนตลาดใหม่
ช่างเชื่อม
ต.ตลาด อ.เมือง
คนขับรถ
จ.สุราษฎร์ธานี

เพศ

อายุ

ปวส.
ปวช.
ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
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การศึกษา
ปวส.+
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.
ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ชื่อ – ที่อยู่

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ค่าจ้าง

บริษัท ไททั่น มอเตอร์
จํากัด 60-60/2 ม.4
ต.หัวเตย อ พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท มิตรแท้ออโต้
เซลล์ จํากัด 57/1
ม.1 ต.ประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) 10/2 ม.
2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
โรงแรมเซ็ลทาร่าเมทรี
สอร์ทสปา 123 ม.1
ต.บ้านใต้ อ.เกาะพงัน
จ.สุราษฎร์ธานี
Cape shark villas
21/9 ม.3 ต.เกาะเต่า
อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์
ธานี
บริ ษั ท สั น ทั ด และบุ ต ร
จํ า กั ด 79 ต.บางกุ้ ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็น
เตอร์ จํากัด ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หัวหน้าสาขา
พนักงานขาย
พนักงานช่าง
พนักงานการเงิน
พนักงานธุรการ
พนักงานบัญชี
ช่างบริการ
แม่บ้าน
พนักงานธุรการ(ประจํา สฎ)
พนักงานธุรการ(ประจําภูเก็ต)
พนักงานคลังสินค้า

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

18 ปี+
18 ปี+
18 ปี+
18 ปี+
22 ปี+
22 ปี+
22 ปี+
30 ปี+
22-35
22-35
22-35

พนักงานบัญชี
พนักงานเสริฟ

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

23-40 ปวส.+
23-40 ม.6+

พนักงานออฟฟิสในวิลล่า
แม่บ้านประจําวิลล่า

หญิง
หญิง

35 ปี
35 ปี

ช่างยนต์
พนักงานขับรถโฟกลิป

ชาย
ชาย

20 ปี+ ปวช+
20 ปี+ ปวช.+

300/วัน
300/วัน

พนักงานบุคคล
พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่ติดตั้งไฟฟ้า

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย

23 ปี+ ป.ตรี
20 ปี+ ม.3+
23 ปี+ ปวช.+

13,000
10,000
20,000

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
10,000-12,000
10,000-12,000
10,000-12,000
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ปวช.+
ตามเงื่อนไข
ไม่จํากัดวุฒิ ตามเงือ่ นไข
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ชื่อ – ที่อยู่
วี เอส อาร์ ออโตเซลล์
จํากัด 90/6-14 ม.2
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท สยามริโซ
ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
39/9 ม.3 ต.พุนพิน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี
บริษัท เอสทีเอส จํากัด
244/12 ม.1ถ.ชนเกษม
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์
จํากัด 21 เจริญลาภ
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท แพนเอเชีย
(1981) จํากัด 17
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท สไปซ์คอม
จํากัด 29/19 ถ.ดอน
นก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ยูนิโคล่ จํากัด
968 ถ.พระราม4
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาการขาย

ชาย/หญิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
22-30 ม.6+
300/วัน

วิศวกรเครื่องกล

ชาย

20 ปี+ ป.ตรี

18,000 +

พนักงานคอมพิวเตอร์

ชาย/หญิง

20 ปี+ ปวช.+

9,000+

พนักงานห้องเย็น
ผู้ช่วยช่างซ่อมบํารุง

ชาย
ชาย

22-35 ม.3+
22-35 ม.3+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

QMR
R&D Superviser
พนักงานฝ่ายการผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
ผู้ช่วยช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
พนักงานขายประจําร้าน

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

22 ปี+
22 ปี+
20-35
20-35
23 ปี+
20 ปี+
23 ปี+

พนักงานประจําร้าน (PartTime)

ชาย/หญิง

18 ปี+ ม.6+

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3
ป.6+
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ปวส.-ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
300/วัน
300/วัน
12,000+
12,000+
9,000+
ชั่วโมงละ65-80
บาท
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ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท ดินไทย จํากัด
78/9 ม.1 ถ.บ้านส้อง พระแสง ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์
ธานี
บริษัท ฟิวเจอร์ช็อป
แอนด์ คอมมูนเิ คชั่น
จํากัด 2 ถ.ท่าชนะ
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท สันทัดและบุตร
จํากัด 79 ม.3 ต.บาง
กุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี

ผู้จัดการโรงงาน
วิศวกรโรงงาน

ชาย
ชาย

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
35 ปี+ ปวส.+
ตามเงื่อนไข
35 ปี+ ป.ตรี+
ตามเงือ่ นไข

พนักงานขายหน้าร้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

หญิง
หญิง

22 ปี+ ปวส.+
22 ปี+ ปวส.+

ชาย

25 ปี+ ไม่จํากัดวุฒิ ตามเงื่อนไข

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

20 ปี+
20 ปี+
30 ปี+
25 ปี+
23-35
23-35

ไม่จํากัดวุฒิ
ปวส.+
ไม่จํากัดวุฒิ
ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

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

22 ปี+
22 ปี+
20 ปี+
35 ปี+
23 ปี+
23 ปี+
25 ปี+

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

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ตําแหน่งงาน

พนักงานซ่อมบํารุงเครื่องจักร
หนัก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายการตลาด
พนักงานขับรถ
พนักงานงานบัญชี
หจก.ศ.อาหลั่ยเทรดดิ้ง พนักงานธุรการ
สโตร์เหล็ก
131/140-14 ม.1
ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท เสริมสุข จํากัด เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
(มหาชน) 111 ม.5
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน พนักงานควบคุมเครื่องจักร
สมุห์บัญชี
จ.สุราษฎร์ธานี
พนักงานควบคุมเอกสาร
บริษัท แพนเอเซีย
(1918) จํากัด 17 ซอย ซุปเปอร์ไวเซอร์
เจริญลาภผล ต.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่ QC
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี

เพศ

อายุ

9,000-10,000
9,000-10,000
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ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท ซีทราน โคช
เซอร์วิสเซล จํากัด
348/17 ถ.ตลาดใหม่
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ฟิวเจอร์ช็อป
แอนด์ คอมมูนเิ คชั่น
จํากัด 2 ถ.ท่าชนะ
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท พี.เอ็น.เกษตร
ไทย จํากัด 99/9 ม.3
ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด 129
ม.1 ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน
ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
จํากัด 57 ม.4 ต.ท่า
สะท้อน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท สยามริโซ
ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
39/9 ม.3 ต.พุนพิน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี

พนักงานขับรถบัส
พนักงานประจํารถ

ชาย
ชาย

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
25-45 ไม่จํากัดวุฒิ 5,000+
25-45 ไม่จํากัดวุฒิ 3,000+

พนักงานขายหน้าร้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
พนักงานคีย์ข้อมูล

หญิง
หญิง
หญิง

22 ปี+ ปวส.+
22 ปี+ ป.ตรี
22 ปี+ ป.ตรี

9,000-10,000
9,000-10,000
9,000-10,000

พนักงานทั่วไป

หญิง

25-40 ม.6-ป.ตรี

6,500+

เลขานุการ
ผู้จัดการขยายงาน
ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและ
ประกันชีวิต
ตัวแทน Past time
ช่างเครื่องทําความเย็น
QA
เจ้าหน้าที่ประจําไลน์ผลิต
พนักงานรายวันหญิง
โปรแกรมเมอร์
วิศวกรไฟฟ้า
ช่างยนต์

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

20 ปี+ ปวส.+
20 ปี+ ปวส.+
20 ปี+ ปวส.+

9,000
20,000
15,000

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

20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
22 ปี+
18 ปี+
25 ปี+
20 ปี+
20 ปี+

10,000
9,000+
9,000+
9,000+
300/วัน
9,000+
15,000-20,000
15,000+

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ปวส.+
ปวช.-ป.ตรี
ม.6-ป.ตรี
ป.ตรี
ป.6+
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
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1. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2557
จําแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 385 แห่ง ได้แก่
แผนภูมิสถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2557
โรงแรม, 41

บริษัท หางร
้ า้ น,
178

ราชการ, 97

รั ฐวิสาหกจ
ิ , 69

หน่วยงานราชการ :
เทศบาลตําบลละแม
ไปรษณีย์ขนอม
เทศบาลตําบลขนอม
เทศบาลตําบลทุ่งใส
ที่ทําการอําเภอกาญจนดิษฐ์
ที่ทําการอําเภอดอนสัก
สภ.พุนพิน
เทศบาลตําบลขุนทะเล
สรรพากร
สํานักงานพาณิชย์
เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ์
อบต.เขาตอก
ที่ว่าการอําเภอคีรีรัฐนิคม
สํานักงานเกษตรอําเภอไชยา
กศน. ดอนสัก
ที่ทําการไปรษณีย์ปากแพรก
ที่ทําการไปรษณีย์ดอนสัก
เทศบาลตําบลท่าฉาง

อบต.ควนทอง
เทศบาลตําบลท่าประจะ
ที่ว่าการอําเภอสิชล
ไปรณีย์ท่าทองใหม่
เทศบาลตําบลช้างซ้าย
อบต.ไชยคราม
เทศบาลเมืองนาสาร
เทศบาลเมืองท่าข้าม
สํานักอํานวยการประจําศาล
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ไปรษณีย์ท่าทองใหม่
อบต.ถ้ําสิงขร
ที่ทําการปกครองอําเภอเคียนซา
ที่ว่าการอําเภอไชยา อําเภอไชยา
เทศบาลเมืองดอนสัก
ที่ทําการปกครองอําเภอดอนสัก
ที่ว่าการอําเภอบ้านตาขุน
ที่ว่าการอําเภอท่าชนะ

-68โรงพยาบาลบ้านนาสาร
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการไปรษณีย์ขุนทะเล
เทศบาลตําบลท่าชี
ที่ว่าการอําเภอพระแสง
กองบิน 7
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
อบต. น้ํารอบ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
อบจ. สุราษฎร์ธานี
ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานอัยการภาค 8
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานอัยการภาค 8
สํานักงานป้องกันและบรรเทา
เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
สพฐ. เขต3
โรงพยาบาลเกาะสมุย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาสาร
ที่ว่าการอําเภอบ้านนาสาร
สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร
ที่ว่าการอําเภอบ้านนาเดิม
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
เทศบาลเมืองท่าข้าม
ที่ดินจังหวัด สาขา ท่าข้าม
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
สรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี 1
ประกันสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ํา
สํานักงานสัสดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทําการไปรษณีย์ขุนทะเล
ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสระ
ที่ว่าการอําเภอเกาะสมุย
เทศบาลตําบลท่าฉาง
ที่ว่าการอําเภอพนม

รัฐวิสาหกิจ :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระบี่
ธกส. สาขา ขนอม
ออมสิน สาขา สิชล
ธกส.สาขาต้นเหรียง
ธกส. สาขา ดอนสัก
อาคารสงเคราะห์ สฎ
ธกส. สาขาภาคใต้ตอนบน
ส่วนบริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4
สํานักงานบํารุงทางสุราษฎร์ธานี 2
ธกส. สาขา กรูด
กองทุนสวนยางพ่วงพรมคีรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอไชยา
สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบ้านตาขุน

ออมสิน สาขาขนอม
ออมสิน สาขาฉวาง
ออมสิน สาขาต้นเหรียง
ธกส.สาขาเคียนซา
ตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี
ตรวจเรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์
ธกส. สาขา กาญจนดิษฐ์
ออมสินสาขากาญจดิษฐ์
ธกส. สาขาคีรีรัฐนิคม
ออมสิน สาขาเคียนซา
ออมสิน สาขาไชยา
สํานักงานอัยการ ภาค 8
ธกส.สาขาย่อยบ้านใน

-69การประชาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
ธกส.สาขาท่าฉาง
ออมสิน สาขาท่าชนะ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา อ.บ้านนาสาร
ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้
ออมสิน สาขาพระแสง
ออมสิน สาขาพระแสง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย สาขาโคลิเซี่ยม
การประปาส่วยภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี
ธ.ก.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาค
สํานักทางหลวงชนบทที่ 11
การไฟฟ้าส่วนนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย
ธกส. สาขาเวียงสระ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ

การประชาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
ออมสิน สาขาท่าฉาง
ธกส.สาขาบ้านนาสาร
ออมสิน สาขาบ้านนาสาร
ธกส.สาขาพระแสง
ที่ดิน สาขาพระแสง
ออมสิน สาขาพุนพิน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดใหม่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดใหม่
สํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
สํานักอํานวยการ ประจําศาล
บจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่
ธกส. สาขาเวียงสระ

บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด :
กสท. ทุ่งสง
โตโยต้านครศรีธรรมราช
บลเวบ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
วิทยาโฮลดิ้ง จํากัด
คุ้มเสือตระการ จํากัด
ดาวไวนิล สติ๊กเกอร์
โรงพิมพ์เมืองคนดี
สํานักงานบัญชีพยอมและเพื่อน
ร้านเก-สร ดอกไม้
เจ.จอร์น โฆษณา
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
ร้าน พีเจ กราฟฟิก
ร้าน ที.พี
ร้านไชยนาเคนทร์
ร้าน ที.พี ดีไซน์
ร้านตํานานพลังมงคลแกลลอรี่

โตโยต้า จํากัด สาขาสิชล
เอสพีโอ อะโกร อิน ดัสตรีย์
บลเวบ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
สฤษดิ์การบัญชี จํากัด
อัลลายด์เพรส จํากัด
ร้านเส้นสีกราฟฟิก
สํานักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ห้างหุ้นส่วนจํากัดสุราษฏร์
ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา
ร้าน 47 ไวนิล & สติ๊กเกอร์
ร้าน ทีพี ซีร็อค
ร้าน คัลเลอร์สกรีน
หจก.เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป
ปลาวาฬทราย สตูดิโอ
ร้าน งานศิลป์
ร้านจูสปอร์ต

-70บริษัท บ้างส้องพาราวู๊ด จํากัด
ร้าน Bophut Art Gallery
โตโยต้า จํากัด สาขาท่าทองใหม่
ศูนย์สโรรักษ์ สาขากาญจนดิษฐ์
บ้านดอนปิยะกลการ สาขาชัยบุรี
ร้านทูคอม
แพภูตะวัน
ท่าชนะการพิมพ์
ร้าน 29 กุมภา
บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์ จํากัด
ร้านกรีนคอมพริ้นติ้ง
ซีเชลล์ รีสอร์ท
คุ้กกี้ สลัดรีสอร์ท
บริษัท หาดทิพย์ จํากัด
บริษัท หาดทิพย์สาขาพุนพิน
บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จํากัด
ร้านกําปั่น
ร้าน pizz company เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
คอฟฟี่โซน-บ้านคุณเฮง
ร้านขวัญดาวพลาวเวอร์
ร้านเจ้าคุณ Chaokhun print & Design
เจ.จอร์นโฆษณา
บริษัท ไอที อัพเดท จํากัด
ร้านโดมอนวิวาห์
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
ร้านที.คอม อินเตอร์เทรด
บจก.เซาเทิร์น ไอที
บริษัท เพอร์ฟอแม็ก เทรดดิ้ง
บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บมจ.นําสินประกันภัย
บจก.เอส.เอ็ม.ที อิเลคโทรนิคส์
บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2005) จํากัด
ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร้านลัดดาวรรณ ฟุตแวร์
บริษัท เซนทรัลแฟมมิลี่มาร์ท จํากัด
ร้าน โปรช็อปขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ
บริษัท ซีพีออลล์ สาขา แสงเพชร
บจก.ริโก้ เซอวิเซส (ประเทศไทย)

ร้าน New Gallery
ร้าน Imagine Gallcry
7-ELEVEN สาขาท่าทองใหม่
กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม จํากัด
ร้านเพชรพนมรุ้ง
บริษัท ส่งเสริม รุ่งเรืองจํากัด
หจก.บอสมอเตอร์เซอร์วิส
บริษัท advice บ้านนาสาร
บริษัท เซาท์เทิร์น 88 จํากัด
โรงพิมพ์จํารัสการพิมพ์
โรงแรมบันดาลัย
โรงแรมบ้านบุษบา
ร้านแก้วดอกไม้
ภาคกระจายสินค้าที่ 4
บริษัท นภาพรรณ
บริษัทเกษตรโปรมาร์เก็ตติ้ง
โอเพ่นอาร์ต ดีไซน์ สตูดิโอ
Mouth 2 Mouth
ร้านเกรสแอนด์กรอยเวดดิ้ง
ร้านดอกไม้วันดีดี
ร้าน Hair Wedding Studio
ร้าน PS Gaphic
ร้านอินเลิฟเวดดิ้ง
ร้าน ป้ายทะเบียนกันน้ํา
บริษัทเดอะเวิร์ด จํากัด
บจก.ไบออสคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เพรส
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ร้านเจ้าคุณกราฟฟิก
บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด
บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จํากัด
บริษัทหลิมกุล(2011)จํากัด
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า
แฟมิลี่มาร์ท สาขาชนเกษม 21
ร้าน Bona Coffee
บริษัทซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)
แฟมมิลี่มาร์ท สาขา เพลินเพชร
บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่ มาร์ท จํากัด
สํานักงานกฎหมายเฟรนด์ กรุ๊ป
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ร้าน MLED
บริษัท บุญนําพาธนาโชค จํากัด
ร้านพิซซ่า ฮัท สาขาโคลิเซี่ยมสุราษฎร์ธานี
บริษัท พันทิพย์ จํากัด
บริษัท บีเอส พีเค ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
บริษัท เกร็ดแก้ว จํากัด
บริษัท ซีพีออลย์ จํากัด
บริษัท ทิพย์ธานี จํากัด
ร้านบ้านคุณเฮง
สไมล์เบเกอรี่
ร้านสไปซ์คอม
สํานักพิมพ์อักษรสยาม
บริษัท ทรีพลัสอิงค์ จํากัด
DT Computer 2008
บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท สยาม พี.พี.ซี ออโตเมชั่น
บริษัทคิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ป จํากัด
สํานักกฎหมายธุรกิจสุเมธ - วิทยา จํากัด
บริษัท สสุ จํากัด
บริษัท ไทย ออปโป้ จํากัด
ศูนย์สมุนไพรหมอเส็ง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529
บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ป จํากัด
สํานักงานพุทธชาดการบัญชี
บริษัท ธนาคอนกรีด (1902)
บริษัท มิตรแท้สุราษฎร์
ร้านคอมเซ็นเตอร์ เซอวิส
บริษัท บ้านแสงส่อง
หจก.สุราษฎร์ธานี ดิสทริมิวชั่น 2006

บริษัท เพชรศรีวิชัย จํากัด
ร้าน พิซซ่าฮัท สาขาโคลิเซี่ยม
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เบญจมาศ ควิวีน จํากัด
หจก.สุราษฎร์ผาทอง
สํานักงานสอบบัญชี พี ออดิท
ร้านพิมพ์ฟลาวเวอร์
ลัคกี้ภัตตาคาร
ร้านข้าวมันไก่มยุรี
ร้านอาหารซุ้มกระดังงา
บริษัท ไอเดียวันกรุ๊ป จํากัด
บริษัทบรรจงทรัพย์สุราษฏร์ธานี จํากัด
สํานักงานทนายความ ญ.ตุลยา
สถานี วิทยุ 101.25 EASY JAY
บริษัท อีซีไอทีคอร์เปอเรชั่น จํากัด
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป
บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จํากัด
บริษัท เอ็มเพ็ดอินเตอร์
บริษัท เอไอเอ จํากัด
บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จํากัด
ร้านทเวนตี้ช็อป
บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ป จํากัด
หจก.อินเตอร์เทค อีควิปเม้นท์
บริษัท ไพศาลเอ็มไพร์ จํากัด
บริษัท 981 ออดิต จํากัด
บริษัท ศรีไสวมอเตอร์เซลแอนด์เซอร์วิส
สํานักงานทนายความกมลพันธ์ เพ็ญ
บริษัท บีเอ็นเอส บ่อผุด จํากัด

โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท :
โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท
โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท
โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท
โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนสปา
ป่าตองเบเกอรี่ โฮเต็ล

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ท
โรงแรมมายาบุรี บูติค รีสอร์ท สมุย
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรม คอนราด เกาะสมุย
บริษัท ทีช รีสอร์ท จํากัด
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โรงแรม Milky Bay Resort
เบสท์เวสเทิร์นพะงันบุรี รีสอร์ท
โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท
บ.วังใต้ จํากัด
โรงแรมเดอะวัน สุราษฎร์ธานี
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี
โรงแรมร้อยเกาะ
โรงแรม บ้านท้องทราย
บริษัท ประสานอรพิน จํากัด
โรงแรม the sunser beach
โรงแรม อนันตรา ลาวานา รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมบัญดารารีสอร์ทแอนด์สปา

ครัวชาวบ้าน
โรงแรมเบลมอน นภสร เกาะสมุย
โรงแรมอิมเพียน่า รีสอร์ท
โรงแรม บุณฑรี
โรงแรมอารยาบุรี บูติค รีสอร์ทเกาะสมุย
โรงแรมคอนลาด เกาะสมุย
โรงแรม อัครินทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท
อินเตอร์คอนติเนนตัลสมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท
โรงแรมบานานา แฟนซี รีสอร์ท
บริษัท สมุย พาราไดซ์ รีสอร์ท จํากัด
โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา สมุย
บริษัท บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10 มิถนุ ายน 2558

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจําปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์
ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลขมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ประเภทลูกเสือ ระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ R-Style Dancing 2015 ในงาน “สัปดาห์
ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ: Gift Festival 2015” ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณริม
คลองผดุงกรุงเกษม สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลักน้ําแข็งจาก
หิมะนานาชาติ ประจําปี 2558 ณ เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1- 8
มกราคม 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับโล่เกียรติคุณ กองลูกเสือหญิงดีเด่น และกิจกรรมทัศนศึกษา
ดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 1 – 7
มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผ่านการประเมินสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้ ได้ระดับ ดีเด่น 5 ดาว มีคะแนน
รวม 96.59 คะแนน ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ผลงานดีเด่นครู และนักเรียนนักศึกษา ประจําปี 2557
นางเนาวรั ตน์ รั ต นพั น ธ์ ผู้ อํานวยการวิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ ธ านี ได้ผ่านการพัฒ นาตาม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2558 โดยสํานักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผู้บริหาร) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2556
และประจําปีการศึกษา 2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายพฤติ พงษ์ วงศ์ วรรณา ได้ รั บรางวัล “ครูดีเด่นเชิงประจักษ์”ประจําปี 2557 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพย์ธํารง นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง นางชนันณัตถ์ สมิงชัย นางปัญจวรรณ
อ่อนหวาน นางรังสิมา บุญมีชัย นางวราภรณ์ เยาว์แสง นางสาวโศจิกานต ปานดี และ นางสาวอรุณ
วรรณ พันธ์ครุฑ ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี
พ.ศ. 2557
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557 ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังต่อไปนี้
1) นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2) นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(ภาษาอังกฤษ)
3) นางจารุวรรณ อมรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวาสนา วิเชียร ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม หมากล้อมหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” วันที่ 1 – 7 กันยายน 2557 จ.สุพรรณบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ ได้รับเกียรติบัตรครูควบคุมลูกเสือวิสามัญ การแข่งขันทักษะทาง
ลูกเสือระเบียบแถว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลกิจกรรมการแข่งทักษะลูกเสือ (การ
สร้างปืนโรมัน)ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญระดับชาติอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 1
– 7 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวสุนิสา ชัยฤทธิ์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิกใน
การแข่งขัน ASEAN Skills 2014 ในการแข่งขัน ASEAN Skills 2014
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สิริกิต อรัญญะ นางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ และนางสาวสุกัลยา ชูแก้ว ปวช. 2 การท่องเที่ยว ครูผู้
ควบคุม คือ นางนริศรา ปทะวานิช ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจํ า ปี 2557 ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทอง ระดับ ปวส. “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ําสาหร่ายผมนาง” โดยใช้ สตีวิออลไกลไคไซด์
เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล” ได้แก่ นางสาวกรวีร์ ลาชโรจน์ นางสาวพรกมล ฤทธิกุล และ
นางสาวลลิดา จารุปกรณ์ ปวส.2/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวยุ
ภาวรรณ ใสดํา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจําปี 2557 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทอง ระดับ ปวช. “การพัฒนาเส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง” ได้แก่ นางสาวรุ่ง
สิริกิต อรัญญะ นางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ และนางสาวสุกัลยา ชูแก้ว ปวช. 2 การท่องเที่ยว ครูผู้
ควบคุม คือ นางนริศรา ปทะวานิช ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจํ าปี 2557 ระดั บภาคใต้ วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ วิ ทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญเงิน ระดับ ปวส. “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ําสาหร่ายผมนาง” โดยใช้สตีวิออลไกลไคไซด์
เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล” ได้แก่ นางสาวกรวีร์ ลาชโรจน์ นางสาวพรกมล ฤทธิกุล และ
นางสาวลลิดา จารุปกรณ์ ปวส.2/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวยุ
ภาวรรณ ใสดํา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจําปี 2557 ระดับ
ภาคใต้ วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชยอันดับ 1 เมนู ข้าวผัดพะแนงปลา และ ชีสเค้กข้าวกล้อง เมนู ข้าวผัดพะแนงปลา และ
ชีสเค้กข้าวกล้อง ในการแข่งขันการทําอาหารจานหลักและอาหารจานหวานจากข้าวกล้องเบอร์ 5 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
รางวัลชนะเลิศ ประเภท อาหารพื้นเมืองจานเดียว เมนู4 เซียนแดนใต้ ได้แก่ นายณัฐพล สุกใส และ
นางสาวขวัญยุภา มากแก้ว ปวส.2 แผนกโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาว
ศุภนา เฉลิมพงศ์ ในการประกวดอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ระดับภาค ณ ห้างเซนทรัล พลาซ่า สุ
ราษฎร์ธานี โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
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รางวัลชนะเลิศ เมนูเงาะสอดไส้ไรซ์เบอร์รี่ ได้แก่ นายอักษรชัย ศรีสุข และ นางสาวพรกมล ฤทธิกุล
ปวส.2 แผนกโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู้ควบคุม คือ นางชนันณั ตถ์ สมิงชั ยในการ
ประกวดอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ระดับภาค ณ ห้างเซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยมูลนิธิเพื่อน
พึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วันที่ 25
กรกฎาคม 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมนูผักริมรั้ว ได้แก่ นางสาวนิศาชล วรเมธี และ นางสาวนันฐานิกา
จันทร์เพ็ง ปวช.3 แผนกอาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์ ในการ
ประกวดอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ระดับภาค ณ ห้างเซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยมูลนิธิเพื่อน
พึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วันที่ 25
กรกฎาคม 2557
รางวัลเหรียญเงิน (Thai star packaging award 2014 และ Certificate Asia Star) ได้แก่นางสาว
วาสิฐี เชิงสมอ นางสาวกฤติยา ชะนา นางสาวปาลิตา ทองหวาน และ นางสาวชีวรัตน์ งามลํายอง ครู
ผู้ควบคุม นางชนันญา สุวรรณวงศ์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่26 ระดับภาค
ได้แก่ นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ และนางสาวฐนิชา พูลสุข ครูผู้ควบคุมนางชนัญญา สุวรรณวงศ์ และ
นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
11 สุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่26 ระดับภาค
ได้แก่ นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ และนางสาวฐนิชา พูลสุข ครูผู้ควบคุมนางชนัญญา สุวรรณวงศ์ และ
นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
11 สุราษฎร์ธานี
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ครั้งที่25
ได้แก่ นางสาวรุ่งสิริกิต อรัญญะ นางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ และนางสาวสุกัลยา ชูแก้ว ปวช. 2 การ
ท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นางนริศรา ปทะวานิช ในการประกวดวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจําปี 2557 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โครงการเรื่อง "การพัฒนาคุกกี้เนยสดเสริมผักโขม ได้แก่ นายภัทรนันท์ มุสิก
วงศ์ นางสาวนิศาชล วรเมธี และ นางสาวเบญจพร ระบายศรี ครูที่ปรึกษาโครงการ นางมาลี ว่อง
เกษฎา และ นางสาวสุภาวดี เสมอภาศ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 “น้ํายาอเนกประสงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ได้แก่ นางสาวกวิสรา สามเคี้ยม นางสาวไพจิตร ชุมนุมพันธ์ และนางสาววิมล
วรรณ นะเจ๊ะ ปวส.1/1 การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ นางจริยา มณีโรจน์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี วั น ที่ 27 – 28 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 “เจลขจัดคราบเฉพาะจุดจากมะละกอ”ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ได้แก่ นางสาวณัทฐิกา จันทร์อุดม นางสาวทัดดาว และสง่า นางสาวสุธาสินี
โคตรสา นางสาววิลาวัลย์ วงศ์วรรณ นางสาวอัชริกา แซ๋ลี้ ปวช.3/1 การโรงแรม นายทรงศักดิ์ มี
ชํานาญ ปวช.2/1 การโรงแรม และนางสาวสุภาพิชญ์ นวลคล้าย ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ครูผู้ควบคุม คือ นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง นางสาวโศกานต ปานดี นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
และนางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ “เส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง”ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ นางสาวสุกัลยา ชูแก้ว นางสาวรุ่งสิริกิต อรัญญะ และนางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ ปวช.2 การ
ท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือนางนริศรา ปทะวานิช นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ นายศุภกิจ ภูวรกิจ
และนางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

-79รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ปาล์มฟอกซ์เทลล์ลอยแก้ว” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ นางสาวขวัญกมล วงศ์เจริญ นางสาววิภาวี คงบรรจง นางสาวเพชรรัตน์ คําปา ปวช.2/1 การ
โรงแรม นางสาวอนิศรา ตันจรูญ และนางสาวนราพรรณ คงทอง ปวส.1/1 บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ครูผู้ควบคุม คือ ครูวราภรณ์ เยาว์แสง นางปัญจวรณณ อ่อนหวาน และนางเกษศิรินทร์
จันทร์ส่งแสง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่
27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “คุกกี้เนยสดเสริมผักโขม” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ไชยเสนา นายภัทรนันท์ มุกสิกวงศ์ นางสาวนิศาชล วรเมธี นายศุภณัฐ นฤป
เบญจพล นางสาวเบญจพร ระบายศรี นางสาวช่อผกา ฮั้นฉียง และนางสาวจิราวรรณ ช่วยศรี ปวช.
3/2 อาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม คือ นางมาลี ว่องเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ “คันธราราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก” ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลปิ์
ได้แก่ นางสาวปาลิตา ทองหวาน นางสาวธัญวรัตน์ งามลํายอง นางสาวถวัลหทัย แสงงิ้ว ปวส.2/1
คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต นายพีระพงษ์ จันทร์อยู่ ปวส.1/1 การจัดการทั่วไป นายกมล โกษ์ชูชื่น
ปวส.1/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ และนายอภิธาร เที่ยวแสวง ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์
กราฟิกอาร์ต ครูผู้ควบคุม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวนาขวัญ
จันทร์จํารัส นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์ และนายศุภกิจ ภูวรกิจ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “โคมไฟไหมพุมเรียง”ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ได้แก่ นางสาวชนิสรา สองเมือง นางสาวดาริกา อักษรไชย นางสาวกมลพรรณ ชํานาญกิจ นางสาว
แพรวนภา ศรีศักดิ์ นางสาว ภัทราวดี นิยะกิจ นางสาวภารดี ชูเกื้อ นางสาววันวิสา แสงจํานง
นางสาวสุภาวดี ใจตรง นางสาวเสาวลักษณ์ นาคกร และนางสาวพรกนก แก้วปาน ปวส.1/1 ธุรกิจ
งานประดิษฐ์ ครูผู้ควบคุม คือ นางธนภร ฤทธิเกษม นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ นางนริศรา ปทะ
วานิช นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ และนางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํากิจ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี วั น ที่ 27 – 28 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 “มวยไชยาที่ ร ะลึ ก จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ” ประเภทที่ 9 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ได้แก่ นางสาวอัญชนา ปาลคะเซนทร์ นางสาวอัษนีย์ จันทร์เต็ม นางสาว
ศันสนีย์ นาคประสงค์ นางสาวขวัญชนก ย่องแก้ว นายชวน พัฒน์ทวี ปวช1/1 วิจิตรศิลป์ นางสาว
กิตติยา ชะนา และนางสาววังสิฎฐี เชิงสมอ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม คือ นายพฤติ
พงศ์ วงศ์วรรณา และนางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ “ระบบการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบจําลองสถานการณ์ การใช้คอนโทรล
เท็กซ์บ็อกซ์”ประเภทที่ 10 นวัตกรรมซอฟแวร์ Software Innovation ได้แก่ นายพิพัฒน์พณ ศรี

-80สุวรรณ ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ นายโสภนัส แซ่ฝ้า และนายรัฐพงศ์ จันทร์ทวงศ์ ปวส.1/1
การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวนฤมล โสภา และนายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “สื่อนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ” ประเภทที่
10 นวัตกรรมซอฟแวร์ Software Innovation ได้แก่ นายวิทยา มณีน้อย นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ
และนางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน์ ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวจีรวรรณ
ศรีวิลัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27–28
พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง” ด้านองค์ความรู้ การประกวด
การนําเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่นางสาวเกษวดี รุ่งเรือง ปวช.2
การท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นายศุภกิจ ภูวรกิจ และนางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 “คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก”ด้านองค์ความรู้ การประกวดการ
นําเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่นายอภิธาร เที่ยวแสวง และนางสาว
จุฬาลักษณ์ สุขเกษม ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม คือ นายศุภกิจ ภูวรกิจ และนางสาว
มลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่หญิง ได้แก่ นางสาวนิรชา ขาวดํา ปวส.1/2 การบัญชี และนางสาววิยะดา
พันธุ ปวส.2/1 การบัญชี ในการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่13 (V-GO XIII) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา ร่วมกับ สมาคมหมากล้อ มแห่ งประเทศไทย ระหว่ า งวั นที่ 2 - 3
ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม ได้แก่ นายวทัญญู โพธิรักษ์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก และนางสาว
ศิวพร มะยะเฉียว ปวส.1/2 การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ ครูวาสนา วิเชียร ในการแข่งขันหมากล้อม
อาชีวศึกษา ครั้งที่13 (V-GO XIII) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมหมาก
ล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร
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รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ นางสาวพลอยไพลิ น เพชรแก้ ว การบั ญ ชี
นางสาวพนิ ดา ชุม เศี ยร และ นางสาวโสภิดา ภิ บาลแทน ปวช.3/2 การบั ญ ชี ครู ผู้ ค วบคุ ม คื อ
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา และนายสมโชค ราชบุรี ในการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ครั้งที่
7 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป์
นางสาวฉัตรฑริกา อุ่มอาสา ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาวณัฐวรรณ ผอมทอง ปวช.3/3 การบัญชี
ครูผู้ค วบคุม คือ นางสาวนารี รั ตน์ อู้ส กุล วั ฒนา และนายสมโชค ราชบุรี ในการแข่ งขั นทัก ษะ
ทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 7 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ นางสาวสุพรรษา รักนาควน นางสาวอรทัย
รุ่งสว่าง ปวส.2/2 การบัญ ชี และนางสาวบุ ษรา คําจัน ทร์ ปวส.2/3 การบัญ ชี ครูผู้ควบคุม คือ
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา และนายสมโชค ราชบุรี ในการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ครั้งที่
7 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ นางสาวอุดมลักษณ์ เกตุแดง
ปวส.2/1 การบัญชี นางสาวธนภรณ์ ณะจันทร์ ปวส.2/2 การบัญชี และนางสาววรรณิภา แดง
เสนาะ ปวส.2/3 การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา และนายสมโชค ราชบุรี
ในการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 7 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย “น้ํายาอเนกประสงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม”ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ได้แก่ นางสาวกวิสรา สามเคี้ยม นางสาวไพจิตร ชุมนุมพันธ์ และนางสาววิมลวรรณ
นะเจ๊ะ ปวส.1/1 การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ นางจริยา มณีโรจน์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “เจลขจัดคราบเฉพาะจุดจากมะละกอ”ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวณัทฐิกา จันทร์อุดม นางสาวทัดดาว และสง่า นางสาวสุธาสินี โคตร
สา นางสาววิลาวัล ย์ วงศ์ วรรณ นางสาวอัชริกา แซ๋ลี้ ปวช.3/1 การโรงแรม นายทรงศักดิ์ มี
ชํานาญ ปวช.2/1 การโรงแรม และนางสาวสุภาพิชญ์ นวลคล้าย ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ครูผู้ควบคุม คือ นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง นางสาวโศกานต ปานดี นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
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11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 เหรี ย ญเงิ น “เส้ น หมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป จากสาหร่ า ยผมนาง”ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นางสาวสุกัลยา ชูแก้ว นางสาวรุ่งสิริกิต อรัญญะ และนางสาว
จุฑามาศ ภิรมย์ ปวช.2 การท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นางนริศรา ปทะวานิช นางสาวสุภาวดี
เสมอมาศ นายศุภกิจ ภูวรกิจ และนางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “ปาล์มฟอกซ์เทลล์ลอยแก้ว”ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นางสาว
ขวัญกมล วงศ์เจริญ นางสาววิภาวี คงบรรจง นางสาวเพชรรัตน์ คําปา ปวช.2/1 การโรงแรม
นางสาวอนิศรา ตันจรูญ และนางสาวนราพรรณ คงทอง ปวส.1/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ครูผู้
ควบคุม คือ นางวราภรณ์ เยาว์แสง นางปัญจวรณณ อ่อนหวาน และนางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
ในการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาคใต้ วั น ที่ 11 – 14 ธั น วาคม 2557 ณ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “ผลิตภัณฑ์แป้งแพนเค้ก ผสมผงมันเทศสีม่วง”ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้แก่ นายอรรถพล ช่วยแก้ว นางสาวสิตานันท์ มีทับ นางสาวมัทนียา สังข์คร ปวส.2/1
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ นางสาวณฐิตา แพรกปาน นางสาววรกร น้อยทวนลม นางสาว
วรรณพรรธด์ พรหมฤทธิ์ ปวช.1/3 อาหารและโภชนาการ นายออมสิน ศรีสวัสดิ์ นายคามิน ศรี
หมอก และนางสาวทรายแก้ว คงวุฒิปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม คือ นายณัฐวุฒิ
พึ่งกุศล นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ นางมาลี ว่องเกษฎา นางนริศรา ปทะวานิช และนางสาวโสภา
อัยสุวรรณ์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “ชุดเครื่องต้มใบชะมวงอบแห้ง” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นาย
วีรพล จันรอด นางสาวชุติมา ทาบสุวรรณ์ นางสาวณัฎฐา ประดับ นางสาวปิยนาถ ลิ้มสุวรรณ
และนางสาว สุรัตนา ธรปราณี ปวส.1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาว
สุภาวดี เสมอมาศ นางมาลี ว่องเกษฎา นางนริศรา ปทะวานิช นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา และนาง
จริยาท ประดิษฐทรัพย์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14
ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “คุกกี้เนยสดเสริมผักโขม” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นายอดิ
ศักดิ์ ไชยเสนา นายภัท รนันท์ มุกสิกวงศ์ นางสาวนิศาชล วรเมธี นายศุภณัฐ นฤปเบญจพล
นางสาวเบญจพร ระบายศรี นางสาวช่อผกา ฮั้นฉียง และนางสาวจิราวรรณ ช่วยศรี ปวช.3/2
อาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม คือนางมาลี ว่องเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ นางสาว
เพ็ญพร พันธุนะ และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้
วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ได้แก่ นางสาวปาลิ
ตา ทองหวาน นางสาวธัญวรัตน์ งามลํายอง นางสาวถวัลหทัย แสงงิ้ว ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ก
ราฟิ คอาร์ต นายพีระพงษ์ จัน ทร์ อยู่ ปวส.1/1 การจั ดการทั่วไป นายกมล โกษ์ ชูชื่น ปวส.1/1
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ครูผู้ควบคุม คือนางชนัญญา สุวรรณวงศ์ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส นาย
โสพล บุญศรีสวัสดิ์ และนายศุภกิจ ภูวรกิจ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้
วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “มวยไชยาที่ระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี”ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์
ได้แก่ นางสาวอัญชนา ปาลคะเซนทร์ นางสาวอัษนีย์ จันทร์เต็ม นางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์
นางสาวขวัญชนก ย่องแก้ว นายชวน พัฒน์ทวี ปวช1/1 วิจิตรศิลป์ นางสาวกิตติยา ชะนา และ
นางสาววังสิฎฐี เชิงสมอ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิค ครูผู้ควบคุม คือ นายพฤติพงศื วงศ์วรรณา
และนางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 –
14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “โคมไฟไหมพุมเรียง” ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ได้แก่
นางสาวชนิสรา สองเมือง นางสาวดาริกา อักษรไชย นางสาวกมลพรรณ ชํานาญกิจ นางสาวแพรว
นภา ศรีศักดิ์ นางสาว ภัทราวดี นิยะกิจ นางสาวภารดี ชูเกื้อ นางสาววันวิสา แสงจํานง นางสาว
สุภาวดี ใจตรง นางสาวเสาวลักษณ์ นาคกร และนางสาวพรกนก แก้วปาน ปวส.1/1 ธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ ครูผู้ควบคุม คือ นางธนภร ฤทธิเกษม นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ นางนริศรา ปทะวา
นิช นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ และนางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ําในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “สื่อนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ”ประเภทที่ 10 นวัตกรรม
ซอฟแวร์ Software Innovation ได้แก่ นายวิทยา มณีน้อย นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ และนางสาว
อังคณา สุวรรณพัฒน์ ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย ใน
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาคใต้ วั น ที่ 11 – 14 ธั น วาคม 2557 ณ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “ระบบการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบจําลองสถานการณ์ การใช้คอนโทรล
เท็กซ์บ็อกซ์” ประเภทที่ 10 นวัตกรรมซอฟแวร์ Software Innovation ได้แก่ นายพิพัฒน์พณ ศรี
สุวรรณ ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ นายดสภนัส แซ่ฝ้า และนายรัฐพงศ์ จันทร์ทวงศ์ ปวส.1/1
การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวนฤมล โสภา และนายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย “เส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง”ด้านองค์ความรู้ การประกวดการนําเสนอสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวเกษวดี รุ่งเรือง ปวช.2 การท่องเที่ยว ครู
ผู้ควบคุม คือ นายศุภกิจ ภูวรกิจ และนายมลทิพย์ เค้ายวนผึ้งในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “เส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง” ได้แก่ นางสาวสุกัลยา ชูแก้ว
นางสาวรุ่งสิริกิต อรัญญะ และนางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ ปวช.2 การท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นาง
นริศรา ปทะวานิช นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ นายศุภกิจ ภูวรกิจ และนางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง
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สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Mcc hall เดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก” ได้แก่ นางสาวปาลิตา ทองหวาน
นางสาวธัญวรัตน์ งามลํายอง นางสาวถวัลหทัย แสงงิ้ว ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต นาย
พีระพงษ์ จันทร์อยู่ ปวส.1/1 การจัดการทั่วไป นายกมล โกษ์ชูชื่น ปวส.1/1 โภชนาการและอาหาร
เพื่ อสุ ขภาพ และนายอภิ ธาร เที่ ยวแสวง ปวช.1/2 คอมพิ วเตอร์กราฟิก อาร์ ต ครูผู้ควบคุ ม คื อ
นางสาวชนัญญา สุวรรณวงศ์ นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส นายโสพล บุญ
ศรีสวัสดิ์ และนายศุภกิจ ภูวรกิจ ในประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี
การศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์
2558 ณ Mcc hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นายโสภณัส แซ่ฝ้า ชั้น ปวส.1 สาขาการพัฒนาเว็บเพจ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจําปี 2558 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ ครูที่ปรึกษา คือ นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร หญิง ได้แก่นางสาวนรกมล พรหมจันทร์
ปวช.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร หญิง ได้แก่ นางสาวสุธาสิณี รัตน์ไพบูลย์ ปวช. 3 การ
ออกแบบ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่ง 400 เมตร หญิง ได้แก่ นางสาวสุธาสิณี รัตน์ไพบูลย์ ปวช. 3 การ
ออกแบบ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งข้ามรั่ว 100 เมตร หญิง ได้แก่ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ปวส.1
การตลาด นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวณัฎฐกา อินทร์แก้ว
ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ และนางสาวสุธาสิณี รัตน์ไพบูลย์ ปวช. 3 การออกแบบ
รางวั ลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จั นทนานนท์ ปวส.1
การตลาด นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวณัฎฐกา อินทร์แก้ว ปวช.
1/1 อาหารและโภชนาการ และนางสาวสุธาสิณี รัตน์ไพบูลย์ ปวช. 3 การออกแบบ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งผลัดต่างระยะหญิง ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ปวส.1การตลาด
นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวณัฎฐกา อินทร์แก้ว ปวช.1/1
อาหารและโภชนาการ และนางสาวสุธาสิณี รัตน์ไพบูลย์ ปวช. 3 การออกแบบ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเดิน 3000 เมตรหญิง ได้แก่ นางสาวศุภัสรา อินทะสะระ ปวช.3 การขาย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเขย่งก้าวกระโดดหญิง ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ สว่างแสง ปวช. 3 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตรหญิง ได้แก่ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก
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ปวช.3/4 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงินกระโดดไกลหญิง ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ อบรม ปวส.1
การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองแดงวิ่ง 400 เมตร หญิง ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์
ปวส.1การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองแดงวิ่ง 800 เมตรหญิง ได้แก่ นางสาวศุภัสรา อินทะสะระ
ปวช.3/3 การขาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองแดงกระโดดไกล ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ สว่างแสง ปวช.3/4
การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองแดงเขย่งเท้ากระโดด ได้แก่ นางสาวอภัสรา เพชรรัตน์ ปวช.
1/2 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองแดงเขย่งเท้ากระโดด ได้แก่ นางสาวอภัสรา เพชรรัตน์ ปวช.
1/2 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองหมากล้อม คู่หญิง ได้แก่ นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1/1 การ
บัญชี และนางสาวนริชา ขาวดํา ปวส.1/2 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองหมากล้อม คู่ผสม ได้แก่ นายวทัญญู โพธิรักษ์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์
กราฟิก และนางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวส.1/2 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงินหมากล้อม คู่ชาย ได้แก่ นายภานุรัตน์ จําแลงนคร ปวส. 2/2
การโรงแรม และนายคณิศร สาแช ปวช.3/3 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงินหมากล้อม ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก วิโรจน์ ปวส.2/1
การบัญชี นางสาวสุภาณี หมื่นใจ ปวช.3/3 การบัญชี และนางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ ปวช.1 ธุรกิจ
ดอกไม้และงานประดิษฐ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทองแดงหมากล้อม ทีมชาย ได้แก่ นายธนากร เมืองน้อย ปวช.1
อาหารและโภชนาการ นายวรปรัชญ์ คุณสนอง และนายณัฐพงค์ ปิยะกาญจน์ ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์
ธุรกิ จในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ 12 “ชุมพรเกมส์ ” วันที่ 28 กรกฎาคม – 3
สิงหาคม 2557 จ.ชุมพร
รางวัลเหรียญทอง ระดับ ปวช. “การพัฒนาเส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง” ได้แก่ นางสาวรุ่ง
สิริกิต อรัญญะ นางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ และนางสาวสุกัลยา ชูแก้ว ปวช. 2 การท่องเที่ยว ครูผู้
ควบคุม คือ นางนริศรา ปทะวานิช ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจําปี 2557 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่หญิง กีฬาหมากล้อม ได้แก่ นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.2/1 การบัญชี และ
นางสาวนริชา ขาวดํา ปวส.1/2 การบัญชี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม กีฬาหมากล้อม ได้แก่ นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวส.1/2 การบัญชี
และนายวทัญญู โพธิรักษ์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
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วิษา หมื่นหาญ ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์
กราฟิก นางสาววรรณวิษา หม่นหาญ ปวช.1 การโรงแรม (ทวิภาคี) นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์
ปวช.3 การออกแบบ และนางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ปวส.1 การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 4 X 400 เมตร หญิง ได้แก่ นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ปวส.1 การตลาด
นางสาวศุภัสรา อินทะสะระ ปวช.3/3 การขาย นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์
กราฟิก นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์ ปวช.3 การออกแบบ นางสาววันวิสา แซ่ตั้ง และนางสาวณัฐฐิ
กา อินทร์แก้ว ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอล
หญิ ง โดยเข้ า ร่ ว มกั บ ที ม อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ระนอง ได้ แ ก่ นางสาวธั ญ วรั ต น์ งามลํ า ยอง ปวส.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวนพเกศ พันธุ์วิชาติกุล ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก และนางสาวสุปิญ
ชาน์ ศรีเปารยะ ปวช.3 การโรงแรม Mini Ep
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ได้แก่ นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 วิ่ ง 200 เมตร หญิ ง ได้ แ ก่ นางสาวนรกมล พรหมจั น ทร์ ปวช.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัดต่างระดับเมดเลย์ (100, 200, 300, 400 เมตร) หญิง ได้แก่
นางสาวรัชนีย์ จันทนานนท์ ปวส.1 การตลาด นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย์ ปวช.3 การออกแบบ
นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาววันวิสา แซ่ตั้ง นางสาวณัฐฐิกา
อินทร์แก้ว ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ และนางสาวชไมพร เมฆมณี ปวช.1/1 เลขานุการ การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์”
วันที่ 1 – 7 กันยายน 2557
จ.สุพรรณบุรี
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 หมากล้ อ ม ประเภทที ม ชาย ได้ แ ก่ นายวทั ญ ญู โพธิ รั ก ษ์ ปวช.3
คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมากล้อม ประเภททีมหญิง ได้แก่ นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.2/1 การ
บัญชี และนางสาวนริชา ขาวดํา ปวส.1/2 การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 หมากล้อม ประเภทคู่ผสม ได้แก่ นางสาวศิสพร มะยะเฉียว ปวส.1/2 การ
บัญชี และนายวทัญญู โพธิรักษ์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
รางวัลชนะเลิศ เพลงสากลชาย ได้แก่ นายปริญญา เนตรพุกกณะ ปวส.2 การพัฒนา เว็บเพจ ครูผู้
ควบคุม คือ นายธนาวุฒิ กล้าเวช
รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch Dancer ไทยลูกทุ่งและพิธีกร ได้แก่ นางสาวกมลชนก พูล
ทรัพย์ ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวพิมพ์ชนก วิโรจน์ ปวส.2/1 การบัญชี นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ์ ปวส.
1/2 การพัฒนาเว็บเพจ นางสาวชุติมา โชติกุญชร นายอัศนี โมทย์จันทร์ ปวช.3/2 การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว์ ปวช.3/1 คหกรรมการผลิต นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.
2/2 อาหารและโภชนาการ นางสาววิกานดา อนุกูล นางสาววริษฐา สุขผล ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ นางสาวปิ ย รั ต น์ เซี่ ย งฉิ น ปวช.2 แฟชั่ น ดี ไ ซน์ นางสาวสุ ท ธิ ก านต์ เพชรแก้ ว ปวช.2
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ออกแบบ นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช.1 /1 คอมพิวเตอร์กราฟิก นายเมธา เปลี่ยนขํา และนาย
พิพัฒน์ มาตะคุ ปวช.1 การท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล แย้มศรี
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้แก่ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุ้ม
จันทร์ ปวส.1 การตลาดนางสาวเนตรนภา เหมทานนท์ ปวช.1/2 การตลาด นางสาว นันทภรณ์
สังข์น้อยปวส.1/1 การบัญชี และนางสาวณัตินี สิทธิกูล ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ
นางสาววรินทร จันทรชิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ The Marketing Challenge ได้แก่ นางสาวศศิธร รัตนวิโมกร์
นางสาวจุฑามาส ใจอ่อน นางสาวจันทรจิรา สุขรัตน์ และนางสาวศิริรัตน์ อะสิเอก ปวช.3/1 การขาย
ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ (ปวช.) ได้แก่ นาย
ธีรพันธ์ จันทร์ศีชั้น นางสาวจุฑารัตน์ แดงนาวา นางสาวอุษณี วิจุนัง ปวช.3/1 คหกรรมการผลิต
และนางสาวพิสุทธิ์ พูนพนัง ปวช.1 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ครูผู้ควบคุม คือ นางรังสิมา บุญมี
ชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นางสาวฐนิชา พูลสุข นางสาว
นันท์นภัส เจริญกุล ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า ได้แก่ นางสาวมินตรา นาแข็งฤทธิ์
นายสันติพงษ์ สงวนศิลป์ และนางสาวเจนจิรา พิชัยรัตน์ ปวช.3 ออกแบบเสื้อผ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส. ได้แก่
นางสาวเกศินี ผลทับทิม นางสาวขนิษฐา แก้วศรีจันทร์ และนางสาวประไพพิมพ์ ไทยประยูร ปวส.2
ธุรกิจเสื้อผ้า ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พูดสาธิตเน้นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้แก่ นางสาว
นัชชาวัลย์ สูนเงิน ปวช.1 การโรงแรม Mini EP ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึก สําหรับตกแต่งบ้าน (ปวส.) ได้แก่ นางสาว
สุภาวดี ใจตรง นางสาวเสาวลักษณ์ นาคกร และนางสาวพรกนก แก้วปาน ปวส.1 ธุรกิจงานประดิษฐ์
ครูผู้ควบคุม คือ นายธนภร ฤทธิเกษม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการวาดภาพสีน้ําหุ่นนิ่ง ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ช่วง ปวช.2
วิจิตรศิลป์ ครูผู้ควบคุม คือ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวโสภิดา ภิบาลแทน
นางสาวคัทลียา เย็นใจ ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาวฉัตรฑริกา อุ่มอาสา ปวช.3/3 การบัญชี ครูผู้
ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาวสิเรียม
จบสมัย นางสาวอุดมลักษณ์ เกตุแดง ปวส.2/1 การบัญชี และนางสาวธนภรณ์ ณะจันทร์ ปวส.2/2
การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ในงานมหกรรม
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ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 ปีการศึกษา 2557
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้แก่ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์
นางสาวมานิตา คุ้มจันทร์ ปวส.1 การตลาด นางสาวนันทภรณ์ สังข์น้อย ปวส.1/1 การบัญชี และ
นางสาวณัตินี สิทธิกูล ปวส.1/2การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip Synch ได้แก่ นางสาวกมลชนก พูลทรัพย์ ปวส.2/2 การบัญชี ครูผู้
ควบคุม คือ ครูจารุวรรณ อมรกุล ครูนฤมล แย้มศรี ครูอรอนงค์ แซ่ลิ่ม และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ทักษะ The marketing Challenge ได้แก่ นางสาวศิศิธร รัตนวิโมกข์
นางสาวจุฑามาศ ใจอ่อน นางสาวจันทร์จิรา สุขรัตน์ นางสาวศิริรัตน์ อะสิเอก ปวช.3/1 การขาย ครู
ผู้ควบคุม คือ นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Lip synch Dancer ไทยลูกทุ่งและพิธีกร ได้แก่ นายสิทธิ
เดช วิชัยดิษฐ์ นายวิทยา มณีน้อย ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวส.1/1
การบัญชี นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.3/2 การโรงแรม นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว์ ปวช.3/1 คหกรรม
การผลิต นายณัฐวัตร ปานวัน นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.2/2 อาหารและโภชนาการ นางสาว
สุทธิกานต์ เพชรแก้ว ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์
กราฟิก นายพิพัฒน์ มาตะคุ ปวช.1 การท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล
แย้มศรี นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุ ได้แก่ นายธีระพันธ์ จันทร์ศรีชั้น
นางสาวจุฑารัตน์ แดงนาวา นางสาวอุษณี วิจุนัง ปวช.3 คหกรรมการผลิก และนางสาว พิสุทธิ์ชนก
พูนพนัง ปวช.1 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ครูผู้ควบคุม คือ นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวโสภิด ภิบาลแทน นางสาว
คัทลียา เย็นใจ ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาวฉัตรฑริกา อุ่มอาสา ปวช.3/3 การบัญชีครูผู้ควบคุม
คือ นางวาสนา วิเชียร
รางวั ลรองชนะเลิศ อันดับ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดพิ ธีกร ได้แ ก่ นางสาวพิม พ์ชนก
วิโรจน์ ปวส2/1 การบัญชี และนายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ ปวส.2/1 การพัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม
คือ นางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล แย้มศรี นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดจินตลีลา ได้แก่ นายสิทธิเดช วิชัย
ดิษฐ์ นายวิทยา มณีน้อย ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวส.1/1 การ
บัญชี นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.3/2 การโรงแรม นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว์ ปวช.3/1 คหกรรมการ
ผลิต นายณัฐวัตร ปานวัน นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.2/2 อาหารและโภชนาการ นางสาวสุทธิ
กานต์ เพชรแก้ว ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์
กราฟิก นายพิพัฒน์ มาตะคุ ปวช.1 การท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล
แย้มศรี นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
รางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาว
เกศินี ผลทับทิม นางสาวขนิษฐา แก้วศรีจันทร์ และนางสาวประไพพิมพ์ ไทยประยูร ครูผู้ควบคุม คือ
นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
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ตรง นางสาวเสาวลักษณ์ นาคกร และนางสาวพรกนก แก้วปาน ปวส.2 ธุรกิจเสื้อผ้า ครูผู้ควบคุม
คือ นางธนภร ฤทธิเกษม
รางวัลชมเชย ทักษะการวาดภาพสีน้ําหุ่นนิ่ง ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ช่วง ปวช.2 วิจิตรศิลป์
ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส
รางวัลชมเชย ทักษะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นางสาวฐนิชา พูลสุข และนางสาวนันท์นภัส
เจริญกุล ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผคู้ วบคุม คือ นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส
รางวัลชมเชย ทักษะ 2d animation ได้แก่ นางสาวปลิตา ทองหวาน ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
และนางสาว ขวัญชนก จายอําพันธ์ ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.6) ครูผู้ควบคุม คือ ครูวรรณสิริ
รินทร์ธราศรี

ผลงานดีเด่น ระดับสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสําคัญ ดังต่อไปนี้
วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 มีการประกวดดังนี้
1) การอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวสุดารัตน์ ศรีวิลัย
ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวอินทิรา จันทร์เกิด ปวช.
3/1 การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวรุ่งนภา ขุนชิต ปวส.2/1 การบัญชี และ
นางสาวเอมรัตน์ ช่วยบํารุง ปวส.1 การจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวศุภรัตน์ ไทย
ฤทธิ์ ปวส.1 การจัดการทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวอัจฉราพร ทองเพชร ปวส.1
การตลาด รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววราภรณ์ บุญช่วย ปวส.1 การตลาด และนางสาวธิดารัตน์
เพชรเกตุ ปวส.1 การจัดการทั่วไป
2) การแต่งกลอนสด ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ อุทุมโค
และ นางสาวศริประภา รุ่งสะอาด ปวช.3/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาว
ชาลิสา ภารา และนางสาวดารากร สงพัฒน์แก้ว ปวช.1/1 การเลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ นางสาวสุพัตรา รื่นเริงดี และนางสาวนลิน อินทอาญา ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัล
ชมเชย ได้แก่ นางสาวกาญจนา บุญแก้ว นางสาวปาริษา เมืองศรีนุ่น นายธีรภัทร รักอินทรี และ
นางสาวฐิดากร ดอนสวย ปวช.1/1 การบัญชี ระดับปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฤทัยรัตน์
นิลละเอียด และนางสาววรัญญา ศรีวัง ปวส.1 การโรงแรม(ทวิภาคี) รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ นายทวีวุฒิ พิมพิลา และนางสาวฐิติมาพรรณ นวลรัตน์ ปวส.1 การตลาด รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ นายปฏิพันธุ์ เพ็งประพันธ์ และนางสาวพัชรินทร์ ไกรสิทธิ์ ปวส.1/1 โภชนาการและ
อาหารเพื่อสุขภาพ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวขวัญธนา สุวรรณเกิด นางสาวอัจฉราพร ทองเพชร
นางสาวธันวารัตน์ จอมมงกุฎ และนายวชริรพันธ์ มีพัฒน์ ปวส.1 การตลาด
3) การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ระดับ ปวช. รางวัล
ชนะเลิศ คือ นายนภัส สุขสวัสดิ์ ปวช.1 ออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือนายรัฐนันท์ นัน
ทศรี ปวช.1 ออกแบบ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 คื อ นายไตรพั ฒ น์ ยวนานนท์ ปวช.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธิดาวรรณ ทองตะกุก ปวช.1 ออกแบ
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มีการประกวดดังนี้
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พร ปวช.2 ออกแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายรัฐนันท์ นันทคีรี ปวช.1 ออกแบบ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 คือ นางสาวดารารัตน์ ชูจันทร์ ปวช.1 การโรงแรม รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชนิกานต์
เพชรโรภาส ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ นางสาวอุรัสยา ครุยทอง ปวช.1 การโรงแรม และ
นางสาวจริยา อินทร์ภักดี ปวช.1 ออกแบบ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวทิพวัลย์ เกิดกัน
ปวส.1การจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวนวลกมล ดําเรือง ปวส.1/2 โภชนาการ
และอาหารเพื่อสุขภาพ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวนภาวรรณ ธนูศิลป์ ปวส.1 การจัดการ
ทั่วไป รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเรวดี สินสวัสดิ์ ปวส.1/2 การบัญชี นางสาวจันทิมา ทองสงค์
ปวส.1/1โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ และนางสาวทิพวรรณ สุวพันธ์ ปวส.1 การจัดการทั่วไป
ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลชนะเลิศ คือ นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ครู รองชนะเลิศ
อันดับ 1 คือ นางจรรยา คงแก้ว ครู รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสุนทรียา ขนายน้อย เจ้าหน้าที่
การแต่งอกลอนสด ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ สอง
เมืองสุข และนางสาวผกาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ปวช.1/1 การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว
สุนิตา ประชาบุตร และนางสาวหัทยา แจ่มแจ้ง ปวช.1 การท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นางสาวทิพปภา อ่อนทอง และนางสาววรัสนันท์ สุธา ปวช.1 การท่องเที่ยว รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวน้ําฝน พุทธเคน นางสาวกุลนิษฐ์ ควรสม ปวช.1/1 การตลาด นางสาวจิรนันท์ ชัยชํานิ และ
นางสาวศุภิสรา สุกดํา ปวช.1 การท่องเที่ยว ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศุภพิชญ์
โพธิ์นคร และนางสาวสิรินัดดา พินเศษ ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางสาวสุดารัตน์ เสือดํา และนางสาวศิริรัตน์ วิชิตแย้ม ปวส.1 การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ นางสาวเมธาทินี ศรีรักษา และนางสาวอารีวรรณ ทับทิมเดิม ปวส.1/1 การโรงแรม รางวัล
ชมเชย ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ ผลเจริญ นางสาวพิชชาพร สุขวรรณ์ ปวส.1 การจัดการทั่วไป นางสาว
ประภัสสร ยอดมา และนางสาวอัญวรา สุรา ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ์
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 มีการประกวดดังนี้
การเขียนเรียงความ ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวภิรดี สุทธิเสน ปวช.
1/1 การตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวอุรัสยา ครุยทอง ปวช.1 การโรงแรม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวกาญจนา มากงราช ปวช.1/1 การโรงแรม รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวอิสรินทร์ ยี่หวา ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ และนางสาว กันยารัตน์ อุทุมโภค ปวช.
3/1 การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวจันทิมา ทองสงค์ ปวช.1/1 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวอารีวรรณ ทับทิมเดิม ปวส.1/1 การโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวจุฑามาศ วายุหมัด ปวส.1/2 การโรงแรม รางวัลชมเชย
ได้แก่ นางสาวขวัญฤดี แก้วงาม ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ และนางสาวธันย์ชนก
ศรีสว่าง ปวส.1/2 การโรงแรม
การแต่งกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุนิตา จตุเทน และ
นายสถาปนา ถิ่นหนองจิก ปวช.3/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวขวัญชนก
คงเกษตร และนางสาวไอรดา อยู่ศรี ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นางสาวเกวรินทร์ พรหมอินทร์ และนางสาวนิธิตา แย้มศรี ปวช.3/1 การบัญชี รางวัลชมเชย ได้แก่
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และนางสาวชนิดา รองเมือง ปวช.1/2 การตลาด ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนิศรา
ตันจรูญ และนางสาววนิสา มูณี ปวส.1/1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐ
ธิดา กันนิกา และนางสาวอรอนงค์ คงเพชรดิษฐ์ ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมาริสา นวลจันทร์ และนางสาวมีนตรา อนุมาศ ปวส.1/1 การโรงแรม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอัญวรา สุธา นางสาวประภัสสร ยอดมา ปวส.2 คหกรรมการผลิก
นางสาวณัฐรัตน์ ฤทธิกุล และนายวีระพล วุฒิจันทร์ ปวส.1/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
การประกวดร้องเพลง ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงชาย คือ นาย
สันติพงษ์ สงวนศิลป์ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์รางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงหญิง คือ นางสาวศศิธร
รัตนวิโมกข์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรัสนันท์ สุธา ปวช.1การท่องเที่ยว รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมินตรา นาแข็งฤทธิ์ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์ และนางสาวกาญจนา
คงทอง ปวช1/1 อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย คือ นางสาวทิพประภา อ่อนทอง ปวช.1 การ
ท่องเที่ยว นางสาวสุธิดา อยู่ดี และนางสาวสุกัญญา หมัดพะวง ปวช.3 การตลาด ระดับ ปวส.รางวัล
ชมเชย คือ นางสาวเมธาทินี ศรีรักษา ปวส.1/1 การโรงแรม
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 มีการประกวดดังนี้
การแต่งกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจรรยารักษ์ รัศมี
และนางสาวณัฐริณี เกื้อสกุล ปวช.1/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทศพล
เพชรเชนทร์ และนางสาวศิรินภา ทองสีทอง ปวช.3/3 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเบญจพร ระบายศรี และนายภัทรนันท์ มูสิกวงศ์ ปวช.3/2 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเกษริน ขําคล้ํา นางสาววานิสา จันทะวงษา ปวช.1/3 การ
บัญชี นางสาวพฤกษา โห้ศิริ และนางสาวอุมาพร ทองช่วง ปวช.3/1 การตลาด ระดับ ปวส. รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิภาพรรณ เมืองระรื่น และนายโสภณัส แซ่ฝ้า ปวส.1/1 การพัฒนาเว็บเพจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธนภรณ์ ณะจันทร์ และนางสาวพรพิมล เลิศไกร ปวส.2/2
การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปภาวดี กาญจนธานี และนางสาวภัสสร ทอง
ดอนง้าว ปวส.1/1 การพัฒนาเว็บเพจ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอุดาริน บุญพระอินทร์ นางสาว
อารีภัทร พลังไกร ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ นางสาวกัญญาวีร์ ศรีสุวรรณ และนางสาวพรรณวดี
ทองฤทธิ์ ปวส.1 เทคโนโลยีสํานักงาน
การประกวดเรียงความ ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวภิรดี สุทธิเสน
ปวช.1/1 การตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาว ณัฐกมล รอดภัย ปวช.1/1 การโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวสุพัตรา รักแดง ปวช.1/1 การตลาด รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวจันทร์จิรา ขาวเนียม ปวช.1/1 การตลาด และนางสาวกาญจนา มากงราช ปวช.1/1 การ
โรงแรม ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาววรรณนิภา แดงเสนาะ ปวส.2/3 การบัญชี รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวอุดมลักษณ์ เกตุแดง ปวส.2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 คือ นางสาวอุดาริน บุญพระอินทร์ ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอินทุ
อร นาคเดช ปวส.1/2 การพัฒนาเว็บเพจ และนางสาวศุภลักษณ์ คชฉิม ปวส.2/1 การบัญชี
วันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 มีการประกวดดังนี้
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แสงศรีจันทร์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวอินทิรา จันทร์เกิด
ปวช.3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวกนกพร สัมพันธ์ ปวช.3 การบัญชี รางวัล
ชมเชย คือ นายศิริพงศ์ กาญจนานุกูล ปวช.1 แฟชั่นดีไซน์ และนายธนิก ไชยมาตย์ ปวช.3
คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวส.รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวศริรัตน์ เสือมีศีล ปวส.2 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวศุภลักษณ์ สิทธิแหน ปวส.1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวอินทิรา มะด้วง ปวส.2 การบัญชี รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุธิดา
สัมพันธ์ ปวส.2 การบัญชี และนายถาวร คุ้มรัตน์ ปวส.1การพัฒนาเว็บเพจ
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวนุชนาถ อมรแก้ว ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คือ นางสาวรุ่งไพลิน ภิรมณ์ ปวช.1/1 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวเมทินี สุข
เจริญ ปวช.1/1 การโรงแรม รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอัญชริกา แซ่ลี้ ปวช.1/3 การโรงแรม และ
นางสาวจันทิมา ทองสงค์ ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาว
มาริสา เสนะ ปวส.2/2 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวอรอุมา ภูบังดาว ปวส.2/3
การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวพนิดา โชติกุญชร ปวส.1 การพัฒนาเว็บเพจ รางวัล
ชมเชย ได้แก่ นางสาวประณีตศิลป์ สุวรรณระ ปวส.2/1 การบัญชี และนางสาววิยดา สุขแย้ม ปวส.
2/3 การบัญชี
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