
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค าน า 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดท าข้ึนโดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่  ข้อมูล
ทั่วไป , ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา , ข้อมูลบุคลากร , ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน , ข้อมูลครุภัณฑ์ , ข้อมูลตลาดแรงงาน , ข้อมูลอาคารสถานที่ และเกียรติประวัติผลงานดีเด่น   ซึ่งมี
ความส าคัญและมีประโยชน์ที่จะน าไปประกอบการบริหารการจัดการ  ท าแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล น ามาจัดท าเอกสารฉบับนี้  
หากท่านมีข้อเสนอแนะขอได้โปรดแจ้งให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ 
   หน้า 
ค าน า 
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  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   1 
  ปรัชญาการอาชีวศึกษา  ปรัชญาสถานศึกษา   1  
  ประวัติสถานศึกษา   2 
  อัตลักษณ์   2 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา   4 
  การจัดการของสถานศึกษา   5 
  โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา   9  
  โครงสร้างการบรหิารสถานศึกษา  10  
  รายนามผู้บรหิารสถานศึกษา  11 
  คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา  12  
  คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  13 

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  14 

  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2561  14 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  17 
  จ านวนผู้สมัครและรบัไว้  ปีการศึกษา  2561  17 
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และห้องเรียนปกีารศึกษา  2561  24 
  จ านวนร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2560  26 
  จ านวนครู ต่อ นักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2561  30 
  การมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 (ภายใน 1 ปี)  31 
ข้อมูลบุคลากร            33 
  จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภท  33 
  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา  34 
  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทวิชา  35 
  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวิทยฐานะ  37 
  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒ ิ  38 
 
 
 
 



  

  หน้า 
ข้อมูลงบประมาณ 50  
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปงีบประมาณ 2561 จ าแนกตามรายจ่าย 50 
ข้อมูลครุภัณฑ์           51 
  ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ/จัดหา ในปงีบประมาณ 2561  51 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี          52 
  สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 52 
  แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 53 
  จ านวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 54 
  ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 55 
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 57 
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  สถานประกอบการทีม่ีต าแหน่งงานว่าง ประจ าปีการศึกษา 2561 59 
  สถานประกอบการทีร่่วมจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 63 
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น         76 
  เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจ าปี 2561 76 
  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 76 
  ผลงานดีเด่นของครู และนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2561 76 
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แผนภูมิสรุปจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2559  29 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่งจัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล ผลิตและพัฒนา

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สากล 
 

 
 
 

1.  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.  จัดการศึกษาให้มผีู้เรียนมสีมรรถนะด้านวิชาการด้านวิชาชีพ สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถ่ิน และภูมิภาค 
3.  จัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และอยู่อย่างมีความสุข 
4.  จัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมีจิตอาสา รักในงานบรกิาร และศรัทธาในวิชาชีพ 
5.  จัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 
6.  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สูส่ากล 

 

 
 

 “รู้จริง     ท าได้     เข้าใจชีวิต” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
-2- 

 
 

 
 “วิชาดี     มีทักษะ     ใฝ่ธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย ” 

วิชาด ี การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน  ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือก
เรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการด ารงชีวิต 

มีทักษะ  การฝึกความช านาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษา
ฝึกฝนหาความช านาญในวิชาอื่นๆ ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

ใฝ่ธรรมะ การศึกษาให้เข้าใจและการน าหลกัธรรมทีจ่ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข 

สามัคคี  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างช่ือเสียงมาสู่สถานศึกษา อัน
เป็นที่รักยิ่ง 

มีวินัย  การเช่ือฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษารู้
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม 

 

 

 
 

“มีวินัย     สุภาพ     รับผิดชอบ” 
มีวินัย 1. ผู้บรหิาร 
  1.1 แต่งกายถูกต้องตามวันที่ก าหนด 
  1.2 มีวินัยในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย 
 2. ครู/บุคลากร 
  1.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
  1.2 แต่งกายถูกต้องตามวันที่ก าหนด 
  1.3 มีวินัยในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย 
 3. นักเรียน นักศึกษา 
  1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
  1.2 แต่งการถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 
  1.3 มีวินัยในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย 
  1.4 ช่วยกันรักษาความสะอาด 
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สุภาพ 1. ผู้บริหาร 
  1.1 วาจาสุภาพ 
  1.2 แต่งกายสุภาพ 
 2. ครู/บุคลากร 
  1.1 วาจาสุภาพ 
  1.2 แต่งกายสุภาพ 
 3. นักเรียน นักศึกษา 
  1.1 วาจาสุภาพ 
  1.2 แต่งกายสุภาพ 
  1.3 อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
รับผิดชอบ 1. ผู้บรหิาร 
  1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 
  1.2 รับผิดชอบตอ่หน้าที ่
  1.3 ตรงต่อเวลา 
 2. ครู/บุคลากร 
  1.1 รับผิดชอบตอ่หน้าที ่
  1.2 ตรงต่อเวลา 
  1.3 เอาใจใส่การสอน 
  1.4 ส่งงานที่ได้รบัมอบหมายก าหนด 
 3. นักเรียน นักศึกษา 
  1.1 ตั้งใจเรียน 
  1.2 มาเข้าแถว และเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
  1.3 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  1.4 ส่งงานที่ได้รบัมอบหมายตามก าหนด 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดยการอนุมัติ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2482 ด าเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป ีรับเฉพาะนักเรียนหญิงที่ส าเร็จช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 ท าการสอนที่
โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มี
นักเรียน 32 คน 

ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จ านวน 4 ไร่ 1 งาน 80.3 
ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองช้ัน และย้ายมาเรียนในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยน
หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน 2 ป ีและเปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนการช่าง
สตรีสุราษฎร์ธานี” 

พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จ านวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยนช่ือเป็น 
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนอาชีวศึกษา   
สุราษฎร์ธานี จัดต้ังเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2” 

1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดต้ังเป็นวิทยาลัยใหม่ช่ือว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” มีพื้นที่
ทั้งหมด 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svc.ac.th/
mailto:info@svc.ac.th
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พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงที่ส าเร็จช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาชีพ 
พ.ศ.2491 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกการช่างสตรี 
พ.ศ.2494 เปิดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2502 เปิดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2504 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายอาชีพ 
พ.ศ.2506 โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความช่วยเหลือ จากองค์การ 

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

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

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป  

และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
พ.ศ.2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษา  

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

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับนักเรียนที่
ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 จากโรงเรียนสามัญ 

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

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน 
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน) 
พ.ศ.2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 
 ระดบั ปวช. มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ 
 

ระบบปกติ 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ 

 
ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม 

 
ระดับ ปวส. 

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

พ.ศ.2539 วิทยาลัยด าเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา  
ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2540 เปิดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน 

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และปิดสอนระดับ ปวส. ระบบ

ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ

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

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

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

ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม 
 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
พ.ศ.2548 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต) 
 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม 
 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการเลขานุการ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-   เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์    
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-  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก ปวช.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   และ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
-  รับผู้ส าเร็จการศึกษาจาก ม.6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม 

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

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม  
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

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

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

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

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

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

พ.ศ.2556 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟช่ันและสิ่งทอ สาขางานแฟช่ันดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  2556 ประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 

 -  เ ปิ ด ส อน ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก าศ นี ยบั ต ร วิ ช า ชี พ  (ปว ช . )  2556 ป ร ะ เ ภท วิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานการการ
โรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว 

 -  เ ปิ ด ส อนห ลั ก สู ต ร ป ร ะก าศนี ย บั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง  (ป วส . )  ปร ะ เ ภท วิช า
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า รับผู้ส าเร็จการศึกษา
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพและช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
-  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี) 

พ.ศ.2557 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟช่ันและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟช่ัน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี) 

พ.ศ.2558     
 

-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  สาขางานการโรงแรม (วบท.สุมย) 
-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรม      
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารคหกรรม
ศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ 
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขา
งานธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ม.6)   

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6)  

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง  สาขาวิชาการโรงแรม 
สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (ม.6) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ
เครื่อง (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (วบท.สุมย)   

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ม.6) 

พ.ศ.2559    -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 

พ.ศ.2560    
 

-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
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โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

นายจารึก  ศิลป์สวัสดิ์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาววิภา  สามสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวจารุวรรณ แดงมา 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้างานบรหิารงานทั่วไป 
นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง  

หัวหน้างานการเงิน 
นางปราณีต เนตรพุกกณะ 

หัวหน้างานการบัญชี 
นางสาวนารีรัตน์  อู้สกลุวัฒนา 

หัวหน้างานพสัด ุ
นางรวิสรา  สุทธิ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบ ารงุ 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายธีรพันธ์  คงขันธ์ 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นางจริยา  มณีโรจน์ 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายจักรกฤษณ์  ภู่ทอง 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางเสาวณีย์  ไกรนุกูล 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
นางสาวศุลพิงษ์ ช านาญเนตร 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ ์

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศลิป ์

แผนกวิชาการบัญชี 
นายสมจิต  แข่งขัน 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางจิตตรา  วงศ์วรานุรักษ์ 

แผนกวิชาการทอ่งเที่ยว 
นางสาวสรลัดา  พันธ์ครุฑ 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

หัวหน้างานทะเบียน 
นางอรอนงค์ แซล่ิ่ม 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร 

 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

นางสาวสภุาวดี  เสมอมาศ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
นางปัญจวรรณ  ออ่นหวาน 

หัวหน้างานสง่เสริมผลิตผลการคา้ฯ 
นางนริศรา ปทะวานิช 

หัวหน้างานครูทีป่รึกษา 
นางมาลี ว่องเกษฎา 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน์ 

หัวหน้างานวิทยบริการฯ 
นางสาวพัชรนันท์  อาจหาญ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ 
นางอุบล  เบญจพงศ ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน 
นายธีราวุธ  ทองปากพนัง 

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
นางฤดี  เพชรมณ ี

แผนกวิชาออกแบบ 
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์ 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
นายธนาวุฒิ  กล้าเวช 

หัวหน้างานปกครอง 
นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหน้างานแนะแนวฯ 
นางกนกกร  พรหมวิเศษ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
นายญาณวัฒน์  แก้วสองดวง 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายก าชัย  ณ พทัลงุ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
นางชนัญญา  สุวรรณวงศ ์

หัวหน้างานสวัสดกิารฯ 
นางสาวจิตติ  พลเย่ียม 

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
นางสาวสพุิชญา รกัแดง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายจารึก  ศิลป์สวัสดิ ์

 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นางจิราวรรณ  นวลรอด 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นางสาววภิา  สามสุวรรณ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวจารุวรรณ แดงมา 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

หัวหน้างานยานพาหนะ 
นายเวสารัช  อนุพงศ ์

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
นายธีราวุธ  ทองปากพนัง 
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พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2482 นางสาวชุลี อาตมะมิตร      ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2486 นางสาวสุภร บุญยประภัศศร      ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2490 นางเรวดี วัชรเนตร      ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2493 นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ์      ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2496 นางสาวประธาน วุฒิวงศ์      ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2506 นางถนอม จันทร์ศิริ      ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515 นางสาวละออง จินตประชา อาจารย์ใหญ ่

พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517 นางสาวสายหยุด มีวาสนา อาจารย์ใหญ ่

พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519 นางสาวประไพ สุรทิณฑ์ อาจารย์ใหญ ่

พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521 นายสุทธิชัย โล่สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522 นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523 นายประมุข ครรภาฉาย ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526 นางสาวประไพ สุรทิณฑ์ ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529 นางสาวประไพ สิทธิวงศ์ ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2536 นางสาวรัตนา รัตนโกมล ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543 นางสมจิตต์ กะระณา ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 นางพรพัช กะระณา ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์ ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560 นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน นางบัญชาลักษณ์  ลือสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ 
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1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
2. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจากนกัเรียน นักศึกษา กรรมการ 
3. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื กรรมการ 
4. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
5. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. นายก าชัย  ณ พัทลุง  กรรมการ 
7. นายสมจิต  แข่งขัน  กรรมการ 
8. นายธีรพล  ทองเพชร  กรรมการ 
9. นายธนาวุฒิ  กล้าเวช   กรรมการ 
10. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต  กรรมการ 
11. นางจิตตรา  วงศ์วรานุรักษ์  กรรมการ 
12. นางฤดี  เพชรมณี  กรรมการ 
13. นางสาวศุลีพงษ์  ช านาญเนตร  กรรมการ 
14. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์  กรรมการ 
15. นางสาวจันทิมา  ช่วยพิทักษ์  กรรมการ 
16. นางสาวสรลัดา  พันธ์ครุฑ  กรรมการ 
17. นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ์  กรรมการ 
18. นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร  กรรมการ 
19. นายธีรพันธ์  คงขันธ์  กรรมการ 
20. นางจริยา  มณีโรจน์   กรรมการ 
21. นางปัญจวรรณ  อ่อนหวาน  กรรมการ 
22. ว่าที่ ร.ต. วโรดม  ทิมบ ารุง  กรรมการ 
23. นางวาสนา วิเชียร  กรรมการ 
24. นางมาลี  ว่องเกษฎา  กรรมการ 
25. นางกนกกร  พรหมวิเศษ  กรรมการ 
26. นางอุบล  เบญจพงศ์  กรรมการ 
27. นางเสาวนีย์  ไกรนุกูล  กรรมการ 
28. นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน ์  กรรมการ 
29. นางประณีต  เนตรพุกกณะ  กรรมการ 
30. นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง  กรรมการ 
31. นางสาวรวิสรา  สทุธิ  กรรมการ 
32. นางสาวกาญจนา  เหลื่อมแก้ว  กรรมการ 
33. นางอรอนงค์  แซ่ลิ่ม  กรรมการ 
34. นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ  กรรมการและเลขานุการ  
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1. นายถวัลย์ชัย  ชีวรัตน์               ประธานกรรมการ 
2. นายสามารถ  เนียมมุณี กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย ์
3. นางสาวกมลลักษณ์  บรูณากลุ          กรรมการผู้แทนผูป้กครอง 
4. นายสุวคนธ์  เรืองนุ้ย                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นางสุภาพร  บุญจรงิ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6. นางสาววิจิตรา  เอียดสทิธิรักษ์                        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครูวินัยธรสมชัย  ขนติขโม กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
8. พระมหานิรันดร์  สุภปุณโญ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ ์          กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
10. นายพยุงศักดิ์  โภคภิรมย์           กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
11. นางสาวเตือนใจ  บัวปลอด           กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
12. นางสาวธนพร  เชาวนปรีชา           กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
13. ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธานี       กรรมการและเลขานุการ 
 



 



 
 

 หลักสตูรทีเ่ปดิสอนในสถานศกึษา ปกีารศึกษา 2561 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
หลักสตูร 3 ป ี 

 1.1 ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 

 สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

 สาขางานธุรกจิดอกไม้และงานประดิษฐ ์
 สาขางานคหกรรมเพือ่การโรงแรม 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
 สาขางานการตลาด 
สาขาวิชาการเลขานุการ 
 สาขางานการเลขานุการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  สาขาวิชาการโรงแรม 

 สาขางานการโรงแรม 
 สาขางานการโรงแรม(Mini EP) 
 สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี) 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 สาขางานการท่องเที่ยว 

 1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์

 สาขางานวิจิตรศิลป ์
สาขาวิชาการออกแบบ 
 สาขางานการออกแบบ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
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  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี  รับ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้ 

   2.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม  

   สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ 
 สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 

  2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
                 สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญชี 
   สาขาวิชาการตลาด 

 สาขางานการตลาด 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 สาขางานการจัดการทั่วไป 
         2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  สาขาวิชาการโรงแรม 

 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
     2.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิ 

 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 หลักสตูร 2 ปี รบัจาก
ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้ 
 3.1 ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

  3.2  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
  3.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการโรงแรม  
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี 
    4.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการโรงแรม  
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
 สาขางานการท่องเที่ยว 

 4.2 ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 



 



    
 

 

1. จ านวนผู้มาสมัครและรบัไว้  ปกีารศึกษา 2561 
ระดบั ปวช. 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 
ผู้มาสมัคร รับไว้ได ้

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปวช.(ปกติ)      
คหกรรม      
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ      
     สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 20 4 13 3 13 

     สาขางานเสื้อผ้าแฟช่ัน 20 0 1 0 0 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 120 40 94 40 93 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      

สาขางานธุรกจิดอกไม้และงาน   
ประดิษฐ ์

20 2 14 2 13 

สาขางานคหกรรมเพือ่การโรงแรม 40 13 27 13 27 
รวมคหกรรม 220 59 149 58 146 

พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพาณิชยกรรม      
     สาขางานการบัญชี 200 22 186 22 175 
     สาขางานการตลาด 80 16 68 13 65 
     สาขางานการเลขานุการ 80 0 50 0 50 
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 160 67 98 66 89 

รวมพาณิชยกรรม 520 105 402 101 379 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

 
 

แผนรับ 

 
ผู้มาสมัคร 

 
รับไว้ได ้

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

     

     สาขางานการโรงแรม 80 15 96 7 73 
     สาขางานการโรงแรม(Mini E.P) 25 7 22 7 20 
     สาขางานการท่องเที่ยว 45 12 49 6 41 

รวมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 150 34 167 20 134 
ศิลปกรรม      
สาขาวิชาศิลปกรรม      
     สาขางานวิจิตรศิลป ์ 40 14 10 14 10 
     สาขางานการออกแบบ 40 11 10 11 8 
     สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
อาร์ต 

80 51 34 50 31 

รวมศิลปกรรม 160 76 54 75 49 
ปวช.(ทวิภาคี)      
พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพาณิชยกรรม      
     สาขางานธุรกิจค้าปลกี 20 1 1 0 0 

รวมพาณิชยกรรม 20 1 1 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

     

     สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)  40 10 37 10 33 
รวมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 40 10 37 10 33 

รวม ปวช. 1,110 285 810 264 741 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนแผนรบัและรบัไว้ของนกัเรียน  
ระดบั ปวช.  ปกีารศึกษา 2561 

 

 
 

ประเภทวิชา แผนรับ รับไว้ คิดเป็นร้อยละ 

คหกรรม 220 204 92.72 

พาณิชยกรรม 540 480 88.88 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 190 197 100.00 

ศิลปกรรม 160 124 77.50 

รวม 1,110 1,005 90.54 
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ระดบั ปวส. 
  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
แผน
รับ 

ผู้มาสมัคร รับไว้ได ้
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวส.(ปกติ)      
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการบัญชี      
  สาขางานการบัญชี 120 5 122 5 110 
สาขาวิชาการตลาด      
  สาขางานการตลาด 40 2 40 2 38 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 22 35 20 35 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป      
  สาขางานการจัดการทั่วไป 40 0 36 0 36 

รวมบริหารธุรกิจ 280 29 233 27 219 
ศิลปกรรม      
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก      
   สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 20 22 10 22 10 

รวมศิลปกรรม 20 22 10 22 10 
คหกรรม      
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ      
   สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
(รวม ม.6) 

20 
 

0 3 0 
 

0 
 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 40 20 14 5 14 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร์ 

     

   สาขางานการจัดงานดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 

20 
 

2 6 2 
 

6 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
แผน
รับ 

ผู้มาสมัคร รับไว้ได ้
ชาย หญิง ชาย หญิง 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร์ 

     

   สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการ
โรงแรม 

20 
 

1 4 1 
 

3 
 

รวมคหกรรม 100 23 27 8 25 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ      
   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 1 9 1 9 

รวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 30 1 9 1 9 
ปวส. ม6      
ศิลปกรรม      
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก      
   สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 20 12 9 0 0 

รวมศิลปกรรม 20 12 9 0 0 
คหกรรม      
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 20 6 12 6 12 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร์ 

     

   การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 20 0 0 0 0 
รวมคหกรรม 40 6 12 6 12 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ      
   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 6 34 5 28 

รวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 30 6 34 5 28 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
แผน
รับ 

ผู้มาสมัคร รับไว้ได ้
ชาย หญิง ชาย หญิง 

คหกรรม (ทวิภาคี)      
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 40 5 17 5 17 

รวมคหกรรม 40 5 17 5 17 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (ทวิภาคี)      
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ       
   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 20 4 24 4 22 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว      
   สาขางานการท่องเที่ยว 20 4 21 3 17 

รวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 40 8 45 7 39 
รวมปวส 600 112 396 81 359 

รวมท้ังหมด 1,710 397 1,206 345 1,100 

ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2561 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนแผนรบัและรบัไว้ของนกัศกึษา 
ระดบั ปวส.  ปกีารศกึษา 2561 

 
 

ประเภทวิชา แผนรับ รับไว้ คิดเป็นร้อยละ 

บรหิารธุรกิจ 280 246 87.85 

ศิลปกรรม 40 32 80.00 

คหกรรม 180 73 40.55 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 100 89 89.00 

รวม 600 440 73.33 
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2. จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ตามประเภทวิชา ระดบัชั้นเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 

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. 

ระบบปกติ             
คหกรรม             

  แฟชั่นดีไซน์ 1 16 1 3 1 12 - - - - 3 30 
  เส้ือผ้าแฟชั่น - - 1 2 1 3 - - - - 2 5 
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ - - - - - - 1 2 - - 1 2 
  คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 1 40 1 31 1 31 1 4 1 8 5 109 
  อาหารและโภชนาการ 3 133 3 91 3 106 1 19 1 22 11 351 
  อาหารและโภชนาการ(ม.6) - - - - - - 1 18 1 13 2 31 
  อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - - - - - - 1 22 1 9 2 31 
  ธุรกิจดอกไม้และประดิษฐ์ 1 15 1 12 1 10 1 8 1 6 5 51 

รวม 6 204 7 139 7 162 6 73 5 58 31 610 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ             

  การบัญชี 5 197 5 177 5 176 3 115 3 104 21 755 
  การตลาด 2 78 2 65 2 55 1 40 1 41 8 271 
  การเลขานุการ 1 50 2 44 2 41 - - - - 5 132 
  การจัดการทั่วไป - - - - - - 1 36 1 28 2 64 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 155 4 126 4 117 2 55 2 60 16 505 
  ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)ี - - 1 3 1 3 - - - - 2 6 

รวม 12 480 14 415 14 392 7 246 7 233 53 1,733 
ศิลปกรรม             

  วิจิตรศิลป์ 1 24 1 11 1 11 - - - - 3 44 
  การออกแบบ 1 19 1 12 1 15 - - - - 3 41 
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 81 2 46 2 45 2 32 2 18 10 211 

รวม 4 124 4 69 4 71 2 32 2 18 16 296 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว             

  การโรงแรม 2 107 2 68 2 78 - - 1 12 6 259 
  การโรงแรม (ทวิภาค)ี 1 43 1 23 1 25 - - 1 24 4 113 

    บริการอาหารและเครื่องดื่ม - - - - - - 1 10 - - 1 10 
    บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) - - - - - - 1 33 1 19 2 52 
    บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ

ภาคี) 
- - - - - - 1 26 - - 1 26 

  การท่องเที่ยว 1 47 1 40 1 29 - - - - 3 115 
  การท่องเที่ยว (ทวิภาค)ี - - - - - - 1 20 1 12 2 32 

รวม 4 197 4 131 4 132 4 89 4 67 20 607 
รวมทั้งสิ้น 26 1,005 29 754 29 757 19 440 18 376 120 3,332 
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แผนภูมิจ านวนนกัเรียน นกัศกึษา  ปกีารศึกษา 2561 

หน่วย : คน 

 
 

ประเภทวิชา ปวช. ปวส. รวม 

คหกรรม 505 131 636 
พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ 1,287 479 1,766 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 460 156 616 
ศิลปกรรม 264 50 314 

รวม 2,516 816 3,332 
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3. จ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2560 ตามระดับและประเภทวิชา 

 

 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเขา้ 
จ านวนผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ร้อยละ 

ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

ปีการศึกษา2558 
  (10 มิ.ย. 58) 

 

  

-  สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 
-  สาขางานเสื้อผ้าแฟช่ัน 

8 
0 

4 
0 

50.00 
0 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 
131 

 
67 

 
51.15 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

 
14 
29 

 
12 
14 

 
85.71 
48.28 

รวมประเภทวิชาคหกรรม 182 97 53.30 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางานการบัญชี 

 
 

190 

 
 

138 

 
 

72.63 
สาขาวิชาการตลาด    
- สาขางานการตลาด 79 43 54.43 
สาขาวิชาการเลขานุการ    
-  สาขางานเลขานุการ 66 31 49.97 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก    
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก 6 1 16.67 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 157 91 57.96 

รวมประเภทพาณิชยกรรม 498 304 61.04 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรม 
- สาขางานการโรงแรม 

 
 

146 

 
 

68 

 
 

46.58 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว    
- สาขางานการท่องเที่ยว 42 23 54.76 
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 188 91 48.40 



  
-27- 

 

 

 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเขา้ 
จ านวนผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

   

-  สาขางานวิจิตรศิลป ์ 23 8 34.78 
สาขาวิชาการออกแบบ    
- สาขางานการออกแบบ 24 4 16.67 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค    
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 64 27 42.19 

รวมประเภทวิชาศิลปกรรม 111 39 35.14 
รวมระดับ ปวช. 979 531 54.23 

ปวส. 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
- สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ 

ปีการศึกษา2558 
(10 มิ.ย. 58) 

 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
-  สาขางานโภชนาการและโภชนาการ 

 
41 

 
37 

 
90.24 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
- สาขางานการจัดการธุรกจิดอกไม้และงาน
ประดิษฐ ์

 
3 

 
1 

 
33.33 

รวมประเภทวิชาคหกรรม 44 38 86.36 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

   
 

-  สาขางานการบัญชี 86 77 89.53 
สาขาวิชาการตลาด 
-  สาขางานการตลาด 

 
25 

 
22 

 
88.00 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
-  สาขางานการจัดการทั่วไป 

 
28 

 
21 

 
75.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 73 55 75.34 

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 212 175 82.55 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน 
แรกเขา้ 

จ านวนผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรม 

   

- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 65 46 70.77 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว    
- สาขางานการท่องเที่ยว 13 8 61.54 
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 78 54 69.23 
ประเภทวิชาศิลปกรรม    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค    
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 32 14 43.75 

รวมประเภทวิชาศิลปกรรม 32 14 43.75 
รวมระดับ ปวส. 366 281 76.78 

รวมท้ังสิ้น 1,345 812 60.37 

ที่มา :  งานทะเบียน 12 พฤษภาคม 2561 
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แผนภูมิจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ปกีารศกึษา 2559 

 
 หน่วย : คน 
 

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 97 38 135 

พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ 304 175 479 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 91 54 145 

ศิลปกรรม 39 14 53 

รวม 531 281 812 
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4. จ านวนครู ต่อนกัเรียน นักศกึษา ในปกีารศึกษา 2561  
 

ประเภทวิชา 
ครู 

ประจ า 
พนักงาน 
ราชการ 

ครู 
พิเศษสอน 

จ านวน 
นร.  นศ. 

อัตราส่วน 
ครู : นักเรียน 

คหกรรม 12 8 2 611 1:28 

พาณิชยกรรม 28 2 8 1,716 1:45 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 1 3 561 1:62 

ศิลปกรรม 5 3 2 292 1:29 

สามัญสัมพันธ์ 14 4 17 3,180 1:91 

รวม 64 18 32 3,180 1:28 

 
แผนภูมิ อตัราส่วน ครตู่อนกัเรียน นักศกึษา 
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5. การมีงานท าของนกัเรียน นักศกึษา รุน่ปีการศกึษา 2559  (ภายใน 1 ปี) 
หน่วย : คน 

ระดับ / ประเภทวิชา 
มีงานท า 
(ร้อยละ) 

ศึกษาต่อ 
(ร้อยละ) 

ติดตามไม่ได ้
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ปวช. 66 435 96 501 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (13.17) (86.82) (19.16) (100.00) 

คหกรรม 11 85 0 96 
 (11.45) (88.54) (0) (100.00) 

พาณิชยกรรม 35 254 0 289 
 (12.11) (87.88) (0) (100.00) 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 9 72 0 81 
 (11.11) (88.88) (0) (100.00) 

ศิลปกรรม 11 24 0 35 
 (31.42) (68.57) (0) (100.00) 

ปวส. 199 118 3 320 
 (62.18) (36.87) (0.93) (100.00) 

คหกรรม 26 3 0 29 
 (89.65) (10.34) (0) (100.00) 

บรหิารธุรกิจ 137 88 6 225 
 (60.88) (39.11) (0) (100.00) 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 28 17 0 45 
 (62.22) (37.77) (0) (100.00) 

ศิลปกรรม 8 13 0 21 
 (38.09) (61.90) (0) (100.00) 

รวม 205 553 99 857 
(23.92) (64.52) (11.55) (100.00) 

ที่มา : งานแนะแนวฯ 16 สิงหาคม 2561  
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แผนภูมิการมีงานท าของนักเรียน นกัศึกษา ปกีารศกึษา 2559 (ภายใน 1 ปี) 
ระดบั ปวช.     

หน่วย : คน 

 

 
 

หน่วย : คน 

 

ระดบั ปวส. 



 



1                 
 

1. จ านวนบุคลากรท้ังหมด ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
แผนภูมิจ านวนบุคลากรท้ังหมด ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 
 

                                                                                                                 หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 4 5  

ข้าราชการคร ู 11 53 64  

บุคลากรทางการศึกษา 0 1 1  

พนักงานราชการ 4 15 19  

ครูพิเศษสอน 6 23 29  

ลูกจ้างประจ า 3 3 6  

ลูกจ้างช่ัวคราว 7 22 29  

รวม  32 121 153  
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2.  จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
แผนภูมิจ านวนบุคลากร ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกตามวุฒิการศกึษา 

 

                                                                          หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี < ป.ตร ี

ผู้บริหาร 0 5 0 0 5 

ข้าราชการคร ู 0 32 32 0 64 

บุคลากรทางการศึกษา 0 0 1 0 1 

พนักงานราชการ 0 4 15 0 19 

ครูพิเศษสอน 0 7 22 0 29 

ลูกจ้างประจ า 0 0 0 6 6 

ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 16 13 29 

รวม 0 48 86 19 153 
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3. จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทวิชา 
แผนภูมิจ านวนบุคลากร ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทวิชา 

หน่วย : คน 
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จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทวิชา 

 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา 
ครูประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ครพูิเศษสอน 
รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
คหกรรม         

ผ้าและเครื่องแต่งกาย  - 2  -  -  1 -  3  
อาหารและโภชนาการ  - 7 1 4 - - 12  
คหกรรมทั่วไป  - 3  1 2 -   1 7  

รวม  0 12 2 6 1 1 22  
พาณิชยกรรม         

การบัญชี 1 10 - - - 2 13    

การเลขานุการ - 8 - - - 1 9  

การตลาด - 4 - - - 1 5  
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 - 2 1 3 12  

รวม 5 24 0 2 1 7 38  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                
   การโรงแรม -  4 -  - 1 1 6  

   การท่องเที่ยว    - 1 -  1 -  1 3  

รวม  0 5 0 1 1 2 9  
ศิลปกรรม         

วิจิตรศิลป์ 2 - - - - 1 3  
ออกแบบ - 2 - - 1 1 4  
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 2 1 - - - 3  

รวม 2 4 1 - 1 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
สามัญสัมพันธ์ 

สามัญสัมพันธ์ 4 8 - 3 4 11 30 
 

สัมพันธ์ธุรกิจ - 2 - 1 - 2 5  

รวม 4 10 - 4 4 13 35  

รวมทั้งหมด 
11 55 3 13 8 25 115  

66 16 33 115  
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4.  จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามวิทยฐานะ   
แผนภูมิจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามวิทยฐานะ  

                                                                                      หน่วย : คน         

 

 
 

 
 

ประเภทวิชา ครูผู้ช่วย ครู 
ครูวิทยฐานะ 
ช านาญการ 

ครวิูทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ 

ครูวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร 0 0 1 4 0 

คหกรรม 2 1 4 5 0 

พาณิชยกรรม 0 1 13 12 1 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 0 4 0 0 

ศิลปกรรม 0 2 0 3 0 

สัมพันธ์ธุรกจิ 0 1 0 1 0 

สามัญสัมพันธ์ 1 1 2 8 0 

รวม 4 6 23 33 1 
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5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามคุณวุฒิ   
 ฝ่ายบริหาร 

 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
 นางบัญชาลกัษณ์ ลือสวัสดิ ์
 ค.บ. (การบรหิารการศึกษา) 

ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 

2. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ          
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววิภา  สามสุวรรณ 

 คศ.บ. (คหกรรมศาสตร)์    
 คอ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา) 
3. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ          

 ฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียนนักศึกษา นางจิราวรรณ  นวลรอด 
  คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

 ศษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
4. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ          

 ฝา่ยบรหิารทรัพยากร นายจารึก  ศิลปส์วัสดิ ์
 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

 ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
5. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการช านาญการ         

 ฝ่ายวิชาการ นางสาวจารุวรรณ แดงมา 
 บช.บ. (การบญัชี)  

 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
 ศศ.บ. (การวัดและประเมินผล) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารทางการศึกษา) 
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  ฝ่ายปฏิบัติการสอน 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย     

1. นางสาวศุลีพงษ์  ช านาญเนตร  ครูช านาญการพิเศษ           หัวหน้าแผนก 
 คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)    
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)    
2. นางสุวิมล  ศรีแสง  ครูช านาญการ                     
 ค.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
3. นายวิศรุฒ  ขจรบุญ  ครูพิเศษสอน 
 คศ.บ. (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)   
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
1. นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ์ ครูช านาญการ                  หัวหน้าแผนก 
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
2. นางสาวศุภนา  เฉลิมพงศ์   ครูช านาญการ          
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
3. นางมาล ี ว่องเกษฎา                        ครูช านาญการ          
 ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
4. นางสาวเพ็ญพร  พันธุนะ  ครูช านาญการพเิศษ          
 ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
5. นางสาวกัญฐิภา  ศุภลักษณ์ ครูช านาญการพเิศษ 
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
6. นางสาวจิตติ  พลเยี่ยม ครู 
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
7. นางสาววารินันทน์  องอาจ ครูผู้ช่วย 
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
8. นางชนันณัตถ์  สมิงชัย พนักงานราชการ (ครู) 
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
9. นางสาวแวววรรณ  แววคล้ายหงษ์ พนักงานราชการ (ครู) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) 
10. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมทุร พนักงานราชการ (ครู) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) 
11. นายญาณวัฒน์  แก้วสองดวง พนักงานราชการ (ครู) 
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
12. นางสาวปรียาภรณ์  จ านงค์พันธ์ พนักงานราชการ (ครู) 
 ศษ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
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แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1. นางวรรณวิมล   ฉวีบุญยาศิลป ์            ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้าแผนก 
 ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรท์ั่วไป) 
2. นางธนภร  ฤทธิเกษม                  ครูช านาญการพิเศษ          
 ค.บ. (คหกรรม) 
3. นางสาวจันทิมา  สงขาว ครูผู้ช่วย 
 ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์ 
4. นางปิยาภรณ์  กั้นเกต ุ  พนักงานราชการ (ครู) 
 คบ. (คหกรรมศาสตร)์ 
5. นางรังสิมา  บุญมีชัย พนักงานราชการ (ครู) 
 คบ. (คหกรรมศาสตร)์ 
6. นายธีรพันธ์ คงขันธ์ พนักงานราชการ (ครู) 
 คศ.บ. (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) 

ป.บัณฑิต.(วิชาชีพครู)  
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

7. นางสาวสุณิษา แพรกเมือง ครูพิเศษสอน 
 คศ.บ. (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) 
แผนกวิชาการบัญชี  
1. นายสมจิต  แข่งขัน                   ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้าแผนก 
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)          
 ป.บัณฑิต (การบัญชีและการภาษีอากร) 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
2. นางกัญญ์พิดา  สุขสง                            ครูช านาญการพิเศษ          
 บธ.บ. (การบญัชี)   

บช.ม. (การบัญชี) 
3. นางนพรัตน์  สุวรรณรัตน์             ครูช านาญการพิเศษ          
 ค.บ. (การบรหิารโรงเรียน)   
 บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 
4. นางณัฐกาญจน ์ ผลผลา         ครูช านาญการพิเศษ          
 บธ.บ. (การบญัชี)   
 ป.บัณฑิต (การบญัชีและภาษีอากร) 
5. นางจีรพรรณ  โยธาปาน                 ครูช านาญการพิเศษ          
 บธ.บ. (การบญัชี)   

ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 
6. นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม          ครูช านาญการพิเศษ          
 ค.บ. (คหกรรม)      

กจ.ม. (การจัดการ)  
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7. นางจริยา มณีโรจน ์                    ครูช านาญการพิเศษ          
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   

 บธ.ม. (บริหารธุรกจิ)  
8. นางสาวนารีรัตน์  อู้สกลุวัฒนา ครูช านาญการพิเศษ          
 บธ.บ. (การบญัชี) 

ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)     
บธ.ม. (การบัญชี) 

9. นางวาสนา  วิเชียร   ครูช านาญการ 
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)   

บธ.บ. (การบญัชี) 
10. นางสาวรวิสรา  สทุธิ ครูช านาญการ          
 คบ. (ธุรกิจศึกษา) 

ป.บัณฑิต (การบญัชีและภาษีอากร) 
ป.บัณฑิต (บรหิารการศึกษา) 

 บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 
11. นางกนกกร  พรหมวิเศษ ครูช านาญการ          
 บช.บ. (การบญัชี) 

บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 
12. นางศุภธิดา  จันทร์เกิด   ครูพิเศษสอน     

บธ.บ. (การบญัชี)   
บธ.ม. (บริหารธุรกจิ)          

13. นางสาวธนพร  พรหมกุล ครูพิเศษสอน     
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 

แผนกวิชาการเลขานุการ  
1. นางจิตตรา  วงศ์วรานุรักษ์ ครูช านาญการพเิศษ           หัวหน้าแผนก 
 บธ.บ. (ธุรกจิศึกษา-เลขานุการ) 
3. นางปิยะพร   เข็มขาว  ครูช านาญการพเิศษ 

บธ.บ. (การจัดการส านักงาน)    
 รป.ม. (การจัดการส าหรบันักบรหิาร) 
4. นางอภิญญา  กีรติสุวคนธ์ ครูช านาญการพเิศษ 
 ศศ.บ. (เลขานุการ) 

บธ.บ. (การจัดการการทั่วไป) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

2. นางอรทัย  เมืองแมน ครูช านาญการ 
 บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 
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2. นางศรีไพร  ภาราทอง              ครูช านาญการ                    
 บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 
 ค.อ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี) 
5. นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ ครูช านาญการ          
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
7. นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว  ครูช านาญการ                    
 บธ.บ. (ธุรกจิศึกษา-การเลขานุการ) 

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
8. นางสาวกาญจนา  เหลื่อมแก้ว ครูผู้ช่วย 
 บธ.บ. (การจัดการ) 
9. นางสาวอุไรวรรณ  ช านาญกิจ ครูพิเศษสอน 
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
แผนกวิชาการขาย/การตลาด  
1. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต ครูช านาญการ            หัวหน้าแผนก 
 บธ.บ. (การตลาด)   

บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 
2. นางเบญจมาศ  ช่วยด ารงค์ ครูเชียวชาญการพิเศษ                        
 บธ.บ. (การตลาด)   
 บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 
3. นางสาววัชรีย์  บุญกล่ า ครูช านาญการ                       
 บธ.บ. (การตลาด)  
 บธ.ม. (การจัดการ) 
4. นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ ครูพิเศษสอน 
 บธ.บ. (การเลขานุการ) 
 รป.ม. (การจัดการส าหรบันักบรหิาร) 
5. นางสาวอัญชิษฐา  เงินพวง ครูพิเศษสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บธ.บ. (การจัดการ) 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
1. นายก าชัย  ณ พัทลงุ ครูช านาญการ                   หัวหน้าแผนก 
 กศ.บ. (ฟิสิกส)์                     
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
2. นางชนานิศ  มีพฤกษ์ ครูช านาญการ          
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
3. นางเสาวณีย ์ ไกรนุกูล ครูช านาญการ 
 ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
4. นายจักรกฤษณ์   ภู่ทอง ครูช านาญการ 
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
5. นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน ์ ครูช านาญการ 

คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.อ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี) 

6. นายธีราวุธ ทองปากพนัง ครู  
ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

7. นางอรอนงค์  แซ่ลิม่ พนักงานราชการ (ครู) 
 คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
8. นางสุพัตรา  เมืองฤกษ์  พนักงานราชการ (ครู) 
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
9. นางสาวกมลนภัช  กระมล ครูพิเศษสอน 
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
10. นายกฤษฎา  อ านาจเจรญิ ครูพิเศษสอน 
 วท.บ. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต) 
11. นางสาววันวิสา พืชผล ครูพิเศษสอน 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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แผนกวิชาการโรงแรม 
1. นางสาวโศจิกานต  ปานดี ครูช านาญการ                   หัวหน้าแผนก 
 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)   
2. นางวราภรณ์  เยาว์แสง ครูช านาญการ                       
 บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและ         การ

ท่องเที่ยว) 
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
3. นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร ครูช านาญการ 
 คบ. (ธุรกิจโรงแรม) 
 บธ.ม. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
4. นางสาวจันตนา  ศฤงคาร ครูผู้ช่วย 
 ศศบ. (อุตสหกรรมการท่องเที่ยว) 
5. นางณัฎฐ์ลิชา  ปานเมือง ครูพิเศษสอน 
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
6. นายทศพร  ชูราศรี ครูพิเศษสอน 
 ศศ.บ. (อุตสหกรรมท่องเที่ยว) 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
แผนกวิชาการท่องเท่ียว  
1. นางสาวสรลัดา  พันธ์ครุฑ ครูช านาญการ                หัวหน้าแผนก 
 ศบ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
2. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร พนักงานราชการ (ครู) 
 ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
3. นางสาวสาริษา  โรยทองค า ครูพิเศษสอน 
 ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) 
 ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงาน

อาชีพ) 
แผนกวิชาออกแบบ  
1. นางสาวจันทิมา  ช่วยพิทักษ์ ครู                               หัวหน้าแผนก 
 ศ.ศบ. (ศิลปประยุกต์) 

คอ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา) 
2. นางสาวพัชรีวรรณ พฒัน์ทองสุข พนักงานราชการ (ครู) 
 วท.บ. (ออกแบบเครื่องเรือน) 
3. นายณปวร  เฉลิมพักตร ์ ครูพิเศษสอน 
 ทล.บ. (เทคโนโลยีบัณฑิต) 



  
-45- 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
1. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้าแผนก 
 ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)   
 ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
2. นางสาวอังคณา พรหมไทย ครู 
 คบ. (ศิลปกรรม) 
3. นายศิระ ประเสริฐศักดิ ์ พนักงานราชการ 
 ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน) 
4. นางสาวกรรณิการ์  สัมพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) 
 ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
1. นายธนาวุฒิ  กล้าเวช ครูช านาญการพเิศษ            หัวหน้าแผนก 
 ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)                 
2. นายพฤติพงษ์  วงศ์วรรณา ครูช านาญการพิเศษ      
 ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
3. นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป ์ ครูพิเศษสอน          
 ศ.บ. (ทัศนศิลป์) 

ศ.บ.ม. (ทัศนศิลป์ศึกษา) 
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ  

1. นางฤดี  เพชรมณ ี ครูช านาญการพิเศษ           หัวหน้าแผนก 
 ศศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)   

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)        
2. นางสาวสุพิชญา รักแดง ครู 
 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
3. นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย ์ พนักงานราชการ (ครู) 
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบรหิารทรัพยากร

มนุษย์) 
4. นางสาววิมล  สุพรรณดิษฐ ครูพิเศษสอน 
 นบ. (นิติศาสตร์) 
5. นางสุนทรียา  ขนายน้อย   ครูพิเศษสอน 
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
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แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1. นายธีรพล  ทองเพชร ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้าแผนก 

 วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง    
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 

 ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)   

2. นางอุบล  เบญจพงศ์    ครูช านาญการพิเศษ          
 กศ.บ. (สังคมศึกษา)  
 ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3. นางจารุวรรณ  อมรกุล   ครูช านาญการพิเศษ  
 ค.บ. (นาฏศิลป์)   

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

4. นางสาวนงลกัษณ์  ทองอ่ า ครูช านาญการพิเศษ          
 ค.บ. (ภาษาองักฤษ)   
 รป.ม. (การจัดการส าหรับนักบริหาร) 

5. นายสามารถ  เนียมมุณี ครูช านาญการพิเศษ          
 กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

6. นางสาวพัชรนันท์  อาจหาญ ครูช านาญการพิเศษ          
 ศศ.บ. (บรรณารกัษ์ศาสตร)์ 
 ศษ.ศ. (สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา) 

7. นางสมควร  ปานโม ครูช านาญการพิเศษ          
 วทบ. (คณิตสาสตร์) 
 พท.บ. (แพทย์แผนไทยบัณฑิต) 

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
8. นางปัญจวรรณ  อ่อนหวาน ครูช านาญการพิเศษ          

 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)     
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

9. นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ ครูช านาญการ         
 ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

10. นายเสร ี จ าเนียร ครูช านาญการ 
 ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

11. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง ครู 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
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12. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบ ารุง ครูผู้ช่วย 
 กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

13. นางสุมนัส  คล้ายเพชร  พนักงานราชการ (ครู) 
 ค.บ. (ภาษาไทย)  

14. นางนริศรา ปทะวานิช พนักงานราชการ (ครู) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)   

ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
15. นางสาววรินทร จันทรชิต พนักงานราชการ (ครู) 

 ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงาน
อาชีพ) 

16. นายเวสารัช  อนุพงศ์ พนักงานราชการ (ครู) 
 กศ.บ. (พลศึกษา) 

17. นางสาวศิริรัตน์  เลิศสนเมธากลุ ครูพิเศษสอน 
 ศศ.บ. (ปรัชญา)  
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

18. นางรุ่งนภา  หนูเพชร ครูพิเศษสอน 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

19. นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ ครูพิเศษสอน 
 วท.บ. (จิตวิทยา)   

20. นางสาวปาณิสรา สังข์ศรเีพชร ครูพิเศษสอน 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-์ชีววิทยา) 

21. นายกิตติศักดิ์  ลัดดา ครูพิเศษสอน 
 วท.บ. (พลศึกษา) 

22. นางชุติมา  ชินวาณิชย์กุล ครูพิเศษสอน 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) 

23. นางสาวมัทนียา  สุทธิรักษ์ ครูพิเศษสอน 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 

24. นางสาวกมลทิพย์ เฮง่ศิร ิ ครูพิเศษสอน 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

25. นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี ครูพิเศษสอน 
 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

26. สิบเอกศิริราช  กรีไกรนุช ครูพิเศษสอน 
 คบ. (ภาษาอังกฤษ) 

27. นางสาวนวพร  เอกจินดา ครูพิเศษสอน 
 ศศบ. (อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวธุรกจิโรงแรม) 
 ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงาน

อาชีพ) 
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28.นางนพลักษณ์  จุลภักดิ ์ ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต) 

 บุคลากรทางการศึกษา 
1. นางปราณีต  เนตรพุกกณะ บธ.บ. (การบัญชี) 

  ลูกจ้างประจ า 
คนงาน-นักการภารโรง   
1. นายวิชัย  สาระทิพย ์ ประถมศึกษา 4 
2. นางปรานอม  ทองค า มัธยมศึกษา 3 
3. นางกรรณิกา  นาคเสนา มัธยมศึกษา 5 
4. นางสุภาพร  จันทร์ช่ืน ประถมศึกษา 6 
5. นายชัยสิทธ์ิ   หมิกใจด ี ปวช.3 (ช่างยนต์) 

พนักงานขับรถยนต์  

1. 1. นายจตุรภัทร  บุญพร้อม มัธยมศึกษา 3 

 ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางสาวพวงรัตน์  เพชรรอด  คบ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) 
2. นางกาญจนา  ไชยเทพ  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
3. นางกาญจนา  ไชยมุสิก บธ.บ. (บัญชี) 
4. นางรัชนีกร  จันทร์เดช    ปวส. (การโรงแรมและบริการ) 
5. นางวิจิตรา  มีเพียร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
6. นางสาวปิ่นมณี  ทองมาก วท.บ. (วิทยาการจัดการ)  
7. นางกัลยา  อินทสมบัติ  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
8. นายพัฒน์ธนศักดิ์  ทองค าพสิษฐ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
9. นายสุชาติ  ทิมทอง ปวส. (การบัญชี) 
10. นางสาวสิรริัตน์  เรืองนิมิตร ปวส. (การบัญชี) 
11. นางบงกช  วุฒิจันทร ์ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
12. นางสาวนันท์ชญา  เจรญิเวช บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
13. นางสาวสุวคลธ์  ด าเพ็ง ศศบ. (ศิลปะศาสตร์บัณฑิต แขนงบัญชี) 
14. นายสิทธิพร  คมข า ปวส. (เครื่องกล) 
15. นางสาวชินาบูรณ์  จินตนุกุล บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
16. นางสาวนรีรัตน์  ทองเรือง บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
17. นางสาวจันทร์จริา  กลิ้งกลอง บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
18. นางสาวอาภรณ์  ปิ่นวงศ์เพชร ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
19. นางสาววรรณภา  เพ็ชรราม บชบ. (การบัญชี) 
20. นางสาวมนัสสินี  สัญจร บชบ. (การบัญชี) 
21. นายอนันต์  ปาณี มัธยมศึกษา 3 
22. นายเมธาสิทธ์ิ  พลวัชรินทร ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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23. นางสาวจิตติมา  นันตมาส ปวส. (การบัญชี) 
24. นายพลากร  สุวรรณบ ารงุ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) 
25. นางสาวเมธินี  หุ้ยเวชศาสตร ์ ปวส. (การตลาด) 
26. นางสาวปางศุภา  เพชรทวน ปวส. (การบัญชี) 
27. นางสาวระพีพร  ปัญสวัสดิ ์
28. นางสาวกาญจนา  นิลงาม 
29. นายอ าพล  ขนุนนิล 

ปวส. (การบัญชี) 
ปวส. (การบัญชี) 
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 



 



12024680.84

6,173,737.81

16,175,308.77

407,157.38

        

     

           

             

 

 
งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร  ปีงบประมาณ  2561  จ าแนกตามรายจ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  ปีงบประมาณ 2560  จ าแนกตามรายจ่าย 
 

รายจ่าย งบประมาณ บกศ. เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
เงินเดือน - - - - - 
เงินเดือนประจ าต าแหน่ง - - - - - 
ค่าจ้างประจ า - - - - - 
ค่าจ้างชั่วคราว (ตาม
โครงการ) 

570,961.07 1,675,041.00 4,030,922.00 
- 

6,276,924.07 

ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ครู) 

4,270,937.99 - - 
- 

4,270,937.99 

ค่าตอบแทน 711,622.00 1,331,926.00 5,290,370.00  7,333,918.00 
ค่าใช้สอย 1,789,123.66 2,345,895.00 383,469.25  4,518,487.91 
ค่าวัสดุ 2,529,539.74 318,495.81 578,982.71 407,157.38 3,834,175.64 
ค่าสาธารณูปโภค 884,496.38 - 481,563.30 - 1,366,059.68 
ค่าครุภัณฑ์ 1,268,000.00 481,030.00 - - 1,749,030.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
ค่าหนังสือเรียน - - 2,220,154.95 - 2,220,154.95 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - 1,514,700.00 - 1,514,700.00 
ค่าอุปกรณ์การเรียน - - 856,290.00 - 856,290.00 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- - 807,878.50 
- 

807,878.50 

งบอ่ืน ๆ - 21,350.00 10,978.06 - 32,328.06 
รวม 12,024,680.84 6,173,737.81 16,175,308.77 407,157.38 34,780,884.80 

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ 31 กรกฎาคม 2561 

http://www.svc.ac.th/modules.php?name=Budget_Planning


 



   
 

ที่มา : งานพัสดุ 14 สิงหาคม 2561 

ฝ่าย/งาน รายการครุภัณฑ์ จ านวน ประเภทเงิน 
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 

 
 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
Access Point Cisco – AP 1832 I-S-K9 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch 
Cisco SG550X 
 

 
 

50 
 
3 
 

 
 

เครื่อง 
 

เครื่อง 
 

 
 

งปม. 
 

งปม. 
 

ฝ่ายวิชาการ 
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
แผนกวิชาการบญัชี 
 
แผนกวิจิตรศิลป ์
 
งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 

 
1. หม้อหงุข้าวแก๊ส 
2. เครื่องตีไข่ 
3. ตู้เย็น 
 
1. คอม all in one 
 
1. Projector Optoma 3321 
 
1. Projector Optoma 3321 
 
1. คอม all in one  
 
1. เครื่องอ่านและถอดรหสับารโ์ค้ด 
Honey Well 

 
2 
3 
1 
 

15 
 
3 
 
1 
 
1 
 
2 

 
ใบ 

เครื่อง 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
บรจิาค 
บรจิาค 
บกศ. 

 
บกศ. 

 
บกศ. 

 
บกศ. 

 
บกศ. 

 
บกศ. 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานพัสด ุ
 
งานบุคคลาการ 
 
งานอาคารสถานที ่
 
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ 

 
1. ลิฟต์โดยสาร 
 
1. คอม all in one 
 
1. โพเดี่ยม 
2. ชุดควบคุมส่วนกลางและจ่ายไฟ 
3. ตู้เมนไฟฟ้า เมน 100A 
4. ลิฟต ์
 
1. กล้องดจิิตอล  

 
1 
 
1 
 
2 
1 
1 
1 
 
1 

 
ชุด 
 

เครื่อง 
 

ตัว 
เครื่อง 
ชุด 
ตัว 
 

เซ็ต 

 
บรจิาค 

 
บกศ. 

 
อุดหนุน 
บกศ. 
บกศ. 

บรจิาค 
 

บกศ. 



 



ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม 
วัดธรรม
บูชา 

ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ธ.กสิกร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนน
ตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนน มี
วัดประจ าจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจ า
จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณซึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนน
ด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็น
พื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหลังของวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที ่456/3 ถนนตลาดใหม ่ต าบลตลาด อ าเภอเมืองจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี 84000 มีพื้นที่ทัง้หมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา 

แผนที่สถานทีต่ั้งวิทยาลัยอาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดโพธ์ินิมิต 
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แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

เน้ือท่ี  7  ไร ่ 1  งาน  80.3 ตารางวา 

 

1.   อาคาร ศิลปกรรม  3  ช้ัน   2.   อาคาร บริหารธุรกจิ 5 ช้ัน  

3.   อาคาร อ านวยการ/พื้นฐาน  4  ช้ัน  4.   อาคาร บริหารธุรกจิ  4  ช้ัน 

5.   อาคาร คหกรรมศาสตร ์ 5  ช้ัน  6.   อาคาร 6  

7.   ลานเอนกประสงค์    8.   ซุ้มเขียว 

9.   พระพุทธรูป     10. ลานเพชรพลอยมณีภัณฑ ์

11. อาคารประชาสมัพันธ์    12. แฟลตพักอาศัย  4  ช้ัน 

13. บ้านพักครูแฝด  2  ช้ัน   14. บ้านพักคนงาน-ภารโรง 

15. บ้านพักคนงาน-ภารโรง   16. ห้องน้ า-ห้องส้วม 
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 จ านวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
 

ท่ี อาคาร จ านวน งบประมาณ ปีท่ีก่อสร้าง 

1 อาคาร 1 ศิลปกรรม 1  หลงั 3,026,000.00 2522 

2 อาคาร 2 บริหารธุรกจิ 1  หลงั 28,300,000.00 2553  

3 อาคาร 3 อ านวยการ , สามญัสมัพันธ์ 1  หลงั 5,615,000.00 2527 

4 อาคาร 4 บริหารธุรกจิ 1  หลงั 8,258,000.00 2532 

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

6 ศาลาพระพทุธรูป 1  หลงั - - 

7 อาคารประชาสัมพันธ์ 1  หลงั 706,000.00 2555 

8 ห้องน้ า-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา 1  หลงั 1,181,245.00 2552 

9 แฟลตพักอาศัย 15 หน่วย - - 

10 บ้านพักครูแฝด 6  หน่วย - - 

11 บ้านพักคนงานภารโรง 7  หน่วย - - 

12 ศาลาพักผอ่น  1  หลัง - - 

13 หลงัคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1  หลัง 3,208,654.68 2552 

14 อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558 
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อาคาร 1 
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
- งานปกครอง 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานแนะแนวฯ 
- แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
- แผนกวิชาออกแบบ 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟกิ 

 

ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 2 

- แผนกวิชาการบญัชี 
- แผนกวิชาการโรงแรม 
- ห้องโสตทัศนปูกรณ์ 2 

 

ด้านหน้า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความร่วมมือ/งานศูนย์ข้อมลูฯ) 
-   แผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

อาคาร 3 
- ห้องผู้อ านวยการ 
- ฝ่ายบริหารทรพัยากร  

(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสด)ุ 

- ฝ่ายวิชาการ 
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาคี 

 

 

อาคาร 4 

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

 

อาคาร 5 
- ห้องโสตทัศนปูกรณ์ 
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
- แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- งานผลิตการค้าผ้า 

อาคาร 6 
-   แผนกวิชาการตลาด 
-   ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 
-   ห้องประชุมครูแผ้ว 
-   แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
-   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานประกัน) 
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หมายเลขโทรศพัทภ์ายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธาน ี

ห้องส านักงาน 
หมายเลข สถานท่ี 

101 ห้องผู้อ านวยการ 
102 ห้องประชุมเลก็ 
103 งานธุรการ/งานสารบรรณ 
1071 งานการเงิน 
107 งานทะเบียน 
109 รองฯ ฝ่ายบรหิารทรัพย ์
110 งานบุคลากร 
112 งานวิชาการ 
114 งานศูนย์ข้อมูล 
116 งานพัสด ุ

อาคาร 1  
หมายเลข สถานท่ี 

122 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง 
124 ห้องพกัครูศิลปกรรม 

อาคาร 2  
หมายเลข สถานท่ี 

201 ห้องพกัครูแผนกโรงแรม 
203 งานสวัสดิการ (หอ้งพยาบาล) 
205 ห้อง Univoc 
206 ห้องพกัครูการบญัชี (ช้ัน4) 
208 หัวหน้าแผนกบัญชี (ช้ัน5) 
209 ห้องโสต 2  

อาคาร 3  
หมายเลข สถานท่ี 

303 ห้องพกัครูวิทยาศาสตร์ (อ.สุภาวดี) 
333 ห้องพกัครสูามัญสัมพันธ์ 
308 ห้องพกัครูวิทยาศาสตร์ (อ.สามารถ) 
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อาคาร 4 
หมายเลข สถานท่ี 

402 สหการวิทยาลัย 
403 ห้องสมุด 
405 ห้องพกัครูคอมพิวเตอร ์
406 ห้องพกัครูโลจสิติกส ์

อาคาร 5 
หมายเลข สถานท่ี 

504 ห้องโสต 
509 ห้องผ้า ช้ันลอย 

อาคารท่ัวไป 
หมายเลข สถานท่ี 

4 งานอาคาร 
5 องค์การวิชาชีพ 

911 ป้อมยาม 

   



 



 
 

ชื่อ – ท่ีอยู่ ต าแหน่งงาน เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

บริษัทเตือนใจ พาณิชย์ 
กรุ๊ปจ ากัด 14/5 ม.8 
ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธานี 
 

ช่างคอมพิวเตอร ์
เจ้าหน้าที่การตลาด 
ธุรการทั่วไป 
พนักงานขายประจ าสาขา 
พนักงานนับสต๊อก 

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

20-35 ปี 
20-35 ปี 
20-35 ปี 
18-30 ปี 
20-30 ปี 

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

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

บริษัทหาดทิพย์    
206/1 ม.3              
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน             
จ.สรุาษฎร์ธานี  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
พนักงานวิเคราะห์วัตถุดิบ 
พนักงานสโตร ์
พนักงานขับรถเทเลอร ์

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

23-35 ป ี
23-35 ป ี
21-30 ป ี
21-30 ป ี
21-30 ป ี
21-35 ป ี

ป.ตรี 
ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี

13,000 
12,000 
11,000 
11,000 
11,000 
10,100 

บริษัท เอม็เคเอสนิวเอ
เบลิเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
33/9 ม.3 ต.ท่าเรือ    
อ.บ้านนาเดมิ      
จ.สรุาษฎฺร์ธานี 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
พนักงานธุรการ 
ช่างซ่อมบ ารุง 

ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 
หญิง 
ชาย 

23-25 ปี 
22-25 ปี 
22-25 ปี 
20-30 ปี 
23-38 ปี 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส. - ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี

15,000 
15,000 
13,000 
13,000 
10,000 

บริษัท ศรสีุบรรณ
ฟาร์ม จ ากัด73/6-7      
ม.2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน 
จ.สรุาษฎร์ธานี  

นักวิชาการ 
พนักงานบญัชี 
พนักงานธุรการ 
ช่างไฟฟ้า 
แม่ครัว 
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

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

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

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส. - ป.ตร ี
ปวช. - ปวส. 
ป.4 - ปวส. 
ป.4 - ปวส. 

15,000 
15,000 
12,000 
12,000 
9,240 
วันละ308 
บาท 

บริษัท ธนาปาลม์โปร
ดักส์ จ ากัด 50/1 ม.7 
ต.เสวียด อ.ท่าฉาง     
จ.สรุาษฎร์ธานี 

วิศวกรฝ่ายผลิต 
ซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 
ซ่อมบ ารุงเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 

ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 

21-35 ปี 
21-30 ปี 
22-30 ปี 
25-30 ปี 

ป.ตร ี
ปวช. - ปวส. 
ปวส. - ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี
 

15,000 
10,000 
10,000 
10,000 
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โรงพยาบาลกรงุเทพ 
สมุยจ ากัด 57 ม.3         
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย        
จ.สรุาษฎร์ธานี 

ล่ามภาษาจีน 
เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพทั่วไป 
ผู้ช่วยพยาบาล 
ผู้ช่วยเภสัชกร 
เจ  าหน้าที่ประจ าเรอื
พยาบาล 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผูป้่วย 

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

23-40 ป ี
23-35 ปี 
23-40 ปี 
25-30 ปี 
22-35 ปี 
20-35 ปี 
20-35 ปี 

ป.ตร ี
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ม.6 - ป.ตรี 
ป.ตร ี
ม.3 - ป.ตรี 
ม.6 - ป.ตรี 

15,000 
15,000 
13,000 
13,000 
12,000 
12,000 
11,000 

บริษัท ทรายรีฮทั 
จ ากัด 14/45 ม.1      
ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน 
จ.สรุาษฎร์ธานี 

ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม 
เชฟ อาหารไทย-ยุโรป 
กุ๊กอาหารไทย-ยุโรป 
หัวหน้าแม่บ้าน 
บาร์เทนเดอร ์
พนักงานบญัชี/ธุรการ 
พนักงานต้อนรับ(โรงแรม) 
แคชเชียร์ร้านอาหาร 
พนักงานเสรฟิ 
แม่บ้าน(โรงแรม) 
ช่างยนต์ 

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

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 

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

30,000 
25,000 
20,000 
20,000 
15,000 
13,000 
13,000 
12,000 
12,000 
12,000 
10,000 

บมจ. บิ๊กซซีูเปอรเ์ซ็น
เตอร์ 130 ม.1 
ต.บางกุง้ อ.เมอืง              
จ.สรุาษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน 
เจ้าหน้าที่ฝกึอบรม 
เจ้าหกน้าที่พฒันาธุรกจิ 
แคชเชียร์ 

ชาย 
ชาย 
ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 

20-30 ป ี
20-30 ปี 
20-30 ป ี
24-35 ปี 
18-30 ปี 

ป.ตรี  
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ม.6 - ป.ตรี 

15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
308 /วัน 

บริษัทฟิวเจอร์ช็อป 
แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 
จก. 2 ต.ตลาด อ.เมอืง 
จ.สรุาษฎร์ธานี 

พนักงานขาย 
พนักงานขานในสถาน 
พนักงานขายและบรกิาร
ลูกค้า 

ชาย 
ชาย/หญิง 
หญิง 

22-35 ป ี
22-35 ป ี
20-30 ป ี

ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี
ป.ตร ี
 

15,000 
15,000 
10,000 
 
10,000 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด 
206/1 ม.3  
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน  
จ.สรุาษฎร์ธานี  

 

ผู้ควบคุมเครื่องผลิต
น้ าอัดลม 

ชาย/หญิง 
 

21-30 ปี ปวส. - ป.ตร ี
 

11,000 
 
 

 

      



 

  

-61- 

ชื่อ – ท่ีอยู่ ต าแหน่งงาน เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

บริษัท ปิโตรพลัส 
จ ากัด 97/8 ม.3         
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน                
จ.สรุาษฎร์ธานี 

สโตร์พลาสติก 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
แรงงานเป่าฝ่ายผลิต 
แรงงานตัดฝ่ายผลิต 
แรงงานด้านการผลิต 
แม่บ้าน 

ชาย/หญิง 
ชาย 
ชาย 
ชาย/หญิง 
หญิง 
หญิง 

20-30 ป ี
25-30 ป ี
25-30 ปี 
25-35 ปี 
20-40 ปี 
20-40 ปี 

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

วันละ 410 
วันละ 410 
วันละ 410 
วันละ 410 
วันละ 410 
วันละ 410 

บริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
95/94 ม.1 ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
นักบัญชีทั่วไป 
วิศวกรคอมพิวเตอร ์
วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม 
พนักงานขายด้านไอท ี
พนักงานขาย 
เจ้าหน้าที่การตลาด 

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

22-45 ปี 
22-45 ปี 
22-45 ปี 
22-45 ปี 
22-45 ปี 
22-45 ปี 
18-45 ปี 

ป.ตรี - ป.โท 
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ป.ตร ี
ป.ตร ี

20,000 
15,000 
15,000 
15,000 
13,000 
15,000 
15,000 

บจก. ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน 88/1 ม.10 
ต.วัดประดู่ อ.เมือง      
จ.สรุาษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าที่ป้องกันการ
สูญเสีย 
ผู้ให้บริการ 

ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 

23-30 ปี 
23-30 ปี 
  

ป.ตร ี
ปวช - ป.ตร ี

15,000 
13,000 

บริษัท โตโยต้าตาปี  
59/42-44 ม.1  
ต.บางกุง้ อ.เมอืง  
จ.สรุาษฎร์ธานี 

พนักงานควบคุมเครื่องล้าง
ดิน 
พนักงานประดับยนต ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

ชาย 
ชาย 
หญิง 
 

20-35 ป ี
22-35 ปี 
20-35 ปี 

ม.3 - ปวช. 
ม.3 - ปวช. 
ปวส. - ป.ตร ี

9,240 
9,240 
10,000 

บริษัท สสุ จ ากัด ม.2 
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สรุาษฎร์ธานี 

นักบัญชี 
ช่างยนต์ 
 

หญิง 
ชาย 

25-45 ปี 
25-45 ปี 

ป.ตร ี
ปวส. - ป.ตร ี

15,000 
10,000 

บริษัท เวนด้ิงคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 
81/151 ม.1 ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

หัวหน้าทีมขาย 
พนักงานฝ่ายขาย 

ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 
 

18 ปี+  
18 ปี+ 
 

ม.3 
ป.6 
 

15,000+ 
15,000+ 
 

บริษัท คิงส์มลิลิง่ 150 
ม.4 ต.ท่าทองใหม่        
อ.กาญจนดิษฐ์            
จ.สรุาษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ต่างประเทศ 

ชาย/หญิง 23 ปี+ ป.ตร ี 15,000 + 
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ชื่อ – ท่ีอยู่ ต าแหน่งงาน เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 
จ ากัด 118/30  
ต.วัดประดู่ อ.เมือง              
จ.สรุาษฎร์ธานี 

พนักงานขาย หญิง 25-30 ปี ปวช.+ 9,300 

บริษัท ไตรภาคย์พาณิช์
จ ากัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง                             
จ.สรุาษฎร์ธานี 

พนักงานขาย 
พนักงานเสมียน 

ชาย 
หญิง 

23 ปี+ 
18 ปี+ 

ม.6+ 
ปวช.+ 

9,000+ 
9,000+ 

บริษัท ตงฮั้วแปซิฟิค 
293/66-88 ต.ตลาด 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

พนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถ 
พนักงานต้อนรับ 
พนักงานซกัรีด 

หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย/หญิง 

20 ปี+ 
20 ปี+ 
20 ปี+ 
20 ปี+ 

ปวช. 
ม.3 
ปวช. 
ม.3 

9,300 
10,000 
9,300 
9,300 

บริษัท สไปซ์คอม 
จ ากัด 29/19             
ถ.ดอนนก ต.ตลาด  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ผู้ช่วยช่างติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 
พนักงานขายประจ าร้าน 

ชาย 
ชาย 
ชาย/หญิง 

23 ปี+ 
20 ปี+ 
23 ปี+ 
 

ไม่จ ากัดวุฒ ิ
ไม่จ ากัดวุฒิ  
ปวส. - ป.ตร ี

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

บริษัท เดอะริช เรสซิ
เดนซ์ จ ากัด 83/88    
ม.3 ต.มะขามเตี้ย        
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

พนักงานช่าง  
พนักงานแมบ่้าน 

ชาย 
หญิง 

25 ปี 
20 ปี 

ม.6 
ม.3  

9,000+ 
9,000+ 

บริษัท เรือเร็วลมพระ
ยา จ ากัด 26/61 ม.4 
ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย    
จ.สรุาษฎร์ธานี 

พนักงานบญัชี 
พนักงานคาร์โก ้
พนักงานเร่งรัดหนีส้ิน 
พนักงานรบัจอง 
มัคคุเทศก ์
พนักงานขายสินค้า 

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

20-35 ปี 
20-35 ปี 
20-35 ปี 
20-35 ปี 
20-35 ปี 
20-35 ปี 

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

9,240 
10,000 
9,240 
10,000 
10,000 
9,240 

บริษัท มิตรแท้สรุาษฎร์
ยานยนต์ ม.1 ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

พนักงานช่างเทคนิค 
พนักงานบญัชี 
พนักงานทีป่รึกษาการขาย 

ชาย 
หญิง 
ชาย/หญิง 

20-30 ปี 
20-30 ปี 
20-30 ปี 

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

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

บริษัท บญุถาวร 
เซรามิค จ ากัด 100/17 
ม.36 ต.มะขามเตี้ย     
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

พนักงานขาย 
หัวหน้าแผนกขาย 

ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 

23 ปี+ 
28 ปี+ 

ปวส. 
ป.ตร ี

10,000+ 
15,000+ 
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1. สถานประกอบการทีร่่วมจัดการเรียนการสอน  ประจ าปีการศึกษา  2561 
     จ าแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 769  แห่ง  ได้แก ่

แผนภูมิสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

หน่วยงานราชการ : 
สถานีต ารวจน้ า 2 กองก ากับการ 6 กองบังคับการต ารวจน้ า ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาพระแสง 
กองบิน 7 ที่ท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ท าการปกครองอ าเภอเคียนซา 
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ท าการปกครองอ าเภอดอนสัก 
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารอบ 
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ท าการปกครองอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอ าเภอไชยา 
งานอาคารและสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอ าเภอบ้านตาขุน 
งานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี 

ที่ว่าการอ าเภอบ้านนาสาร 

มณฑลทหารบกที่ ๔๕ ที่ว่าการอ าเภอสิชล 
ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานเทศบาลต าบลละแม 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม 
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานเทศบาลเมืองนาสาร 
เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
โรงพยาบาลบ้านนาสาร ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

        159

        147

             86

                 

377
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โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ส านักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอนสัก ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 
ส านักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักทางหลวงชนบทที่ 11 
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ห้องอาหารลายไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์

ธานี 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์สุราษฎร์ธานี งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์

ธานี 
สถานีต ารวจภูธรพุนพิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตอก 
ส านักงานเกษตรอ าเภอไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลไชยคราม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าสิงขร 
ส านักงานตลาด กลางยางพาราสุราษฏร์ธานี ส านักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุนทะเล โรงพยาบาลเกาะสมุย 
ส านักงานเทศบาลต าบลช้างซ้าย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าฉาง สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสุราษฎร์

ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าประจะ ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งใส ส านักงานประจ าศาลเยาวชนและครอบครัว 
ส านักงานคลังเขต 8 งานการเงิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยคราม ส านักงานวรัญญา การบัญชี 
ที่ว่าการอ าเภอบางขัน ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 
ที่ว่าการอ าเภอพะโต๊ะ การยางแห่งประเทศไทย อ าเภอเวียงสระ 
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ ากัด งานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานอุดมการบัญชี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักงานปลัด) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์ งานศูนย์ข้อมูล เรือนจ ากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าทองใหม่ งานการเงิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลสิชล งานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ที่ว่าการอ าเภอพุนพิน ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 
องค์การบริหารส่วนต าบลควรสุบรรณ การยางแห่งประเทศไทย อ าเภอเวียงสระ 
ส านักงานอัยการภาค 8 งานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี "ตึกศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานอุดมการบัญชี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเตี้ย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะพลา งานศูนย์ข้อมูล เรือนจ ากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศาลจังหวัดไชยา ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
ที่ว่าการอ าเภอบ้านนาเดิม ที่ว่าการอ าเภอพระแสง 
งานสารบรรณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานคลัง ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเทศบาลต าบลเขานิพันธ์ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) 
ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
งานประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานสรรพสามิตภาคพื้นที่สุราษฎร์ธานี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 
งานสหการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา                                              
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

สถานีต ารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต ๕ 

ส านักงานเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอ าเภอท่าฉาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขานาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเวียงสระ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ

ราษฎร์ธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าอุแท ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักการช่าง) 
งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอพระ

แสง 
งานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง 
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รัฐวิสาหกิจ :  
การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสิน สาขาขนอม 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน ธนาคารออมสิน สาขาเคียนซา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ธนาคารออมสิน สาขาฉวาง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสิน สาขาไชยา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอบ้านตาขุน ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฏร์ธานี 
ที่ท าการไปรษณีย์ขนอม ธนาคารออมสิน สาขาพระแสง 
ที่ท าการไปรษณีย์ขุนทะเล ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี ๒ 
ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสิน สาขาสิชล 
ที่ท าการไปรษณีย์ดอนสัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี 
ที่ท าการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่ 
ที่ท าการไปรษณีย์ปากแพรก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากรูด ส านักงานเครือข่ายภาคใต้ 2 ธนคารธนชาติ 

(สุราษฎร์ธานี) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขนอม ส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเคียนซา การประชาส่วนภูมิภาค สาขาท่าฉาง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาต้นเหรียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าฉาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอไชยา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาสาร 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เขต 3 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ดอนสัก 

ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
กาญจนดิษฐ์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคีรีรัฐนิคม ส านักงานบริการลูกค้า กสท. ทุ่งสง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพระ
แสง 

ที่ท าการไปรษณีย์เฉวง 

ธนาคารออมสิน สาขาท่าฉาง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ 
ธนาคารออมสิน สาขาท่าชนะ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จ ากัด 
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
ธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อน

รัชชประภา 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม 
สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคีรี ที่ท าการไปรษณีย์ทานพอ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอ าเภอบ้านนาสาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

สิชล 
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ษะกอฟะฮอิสลาม จ ากัด 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาเดิม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

พุนพิน 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิภาวดี ฝ่ายธุรการ ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอ าเภอเคียนซา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

นครศรีธรรมราช 
ที่ท าการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม ธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 1 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยขุนทะเล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

บ้านเสด็จ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนดิษฐ์        
(ฝ่ายงานการเงิน) 

ที่ท าการไปรษณีย์บ้านส้อง 
ที่ท าการไปรษณีย์ทุ่งสง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขนอม ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี 
ห้องรอจ่าย ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย 
ห้องพัสดุ ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

บางสวรรค์ 
สหกรณ์การเกษตรไชยา ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม 
ธนาคารออมสิน สาขาสหไทยสุราษฎร์ธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

ทุ่งเตา 
ธนาคารออมสิน สาขาพนม ที่ท าการไปรษณีย์สิชล 

 
บริษทั ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  : 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากัด สาขา
ภาคใต้ 

บริษัท ศาลาสมุย จ ากัด 

ส านักงานทนายความกมลพันธ์ เพ็ญ บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จ ากัด 
ครัวชาวบ้าน ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จ ากัด 
บริษัท คุ้มเสือตระการ จ ากัด (Ticer kingdom) ท่าชนะการพิมพ์ 
บริษัท พีช รีสอร์ท จ ากัด (Peace Resort) บจก.เซาเทิร์น ไอที 
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บจก.ไบออสคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เพรส 
บริษัท บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จ ากัด บจก.ริโก้ เซอวิเซส (ประเทศไทย) 
บริษัท บ้านแสงส่อง บจก.เอส.เอ็ม.ที อิเลคโทรนิคส์ 
บริษัท สมุย พาราไดซ์ รีสอร์ท จ ากัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาโคลิเซี่ยม 
ร้าน Noom Advertising Create & Design บมจ.น าสินประกันภัย สาขาสุราษฎร์ธานี 
บริษัท สยาม คาตามารัน จ ากัด บริษัท 981 ออดิต จ ากัด 
บริษัท advice บ้านนาสาร บริษัท เกร็ดแก้ว จ ากัด 
บริษัท กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม จ ากัด บริษัท เกษตรโปรมาร์เก็ตติ้ง 
บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ป จ ากัด 
7-ELEVEN สาขาตลาดดอนนก (8545) 

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ ากั  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี 

บริษัท เซนทรัลแฟมมิลี่มาร์ท จ ากัด บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัท เซนทรัลแฟมิล่ีมาร์ค จ ากัด (สาขาบรรจงเฮ้าส์ 0813) บริษัท บรรจงทรัพย์สุราษฏร์ธานี จ ากัด 
บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ป จ ากัด บริษัท บลเวบ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท เซาท์เทิร์น 88 จ ากัด บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ สาขาชัยบุรี 
บริษัท โตโยต้า นครศรีธรรมราช บริษัท บ้านส้องพาราวู๊ด จ ากัด 
บริษัท ทรีพลัสอ๊ิงค์ จ ากัด บริษัท บีเอ็นเอส บ่อผุด จ ากัด 
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บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จ ากัด 
บริษัท ทิพย์ธานี จ ากัด บริษัท บีเอส พีเค ผลิตภัณฑ์ไม้ จ ากัด 
บริษัท ไทย ออปโป้ จ ากัด บริษัท บุญน าพาธนาโชค จ ากัด 
บริษัท ธนาคอนกรีด (1902) จ ากัด บริษัท เบญจมาศ ควิวีน จ ากัด 
บริษัท ป่าตองเบเกอรี่ โฮเต็ล บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์ จ ากัด 
บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2005) จ ากัด บริษัท สยาม พี.พี.ซี ออโตเมชั่น 
บริษัท เพชรศรีวิชัย จ ากัด บริษัท สฤษดิ์การบัญชี จ ากัด 
บริษัท เพอร์ฟอแม็ก เทรดดิ้ง บริษัท สสุ จ ากัด 
บริษัท ไพศาลเอ็มไพร์ จ ากัด บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จ ากัด (โรงพยาบาลทักษิณ) 
บริษัท มิตรเกษม ซัพพลาย จ ากัด บริษัท หลิมกุล (2011) จ ากัด 
บริษัท มิตรแท้สุราษฎร์ ยานยนต์ จ ากัด บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท วังใต้ จ ากัด บริษัท อัลลายด์เพรส จ ากัด 
บริษัท วิทยาโฮลดิ้ง จ ากัด (โรงแรมพูลแมนเขาหลักคัทลิยารี
สอร์ทแอนด์วิลล่า) 

บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาพุนพิน 

บริษัท ศรีไสวมอเตอร์เซลแอนด์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
บริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด ร้าน Hair Wedding Studio 
บริษัท เอ็มเพ็ดอินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด ร้าน Imagine Gallory 
บริษัท เอไอเอ จ ากัด (ส านักงาน AIA ) ร้าน MLED 
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จ ากัด (สาขา 00083) ร้าน Mouth 2 Mouth 
บริษัท ไอเดียวันกรุ๊ป จ ากัด ร้าน New Gallery 
บริษัท ไอที อัพเดท จ ากัด ร้าน pizza company เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี 
บริษัทเดอะเวิร์ด จ ากัด ร้าน พี.เอส.กราฟฟิค 
บริษัทบรรจงทรัพย์สุราษฏร์ธานี จ ากัด ร้าน กรีนคอมพริ้นติ้ง 
ปลาวาฬทราย สตูดิโอ ร้าน แก้วการดอกไม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ซิสเต็ม จ ากัด ร้าน ขวัญดาวฟลาวเวอร์ 
แพภูตะวัน ร้าน คอฟฟี่โซน-บ้านคุณเฮง 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาเพลินเพชร ร้าน คอมเซ็นเตอร์ เซอวิส 
ร้าน 29 กุมภา ร้าน คัลเลอร์สกรีน 
ร้าน ๔๗ ไวนิล & สติ๊กเกอร์ ร้าน เจ.จอร์น โฆษณา 
7-ELEVEN สาขาอ าเภอฉวาง ร้าน ดาวไวนิล สติ๊กเกอร์ 
7-ELEVEN สาขา บ้านนาเดิม ร้าน ที.พี 
7-ELEVEN สาขาท่าทองใหม่ (06636) ร้าน ที.พี ดีไซน์ 
7-ELEVEN สาขาหนองไทร ร้าน ทีพี ซีร็อค 
ร้าน Bophut Art Gallery ร้าน บ้านเค้ก 
ร้าน DT Computer 2008 ร้าน ป้ายทะเบียนกันน้ า 
ร้าน โปรช็อปขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ ร้าน สไมล์เบเกอรี่ 
ร้าน พิซซ่าฮัท (สาขาโคลิเซี่ยม) ร้าน โอเพ่นอาร์ต ดีไซน์ สตูดิโอ 
ร้าน พีเจ กราฟฟิก ร้านก าปั่น 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาชนเกษม 21 ร้านเกรสแอนด์กรอยเวดดิ้ง 
ร้าน ลัดดาวรรณ ฟุตแวร์ ร้านเก-สร ดอกไม้ 
ร้าน สไปซ์คอม ร้านเจ้าคุณ Chaokhun print & Design 
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ร้านไชยนาเคนทร์ ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา 
ร้านต านานพลังมงคลแกลลอรี่ (อารมณ์ศิลป์) ร้านโดมอนวิวาห์ 
ร้านทเวนตี้ช็อป หจก.บอสมอเตอร์เซอร์วิส 
ร้านที.คอม อินเตอร์เทรด หจก.สุราษฎร์ธานี ดิสทริมิวชั่น 2006 
ร้านเพชรพนมรุ้ง หจก.สุราษฎร์ผาทอง 
ร้านลัคก้ีภัตตาคาร หจก.อินเตอร์เทค อีควิปเม้นท์ 
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 หจก.เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป 
ร้านเส้นสีกราฟฟิก ห้างหุ้นส่วน จ ากัด พลอยกระจ่าง ไฟเบอร์ ออฟติค 
ร้านแสงทองกราฟฟิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุราษฏร์หินอ่อน & แกรนิต 
ร้านอินเลิฟเวดดิ้ง บริษัท สลัด บีช รีสอร์ท จ ากัด 
ศูนย์กระจายสินค้าที่ 4 บริษัท เกษมกิจ จ ากัด (โรงแรมแคปพันวา ภูเก็ต) 
ศูนย์สโรรักษ์ สาขากาญจนดิษฐ์ บริษัท เอส วาย บี ตรวจสอบบัญชี จ ากัด 
สถานี วิทยุ 101.25 EASY JAY บริษัท ซีซ่ันแซนด์ จ ากัด 
ส านักงาน J and M การบัญชี บริษัท แอล.พี.บีช.รีสอร์ท จ ากัด 
ส านักงานกฎหมายเฟรนด์ กรุ๊ป หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ สุราษฎร์ธานี 
ส านักงานทนายความ ญ.ตุลยา บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบิ๊กซี 
ส านักงานบัญชีพยอมและเพื่อน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร บริษัท เรือเร็วลมพระยา จ ากัด (เมืองสุราษฎร์ธานี) 
ส านักงานพุทธชาดการบัญชี บริษัท สกายการ์ค แอดเวนเจอน์ จ ากัด 
ส านักงานสอบบัญชี พี ออดิท บริษัท ไอส์ แลนด์ ซาฟารี จ ากัด (สาขาเกาะสมุย) 
ส านักพิมพ์อักษรสยาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ้าท์ ซี แกรนด์ ทัวร์ 
บริษัท เดอะลวนา (ไทยแลนด์) จ ากัก บริษัท ภูเก็ต บินิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ไอส์ แลนด์ ซาฟารี จ ากัด (สาขากระบี่) บริษัท ทราเวลชิล จ ากัด 
ร้าน จูสปอร์ต บริษัท นันทผลพานิช จ ากัด สาขา 2 ตลาดล่าง 
ร้านพิมพ์ฟลาวเวอร์ หจก.เบิร์ด คัลเลอร์แล็บ 
บริษัท วงส์บัณฑิต จ ากัด ร้านธนานนท์ ฟลอริส 
บริษัท กฎหมายเฟรนด์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จ ากัด หจก.จี-เทค เมคคานิค เอ็นจิ เนียริ่ง 
ส านักงาน หมอเส็ง สาขาพนม สมุยฟิกซ์ดอทคอม 
ศูนย์กระจายสินค้า CP ออลล์ จ ากัด ร้าน พระแสงโฆษณา 
ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส บริษัท กรูฟว์ โมเดิร์นมีเดีย จ ากัด 
บริษัท โฮมเทล บิซซิเนส จ ากัด บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท เกร็ดแก้วกรีน จ ากัด สาขากาญจนดิษฐ์ ร้านจรรยา เวดดิ้ง สตูดิโอ 
บริษัท จิยางกูล ปิโตรเลียม ชัยสมพร ค้าวัสดุ 1994 
ร้านบัณฑิต สุราษฎร์ธานี ร้านกินนม สาขาโฉลกรัฐ 
บริษัท เซฟตี้ไลท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.พันธ์ทิพย์ทีวี 
จันทร์เพชร อะไหล่ยนต์ ร้าน วิศวศิลป์ 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย Cera' Koh samui 
บจก.ไอ-เซย์ ครีเอทีฟ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี 
ศูนย์เช่า VCD ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮมเพสคอนสตรีคชั่น 
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หจก. บิ๊กโต ซุปเปอร์โปร จ ากัด Samui Lover Studio 
โรงภาพยนต์ SF Cineme city Coliseum Sir. ร้าน วูล์ฟ กราฟิก 
เชคสเปียร์ เวดดิ้ง สตูดิโอ 7-ELEVEN สาขาท่าฉาง 
Bee Handmode Shop ศูนย์การค้าโคลิเซ่ียม 
โรงพิมพ์ สมุยอักษร 7-ELEVEN สาขาปากน้ าตาปี 
@Surat Magazine ร้าน ยงชัยสัจจา 
ร้าน โจ้ ไวนิล & สติ้กเกอร์ 7- ELEVEN สาขาโฉลกรัฐ 
PJ Graphic บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จ ากัด 
สุราษฎร์การพิมพ์ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอร์เรช จ ากัด 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์
ธานี) 

บริษัท เดอะแฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากัด 

ร้าน Mc ไวนิล บริษัท ไดนามิก อิเลคทริก จ ากัด 
ร้าน รุ่งศิลป์ สตูดิโอ อู่เจริญยนต์ 
บริษัท จัดหางาน เคอาร์ สฎ. จ ากัด 7-ELEVEN สาขาหน้าค่ายวิภาวดี 
ICE-TELECOM สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
บริษัท พาร์ทเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอวิส จ ากัด ร้าน เก็ตแอนด์คิว ไอทีคอม 
ร้าน อักษรศิลป์ แฟมิลี่มาร์ท สาขา กม.18 ตลาดยิ่งเจริญกิจ 
ร้าน Modern Thai Art Gallery บริษัท บ้านส้องแก๊ส จ ากัด (สาขาพุนพิน) 
บ้านดอกธูป หัตถศิลป์ โรงพิมพ์ เจริญรัตน์ 
อ่าวนาง นาคาปุระ พาราไดซ์ กรุ๊ป บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จ ากัด 
นีน เนสท์ กราฟฟิก แฟมิลี่มาร์ท สาขาสุชล1 (4591) 
บริษัท สุราษฎร์ธานี ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด แฟมิลี่มาร์ท สาขานารายา - ท่าแขก (4218) 
ส านักงานปิยะพรการบัญชี ร้านไลท์ซาวด์ & โฟน ชัยบุรี 
บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จ ากัด บริษัท มาเตฮัน สยาม แลมป์ด้า จ ากัด (ทุ่งสง) 
ณัฐฎกานช์ การบัญชี ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี 
ร้านศรีทรัพย์กระจกอลูนิเนียม ร้านเพียงรัก แกลอรี่ 
สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ ากัด (Swensen's) บริษัท สิทธิประเสริฐ พริ้นติ้ง จ ากัด 
บริษัท ซี.ที. เพาเวอร์แอนด์ ซิสเท็ม จ ากัด มานะไทย เกาะสมุย 
บริษัท ฮอทพอท จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) บริษัท นิกรมารีน 
บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท ดิสคัพ เวอร์รี่ 
บริษัท วนชัย พาเนล อินด์สทรีย์ จ ากัด หจก.ฟันน่ีเดย์ ซาฟารี 
ร้านอาหารตามบาย บริษัท กระบี่ สเปเชี่ยลลิชชั่น จ ากัด 
บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด Sky Line Adventure Phuket 
7-ELEVEN สาขาซอย 10 บริษัท โชคไพศาล อันดามัน ซี 
7-ELEVEN สาขาตลาดหน้าศูนย์ Sunshine Phuket 
บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จ ากัด (สาขาเกาะสมุย) บริษัท เรือเร็วลมพระยา จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาหน้าตลาดสด KC Beach Club & Pool Villas Chaweng 
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด ศะรีกันตัง 
7-ELEVEN สาขาถนนอ าเภอบายพาส บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จ ากัด 
7-ELEVEN สาขาศรีวิชัย 18 บริษัท เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด (สาขากาญจนวิถี 16) 
7-ELEVEN สาขาอ่าวศรีธนู เกาะพงัน ร้าน ภาพพิมพ์ โฆษณา 
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7-ELEVEN สาขาบ้านสระเกศ ร้านบิ๊กไวนิล 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาเคหะ บริษัท บ้านสมุย รีสอร์ท จ ากัด 
7-ELEVEN สาขาหน้าอาชีวะ บริษัท เบญจมาศ เรสเตอรอง (The pizza สาขาสห

ไทย) 
7-ELEVEN สาขาตลิ่งงาม ร้านนิกุยะ เซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 
7-ELEVEN สาขาอ่าวศรีธนู เกาะพงัน บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จ ากัด 
7-ELEVEN สาขาศรีวิชัย 51 โรงแรม Cocohut Beach Resort & Spa 
7-ELEVEN สาขาพ่อขุนทะเล ซอย 5 ร้านรวงข้าวออนไลน์ 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาพุนพิน บริษัท พันทิพย์ (1970) จ ากัด 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาค่ายวิภาวดี P.N. Travel 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาศรีวิชัย Asian Trails 
7-ELEVEN สาขาน้ าตกหน้าเมือง ร้านจุ๊บฟลาวเวอร์ 
บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัส ศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ ไอที เซอร์กิต 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาถนนเสรีไทย-สุราษฎร์ธานี บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด 
แฟมิลี่มาร์ท สาขาศาลเจ้าหน้าเมือง ร้านสี่แยกท่าทองการครัว 
บมจ. สุราษฎร์ซาฟารี แอนด์ แอด เวนเจอร์ เนเจอร์ ทัวร์ 
(ไทยแลนด์) 

บริษัท เตือนใจ พาณิชย์กรุ๊ป จ ากัด 

บริษัท แสงทองอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ลิ้มปิพงษ์โฮมมาร์ท 
หจก.วิมลภัทรกิจ ดอนสัก ร้าน Flower Love 
บริษัท พลพัฒน์มอเตอร์ จ ากัด ร้าน Hope cafe & Restaurant 
ร้านเส้นสี กราฟฟิค บริษัท รัชกิจการบัญชี จ ากัด 
ร้านบ้านครีมบิวตี้ช๊อป บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สาขา

โคลีเซี่ยม 
7-ELEVEN สาขาการุณราษฎร์ (10262) บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (1993) จ ากัด 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จ ากัด ส านักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค 
ร้าน ช.เจริญโฆษณา สุราษฎร์ธานี บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
7-ELEVEN สาขาเกาะเต่า ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการ

บัญช ี
ร้าน รวมศิลป์ โฆษณา บริษัท ปานวิมาน รีสอร์ท จ ากัด 
PUN AND ON THAI ART GALLERY ORIGINAL ART หจก.ปาล์มพาราวู้ด (สาขาริมน้ า) 
ร้าน จักรกฤชกรอบไม้ บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จ ากัด 
ร้านช่างศิลป์ สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จ ากัด 
ดี.ไซน์ โฆษณา ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด 
โรงพิมพ์ป้ายโฆษณา พงศ์ศักดิ์ Tiger Kingdom Phuket 
ร้านกูรูสกรีน แอนด์ ปัก ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี 
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพร์ จ ากัด บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จ ากัด 
ร้านนกแลศิลป์ 7-ELEVEN สาขาตลาดส าเภาทอง (8940) 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้ากราฟฟิก บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จ ากัด 
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (1993) จ ากัด บริษัท ประสานเวิลด์ ทัวร์ 
ส านักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค The Beach Travel 
บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (1993) จ ากัด 
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ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการบัญชี ส านักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค 
บริษัท ปานวิมาน รีสอร์ท จ ากัด บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
หจก.ปาล์มพาราวู้ด (สาขาริมน้ า) ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการ

บัญช ี
บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จ ากัด บริษัท ปานวิมาน รีสอร์ท จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จ ากัด หจก.ปาล์มพาราวู้ด (สาขาริมน้ า) 
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จ ากัด 
Tiger Kingdom Phuket สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จ ากัด 
ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด 
บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จ ากัด Tiger Kingdom Phuket 
7-ELEVEN สาขาตลาดส าเภาทอง (8940) ไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี 
บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จ ากัด บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จ ากัด 
บริษัท ประสานเวิลด์ ทัวร์ 7-ELEVEN สาขาตลาดส าเภาทอง (8940) 
7-ELEVEN สาขาการุณราษฎร์ (10262) บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จ ากัด 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จ ากัด บริษัท ประสานเวิลด์ ทัวร์ 
ร้าน ช.เจริญโฆษณา สุราษฎร์ธานี The Beach Travel 
7-ELEVEN สาขาเกาะเต่า บริษัท Euro Asia Tour 
ร้าน รวมศิลป์ โฆษณา 2 Sister Tour 
PUN AND ON THAI ART GALLERY ORIGINAL ART Blu Anda 
ร้าน จักรกฤชกรอบไม้ มารีณี ทราเวล 
ร้านช่างศิลป์ Seastar Andaman 
ดี.ไซน์ โฆษณา บริษัท เอส.พี.บี พาเนล อินดัสตรีส จ ากัด 
โรงพิมพ์ป้ายโฆษณา พงศ์ศักดิ์ กานดา เรสสิเด้น 
ร้านกูรูสกรีน แอนด์ ปัก บริษัท สยามนิสสัน สุราษฎร์ธานี จ ากัด 
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพร์ จ ากัด บริษัท ส.สมุยธุรกิจ จ ากัด 
ร้านนกแลศิลป์ บริษัท เจ.เอวา จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้ากราฟฟิก ธรรมทองทัวร์ 
The Coral Reef Cabana Co. LTD บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ ากัด 
บริษัท อันดามัน ลีเชอร์ ภูเก็ต บริษัท โตโยต้า จ ากัด สาขาท่าทองใหม่ 
ร้านพิศาลมอเตอร์ บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาสิชล 
บริษัท อันดา แอดเว็นเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท ส่งเสริม รุ่งเรืองจ ากัด สาขาดอนสัก (แหลมทวด) 
YL Residence No.17 บริษัท เอสพีโอ อะโกร อิน ดัสตรีย์ จ ากัด (สาขาสิชล) 
บริษัท เอส เอฟ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) สาขาโคลิ
เซ่ียมสุราษฎร์ธานี 

ODEON TOUR 
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โรงแรม บังกะโล รีสอรท์ : 
ซีเชลล์ รีสอร์ท โรงแรมเบลมอน นภสร เกาะสมุย 
โรงแรม Milky Bay Resort โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพะงันบุรี รีสอร์ท 
โรงแรม Sawaddi Patong Resort & Spa โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท 
โรงแรม the sunser beach resort&spa taling ngam โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา สมุย 
โรงแรม โค้ด สมุย Code hotel Samui โรงแรม ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนสปา 
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เวสต์แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต โรงแรมมายาบุรี บูติค รีสอร์ท สมุย 
โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท โรงแรม เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท 
โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม เมืองสมุย สปา รีสอร์ท 
โรงแรม บันดาลัย โรงแรม ร้อยเกาะ 
โรงแรม บ้านท้องทราย โรงแรมลานนา เกาะสมุย 
โรงแรม บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท โรงแรมเลอ เมอริเดียน เกาะสมุย 
โรงแรม ป่าตองเฮอริเทจ ภูเก็ต โรงแรมอารยาบุรี บูติค รีสอร์ทเกาะสมุย 
โรงแรม อนันตรา ลาวานา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม อิมเพียน่า รีสอร์ท (บริษัท เซาท์ชอร์ จ ากัด) 
โรงแรม อัครินทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม เอสบี ลิฟว่ิง เพลส 
โรงแรมคอนราด เกาะสมุย โรงแรม ไอบิส สมุย บ่อผุด 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ท โรงแรม เวิลด์ รีสอร์ท 
โรงแรมดับเบิ้ลยู รีทรีท เกาะสมุย โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัลสมุย บ้านตลิ่งงาม รี

สอร์ท 
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี โรงแรม คุ้กก้ี สลัด รีสอร์ท 
โรงแรมโนรา เฉวง โรงแรม บ้านบุษบา 
โรงแรมบานานา แฟนซี รีสอร์ท โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท 
โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท (บริษัท สมใจหมาย จ ากัด) โรงแรม The Westin Siray Bay Resort and Spa 

Phuket 
โรงแรม เดอะวัน (The one hotel) โรงแรม เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ลามูน รีโซเทล โรงแรม บรรโฮเทล จ ากัด 
โรงแรมมานะไทย เขาหลัก โรงแรม เคพาร์ค 
โรงแรม เซนทิโด เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท เฉวงโคฟ บีช รีสอร์ท 
โรงแรมวนาเบล เอ ลักซูรี่คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 
ภูผาและล าธารรีสอร์ท ชบาคาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์สปา 
โรงแรม รีเจนท์ ภูเก็ต เคป พันวา ตาลคู่ บีช รีสอร์ท 
โรงแรม The Surin Phuket โรงแรม พีพี ไฮส์แลนด์ คาบาน่า 
โรงแรม Double Tree Resort by Hilten Phuket Surin 
beach 

โรงแรม โนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี 

โรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท บ้านหาดงาม บูติค รีสอร์ท 
โรงแรมอาวา รีสอร์ท แอน สปา โรงแรม CenTra Coconut Beach Rerort Samui 
โรงแรม บรรจงบุร ี Racha kiri Resort and Spa 
โรงแรมสยามธานี โรงแรม คามาลายา เกาะสมุย 
โรงแรม แอ็คเซส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า โรงแรม เดอะแฟร์เฮ้าบีชรีสอร์ทแอนด์โฮเตล 
โรงแรม เดอะเวสทิน สิเรย์เบย์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต โรงแรม เกาะสมุย ลากูน่า รีสอร์ท 
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โรงแรมดิโอวาเลย์ (บริษัท ดิโอวาเลย์ จ ากัด) โรงแรมอนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า 
โรงแรมซันวิง รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร 
จ ากัด) 

บริษัท สิริสินเทเลคอม จ ากัด 

โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย โรงแรม มันดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน 
โรงแรมธาราป่าตอง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท ธาราป่าตอง 
จ ากัด) 

โรงแรม Samui Tree Tope Resort & Pool 

โรงแรมมิโมซ่า เกาะสมุย โรงแรมนิภาการ์เด้น 
Silver Beach Resort โรงแรม ซีทาวน์เวอร์ คอนโดมิเนียม จ ากัด 
โรงแรม เบย์วอเตอร์ รีสอร์ท บายดิ ยูนิค คอลเลคชั่น แกรนด์ ซีวิว รีโซเทล เกาะสมุย 
สมุยพาราไดซ์เฉวงบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม Prana Resort Nandana 
เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม อมตะ รีสอร์ท 
เนเชอรัล วิง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม ไทด์ บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ดีวาสมุยรีสอร์ท แอนด์สปา โรงแรม บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
Tango Luxe Beach Villa Samui วีคเอนเดอร์ รีสอร์ท 
โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท โรงแรม ร็อคก้ี บูติค รีสอร์ท 
โรงแรมไลบรารี่ โรงแรม สมุย บีช วิลเลจ เร้นทัล จ ากัด 
เขาสก กรีน วัลเลย์ รีสอร์ท โรงแรม อินฟินิตี้ เรสซิเดนเซล แอนด์ รีสอร์ท 

เกาะสมุย 
โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท บริษัท เดอะ กลอรี่ เวิล์ดไวด์ ทราเวล จ ากัด 
บ้านแสนสุขวิลล่า โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
โรงแรมคาซ่า เดอ มาร์ เกาะสมุย โรงแรม ดาราสมุย บีช รีสอร์ท 
โรงแรมซิกส์เซ็นส์สมุย 
โรงแรม สุขสมบูรณ์ โฮเทล 

โรงแรม The Sea Koh Samui Boutique Resort 
and Residences 

เขาสก มอน่ิง มิสท์ รีสอร์ท โรงแรม ดิอเวนิว สมุย 
โรงแรม New Star Beach Resort - Koh samui โรงแรม Le Meridien Koh Samui Resort & Spa 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรม อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนส์ สปา 
ปาล์มไอส์แลนด์ โฮเต็ล โรงแรม Banburee Resort and Spa 
โรงแรม เอส ทารา แกรนด์ โรงแรม ซีบีดี ๒ 
โรงแรม Amari koh Samui Coco KhaoSok Hotel 
แอม สมุย รีสอร์ท พรานา รีสอร์ท 
ชลนภา รีสอร์ท Dream Phuket Hotel & Spa 
โรงแรม เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท โรงแรมเมอร์เคียว สมุย เฉวง ธนา 
ซีรีน สมุย บูติก รีสอร์ท โรงแรม เบสเวสเทริน์ภูเก็ตโอเชี่ยนรีสอร์ท 
โรงแรม รอยัล เมืองสมุยวิลล่า โรงแรม Searine Samui Boutique Resort 
สมุย เฮ้าท์ โรงแรม เดอะริช เรสซิเดนซ์ 
Khao sok green valley resort เฉวงบุรี รีสอร์ท 
โรงแรม ลี โฮเทล Baiyoke Seacoast Resort 
The Beach Heights Resort โรงแรม อิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีท รีสอร์ท 
Sensimar Resort Koh Samui Lamai Wanta Beach Resort 
Pavilion Samui Villas & Resort โรงแรม โนราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
บันยันทรี ภูเก็ต โรงแรม บีช รีพับลิค เดอะเรซสิเดนซ์ 
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บุณฑรีก์ สปา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า สมุย โรงแรม บุรี รสา วิลเลจ 
รายาบุรี โฮเต็ล ป่าตอง โรงแรมร็อคก้ีบูติค รีสอร์ท 
The Lantern Resort Patong & Residence โรงแรม วิมานบุรี รีสอร์ท 
ซีแดนซ์ รีสอร์ท โรงแรม เฉวงเบย์วิว รีสอร์ท 
รามาดา เขาหลัก รีสอร์ท โรงแรม Bay Water Resort Samui 
โรงแรมแหลมทราย Happy Beach Bungalow 

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10 มิถุนายน 2561 
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ข้อมูลผลงาน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นกัศึกษา 

  นางสาวโศจิกานต ปานดี ได้รับการคัดเลอืกเป็น “ครูดีศรีอาชีวะ” ประจ าปี 2560  

  รางวัลชนะเลิศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจ าปีพุทธศักราช 2560 โครงงานเรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบดินปั้นจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ที่ใช้ส าหรับท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเรือ
พระจ าลอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 27 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 16-19 
สิงหาคม 2560 ณ Hall 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  คณะ
ผู้จัดท าโครงงาน ประกอบด้วย  

1. นางสาวภาฝัน  อุ่นพิชัย                       
2. นางสาวญาณ์ณิช  สุวรรณวงศ์                     
3. นางสาวทิพย์ธิดา  กลับวิหค                          
4. นางสาวขนิษฐา  แท่งศิลา  
5. นางสาวณัฐธิดา  มูสิกะ 

ครูที่ปรึกษาในการจัดท าโครงงาน 
1. นายสามารถ  เนียมมุณี 
2. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ 
3. ว่าที่ ร.ต.วโรดม  ทิมบ ารุง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 17-19 
กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล โครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบดินปั้นจาก
เปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ที่ใช้ส าหรับท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเรือพระจ าลอง คณะผู้จัดท าโครงงาน 
ประกอบด้วย  

1. นางสาวภาฝัน  อุ่นพิชัย                       
2. นางสาวญาณ์ณิช  สุวรรณวงศ์                     
3. นางสาวทิพย์ธิดา  กลับวิหค                          
4. นางสาวขนิษฐา  แท่งศิลา  
5. นางสาวณัฐธิดา  มูสิกะ 

ครูที่ปรึกษาในการจัดท าโครงงาน 
1. นายสามารถ  เนียมมุณี 
2. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ 
3. ว่าที่ ร.ต.วโรดม  ทิมบ ารุง 
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  รางวัลระดับเหรียญเงิน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนาบาร์ข้าวควินัว คณะผู้จัดท าโครงงาน ประกอบด้วย 

1. นางสาวกัญญามาส  เหล็มปาน 
2. นางสาวศรีวภา  นาคน้อย 
3. นายภาณุวัฒน์  ศรีรื่น 

  รางวัล ชนะเลิศ บาสเก็ตบอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง  
15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย  

1. นางสาวสุปิญชาน์ ศรีเปาระยะ  
2. นางสาวภาวิณี หน้าเสือ  
3. นางสาวมลฤทัย มีลาภ  
4. นางสาวจารุมน รักกระโทก  
5. นางสาวเกตุแก้ว สะอาดแก้ว  
6. นางสาวเกสรา เล็กข า  
7. นางสาวรัชนก แก้วอ่อน  
8. นางสาวกรรณิกา แซ่ตุ้น  
9. นางสาวสุกัญญา บุตรวิชา  
10. นางสาวปุณยนุช จันทร์ตักเตือน  
11. นางสาวลินลณี สุรียพันธ์ุ  

ผู้ฝึกสอน  
1. นายเวสารัช อนุพงศ์  

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
2. นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม  

  นางสาว เกสรา เล็กข า ได้รับเลือกเป็น นักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

  นายเวสารัช อนุพงศ์  ได้รับเลือกเป็น ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเก็ตบอลหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  นางสาวศศิธร เมืองนิลได้รับรางวัลชนะเลิศ ว่ิงข้าวรั้ว 400 เมตรหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

  นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ และ นางสาวกุสุมา นาวาทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศหมากล้อมประเภทคู่
หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-
11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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  นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์ นายณัฐพงศ์ ปิยะกาญจน์ และ นางสาวสุธาทิพย์ ภริงคาร  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศหมากล้อมประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง  15 
ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิงผลัด 4x400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 
นางสาวสายนภา เพ็ญอินทร์ นางสาวศศิธร เมืองนิล นางสาวอรุสยา คงท่าเรือ นางสาวรัชดามาศ สุวรรณ
จิตต์ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  

1. นางสาวอรุสยา คงท่าเรือ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขย่งก้าวกระโดด หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะ เกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาวณิชาภัทร แซ่ด่าน 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดไกล หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาวลลนา พวงงาม 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ประเภทหญิงคู่  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาวอวัสดา อินทร์สุวรรณ์  
2. นางสาวศิริพร ปานเฉวง  
3. นางสาวอนุสรา ร่มโพธ์ิทอง  

ฝึกสอน 
1. นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิงผลัดต่างระยะ 100x200x300x400  เมตรหญิง การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาวสายนภา เพ็ญอินทร์  
2. นางสาวศศิธร เมืองนิล  
3. นางสาวอุรัสยา คงท่าเรือ  
4. นางสาวรัชดามาศ สุวรรณจิตต์  
5. นางสาวณัฏฐิกา อินทร์แก้ว  
6. นางสาวปาณิศา เย็นแจ่ม  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิงข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
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ระดับภาคใต้ ครั้ง15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 -11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร หญิงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  

1. นางสาวอุรัสยา คงท่าเรือ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิง 100 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  

1. นางสาวศศิธร พรหมทอง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิง 200 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  

1. นางสาวรัชดามาศ สุวรรณจิตต์ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิง 800 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  

1. นางสาวสุดารัตน์ พินแก้ว 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระโดดไกลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาวศศิธร พรหมทอง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระโดดสูงหญิงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาคใต้ ครั้ง15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาวณิชาภัทร แซ่ด่าน 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมากล้อมประเภทบุคคลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้แก่  

1. นางสาวเบญจมาศ พุ่มแย้ม 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมากล้อมประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  

1. นางสาวณัฐธิดา มูสิกะ 
2. นางสาวญาณ์ณิช สุวรรณวงศ์ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมากล้อมประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาคใต้ ครั้ง 15 ร้อยเกาะเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1. นางสาววันวิสาข์ ช่วยมิตร 
2. นางสาวธนากร เมืองน้อย  

  รางวัลชนะเลิศหมากล้อมประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
ครั้ง12 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-3 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 

1. นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ 
2. นางสาวกุสุมา นาวาทอง 
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  รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 หมากล้อมประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ครั้ง 12 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-3 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

1. นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์  
2. นายณัฐพงศ์ ปิยะกาญจน์ 
3. นางสาวสุธาทิพย์ ภริงคาร 

  รางวัล ชนะเลิศ บาสเก็ตบอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง  12 
พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-3 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย  

1.นางสาวสุปิญชาน์ ศรีเปาระยะ  
2.นางสาวภาวิณี หน้าเสือ  
3.นางสาวมลฤทัย มีลาภ  
4.นางสาวจารุมน รักกระโทก  
5.นางสาวเกตุแก้ว สะอาดแก้ว  
6.นางสาวเกสรา เล็กข า  
7.นางสาวรัชนก แก้วอ่อน  
8.นางสาวกรรณิกา แซ่ตุ้น  
9.นางสาวสุกัญญา บุตรวิชา  
10.นางสาวปุณยนุช จันทร์ตักเตือน  
11.นางสาวลินลณี สุรียพันธ์ุ  

ผู้ฝึกสอน  
1.นายเวสารัช อนุพงศ์  

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
1.นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม 

  นายเวสารัช อนุพงศ์  ได้รับเลือกเป็น ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเก็ตบอลหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง12 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-3 กันยายน 2560 ณ 
จังหวัดพิษณุโลก 

  นางสาวรัชนก แก้วอ่อน ได้รับเลือกเป็น นักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง12 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-3 กันยายน 2560 ณ จังหวัด
พิษณุโลก 

  รางวัลชนะเลิศ ประเภท ข้าวย าปักษ์ใต้ การแข่งขัน อาหาร หัวข้อ อาหารปลอดภัย มีการแข่งขัน 2 
อย่างคือ 1.ข้าวย าปักษ์ใต้ 2.ขนมจีนน้ ายากะทิ จัดโดย ส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร       
สุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 ณ.บริเวณสะพานนริศ (ถนนคนเดิน)  

  นายณพัชรักษ์ บรรเทา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ช้ันเบญจมดิเรกคุณาภารณ์ (บ.ภ.) 

  นายณัฐวุฒิ อยู่จุล นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ช้ันเบญจมดิเรกคุณาภารณ์ (บ.ภ.) 

  นายธนา นัท ธี นัก เรียนนัก ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ได้รับพระราชทาน
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ช้ันเหรียญทองดิเรกคุณาภารณ์ (ร.ท.ภ.) 

 

  นายวรายุ บุตรทอง นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ช้ันเหรียญทองดิเรกคุณาภารณ์ (ร.ท.ภ.) 

  นายวัชรพงษ์ พึ่งยุสนธ์ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ช้ันเหรียญทองดิเรกคุณาภารณ์ (ร.ท.ภ.) 

  นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่หญิง การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560  

  นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภททีมประสมการแข่งขันหมากล้อม
อาชีวศึกษาครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560 

  นางสาวสุธาทิพย์ ภริงคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภททีมประสมการแข่งขันหมากล้อม
อาชีวศึกษาครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560 

  นายณัฐพงศ์ ปิยะกาญจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภททีมประสมการแข่งขันหมากล้อม
อาชีวศึกษาครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560 

  นางสาวเบญมาศ พุ่มแย้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทบุคคลหญิงการแข่งขันหมากล้อม
อาชีวศึกษาครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560 

  นางสาวสุภาณี หมื่นใจ ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560 

  นางวาสนา  วิเชียร ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต ในวัน 29 พฤศจิกายน 2560 

  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการน าเสนอขายสินค้า“The Marketing  Challenge” ระดับ ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา ได้แก่  

1. น.ส.เมธาวี  โอทอง  
2. น.ส.วิศัลย์ศยา  เทพทุ่งหลวง 
3. น.ส.ปวัณณา  พิพัฒทะเล 

ครูผู้ควบคุม  
4. นางสาวอัญชิษฐา  เงินพวง  

  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 
2560 ณ จังหวัดสงขลา ได้แก่  

1. น.ส.อริสา  บุญสุข  
2. น.ส.กุลนิษฐ์  ควรสม  
3. น.ส.น้ าฝน  พุทธเคน  
4. น.ส.สุภัตตา  รื่นเริงดี  
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5. น.ส.สุมณฑา  พุดอินทร์  
ครูผู้ควบคุม  

1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต 

  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา ได้แก่  

1. น.ส.โสรญา ขนุนนิล  
2. น.ส.ศิริลักษณ์ พันธ์งาม  
3. น.ส.ขวัญชนก  ทองพันธ์  

ครูผู้ควบคุม 
1. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ  

  รางวัลชนะเลิศ ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 
ณ จังหวัดสงขลา ได้แก่  

1. นายธนา  นัทธี ปวช. 3/1 วิจิตรศิลป์  
ครูผู้ควบคุม  

2. นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์  

  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 
2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. นายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์  
ครูผู้ควบคุม  

2. นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา 

1. น.ส.ศุภิสรา  ก๋งหมึง  
ครูผู้ควบคุม  

2. นางสาวกรรณิการ์  สัมพันธ์  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่าง
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. นายสรวิศ  สุบรรณ์  
2. น.ส.ปาริชาติ เกสโร  

ครูผู้ควบคุม  
3. นางสาวอรพรรณ  เศษวรรณโคตร  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration 
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Contest) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. นายวุฒิไกร  แก้วบ้านกรูด  
ครูผู้ควบคุม  

2. นางสาวสิริกานต์ แก้วนุ่น  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  

1. น.ส.มณฑิตา ล าพูน  
2. น.ส.ปวริศา พิมพา  
3. น.ส.ผุศรัตน์ นักรบ  

ครูผู้ควบคุม  
1. นางศุภธิดา จันทร์เกิด 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทหอยทอดจานร้อน 
(Street Food) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. นายธีรศักดิ์ มากสอน  
2. นายณัชพล พัฒนะ  

ครูผู้ควบคุม  
3. นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงส์  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง“ร้านเครื่องดื่ม Drinks & 
Beverages การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. น.ส.เกสิณี  นิลสถิต  
ครูผู้ควบคุม  

1. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 
5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. น.ส.ธัญลักษณ์ กาลจักร  
2. น.ส.นิภาพร  สิทธิชัย  
3. น.ส.อรัญญา ช่วยสถิต  

ครูผู้ควบคุม  
1. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา  

1. นายณัชพล มาลารัตน์  
ครูผู้ควบคุม  
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1. นางสาวนัฐญา โกรณท์  

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี  

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถ่ินไทย สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถ่ินไทย
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 
10.1 กลุ่มนวัตกรรมซอฟแวร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 10.1 กลุ่ม
นวัตกรรมซอฟแวร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 
10.1 กลุ่มนวัตกรรมซอฟแวร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ (Hornor Aword) ประเภทที่ 10 
สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing  Challenge” ระดับ 
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่  

1. น.ส.เมธาวี โอทอง  
2. น.ส.วิศัลย์ศยา เทพทุ่งหลวง  
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3. น.ส.ปวัณณา พิพัฒทะเล  
ครูผู้ควบคุม  

1. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 -4 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่  

1. น.ส.อริสา บุญสุข  
2. น.ส.กุลนิษฐ์ ควรสม  
3. น.ส.น้ าฝน พุทธเคน  
4. น.ส.สุภัตตา รื่นเริงดี  
5. น.ส.สุมณฑา พุดอินทร์  

ครูผู้ควบคุม  
1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-
4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  

1. นายสรวิศ สุบรรณ์  
2. น.ส.ปาริชาติ เกสโร  

ครูผู้ควบคุม  
1. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-4 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  

1. น.ส.ธัญลักษณ์ กาลจักร  
2. น.ส.นิภาพร สิทธิชัย  
3. น.ส.อรัญญา ช่วยสถิต  

ครูผู้ควบคุม  
1. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร  

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 10.1 กลุ่ม
นวัตกรรมซอฟแวร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้  

  รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถ่ินไทย สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ 

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 10.1 กลุ่ม
นวัตกรรมซอฟแวร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในช่ือผลงานภูมิปัญญากีฬาไก่ชน (The Knowledge of Fighting Cock) 
การแข่งขันการแกะสลักหิมะน้ าแข็งนานาชาติ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2561 ณ เมือง
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ฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม
พระเกียรติ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง นางสาวณัฐธิดา มูสิกะ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 
กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

  รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ 
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวกุสุมา นาวาทอง  
2. นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นายสันสกฤต สุภาวินิต  
2. นายวริทธ์ิธร ปลอดจินดา 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวมันทนา มณิฉาย  
2. นางสาววันวิสาข์ ช่วยมิตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นายสิทธิกร ทองอ่อน 

  รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ว่ิงข้ามรั้ว 110 เมตร ประเภทชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นายจิรายุ คชรัตน์ 

  รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 400 เมตร ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
กระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวนาฎอนงค์ พรหมเดช 

  รางวัลชนะเลิศ กระโดดไกล ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
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กระบี่ ได้แก่ 
1. นางสาวนาฎอนงค์ พรหมเดช 

  รางวัลชนะเลิศ ว่ิงผลัด 4x400 เมตร ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ 
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวนาฎอนงค์ พรหมเดช  
2. นางสาววรรณิษา หยู้ทอง  
3. นางสาวศศิธร เมืองนิล  
4. นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงเรือง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ 
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวพรจีรา คุระเอียด  
2. นางสาววรรณิษา หยู้ทอง  
3. นางสาวศศิธร เมืองนิล  
4. นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงเรือง 

  รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 100 เมตร ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
กระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงเรือง 

  รางวัลชนะเลิศ ว่ิง 200 เมตร ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด
กระบี่ 

1. นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงเรือง 

  รางวัลชนะเลิศ ว่ิงผลัดผสม ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

1. นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงเรือง  
2. นางสาวพิมพิษา คงเพชรดิษฐ์ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 
2561 ณ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ 

1. นางสาวศศิธร เมืองนิล 

  รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. กาศึกษาเปรียบเทียบแท่งถ่านจากไม้พญาสัตบรรณและไม้องุ่นที่ใช้ส าหรับ
การเขียนภาพคนเหมือน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งที่ 28 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

  รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. พัฒนาผลิตภัณฑ์ฦาชาต้นเตย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
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สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 28 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี พ.ศ. 
2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
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ที่ปรกึษา 

 นางบัญชาลกัษณ์  ลือสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 นางสาววิภา  สามสุวรรณ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ผู้จัดท า 

 นายจักรกฤษณ์  ภู่ทอง หัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
 นายสัมฤทธ์ิ  ทองพฒัน ์ รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
 นายก าชัย  ณ พัทลุง คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นางชนานิศ  มีพฤกษ์ คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นายธีราวุธ  ทองปากพนัง คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นางอรอนงค์  แซ่ลิ่ม คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นางสาวอรพรรณ  เศษวรรณโคตร คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นางสาวกมลนภัช  กระมล คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นายกฤษฎา  อ านาจเจริญ คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นายอ าพล  ขนุนนิล เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 


