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วิสัยทัศน์
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มุ่ ง จั ด การอาชี ว ศึ ก ษา โดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 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

มีทักษะ

ใฝ่ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

วิชาดี

การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขา
วิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิต

มีทักษะ

การฝึกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และ
หมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต

ใฝ่ธรรมะ

การศึกษาให้เข้าใจและการนําหลักธรรมที่จําเป็นเพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

สามัคคี

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

มีวินัย

การเชื่ อ ฟั ง และประพฤติ ต นตามที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
สถานศึกษารู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในสังคม
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ประวัตสิ ถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดย
นางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร่ 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียน
ในวันที่
6 พฤษภาคม 2484
เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง
พ.ศ.2491
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน
2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และ
วิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี”
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
เว็บไซต์ www.svc.ac.th อีเมล์ : info@svc.ac.th
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การจัดการของสถานศึกษา
พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

พ.ศ.2508
พ.ศ.2510
พ.ศ.2516
พ.ศ.2519
พ.ศ.2520
พ.ศ.2524
พ.ศ.2525
พ.ศ.2526
พ.ศ.2527

พ.ศ.2528
พ.ศ.2530
พ.ศ.2532

รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาชีพ
เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกการช่างสตรี
เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายอาชีพ
โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความช่วยเหลือ จากองค์การ
ยูนิเซฟ รุ่นที่ 2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีวิชาชีพ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย,
อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ และศิลปหัตถกรรม เวลาเรียน 3 ปี
เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ชั้น ม.ศ.4
มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกชั้นเป็นรุ่นแรก
เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ และ
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ
เปิดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์
เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ
ปวท. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

-5พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ.2534 เปลีย่ นหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
พ.ศ.2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ
ระดับ ปวช.
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
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พ.ศ.2548

พ.ศ.2549

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต รเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการเลขานุ การ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์
- รั บ ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก ปวช. ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุร กิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิ จค้าปลี ก
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
- เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุร กิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

-7พ.ศ.2553 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
พ.ศ.2554 - ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
พ.ศ.2556 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทวิ ช าพาณิ ช ย
กรรม สาขาวิ ช าพาณิ ช ยการ สาขางานการบั ญ ชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ป ว ช . ) 2556 ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
- เปิ ดสอนหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานการการ
โรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง (ป ว ส . ) ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
บริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการตลาด สาขางานธุ ร กิ จ สรรพสิ น ค้ า รั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี)
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

-8ศาสตร์ 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)
พ.ศ.2559 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
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โครงสร้างผูบ้ ริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อํานวยการวิทยาลัย
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

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

หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางธนภร ฤทธิเกษม

นางสุวิมล ศรีแสง

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

นายธีรพล ทองเพชร

นางสุนทรี แข่งขัน
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษดิ์ วีแก้ว

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางอรทัย เมืองแมน

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางเบญจมาศ ช่วยดํารง

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
นางจีรพรรณ โยธาปาน
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
นางจารุวรรณ อมรกุล
นางวราภรณ์ เยาว์แสง
นายธีรพล ทองเพชร
นางฤดี เพชรมณี
นางสุวิมล ศรีแสง
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
นางสุนทรี แข่งขัน
นางอรทัย เมืองแมน
นายกําชัย ณ พัทลุง
นางสาวโศจิกานต ปานดี
นายสมจิต แข่งขัน
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ
นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
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.

นายถวัลย์ชัย ชีวรัตน์

ประธานกรรมการ

2.

นายสามารถ เนียมมุณี

3.

นางสาวกมลลักษณ์ บรูณากุล

4.

นายสุวคนธ์ เรื่องนุ้ย

กรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชน

5.

นางสุภาพร บุญจริง

กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.

นางสาววิจิตรา เอียดสิทธิรักษ์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7.

พระครูวินัยธรสมชัย ขนฺติขโม

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8.

พระมหานิรันดร์ สุภปุณฺโญ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายพยุงศักดิ์ โภคภิรมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางสาวเตือนใจ บัวปลอด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางสาวธนพร เชาวนปรีชา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลหลักสูตรกาารเรีรียนกการสอนน

หลักสูตรการเรียนการสอน
 หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
หลักสูตร 3 ปี
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
 สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
 สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป(ทวิภาคี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม(Mini EP)
 สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)

-15สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขางานการท่องเที่ยว
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
 สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและสิ่งทอ
 สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
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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
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
4.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
ทวิภาคี
5.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขางานการท่องเที่ยว
5.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ

ข้อมูลนักเรีรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา
1. จํานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

แผนรับ

ผู้มาสมัคร

รับไว้ได้

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

20

0

5

0

5

20

3

9

3

9

120

43

133

29

94

20

2

14

2

14

ปวช.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมคหกรรม

40

7

36

7

36

220

55

197

41

158

พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมพาณิชยกรรม

200
80
80
160
520

19
15
10
101
145

219
75
66
92
452

19
14
10
84
127

183
72
62
72
389

-18ประเภทวิชา/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม(Mini E.P)
สาขางานการท่องเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวช.(ทวิภาคี)
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวมพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม ปวช.

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

80
25
45
150

15
10
13
38

93
12
37
142

12
10
13
35

76
11
34
121

40
40
80
160

21
18
35
74

5
14
28
47

16
12
31
59

4
9
28
41

20
20

4
4

6
6

4
4

6
6

40
40
1,110

11
11
327

36
36
880

11
11
277

30
30
745

แผนรับ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559
600
540 526
500
400

แผนรับ

300

รับไว้

200

220 199

190 197

160
100

100
0

คหกรรม

ประเภทวิชา

พณิชยกรรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

220

199

90.45

พาณิชยกรรม

540

526

97.41

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

190

197

100.00

ศิลปกรรม

160

100

62.50

1,110

1,022

92.07

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

0

0

0

0

40

2

28

1

22

20

0

0

0

0

80

2

28

1

22

120

1

87

1

85

40

3

28

3

22

40

1

28

1

27

80

13

64

13

60

20

0

0

0

0

300

18

207

18

194

30

1

25

1

21

30

1

25

1

21
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส.(ม.6)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
การจัดการธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
รวมคหกรรม
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส. (ทวิภาคี)
คหกรรม
สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมคหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20

8

12

8

4

20

8

12

8

4

30

9

26

7

25

30

9

26

7

25

20

0

3

0

3

20

0

3

0

3

20

11

20

8

12

20

11

20

8

12

20
20

7
7

11
11

7
7

11
11

20

0

11

0

11

20
40

1
1

12
23

1
1

12
23

-22สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี(ปวช.)
สาขางานการบัญชี(ม.6)
รวมบริหารธุรกิจ
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2559

10
10

0
0

0
0

0
0

0
0

20
580
1,690

0
57
384

0
355
1,235

0
51
328

0
315
1,060
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนแผนรับและรับไว้ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559

ประเภทวิชา

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

120

44

36.67

บริหารธุรกิจ

320

212

66.25

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

100

78

78.00

ศิลปกรรม

40

32

80.00

580

366

63.10

รวม
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2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชัน้ เรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2559
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

1
1
1
3

12
5
43
123

1

5

1
3

19
98

1
1
1
3

5
2
23
72

ห้อง

ปวส.2

นร.

ห้อง

รวม

นร.

ห้อง

นร.

22
7
85
333

ระบบปกติ
คหกรรม
แฟชั่นดีไซน์
เสื้อผ้าแฟชั่น
คหกรรมเพื่อการโรงแรม
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
(ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไม้และ
ประดิษฐ์
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การโรงแรม (ทวิภาคี)
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม (ม.6)
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม
รวมทั้งสิ้น

1

16

1

13

1

8

1

23

1

17

3
2
3
11

1

18

1

8

2

26

1

3

1

5

5

45

3
33

1
27

3
521
671
251
147
43
506
22
1640

7

199

6

135

7

110

3

44

1
4

5
2
2

202
86
72

5
2
2

163
58
41

4
2
2

118
44
34

3
1

86
25

3
1

102
38

1
2

28
73

1
2

15
71

7

212

7

226

20
8
6
2
16
2
54

20
20

3
3
10
16

37
41
175
253

9
3

204
89

4
1
14

156
10
526

4

107

13

1
1
2
4

20
21
59
100

3
1

109
41

1
5
30

47
197
1,022

369

4
1
13

99
12
307

1
1
2
4

10
9
39
58

1
1
2
4

7
11
25
43

3
1

53
29

3
1

42
19

1
5
28

27
109
671

1
5
29

2
2

32
32

2
2

1

22

1

13

2

35

1

32

1

18

2

50

1

11

1

10

2

21

41
320

3
1
22
119

99
13
511
2,925

25
86
546

1
4
16

13
78
366

3
16
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แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

1400

หน่วย : คน

1,202

1200
1000

ปวช.

800
600
400
200

ปวส.

444

438

392
201

119

77

52

0
คหกรรม

ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ปวช.

ปวส.

รวม

444

77

521

1,202

438

1,640

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

392

119

511

ศิลปกรรม

201

52

253

2,239

686

2,925

คหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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3. จํานวนร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามระดับและประเภทวิชา
จํานวนผูส้ ําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

7

3

42.86

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ

122

74

60.66

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวมประเภทวิชาคหกรรม

11
140

2
79

18.18
56.43

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี

189

102

53.97

สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด

83

33

39.76

สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานเลขานุการ

68

39

57.35

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

8

2

25.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทพาณิชยกรรม

168
516

89
265

52.98
51.36

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม

94

48

51.06

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

34
128

22
70

64.71
54.69

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์

จํานวนผูเ้ รียน
แรกเข้า
ปีการศึกษา2556
(10 มิ.ย. 56)
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จํานวนผูเ้ รียน
แรกเข้า

จํานวนผูส้ ําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- สาขางานวิจิตรศิลป์

13

6

46.15

สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ

20

7

35.00

18
31
445

38.30
38.75
51.50

8

80.00

48

41

85.42

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิ่งทอ
- สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ

47
80
864
ปีการศึกษา2557
(10 มิ.ย. 57)
10

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี

12
70

11
60

91.67
85.71

114

96

84.21

สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด

42

36

85.71

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป

36

25

69.44

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

51
34
277

46
28
231

90.20
82.35
83.39

-28หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ทวิภาคี)
สาขาวิชาสปาและความงาม
- สาขางานเสริมความงาม (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิน้
ที่มา : งานทะเบียน 12 พฤษภาคม 2559

จํานวนผูเ้ รียน
แรกเข้า

จํานวนผูส้ ําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

62

39

62.90

11

10

90.91

6
79

6
55

100.00
69.62

20
20
446
1,310

11
11
357
802

55.00
55.00
80.04
61.22
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แผนภูมิจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
300
265
250

231
คหกรรม

200

พณิชยกรรม
150
100

79

อุตสหกรรมการ
ท่องเที่ยว
ศิลปกรรม

70

50

60

55

31
11

0
ปวช.

ปวส.

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

79

60

139

265

231

496

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

70

55

125

ศิลปกรรม

31

11

42

445

357

802

คหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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4. จํานวนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2559
ครู
ประจํา
15

พนักงาน
ราชการ
9

ครู
พิเศษสอน
-

จํานวน
นร. นศ.
521

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 22

29

2

10

1,640

1 : 40

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5

1

2

511

1 : 64

ศิลปกรรม

5

2

1

253

1 : 32

14

3

14

2,925

1 : 94

68

17

27

2,925

1 : 26

ประเภทวิชา
คหกรรม
พาณิชยกรรม

สามัญสัมพันธ์
รวม

แผนภูมิ อัตราส่วน ครูตอ่ นักเรียน นักศึกษา
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

หน่วย : คน

94

64
40

32

ครู

22
1

นักเรียน

1

1

1

1
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5. การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.

มีงานทํา
(ร้อยละ)
52

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ)
293

ติดตามไม่ได้
(ร้อยละ)
205

16

42

35

93

(17.20)

(45.16)

(37.63)

(100.00)

34

182

121

337

(10.09)

(54.01)

(35.90)

(100.00)

2

34

28

64

(3.13)

(53.16)

(43.75)

(100.00)

0

35

21

56

(30.30)

(62.50)

(37.50)

(100.00)

(9.45)

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปวส.

58

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

หน่วย : คน
รวม
(ร้อยละ)
550

(53.27)

87

(37.27)

183

(100.00)

328

(17.68)

(26.52)

(55.79)

(100.00)

20

21

6

47

(42.55)

(44.68)

(12.77)

(100.00)

25

40

163

228

(10.96)

(17.54)

(71.49)

(100.00)

7

7

12

26

(26.92)

(26.92)

(46.15)

(100.00)

6

19

2

27

(22.22)

(70.37)

(7.41)

(100.00)

110

380

388

878

(12.53)

(43.28)

(44.19)

(100.00)

ที่มา : งานแนะแนวฯ 9 มีนาคม 2559
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แผนภูมิการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

หน่วย : คน

182

121

มีงานทํา
ศึกษาต่อ
ติดต่อไม่ได้

42

35

34

24

16
2

คหกรรม

พาณิชยกรรม

35

28

21
0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ระดับ ปวส.
หน่วย : คน
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

163

มีงานทํา
ศึกษาต่อ
ติดต่อไม่ได้

40
20

21
คหกรรม

25
6

7
พาณิชยกรรม

7 12

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6

19
ศิลปกรรม

2

ข้อมูลบุคลากกร

บุค1ลากร
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภทบุคลากร
แผนภูมิจํานวนบุคลากรทัง้ หมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน
68

70
60
50
40
30
20
10
0

44
27
17
5

ประเภทบุคลากร

6

2

อัตรากําลัง

ผู้บริหาร

ชาย
2

หญิง
4

รวม
5

ข้าราชการครู

11

57

68

บุคลากรทางการศึกษา

0

2

2

พนักงานราชการ

2

15

17

ครูพิเศษสอน

3

24

27

ลูกจ้างประจํา

3

3

6

ลูกจ้างชั่วคราว

7

37

44

28

140

169

รวม

หมายเหตุ

มาช่วยราชการ 1 คน
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2. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
92
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

47
30

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

< ปริญญาตรี

แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก
0

ป.โท
5

ป.ตรี
0

< ป.ตรี
0

ข้าราชการครู

0

34

34

0

68

บุคลากรทางการศึกษา

0

0

2

0

2

พนักงานราชการ

0

4

13

0

17

ครูพิเศษสอน

0

2

25

0

27

ลูกจ้างประจํา

0

0

0

6

6

ลูกจ้างชั่วคราว

0

2

18

24

44

รวม

0

47

92

30

169

ผู้บริหาร

5
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3. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภทวิชา
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภทวิชา
หน่วย : คน
30
25
20
15
10
5
0

29

15

14

10

9
2

5

13

5

4

12
3

ครูประจํา
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ

-36จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

ครูประจํา

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

-

4
8
3
15

2
2

1
3
4

10
9
4
2
25

-

ครูพิเศษสอน

รวม

ชาย

หญิง

5
2
7

-

-

4
15
5
24

-

2
2

1
1

1
2
3
3
9

12
11
7
11
41

4
1
5

0

1
1

0

1
1
2

5
3
8

3
1
4

1
1

2
2

-

-

1
1

3
2
3
8

3
3
11

10
1
11
57

2

2
1
3
15

2
2
3

10
2
12
24

26
4
31
112
112

68

17

27

หมายเหตุ

ราชการ
1 คน
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4. จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามวิทยฐานะ
แผนภูมิจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามวิทยฐานะ
หน่วย : คน
15

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ครูผู้ช่วย

11
6

5

10

7

2

ครู

ฃ
4

3

2

1

3

1

1

2

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ
ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
คอลัมน์1

ครูผชู้ ่วย

ครู

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ

ผู้บริหาร

0

0

0

5

คหกรรม

0

2

6

7

พาณิชยกรรม

0

3

11

15

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0

0

4

1

ศิลปกรรม

0

0

2

3

สัมพันธ์ธุรกิจ

0

0

0

1

สามัญสัมพันธ์

0

1

2

10

รวม

0

6

25

42

ประเภทวิชา
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5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 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
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ค.ม.การบริหารการศึกษา

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. นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
8. นางเสาวนิตย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
ค.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูชํานาญการพิเศษ
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
ค.ศ.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.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครู
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชํานาญการพิเศษ
คศ.บ(อาหารและโภชนาการ)
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9. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย

10. นางสาวจรรยา คงแก้ว
11. นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
12. นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงษ์
13. พัชราวดี จงไกรจักร
14. นายธีรพันธ์ คงขันธ์
15. นางนริศรา ปทะวานิช

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
2. นางนฤมล แย้มศรี

3. นางธนภร ฤทธิเกษม
4. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ

พนักงานราชการ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
พนักงานราชการ
คบ.(อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
พนักงานราชการ
วท.บ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
ครูชํานาญการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาตร์
ทั่วไป)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
พนักงานราชการ
คบ.(คหกรรมศาสตร์)

-415. นางรังสิมา บุญมีชัย
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แข่งขัน

2. นางกัญญ์พิดา สุขสง

3. นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์

4. นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

5. นางจีรพรรณ โยธาปาน

6. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

7. นางจริยา มณีโรจน์

8. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

พนักงานราชการ
คบ.(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)
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)
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9. นางวาสนา วิเชียร

10. นางสาวรวิสรา สุทธิ

11. นางกนกกร พรหมวิเศษ
12. นางศุภธิดา จันทร์เกิด

แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางอรทัย เมืองแมน
2. นางจันทนา ทวีชาติ
3. นางศรีไพร ภาราทอง

4. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

5. นางปิยะพร เข็มขาว

ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)
ครู
คบ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
ครู
บช.บ(การบัญชี)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
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)

-436. นางสุจวน แข่งขัน

7. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

8. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

9. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
10. นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว
11. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางเบญจมาศ ช่วยดํารงค์
2. นางฉวีวรรณ จันทรชิต

3. นางชลลดา มีเพียร
4. นางสาววัชรีย์ บุญกล่ํา

5. นางสาวสุวิกรานต์ เจริญวานิชนิชยกุล

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.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชํานาญการ
บธ.บ(การตลาด)
บธ.ม(การจัดการ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การตลาด)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

หัวหน้าแผนก

-446. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายกําชัย ณ พัทลุง

2. นางชนานิศ มีพฤกษ์

3. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

5. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

6. นางอรอนงค์ แซ่ล่มิ

7. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
8. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์

9. นางสาวกมลรัตน์ นาคินทร์

ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการ)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชํานาญการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-4510. นายนพรัตน์ ไทยทัด

11. นางสาวกรวรรณ พรหมนวล
แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวโศจิกานต ปานดี
2. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

3. นางวราภรณ์ เยาว์แสง

4. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

5. นางสาวลภัสร ศิริพฤฒิกลุ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1. นางสาวอรุณวรรณ พันธ์ครุฑ

ครูพิเศษสอน
บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์พัฒนาซอฟแวร์)
ครูพิเศษสอน
วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
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)
ครูชํานาญการ+
คบ.(ธุรกิจโรงแรม)
บธ.ม.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสหกรรมการท่องเทีย่ ว)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ครูชํานาญการ
หัวหน้าแผนก
ศบ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม)
ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

-462. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
3. นางสาวสุทธิกาญจน์ โรยทองคํา

แผนกวิชาออกแบบ
1. นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

2. นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี

3. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
แผนกวิชาวิจติ รศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
3. นายโชคชัย จุลภักดิ์

พนักงานราชการ
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสหกรรมท่องเที่ยว)
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ
งานอาชีพ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูพิเศษสอน
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการพิเศษ
ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบ)
พนักงานราชการ
ทล.บ.(ออกแบบเครื่องเรือน)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)

หัวหน้าแผนก

-47แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
1. นางฤดี เพชรมณี

2. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์

3. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
4. นางสุนทรียา ขนายน้อย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร

2. นางอุบล เบญจพงศ์

3. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
4. นางนงลักษณ์ เรียบร้อย

5. นางจารุวรรณ อมรกุล

ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ครูพิเศษสอน
นบ.(นิติศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
หัวหน้าแผนก
ครูชํานาญการพิเศษ
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)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.ม.(การแนะแนว)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(นาฏศิลป์)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
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6. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี

7. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง

8. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา

9. นายเสรี จําเนียร
10. นายสามารถ เนียมมุณี
11. นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

12. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
13. นางสมควร ปานโม

14. นางสุมนัส คล้ายเพชร
15. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
16. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล

ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการ
กศ.บ.(เคมี)
กศ.ม.(เคมี)
ครูชํานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชํานาญการพิเศษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชํานาญการพิเศษ
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.(ปรัชญา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

-4917. นางรุ่งนภา หนูเพชร
18. นายเวสารัช อนุพงศ์
19. นางสาวยศวดี หงส์พิริยะกุล
20. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
21. นางสาวสิริกานต์ แก้วนุน่
22. นางสาววิชชุตา เครือแพ

23. นางสาวนัฐญา โกรณฑ์
24. Miss.Dece Dalez Gumban

25. Miss.Tshering Dema
26. Miss.Sylivia Namayega
27. Miss. Zhai Yang yang

ครูพิเศษสอน
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
กศ.บ (พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร์(คณิตศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
วท.บ.(พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Science in Nursing B.S.
Education(Biological Science)
ครูพิเศษสอน
Bachelor of Commerce
ครูพิเศษสอน
Bachelor Degree in Education
ครูพิเศษสอน
Bachelor Chinese language and
Literature

 บุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวอุสา จรูญผล
2. นางประณีต เนตรพุกกณะ

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ.(การบัญชี)

 ลูกจ้างประจํา
คนงาน-นักการภารโรง
1. นายวิชัย สาระทิพย์

ประถมศึกษา 4

-502. นางปรานอม ทองคํา
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
5. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี

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

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. นางรัชนีกร จันทร์เดช
9. นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช
10. นางสาววัชราภรณ์ หนูเจริญ
11. นางวิจิตรา มีเพียร

12. นางสาวปิ่นมณี สุรทิน
13. นางสาวบุษบา เงินพวง
14. นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์
15. นางกัลยา อินทสมบัติ
16. นายฉัตรชัย ริยาพันธ์
17. นายพัฒน์ธนศักดิ์ เมธาโชติช่วง
18. นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล
19. นายสุชาติ ทิมทอง
20. นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิต
21. นางสาวหัทยา ไทยปาน
22. นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
23. นางสาวพิรฬุ ห์ลักษณ์ ฉิมละ

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.(การพัฒนาเว็บเพจ)
ปวส.(การพัฒนาเว็บเพจ)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ (การบัญชี)
ปวส.(การพัฒนาเว็บเพจ)

-5124. นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
25. นางสาวปทุมวดี ทองโอ่
26. นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
27. นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
28. นางสาวนภสร ราชธานี
29. นางสาวสุวคลธ์ ดําเพ็ง
30. นายสิทธิพร คมขํา
31. นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
32. นางสาวเจนจิรา นวลคง
33. นางนภาทิพย์ จะรา
34. นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกุล
35. นางสาวลฎาภา นาวาล่อง
36. นางอุบลรัตน์ ศักดา
37. นางสาวนารีรัตน์ ทองเรือง
38. นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
39. นางสาวสุนันทา วังณรงค์
40. นางสาวกาญน์สุภา นาคเจริญ
41. นางมารศรี เรืองฤทัย
42. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
43. นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย
44. นางสารภี ช่วยทอง

บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การตลาด)
ศศบ.(ศิลปะศาสตร์บัณฑิต แขนงบัญชี)
ปวส.(เครื่องกล)
ปวส.(การบัญชี)
ศ.บ.(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ปวส.การบัญชี
ปวส.การตลาด
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 3
ป.ก.ศ.สูง
ปวช.(ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม)
ประถมศึกษา 6

ข้อมูลงบปรระมมาณ

งบประมาณ
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามรายจ่าย
8,192,591.72
งบประมาณ
บกศ.

67,751,630.40

แผนภูมิงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร ปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามรายจ่าย
รายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือนประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ
รวม

งบประมาณ
33,467,118.42
1,176,120.00

บกศ.

2,377,388.00
569,253.19
426,046.00
784,131.53
184,650.00

รวม
33,467,118.42
1,176,120.00
3,480,723.00
7,018,334.38
4,223,969.50
1,382,600.85
2,488,569.92
1,078,409.29
1,673,150.01

370,400.00
8,192,591.72

19,584,826.75
370,400.00
75,944,222.12

3,480,723.00
7,018,334.38
1,846,581.50
813,347.66
2,062,523.92
294,277.76
1,488,500.01
19,584,826.75
67,751,630.40

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ 31 กรกฎาคม 2559

ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูล

ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก

แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

รายการครุภณ
ั ฑ์

จํานวน

ประเภทเงิน

1. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

2

เครื่อง

1. เครื่องปรับอากาศ
2. เครื่องทําน้ําอุ่น

2
1

เครื่อง
เครื่อง

บริจาค
(จากสอศ.)
บกศ.
บกศ.

1. โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 6 ฟุตพร้อมกระจก

1

ชุด

บกศ.

1. UPS Cleanline TR-3000
2. แอกเซสพอยต์
3. Switch 24 Port

3
12
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

บกศ.
งปม.
งปม.

1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนและผู้เรียน
21 ชุด
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน
พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียน
10 ตัว
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
- จอรับภาพชนิดแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด
- ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ตู้
- ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (ประกอบ)
2. ชุดครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง

1

ชุด

งปม.

1
20
1

เครื่อง
เครื่อง
ชุด

บกศ.
งปม.
งปม.
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ฝ่าย/งาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนและผู้เรียน
รายการครุภัณฑ์

-

40 ชุด
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน
และผูเ้ รียนพร้อมเก้าอี้ 40 ชุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด
ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ตู้
ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย

ที่มา : งานพัสดุ 10 มิถุนายน 2559

จํานวน

ประเภทเงิน

ข้อมูลอาาคารรสถถานทีที่

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
วัดธรรม
ไปกรุงเทพฯ

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

เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
1. อาคาร ศิลปกรรม 3 ชั้น

2. อาคาร บริหารธุรกิจ 5 ชั้น

3. อาคาร อํานวยการ/พื้นฐาน 4 ชั้น

4. อาคาร บริหารธุรกิจ 4 ชั้น

5. อาคาร คหกรรมศาสตร์ 5 ชั้น

6. อาคาร 6

7. ลานเอนกประสงค์

8. ซุ้มเขียว

9. พระพุทธรูป

10. ลานเลียบ

11. อาคารประชาสัมพันธ์

12. แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น

13. บ้านพักครูแฝด 2 ชั้น

14. บ้านพักคนงาน-ภารโรง

15. บ้านพักคนงาน-ภารโรง

16. ห้องน้ํา-ห้องส้วม
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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

14

อาคาร 6

1 หลัง

26,240,000.00

2558

-

-
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ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ด้านหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

-

อาคาร 1
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาออกแบบ

อาคาร 2
-

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการตลาด
ห้องโสตทัศนูปกรณ์

-59อาคาร 3
- ห้องผู้อํานวยการ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/
งานอาคารสถานที่/งานเอกสารการพิมพ์)
- ฝ่ายวิชาการ
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาคี/
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความร่วมมือ/งานศูนย์ข้อมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ)
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาสัมพันธ์ธรกิจ
อาคาร 4
อาคาร 5
-

ศูนย์อาหารลายไทย
ห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานผลิตการค้าผ้า

ลานเอนกประสงค์
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-60อาคาร 6
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ห้องสํานักงาน
หมายเลข
101
102
103
1071
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1079
1080
อาคาร 1
หมายเลข
121
122
123
124

สถานที่
ห้องผู้อํานวยการ
ห้องประชุมเล็ก
งานธุรการ/งานสารบรรณ
งานการเงิน
งานฝ่ายบริหารทรัพย์
งานบุคลากร
งานทะเบียน
รองวิชาการ
งานหลักสูตร
งานวิชาการ/งานทวิภาคี
รองฝ่ายแผนงาน
งานวางแผน/งานความร่วมมือ
งานวิจัย
งานศูนย์ข้อมูล
งานพัสดุ
งานเอกสารการพิมพ์
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูล (โต๊ะ อ.จักรกฤษณ์)
สถานที่
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
ห้องพักครูศิลปกรรม

-62อาคาร 2
หมายเลข
201
202
203
205
206
208
209

สถานที่
ห้องพักครูแผนกโรงแรม
ห้องพักครูแผนกการขาย (ชั้น2)
งานสวัสดิการ (ห้องพยาบาล)
ห้อง Univoc
ห้องพักครูการบัญชี (ชั้น4)
หัวหน้าแผนกบัญชี (ชั้น5)
ห้องโสต 2

หมายเลข
301
302
303
304
305
306
307
308

สถานที่
ห้องพักครู ชั้น2 (อ.ฤดี)
งานสื่อการเรียนการสอน
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (อ.สุภาวดี)
ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์
ห้องพักครู (หมอภาษา)
ห้องพักครูหมอภาษา
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (อ.สามารถ,อ.สุกัญญา)

หมายเลข
401
402
403
404
405
406

สถานที่
งานศูนย์บ่มเพาะ
สหการวิทยาลัย
ห้องสมุด
ห้องพักครูเลขานุการ
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
ห้องพักครูโลจิสติกส์

อาคาร 3

อาคาร 4

-63อาคาร 5
หมายเลข
502
503
504
505
506
508
509

สถานที่
ห้องลายไทย
ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น1
ห้องโสต
ห้องพักครูแผนกโรงแรม อาคาร5 (ห้องซักรีด)
ห้องปฏิบิติการอาหาร
ห้องพักครูแผนกผ้า
ห้องผ้า ชั้นลอย

หมายเลข
1
2
3
4
5
911

สถานที่
งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานอศจ.
งานอาคาร
องค์การวิชาชีพ
ป้อมยาม

อาคารทั่วไป

ข้อมูลตลลาดดแรงงงานน

ตลาดแรงงาน
1. สถานประกอบการที่มีตําแหน่งว่างงาน ประจําปี 2559

ชื่อ – ที่อยู่
พี . เอ็ ม .วี . โปรกเกอร์
จํากัด530 ถ.ตลาดใหม่
อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี
สํานักงานรัชกิจการ
บัญชีและธุรกิจ 9/88
หมู่ 5 ซอยวิภาวดี 3
ถนนวิภาวดี ต.มะขาม
เตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี
บริษัท ฟรีซแลนด์ โปร
ดักซ์ จํากัด 70/7 ม.2
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ตงฮั้วแปซิฟิค
จํากัด 293/66 ถนน
ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ธนาคอนกรีต
(1992)จํากัด 53/2 ม.1
ถนนกาญจนวิถี ต.บาง
กุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

วุฒิ
การศึกษา

ค่าจ้าง
ตามตกลง

พนักงานบัญชี

หญิง

ปวช.-ปวส.

พนักงานบัญชี

ชาย/หญิง

ปวส.-ป.ตรี

เจ้าหน้าที่สายผลิต
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ผู้จัดการแผนกผลิต

หญิง
หญิง
ชาย

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

10,000
10,000
10,000

พนักงานบัญชี
พนักงานต้อนรับ
พนักงานขาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รปภ
พนักงานขาย,บัญชี

หญิง
ชาย
ชาย/หญิง
ชาย

25 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+

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

ชาย/หญิง

20 ปี+ ปวช +

ตามเงื่อนไข

9,000
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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
บริษัทเพียวไบรท์จํากัด
1/99 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ ย อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี

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
พนักงานบัญชี

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/หญิง

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

10,000
9,000+
9,000+
9,000+
300/วัน
9,000+
ตามเงื่อนไข

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ปวส.+
ปวช.-ป.ตรี
ม.6-ป.ตรี
ป.ตรี
ป.6+
ป.ตรี
ป.ตรี
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เจ้าหน้าที่สายผลิต
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ผู้จัดการแผนกผลิต

หญิง
หญิง
ชาย

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
25 ปี+ ป.ตรี
10,000
25 ปี+ ป.ตรี
10,000
30 ปี+ ป.ตรี
10,000

ผู้จัดการโรงงาน
วิศวกรโรงงาน

ชาย
ชาย

35 ปี+ ปวส.+
35 ปี+ ป.ตรี+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

พนักงานขายหน้าร้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

หญิง
หญิง

22 ปี+ ปวส+
22 ปี+ ปวส+

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

พนักงานซ่อมบํารุงเครื่องจักร
หนัก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายการตลาด
พนักงานขับรถ
พนักงานงานบัญชี
หจก.ศ.อาหลั่ยเทรดดิ้ง พนักงานธุรการ
131/140-14 ม.1
สโตร์เหล็ก
ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

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

บริษัท เสริมสุข จํากัด
(มหาชน) 111 ม.5
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

ชาย/หญิง
ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

22 ปี+
22 ปี+
20 ปี+
35 ปี+

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท ฟรีซแลนด์ โปร
ดักซ์ จํากัด 70/7 ม.2
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
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

ตําแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
พนักงานควบคุมเครื่องจักร
สมุห์บัญชี

เพศ

อายุ
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บริษัท แพนเอเซีย
พนักงานควบคุมเอกสาร
(1918) จํากัด 17 ซอย ซุปเปอร์ไวเซอร์
เจริญลาภผล ต.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่ QC
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
23 ปี+ ป.ตรี
ตามเงื่อนไข
23 ปี+ ป.ตรี
ตามเงือ่ นไข
25 ปี+ ป.ตรี
ตามเงือ่ นไข

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

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+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
300/วัน
300/วัน
12,000+
12,000+
9,000+

ชื่อ – ที่อยู่

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

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3
ป.6+
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ปวส.-ป.ตรี
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ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท ยูนิโคล่ จํากัด
968 ถ.พระราม4
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
วี เอส อาร์ ออโตเซลล์
จํากัด 90/6-14 ม.2
ต.วัดประดู่ 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
บริษัท สันทัดและบุตร
จํากัด 79 ม.3 ต.บาง
กุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี
สํานักงานรัชกิจการ
บัญชี 9/88 ม.5 ซอย
วิภาวดี 3 ต.มะขามเตี้ย

ตําแหน่งงาน

เพศ

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
18 ปี+ ม.6+
ชั่วโมงละ65-80
บาท
อายุ

พนักงานประจําร้าน (PartTime)

ชาย/หญิง

ที่ปรึกษาการขาย

ชาย/หญิง

22-30 ม.6+

300/วัน

พนักงานธุรการ(ประจํา สฎ) ชาย/หญิง
พนักงานธุรการ(ประจําภูเก็ต) ชาย/หญิง
พนักงานคลังสินค้า
ชาย/หญิง

22-35 ป.ตรี
22-35 ป.ตรี
22-35 ป.ตรี

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

พนักงานบัญชี
พนักงานเสริฟ

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

23-40 ปวส.+
23-40 ม.6+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

พนักงานออฟฟิสในวิลล่า
แม่บ้านประจําวิลล่า

หญิง
หญิง

35 ปี
35 ปี

ช่างยนต์
พนักงานขับรถโฟกลิป

ชาย
ชาย

20 ปี+ ปวช+
20 ปี+ ปวช.+

300/วัน
300/วัน

พนักงานบัญชี

ชาย/หญิง

18 ปี+ ปวส.+

9,000+

ปวช.+
ตามเงื่อนไข
ไม่จํากัดวุฒิ ตามเงือ่ นไข
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ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่
จํากัด 17/1 ม.8
ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี

ตําแหน่งงาน

หัวหน้าชุดจัดซื้อ
จป.วิชาชีพ
ผู้จัดการสํานักงานและบุคคล
พนักงานขายสินค้าบนเรือ
กลาสี
ต้นเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
เจ้าหน้าที่รับจองห้องพัก/
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ช่างไฟฟ้า
317 ถนนตลาดใหม่
ช่างแอร์
ต.ตลาด อ.เมือง
ช่างเชื่อม
จ.สุราษฎร์ธานี
คนขับรถ
BNS อุตสาหกรรมไม้ โฟร์แมน-ช่างไฟฟ้า
จํากัด 79/1 ม.5 ต.วัด
ประดู่ อ.เมือง
จ.สราษฎร์ธานี
บริษัท ทักษิณปาล์ม
ช่างยนต์
พนักงานควบคุมเครื่องปั่นไฟ
(2521) จํากัด 1331
ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม พนักงานพัสดุ
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ พนักงานขับรถตัก/รถลากจูง/
ธานี
รถบรรทุก
หัวหน้าคนงาน
ช่างยนต์
บริษัท ศรีสุบรรณ
ฟาร์ม จํากัด 73/67
พนักงานบัญชี
ม.2 ถ.จุลจอมเกล้า
ต.พุนพิน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

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

วุฒิ
การศึกษา
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
ชาย

18 ปี+
18 ปี+
18 ปี+
18 ปี+
25 ปี+

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

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
10,000

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

22 ปี+
20 ปี+
22 ปี+
25 ปี+

ปวส.
ปวช.
ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

22 ปี+ ป.ตรี
18 ปี+ ปวช.
18 ปี+ ป.ตรี+

เพศ

อายุ

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

ค่าจ้าง

ตามเงื่อนไข
12,000+
15,000+
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หจก.วรมรรค์ 12/4
ถ.สุราษฎร์ – นาสาร
ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี
ผู้จัดการโรงงาน
พนักงานขับรถ 10 ล้อ

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
หญิง
20 ปี+ ปวส.+
9,000+
ชาย / หญิง 25 ปี+ ป.ตรี
10,000+
ชาย
20 ปี+ ม.6
9,000+

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
บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาเกาะพะงัน

พนักงานบัญชี
พนักงานขาย

หญิง
หญิง

22-35 ปวส.+
22-35 ปวส.+

9,000+
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+

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หัวหน้าแผนกบุคคล

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

23 ปี+ ปวส.+
23 ปี+ ปวส.+

ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

ชื่อ – ที่อยู่

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ
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ชื่อ – ที่อยู่
บริษัท อะตอมอิเล็กท
ริก จํากัด 63/31
ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
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

วิศวกรไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
หัวหน้าช่าง

ชาย
ชาย
ชาย

วุฒิ
ค่าจ้าง
การศึกษา
23 ปี+ ป.ตรี
1,5000
25 ปี+ ปวช.+
9,000
30 ปี+ ป.ตรี
15,000

พนักงานบัญชี

ชาย/หญิง

23 ปี+ ป.ตรี

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+

ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ

ตามเงื่อนไข
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1. สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2559
จําแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 313 แห่ง ได้แก่
แผนภูมิสถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2559
โรงแรม, 26

บริษัท หางร
้ า้ น,
152

ราชการ, 88

รั ฐวิสาหกจ
ิ , 47

หน่วยงานราชการ :
สํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑

กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ํา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานสุราษฎร์ธานี

กองทัพอากาศ (กองบิน 7)

สํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สํานักงานคลังเขต 8

งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ที่ว่าการอําเภอบางขัน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ที่ว่าการอําเภอพะโต๊ะ

มณฑลทหารบกที่ ๔๕

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ

ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี

สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ที่ทาํ การปกครองอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สํานักงานปลัด)
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หน่วยงานท้องถิ่น ที่ว่าการอําเภอกาญจนดิษฐ์

ที่ทําการปกครองอําเภอคีรีรัฐนิคม

สํานักงานเทศบาลตําบลท่าทองใหม่

ที่ว่าการอําเภอไชยา

สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล

ที่ว่าการอําเภอบ้านตาขุน

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง

ที่ว่าการอําเภอบ้านนาสาร

ที่ว่าการอําเภอพุนพิน

ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลควรสุบรรณ

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สํานักงานอัยการภาค 8

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม

เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเตี้ย

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะพลา

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ศาลจังหวัดไชยา

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ว่าการอําเภอบ้านนาเดิม

สํานักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานสารบรรณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเทศบาลตําบลเขานิพันธ์

สํานักงานเกษตรอําเภอไชยา

สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหลวง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเทศบาลตําบลขุนทะเล

งานการเงิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเทศบาลเมืองดอนสัก

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม

สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จํากัด

สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

งานศูนย์ข้อมูล เรือนจํากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

ที่ว่าการอําเภอพระแสง

สํานักทางหลวงชนบทที่ 11

งานคลัง ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องอาหารลายไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
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สํานักงานสรรพสามิตภาคพื้นที่สุราษฎร์ธานี

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑

งานสหการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

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
การประชาส่วนภูมิภาค 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

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
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

-75การประปาส่วนภูมิภาค
สํานักทางหลวงชนบทที่ 11
การไฟฟ้าส่วนนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย
ธกส. สาขาเวียงสระ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ

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
บริษัท บ้างส้องพาราวู๊ด จํากัด
ร้าน Bophut Art Gallery
โตโยต้า จํากัด สาขาท่าทองใหม่
ศูนย์สโรรักษ์ สาขากาญจนดิษฐ์
บ้านดอนปิยะกลการ สาขาชัยบุรี
ร้านทูคอม
แพภูตะวัน
ท่าชนะการพิมพ์
ร้าน 29 กุมภา
บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์ จํากัด

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
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

-76ร้านกรีนคอมพริ้นติ้ง
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)
บริษัท มิตรเกษม ซัพพลาย
ร้าน MLED
บริษัท บุญนําพาธนาโชค จํากัด
ร้านพิซซ่า ฮัท สาขาโคลิเซี่ยมสุราษฎร์ธานี
บริษัท พันทิพย์ จํากัด

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
บริษัท เพชรศรีวิชัย จํากัด
ร้าน พิซซ่าฮัท สาขาโคลิเซี่ยม
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เบญจมาศ ควิวีน จํากัด
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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

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 :
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เวสต์แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

ชบาคาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์สปา

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี

ตาลคู่ บีช รีสอร์ท

โรงแรม อิมเพียน่า รีสอร์ท

โรงแรม พีพี ไฮส์แลนด์ คาบาน่า

โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท

โรงแรม โนโวเทลสมุย รีสอร์ท เฉวง บีช กานดาบุรี

ลามูน รีโซเทล

โรงแรม CenTra Coconut Beach Rerort Samui

-78โรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท

ฺHappy Beach Bungalow

โรงแรม บรรจงบุรี

โรงแรม เดอะแฟร์เฮ้าบีชรีสอร์ทแอนด์โฮเตล

โรงแรมดิโอวาเลย์ (บริษัท ดิโอวาเลย์ จํากัด)

โรงแรมอนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า

โรงแรมธาราป่าตอง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท ธาราป่าตอง จํากัด)

โรงแรม Samui Tree Tope Resort & Pool

โรงแรม บรรโฮเทล จํากัด

โรงแรมมิโมซ่า เกาะสมุย

โรงแรม เคพาร์ค

Silver Beach Resort

เฉวงโคฟ บีช รีสอร์ท

สมุยพาราไดซ์เฉวงบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

เนเชอรัล วิง รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10 มิถนุ ายน 2559

ข้อมูลเกีกียรติติประะวัตแิ ละผผลงาานดีเด่น

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
เกียรติประวัติของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับสถานศึกษา จังหวัด,ภาค,ชาติ และ
นานาชาติ ในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้
กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบ
แถว ลูกเสือเนตรนารี ประเภทวิสามัญ ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 17 มิถุนายน
2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีกลาง : การแสดงละครสั้นเสริมภาพลักษณ์อาชีวะ งานตลาดอาชีวะ :
R Cheewa Market ระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง รีวิวฝีมือชน คนสร้างชาติ กิจกรรมนันทนาการ
เวทีกลาง “งานตลาดอาชีว : R Cheewa Market”ระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณ
ริมคลองผดุงกรุงเกษม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแกะสลักน้ําแข็ง ประจําปี 2558 เพื่อ
คั ด เลื อ กที ม เข้ า แข่ ง ขั น การแกะสลั ก หิ ม ะนานาชาติ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2558 ณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม การประกวดพวงมาลา งานพิธี “วันปิยมหาราช”
ประจําปีพุทธศักราช 2558 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมญ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง การประกวดพิ ธี ก รและ
แดนเซอร์ ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21–25 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดตรัง

-80ได้รับโล่และเกียรติบัตร Top Grade Awards การแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 4–7 มกราคม 2559 ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบนักร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักร้อง และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแดนเซอร์ประ
กอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และการแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 25 ประจํ า ปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1–5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กองลูกเสือดีเด่น หมู่ลูกเสือดีเด่น การประกวดระเบียบแถว และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งปืนใหญ่โรมัน หมู่ลูกเสือวิสามัญหญิง งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16–21 มีนาคม
2559 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
ฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่
22–26 มิถุนายน 2558
นางสาววิภา สามสุวรรณ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปี พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 6 ตุลาคม 2558
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ และนายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจําปี
พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่
6 ตุลาคม 2558
นายพิ พั ฒน์ พณ ศรี สุว รรณ ปวส. 2/2 พั ฒ นาเว็ บ เพจ นั กศึ ก ษารางวั ล ชมเชย ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) และนายวีรภัทร พัฒนศิลป์ นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรานารี ประเภทวิสามัญ ระดับ
จังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลูกเสือหญิง ได้แก่ ลูกเสือวิสามัญ นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี, แผนกการท่องเที่ยว ผู้กํากับ
ลูกเสือวิสามัญ คือ นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ รองผ้กํากับลูกเสือวิสามัญ คือ นางสาวเครือวัลย์
วัฒนาทิพย์ธํารงค์
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประจําปี 2558 ครั้งที่ 25 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ สเปรย์ขจัดคราบจากเปลือกสับปะรด นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวอัญชริ
การ แซ่ลี้ ปวช. 3 การโรงแรมและบริการ(mini EP) นางสาวศศิธร คิดประเสริฐ นายทรงศักดิ์ มี
ชํานาญ นางสาวเพชรรัตน์ คําปา นางสาวนันท์นภัส นพสกุล นางสาวภาธินี อักษรสม นางสาว นสิ
สา หย่องบางไทร และ นายศุภณัฐ พฤกษตระกูล ปวช.3 การโรงแรมและบริการ ครูผู้ควบคุม คือ
นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
รางวั ล ชนะเลิศ น้ํ าจิ้ ม สุ กี้จ ากน้ําส้ ม สับ ปะรด นักศึ กษาผู้ จัดทํ า ได้ แ ก่ นางสาวนิศ าชล
วรเมธี ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ นางสาวพรรษชล เฉื่ อ ยขุ น ทด นายรติ ศั ก ดิ์ โสมมาก
นางสาวศิริญากร วิเชียรแก้ว นางสาวสิรินัดดา พินเศษ นางสาวนุชนาถ สิทธิชู นางสาวกรกนก
สมชื่อ นางสาวขวัญฤดี แก้วงาม และ นางสาวนฤภร คงเลิศ ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ
ครู ผู้ ค วบคุ ม ได้ แ ก่ นางมาลี ว่ อ งเกษฎา นางสาวเพ็ ญ พร พั น ธุ น ะ นางสาวสุ ภ าวดี เสมอมาศ
นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย์ และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
รางวัลชนะเลิศ เรือพระจําลอง นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นายรัฐนันท์ นันทคีรี นางสาวศศิธร
อิ่มเอิบ นางสาวพรญาณี ไตรทศพร ปวช. 3 ออกแบบ นายวีรภั ทร พั ฒนศิลป์ นางสาวนรกมล
พรหมจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ณ น่าน และ นางสาวกานติมา สุขแป้น ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู ผู้ ค วบคุ ม ได้ แ ก่ นางชนั ญ ญา สุ ว รรณวงศ์ นายสามารถ เนี ย มมุ ณี และ นางสาวพั ช รี ว รรณ
พัฒน์ทองสุข
รางวัลชนะเลิศ หนังสือภาพประกอบเรื่อง “คุณหนู คุณธรรม” โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผ่านสมาร์ทโฟน ภาคภาษาอังกฤษ นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวรัตนากร มีปิ่น นางสาว ภัท
ราพร ไพรพรพนา ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส
นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี และนางนริศรา ปทะวานิช
รางวัลชนะเลิศ หนังสือภาพประกอบเรื่อง “คุณหนู คุณธรรม” โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผ่านสมาร์ทโฟน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาววาสิฎฐี เชิงสมอ นายนพเก้า ศรีชัยชนะ นางสาว
ปลายมาศ หอยสกุล นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ นางสาวศศิธร กว้างซ้วน นางสาวชฎาภรณ์ เกลี้ยง
เกลา นายภูฤทธิ์ นวลนาค นางสาวภัทราพร ไพรพรพนา นางสาวรัตนากร มีปิ่น และนางสาว
ธันย์ชนก สิทธิสุวรรณ ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส
นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี และนางนริศรา ปทะวานิช
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ภัทรนันท์ มุสิกวงศ์ นางสาวนิศาชล วรเมธี และนางสาวเบญจพร ระบายศรี ปวส. 1/1 อาหารและ
โภชนาการ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางมาลี ว่องเกษฎา และ นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปลือกกล้วยหอมอบกรอบ นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นายพิทักษ์
เพชรมณี นายเกียรติศักดิ์ คงทอง และนางสาวภัททิรา เผ่าจินดา ปวส. 1 การโรงแรมและบริการ
(ทวิภาคี) ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ และนางสาว
สาธินี ต่ออาวุธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยไชยาที่ระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักศึกษาผู้จัดทําได้แก่
นางสาวอัญชนา ปาลคะเชนทร์ นางสาวขวัญชนก ย่องแก้ว และนางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์
ปวช. 3 ออกแบบ ครูผู้ควบคุม คือ ครูพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระบบคลั ง ข้ อ มู ล ผลงานวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี
นัก ศึ ก ษาผู้ จั ด ทํ า ได้ แ ก่ นายภู ว ดิ ษ ฐ์ นพชิ น วงศ์ นางสาวเจนณิ ส ตา เชื้ อ พราหมณ์ ปวส.2/1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ และ นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไวน์ลูกเถาคัน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวนิฐา หลักทอง
นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ด้วง ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ นางสาวบุษยมาศ เจียวก๊ก และ
นางสาวสุกัญญา สมอทอง ปวช. 3/3 การโรงแรมและบริการ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางวราภรณ์
เยาว์แสง นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ และ นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 แอพพลิ เ คชั่ น แจ้ ง เตื อ นให้ เ ข้ า ชั้ น เรี ย นตามตารางสอนที่
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวขวัญชญา ศรีมั่นคง ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจตุพร สะรอหมาด และนายศุภวิทย์ บุญมา ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม คือ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สื่อการศึกษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นักศึกษาผู้จัดทํา
ได้แก่ นางสาวอารีภัทร พลังไกร นางสาวภาพตะวัน เพชรช่วย และนางสาวนลินทิพย์ นิลทจันทร์
ปวส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสมควร ปานโม และนางนริศรา ปทะวานิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 หนังสือวิชาคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษาพูดได้ นักเรียน
ผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวรัชนก สิทธิ์คํา ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวอรุณรัตน์ สุขอุบล
นางสาวสโรชา สไบบาง นางสาวเนตรทราย ชูนุ้ย นางสาววรวลัญช์ เทพทุ่งหลวง นางสาวสุดา
รัตน์ ประทุมตรี นางสาวศิริรัตน์ แก้วศรีจันทร์ นางสาวมณฑ์สิริ อัคราวิวัฒน์ นางสาวชาลิสา เดช
มณี ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม คือ นายนพรัตน์ ไทยถัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาบาสเก็ตบอลหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 13 “นครเกมส์”2015ระหว่างวันที่ 13–19 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัด
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ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “เมืองแคนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม –5 กันยายน 2558 ณ จังหวัด
ขอนแก่น ได้แก่ นางสาวสุพรรษา ขวัญเสาว์ ปวส. 2 เทคโนโลยีสํานักงาน นางสาวจารุมณ ริก
กระโทก นางสาวมลฤทัย มีลาภ ปวช. 1/1 การบัญชี นางสาวรัชนก แก้วอ่อน นางสาวเกสรา
เล็กขํา ปวช. 1 การโรงแรมและบริการ นางสาวนิตยาภรณ์ เจียมสกุล นางสาวอานิตยา แซ่โซว
ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวอัมพกา สบู่ม่วง ปวช. 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวพัชรวีร์ ศรี
รักษา ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ นางสาวอุดมพร รัชชะ ปวส. 1 การบัญชี นางสาวนันทิกาน
จันทร์นวล ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม คือ นายเวสารัช อนุพงศ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงรีวิวฝีมือชน คนสร้างชาติ กิจกรรมนันทนาการ
เวทีกลาง “งานตลาดอาชีวะ : R – Cheewa Market” ระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2558 ณ
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม. นักศึกษาผู้แสดง ได้แก่
นายวิทยา นายมณีน้อย นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวพฤกษา
โห้ศิริ ปวส. 1 การตลาด นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการและบริการ
นางสาวสุทธิกานต์ เพชรแก้ว และนายวีรภัทร พัฒนศิลป์ ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก นายภราดร
ศรีธาดา ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์ นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก และนางสาว
ญานิกา เหมือนภักดี ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุมได้แก่ นางจารุวรรณ อมรกุล และ
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือ
ใช้ โครงการประกวดสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ปี 2 558 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาว
นิศฐกานต์ ธานีรัตน์ นางสาวเอมวลี สว่างวงษ์ และนายศิริพงศ์ กาญจนานุกูล ปวช. 2 แฟชั่นดีไซน์
ครูผู้ควบคุม คือ นางสุวิมล ศรีแสง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอาชีวศึกษา โครงการ Chinaworld Fashion Design
Contest 2015 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล จํากัดและสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 10 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า Chainaworld Phahurat
กรุงเทพมหานคร นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นายภาสกร บุญรักษ์ และนางสาวมินตรา นาแข็งฤทธิ์
ปวส. 1 แฟชั่นดีไซน์ ครูผู้ควบคุม คือนางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแกะสลักน้ําแข็ง ประจําปีการศึกษา 2558
เพื่อคัดเลือกทีมไปแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์

-84ปวส. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก นายณัฐวุฒิ อยู่จุล นายพัชรักษ์ บรรเทา ปวช. 3 วิจิตรศิลป์ และนายธิติ
จิระปฏินันท์ ปวช. 3 ออกแบบ ครูผู้ควบคุม คือ นายพฤติพงศ์ วงศ์วรรณา
ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจําปี 2558 วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นักเรียน
ผู้จัดทํา ได้แก่ นายอภิธาร เที่ยวแสวง นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขเกษม นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์พฤกษ์
ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครู ผู้ควบคุม ได้แก่ นายสามารถ เนียมมุณี นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
และนายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา V-Go ครั้งที่ 14 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ครูผู้ควบคุมคือ นางวาสนา วิเชียร และนางสาวสาธินี
ต่ออาวุธ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวส.
2/2 บัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ปวช. 2
ธุรกิจดอกไม้ และนางสาวสริชา ขาวดํา ปวส. 2/2 บัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททีมหญิง
ได้แก่ นางสาวสุภาณี หมื่นใจ ปวส. 1/1 บัญชี นางสาวกุสุมา นาวาทอง ปวช. 2 ธุรกิจดอกไม้ และ
นางสาวธนวรรณ วงษ์หวั่น ปวช.1 การโรงแรมและบริการ (Mini E.P)
ทีม SVC Dancing Center ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 82 ทีมสุดท้าย การประกวด
แผนธุ ร กิ จ ได้ รั บ ทุน การศึ ก ษา 20,000 บาท โครงการ “กรุง ไทยยุ ว วาณิช ” ประจํ าปี 2558
ประเมินผลธุรกิจ โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นายวีรภัทร พัฒนศิลป์ และนางสาวสุทธิกานต์
เพชรแก้ว ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นาย
เมธา เปลี่ยนขํา นางสาววรัสนันท์ สุขา และนางสาวทิพปภา อ่อนทอง ปวช. 2 ท่องเที่ยว และ
นางสาวจิตติมา นันตมาส ปวช.3/2 บัญชี ครผู้ควบคุม ได้แก่ นางจารุวรรณ อมรกุล นางสาว
มณฑา หมื่นชนะ และนางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
การประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge นักเรียนผู้จดั ทํา ได้แก่นางสาว
กุลนิษฐ์ ควนสม ปวช. 2/1 การตลาด นางสาววิศัลย์ศยา เทพทุ่งหลวง และนางสาวเมธาวี โอทอง
ปวช. 1 การตลาด ครูผู้ควบคุมคือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวณัตินี สิทธิกูล ปวส. 2/2
พัฒนาเว็บเพจ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุ้มจันทร์ และนางสาวเนตรนภา เหมทานนท์
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เหลื่อมแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน นายวิ ทยา มณีน้อย ปวส.2/2 การ
พัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม คือ นางสมควร ปานโม
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย นางสาวไพจิตร ชุมนุมพันธ์ ปวส.
2/2 การบัญชี ครูผู้ควบคตุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรักการอ่าน (ภาษาไทย) นางสาวอภิชญา แจ่มสุริยา ปวส.
2/1 การบัญชี ครูผู้ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล
ทีมธุรกิจ SVC Dancing Center ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้าน “ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และ
ผลการประกอบการดีเด่น” ประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทและทัศนศึกษาดู
งานประเทศสิงคโปร์ ในโครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธรกิจ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ด้านหน้าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.
นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นายวิทยา มณีน้อย นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ
ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวส. 2/1 บัญชี และนางสาวชุติมา โชติกุญชร
ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการและบริการ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางจารุวรรณ อมรกุล นางสาว
มณฑา หมี่นชนะ และนางสาวกาญจนา ช่วยเหลื่อม
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ระดั บ ภาค ภาคใต้ ระหว่ า งวั น ที่ 21 – 25 ธั น วาคม 2558 ณ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่
นางสาวกุลนิษฐ์ ควนสม ปวช. 2/1 การตลาด นางสาววิศัลย์ศยา เทพทุ่งหลวง และนางสาวเมธาวี
โอทอง ปวช. 1 การตลาด ครูผู้ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
รางวัลชนะเลิศ การประกอบอาหารไทยชุดแบบตะวันตก (Western Manu) นักศึกษา
ผู้จัดทํา ได้แก่ นายกมล รักษ์ชูชื่น ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ นางสาวเนตรชนก นวลมุสิก
และนางสาวพวงชมพู ขุนทอง ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม คือ นางสุนทรี แข่งขัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนแผนธุรกิจ นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวณัตินี
สิทธิกูล ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุ้มจันทร์ และนางสาวเนตร
นภา เหมทานนท์ ปวส. 2 การตลาด นางสาวนันทภรณ์ สังข์น้อย ปวส. 2 บัญชี ครูผู้ควบคุม คือ
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบนักร้อง

-86เพลงไทยลูกทุ่ง นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาววรัสนันท์ สุธา นางสาวทิพปภา อ่อนทอง นาย
พิพัฒน์ มาตะคุ ปวช. 2 ท่องเที่ยว นายเกรียงไกร อยู่นุ้ย ปวส. 1 การตลาด นางสาวสุทธิกานต์
เพชรแก้ว ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวชุติมา โชตกุญชร ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการและบริการ นายวิทยา มณีน้อย นาย
สิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวส. 2/1 บัญชี นางสาว
พัชรวีร์ ศรีรักษา ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ และนางสาวสุนิสา
ชุมบุตร ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางจารุวรรณ อมรกุล นางนฤมล แย้มศรี
นางวาสนา วิเชียร นางสาวมณฑา หมื่นชนะ และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นายพิพัน์
พณ ศรีสุวรรณ ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นายโสภณัส แซ่ฝ้า ปวส. 2/1 พัฒนาเว็บเพจ ครูผู้ควบคุม
คือ นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบ 2D Animation นักเรียนผู้จัดทําได้แก่
นางสาวพลอยไพลิน ช่วยคุ้ม ปวช. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวนันท์นภัส เจริญกุล ปวช. 3
คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ทั ก ษะการออกแบบตกแต่ ง ภายใน “ห้ อ งพั ก ผ่ อ น Family
Room” นักเรียนผู้จัดทํา คือ นายนภัส สุขสวัสดิ์ ปวช. 2 ออกแบบ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวพัช
รีวรรณ พัฒน์ทองสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด นักเรียนผู้จัดทําได้แก่
นางสาวกัญญารัตน์ ไทยฤทธิ์ นางสาวชนิการต์ เพชรโรภาส และนางสาวกัญญามาส เหล็มปาน
ปวช. 3/2 อาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม คือ นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิงอายุ 15 – 20 ปี
นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวปาณิษา แผ้วชนะ นางสาวเอมวลี สว่างวงษ์ นายภาสกร บุญรักษ์
ปวช. 2 แฟชั่นดีไซน์ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะจิตรกรรมสีน้ําหุ่นนิ่ง นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่
นายอนิรุทธ์ วงษ์ปาน ปวช. 1 วิจิตรศิลป์ ครูผู้ควบคุม คือ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบต้นฉบับปกหนังสือเรื่อง“ค่านิยมหลัก 12
ประการ” นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวพรสุดา สุขสงค์ ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม
คือ นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 26 ระหว่าง
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ได้รับรางวัลดังนี้
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นางสาวศศิ ธ ร อิ่ ม เอิ บ นางสาวพรญาณี ไตรทศพร ปวช.3 ออกแบบ นายวี ร ภั ท ร พั ฒ นศิ ล ป์
นางสาวนรกมล พรหมจั นทร์ นางสาวสุดารัตน์ ณ น่าน ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาว
กานติมา สุขแป้น นายอภิธาร เที่ยวแสวง ระดับชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม ได้แก่
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์, นายสามารถ เนียมมุณี และนางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
โดยใช้
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง หนังสือภาพประกอบเรื่อง “คุณหนู คุณธรรม”
เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านสมาร์ทโฟน นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวภัทราพร ไพรพรพนา นางสาว
รัตนากร มีปิ่น นางสาววาสิฏฐี เชิงสมอ นายนพเก้า ศรีชัยชนะ นางสาวปลายมาศ หอยสกุล
นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ นางสาวศศิธร กว้างซ้วน นางสาวชฎาภรณ์ เกลี้ยงเกลา นายภูฤทธิ์
นวลนาค นางสาวธันย์ชนก สิทธิสุวรรณ ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสาว
นาขวัญ จันทร์จํารัส นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี และ นางนริศรา ปทะวานิช เหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป สเปรย์ขจัดคราบจากเปลือกสับปะรด นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่
นางสาวอัญชริกา แช่ลี้ นายทรงศักดิ์ มีชํานาญ นางสาวศศิธร คิดประเสริฐ นางสาวเพชรรัตน์
คําปา ปวช.3/1 การโรงแรมและบริการ นางสาวนันท์นภัส นพสกุล นางสาวภาธินี อักษรสม และ
นายศุ ภ ณั ฐ พฤกษตระกู ล ปวส.1/2 การโรงแรมและบริ ก ารและบริ ก าร ครู ผู้ ค วบคุ ม คื อ
นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารไวน์ลูกเถาคัน นักศึกษาผู้จัดทําได้แก่
นางสาวนิฐา หลักทอง นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ดวง ปวส.1/1 การโรงแรมและบริการ นางสาวบุษย
มาศ เจียมก๊ก นางสาวสุกัญญา สมอทอง ปวช.3/3 การโรงแรมและบริการ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นาง
วราภรณ์ เยาว์แสง นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ และนางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
รางวั ล ชมเชย แอพพลิ เ คชั่น แจ้ง เตือ นให้ เ ข้า ชั้ น เรี ย นตามตารางสอนที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น
นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวขวัญชญา ศรีมั่นคง ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจตุพร สะ
รอหมาด และนายศุภวิทย์ บุญมา ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม คือ นางสาวสุภาวดี
เสมอมาศ
รางวัลชมเชย สื่อนวัตกรรมการศึกษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่
นางสาวอารีภัทร พลังไกร นางสาวภาพตะวัน เพชรช่วย นางสาวนลินทิพย์ นิลทจันทร์ ปวส. 2/2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสมควร ปานโม และนางนริศรา ปทะวานิช
รางวัลชมเชย หนังสือวิชาคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษาพูดได้ นักเรียนผู้จัดทํา ได้แ ก่
นางสาวรัชนก สิทธิ์คํา ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวอรุณรัตน์ สุขอุบล นางสาวสโรชา สไบ
บาง นางสาวเนตรทราย ชูนุ้ย นางสาววรวลัญ ช์ เทพทุ่งหลวง นางสาวสุดารั ตน์ ประทุมตรี
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม คือ นายนพรัตน์ ไทยถัด
รางวัลชมเชย มวยไชยาที่ระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนผู้จัดทําได้แก่ นางสาวอัญชนา
ปาลคะเชนทร์ นางสาวขวัญชนก ย่องแก้ว และนางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์ ปวช.3 ออกแบบ ครูผู้
ควบคุม คือ นายพุฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
รางวัลชมเชย ระบบคลังข้อมูลผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักศึกษาผู้จัดทํา
ได้แก่ นายภูวดิษฐ์ นพชินวงศ์ และนางสาวเจนณิสตา เชื้อพราหมณ์ ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ และนางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
ได้รับโล่และเกียรติบัตร Top Grade Awards การแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 4–7 มกราคม 2559 ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่
นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ ปวส. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก นายณัฐวุฒิ อยู่จุล นายพัชรักษ์ บรรเทา ปวช.
3 วิ จิ ต รศิ ล ป์ และนายธิ ติ จิ ร ะปฏิ นั น ท์ ปวช. 3 การออกแบบ ครู ผู้ ค วบคุ ม คื อ นายพฤติ พ งศ์
วงศ์วรรณา
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2259 ณ จังหวัด
นครสวรรค์ ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge นักเรียนผู้จัดทํา ได้แก่นางสาว
กุลนิษฐ์ ควนสม ปวช. 2/1 การตลาด นางสาววิศัลย์ศยา เทพทุ่งหลวง และนางสาวเมธาวี โอทอง
ปวช. 1 การตลาด ครูผู้ควบคุมคือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดพิธีกรและแดนเซอร์ประกอบนักร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักร้อง และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแดนเซอร์ประ
กอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาววรัสนันท์ สุธา นายพิพัฒน์ มาตะคุ
ปวช. 2 ท่องเที่ยว นางสาวสุทธิกานต์ เพชรแก้ว นายวีรภัทร พัฒนศิลป์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
นางสาวเจนจิรา รามทัศน์ ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวชุติมา โชตกุญชร ปวส. 1/1 การ
โรงแรมและบริการและบริการ นายวิทยา มณีน้อย นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บ
เพจ นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวส. 2/1 บัญชี นางสาวพัชรวีร์ ศรีรักษา ปวช. 3/1 อาหารและ
โภชนาการ นายพิพัฒน์พน ศรีสุวรรณ ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ และนางสาววิศัลย์ศยา เทพทุ่ง
หลวง ปวช. 1 การตลาด ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางจารุวรรณ อมรกุล นางนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล และ
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนแผนธุรกิจ นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวณัตินี สิทธิกูล
ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุ้มจันทร์ และนางสาวเนตรนภา
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กาญจนา เหลื่อมแก้ว
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา
2558 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลดังนี้
ได้รับรางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ เรือพระจําลอง นักศึกษา ผู้จัดทํา ได้แก่
นายรัฐนันท์ นันทคีรี นางสาวศศิธร อิ่มเอิบ นางสาวพรญาณี ไตรทศพร นายวีรภัทร พัฒนศิลป์
นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ณ น่าน ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวกานติ
มา สุขแป้น นายอภิธาร เที่ยวแสวง ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางชนัญญา
สุวรรณวงศ์ นายสามารถ เนียมมุณี และ นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนังสือภาพประกอบเรื่อง “คุณหนู คุณธรรม” โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านสมาร์ทโฟน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาววาสิฎฐี เชิงสมอ นายนพเก้า
ศรีชัยชนะ นางสาวปลายมาศ หอยสกุล นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ นางสาวศศิธร กว้างซ้วน
นางสาวชฎาภรณ์ เกลี้ยงเกลา นางสาวภูฤทธิ์ นวลนาค นางสาวภัทราพร ไพรพรพนา นางสาว
รัตนากร มีปิ่น และนางสาวธันย์ชนก สิทธิสุวรรณ ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้ควบคุม ได้แก่
นางสาวนาขวัญ จันทร์จํารัส นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี และนางนริศรา ปทะวานิช
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป สเปรย์ขจัดคราบจาก
เปลือกสับปะรด นักเรียน นักศึกษาผู้จัดทํา ได้แก่ นางสาวอัญชริกา แช่ลี้ นายทรงศักดิ์ มีชํานาญ
นางสาวศศิธร คิดประเสริฐ นางสาวเพชรรัตน์ คําปา ปวช.3/1 การโรงแรมและบริการ นางสาว
นันท์นภัส นพสกุล นางสาวภาธินี อักษรสม นายศุภณัฐ พฤกษตระกูล ปวส.1/2 การโรงแรมและ
บริการ ครูผู้ควบคุม คือ นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีคนเก่งศรีอาชีวะ”
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีผู้รับเกียรติบัตรดังนี้
ระดับปวช. นางสาวพรญาณี ไตรทศพร ปวช. 3 ออกแบบ นางสาวกัญญามาส เหล็มปาน ปวช. 3/2
อาหารและโภชนาการ นางสาวลัดดาวรรณ เพชรานันท์ ปวช.3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวรัชนก
สิทธิ์ดํา ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ เมืองศรี ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก นายบัญญพนต์ ทวีกุล ปวช. 3/3 การบัญชี
นางสาวรุ่งสิริกิต อรัญญะ ปวช.3 การท่องเที่ยว นางสาวเมธินี หุ้ยเวชศาสตร์ ปวช.3/1 การตลาด
นายนัฒิวุธ เมืองใหม่ ปวช.3 คหกรรมศาสตร์ นางสาวมณีวรรณ เกศกุล ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุปิญชาน์ ศรีเปารยะ ปวช. 3 การโรงแรมและบริการ (Mini E.P.) นางสาวอรวรรณ เมือง
ฉิม ปวช.3/2 คอมพิ วเตอร์ธุรกิ จ นางสาวขวั ญกมล วงศ์เจริญ ปวช.3 การโรงแรมและบริการ
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บัญชี นางสาวสุทธิกานต์ เพชรแก้ว และนายวีรภัทร พัฒนศิลป์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดั บ ปวส. นายวิ ท ยา มณี น้ อ ย นายพิ พั ฒ น์ พ ณ ศรี สุ ว รรณ นางสาวอั ง คณา สุ ว รรณพั ฒ น์
นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ์ ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นางสาวทัศนีย์ วรวานิช ปวช. 2/1 การบัญชี
นางสาวนันทกานต์ ชุยสกุล ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวสุธิดา รัตนารมย์ ปวส. 2 การจัดการทั่วไป
นายรติศั ก ดิ์ โสมมาก นายศุ ภพิ ชญ์ โพธิ์ น คร นางสาวพรรษชล เฉื่ อ ยขุ น ทด นางสาวจั นทิ ม า
ทองสงค์ ปวส. 2/1 อาหารและโภชนาการ นายวีรพล จันรอด ปวส. 2/2 อาหารและโภชนาการ
นางสาวดรณพร ใจตรง ปวส.2/1 คหกรรมศาสตร์ นางสาวสุภาวดี นาภรณ์ ปวส.2 ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย นางสาวนันทภรณ์ สังข์น้อย ปวส. 2/1 การบัญชี นางสาวนริชา ขาวดํา ปวส. 2/2 การบัญชี
นางสาววันทนา เชยบัวแก้ว ปวส. 2/3 การบัญชี นายโสภณัส แซ่ฝ้า ปวส. 2/1 พัฒนาเว็บเพจ
นางสาวณัตินี สิทธิกูล ปวส. 2/2 พัฒนาเว็บเพจ นางสาว อรุณรัตน์ บุญนิ่ม ปวส. 2 เทคโนโลยี
สํานักงาน นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบํารุง ปวส. 2 การจัดการทั่วไป นางสาวอนิศรา ตันจรูญ ปวส. 2/1
การโรงแรมและบริการและบริการ นายพงศ์พิพัฒน์ เพชรอย่างดี ปวส. 2 การโรงแรมและบริการ
และบริการ (ทวิภาคี)

ผลงานดีเด่นระดับสถานศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสําคัญดังต่อไปนี้
วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีการประกวด ดังนี้
1) การอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ปวช. ชนะเลิศ นางสาวอินทิรา จันทร์เกิด ปวช. 2/1 การ
บัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเพชรรัตน์ คําปา ปวช. 1/1 การโรงแรมและบริการ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวดาราวดี วังคะติ ปวช. 1/1 การโรงแรมและบริการ รางวัลชมเชย นางสาวรุจิรา
ภรณ์ เจริญผล ปวช. 1/3 การโรงแรมและบริการ นางสาวภาวดี ไชยแขวง ปวช. 3/1 การโรงแรม
และบริการ และนางสาวปารสุภา เพชรทวน ปวช. 1/2 การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรวรรณ ณ ระนอง ปวส. 1/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว
สุภาวดี บัวทองคํา ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐพล สุกใส ปวส. 1
อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาวลลิดา จารุปกรณ์ ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ และ
นางสาวกนกวรรณ พรหมสวัสดิ์ ปวส. 1/3 การบัญชี
2) การแต่งกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิเชียร นางสาว
เพ็ ญ ภั ส รา บุ ญ โญภาส ปวช 1/1 การบั ญ ชี รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 นางสาวมาริ ส า จั น ทโรจน์
นางสาวสุดารัตน์ นาคอนุเคราะห์ ปวช. 1/2 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธันวดี ชูช่วย
สุวรรณ นางสาวนันทวรรณ สิทธิเชน ปวช. 1/1 การท่องเที่ยว รางวัลชมเชย นางสาวโศภิตา รอด
ไทย นางสาวสุธาทิพย์ รักษายศ ปวช. 1/5 การบัญชี นางสาวสิริวรรณ เรืองสุวรรณ และนางสาว
กมลลักษณ์ รักขาว ปวช 1/2การเลขานุการ ระดับ ปวส.รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุทธิดา เกษกุล

-91นางสาววิลาศินี มณีเจริญ ปวส. 1 การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรรธิมา ดวงจันทร์
นางสาวจันทร์ฑิรา ดวงจันทร์ ปวส. 1 การจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเกศนี ผล
ทับทิม นางสาวประไพพิมพ์ ไทยประยูร ปวส. 1 ธุรกิจเสื้อผ้า รางวัลชมเชย นางสาวสุภัสรา ศรี
เทพ นางสาวอรณัญช์ ชูแดง ปวส. 1 การจัดการทั่วไป นางสาวธัญญาวดี ไพฑูรย์ นางสาวหัติยา
อติชาติ ปวส. 1/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวมัทนียา สังข์คร นางสาวอุมาภรณ์ หนูสีดํา ปวส.
1/1 อาหารและโภชนาการ
3) การวาดภาพตั ว ละครในวรรณคดี เ รื่ อ งพระอภั ย รางวั ล ชนะเลิ ศ นางสาวกนกภรณ์
คงเกษตร ปวช. 3 วิจิตรศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวดรัณรัตน์ แสงตะกร ปวช. 3
วิ จิ ต รศิ ล ป์ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 นายสหภาพ รั ก รอด ปวช. 3 วิ จิ ต รศิ ล ป์ รางวั ล ชมเชย
นางสาวณัฐนรี กองกุล และนายสมยศ เสือส่อสิทธิ์ ปวช. 3 วิจิตรศิลป์
4) การวาดภาพเหมือนสุนทรภู่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวเพ็ญพร พิมพ์ลอย ปวช. 2 วิจิตร
ศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอุดมพจน์ ว่องผู้ดี ปวช. 2 วิจิตรศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นาย
นนทวัฒน์ ทองน้อย ปวช. 2 วิจิตรศิลป์ รางวัลชมเชย นางสาวจุฑามาศ รักเมือง และนายอภิสิทธิ์
เมืองพร้อม ปวช. 2 วิจิตรศิลป์
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
1) การคัดลายมือ ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวภาวินี รักกะเปา ปวช. 1 ท่องเที่ยว
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธิดารัตน์ อิ่มใจ ปวช. 1/1 การตลาด ประกวดดังนี้รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวศศธร พูลสมบัติ ปวช. 1 การท่องเที่ยว รางวัลชมเชย นางสาวพรญาณี ไตรทศพร ปวช. 3
การออกแบบ และนางสาวผุสดี นักรบ ปวช. 1 การตลาด ระดับปวส. ชนะเลิศ นางสาวกัญญาณัฐ
สังข์ดวง ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวชุติกาญจน์ ประทุมสุวรรณ
ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว ปิยมาภรณ์ ท่าชี ปวส. 1 การ
จัดการทั่วไป รางวัลชมเชย นางสาวโสมรัณฎา รักรอด ปวส. 1/2การโรงแรมและบริการ และ
นางสาวอุมาพร ทองปาน ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ ระดับครูและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวหัทยา ไทยปาน เจ้าหน้าที่งานบุคลากร รองชนะเลิศอันดับ 1 นางอรทัย
เมืองแมน ครูแผนกเลขานุการ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางกาญจนา ไชยมุสิก เจ้าหน้างานการบัญชี
รางวัลชมเชย นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล เจ้าหน้าที่งานอาชีวทวิภาคี และนายสมโชค ราชบุรี ครู
แผนกการบัญชี
2) การแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวกานต์รวี อินทร์สุวรรณ
นางสาวจุฑาทิพย์ สวัสดี ปวช. 1 การท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุดารัตน์ สังข์น้อย
นางสาวนารีรัตน์ ธรรมปรีชา ปวช 1 การท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรุ่งนภา ขุนเพ็ชร
นางสาวธั ญ ลั กษณ์ จันทบาล และนางสาวฑิตยภา ตั น ทา ปวช.1 การท่องเที่ยว รางวัลชมเชย
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อัจฉรียา นวลวัฒน์ ปวช. 1 การท่องเที่ยว ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วชู
นางสาวปวี ณ า ปรี ช า ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริ ก ารและบริ ก าร รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
นางสาวจุฑามาศ นฤมิตร และนางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ดวง นางสาวนิษฐา หลักทอง ปวส. 1/1 การโรงแรมและ
บริการ รางวัลชมเชย นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ นายธัชชัย ลาบุญตา ปวส. 1/2 การโรงแรมและ
บริการ นางสาวณัฐธิดา ช่วยเหลื่อม และนางสาวทิพวรรณ ขาวบ้านนา ปวส. 1/2 การโรงแรมและ
บริการ
3) การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง ระดับปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรทิพย์ แก้วเพชร ปวช.
1 การท่องเที่ยว รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวอั จฉรียา นวลวัฒน์ ปวช 1 การท่องเที่ยว รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิสุดา ศรีมณี ปวช.1 การท่องเที่ยว รางวัลชมเชย นางสาวทิตยภา ตันทา
และนางสาวภาวิณี รักกะเปา ปวช. 1 การท่องเที่ยว ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวสิรินญา
เนืองทอง ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจันทนา สุวรรณมาก
ปวส. 1 การจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวส. 1/1 การโรงแรม
และบริการ รางวัลชมเชย นางสาวนิษฐา หลักทอง ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ และนางสาว
ปานฤดี สิงห์สวัสดิ์ ปวส. 1 การจัดการทั่วไป ระดับครูและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ
นายสมโชค ราชบุรี ครูแผนกการบัญชี
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
1) การแต่งกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุนิษสา ขวัญทองอินทร์ นางสาว
สุกัญญา จันทร์เพ็งเพ็ญ ปวช.1/2 การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศศธร พลูสมบัติ
นางสาวสุภ าภรณ์ นวลมุสิ ก ปวช. 1 การท่ อ งเที่ย ว รองชนะเลิ ศ อั น ดับ 2 นางสาวชนนิ ก านต์
ปนิยนนันท์ นางสาวศิรัญญา วิจิตรตกูล ปวช. 1/1 อาหารและโภชนาการ รางวัลชมเชย นางสาว
อัจฉรียา นวลวัฒน์ นายวรพล บุญยัง ปวช 1 การท่องเที่ยว นางสาวศุภกานต์ ขามแก้ว และ
นางสาวชลัญดา กลับน้อม ปวช. 1/2 การตลาด ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวญาณีนาถ
อินทรทัศน์ นางสาวปรัสพฤกษ์ นาวงศ์ ปวส. 1การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรัญญา
ชัยยะ นางสาวทิพวรรณ ขาวบ้านนา ปวส. 1/2 การโรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจุฑามาศ นฤมิตร นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ รางวัล
ชมเชย นางสาวอินทุอร อิสรา นางสาวอุมาพร ทองช่วง ปวส. 1 การตลาด นางสาวสิรินญา เนือง
ทอง และนายพลภัชร์ จําเนียร ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ
2) การเขียนเรียงความ ระดับปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวนารีรัตน์ ธรรมปรีชา ปวช. 1
ท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวโชติกา สรรเพ็ชร์ ปวช. 1 คหกรรมเพื่อการโรงแรมและ

-93บริการ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรุ่งนภา ขุนเพ็ชร ปวช. 1/1 การโรงแรมและบริการ รางวัล
ชมเชย นางสาวจุฑารัตน์ พระวิวงศ์ ปวช. 1/2 อาหารและโภชนาการ และนางสาวอัจรียา นวลรัตน์
ปวช. 3/1 การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวทิพวรรณ ขาวบ้านนา ปวส. 1/2 การ
โรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมินตรา นาแข็งฤทธิ์ ปวส. 1เทคโนโลยีแฟชั่นดีไซน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัตนาภรณ์ แถ้วชู ปวส. 1/2 การโรงแรมและบริการ รางวัลชมเชย
นางสาวจิตราพัชร สอนประสม ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) และนางสาวสาวิตรี
คงพยักฆ์ ปวส. 1/2 การโรงแรมและบริการ
3) การร้องเพลง ประเภทนักร้องชาย รางวัลชนะเลิศ นายวราเทพ อุดมประชารักษ์
ปวช. 1 การท่องเที่ยว ประเภทนักร้องหญิง รางวัลชนะเลิศ นางสาวมัธวรรณ ปลอดรักษ์ ปวส. 1
การท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวหทัยรัตน์ สืบบุตร ปวส. 1 การตลาด รองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวพรพนา สงแสน ปวช 1 การท่องเที่ยว นางสาวนารีรัตน์ ธรรมปรีชา ปวช. 1/2
การโรงแรมและบริการ รางวัลชมเชย นางสาวศิริรัตน์ คงทอง ปวช. 1/2 การโรงแรมและบริการ
ระดับครูและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูร เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปรัชญา ผลจันทร์ ครูฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2
นายวิษณุ อนุกูล ครูฝึกสอน รางวัลชมเชย นางสาวจันทิรา สัมฤทธิ์ ครูฝึกสอน
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
1) การแต่งกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นายอาวีรวิทย์ โกสโยดม นายนวรินทร์ สี
วกุล ปวช. 1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรุโณทัย ชูวารี ปวช. 2/2 การบัญชี
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวนางสาวปุณยวีร์ บุรินทรโกษฐ์ และ นางสาวอทิตยา โกละกะ
ปวช. 1/5 การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวกันยารัตน์ อุทุมโภค นางสาวกาญจนา สิทธิ
พงษ์ ปวส. 1/1 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวโชติรส หนูช่วย นางสาวพลอยไพลิน
เพชรแก้ว ปวส. 1/1 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิราภรณ์ โกละกะ นางสาวพรนภา
นิคมเพชร ปวส. 1/1 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวธนิศา นาคฤทธิ์ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์
เพชร ปวส. 2/1 การบัญชี นางสาวสิริภรณ์ ปิ่นนัย นางสาวภานิพัตต์ แก้วพิชัย ปวส.1/2การบัญชี
2) การเขียนเรียงความ รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญวรัตน์ สบายแท้ ปวช.1 คหกรรมเพื่อการ
โรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจันทิมา แจ้งวุฒิ ปวช.1/5 การบัญชี รองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ นาคเมือง ปวช.1 คหกรรมเพื่อการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอังคณา แสงสูง ปวส. 2/1 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวภัทรียา
กลิ่นคล้าย ปวส. 2/2 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนันทริกา สุขทอง ปวส. 2/3 การ
บัญชี รางวัลชมเชย นางสาวศิรินภรณ์ แก้วทองดี ปวส. 1/1 คหกรรม นางสาวสุชาดา อินทร์ทอง
ปวส. 2/3 การบัญชี และนางสาวขวัญฤทัย แก้วเมือง ปวส. 2/1 การบัญชี
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การโรงแรมและบริการ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปวีณ ไผ่ชู ปวส. 2 การบัญชี ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ นางสาวภานิพัตต์ แก้วพิชัย ปวส. 1 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรนันท์
ชัยชํานิ ปวช.2 การท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิธร รัตน์วิโมกข์ ปวส. 1 การตลาด
รางวัลชมเชย นางสาวกวิเนตร พัฒน์ระฆังด่าน ปวช. 3 การท่องเที่ยว นางสาวอภิญญา เจริญภักดี
ปวส. 2 การบัญชี ระดับครูและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ นางสาวทิพวรรณ ศักรางกุล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางวิจิตรา มีเพียร เจ้าหน้าที่งานวิจัย รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวบงกช ไทยปาน เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
วันครู โครงการ 16 มกรา น้อมใจบูชา เทิดพระคุณครู วันที่ 16 มกราคม 2559 มีการประกวดดังนี้
1) การแต่งคําขวัญ ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นายวีรภัทร กองสิน ปวช. 1 วิจิตรศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศศิวิมล พัฒนถลาง ปวช. 1/1 การบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 2 นาย
วัชรพงษ์ พึ่งนุสนธิ์ ปวช.1 วิจิตรศิลป์ รางวัลชมเชย นายศุภกิตต์ เกื้อเดช นางสาวปัทมพร ปลื้ม
กระจ่าง ปวช. 1 วิจิตรศิลป์ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวธิดารัตน์ สว่างแสง ปวส.1/2 การ
บัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเบญจวรรณ ทองทิพย์ ปวส. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐธิดา ทาเวียง ปวส. 1/2 การบัญชี รางวัลชมเชย นางสาวอังคณา แสง
สูง ปวส.2/1 การบัญชี นางสาววิลาวรรณ ทับทิมหิน ปวส. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) การเขียนข้อความประทับใจ สาขาวิชาการบัญชี ครูที่นักเรียนประทับใจคือ นายสมจิต
แข่งขัน ผู้เขียนคือ นางสาวไพจิตร ชุมนุมพันธ์ ปวส. 2/1 การบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ ครูที่
นักเรียนประทับใจคือ ครูศรีไพร ภาราทอง ผู้เขียนคือ นางสาวจณิสตา คุปต์ธรรมสาร ปวช. 3/1
การเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูกาญจนา เหลื่อมแก้ว ผู้เขียนคือ
นางสาวสุ ธิ ดา โทนจิ น ดา ปวส. 1 สาขาการตลาด สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ธุ ร กิ จ ครู ที่นั ก เรี ย น
ประทับใจคือ ครูกําชัย ณ พัทลุง ผู้เขียนคือ นางสาวอุษณา ไกรวงศ์ ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรม ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูปิยาภรณ์ กั้นเกตุ ผู้เขียนคือ นางสาวโชติรส วิชัย
ดิษฐ์ ปวช. 2 คหกรรมเพื่อการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ครูที่นักเรียน
ประทับใจคือ ครูสุวิมล ศรีแสง ผู้เขียนคือ นางสาวสุธิดา จันทร ปวช. 3 แฟชั่นดีไซน์ สาขา
อาหารและโภชนาการ ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูชนันณัตถ์ สมิงชัย ผู้เขียนคือ นางสาวนริศนา
ไตรรัตน์ ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ครูที่นักเรียนประทับใจ
คือ ครูโศจิกานต ปานดี ผู้เขียนคือ นางสาวอุมาพร ทองปาน ปวส. 1/1 การโรงแรมและบริการ
และบริการ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ผู้เขียนคือ
นายวีรภัทร กองสิน ปวช. 1 วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูพัช
รีวรรณ พัฒน์ทองสุข ผู้เขียนคือ นางสาวพรญาณี ไตรทศพร ปวช. 3 การออกแบบ สาขาวิชา

-95คอมพิวเตอร์กราฟิก ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูชนัญญา สุวรรณวงศ์ ผู้เขียนคือ นางสาวจุรีพร
นาคผุด ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูรุ่ง
นภา หนูเพชร ผู้เขียนคือ นางสาวธัญญวดี หาญสุวรรณ ปวส. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สัมพันธ์ธุรกิจ ครูที่นักเรียนประทับใจคือ ครูวิมล สุพรรณดิษฐ ผู้เขียนคือ นางสาวจิราพัชร แสง
พันธ์ ปวส. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทํา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ์

ภู่ทอง

นายกําชัย

ณ พัทลุง

คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสัมฤทธิ์

ทองพัฒน์

คณะทํางานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร

คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางวิมล

คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สุพรรณดิษฐ

นายพัฒน์ธนศักดิ์ เมธาโชติช่วง

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แสนทวีสขุ

