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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. จัด การศึก ษาให้ผู้ เรี ยนมี คุณ ลักษณะตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และอยู่อย่างมีความสุข
4. จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี จิต 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

ทาได้

เข้าใจชีวิต”

ปรัชญาสถานศึกษา
“วิชาดี
วิชาดี

มีทักษะ
ใฝ่ธรรมะ
สามัคคี
มีวินัย

มีทักษะ

ใฝ่ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขา
วิชาชีพ ที่ เ ลือ กเรียนและความรู้ที่ เ กี่ ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ดารงชีวิต
การฝึกความชานาญในสาขาวิชาชีพที่เ ลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และ
หมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชานาญในวิชาอื่นๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและการ
ดารงชีวิต
การศึกษาให้เข้าใจและการนาหลักธรรมที่จาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
การมี ส่วนร่ วมในการท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ การร่วมมื อร่วมใจกั น สร้างชื่อเสี ยงมา สู่
สถานศึกษา อันเป็นที่รักยิ่ง
การเชื่ อ ฟั ง และประพฤติ ต นตามที่ ไ ด้ รั บ การฝึก อบรม ถูก ต้ อ งตามระเบี ยบของ
สถานศึกษารู้บ ทบาทและหน้า ที่ของนักเรียน นักศึก ษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในสังคม
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ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี ” โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดาเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สาเร็จชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4 ทาการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน ) โดย
นางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จานวน 4 ไร่ 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียน
ในวั น ที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิ ด สอนตามหลั ก สู ต รช่ า งเย็ บ เสื้ อ ผ้ า จนถึ ง พ.ศ.2491
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน
2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุร าษฎร์ธานี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุร าษฎร์ธานี 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

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

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ชั้น ม.ศ.4
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกชั้นเป็นรุ่นแรก
พ.ศ.2516 เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ และ
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
พ.ศ.2525 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2526 เปิดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์
พ.ศ.2527 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับนักเรียนที่
สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ
พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ
ปวท. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุร กิจ บริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม
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การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
พ.ศ.2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช.
มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบปกติ
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม
เปิดรับผู้จ บการศึก ษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538 สาขาการบัญ ชี
ระดับ ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2539 วิทยาลัยดาเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์
พ.ศ.2540 ใช้ห ลัก สู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2540 เปิ ดสอนสาขาวิช า
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 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม
พ.ศ.2546 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พ.ศ.2548 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
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พ.ศ.2549

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2556

- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลัก สู ตรเที ยบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการเลขานุก าร และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์
- รั บ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก ปวช. ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร กิ จ สาขาวิชาการจัดการธุร กิ จค้าปลีก
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- รับผู้สาเร็จการศึกษาจาก ม.6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ 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
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริห ารธุร กิ จ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- เปิด สอนหลั ก สู ตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) ประเภทวิช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทวิ ช าพาณิ ช ย
กรรม สาขาวิ ชาพาณิช ยการ สาขางานการบัญ 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 ภท วิ ช า
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คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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 ศนี ย บั ต ร วิ ชา ชี พ ชั้ น สู ง (ป วส . ) ป ร ะ เ ภท วิ ช า
บริห ารธุร กิ จ สาขาวิช าการตลาด สาขางานธุร กิ จ สรรพสิน ค้า รับ ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี)
พ.ศ.2557 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี)
พ.ศ.2558 - เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทอุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม(วบท.สุมย)
- เปิ ดสอนหลัก สู ต รประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ (ปวส.) 2557 ประเภทวิ ช าคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริห ารคหกรรม
ศาสตร์ สาขางานธุร กิจ ดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาบริห ารธุร กิ จ
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขา
งานธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ม.6)
- เปิดสอนหลัก สู ตรประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาศิล 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.)

-8ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ม.6)
พ.ศ.2559 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
พ.ศ.2560 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
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โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
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
นางเสาวนีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางมาลี ว่องเกษฎา

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหน้างานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางปิยะพร เข็มขาว
นางปิยะพร เข็มขาว

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

หัวหน้างานการบัญชี

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางกนกกร พรหมวิเศษ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
นางอุบล เบญจพงศ์

หัวหน้างานพัสดุ
นางรวิสรา สุทธิ

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรพันธ์ คงขันธ์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นายธีรพล ทองเพชร

นางธนภร ฤทธิเกษม

นางสุวิมล ศรีแสง

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษดิ์ วีแก้ว

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางเบญจมาศ ช่วยดารง

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกาชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
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รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2486
พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2490

นางสาวชุลี
นางสาวสุภร
นางเรวดี

อาตมะมิตร
บุญยประภัศศร
วัชรเนตร

ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่

พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2506

นางสาวสมรวย
นางสาวประธาน
นางถนอม

บรรณโสภิษณ์
วุฒิวงศ์
จันทร์ศิริ

ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่

พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519

นางสาวละออง
นางสาวสายหยุด
นางสาวประไพ

จินตประชา
มีวาสนา
สุรทิณฑ์

อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523

นายสุทธิชัย
นายเผดิมชัย
นายประมุข

โล่สุวรรณ
ศรีวิเชียร
ครรภาฉาย

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2536

นางสาวประไพ
นางสาวประไพ
นางสาวรัตนา

สุรทิณฑ์
สิทธิวงศ์
รัตนโกมล

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550

นางสมจิตต์
นางพรพัช
นางรอยพิมพ์ใจ

กะระณา
กะระณา
เพชรกุล

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

นางวิชชาพรรณ
นางเนาวรัตน์

กิ่งวัชระพงศ์
รัตนพันธ์

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
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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.

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
นางจีรพรรณ โยธาปาน
นางสาวรวิสรา สุทธิ
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
นางวราภรณ์ เยาว์แสง
นายธีรพล ทองเพชร
นางฤดี เพชรมณี
นางสุวิมล ศรีแสง
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
นางสาวกิตติมา สุวรรรณวงศ์
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
นายกาชัย ณ พัทลุง
นางสาวโศจิกานต ปานดี
นายสมจิต แข่งขัน
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์
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
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1.

นายถวัลย์ชัย ชีวรัตน์

ประธานกรรมการ

2.

นายสามารถ เนียมมุณี

3.
4.
5.

นางสาวกมลลักษณ์ บรูณากุล
นายสุวคนธ์ เรื่องนุ้ย
นางสุภาพร บุญจริง

กรรมการผู้แทนผูป้ กครอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.
7.
8.

นางสาววิจิตรา เอียดสิทธิรักษ์
พระครูวินัยธรสมชัย ขนฺติขโม
พระมหานิรันดร์ สุภปุณฺโญ

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
10. นายพยุงศักดิ์ โภคภิรมย์
11. นางสาวเตือนใจ บัวปลอด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางสาวธนพร เชาวนปรีชา
13. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรการเรียนการสอน
 หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
หลักสูตร 3 ปี
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
 สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 สาขางานคหกรรมเพือ่ การโรงแรม
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
 สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป(ทวิภาคี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม(Mini EP)
 สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขางานการท่องเที่ยว

-151.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
 สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
 สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขางานการจัดการทั่วไป
2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับชัน้ ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
3.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ

-163.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
3.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
ทวิภาคี
4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขางานการท่องเที่ยว
4.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ

นักเรียน นักศึกษา
1. จานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2560
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
สาขางานคหกรรมเพือ่ การโรงแรม
รวมคหกรรม
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมพาณิชยกรรม

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20
20

0
1

4
2

0
1

4
1

120

54

115

41

78

20

1

16

1

16

40
220

4
60

36
173

4
47

36
135

200
80
80
160
520

10
15
2
50
77

217
79
50
95
441

9
15
2
50
76

189
68
50
95
402

ผู้มาสมัคร

รับไว้ได้

-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.

แผนรับ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

80
25
45
150

10
10
13
33

67
11
37
115

9
3
8
20

67
9
38
114

40
40
80
160

10
13
41
64

7
10
20
37

9
12
41
62

7
9
20
36

20
20

4
4

10
10

4
4

9
9

40
40
1,110

4
4
242

36
36
812

4
4
213

35
35
731
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนแผนรับและรับไว้ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560
600

540
491

500
400

แผนรับ

300
220

190

182

200

รับไว้
173

160
98

100
0

คหกรรม

ประเภทวิชา

พ ิชยกรรม

อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

220

182

82.73

พา ิชยกรรม

540

491

90.93

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

190

173

91.05

ศิลปกรรม

160

98

61.25

1,110

944

85.05

รวม
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวส.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และ
งานประดิษฐ์
สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมคหกรรม
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดืม่
รวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20

0

0

0

0

40

3

30

3

26

20

0

7

0

7

40
120

0
3

8
45

0
3

8
41

120

3

111

3

108

40

3

43

3

40

40

0

31

0

30

80

23

45

20

45

20
300

0
29

0
230

0
26

0
223

30

0

13

0

11

30

0

13

0

11
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส.(ม.6)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดืม่
รวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คหกรรม
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และ
งานประดิษฐ์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมคหกรรม
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ปวส. (ทวิภาคี)
คหกรรม
สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมคหกรรม

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20
20

6
6

3
3

5
5

3
3

30

3

29

3

24

30

3

29

3

24

20

0

2

0

0

20
40

5
5

17
19

6
6

10
10

20
20

4
4

7
7

4
4

3
3

40
40

2
2

5
5

2
2

5
5

-22ประเภทวิชา/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดืม่
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2560

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไว้ได้
ชาย หญิง

20

0

25

0

25

20
40
640
1,750

0
0
52
249

14
39
390
1,102

0
0
49
262

14
39
359
1,090
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนแผนรับและรับไว้ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560
350

300

300

249

250
200

200

แผนรับ

150

รับไว้
100

100

77

67

40

50

15

0

คหกรรม

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

200

67

33.50

บริหารธุรกิจ

300

249

83.00

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

100

77

77.00

ศิลปกรรม

40

15

37.50

640

408

63.75

รวม

-24-

2. จานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2560
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

1
1
1
3
1
7

4
2
40
119
17
182

1
1
1
3
1
7

11
3
26
95
11
146

1
1
3
1
6

5
19
84
12
120

1
1
1
1
1
5

8
29
16
7
7
67

1
1
1
3

22
18
2
42

3
2
4
11
1
2
5
28

19
5
93
349
16
25
49
557

5
2
2
4
1
14

198
83
52
145
13
491

5
2
2
4
1
13

165
54
39
125
5
388

5
2
2
4
13

153
48
38
96
335

3
1
1
2
7

111
43
30
65
249

3
1
1
2
7

80
23
22
58
183

21
8
6
2
16
2
55

707
251
129
52
489
18
1,646

1
1
2
4

16
21
61
98

1
1
2
4

9
11
37
57

1
1
2
4

10
6
34
50

2
2

15
15

2
2

22
22

3
3
10
16

35
38
169
236

3
1
1
5
30

88
39
46
173
944

3
1
1
5
29

80
25
29
134
725

3
1
1
5
28

49
21
24
94
599

1
1
1
1
4
18

11
27
25
14
77
408

1
1
1
1
4
16

17
24
9
6
56
303

9
3
2
2
2
3
2
23
119

217
85
28
51
34
99
20
534
2,979

ระบบปกติ
คหกรรม
แฟชั่นดีไซน์
เสื้อผ้าแฟชั่น
คหกรรมเพื่อการโรงแรม
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ(ม.6)
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไม้และประดิษฐ์
รวม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การโรงแรม (ทวิภาคี)
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6)
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม
รวมทั้งสิ้น
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แผนภูมิจานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
หน่วย : คน
1400

1,214

1200
1000

ปวช.

800
600

448

ปวส.

432

401

400
200

205

133

109

37

0

คหกรรม

ประเภทวิชา

พา ิชยกรรม

อุตสหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

ปวช.

ปวส.

รวม

448

109

557

1,214

432

1,646

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

401

133

537

ศิลปกรรม

205

37

239

2,268

711

2,979

คหกรรม
พา ิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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3. จานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามระดับและประเภทวิชา
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานเลขานุการ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จานวนผู้เรียน
แรกเข้า
ปีการศึกษา2557
(10 มิ.ย. 57)

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

12
4

3
2

25.00
50.00

126

68

53.97

10
40
192

8
15
96

80.00
37.50
50.00

158

112

70.89

81

42

26.58

73

33

45.21

21

12

57.14

161
494

85
284

52.80
57.49

128

55

42.97

42
170

25
80

59.52
47.06
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จานวนผู้เรียน
แรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

17

3

17.65

18

9

50.00

20
32
475

34.48
34.41
50.05

4

0

0

25

23

92.00

5
34

5
28

100.00
82.35

114

100

87.82

39

39

100.00

21

15

71.43

78
249

71
225

91.03
90.36

58
93
949
ปีการศึกษา2558
(10 มิ.ย. 58)

-28หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : งานทะเบียน 12 พฤษภาคม 2559

จานวนผู้เรียน
แรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

54
54

43
43

79.63
76.63

42
42
379
1,328

19
19
315
807

45.24
45.24
83.11
60.77
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แผนภูมิจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
284

300
250

225
คหกรรม

200

พ ิชยกรรม

150
100

อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

96

80
32

50

ศิลปกรรม

43

28

19

0
ปวช.

ปวส.

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

96

28

124

284

225

509

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

80

43

123

ศิลปกรรม

32

19

51

492

315

807

คหกรรม
พา ิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

รวม
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4. จานวนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560
ครู
ประจา
11

พนักงาน
ราชการ
8

ครู
พิเศษสอน
2

จานวน
นร. นศ.
557

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 27

พา ิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม

30
5
5

2
1
3

8
3
2

1,646
537
239

1 : 41
1 : 60
1 : 24

สามัญสัมพันธ์

15

5

16

2,979

1 : 83

66

19

31

2,979

1 : 26

ประเภทวิชา
คหกรรม

รวม

แผนภูมิ อัตราส่วน ครูต่อนักเรียน นักศึกษา
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83
60
41
27

24

ครู
นักเรียน

1

1

1

1

1
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5. การมีงานทาของนักเรียน นักศึกษา รุน่ ปีการศึกษา 2558 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.
คหกรรม
พา ิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปวส.
คหกรรม
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

หน่วย : คน
รวม
(ร้อยละ)
406

มีงานทา
(ร้อยละ)
41

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ)
362

ติดตามไม่ได้
(ร้อยละ)
205

(10.10)

(98.16)

(0.74)

(100.00)

4

80

0

84

(4.76)

(95.24)

(0)

(100.00)

29

228

1

(11.24)

(88.37)

(0.39)

(100.00)

258

5

26

0

31

(16.13)

(83.87)

(0)

(100.00)

3

28

2

(9.09)

(84.85)

(6.06)

(100.00)

33

94

179

108

381

(24.67)

(46.98)

(28.35)

(100.00)

7

43

11

61

(11.48)

(70.49)

(18.03)

(100.00)

71

111

72

254

(27.95)

(43.70)

(28.35)

(100.00)

12

20

23

55

(21.82)

(36.36)

(41.82)

4

5

2

(36.36)

(45.45)

(18.18)

(100.00)

135

541

111

787

(17.15)

(68.74)

(14.10)

(100.00)

ที่มา : งานแนะแนวฯ 9 มีนาคม 2560

(100.00)

11

-32-

แผนภูมิการมีงานทาของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
หน่วย : คน
250

228

200
150

มีงานทา

ศึกษาต่อ

100

ติดต่อไม่ได้

80

50

29
4

0

1

0

คหกรรม

28

26

พา ิชยกรรม

5

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3

2

ศิลปกรรม

ระดับ ปวส.
120

หน่วย : คน

111

100
80

71

72
มีงานทา

60
40

20
0

ศึกษาต่อ

43

ติดต่อไม่ได้

11

7
คหกรรม

12
พา ิชยกรรม

20 23

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4

5
ศิลปกรรม

2

บุค1ลากร
1. จานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทบุคลากร
แผนภูมิจานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน
68

70
60
50
40
30
20
10
0

44

27
17
5

ประเภทบุคลากร

6

2

อัตรากาลัง
ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

2

3

5

ข้าราชการครู

11

55

66

บุคลากรทางการศึกษา

0

2

2

พนักงานราชการ

3

16

19

ครูพิเศษสอน

5

26

31

ลูกจ้างประจา

3

3

6

ลูกจ้างชั่วคราว

7

36

43

31

141

172

รวม

หมายเหตุ

มาช่วยราชการ 1 คน
ไปช่วยราชการ 1 คน
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2. จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
92
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

49
31

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

แผนภูมิจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

< ป.ตรี

ผู้บริหาร

0

5

0

0

5

ข้าราชการครู

0

33

33

0

66

บุคลากรทางการศึกษา

0

0

2

0

2

พนักงานราชการ

0

3

16

0

19

ครูพิเศษสอน

0

6

25

0

31

ลูกจ้างประจา

0

0

0

6

6

ลูกจ้างชั่วคราว

0

2

16

25

43

รวม

0

49

92

31

172
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3. จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทวิชา
แผนภูมิจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทวิชา
หน่วย : คน

30

30

25
20

15
10
5

0

15 16
11

8

8

2

2

ครูประจา

5
1

3

5

3 2

5

พนักงานราชการ
ครูพิเศษ

-36จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทวิชา
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

ครูประจา

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

0

3
6
2
11

1
1
2

1
3
4

10
10
4
2
26

-

ครูพิเศษสอน

รวม

ชาย

หญิง

4
2
6

1
1

1
1

4
11
6
21

0

2
2

2
2

1
1
2
2
6

12
11
6
11
40

0

4
1
5

0

1
1

0

2
1
3

6
3
9

2
1
3

2
2

1
1

1
1
2

0

1
1
2

3
3
4
10

4
4
11

9
2
11
55

0
3

4
1
5
16

2
2
5

12
2
14
26

31
5
36
116
116

66

19

31

หมายเหตุ

มาช่วยราชการ 1 คน
ไปช่วยราชการ 1 คน
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4. จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามวิทยฐานะ
แผนภูมิจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามวิทยฐานะ
หน่วย : คน
15

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ครูผู้ช่วย

11
6

5

ฃ

7

2

10

4

3

2

1

3

ครู

1

1

2

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการ
ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

คอลัมน์1

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการ

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

ผู้บริหาร

0

0

0

5

คหกรรม

0

2

5

4

พาณิชยกรรม

0

2

14

14

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0

0

1

4

ศิลปกรรม

0

1

1

3

สัมพันธ์ธุรกิจ

0

1

0

1

สามัญสัมพันธ์

1

1

1

10

รวม

1

7

22

41

ประเภทวิชา
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5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามคุณวุฒิ
 ฝ่ายบริหาร
1. ผู้อานวยการวิทยาลัย

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

2. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

3. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

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

4. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ค.ม.การบริหารการศึกษา

5. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
นางจิราวรรณ นวลรอด
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
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 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. นางสุวิมล ศรีแสง
2. นางสาวศุลีพงษ์ ชานาญเนตร
3. นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
4. นายวิศรุฒ ขจรบุญ

ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
ค.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชานาญการ
ค.ศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ.(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์
3. นางมาลี ว่องเกษฎา
4. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
5. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
6. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
7. นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
8. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย

9. นางสาวจรรยา คงแก้ว
10. นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล

ครู
หัวหน้าแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการ
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการ
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครู
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครู
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)

-4011. นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงษ์
12. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
2. นางธนภร ฤทธิเกษม
3. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
4. นางรังสิมา บุญมีชัย
5. นายธีรพันธ์ คงขันธ์
6. นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แข่งขัน

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

พนักงานราชการ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
พนักงานราชการ
วท.บ. (อุตสหกรรมเกษตร)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
พนักงานราชการ
คบ.(คหกรรมศาสตร์)
พนักงานราชการ
คบ.(คหกรรมศาสตร์)
พนักงานราชการ
คศ.บ.(การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ.(การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(การบัญชีและการภาษีอากร)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ.(การบริหารโรงเรียน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

-416. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
7. นางจริยา มณีโรจน์

8. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

9. นางวาสนา วิเชียร
10. นางสาวรวิสรา สุทธิ

11. นางกนกกร พรหมวิเศษ
12. นางศุภธิดา จันทร์เกิด
แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
2. นางจันทนา ทวีชาติ
3. นางศรีไพร ภาราทอง

ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ.(คหกรรม)
กจ.ม.(การจัดการ)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)
ครู
คบ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
ครู
บช.บ(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

-424. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
5. นางปิยะพร เข็มขาว
6. นางสุจวน แข่งขัน
7. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

8. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
9. นางอรทัย เมืองแมน
10. นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
11. นางสาวอุไรวรรณ ชานาญกิจ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์
2. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
3. นางชลลดา มีเพียร
4. นางสาววัชรีย์ บุญกล่า
5. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว

ครูชานาญการ
บธ.บ.(การเลขานุการ)
รป.ม.(การจัดการสาหรับนักบริหาร)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การจัดการสานักงาน)
รป.ม.(การจัดการสาหรับนักบริหาร)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
คบ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ (เลขานุการ)
บธ.บ (การจัดการการทั่วไป)
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)
ครูชานาญการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ)
คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(การตลาด)
ครูชานาญการ
บธ.บ(การตลาด)
บธ.ม(การจัดการ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการ)

หัวหน้าแผนก

-436. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายกาชัย ณ พัทลุง
2. นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
5. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
6. นางอรอนงค์ แซ่ลมิ่
7. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
8. นางสาวกมลนภัช กระมล
9. นายนพรัตน์ ไทยถัด
10. นายกฤษฎา อานาจเจริญ
11. นางสาวนนทยา พวงชะบา

ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(การจัดการ)
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
กศ.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชานาญการ
ปทส.(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟแวร์)
ครูพิเศษสอน
วท.บ(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วศ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

-44แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวโศจิกานต ปานดี
2. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

3. นางวราภรณ์ เยาว์แสง

4. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
5. นางสาวลภัสร ศิริพฤฒิกลุ

6. นางสาวจันตนา ศฤงคาร
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1. นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

2. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
3. นางสาวสาริษา โรยทองคา

ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ครูชานาญการ
บธ.บ.(การจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชานาญการ
คบ.(ธุรกิจโรงแรม)
บธ.ม.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสหกรรมการท่องเที่ยว)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ครูพิเศษสอน
ศศบ.(อุตสหกรรมการท่องเที่ยว)
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
ศบ.(การท่องเที่ยวและโรงแรม)
ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(อุตสหกรรมท่องเที่ยว)
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ
งานอาชีพ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

-45แผนกวิชาออกแบบ
1. นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
3. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวอังคณา พรหมไทย
3. นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี
4. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
3. นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
1. นางฤดี เพชรมณี
2. นางสาวสุพิชญา รักแดง

ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
พนักงานราชการ
วท.บ.(ออกแบบเครื่องเรือน)
ครูพิเศษสอน
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครู
คบ.(ศิลปกรรม)
พนักงานราชการ
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบ)
พนักงานราชการ
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบ)
ครูชานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ศ.บ.(ทัศนศิลป์)
ศ.บ.ม.(ทัศนศิลป์ศึกษา)

หัวหน้าแผนก

ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครู
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

-463. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
4. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
5. นางสุนทรียา ขนายน้อย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร

2. นางอุบล เบญจพงศ์

3. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
4. นางจารุวรรณ อมรกุล

5. นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
6. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า
7. นายเสรี จาเนียร
8. นายสามารถ เนียมมุณี

พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ครูพิเศษสอน
นบ.(นิติศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
วท.บ.(จิตวิทยา)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ.(นาฏศิลป์)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(การจัดการสาหรับนักบริหาร)
ครูชานาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชานาญการพิเศษ
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

-479. นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
10. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
11. นางสมควร ปานโม

12. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
13. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
14. นางสุมนัส คล้ายเพชร
15. นางนริศรา ปทะวานิช
16. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
17. นางสาวววรินทร จันทรชิต
18. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
19. นางรุ่งนภา หนูเพชร
20. นายเวสารัช อนุพงศ์
21. นางสาวยศวดี หงส์พิริยะกุล
22. นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร

ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศษ.ศ.(สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
ครู
ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ครูชานาญการพิเศษ
วทบ.(คณิตสาสตร์)
กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์)
พท.บ(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
ครู
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี)
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
วท.บ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
กศ.บ (พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. ครุศาสตร์(คณิตศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)

-4823. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
24. นางสาวสิรกิ านต์ แก้วนุ่น
25. นางสาวพจชนาวรรณ แท่นประมูล
26. นางสาวนัฐญา โกรณฑ์
27. ชุติมา ชินวานิช
28. Miss.Dece Dalez Gumban
29. Miss.Tshering Dema
30. Miss.Sylivia Namayega
31. Miss. Zhai Yang yang

ครูพิเศษสอน
วท.บ.(พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ครูพิเศษสอน
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ครูพิเศษสอน
ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน)
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)

 ลูกจ้างประจา
คนงาน-นักการภารโรง
1. นายวิชัย สาระทิพย์
2. นางปรานอม ทองคา
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
5. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
พนักงานขับรถยนต์
1. 1. นายจตุรภัทร บุญพร้อม

ประถมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 3
มัธยมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
ปวช.3 (ช่างยนต์)
มัธยมศึกษา 3
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 ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
2. นางกาญจนา ไชยเทพ
3. นางกาญจนา ไชยมุสิก
4. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
5. นางสาววนันชนก อรรณพ
6. นางสาวภัทรภร บัวอ่อน
7. นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
8. นางรัชนีกร จันทร์เดช
9. นายวุฒิพงษ์ จันทร์เดช
10. นางวิจิตรา มีเพียร
11. นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
12. นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์
13. นางกัลยา อินทสมบัติ
14. นายพัฒน์ธนศักดิ์ ทองคาพสิษฐ์
15. นายสุชาติ ทิมทอง
16. นางสาวสิรริ ัตน์ เรืองนิมิต
17. นางสาวบงกช วุฒิจันทร์
18. นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
19. ว่าที่ ร.ต.หญิงปทุมวดี ทองโอ่
20. นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
21. นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
22. นางสาวนภสร ราชธานี
23. นางสาวสุวคลธ์ ดาเพ็ง
24. นายสิทธิพร คมขา
25. นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
26. นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกุล
27. นางอุบลรัตน์ ศักดา
28. นางสาวนารีรัตน์ ทองเรือง
29. นางสาวจันทร์จริ า กลิ้งกลอง
30. นายชัชกรณ์ บัวแก้ว
31. นางสาวชนิตา แม่นยา
32. นางสาวหทัยรัตน์ สืบบุตร
33. นางสาวอาภรณ์ ปิ่นวงศ์เพชร

คบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(บัญชี)
ปวส.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปวส.(การตลาด)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
ปวส.(การโรงแรมและบริการ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
วท.บ(วิทยาการจัดการ)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การตลาด)
ศศบ.(ศิลปะศาสตร์บัณฑิต แขนงบัญชี)
ปวส.(เครื่องกล)
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การตลาด)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(การตลาด)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-5034. นางสาวสุภาณี หมื่นใจ
35. นางสาวธิดาพร เศรษฐเชื้อ
36. นางสาววรรณภา เพ็ชรราม
37. นางสาวไอรินทร์ วราหิรัณยรักษ์
38. นางสาวชนิตา คชเดช
39. นางสาวสุนันทา วังณรงค์
40. นางสาวกาญน์สุภา นาคเจริญ
41. นางมารศรี เรืองฤทัย
42. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
43. นายเทพศรินทร์ เรืองฤทัย

ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(ออกแบบพาณิชย์ศิลป์)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 3
ป.ก.ศ.สูง
ปวช.(ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม)

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามรายจ่าย
7,175,739.35

4,045,095.08

งบประมาณ
บก
เงินอุดหนุน

43,763,889.47

แผนภูมิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามรายจ่าย
รายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือนประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ
รวม

งบประมาณ
27,754,136.67
1,112,460.00
3,259,612.02
2,622,900.00
1,842,400.00
1,115,149.53
616,830.35
5,440,400.90
43,763,889.47

บกศ.
3,111,678.00
1,257,890.00
692,082.46
600,878.33
1,196,360.56
164,750.00
152,100.00
7,175,739.35

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ 30 มิถุนายน 2560

เงินอุดหนุน

รวม

2,698,552.00
536,163.62
729,389.46
80,990.00
4,045,095.08

27,754,136.67
1,112,460.00
9,069,842.02
2,622,900.00
3,100,290.00
692,082.46
2,252,191.48
2,542,580.37
245,740.00
5,440,400.90
152,100.00
54,984,723.90

ครุภัณฑ์
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
งานศูนย์บ่มเพาะ
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

แผนกวิชาท่องเที่ยว

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
1. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าและ
ระบบเครือข่าย ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 41 ชุด
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ผู้สอน 1 ตัว
- เก้าอี้ผสู้ อน 1 ตัว
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ผู้เรียน 40 ตัว
- เก้าอี้ผู้เรียน ขาเหล็ก 40 ตัว
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด
- ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ตู้
- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
- จอรับภาพชนิดแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ
2. เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU
1. เครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟน

ที่มา : งานพัสดุ 30 มิถุนายน 2560

จานวน

ประเภทเงิน

2

เครื่อง

บริจาค

1

ชุด

งปม.

2
1

เครื่อง
เครื่อง

งปม.
บริจาค

อาคารสถานที่
วิท ยาลัยอาชีวศึกษาสุร าษฎร์ธานี ตั้ง อยู่ในย่านชุม ชนเมืองสุร าษฎร์ธานี ด้านหน้าของ
วิทยาลัยติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณ
ใกล้เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจาจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจาจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียง
มีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็น ที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหลัง
ของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา

แผนที่สถานทีต่ ั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ไปท่าเรือเกาะสมุย
วัดไตรธรรมาราม

ไปกรุงเทพฯ

วัดธรรม
บูชา
ถนนตลาดใหม่
ธ.กสิกร
ไทย

ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
ไปศาลากลาง
จังหวัด

ร.พ.ทักษิณ
ทักษิณ

ร.ร.เทพมิตรศึกษา

ไปนครศรีธรรมราช
สามแยกเทพมิตร
วอศ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์นิมิต
ชุมชน ต.ตลาด
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แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
1. อาคาร ศิลปกรรม 3 ชั้น
3. อาคาร อานวยการ/พื้นฐาน 4 ชั้น
5. อาคาร คหกรรมศาสตร์ 5 ชั้น
7. ลานเอนกประสงค์
9. พระพุทธรูป
11. อาคารประชาสัมพันธ์
13. บ้านพักครูแฝด 2 ชั้น
15. บ้านพักคนงาน-ภารโรง

2. อาคาร บริหารธุรกิจ 5 ชั้น
4. อาคาร บริหารธุรกิจ 4 ชั้น
6. อาคาร 6
8. ซุ้มเขียว
10. ลานเลียบ
12. แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น
14. บ้านพักคนงาน-ภารโรง
16. ห้องน้า-ห้องส้วม
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 จานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่

อาคาร

จานวน

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 อานวยการ , 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

ห้องน้า-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
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

อาคาร 2
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการโรงแรม
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2

-57-

-

-

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

อาคาร 5
-

ศูนย์อาหารลายไทย
ห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานผลิตการค้าผ้า

ลานเอนกประสงค์
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

-58อาคาร 6
- แผนกวิชาการตลาด
- ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
- แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ห้องสานักงาน
หมายเลข
101
102
103
1071
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1079
อาคาร 1
หมายเลข
121
122
123
124
อาคาร 2
หมายเลข
201
203
205
206
208
209

สถานที่
ห้องผู้อานวยการ
ห้องประชุมเล็ก
งานธุรการ/งานสารบรรณ
งานการเงิน
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพย์
งานบุคลากร
งานทะเบียน
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร
งานวิชาการ/งานทวิภาคี
รองฯ ฝ่ายแผนงาน
งานวางแผน/งานความร่วมมือ
งานวิจัย
งานศูนย์ข้อมูล
งานพัสดุ
งานเอกสารการพิมพ์
งานประกันคุณภาพ
สถานที่
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
ห้องพักครูศิลปกรรม
สถานที่
ห้องพักครูแผนกโรงแรม
งานสวัสดิการ (ห้องพยาบาล)
ห้อง Univoc
ห้องพักครูการบัญชี (ชั้น4)
หัวหน้าแผนกบัญชี (ชั้น5)
ห้องโสต 2

-60อาคาร 3
หมายเลข
303
304
306
308

สถานที่
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (อ.สุภาวดี)
ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (อ.สามารถ,อ.สุกัญญา)

หมายเลข
401
402
403
404
405
406

สถานที่
งานศูนย์บ่มเพาะ
สหการวิทยาลัย
ห้องสมุด
ห้องพักครูเลขานุการ
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
ห้องพักครูโลจิสติกส์

หมายเลข
502
503
504
506
507
508
509

สถานที่
ห้องลายไทย
ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น1
ห้องโสต
ห้องปฏิบิติการอาหาร
ห้องพักครูคหกรรมศาสตร์
ห้องพักครูแผนกผ้า
ห้องผ้า ชั้นลอย

หมายเลข
1
2
3
4
5
911

สถานที่
งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานอศจ.
งานอาคาร
องค์การวิชาชีพ
ป้อมยาม

อาคาร 4

อาคาร 5

อาคารทั่วไป

ตลาดแรงงาน
สถานประกอบการที่มีตาแหน่งว่างงาน ประจาปี 2560
ชื่อ – ที่อยู่
บริษัทเตือนใจ พาณิชย์
กรุ๊ ป จ ากั ด 14/5 ม.8
ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี

ตาแหน่งงาน

ช่างคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่การตลาด
ธุรการทั่วไป
พนักงานขายประจาสาขา
พนักงานนับสต๊อก
บริษัทหาดทิพย์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
206/1 ม.3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน พนักงานควบคุมเครื่องจักร
จ.สุราษฎร์ธานี
พนักงานวิเคราะห์วัตถุดิบ
พนักงานสโตร์
พนักงานขับรถเทเลอร์
บริษัท เอ็มเคเอสนิวเอ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เบิลเอ็นเนอร์ยี่ จากัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
33/9 ม.3 ต.ท่าเรือ
เจ้าหน้าที่การเงิน
อ.บ้านนาเดิม
พนักงานธุรการ
จ.สุราษฎฺร์ธานี
ช่างซ่อมบารุง
บริษัท ศรีสุบรรณ
นักวิชาการ
ฟาร์ม จากัด73/6-7
พนักงานบัญชี
ม.2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน พนักงานธุรการ
จ.สุราษฎร์ธานี
ช่างไฟฟ้า
แม่ครัว
ผู้เลี้ยงสัตว์น้า
บริษัท ธนาปาล์มโปร วิศวกรฝ่ายผลิต
ดักส์ จากัด 50/1 ม.7 ซ่อมบารุงไฟฟ้า
ต.เสวียด อ.ท่าฉาง
ซ่อมบารุงเครื่องกล
จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงไฟฟ้า

เพศ

อายุ

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

20-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
18-30 ปี
20-30 ปี
23-35 ปี
23-35 ปี
21-30 ปี
21-30 ปี
21-30 ปี
21-35 ปี
23-25 ปี
22-25 ปี
22-25 ปี
20-30 ปี
23-38 ปี
23-30 ปี
23-30 ปี
18-35 ปี
21-30 ปี
25-35 ปี
20-30 ปี
21-35 ปี
21-30 ปี
22-30 ปี
25-30 ปี

วุฒิการศึกษา
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ม.3 - ป .ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ป.4 - ปวส.
ป.4 - ปวส.
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี

ค่าจ้าง
12,000
10,000
9,300
9,000
9,000
13,000
12,000
11,000
11,000
11,000
10,100
15,000
15,000
13,000
13,000
10,000
15,000
15,000
12,000
12,000
9,240
วันละ308 บาท
15,000
10,000
10,000
10,000
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ตาแหน่งงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ
สมุยจากัด 57 ม.3
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

ล่ามภาษาจีน
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพทั่วไป
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยเภสัชกร
เจาหน้าที่ประจาเรือพยาบาล
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผูป้ ่วย
บริษัท ทรายรีฮทั
ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม
จากัด 14/45 ม.1
เชฟ อาหารไทย-ยุโรป
ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน กุ๊กอาหารไทย-ยุโรป
จ.สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าแม่บ้าน
บาร์เทนเดอร์
พนักงานบัญชี/ธุรการ
พนักงานต้อนรับ(โรงแรม)
แคชเชียร์ร้านอาหาร
พนักงานเสริฟ
แม่บ้าน(โรงแรม)
ช่างยนต์
บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เตอร์ 130 ม.1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน
ต.บางกุง้ อ.เมือง
เจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม
จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าหกน้าที่พฒ
ั นาธุรกิจ
แคชเชียร์
บริษัทฟิวเจอร์ช็อป
พนักงานขาย
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
พนักงานขานในสถาน
จก. 2 ต.ตลาด อ.เมือง พนักงานขายและบริการลูกค้า
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท หาดทิพย์ จากัด ผู้ควบคุมเครื่องผลิตน้าอัดลม
206/1 ม.3
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

เพศ

อายุ

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

23-40 ปี
23-35 ปี
23-40 ปี
25-30 ปี
22-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
30-40 ปี
30-40 ปี
30-40 ปี
25-35 ปี
20-35 ปี
22-35 ปี
23-35 ปี
20-40 ปี
18-35 ปี
18-40 ปี
25-40 ปี
20-30 ปี
20-30 ปี
20-30 ปี
24-35 ปี
18-30 ปี
22-35 ปี
22-35 ปี
20-30 ปี

ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.6 - ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี
ม.6 - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.โท
ปวช. - ป.ตรี
ม.3 - ม.6
ม.3 - ปวช.
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.6 - ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี

21-30 ปี ปวส. - ป.ตรี

ค่าจ้าง
15,000
15,000
13,000
13,000
12,000
12,000
11,000
30,000
25,000
20,000
20,000
15,000
13,000
13,000
12,000
12,000
12,000
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
308 /วัน
15,000
15,000
10,000
10,000
11,000
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บริษัท ปิโตรพลัส
จากัด 97/8 ม.3
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

ตาแหน่งงาน

สโตร์พลาสติก
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
แรงงานเป่าฝ่ายผลิต
แรงงานตัดฝ่ายผลิต
แรงงานด้านการผลิต
แม่บ้าน
บริษัท แอดวานซ์ อิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
โฟร์ เซอร์วิส จากัด
นักบัญชีทั่วไป
95/94 ม.1 ต.บางกุ้ง วิศวกรคอมพิวเตอร์
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม
พนักงานขายด้านไอที
พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่การตลาด
บจก. ห้างสรรพสินค้า เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย
โรบินสัน 88/1 ม.10 ผู้ให้บริการ
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท โตโยต้าตาปี
พนักงานควบคุมเครื่องล้างดิน
59/42-44 ม.1
พนักงานประดับยนต์
ต.บางกุง้ อ.เมือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท สสุ จากัด ม.2 นักบัญชี
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง ช่างยนต์
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท เวนดิ้งคอร์
หัวหน้าทีมขาย
ปอเรชั่น จากัด
พนักงานฝ่ายขาย
81/151 ม.1 ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท คิงส์มลิ ลิง่ 150 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ม.4 ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

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

20-30 ปี
25-30 ปี
25-30 ปี
25-35 ปี
20-40 ปี
20-40 ปี
22-45 ปี
22-45 ปี
22-45 ปี
22-45 ปี
22-45 ปี
22-45 ปี
18-45 ปี
23-30 ปี
23-30 ปี

ชาย
ชาย
หญิง

20-35 ปี ม.3 - ปวช.
22-35 ปี ม.3 - ปวช.
20-35 ปี ปวส. - ป.ตรี

9,240
9,240
10,000

หญิง
ชาย

25-45 ปี ป.ตรี
25-45 ปี ปวส. - ป.ตรี

15,000
10,000

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

18 ปี+
18 ปี+

ม.3
ป.6

15,000+
15,000+

ชาย/หญิง

23 ปี+

ป.ตรี

15,000 +

ม.3 - ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี
ป.4 - ม.6
ป.ตรี - ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช - ป.ตรี

ค่าจ้าง
วันละ 410
วันละ 410
วันละ 410
วันละ 410
วันละ 410
วันละ 410
20,000
15,000
15,000
15,000
13,000
15,000
15,000
15,000
13,000
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ตาแหน่งงาน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 พนักงานขาย
จากัด 118/30
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไตรภาคย์พาณิช์ พนักงานขาย
จากัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง พนักงานเสมียน
จ.สุราษฎร์ธานี

หญิง

25-30 ปี ปวช.+

9,300

ชาย
หญิง

23 ปี+
18 ปี+

ม.6+
ปวช.+

9,000+
9,000+

บริษัท ตงฮั้วแปซิฟิค พนักงานธุรการ
293/66-88 ต.ตลาด พนักงานขับรถ
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พนักงานต้อนรับ
พนักงานซักรีด
บริษัท สไปซ์คอม
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
จากัด 29/19
ผู้ช่วยช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
ถ.ดอนนก ต.ตลาด
พนักงานขายประจาร้าน
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท เดอะริช เรสซิ พนักงานช่าง
เดนซ์ จากัด 83/88
พนักงานแม่บ้าน
ม.3 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท เรือเร็วลมพระ พนักงานบัญชี
ยา จากัด 26/61 ม.4 พนักงานคาร์โก้
ต.แม่น้า อ.เกาะสมุย พนักงานเร่งรัดหนีส้ ิน
จ.สุราษฎร์ธานี
พนักงานรับจอง
มัคคุเทศก์
พนักงานขายสินค้า
บริษัท มิตรแท้สรุ าษฎร์ พนักงานช่างเทคนิค
ยานยนต์ ม.1 ต.บางกุ้ง พนักงานบัญชี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พนักงานทีป่ รึกษาการขาย
บริษัท บุญถาวร
พนักงานขาย
เซรามิค จากัด 100/17 หัวหน้าแผนกขาย
ม.36 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย/หญิง
ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
20 ปี+
23 ปี+
20 ปี+
23 ปี+

ปวช.
ม.3
ปวช.
ม.3
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ปวส. - ป.ตรี

9,300
10,000
9,300
9,300
12,000+
12,000+
9,000+

ชาย
หญิง

25 ปี
20 ปี

ม.6
ม.3

9,000+
9,000+

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

20-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
20-30 ปี
20-30 ปี
20-30 ปี
23 ปี+
28 ปี+

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

9,240
10,000
9,240
10,000
10,000
9,240
10,000+
10,000+
9,000+
10,000+
15,000+
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1. สถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2560
จาแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 769 แห่ง ได้แก่
แผนภูมิสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2560

159

147

377

86

หน่วยงานราชการ :
สถานีตารวจน้า 2 กองกากับการ 6 กองบังคับการตารวจน้า
กองบิน 7
งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานอาคารและสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มณฑลทหารบกที่ ๔๕
ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาพระแสง
ที่ทาการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทาการปกครองอาเภอเคียนซา
ที่ทาการปกครองอาเภอดอนสัก
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลน้ารอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอคีรีรัฐนิคม
ที่ว่าการอาเภอไชยา
ที่ว่าการอาเภอบ้านตาขุน
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาสาร
ที่ว่าการอาเภอสิชล
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลตาบลละแม
สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลเมืองดอนสัก
สานักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
สานักงานเทศบาลเมืองนาสาร

-66เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอดอนสัก
สานักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
สถานีตารวจภูธรพุนพิน
สถานีตารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรอาเภอไชยา
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านนาสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
สานักงานตลาด กลางยางพาราสุราษฏร์ธานี
สานักงานเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์
สานักงานเทศบาลตาบลขุนทะเล
สานักงานเทศบาลตาบลช้างซ้าย
สานักงานเทศบาลตาบลท่าฉาง
สานักงานเทศบาลตาบลท่าชี
สานักงานเทศบาลตาบลท่าประจะ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งใส
สานักงานคลังเขต 8
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยคราม
ที่ว่าการอาเภอบางขัน
ที่ว่าการอาเภอพะโต๊ะ
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จากัด
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สานักงานปลัด)
ที่ว่าการอาเภอกาญจนดิษฐ์
สานักงานเทศบาลตาบลท่าทองใหม่
สานักงานเทศบาลตาบลสิชล
ที่ว่าการอาเภอพุนพิน
องค์การบริหารส่วนตาบลควรสุบรรณ
สานักงานอัยการภาค 8
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี "ตึกศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
สานักทางหลวงชนบทที่ 11
ห้องอาหารลายไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาตอก
องค์การบริหารส่วนตาบลควนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยคราม
องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าสิงขร
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะสมุย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสุราษฎร์ธานี
สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานประจาศาลเยาวชนและครอบครัว
งานการเงิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
งานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สานักงานวรัญญา การบัญชี
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10
การยางแห่งประเทศไทย อาเภอเวียงสระ
งานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สานักงานอุดมการบัญชี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานศูนย์ข้อมูล เรือนจากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานการเงิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
งานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10
การยางแห่งประเทศไทย อาเภอเวียงสระ
งานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
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องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามเตี้ย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะพลา
ศาลจังหวัดไชยา
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาเดิม
งานสารบรรณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลตาบลเขานิพันธ์
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
งานประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานสหการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขานาใน
สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเวียงสระ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าอุแท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าอุแท
งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สานักงานอุดมการบัญชี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานศูนย์ข้อมูล เรือนจากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายอานวยการ สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอาเภอพระแสง
งานคลัง ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
สานักงานสรรพสามิตภาคพื้นที่สุราษฎร์ธานี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
สถานีตารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
สานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอาเภอท่าฉาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สานักการช่าง)
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอพระแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหลวง

รัฐวิสาหกิจ :
การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอบ้านตาขุน
ที่ทาการไปรษณีย์ขนอม
ที่ทาการไปรษณีย์ขุนทะเล
ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทาการไปรษณีย์ดอนสัก
ที่ทาการไปรษณีย์ท่าทองใหม่
ที่ทาการไปรษณีย์ปากแพรก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากรูด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขนอม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเคียนซา

ธนาคารออมสิน สาขาขนอม
ธนาคารออมสิน สาขาเคียนซา
ธนาคารออมสิน สาขาฉวาง
ธนาคารออมสิน สาขาไชยา
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฏร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาพระแสง
ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี ๒
ธนาคารออมสิน สาขาสิชล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สานักงานเครือข่ายภาคใต้ 2 ธนคารธนชาติ (สุราษฎร์ธานี)
สานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
การประชาส่วนภูมิภาค สาขาท่าฉาง
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าฉาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพนม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสระ
ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคีรีรัฐนิคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพระแสง
ธนาคารออมสิน สาขาท่าฉาง
ธนาคารออมสิน สาขาท่าชนะ
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร
ธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย
สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคีรี
สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอาเภอบ้านนาสาร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาเดิม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิภาวดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอาเภอเคียนซา
ที่ทาการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยขุนทะเล
ธนาคารเพื่อการเกตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนดิษฐ์
(ฝ่ายงานการเงิน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขนอม
ห้องรอจ่าย ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องพัสดุ ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์การเกษตรไชยา
ธนาคารออมสิน สาขาสหไทยสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาพนม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอไชยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สุราษฎร์ธานี เขต 3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนสัก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนดิษฐ์
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ทุ่งสง
ที่ทาการไปรษณีย์เฉวง
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนรัชชประภา
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม
ที่ทาการไปรษณีย์ทานพอ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิชล
สหกรณ์ออมทรัพย์ ษะกอฟะฮอิสลาม จากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน
ฝ่ายธุรการ ที่ทาการไปรณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช
ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเสด็จ
ที่ทาการไปรษณีย์บ้านส้อง
ที่ทาการไปรษณีย์ทุ่งสง
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะสมุย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสวรรค์
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งเตา
ที่ทาการไปรษณีย์สิชล

บริษทั ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจากัด :
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด สาขาภาคใต้
สานักงานทนายความกมลพันธ์ เพ็ญ
ครัวชาวบ้าน
บริษัท คุ้มเสือตระการ จากัด (Ticer kingdom)
บริษัท พีช รีสอร์ท จากัด (Peace Resort)
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริษัท บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จากัด
บริษัท บ้านแสงส่อง

บริษัท ศาลาสมุย จากัด
บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จากัด
ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จากัด
ท่าชนะการพิมพ์
บจก.เซาเทิร์น ไอที
บจก.ไบออสคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เพรส
บจก.ริโก้ เซอวิเซส (ประเทศไทย)
บจก.เอส.เอ็ม.ที อิเลคโทรนิคส์

-69บริษัท สมุย พาราไดซ์ รีสอร์ท จากัด
ร้าน Noom Advertising Create & Design
บริษัท สยาม คาตามารัน จากัด
บริษัท advice บ้านนาสาร
บริษัท กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม จากัด
บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ป จากัด
7-ELEVEN สาขาตลาดดอนนก (8545)
บริษัท เซนทรัลแฟมมิลี่มาร์ท จากัด
บริษัท เซนทรัลแฟมิลี่มาร์ค จากัด (สาขาบรรจงเฮ้าส์ 0813)
บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ป จากัด
บริษัท เซาท์เทิร์น 88 จากัด
บริษัท โตโยต้า นครศรีธรรมราช
บริษัท ทรีพลัสอิ๊งค์ จากัด
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพย์ธานี จากัด
บริษัท ไทย ออปโป้ จากัด
บริษัท ธนาคอนกรีด (1902) จากัด
บริษัท ป่าตองเบเกอรี่ โฮเต็ล
บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2005) จากัด
บริษัท เพชรศรีวิชัย จากัด
บริษัท เพอร์ฟอแม็ก เทรดดิ้ง
บริษัท ไพศาลเอ็มไพร์ จากัด
บริษัท มิตรเกษม ซัพพลาย จากัด
บริษัท มิตรแท้สุราษฎร์ ยานยนต์ จากัด
บริษัท วังใต้ จากัด
บริษัท วิทยาโฮลดิ้ง จากัด (โรงแรมพูลแมนเขาหลักคัทลิยารีสอร์ทแอนด์
วิลล่า)
บริษัท ศรีไสวมอเตอร์เซลแอนด์เซอร์วิส จากัด
บริษัท เอ็น พี มารีน จากัด
บริษัท เอ็มเพ็ดอินเตอร์ ซิสเต็ม จากัด
บริษัท เอไอเอ จากัด (สานักงาน AIA )
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จากัด (สาขา 00083)
บริษัท ไอเดียวันกรุ๊ป จากัด
บริษัท ไอที อัพเดท จากัด
บริษัทเดอะเวิร์ด จากัด
บริษัทบรรจงทรัพย์สุราษฏร์ธานี จากัด
ปลาวาฬทราย สตูดิโอ
ผู้อานวยการสานักงาน ซิสเต็ม จากัด
แพภูตะวัน
แฟมิลี่มาร์ท สาขาเพลินเพชร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาโคลิเซี่ยม
บมจ.นาสินประกันภัย สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท 981 ออดิต จากัด
บริษัท เกร็ดแก้ว จากัด
บริษัท เกษตรโปรมาร์เก็ตติ้ง
บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จากั
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จากัด
บริษัท บรรจงทรัพย์สุราษฏร์ธานี จากัด
บริษัท บลเวบ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ สาขาชัยบุรี
บริษัท บ้านส้องพาราวู๊ด จากัด
บริษัท บีเอ็นเอส บ่อผุด จากัด
บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จากัด
บริษัท บีเอส พีเค ผลิตภัณฑ์ไม้ จากัด
บริษัท บุญนาพาธนาโชค จากัด
บริษัท เบญจมาศ ควิวีน จากัด
บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์ จากัด
บริษัท สยาม พี.พี.ซี ออโตเมชั่น
บริษัท สฤษดิ์การบัญชี จากัด
บริษัท สสุ จากัด
บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จากัด (โรงพยาบาลทักษิณ)
บริษัท หลิมกุล (2011) จากัด
บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อัลลายด์เพรส จากัด
บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จากัด
แฟมิลี่มาร์ท สาขาพุนพิน
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
ร้าน Hair Wedding Studio
ร้าน Imagine Gallory
ร้าน MLED
ร้าน Mouth 2 Mouth
ร้าน New Gallery
ร้าน pizza company เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ร้าน พี.เอส.กราฟฟิค
ร้าน กรีนคอมพริ้นติ้ง
ร้าน แก้วการดอกไม้
ร้าน ขวัญดาวฟลาวเวอร์
ร้าน คอฟฟี่โซน-บ้านคุณเฮง
ร้าน คอมเซ็นเตอร์ เซอวิส
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ร้าน ๔๗ ไวนิล & สติ๊กเกอร์
7-ELEVEN สาขาอาเภอฉวาง
7-ELEVEN สาขา บ้านนาเดิม
7-ELEVEN สาขาท่าทองใหม่ (06636)
7-ELEVEN สาขาหนองไทร
ร้าน Bophut Art Gallery
ร้าน DT Computer 2008
ร้าน โปรช็อปขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ
ร้าน พิซซ่าฮัท (สาขาโคลิเซี่ยม)
ร้าน พีเจ กราฟฟิก
แฟมิลี่มาร์ท สาขาชนเกษม 21
ร้าน ลัดดาวรรณ ฟุตแวร์
ร้าน สไปซ์คอม
ร้านไชยนาเคนทร์
ร้านตานานพลังมงคลแกลลอรี่ (อารมณ์ศิลป์)
ร้านทเวนตี้ช็อป
ร้านที.คอม อินเตอร์เทรด
ร้านเพชรพนมรุ้ง
ร้านลัคกี้ภัตตาคาร
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529
ร้านเส้นสีกราฟฟิก
ร้านแสงทองกราฟฟิก
ร้านอินเลิฟเวดดิ้ง
ศูนย์กระจายสินค้าที่ 4
ศูนย์สโรรักษ์ สาขากาญจนดิษฐ์
สถานี วิทยุ 101.25 EASY JAY
สานักงาน J and M การบัญชี
สานักงานกฎหมายเฟรนด์ กรุ๊ป
สานักงานทนายความ ญ.ตุลยา
สานักงานบัญชีพยอมและเพื่อน
สานักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร
สานักงานพุทธชาดการบัญชี
สานักงานสอบบัญชี พี ออดิท
สานักพิมพ์อักษรสยาม
บริษัท เดอะลวนา (ไทยแลนด์) จากัก
บริษัท ไอส์ แลนด์ ซาฟารี จากัด (สาขากระบี่)
ร้าน จูสปอร์ต
ร้านพิมพ์ฟลาวเวอร์
บริษัท วงส์บัณฑิต จากัด

ร้าน คัลเลอร์สกรีน
ร้าน เจ.จอร์น โฆษณา
ร้าน ดาวไวนิล สติ๊กเกอร์
ร้าน ที.พี
ร้าน ที.พี ดีไซน์
ร้าน ทีพี ซีร็อค
ร้าน บ้านเค้ก
ร้าน ป้ายทะเบียนกันน้า
ร้าน สไมล์เบเกอรี่
ร้าน โอเพ่นอาร์ต ดีไซน์ สตูดิโอ
ร้านกาปั่น
ร้านเกรสแอนด์กรอยเวดดิ้ง
ร้านเก-สร ดอกไม้
ร้านเจ้าคุณ Chaokhun print & Design
ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา
ร้านโดมอนวิวาห์
หจก.บอสมอเตอร์เซอร์วิส
หจก.สุราษฎร์ธานี ดิสทริมิวชั่น 2006
หจก.สุราษฎร์ผาทอง
หจก.อินเตอร์เทค อีควิปเม้นท์
หจก.เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วน จากัด พลอยกระจ่าง ไฟเบอร์ ออฟติค
ห้างหุ้นส่วนจากัดสุราษฏร์หินอ่อน & แกรนิต
บริษัท สลัด บีช รีสอร์ท จากัด
บริษัท เกษมกิจ จากัด (โรงแรมแคปพันวา ภูเก็ต)
บริษัท เอส วาย บี ตรวจสอบบัญชี จากัด
บริษัท ซีซั่นแซนด์ จากัด
บริษัท แอล.พี.บีช.รีสอร์ท จากัด
หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ สุราษฎร์ธานี
บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จากัด (เมืองสุราษฎร์ธานี)
บริษัท สกายการ์ค แอดเวนเจอน์ จากัด
บริษัท ไอส์ แลนด์ ซาฟารี จากัด (สาขาเกาะสมุย)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ้าท์ ซี แกรนด์ ทัวร์
บริษัท ภูเก็ต บินิเนสกรุ๊ป จากัด
บริษัท ทราเวลชิล จากัด
บริษัท นันทผลพานิช จากัด สาขา 2 ตลาดล่าง
หจก.เบิร์ด คัลเลอร์แล็บ
ร้านธนานนท์ ฟลอริส

-71บริษัท กฎหมายเฟรนด์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จากัด
สานักงาน หมอเส็ง สาขาพนม
ศูนย์กระจายสินค้า CP ออลล์ จากัด
ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส
บริษัท โฮมเทล บิซซิเนส จากัด
บริษัท เกร็ดแก้วกรีน จากัด สาขากาญจนดิษฐ์
บริษัท จิยางกูล ปิโตรเลียม
ร้านบัณฑิต สุราษฎร์ธานี
บริษัท เซฟตี้ไลท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
จันทร์เพชร อะไหล่ยนต์
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
บจก.ไอ-เซย์ ครีเอทีฟ
ศูนย์เช่า VCD
หจก. บิ๊กโต ซุปเปอร์โปร จากัด
โรงภาพยนต์ SF Cineme city Coliseum Sir.
เชคสเปียร์ เวดดิ้ง สตูดิโอ
Bee Handmode Shop
โรงพิมพ์ สมุยอักษร
@Surat Magazine
ร้าน โจ้ ไวนิล & สติ้กเกอร์
PJ Graphic
สุราษฎร์การพิมพ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
ร้าน Mc ไวนิล
ร้าน รุ่งศิลป์ สตูดิโอ
บริษัท จัดหางาน เคอาร์ สฎ. จากัด
ICE-TELECOM
บริษัท พาร์ทเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอวิส จากัด
ร้าน อักษรศิลป์
ร้าน Modern Thai Art Gallery
บ้านดอกธูป หัตถศิลป์
อ่าวนาง นาคาปุระ พาราไดซ์ กรุ๊ป
นีน เนสท์ กราฟฟิก
บริษัท สุราษฎร์ธานี ฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด
สานักงานปิยะพรการบัญชี
บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จากัด
ณัฐฎกานช์ การบัญชี
ร้านศรีทรัพย์กระจกอลูนิเนียม
สเวนเซ่นส์ (ไทย) จากัด (Swensen's)

บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จากัด
หจก.จี-เทค เมคคานิค เอ็นจิ เนียริ่ง
สมุยฟิกซ์ดอทคอม
ร้าน พระแสงโฆษณา
บริษัท กรูฟว์ โมเดิร์นมีเดีย จากัด
บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์
ร้านจรรยา เวดดิ้ง สตูดิโอ
ชัยสมพร ค้าวัสดุ 1994
ร้านกินนม สาขาโฉลกรัฐ
หจก.พันธ์ทิพย์ทีวี
ร้าน วิศวศิลป์
Cera' Koh samui
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
ห้างหุ้นส่วนจากัด โฮมเพสคอนสตรีคชั่น
Samui Lover Studio
ร้าน วูล์ฟ กราฟิก
7-ELEVEN สาขาท่าฉาง
ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม
7-ELEVEN สาขาปากน้าตาปี
ร้าน ยงชัยสัจจา
7- ELEVEN สาขาโฉลกรัฐ
บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จากัด
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอร์เรช จากัด
บริษัท เดอะแฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จากัด
บริษัท ไดนามิก อิเลคทริก จากัด
อู่เจริญยนต์
7-ELEVEN สาขาหน้าค่ายวิภาวดี
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จากัด
ร้าน เก็ตแอนด์คิว ไอทีคอม
แฟมิลี่มาร์ท สาขา กม.18 ตลาดยิ่งเจริญกิจ
บริษัท บ้านส้องแก๊ส จากัด (สาขาพุนพิน)
โรงพิมพ์ เจริญรัตน์
บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จากัด
แฟมิลมี่ าร์ท สาขาสุชล1 (4591)
แฟมิลี่มาร์ท สาขานารายา - ท่าแขก (4218)
ร้านไลท์ซาวด์ & โฟน ชัยบุรี
บริษัท มาเตฮัน สยาม แลมป์ด้า จากัด (ทุ่งสง)
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ร้านเพียงรัก แกลอรี่
บริษัท สิทธิประเสริฐ พริ้นติ้ง จากัด
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บริษัท ฮอทพอท จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
บริษัท วนชัย พาเนล อินด์สทรีย์ จากัด
ร้านอาหารตามบาย
บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ จากัด
7-ELEVEN สาขาซอย 10
7-ELEVEN สาขาตลาดหน้าศูนย์
บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จากัด (สาขาเกาะสมุย)
แฟมิลี่มาร์ท สาขาหน้าตลาดสด
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด
7-ELEVEN สาขาถนนอาเภอบายพาส
7-ELEVEN สาขาศรีวิชัย 18
7-ELEVEN สาขาอ่าวศรีธนู เกาะพงัน
7-ELEVEN สาขาบ้านสระเกศ
แฟมิลี่มาร์ท สาขาเคหะ
7-ELEVEN สาขาหน้าอาชีวะ
7-ELEVEN สาขาตลิ่งงาม
7-ELEVEN สาขาอ่าวศรีธนู เกาะพงัน
7-ELEVEN สาขาศรีวิชัย 51
7-ELEVEN สาขาพ่อขุนทะเล ซอย 5
แฟมิลี่มาร์ท สาขาพุนพิน
แฟมิลี่มาร์ท สาขาค่ายวิภาวดี
แฟมิลี่มาร์ท สาขาศรีวิชัย
7-ELEVEN สาขาน้าตกหน้าเมือง
บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) สาขาโลตัส
แฟมิลี่มาร์ท สาขาถนนเสรีไทย-สุราษฎร์ธานี
แฟมิลี่มาร์ท สาขาศาลเจ้าหน้าเมือง
บมจ. สุราษฎร์ซาฟารี แอนด์ แอด เวนเจอร์ เนเจอร์ ทัวร์ (ไทยแลนด์)
บริษัท แสงทองอินเตอร์เทรด จากัด
หจก.วิมลภัทรกิจ ดอนสัก
บริษัท พลพัฒน์มอเตอร์ จากัด
ร้านเส้นสี กราฟฟิค
ร้านบ้านครีมบิวตี้ช๊อป
7-ELEVEN สาขาการุณราษฎร์ (10262)
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จากัด
ร้าน ช.เจริญโฆษณา สุราษฎร์ธานี
7-ELEVEN สาขาเกาะเต่า
ร้าน รวมศิลป์ โฆษณา
PUN AND ON THAI ART GALLERY ORIGINAL ART

มานะไทย เกาะสมุย
บริษัท นิกรมารีน
บริษัท ดิสคัพ เวอร์รี่
หจก.ฟันนี่เดย์ ซาฟารี
บริษัท กระบี่ สเปเชี่ยลลิชชั่น จากัด
Sky Line Adventure Phuket
บริษัท โชคไพศาล อันดามัน ซี
Sunshine Phuket
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จากัด สานักงานใหญ่
KC Beach Club & Pool Villas Chaweng
ศะรีกันตัง
บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จากัด
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด (สาขากาญจนวิถี 16)
ร้าน ภาพพิมพ์ โฆษณา
ร้านบิ๊กไวนิล
บริษัท บ้านสมุย รีสอร์ท จากัด
บริษัท เบญจมาศ เรสเตอรอง (The pizza สาขาสหไทย)
ร้านนิกุยะ เซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จากัด
โรงแรม Cocohut Beach Resort & Spa
ร้านรวงข้าวออนไลน์
บริษัท พันทิพย์ (1970) จากัด
P.N. Travel
Asian Trails
ร้านจุ๊บฟลาวเวอร์
ศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ ไอที เซอร์กิต
บริษัท ประกันคุ้มภัย จากัด
ร้านสี่แยกท่าทองการครัว
บริษัท เตือนใจ พาณิชย์กรุ๊ป จากัด
บริษัท ลิ้มปิพงษ์โฮมมาร์ท
ร้าน Flower Love
ร้าน Hope cafe & Restaurant
บริษัท รัชกิจการบัญชี จากัด
บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) สาขาโคลีเซี่ยม
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (1993) จากัด
สานักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สานักงาน สมประวัติ สุทธิจานงค์ ทนายความและการบัญชี
บริษัท ปานวิมาน รีสอร์ท จากัด
หจก.ปาล์มพาราวู้ด (สาขาริมน้า)
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ร้านช่างศิลป์
ดี.ไซน์ โฆษณา
โรงพิมพ์ป้ายโฆษณา พงศ์ศักดิ์
ร้านกูรูสกรีน แอนด์ ปัก
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพร์ จากัด
ร้านนกแลศิลป์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้ากราฟฟิก
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (1993) จากัด
สานักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สานักงาน สมประวัติ สุทธิจานงค์ ทนายความและการบัญชี
บริษัท ปานวิมาน รีสอร์ท จากัด
หจก.ปาล์มพาราวู้ด (สาขาริมน้า)
บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด
Tiger Kingdom Phuket
ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จากัด
7-ELEVEN สาขาตลาดสาเภาทอง (8940)
บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จากัด
บริษัท ประสานเวิลด์ ทัวร์
7-ELEVEN สาขาการุณราษฎร์ (10262)
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จากัด
ร้าน ช.เจริญโฆษณา สุราษฎร์ธานี
7-ELEVEN สาขาเกาะเต่า
ร้าน รวมศิลป์ โฆษณา
PUN AND ON THAI ART GALLERY ORIGINAL ART
ร้าน จักรกฤชกรอบไม้
ร้านช่างศิลป์
ดี.ไซน์ โฆษณา
โรงพิมพ์ป้ายโฆษณา พงศ์ศักดิ์
ร้านกูรูสกรีน แอนด์ ปัก
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพร์ จากัด
ร้านนกแลศิลป์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้ากราฟฟิก
The Coral Reef Cabana Co. LTD
บริษัท อันดามัน ลีเชอร์ ภูเก็ต
ร้านพิศาลมอเตอร์

บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด
Tiger Kingdom Phuket
ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จากัด
7-ELEVEN สาขาตลาดสาเภาทอง (8940)
บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จากัด
บริษัท ประสานเวิลด์ ทัวร์
The Beach Travel
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (1993) จากัด
สานักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สานักงาน สมประวัติ สุทธิจานงค์ ทนายความและการบัญชี
บริษัท ปานวิมาน รีสอร์ท จากัด
หจก.ปาล์มพาราวู้ด (สาขาริมน้า)
บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด
Tiger Kingdom Phuket
ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จากัด
7-ELEVEN สาขาตลาดสาเภาทอง (8940)
บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จากัด
บริษัท ประสานเวิลด์ ทัวร์
The Beach Travel
บริษัท Euro Asia Tour
2 Sister Tour
Blu Anda
มารีณี ทราเวล
Seastar Andaman
บริษัท เอส.พี.บี พาเนล อินดัสตรีส จากัด
กานดา เรสสิเด้น
บริษัท สยามนิสสัน สุราษฎร์ธานี จากัด
บริษัท ส.สมุยธุรกิจ จากัด
บริษัท เจ.เอวา จากัด
ธรรมทองทัวร์
บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จากัด
บริษัท โตโยต้า จากัด สาขาท่าทองใหม่
บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาสิชล
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YL Residence No.17
บริษัท เอส เอฟ คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) สาขาโคลิเซี่ยม
สุราษฎร์ธานี

บริษัท ส่งเสริม รุ่งเรืองจากัด สาขาดอนสัก (แหลมทวด)
บริษัท เอสพีโอ อะโกร อิน ดัสตรีย์ จากัด (สาขาสิชล)
ODEON TOUR

โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท :
ซีเชลล์ รีสอร์ท
โรงแรม Milky Bay Resort
โรงแรม Sawaddi Patong Resort & Spa
โรงแรม the sunser beach resort&spa taling ngam
โรงแรม โค้ด สมุย Code hotel Samui
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เวสต์แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต
โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท
โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม บันดาลัย
โรงแรม บ้านท้องทราย
โรงแรม บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท
โรงแรม ป่าตองเฮอริเทจ ภูเก็ต
โรงแรม อนันตรา ลาวานา รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม อัครินทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมคอนราด เกาะสมุย
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ท
โรงแรมดับเบิ้ลยู รีทรีท เกาะสมุย
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี
โรงแรมโนรา เฉวง
โรงแรมบานานา แฟนซี รีสอร์ท
โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท (บริษัท สมใจหมาย จากัด)
โรงแรม เดอะวัน (The one hotel)
ลามูน รีโซเทล
โรงแรมมานะไทย เขาหลัก
โรงแรม เซนทิโด เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท
โรงแรมวนาเบล เอ ลักซูรี่คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย
ภูผาและลาธารรีสอร์ท
โรงแรม รีเจนท์ ภูเก็ต เคป พันวา
โรงแรม The Surin Phuket
โรงแรม Double Tree Resort by Hilten Phuket Surin beach
โรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท
โรงแรมอาวา รีสอร์ท แอน สปา
โรงแรม บรรจงบุรี

โรงแรมเบลมอน นภสร เกาะสมุย
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพะงันบุรี รีสอร์ท
โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท
โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา สมุย
โรงแรม ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนสปา
โรงแรมมายาบุรี บูติค รีสอร์ท สมุย
โรงแรม เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท
โรงแรม เมืองสมุย สปา รีสอร์ท
โรงแรม ร้อยเกาะ
โรงแรมลานนา เกาะสมุย
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เกาะสมุย
โรงแรมอารยาบุรี บูติค รีสอร์ทเกาะสมุย
โรงแรม อิมเพียน่า รีสอร์ท (บริษัท เซาท์ชอร์ จากัด)
โรงแรม เอสบี ลิฟวิ่ง เพลส
โรงแรม ไอบิส สมุย บ่อผุด
โรงแรม เวิลด์ รีสอร์ท
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัลสมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท
โรงแรม คุ้กกี้ สลัด รีสอร์ท
โรงแรม บ้านบุษบา
โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท
โรงแรม The Westin Siray Bay Resort and Spa Phuket
โรงแรม เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม บรรโฮเทล จากัด
โรงแรม เคพาร์ค
เฉวงโคฟ บีช รีสอร์ท
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
ชบาคาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์สปา
ตาลคู่ บีช รีสอร์ท
โรงแรม พีพี ไฮส์แลนด์ คาบาน่า
โรงแรม โนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี
บ้านหาดงาม บูติค รีสอร์ท
โรงแรม CenTra Coconut Beach Rerort Samui
Racha kiri Resort and Spa
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โรงแรม แอ็คเซส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
โรงแรม เดอะเวสทิน สิเรย์เบย์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต
โรงแรมดิโอวาเลย์ (บริษัท ดิโอวาเลย์ จากัด)
โรงแรมซันวิง รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จากัด)
โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย
โรงแรมธาราป่าตอง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท ธาราป่าตอง จากัด)
โรงแรมมิโมซ่า เกาะสมุย
Silver Beach Resort
โรงแรม เบย์วอเตอร์ รีสอร์ท บายดิ ยูนิค คอลเลคชั่น
สมุยพาราไดซ์เฉวงบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
เนเชอรัล วิง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ดีวาสมุยรีสอร์ท แอนด์สปา
Tango Luxe Beach Villa Samui
โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท
โรงแรมไลบรารี่
เขาสก กรีน วัลเลย์ รีสอร์ท
โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท
บ้านแสนสุขวิลล่า
โรงแรมคาซ่า เดอ มาร์ เกาะสมุย
โรงแรมซิกส์เซ็นส์สมุย
โรงแรม สุขสมบูรณ์ โฮเทล
เขาสก มอนิ่ง มิสท์ รีสอร์ท
โรงแรม New Star Beach Resort - Koh samui
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ปาล์มไอส์แลนด์ โฮเต็ล
โรงแรม เอส ทารา แกรนด์
โรงแรม Amari koh Samui
แอม สมุย รีสอร์ท
ชลนภา รีสอร์ท
โรงแรม เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท
ซีรีน สมุย บูติก รีสอร์ท
โรงแรม รอยัล เมืองสมุยวิลล่า
สมุย เฮ้าท์
Khao sok green valley resort
โรงแรม ลี โฮเทล
The Beach Heights Resort
Sensimar Resort Koh Samui
Pavilion Samui Villas & Resort

โรงแรม คามาลายา เกาะสมุย
โรงแรม เดอะแฟร์เฮ้าบีชรีสอร์ทแอนด์โฮเตล
โรงแรม เกาะสมุย ลากูน่า รีสอร์ท
โรงแรมอนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า
บริษัท สิริสินเทเลคอม จากัด
โรงแรม มันดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน
โรงแรม Samui Tree Tope Resort & Pool
โรงแรมนิภาการ์เด้น
โรงแรม ซีทาวน์เวอร์ คอนโดมิเนียม จากัด
แกรนด์ ซีวิว รีโซเทล เกาะสมุย
โรงแรม Prana Resort Nandana
โรงแรม อมตะ รีสอร์ท
โรงแรม ไทด์ บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
วีคเอนเดอร์ รีสอร์ท
โรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท
โรงแรม สมุย บีช วิลเลจ เร้นทัล จากัด
โรงแรม อินฟินิตี้ เรสซิเดนเซล แอนด์ รีสอร์ท เกาะสมุย
บริษัท เดอะ กลอรี่ เวิล์ดไวด์ ทราเวล จากัด
โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ดาราสมุย บีช รีสอร์ท
โรงแรม The Sea Koh Samui Boutique Resort and
Residences
โรงแรม ดิอเวนิว สมุย
โรงแรม Le Meridien Koh Samui Resort & Spa
โรงแรม อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนส์ สปา
โรงแรม Banburee Resort and Spa
โรงแรม ซีบีดี ๒
Coco KhaoSok Hotel
พรานา รีสอร์ท
Dream Phuket Hotel & Spa
โรงแรมเมอร์เคียว สมุย เฉวง ธนา
โรงแรม เบสเวสเทริน์ภูเก็ตโอเชี่ยนรีสอร์ท
โรงแรม Searine Samui Boutique Resort
โรงแรม เดอะริช เรสซิเดนซ์
เฉวงบุรี รีสอร์ท
Baiyoke Seacoast Resort
โรงแรม อิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีท รีสอร์ท
Lamai Wanta Beach Resort
โรงแรม โนราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

-76บันยันทรี ภูเก็ต
บุณฑรีก์ สปา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า สมุย
รายาบุรี โฮเต็ล ป่าตอง
The Lantern Resort Patong & Residence
ซีแดนซ์ รีสอร์ท
รามาดา เขาหลัก รีสอร์ท
โรงแรมแหลมทราย

โรงแรม บีช รีพับลิค เดอะเรซสิเดนซ์
โรงแรม บุรี รสา วิลเลจ
โรงแรมร็อคกี้บูติค รีสอร์ท
โรงแรม วิมานบุรี รีสอร์ท
โรงแรม เฉวงเบย์วิว รีสอร์ท
โรงแรม Bay Water Resort Samui
Happy Beach Bungalow

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10 มิถุนายน 2560

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจาปี 2559
1. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ รับ รางวั ล สถานศึ ก ษาพระราชทาน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2559
2. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ในสถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ประจาปีการศึกษา 2559
3. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค ห้องเรียนส่งเสริมทักษะภาษาอัง กฤษด้วยสื่อ
เทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2559
รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
1. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รางวัล
โล่เกียติยศ ประกาศคุณค่าความเป็นครู ได้รับคัดเลือกเป็น ครูไทยในฝัน ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา
2. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เกียรติ
บัตรคณะกรรมการฝ่ายนิท รรศการ การประชุม เชิงปฏิบัติก ารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็น
ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนความรู้ผ ลงานอาเซียนที่เ ป็น Best Practice จากส านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 6 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เกียรติ
บัตรการปฎิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
4. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เกียรติ
บัตรประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัส ดิก ารและปฏิคม “ประชารัฐร่วมพัฒ นา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับภาคใต้
5. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เกียรติ
บัตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคใต้
ผลงานดีเด่นของครู และนักเรียน นักศึกษา
1. นายพุฒิพงศ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัล ผลงานรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแกะสลักหิมะนานาชาติ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อผลงาน “เศรษฐกิจ
พอเพียง”
2. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ สินค้า
ทางวัฒนธรรมไทย โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทย ประจาปี 2559 เรือพระจาลอง CPOT

-783. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รับรอง
คุณภาพสินค้าทางวัฒนธรรมไทย โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทย ประจาปี 2559 เรือพระ
จาลอง CPOT
4. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ร่วมนาเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
(Thailand Reseach Expo 2016) ประจาปี 2559
5. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบรางวัล “อวโลกิเต
ศวร อวอร์ด” ครั้งที่ 1 ด้านพัฒนาสังคม โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ
หอประชุมโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นางวราภรณ์ เยาว์แสง ครูที่ปรึกษา ผลงาน สครับขัดผิวจากแครอทและหัวไช
เท้า ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และระดับภาคใต้ ได้รับ
รางวัลชมเชย
5. นางรังสิมา บุญมีชัย ครูที่ปรึกษา ผลงาน กลีบดอกไม้ประดิษฐ์หัวปลีชุบน้ายาง
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวั ล รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน และระดับ ภาคใต้ ได้รับ
รางวัลชมเชย
6. นางสาวสุทธิก าญจน์ โรยทองคา ครูที่ ปรึก ษา ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ ระลึกจาก
ยางพารา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย
7. นางสาวจรรยา คงแก้ว ครูที่ป รึก ษา ผลงาน น้าพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร้
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง และระดับภาคใต้ ได้รับ
รางวัลชมเชย
8. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย ครูที่ปรึกษา ผลงาน บาร์ข้าวควินัว ระดับ อาชีวศึกษา
จังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง ระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับ 3
และระดับชาติ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
9. นางมาลี ว่องเกษฎา ครูที่ ป รึก ษา ผลงาน น้าจิ้ม ข้าวมั นไก่ จากน้าส้มมั ง คุด
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
10. นายณัฐวุฒิ พึ่ง กุศล ครูที่ ป รึก ษา ผลงาน คุกกี้ ขี้ม อดข้าวไรซ์เ บอรี่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
11. นายธีรพันธ์ คงขันธ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน โคมไฟเครื่องแขวนจากลูกปัดโนรา
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 และระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
12. นายพุ ฒิ พ งษ์ วงศ์ ว รรณา ครู ที่ ป รึ ก ษา ผลงาน ภาพเขี ย นพระบรม
สาทิสลักษณ์จากถ่ายไม้ยางพารา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และ
ระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย
13. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

-7914. นางอรอนงค์ แซ่ ลิ่ ม ครู ที่ ป รึ ก ษา ผลงาน โปรแกรมตู้ เ ก็ บ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย
15. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบตลาดอาชีวะออนไลน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
ระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย
16. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ ครูที่ปรึกษา ผลงาน เกมฝึกทักษะการช่วยจดจา
ตารางธาตุ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย
17. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
น้าจิ้ม สุกี้จากน้าส้มสับปะรด ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
18. นายนพรัตน์ ไทยถัด ครูที่ปรึกษา ผลงาน แอพพลิเคชั่นบทเรียนคอมพิวเตอร์
เรื่องความสาคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย
19 นางนริศรา ปทะวานิช ครูที่ป รึก ษา โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒ นา
หนังสือ “คุณหนูคุณธรรม” ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
20. นางจริ ยา มณีโ รจน์ ครู ที่ ป รึก ษา ผลงาน R เอนกประสงค์ ผลิต ภัณ ฑ์
Tamarind Cleaning ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน และ
ระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย
รางวัลและผลงานของผู้เรียน
1. นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาวนันทิ กาน จันทร์
นวล ระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ระดับนานาชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักหิมะนะนาชาติ เมือง
ฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ นายธนา นัทธี, นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธ์ ปวช. 2 สาขาวิจิตร
ศิลป์ นายวรายุ บุตรทอง ปวส. 1 วิจิตรศิลป์ และนายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก
3. ระดับ ชาติ รางวัล ชนะเลิศ การแข่ง ขันทัก ษะ Marketing Challenge ณ
อาชีวศึก ษาจัง หวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุม ภาพันธ์ 2560 ได้แก่ นางสาวเมธาวี โอทอง
นางสาววิศัลย์ศยา เทพทุ่งหลวง , นางสวกุลนิษย์ ควรสม นักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด
4. ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแผนธุรกิจ ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่ นางสาวน้าฝน พุทธเคน , นางสาวจิรา
พัชร แสงพันธ์ , นางสาวจันทร์จิรา สุขรัตน์ , นางสาวณัฐวรรณ ผอมทอง และนางสาวกาญจนา
อารศรมศิลป
5. รางวัลชนะเลิศ ระบบประมวลผลการประชุม ทางวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคต ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิก ายน 2559 ได้แก่ นายอภิศัก ดิ์
เกียรติขจรบ ารุง , นางสาวกมลรัตน์ ศักดา, นางสาวนันทิ กาน จันทร์นวล นัก ศึกษาระดับ ปวส. 2
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และนายศุ ภ วิ ท ย์ เรื อ งน้อ ย นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส.1 สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-806. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่
นายธามอิสระ ธาวุฒิสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายณัฐพล
เลิศ
ไกร, นางสาวอรอุ ม า เมฆหีต และนางสาวภัท รวดี โสภณ นั ก ศึก ษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบตลาดอาชีวะออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นางสาว
อรวรรณ จันทร์สงแก้ว, นางสาวนิตยาภรณ์ เจียมสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุร กิ จ นางสาววรินดา เกลี้ยงกลิ่น และ นายสรวิศ เรืองศรี นัก ศึก ษาระดับ ปวส 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. ระดับ ภาค รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบประมวลผลการประชุม ทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต ณ โรงแรมนิภาการ์เ ด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559
ได้แ ก่ นายอภิศั ก ดิ์ เกี ย รติ ขจรบ ารุ ง , นางสาวกมลรั ตน์ ศัก ดา, นางสาวนั นทิ ก าน จัน ทร์ นวล
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายศุภวิทย์ เรืองน้อย นักศึกษาระดับ
ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โคมไฟเครื่องแขวนจากลูดปัดโนรา
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นายกิตติเดช ชัยเดช, นางสาว
มัทวัน ไกรวงศ์, นางสาวศุภรัตน์ บุตรเมือง, นางสาวญานิกา พิทักษ์ภาวศุทธิ และนางสาวธมลวรรณ
ก้อนทอง นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา ออกแบบ
10. ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ นางสาวสุกัญญา เพชรทอง
11. ระดับภาค ประกาศเกียรติคุณ การนาเสนอผลงานองค์การวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางสาวกัญยาณี ผุดผาด สาขาการตลาด
12. ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 บาร์ข้าวควินัว ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นางสาวกัญ ญามาศ ปานเหล็ม , นางสาวธันยาภรณ์
นุ่นสุวรรณ, นางสาวรจนา เสทิน, นางสาวศรีวภา นาคน้อย, นางสาวนภาวัลย์ วิเชียรวงศ์, นางสาว
ปัทธิยา เวชศาสตร์, นางสาววาสิฎฐี เชิงสมอ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ,
นางสาวชนิดา เพชรคง, นายภูวฤทธิ์ นวลนาค นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายอธิภู วิมลรัชตาภรณ์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
13. ระดับ ชาติ รางวัล เหรียญทอง ระบบประมวลผลการประชุม ทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคต ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ นายอภิศักดิ์ เกียรติขจรบารุง, นางสาวกมลรัตน์ ศักดา,
นางสาวนันทิกาน จันทร์นวล นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายศุภวิทย์
เรืองน้อย นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-8114. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาน้าจิ้มสุกี้จากน้าสับปะรด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระดับ ปวช. ได้แก่ นางสาว
สุวิมล เภกกิ้ม, นางสาวชนิกานต์ เพชรโรภาส และนางสาววรรณวิมล รักรอด
15. รางวั ล เหรี ย ญเงิ น โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ การพั ฒ นาหนั ง สื อ “คุ ณ หนู
คุณธรรม” ณ วิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุร าษฎร์ธานี วันที่ 30 มิ ถุนายน 2559 ระดับ ปวส.
ได้แก่ นางสาววาสิฎฐี เชิงสมอ, นายนพเก้า ศรีชัยชนะ และนางสาวศศิธร กว้างซ้วน
16. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาน้าจิ้มสุกี้จากน้าสับปะรด
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2559 ระดับ ปวช. ได้แก่ นางสาวสุวิมล
เภกกิ้ม, นางสาวชนิกานต์ เพชรโรภาส และนางสาววรรณวิมล รักรอด
17. รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน โคมไฟเครื่องแขวนจากลูดปัดโนรา ณ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นายกิตติเ ดช ชัยเดช, นางสาวมัทวัน
ไกรวงศ์, นางสาวศุภรัตน์ บุตรเมือง, นางสาวญานิกา พิทักษ์ภาวศุทธิ และนางสาวธมลวรรณ ก้อน
ทอง นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา ออกแบบ
18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน สครับขัดผิวจากแครอทและหัวไชเท้า
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิก ายน 2559 ได้แก่ นางสาวพัชชานันท์
คล้ายศรี, นางสาวสุธาสินี โคตรสา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวอาทิตยา
ชุมนุมพันธ์, นางสาวธนพร ชูพูล และนางสาวปานตะวัน ใจบุญชื่น นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชา
การโรงแรม
19. รางวัล รองชนะเลิศอัน ดับ 2 ภาพเขียนพระบรมสาทิ ส ลัก ษณ์จ ากถ่านไม้
ยางพารา ณ วิท ยาลัยการอาชีพ ไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิก ายน 2559 ได้แก่ นางสาว
ศันสนีย์
นาคประสงค์, นางสาวกรกนก ทองส่งโสม, นายธนา นัทธี, นายจักรกฤษ สุวรรณ
รัตน์, นายอนิรุทธ์ เอี่ยมปิยะ และนายวีรภัทร์ กองสิน นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
20. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน กลีบดอกไม้ประดิษฐ์จากหัวปลีชุบน้า
ยาง ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ นุ่ม
วงษ์โต นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชา ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ นางสาวขวัญชนก ทองพันธ์,
นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์, นางสาวกุสุมา นาวาทอง, นางสาวโสรญา ขนุนนิล, นางสาวกัญญา
รัตน์ เกตุเพ็ชร์, นางสาววรรณภา สนิทไทย, นางสาวศิริพร ศรีประดู่ และนางสาวพรประภา บุญชู
นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
21. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั นดั บ 4 เหรี ย ญเงิ น R อเนกประสงค์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
“Tamarind Cleaning” ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่
นางสาวกุสุมา อานนทกูล, นางสาวกาญจนา บุญแก้ว, นางสาวระพีพรรณ ผ่องเคหา และนางสาว
วรกมล ณ บางช้าง นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/1 สาขาวิชาการบัญชี
22. ระดับชาติ เหรียญเงิน บาร์ข้าวควินัว ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ นางสาวกัญญา
มาศ ปานเหล็ม, นางสาวธันยาภรณ์ นุ่นสุวรรณ, นางสาวรจนา เสทิน, นางสาวศรีวภา นาคน้อย,
นางสาวนภาวัลย์ วิเชียรวงศ์, นางสาวปัทธิยา เวชศาสตร์, นางสาววาสิฎฐี เชิงสมอ นักศึกษาระดับ

-82ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ, นางสาวชนิดา เพชรคง, นายภูวฤทธิ์ นวลนาค นักศึกษาระดับ
ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายอธิภู วิมลรัชตาภรณ์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
23. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง น้าพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร้
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นายเทียนชัย ทองยวน,
นายวัชระ เพชรรัตน์, นายสิทธินนท์ ช่วยเลื่อม, นายเป็นเอก คาเงิน, นายรชต ภู่ชยันตร์, นางสาว
อภิชญา ศรีคาแหง และนางสาวสุวรรณี รอดแก้ ว นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
24. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง บาร์ข้าวควินัว ณ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นางสาวกัญญามาศ ปานเหล็ม, นางสาว
ธันยาภรณ์ นุ่นสุวรรณ, นางสาวรจนา เสทิน, นางสาวศรีวภา นาคน้อย, นางสาวนภาวัลย์ วิเชียร
วงศ์, นางสาวปัทธิยา เวชศาสตร์, นางสาววาสิฎฐี เชิงสมอ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาอาหารและ
โภชนาการ, นางสาวชนิ ด า เพชรคง, นายภู วฤทธิ์ นวลนาค นัก ศึ ก ษาระดับ ปวส. 2 สาขา
คอมพิ ว เตอร์ก ราฟิ ก นายอธิภู วิ ม ลรัชตาภรณ์ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปวส.2 สาขาวิ ชาอาหารและ
โภชนาการ
25. ระดับชาติ รางวัลเหรียญทองแดง โคมไฟเครื่องแขวนจากลูดปัดโนรา ณ ห้อง
เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ได้แก่
นายกิ ตติเ ดช ชัย เดช, นางสาวมั ท วัน ไกรวงศ์, นางสาวศุภ รัตน์ บุ ตรเมื อง, นางสาวญานิก า
พิทักษ์ภาวศุทธิ และนางสาวธมลวรรณ ก้อนทอง นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา ออกแบบ
26. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง น้าจิ้มข้าวมันไก่จากน้าส้มมังคุด ณ วิทยาลัย
การอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นางสาววรารัตร์ แดงเพชร, นางสาว
ขวัญชนก ศรีมั่นคง, นางสาวปณิตา สุขแก้ว, นางสาวสุชนา แซ่โล้ว, นางสาวนฐวรรณ พุฒิพิทักษ์,
นายปิยการณ์ กู้เมือง, นางสาวปฏิภาพร กลิ่นพริก, นางสาวศศิมณทน์ เทพอักษร และนางสาวอรุณี
ทองสุย นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
27. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง คุกกี้มอดข้าวไรซ์เบอรี่ ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นาออมสิน ศรีสวัสดิ์, นายคามิน ศรีหมอก,
นางสาวพิมพ์ลภัส ปิ่นขุนทอง, นางสาววรรณวิมล รักรอด นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ นางสาวณิส รา ชัยภัก ดี, นางสาวอรปวีณ์ จรก าจัด. นางสาวพนัชกร มาพรม,
นางสาว วงศ์ลดา หนูหีต นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี และ นางสาวนันทิกาน
จันทร์นวล นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28. รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากยางพารา ณ วิทยาลัยการอาชีพไช
ยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นางสาวนารีรัตน์ คงนวล, นางสาววราภรณ์
เพชรทอง, นางสาวชญาณี พรหมรักษ์, นางสาวรัตนพร จันทร์พงษ์, นางสาวนภาพร นารีเลิศ,
นางสาว สุนิตา ประชาบุตร, นายพิพัฒน์ มาตะคุ นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน์ และ นางสาวมั ญชุพร
พลังมนต์ทิพย์ นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

-8329. รางวัลชมเชย เกมส์ฝึกทักษะการช่วยจดจาตารางธาตุ ณ วิทยาลัยการอาชีพไช
ยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นางสาวญาดาภรณ์ นิตย์นรา, นางสาวณัฐกร โก
ละกะนางสาวศศิญาภรณ์ ชูสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวสุภัตตา
รื่นเริงดี, นางสาวปิยภรณ์ ช่วยนุสนธ์ และนางสาวโสภานนท์ เพชรานันทร์ นักเรียนระดับ ปวช. 3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30. รางวั ล ชมเชย แอพพลิ เ คชั่ น บเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ งความส าคั ญ ของ
คอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ นางสาว
อรุณรัตน์ สุขอุบล, นางสาวศรัญญา เจริญสวัสดิ์ นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวรัชนก สิทธิ์คา, นางสาววรวลัญช์ เทพทุ่งหลวง และนายอารักษ์ เลิศเกียรติรัชตะ นักศึกษา
ระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31. รางวัลชมเชยน้าพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร้ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ระหว่าง
วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นายเทียนชัย ทองยวน, นายวัชระ เพชรรัตน์, นายสิทธินนท์
ช่วยเลื่อม, นายเป็นเอก คาเงิน, นายรชต ภู่ชยันตร์, นางสาวอภิชญา ศรีคาแหง และนางสาว
สุวรรณี รอดแก้ว นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
32. ระดับภาค รางวัลชมเชย ภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์จากถ่านไม้ยางพารา
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์,
นางสาวกรกนก ทองส่งโสม, นายธนา นัทธี, นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์, นายอนิรุทธ์ เอี่ยมปิยะ
และนายวีรภัทร์ กองสิน นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
33. ระดับภาค รางวัลชมเชย กลีบดอกไม้ประดิษฐ์จากหัวปลีชุบน้ายาง ณ โรงแรม
นิภาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ นุ่มวงษ์โต นักเรียนระดับ
ปวช. 2 สาขาวิชา ธุรกิ จดอกไม้และงานประดิษฐ์ นางสาวขวัญชนก ทองพันธ์, นางสาวกานดาวดี
พุ่ม อิ นทร์, นางสาวกุ สุมา นาวาทอง, นางสาวโสรญา ขนุนนิล , นางสาวกั ญ ญารัตน์ เกตุเ พ็ชร์,
นางสาววรรณภา สนิทไทย, นางสาวศิริพร ศรีประดู่ และนางสาวพรประภา บุญชู นักเรียนระดับ
ปวช. 3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
34. ระดับภาค รางวัลชมเชย R อเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ “Tamarind Cleaning”
ณ โรงแรมนิภาการ์เ ด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นางสาวกุสุ มา อานนทกูล ,
นางสาวกาญจนา บุญแก้ว, นางสาวระพีพรรณ ผ่องเคหา และนางสาววรกมล ณ บางช้าง นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 3/1 สาขาวิชาการบัญชี
35. ระดับภาค รางวัลชมเชยสครับขัดผิวจากแครอทและหัวไชเท้า ณ โรงแรมนิภา
การ์เด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นางสาวพัชชานันท์ คล้ายศรี, นางสาวสุธาสินี
โคตรสา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวอาทิตยา ชุมนุมพันธ์, นางสาวธนพร
ชูพูล และนางสาวปานตะวัน ใจบุญชื่น นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการโรงแรม
36. ระดับ ภาค รางวัล ชมเชย โปรแกรมตู้เก็ บ เอกสารอิเ ล็กทรอนิก ส์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นาย
ธามอิสระ ธาวุฒิส กุล นัก เรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร กิจ นายณัฐพล เลิศไกร,
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ธุรกิจ
37. ระดับภาค รางวัลชมเชย ระบบตลาดอาชีวะออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นางสาวอรวรรณ
จันทร์สงแก้ว, นางสาวนิตยาภรณ์ เจียมสกุล นัก เรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ
นางสาววริ น ดา เกลี้ ย งกลิ่ น และ นาย สรวิ ศ เรื อ งศรี นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส 2 สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทา
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกาชัย
ณ พัทลุง
คณะทางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสัมฤทธิ์
ทองพัฒน์
คณะทางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร คณะทางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางวิมล
สุพรรณดิษฐ คณะทางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพัฒน์ธนศักดิ์ ทองคาพสิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายณัฐวุฒิ
แสนทวีสุข
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

