คานา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป , ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา , ข้อมูลบุคลากร , ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน , ข้อมูลครุภัณฑ์ , ข้อมูลตลาดแรงงาน , ข้อมูลอาคารสถานที่ และเกียรติประวัติผลงานดีเด่น ซึ่งมี
ความส าคั ญ และมี ป ระโยชน์ ที่ จ ะน าไปประกอบการบริ ห ารการจัด การ ท าแผนพั ฒ นาด้า นต่า ง ๆ ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล นามาจัดทาเอกสารฉบับนี้
หากท่านมีข้อเสนอแนะขอได้โปรดแจ้งให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สิงหาคม 2562

สารบัญ
หน้า
คานา
ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ปรัชญาการอาชีวศึกษา
 ปรัชญาสถานศึกษา
 อัตลักษณ์
 ประวัติสถานศึกษา
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา
 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
 คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 จานวนผู้สมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2561
 จานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน
และห้องเรียนปีการศึกษา 2562
 จานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 จานวนครู ต่อ นักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562
 การมีงานทาของนักเรียน นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 (ภายใน 1 ปี)
ข้อมูลบุคลากร
 จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภท
 จานวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทวิชา
 จานวนบุคลากร จาแนกตามวิทยฐานะ
 จานวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒิ
ข้อมูลงบประมาณ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามรายจ่าย
ข้อมูลครุภัณฑ์
 ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ/จัดหา ในปีงบประมาณ 2562

1
1
1
2
2
4
5
10
11
12
13
14
15
15
18
18
23
25
29
30
32
32
33
34
36
37
49
49
50
50

หน้า
ข้อมูลอาคารสถานที่
 สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 จานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลตลาดแรงงาน
 สถานประกอบการทีม่ ีตาแหน่งงานว่าง ประจาปีการศึกษา 2562
 สถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2562
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
 เกียรติประวัติที่วิทยาลัยได้รับ ประจาปี 2562
 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู และนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2562

52
52
53
54
55
57
59
59
67
73
73
73
73

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิสรุปจานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ระดับ ปวช.
แผนภูมิสรุปจานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ระดับ ปวส.
แผนภูมิสรุปจานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิสรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
แผนภูมิสรุปจานวนครูต่อผูเ้ รียน ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิสรุปการมีงานทาของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
แผนภูมิสรุปการมีงานทาของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวส.
แผนภูมิสรุปจานวนบุคลากรทัง้ หมด ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิสรุปจานวนบุคลากรตามวุฒกิ ารศึกษา ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิสรุปจานวนบุคลากรตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิสรุปจานวนบุคลากรตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาแนกตามรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
แผนภูมิสรุปจานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

19
22
24
28
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31
31
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33
34
36
49
67

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่งจัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลัก ธรรมมาภิบาล ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สากล

1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้มผี ู้เรียนมีสมรรถนะด้านวิชาการด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่อย่างมีความสุข
4. จัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สสู่ ากล

“รู้จริง

ทาได้

เข้าใจชีวิต”
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“วิชาดี
วิชาดี

มีทักษะ
ใฝ่ธรรมะ
สามัคคี
มีวินัย

มีทักษะ

สามัคคี

มีวินัย ”

การหมั่ นศึ ก ษาหาความรู้ท างวิชาการทั้ ง ในห้อ งเรียน ห้องสมุ ด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิท ยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือก
เรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดารงชีวิต
การฝึกความชานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษา
ฝึกฝนหาความชานาญในวิชาอื่นๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
การศึกษาให้เข้าใจและการนาหลักธรรมทีจ่ าเป็นเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษา อัน
เป็นที่รักยิ่ง
การเชื่อฟั งและประพฤติตนตามที่ ได้รับ การฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษารู้
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

“มีวินัย
มีวินัย

ใฝ่ธรรมะ

สุภาพ

รับผิดชอบ”

1. ผู้บริหาร
1.1 แต่งกายถูกต้องตามวันที่กาหนด
1.2 มีวินัยในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย
2. ครู/บุคลากร
1.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
1.2 แต่งกายถูกต้องตามวันที่กาหนด
1.3 มีวินัยในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย
3. นักเรียน นักศึกษา
1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.2 แต่งการถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
1.3 มีวินัยในการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัย

-3สุภาพ

รับผิดชอบ

1.4 ช่วยกันรักษาความสะอาด
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
1. ผู้บริหาร
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่
1.3 ตรงต่อเวลา
2. ครู/บุคลากร
1.1 รับผิดชอบต่อหน้าที่
1.2 ตรงต่อเวลา
1.3 เอาใจใส่การสอน
1.4 ส่งงานที่ได้รบั มอบหมายกาหนด
3. นักเรียน นักศึกษา
1.1 ตั้งใจเรียน
1.2 มาเข้าแถว และเข้าห้องเรียนตรงเวลา
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
1.4 ส่งงานที่ได้รบั มอบหมายตามกาหนด
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2482 ดาเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สาเร็จชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทาการสอนที่
โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน ) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มี
นักเรียน 32 คน
ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จานวน 4 ไร่ 1 งาน 80.3
ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียนในวันที่ 6
พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูต รช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยน
หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน 2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่าง
สตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ” มีพื้นที่
ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
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พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

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

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ชั้น ม.ศ.4
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกชั้นเป็นรุ่นแรก
พ.ศ.2516 เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ และ
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
พ.ศ.2525 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2526 เปิดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์
พ.ศ.2527 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับนักเรียนที่
สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 จากโรงเรียนสามัญ
พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช. 2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ
ปวท. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุร กิจ บริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-6พ.ศ.2538

พ.ศ.2539
พ.ศ.2540
พ.ศ.2541
พ.ศ.2542
พ.ศ.2543
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546

พ.ศ.2548

การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช.
มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบปกติ
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม
เปิด รับ ผู้ จ บการศึก ษา ม.6 หลั ก สูต ร พ.ศ.2538 สาขาการบัญ ชี
ระดับ ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
วิทยาลัยดาเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์
ใช้ห ลัก สู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2540 เปิ ดสอนสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และปิดสอนระดับ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
โรงแรม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลัก สู ต รเที ยบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประเภทวิ ช าพาณิ ชยกรรม สาขางานการเลขานุ ก าร และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์
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พ.ศ.2549

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2556

- รั บ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก ปวช.ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- รับผู้สาเร็จการศึกษาจาก ม.6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ และสาขาวิชาการจัดการทั่ วไป ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริห ารธุร กิ จ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- เปิด สอนหลั ก สู ตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) ประเภทวิช าศิ ล ปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทวิ ช าพาณิ ช ย
กรรม สาขาวิ ชาพาณิช ยการ สาขางานการบัญ ชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ป ว ช . ) 2556 ป ร ะ เ ภท วิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานการ
โรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร วิ ชา ชี พ ชั้ น สู ง (ป วส . ) ป ร ะ เ ภท วิ ช า
บริห ารธุร กิ จ สาขาวิช าการตลาด สาขางานธุร กิ จ สรรพสิน ค้า รับ ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษา
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พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2562

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี)
- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พ (ปวช.) 2556 ประเภทอุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม (วบท.สุมย)
- เปิ ดสอนหลัก สู ต รประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ (ปวส.) 2557 ประเภทวิ ช าคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริห ารคหกรรม
ศาสตร์ สาขางานธุร กิจ ดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาบริห ารธุร กิ จ
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขา
งานธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ม.6)
- เปิดสอนหลัก สู ตรประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาศิล ปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริก ารอาหารและเครื่องดื่ม สาขาวิชาการ
โรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม (วบท.สุมย)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ม.6)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

-9- เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2562 ประเภทวิ ช าพาณิ ช ย
กรรม สาขาวิ ชาพาณิช ยการ สาขางานการบัญ ชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ป ว ช . ) 2562 ป ร ะ เ ภท วิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานการ
โรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว
- เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร วิ ชา ชี พ ชั้ น สู ง (ป วส . ) ป ร ะ เ ภท วิ ช า
บริห ารธุร กิ จ สาขาวิช าการตลาด สาขางานธุร กิ จ สรรพสิน ค้า รับ ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขางาน
เซฟอาหารนานาชาติ (ทวิภาคี)
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โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวจารุวรรณ แดงมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางจิราวรรณ นวลรอด

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ฝ่ายวิชาการ
นางสาวจารุวรรณ แดงมา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางจริยา มณีโรจน์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

หัวหน้างานครูทปี่ รึกษา
นางมาลี ว่องเกษฎา

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหน้างานการเงิน
นางปราณีต เนตรพุกกณะ

หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางกนกกร พรหมวิเศษ

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
นางอุบล เบญจพงศ์

หัวหน้างานพัสดุ
นางรวิสรา สุทธิ

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสุนทรียา ขนายน้อย

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

หัวหน้างานสื่อการเรียนกาสอน
นายธีราวุธ ทองปากพนัง

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรพันธ์ คงขันธ์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
นางนริศรา ปทะวานิช

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
นางสุพัตรา เมืองฤกษ์

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
นางสาวสุพิชญา รักแดง

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวศุลพิ งษ์ ชานาญเนตร

หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายเวสารัช อนุพงศ์

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์

แผนกวิชาออกแบบ
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ จันทรชิต

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกาชัย ณ พัทลุง
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พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2486

นางสาวชุลี
นางสาวสุภร

อาตมะมิตร
บุญยประภัศศร

ครูใหญ่
ครูใหญ่

พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2496

นางเรวดี
นางสาวสมรวย
นางสาวประธาน

วัชรเนตร
บรรณโสภิษณ์
วุฒิวงศ์

ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517

นางถนอม
นางสาวละออง
นางสาวสายหยุด

จันทร์ศิริ
จินตประชา
มีวาสนา

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522

นางสาวประไพ
นายสุทธิชัย
นายเผดิมชัย

สุรทิณฑ์
โล่สุวรรณ
ศรีวิเชียร

อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529

นายประมุข
นางสาวประไพ
นางสาวประไพ

ครรภาฉาย
สุรทิณฑ์
สิทธิวงศ์

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547

นางสาวรัตนา
นางสมจิตต์
นางพรพัช

รัตนโกมล
กะระณา
กะระณา

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560

นางรอยพิมพ์ใจ
นางวิชชาพรรณ
นางเนาวรัตน์

เพชรกุล
กิ่งวัชระพงศ์
รัตนพันธ์

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

นางบัญชาลักษณ์

ลือสวัสดิ์

ผู้อานวยการ
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1. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
6. นายกาชัย ณ พัทลุง
7. นายสมจิต แข่งขัน
8. นายธีรพล ทองเพชร
9. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
10. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
11. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
12. นางฤดี เพชรมณี
13. นางสาวศุลีพงษ์ ชานาญเนตร
14. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
15. นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
16. นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
17. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
18. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
19. นายธีรพันธ์ คงขันธ์
20. นางจริยา มณีโรจน์
21. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
22. ว่าที่ ร.ต. วโรดม ทิมบารุง
23. นางวาสนา วิเชียร
24. นางมาลี ว่องเกษฎา
25. นางกนกกร พรหมวิเศษ
26. นางอุบล เบญจพงศ์
27. นางเสาวนีย์ ไกรนุกูล
28. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
29. นางประณีต เนตรพุกกณะ
30. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
31. นางสาวรวิสรา สุทธิ
32. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
33. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-1434. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

1. นายถวัลย์ชัย ชีวรัตน์
ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เนียมมุณี
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3. นางสาวกมลลักษณ์ บรูณากุล
กรรมการผู้แทนผูป้ กครอง
4. นายสุวคนธ์ เรืองนุ้ย
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นางสุภาพร บุญจริง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางสาววิจิตรา เอียดสิทธิรักษ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูวินัยธรสมชัย ขนติขโม
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8. พระมหานิรันดร์ สุภปุณโญ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรี ศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
10. นายพยุงศักดิ์ โภคภิรมย์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
11. นางสาวเตือนใจ บัวปลอด
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
12. นางสาวธนพร เชาวนปรีชา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
13. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการและเลขานุการ

 หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
หลักสูตร 3 ปี
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 สาขางานคหกรรมเพือ่ การโรงแรม
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
 สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม(Mini EP)
 สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขางานการท่องเที่ยว
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
 สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ปี รับ
จากผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
 สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
 สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขางานการจัดการทั่วไป
2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ปี รับจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
3.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
3.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
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4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขางานการท่องเที่ยว
4.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเชฟอาหารนานาชาติ
 สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (รับจาก ปวช.)

1. จานวนผู้มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขาแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมพาณิชยกรรม
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานโรงแรม( Mini E.P)
- สาขางานโรงแรม( ทวิภาคี )
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย หญิง

รับไว้ได้
ชาย
หญิง

20

0

12

2

20

160

14

17

45

115

20
40
240

0
4
18

3
20
52

3
3
53

9
28
172

200

3

31

10

190

80

6

20

12

70

40

1

20

3

46

160
480

33
43

17
88

80
105

90
396

80
35
40

0
0
0

0
0
0

7
2
3

80
35
40

40
195

0
0

0
0

6
18

40
195

-19ประเภทวิชา/สาขาวิชา

แผนรับ

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
รวม

ผู้มาสมัคร
ชาย หญิง

รับไว้ได้
ชาย
หญิง

20

3

1

5

13

20

9

2

17

8

80
120
1,035

23
35
96

5
8
148

64
86
262

27
48
811

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนแผนรับและรับไว้ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562

ประเภทวิชา

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

คหกรรม

240

225

93.75

พาณิชยกรรม

480

501

104.37

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

195

213

109.23

ศิลปกรรม

120

134

111.66

-20รวม

1,035

1,073

103.67

ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
(ทวิภาคี)
- สาขาเชฟอาหารนานาชาติ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจัดงานดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
รวมคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

แผนรับ

ผู้มาสมัคร
ชาย หญิง

รับไว้ได้
ชาย
หญิง

10

0

0

0

4

40
40

3
1

2
1

3
2

8
12

20

0

2

12

10

20

0

1

2

5

150

4

6

19

39

160

1

4

12

125

45

0

1

4

38

40

0

7

0

35

80
325

2
3

1
13

42
58

34
232

40

1

4

2

30
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แผนรับ

- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ม.6)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวมศิลปกรรม (ม.6)
ประเภทวิชาคหกรรม (ม.6)
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจั ด การดอกไม้ แ ละงาน
ประดิษฐ์
รวมคหกรรม (ม.6)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ม.6)
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม

30

ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2562

ผู้มาสมัคร
ชาย หญิง
0
2

รับไว้ได้
ชาย
หญิง
2
19

20
90

2
3

0
6

2
6

13
62

20
20

5
5

2
2

5
5

4
4

20
20

4
4

1
1

10
10

4
4

10

0

2

0

2

20

6

1

8

16

20

0

1

0

1

50

6

4

8

19

30
30
685

2
2
27

13
13
45

4
4
110

25
25
385

-22-

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนแผนรับและรับไว้ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562

ประเภทวิชา

แผนรับ

รับไว้

คิดเป็นร้อยละ

บริหารธุรกิจ

325

290

89.23

ศิลปกรรม

40

23

57.05

คหกรรม

200

85

42.05

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

120

97

80.83

685

495

72.26

รวม
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2. จานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

แฟชั่นดีไซน์
1
เสื้อผ้าแฟชั่น
คหกรรมเพื่อการโรงแรม
1
อาหารและโภชนาการ
4
อาหารและโภชนาการ(ม.6)
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
เซฟอาหารนานาชาติ (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไม้และประดิษฐ์
1
รวม
7
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การบัญชี
5
การตลาด
2
การเลขานุการ
1
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
รวม
12
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
1
การออกแบบ
1
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2
รวม
4
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
2
การโรงแรม mini EP
1
การโรงแรม (ทวิภาคี)
1
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ
ภาคี)
การท่องเที่ยว
1
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม
5
รวมทั้งสิ้น
28

22
31
160
12
225

1
1
3
1
6

7
28
104
12
151

1
1
1
3
1
7

1
2
25
80
10
118

2
1
1
1
1
2
8

6
11
24
14
22
8
85

1
1
1
1
1
1
6

2
2
18
12
22
8
64

6
1
4
12
2
2
1
6
34

38
2
86
373
36
36
22
50
643

200
82
49
170
501

5
2
1
4
12

172
55
39
126
392

5
2
2
4
1
14

161
60
41
114
2
378

4
1
1
2
8

137
42
35
76
290

3
1
1
2
7

107
35
32
48
222

22
8
4
2
16
1
53

777
274
129
67
534
2
1,783

18
25
91
134

1
1
2
4

15
16
52
83

1
1
2
4

9
6
45
60

2
2

23
23

2
2

30
30

3
3
10
16

42
47
241
330

87
37
43
-

2
1
1
-

71
20
38
-

2
1
1
-

52
8
21
-

1
1

32
29

1
1

10
27

6
3
3
2
2

210
65
102
42
56

-

-

-

-

-

1

21

1

20

2

41

46
213
1,073

1
5
27

38
167
793

1
5
30

35
116
672

1
4
22

15
97
495

1
4
19

19
76
392

3
2
23
126

119
28
663
3425

ระบบปกติ
คหกรรม
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แผนภูมิจานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
หน่วย : คน

ประเภทวิชา
คหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

ปวช.
512
1,304
512
294
2,622

ปวส.
152
525
179
54
910

รวม
664
1,829
691
348
3,532
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3. จานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระดับและประเภทวิชา
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานเลขานุการ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จานวนผู้เรียน จานวนผู้สาเร็จ
แรกเข้า
การศึกษา
ปีการศึกษา 2559
(10 มิ.ย. 59)

ร้อยละ

12
3

11
3

91.66
100

106

80

75.47

10
31
162

9
21
124

90.00
67.74
76.54

176

157

89.20

55

44

80.00

41

34

82.92

3

1

33.33

117
392

99
335

84.61
85.45

103

87

84.46

29
132

25
112

86.20
84.84
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จานวนผู้เรียน
แรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

11

5

45.45

15

5

33.33

45
71
757
ปีการศึกษา 2560
(10 มิ.ย. 60)

30
40
611

66.66
56.33
80.71

0

0

0

44

37

84.09

6

6

100

8
58

8
51

100
87.93

104

100

96.15

41

38

92.68

28

28

100

60
233

51
217

85.00
93.13

-27หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2562

จานวนผู้เรียน
แรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

55

47

85.45

12
67

12
59

100
88.05

18
18
376
1,133

14
14
341
952

77.77
77.77
90.69
84.02
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แผนภูมิจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

หน่วย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

คหกรรม

124

51

175

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

335

217

552

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

112

59

171

ศิลปกรรม

40

14

54

611

341

952

รวม
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4. จานวนครู ต่อนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562
ครู
ประจา
9

พนักงาน
ราชการ
6

ครู
พิเศษสอน
5

จานวน
นร. นศ.
643

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1:32

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม

28
4
5

2
1
3

9
4
3

1,783
663
330

1:46
1:74
1:30

สามัญสัมพันธ์

13

6

15

3,425

1:101

59

18

36

3,425

1:30

ประเภทวิชา
คหกรรม

รวม

แผนภูมิ อัตราส่วน ครูต่อนักเรียน นักศึกษา
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5. การมีงานทาของนักเรียน นักศึกษา รุน่ ปีการศึกษา 2560 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.

มีงานทา
(ร้อยละ)
36

ศึกษาต่อ
(ร้อยละ)
481

ติดตามไม่ได้
(ร้อยละ)
0

รวม
(ร้อยละ)
517

(6.96)

(93.04)

(0)

(100.00)

คหกรรม

6

89

0

95

(6.32)

(93.68)

(0)

(100.00)

20

274

0

294

(6.80)

(93.20)

(0)

(100.00)

8

82

0

90

(8.89)

(91.11)

(0)

(100.00)

2

36

0

38

(5.26)

(94.74)

(0)

(100.00)

146

109

0

255

(57.25)

(42.75)

(0)

(100.00)

24

11

0

35

(68.57)

(3.85)

(0)

(100.00)

79

79

0

158

(50.00)

(50.00)

(0)

(100.00)

35

15

0

50

(70.00)

(30.00)

(0)

(100.00)

8

4

0

12

(66.67)

(33.33)

(0)

(100.00)

182

590

0

772

(23.58)

(76.42)

(0)

(100.00)

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปวส.
คหกรรม
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
รวม

หน่วย : คน

ที่มา : งานแนะแนวฯ 25 มิถุนายน 2562
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แผนภูมิการมีงานทาของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภายใน 1 ปี)
ระดับ ปวช.
หน่วย : คน

ระดับ ปวส.

หน่วย : คน

1

1. จานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภทบุคลากร
แผนภูมิจานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภทบุคลากร

หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร

อัตรากาลัง
ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

1

4

5

ข้าราชการครู

10

49

59

บุคลากรทางการศึกษา

0

2

2

พนักงานราชการ

3

15

18

ครูพิเศษสอน

10

24

34

ลูกจ้างประจา

3

3

6

ลูกจ้างชั่วคราว

5

26

31

32

123

155

รวม

หมายเหตุ
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2. จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภูมิจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

< ป.ตรี

ผู้บริหาร

0

5

0

0

5

ข้าราชการครู

0

31

57

0

88

บุคลากรทางการศึกษา

0

0

1

1

2

พนักงานราชการ

0

7

18

0

25

ครูพิเศษสอน

0

1

38

0

32

ลูกจ้างประจา

0

0

0

6

6

ลูกจ้างชั่วคราว

0

0

13

18

31

รวม

0

44

127

25

196
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3. จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภทวิชา
แผนภูมิจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภทวิชา
หน่วย : คน
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จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
คหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
รวม
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

ครูประจา

พนักงาน
ราชการ
ชาย หญิง

ชาย

หญิง

0

2
5
2
9

1
1

1
4
5

9
8
4
2
23

-

ครูพิเศษสอน

รวม

ชาย

หญิง

3
2
5

1
1
2

2
1
3

3
11
6
21

0

2
2

2
2

3
1
1
2
7

13
9
5
12
39

0

3
1
4

0

1
1

1
1

2
1
3

6
3
9

2
2

1
2
3

1
1

2
2

1
1
2

1
1

3
4
4
11

3
3
10

8
2
10
49

1
1
3

3
2
5
15

5
5
12

10
1
11
25

29
5
34
113
114

59

18

37

หมายเหตุ

-364. จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามวิทยฐานะ

แผนภูมิจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามวิทยฐานะ
หน่วย : คน

0

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการ
1

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
4

ครูวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
0

2

0

4

3

0

พาณิชยกรรม

2

2

12

11

1

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

0

3

0

0

ศิลปกรรม

0

1

1

3

0

สัมพันธ์ธุรกิจ

0

1

0

1

0

สามัญสัมพันธ์

1

2

1

8

0

รวม

6

6

22

30

1

ประเภทวิชา

ครูผู้ช่วย

ครู

ผู้บริหาร

0

คหกรรม
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5. บุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามคุณวุฒิ
 ฝ่ายบริหาร

1. ผู้อานวยการวิทยาลัย

2. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5. รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ค.บ. (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
นางสาววิภา สามสุวรรณ
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
คอ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา)
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
นางจิราวรรณ นวลรอด
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อานวยการชานาญการ
นางสาวจารุวรรณ แดงมา
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผล)
ป.บัณฑิต (การบริหารทางการศึกษา)
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 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. นางสาวศุลีพงษ์ ชานาญเนตร
2. นางดรุณี ส่องสุข
3. นายวิศรุฒ ขจรบุญ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
3. นางมาลี ว่องเกษฎา
4. นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
5. นางสาววารินันทน์ องอาจ
6. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย

7. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
8. นางสาวปรียาภรณ์ จานงค์พันธ์
9. นางสาวฐิตาภัสร์ ภูววิจิตร์ศรี
10. นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
11. นางสาวสุประวี สุขประวิทย์

ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
ครูพิเศษสอน
คศ.บ. (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการ
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครูชานาญการ
ค.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครู
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครูผู้ช่วย
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
พนักงานราชการ (ครู)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ (ครู)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
พนักงานราชการ (ครู)
ศษ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ครูพิเศษสอน
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

-39แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
2. นางสาวจันทิมา สงขาว
3. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
4. นางรังสิมา บุญมีชัย
5. นายธีรพันธ์ คงขันธ์

6. นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แข่งขัน

2. นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
3. นางจีรพรรณ โยธาปาน

4. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
5. นางจริยา มณีโรจน์

ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
พนักงานราชการ (ครู)
คบ. (คหกรรมศาสตร์)
พนักงานราชการ (ครู)
คบ. (คหกรรมศาสตร์)
พนักงานราชการ (ครู)
คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
ป.บัณฑิต.(วิชาชีพครู)
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ครูพิเศษสอน
คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและการภาษีอากร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ. (การบริหารโรงเรียน)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ. (การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ. (คหกรรม)
กจ.ม. (การจัดการ)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-406. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา

7. นางวาสนา วิเชียร
8. นางสาวรวิสรา สุทธิ

9. นางกนกกร พรหมวิเศษ
10. นางสุเกสร ชุมสวัสดิ์
11. นางสาวธนพร พรหมกุล
12. นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
13. นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
2. นางปิยะพร เข็มขาว
3. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ. (การบัญชี)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
บธ.ม. (การบัญชี)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)
ครูชานาญการ
คบ. (ธุรกิจศึกษา)
ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการ
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครู
บธ.บ. (การบัญชี)
ครูพิเศษสอน
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ป.บัณทิต (การบัญชีและภาษีอากร)
ธบ.บ. (การบัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ธบ.ม. (การบัญชี)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชานาญการพิเศษ
บธ.บ. (การจัดการสานักงาน)
รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ. (เลขานุการ)
บธ.บ. (การจัดการการทั่วไป)

-414. นางอรทัย เมืองแมน
5. นางศรีไพร ภาราทอง
6. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
7. นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
8. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
9. นางสาวอุไรวรรณ ชานาญกิจ
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
2. นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์
3. นางสาววัชรีย์ บุญกล่า
4. นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
5. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายกาชัย ณ พัทลุง

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครูชานาญการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ครูผู้ช่วย
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าแผนก
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูเชียวชาญการพิเศษ
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการ)
ครู
บธ.บ. (การตลาด)
คอ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

-422. นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
5. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
6. นายธีราวุธ ทองปากพนัง
7. นางอรอนงค์ แซ่ลมิ่
8. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
9. นางสาวกมลนภัช กระมล
10. นายกฤษฎา อานาจเจริญ
11. นางสาววันวิสา พืชผล
12. นายเมธาสิทธ์ พลวัชรินทร์
แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
2. นางวราภรณ์ เยาว์แสง

ครูชานาญการ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ครูชานาญการ
ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการ
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครู
ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
พนักงานราชการ (ครู)
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
พนักงานราชการ (ครู)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูพิเศษสอน
วท.บ. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต)
ครูพิเศษสอน
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
คบ. (ธุรกิจโรงแรม)
บธ.ม. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ครูชานาญการ
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

-433. นางสาวจันตนา ศฤงคาร
4. นางณัฎฐ์ลิชา ปานเมือง
5. นายทศพร ชูราศรี
6. นางสาวรังศิมา นุ่มคง
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1. นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

2. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
3. นางสาวสาริษา โรยทองคา

แผนกวิชาออกแบบ
1. นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
3. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
4. นายธงชัย ขวัญเสาว์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวอังคณา พรหมไทย

ครูผู้ช่วย
ศศบ. (อุตสหกรรมการท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ. (การโรงแรม)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ. (อุตสหกรรมท่องเที่ยว)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนก
ศบ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม)
ป.บัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
พนักงานราชการ (ครู)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
ค.ม. (การสอนภาษาอัง กฤษเพื่อ วิชาการและงาน
อาชีพ)
ครู
หัวหน้าแผนก
ศ.ศบ. (ศิลปประยุกต์)
คอ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
พนักงานราชการ (ครู)
วท.บ. (ออกแบบเครื่องเรือน)
พนักงานราชการ (ครู)
ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
ครูพิเศษสอน
ศป.บ. (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ครู
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4. นายวัชรินทร์ สังข์งาม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
3. นางอนิษร เพชรแก้ว
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
1. นางฤดี เพชรมณี
2. นางสาวสุพิชญา รักแดง
3. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
4. นางสุนทรียา ขนายน้อย

5. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร

คบ. (ศิลปกรรม)
พนักงานราชการ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ออกแบบ)
ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน)
ครูพิเศษสอน
ศป.บ. (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
ครูชานาญการพิเศษ
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ครูพิเศษสอน
ศษ.บ. (ทัศนศิลป์ศึกษา)

หัวหน้าแผนก

ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
ศศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครู
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
พนักงานราชการ (ครู)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
พนักงานราชการ (ครู)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูพิเศษสอน
นบ. (นิติศาสตร์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
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2. นางอุบล เบญจพงศ์

3. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า
4. นายสามารถ เนียมมุณี
5. นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
6. นางสมควร ปานโม

7. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

8. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
9. นายเสรี จาเนียร
10. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
11. นางสาววิภาพร ยอดอุดม
12. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
13. นางนริศรา ปทะวานิช

ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ครูชานาญการพิเศษ
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร)
ครูชานาญการพิเศษ
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศษ.ศ. (สังคมศึกษาแขนงมัธยมศึกษา)
ครูชานาญการพิเศษ
วทบ. (คณิตสาสตร์)
พท.บ. (แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
ครูชานาญการพิเศษ
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ครูชานาญการ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ครูชานาญการ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ครู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
ครู
คศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี)
พนักงานราชการ (ครู)
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14. นางสาววรินทร จันทรชิต

15. นายเวสารัช อนุพงศ์
16. นางสาวณัฐการต์ ทิพย์วิเศษ
17. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
18. นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
19. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
20. นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
21. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
22. นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
23. สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
24. นางสาวนวพร เอกจินดา

25. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
26.

26. นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ

27.

27. นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
พนักงานราชการ (ครู)
ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
ค.ม. (การสอนภาษาอัง กฤษเพื่อ วิชาการและงาน
อาชีพ)
พนักงานราชการ (ครู)
กศ.บ. (พลศึกษา)
พนักงานราชการ (ครู)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ. (ปรัชญา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ครูพิเศษสอน
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
ครูพิเศษสอน
วท.บ. (พลศึกษา)
ครูพิเศษสอน
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูพิเศษสอน
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูพิเศษสอน
ศศบ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงาน
อาชีพ)
ครูพิเศษสอน
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)
ครูพิเศษสอน
ค.ม. (สังคมศึกษา)
ครูพิเศษสอน
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
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28. นางสาวปิยะรัตน์ พัฒนเดชากุล

29.

29. Mr.Godfrey James lbarra

29.

30. Mr.Sangay Wangdi

30.

31. Miss.Dou Limei

29.

31. Mr.Edcell Baro Oracion

 บุคลากรทางการศึกษา
1. นางปราณีต เนตรพุกกณะ
2. นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี

ครูพิเศษสอน
คศ.บ. (ภาษาไทย)
ครูต่างชาติ
Bachelor of scierce in Tourism major in
Travel and Tours
ครูต่างชาติ
Bachelor of commerce (Finance)
ครูต่างชาติ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูต่างชาติ
Bachelor in Hotel and Restanrant Services
Technology
บธ.บ. (การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)

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

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

 ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
2. นางกาญจนา ไชยเทพ
3. นางกาญจนา ไชยมุสิก
4. นางรัชนีกร จันทร์เดช
5. นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
6. นางกัลยา อินทสมบัติ
7. นายพัฒน์ธนศักดิ์ ทองคาพสิษฐ์
8. นายสุชาติ ทิมทอง
9. นางบงกช วุฒิจันทร์

คบ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (บัญชี)
ปวส. (การโรงแรมและบริการ)
บท.บ. (วิทยาการจัดการ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-4810. นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
11. นายสิทธิพร คมขา
12. นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกุล
13. นางสาวจันทร์จริ า กลิ้งกลอง
14. นายอนันต์ ปาณี
15. นางสาวจิตติมา นันตมาส
16. นางสาวเมธินี หุ้ยเวชศาสตร์
17. นางสาวปางศุภา เพชรทวน
18. นางสาวระพีพร ปัญสวัสดิ์
19. นางสาวกาญจนา นิลงาม
20. นายอาพล ขนุนนิล
21. นางสาวนภสร ราชธานี
22. นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส
23. นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ์
24. นางสาวผการัตน์ สอนประสม
25. นางสาววรรณวิศา ซัง
26. นางสาวสวลักษณ์ สวัสดิ์แก้ว
27. นางสิริภัสสร วุฒิกรวาที
28. นางสารภี ช่วยทอง
29. นางสาวนฤมล รามกิจ
30. นางสาวปภาดา แสงแก้ว

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (ช่างยนต์)
กศ.บป. (การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มัธยมศึกษา 3
ปวส. (การบัญชี)
ปวส. (การตลาด)
ปวส. (การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การตลาด)
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2562 จาแนกตามรายจ่าย

แผนภูมิงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2562 จาแนกตามรายจ่าย
รายการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

งบประมาณ

เงินอุดหนุน

เงิน บกศ.

รวม

3,939,489.81 2,260,134.00
805,513.00 7,005,136.81
85,258.75 2,866,822.00
3,971,623.00 6,923,703.75
1,025,951.07
340,245.00
2,201,985.95 3,568,182.02
1,988,451.33
597,955.00
852,475.74 3,438,882.07
2,140,835.93
192,600.00
342,259.48 2,675,695.41
1,462,440.00
392,000.00
2,782,832.30 4,637,272.30
498,000.00
498,000.00
2,995,080.30
2,995,080.30
13,637,507.19 6,649,756.00 11,454,689.47 31,741,952.66

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ 31 กรกฎาคม 2562

ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานบัญชี
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูล
ฝ่ายวิชาการ
แผนกบัญชี
แผนกออกแบบ
แผนกบัญชี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเลขานุการ
แผนกออกแบบ
แผนกออกแบบ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกคอมพิวเตอร์

รายการครุภัณฑ์

จานวน

ประเภทเงิน

HP Printer LJM130PN
ไมค์ลอยถือคู่
ชุดรับแขกไม้สกั หลุยล์
เครื่องคอม All in One
เพาเวอร์มิกซ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
โต๊ะสแตนเลส

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6

เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
อุดหนุน

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
เครื่องปริ้น HP Printer LJM130PN
เครื่องปริ้น Printer HP ink
สวิท Cisco 50-50 Port

1
1
1
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.

HP Printer LJM130PN
เครื่องคอม All in One
เครื่องคอม All in One
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
ชุดผ้าม่าน 24 หลา
เครื่องปริ้น Printer L1800
Projector Gygar B30
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
Projector Gygar B30
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One

1
8
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
41

เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
อุดหนุน
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
งปม.
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แผนกเลขานุการ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ตู้เก็บอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ
โปรเจคเตอร์
จอโปรเจคเตอร์ ไฟฟ้า
ปริ้นเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One
อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ
ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โปรเจคเตอร์
จอโปรเจคเตอร์ ไฟฟ้า
ปริ้นเตอร์

ที่มา : งานพัสดุ 11 กรกฎาคม 2562

1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1

ตัว
ตู้
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตู้
เครื่อง
ชุด
เครื่อง

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนน
ตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนน มี
วัดประจาจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจา
จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณซึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนน
ด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็น
พื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหลังของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000 มีพื้นที่ทงั้ หมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา

แผนที่สถานทีต่ ั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ไปท่าเรือเกาะสมุย
วัดไตรธรรมาราม

ไปกรุงเทพฯ

วัดธรรม
บูชา
ถนนตลาดใหม่
ธ.กสิกร
ไทย

ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
ไปศาลากลาง
จังหวัด

ร.พ.ทักษิณ
ทักษิณ

ร.ร.เทพมิตรศึกษา

ไปนครศรีธรรมราช
สามแยกเทพมิตร
วอศ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์นิมิต
ชุมชน ต.ตลาด
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แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
1. ป้อมยาม
3. ลานอเนกประสงค์
5. ศาลาพระพุทธรูป
7. อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร์
9. อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน
11. แฟลตพักครู
13. ห้องน้าชาย
15. อาคารอเนกประสงค์

2. ห้องพยาบาล
4. อาคาร 4 บริหารธุรกิจ
6. อาคาร 6
8. อาคาร 1 คณะวิชาศิลปกรรม
10. อาคาร 2 คณะวิชาบริหารธุรกิจ
12. สนามบาส
14. ห้องน้าหญิง
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 จานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่

อาคาร

จานวน

งบประมาณ

ปีที่ก่อสร้าง

1

อาคาร 1 ศิลปกรรม

1 หลัง

3,026,000.00

2522

2

อาคาร 2 บริหารธุรกิจ

1 หลัง

28,300,000.00

2553

3

อาคาร 3 อานวยการ , สามัญสัมพันธ์

1 หลัง

5,615,000.00

2527

4

อาคาร 4 บริหารธุรกิจ

1 หลัง

8,258,000.00

2532

5

อาคาร 5 คหกรรมศาสตร์

1 หลัง

17,250,090.00

2537

6

ศาลาพระพุทธรูป

1 หลัง

7

อาคารประชาสัมพันธ์

1 หลัง

706,000.00

2555

8

ห้องน้า-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา

1 หลัง

1,181,245.00

2552

9

แฟลตพักอาศัย

15 หน่วย

-

-

10

บ้านพักครูแฝด

6 หน่วย

-

-

11

บ้านพักคนงานภารโรง

7 หน่วย

-

-

12

ศาลาพักผ่อน

1 หลัง

-

-

13

หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4

1 หลัง

3,208,654.68

2552

14

อาคาร 6

1 หลัง

26,240,000.00

2558

15

อาคารอเนกประสงค์

1 หลัง

498,000.00

2562

-

-
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ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ด้านหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

-

อาคาร 1
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
อาคาร 2
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการโรงแรม
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
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-

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

-

ลานเอนกประสงค์
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

อาคาร 5
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานผลิตการค้าผ้า

-

อาคาร 6
แผนกวิชาการตลาด
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
ห้องประชุมครูแผ้ว
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานประกัน)
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ห้องสานักงาน
หมายเลข
101
102
103
1071
107
109
110
112
114
116

สถานที่
ห้องผู้อานวยการ
ห้องประชุมเล็ก
งานธุรการ/งานสารบรรณ
งานการเงิน
งานทะเบียน
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพย์
งานบุคลากร
งานวิชาการ
งานศูนย์ข้อมูล
งานพัสดุ

อาคาร 1
หมายเลข
122
124

สถานที่
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา / งานปกครอง
ห้องพักครูศิลปกรรม

หมายเลข
201
203
205
206
208
209

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

หมายเลข
303
333
308

สถานที่
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (อ.สุภาวดี)
ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (อ.สามารถ)

อาคาร 2

อาคาร 3

-58อาคาร 4
หมายเลข
402
403
405
406

สถานที่
สหการวิทยาลัย
ห้องสมุด
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
ห้องพักครูโลจิสติกส์

อาคาร 5
หมายเลข
504
509

สถานที่
ห้องโสต
ห้องผ้า ชั้นลอย

อาคารทั่วไป
หมายเลข
4
5
911

สถานที่
งานอาคาร
องค์การวิชาชีพ
ป้อมยาม

ชื่อ-ที่อยู่
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)สุราษฎร์ธานี อาเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-5559007
บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จากัด
(มหาชน) สุราษฎร์ธานี เลขที่ 7
หมู่ที่ 8 ตาบลคลองชะอุม่ อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 095-5565606

ตาแหน่ง
พนักงานบัญชีการเงิน

หัวหน้าฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายควบคุม
คุณภาพ
ช่างซ่อมบารุง
พนักงานทดสอบฝ่าย
คุณภาพ
บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จากัด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ตาบลดอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
สัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่างยนต์เรือ
โทรศัพท์ 086-4764825
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการแผนกจัดซือ้ /จัด
จ้าง
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส่ ์ วิศวกรเครื่องกล
จากัด เลขที่ 8/8 หมูที่ 1 ถนน
วิศกรไฟฟ้า
เอเชียหมายเลข 41 ตาบลเขา
หัวหน้าแผนกบริหาร
นิพันธ์ อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ค่าจ้าง
ราษฎร์ธานี
ช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ 077-278500 ต่อ 8331 ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ช่างซ่อมบารุงเครื่องกล
พนักงานทั่วไป (ตาแหน่ง
คนพิการ)
บริษัท พี เอ็ม วี โบรกเกอร์ จากัด พนักงานธุรการ
เลขที่ 530 ถนนตลาดใหม่ ตาบล
ตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-213410
บริษัท บีทาเก้น จากัด เลขที่ 37 หัวหน้าเขตการขาย
หมูที่ 1 ซอยโรมัน ถนนเพชร
เกษม ตาบลท่าข้าม อาเภอสาม

เพศ

อายุ

ชาย/หญิง 22-35

วุฒิการศึกษา ค้าจ้าง
ป.ตรีบัญชี

10,500

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

18
18

ม.3
ม.3

10,000
10,000

ชาย
ชาย/หญิง

20
20

ปวช.ช่างกล
ป.ตรี
วิทยาศาสตร์
ม.6
ม.6
ปวช.-ปวส.
ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี

10,000
10,000

ชาย/หญิง 20
ชาย/หญิง 20
ชาย
18
ชาย/หญิง 35-45
ชาย/หญิง 25-35

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

ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

21
21
21

ป.ตรี เครื่องกล
ป.ตรี ไฟฟ้า
ป.ตรีรัฐศาสตร์

9,600
9,600
9,600

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

21
21
20
21

ปวส.ไฟฟ้า
ปวส.เครื่องกล
ปวส.เครื่องกล
ไม่จากัดวุฒิ

9,600
9,600
9,600
9,600

หญิง

22

ปวช.ปวส.

10,000

ปวส.

10,500

ชาย/หญิง 22-30

-60พราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 03428759-4
บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด เลขที่ 87/138 หมู่ที่
1 ถนนวิภาวดี ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-922281-83
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จากัด เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ถนน
เอเชียหมายเลข 41 ตาบลท่าโรง
ช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-914200

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
จากัด เลขที่ 3/129 ถนนการุณ
ราษฎร์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 061-3871604
บริษัท กรุงเทพบริการการบิน
จากัด ประจาสนามบินสมุย
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
โทรศัพท์ 093-7806230
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด อาคารพี ซี ทาวเวอร์ ชั้น
11 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญ
จนวิถี ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-2301-7056

Sales Engineer

ชาย/หญิง 23-35

ป.ตรี
ด้านวิศวกรรม

15,000

ผู้ช่วยผู้จัดการภาค
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าทีมขาย
หัวหน้าทีม/เจ้าหน้าที่อี
เว้นท์
พนักงานทั่วไป/อีเว้นท์
(รายวัน)
เจ้าหน้าที่ขาย
พนักงารขับรถแคชแวน
Sale assoclatehotel&premium
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
พนักงานประจาร้าน

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

21
21
21
21
21

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี

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

ชาย/หญิง

21

ม.3-ป.ตรี

10,000

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

21
21
21

ม.3-ป.ตรี
ม.3
ม.3

10,000
10,000
10,000

ป.ตรี
ม.3-ป.ตรี

10,950
9,600

ช่างก่อสร้าง
คนสวน
ช่างไฟฟ้า
ช่างประปา

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

20-40
20-40
20-40
20-40

ป.6
ป.6
ปวส.
ปวส.

10,000
10,000
14,000
14,000

พนักงานขายเครดิต
พนักงานขายหน่วยรถเงิน
สด
พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ

ชาย/หญิง 22-35
ชาย
22-35

ป.ตรี
ม.6

12,000
9,800

ป.6

9,600

ชาย/หญิง 22-35
ชาย/หญิง 20-30

ชาย

25-40

-61โรงเรียนกวดวิชาไอ-สมาร์ท เลิร์
นนิ่ง เลขที่ 29/72-73 ตาบล
ตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 080-5195888

บริษัท ธนาชัตเตอร์ส จากัด
เลขที่ 100/16 หมู่ที่ 2 ตาบล
มะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-272713
บริษัท รัตนชัย ยูส ออยส์ จากัด
เลขที่ 148/220 หมู่ที่ 1 ถนนวัด
โพธิ-์ บางใหญ่ ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 063-0803535
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณ
ภูมิ ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-311411

ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูภาษาอังกฤษ
ครูภาษาไทย
ครูสังคมศึกษา
ครูภาษาจีน
ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วยภาษาไทย
ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา
แม่บ้าน
ช่างโลหะ
พนังงานขับรถส่งสินค้า

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

วิศวกรโยธา
โพร์แมน

ชาย/หญิง 25-40
ชาย/หญิง 25-40

ครูสอนภาษาจีน(ครูไทย)
พนักงานธุรการ
ครูแผนกช่างไฟฟ้า
ครูแผนกช่างยนต์
ครูแผนกคอมพิวเตอร์
ครูแผนกการบัญชี
นายม้า
หางม้า
คนเก็บไม้

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

บริษัท ชูศักดิ์พระแสงพาราวู้ด
จากัด เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตาบล
สาคู อาเภอพระแสง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-915058
บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศ พนักงานคอมพิวเตอร์ IT
ไทย) จากัด เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2
ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.6หรือปวช.
ม.6
ไม่จากัดวุฒิ

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
9,500
350/วัน
320/วัน

ป.ตรี
ปวส.

15,000
10,000

18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-45
18-45
18-45

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

10,000
9,600
10,000
10,000
10,000
10,000
320/วัน
320/วัน
320/วัน

22

ป.ตรี

15,000

-62ร้านไอเท็มช็อป (item shop)
เลขที่ 29/72-73 ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 080-5195888
บริษัท บุญปิติ จากัด (โรงแรมเค
พาร์ค) เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 1
ถนนกาญจนวิถี ตาบลบางกุ้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-213700

พนักงานขายเครือ่ งสาอาง

ฝ่ายจัดซือ้
ฝ่ายขาย
ฝ่ายการตลาด
พนักงานห้องอาหาร
แม่บ้าน
คลีนเนอร์
หัวหน้าแม่บ้าน
พนักงานบาร์กาแฟ
พนักงานขนสัมภาระ
ช่างคอนโทรล
กุ๊กครัวจีน
กุ๊กครัวไทย
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
พนักงานแผนกซ่อมบารุง
(มหาชน) สุราษฎร์ธานี เลขที่
พนักงานเบเกอรี่
216 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม ตาบล พนักงานจัดเรียงสินค้า
มะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ อาหารสด
ราษฎร์ธานี
พนักงานจัดเรียงสินค้า
โทรศัพท์ 077-905911
อาหารแห้ง
บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) ช่างไฟฟ้า
จากัด เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ตาบล ช่างกลโรงงาน
ท่าทองใหม่ อาเภอกาญจนดิษฐ์ ช่างซ่อมบารุงทั่วไป
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 061-4130838
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ ผู้จัดการทดลองงาน
1 ถนนกาญจนวิถี ตาบลบางกุ้ง ฝ่ายขาย
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 086-9469221
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
หัวหน้าทีมการตลาด
เซอร์วิส จากัด (มหาชน) เลขที่ ภาคสนาม
79/145 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ
Channel service
ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมือง จังหวัด support office
สุราษฎร์ธานี
Engineering

หญิง

21-30

ม.6

10,000

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

25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
25-35
20
20
20

ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ม.6
ม.6

9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
11,000
10,000
9,800

ชาย/หญิง

20

ม.6

9,700

ชาย
ชาย
ชาย

23-35
25-35
24-40

ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ม.6

9,600
9,600
9,600

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

20
23
23

ปวส.
ปวส.
ม.3

12,000
15,000
10,000

ชาย/หญิง

22

ป.ตรี

15,000

ชาย/หญิง

22

ป.ตรี

15,000

ชาย/หญิง

22

ป.ตรี

22,000

-63-

โฮป เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 142/22 หมู่ที่ 1 ตาบล
มะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 092-9461589
บริษัท วัฒนาพลัส จากัด
เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจน
วิถี ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-213700
บริษัท ทีเอ็มพี วอเตอร์ฮลิ จากัด
เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งกง
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 063-1876159
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรี่ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 25/1 หมู่ 8
ถนนมิตรภาพ ตาบลดอนสัก
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
โทรศัพท์ 091-0351446

พนักงานบริการและการ
ขาย
Direct Sales-SMEs
พนักงาน Past time
ผู้ช่วยช่างเทคนิค
โทรคมนาคม

ชาย/หญิง

เสมียน/ธุรการ

ชาย/หญิง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
พนักงานขนส่ง (ติดรถ)

หัวหน้าแผนกบัญชี
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
Call Center ประจาดอน
สัก
พนักงาน CSR
พนักงานบัญชี
หัวหน้าแผนกผลิต(ไบโอ
ดีเซล)
ช่างยนต์ บนฝั่งสมุย
ช่างยนต์ในเรือ
พนักงานขายสินค้าบนเรือ
พนักงานคลังอะไหล่
ช่างเชื่อม
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
แม่บ้าน
กลาสี
สมุหบ์ ัญชี

22

ป.ตรี

15,000

ป.ตรี
ม.3
ม.3-ปวส.

13,000
350-575
320/วัน

ม.6

10,000

ชาย/หญิง 23-35
ชาย
23

ป.ตรี
ไม่จากัดวุฒิ

9,600
320/วัน

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

28
25
22

ป.ตรีบัญชี
ป.ตรี
ปวส.

20,000
10,000
9,600

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

18
22
25

ม.6
ปวช.
ป.ตรี

9,600
9,600
11,500

ม.3
ม.3/ปวช.
ม.6
ปวช.ช่างยนต์
ปวช.
ม.3

9,600
13,000
9,600
9,600
9,600
14,400

ป.6
ป.6
ป.ตรี

9,600
9,600
20,000

ชาย/หญิง 22
ชาย/หญิง 15
ชาย
18-35

22

ชาย
18
ชาย
18
ชาย/หญิง 18
ชาย
18-30
ชาย
20
ชาย
20
ชาย/หญิง
ชาย
ชาย/หญิง

20
18
28

-64-

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) อาคารไอคอน ช๊อปปิ้ง
เซ็นเตอร์ ชั้น 4 เลขที่ 500/10
ถนนหน้าเมือง ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 093-6935663
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด สุราษฎร์ธานี เลขที่ 86
หมู่ที่ 3 ตาบลวันดประดู่
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-956100

ต้นเรือ
สรัง่ เรือ
นายท้ายเรือ
ต้นกล
รองต้นกล
สรัง่ กล
ช่างไฟฟ้า
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานจัดซื้อสินค้า
อุปโภค บริโภค
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

ผู้จัดการแผนกขาย
พนักงานขาย
พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานขายประจาเกาะ
พะงัน
พนักงานป้องกันการ
สูญเสีย
พนักงานขาย Part-time
พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานแคชเชียร์
ตาแหน่งคนพิการ
บริษัท อะตอมอิเล็กทริก จากัด วิศวกรไฟฟ้า
เลขที่ 63/31-32 หมู่ที่3 ถนนพ่อ ช่างไฟฟ้า
ขุนทะเล ตาบลมะขามเตี้ย
หัวหน้าช่างไฟฟ้า
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
โทรศัพท์0 7740 5405-6
วิศวกรโครงงาน
ประเภทกิจการรับเหมาติดตั้ง
ไฟฟ้าโรงงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

30
25
25
35
25
25
18
18
20

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ม.6
ม.6

20,000
18,000
15,000
20,000
18,000
15,000
10,000
9,600
9,600

ชาย/หญิง 23-35

ป.ตรี

15,000

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
หญิง
ชาย

25
21
21
21

ม.3
ม.3
ม.6
ม.3

18,000
12,000
12,000
12,000

ชาย

21

ป.ตรี

13,000

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

18
18
18
20
25
24
25
24
24

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

400/วัน
400/วัน
400/วัน
12,000
15,000
10,000
15,000
15,000
15,000

ม.6

9,900+

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนีส้ ินทาง ชาย/หญิง 20-40
โทรศัพท์ (collection

-65เลขที่ 141/76 หมู่ที่5 ถนนกาญ
จนวิถี ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 065-1263596
ประเภทกิจการ บริหารหนีส้ ิน
บริษัท เอเอสพี จากัด
เลขที่ 104 หมู่ที่4 ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 089-2241023
ประเภทกิจการ ตัวแทนจาหน่าย
สินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัท เอฟ พลัส จากัด
ศูนย์กระจายสินค้าฟ้าไทย
ตาบลคลองไทร อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 034-981555/0626041146
ประเภทกิจการ รักษาความ
ปลอดภัย
โรงแรมศิลาวดี พูล แอนด์ สปา รี
สอร์ท เลขที่ 208/66 หมู่ที่4
ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 07796 0555
ประเภทกิจการโรงแรม/ทีพ่ ัก

service)
เจ้าหน้าที่ภาคนาม

ชาย/หญิง 20-40

ไม่จากัดวุฒิ

9,900+

พนักงานขายหน่วยรถ

ชาย

25

ม.3

10,000+

พนักงานชายเงินสด
พนักงานขับรถขาย (6ล้อ)

ชาย
ชาย

22-40
22-40

ม.6
ม.3

10,00013,000
10,00013,000

-Guest relation officer
-Nigh manager/Duty
manager
-Guest service Agent
supervisor
-Guest service agent
-Bell man&drive
-Restaurant supervisor
-Restaurant captain
-Walter/waltress
-Room
Attendent/room boy
-Laundry
attendant/laundry
driver
-Water supply
techniclan
-General techniclan

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

20
20

ม.3
ปวส.

9,600
10,00

ชาย/หญิง

20

ปวส.

10,000

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

20
20
20
20
20
20

ม.3
ม.3
ปวส.
ม.3
ม.3
ม.3

9,600
9,600
10,000
9,600
9,600
9,600

ชาย/หญิง

20

ม.3

9,600

ชาย/หญิง

20

ปวส.

9,600

ชาย

20

ปวส.

9,600
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บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จากัด
เลขที่ 73/6-7 หมู่ที่ 2 ถนน
จุลจอมเกล้า ตาบลพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7731 9713 ต่อ 103
ประเภทกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
โรงแรมบ้านห้องทราย
เลขที่84 หมูท่ ี่5 ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
โทรศัพท์ 0 7791 3750 /
07791 3792 ต่อ 781-719,727
ประเภทกิจการโรงแรม/ทีพ่ ัก

Spa therapist
นักวิชาการเลี้ยงกุ้ง
ช่างไฟฟ้า
คนงานเลี้ยงกุ้ง
นักศึกษาฝึกงาน

-Guest relstions officer
-Commls ll (hot
kitchen)
-F&B attendant
-Room mald
-Room boy
-Laundry attendant
-Spa theraplst
-Spa cleaner
-ตาแหน่งงานคนพิการ
-พนักงานขับรถส่งเอกสาร
ประจาสานักงาน
กรุงเทพมหานคร
-Dally worker
บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จากัด พนักงานขาย(ใช้มอเตอร์
เลขที่ 31/327 หมู่2 ตาบลบางกุง้ ไซด์) เขตอาเภอเมืองและ
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างอาเภอของจังหวัดสุ
โทรศัพท์ 0 8127 1266 2
ราษฎร์ธานี
ประเภทกิจการ จาหน่ายสินค้า
อุปโภค P&G
บริษัท ไทยลอตเต้ จากัด เลขที่ พนักงานขาย
250/83 หมู่ที่1 ถนนวัดโพธิ์-บาง ประจาจังหวัดสุราษฎร์
ใหญ่ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอ
ธานี
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 086-3320074
ประเภทกิจการผลิตและจาหน่าย
หมากฝรัง่

ชาย/หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย/หญิง

20
22
22
22
22

ม.3
ป.ตรี
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ป.ตรี

9,600
15,000
14,000
320/วัน
320/วัน

ม.3
ม.3

9,600
9,600

21-35
21-35
21-35
21-35
21-35
21-35
21-35
21-35

ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600

ชาย/หญิง 21-35
ชาย/หญิง 23

ไม่จากัดวุฒิ
ม.3

9,600
16,000

ม.3

17,000

ชาย/หญิง 21-35
ชาย/หญิง 21-35
หญิง
ชาย/หญิง
ชาย
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

ชาย/หญิง

20
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1. สถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการเรียนการสอน ประจาปีก ารศึกษา 2562
จาแนกตามหน่วยงานทั้งหมด 345 แห่ง ได้แก่
แผนภูมิสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2562

หน่วยงานราชการ :
กองกากับการ 6 กองบังคับการตารวจน้า
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มณฑลทหารบกที่ 45
ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตารวจภูธรพุนพิน
สถานีตารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สานักงาน
ปลัด)
ที่ว่าการอาเภอพุนพิน
สานักงานอัยการภาค 8
งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
ศาลจังหวัดไชยา
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
งานสหการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเวียงสระ
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี
สานักประชาสัมพันธ์เขต 5

-68สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สานักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
สานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
สานักงานประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
เทศบาลเมืองนาสาร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอาเภอคีรีรัฐนิคม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์การเกษตรอาเภอบ้านตาขุน
สานักงานที่ดินอาเภอคีรีรัฐนิคม
องค์การบริหารส่วนตาบลลีเล็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองฉนวน
สานักงานสรรพากรพื้นที่อาเภอถ้าพรรณรา
อุทยานใต้ร่มเย็น
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลกรูด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตารวจภูธรคีรีรัฐนิคม
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
องค์การบริหารส่วนตาบลชลคราม
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

งานแนะแนว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่ว่าการอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตารวจภูธรขุนทะเล
ที่ว่าการอาเภอดอนสัก
ศูนย์อนามัยวัดโพธิ์
เทศบาลท่าทองใหม่
งานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สานักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
สถานีตารวจภูธรวิภาวดี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง
ศาลจังหวัดหลังสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
เทศบาลตาบลบ้านใต้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอกาญจนดิษฐ์
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46
กองบิน 7
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาสาร
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาสาร
สานักงานเทศบาลตาบลท่าฉาง
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาสาร
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระนอง
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาสาร
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

รัฐวิสาหกิจ :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อาเภอไชยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อาเภอสิชล
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอกาญจนดิษฐ์

ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์
ธานี
ที่ทาการไปรษณีย์ขุนทะเล
ที่ทาการไปรษณีย์ดอนสัก
ที่ทาการไปรษณีย์ปากแพรก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภา สาขาอาเภอไชยา

-69ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคีรีรัฐนิคม
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาเดิม
ที่ทาการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนดิษฐ์
ที่ทาการไปรษณีย์บ้านส้อง
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
ที่ทาการไปรษณีย์พระแสง
ที่ทาการไปรษณีย์บ้านนาเดิม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสระ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเคียนซา
ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ์
ธนาคารออมสิน สาขาไชยา
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาพนม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ จากัด

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร
สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
วิภาวดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พุนพิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขนอม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพุนพิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อาเภอถ้าพรรณนา
ที่ทาการไปรษณีบ้านนาสาร
การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาพระแสง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ
ธนาคารออมสิน สาขาพนม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
กรูด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ท่าฉาง
ธนาคารออมสิน สาขาเคียนซา
ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
บางสวรรค์
สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุ
ราษฎร์ธานี

บริษทั ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจากัด :
บริษัท โตโยต้า จากัด สาขาท่าทองใหม่
แฟมิลี่มาร์ท สาขาชนเกษม 21
บริษัท พุฒิธรรมการบัญชีและภาษีอากร จากัด
บริษัท กสท.โทรคมนาคม (มหาชน)
แฟมิลี่มาร์ท สาขาพุนพิน
บริษัท รัชกิจการบัญชี จากัด
บริษัท ก.ชัยแสง ดี. ซี. จากัด
มิสเตอร์โดนัท โคลีเซี่ยมสุราษฎร์ธานี
มิสเตอร์โดนัท บิ๊กซีสุราษฎร์ธานี
ร้านวิสุทธิ์ศิลป์

บริษัท 981 ออดิต จากัด
สานักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร กิจจา เพชร
พงศ์พันธุ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด
ร้านสี่แยกท่าทองการครัว
หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ สุราษฎร์ธานี
KFC สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี
เซเว่นนาสาร
ศูนย์จาหน่ายนมหนองโพ นมออลซีชั่น สุราษฎร์ธานี
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
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เต้นท์น้องหนึ่งเวียงสระ
หจก.ชูตเวิลด์ เอเจนซี่
บริษัท เอส เอช อี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท คิงส์เอนเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วังใต้ จากัด
บริษัท สสุ จากัด
บริษัทบรรจงทรัพย์สุราษฎร์ธานี จากัด
ร้าน 47 ไวนิล & สติ๊กเกอร์
ร้านกรีนคอมพริ้นติ้ง
ร้าน เจ.จอห์น โฆษณา
ร้านกาปั่น
ร้านดอกไม้วันดีดี
ร้านแสงทองกราฟฟิก
หจก.เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จากัด
ร้าน พี เจ กราฟฟิก (PJ Graphic)
ร้าน วิศวศิลป์
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอร์เรช จากัด
บ้านดอกธูป หัตถศิลป์
สานักงานอุดมการณ์บัญชี
ร้าน ช.เจริญโฆษณา สุราษฎร์ธานี
หจก. ดีพี สุราษฎร์การบัญชี
ร้านพีซีวินช็อป (PC Win shop)
อ. กบ เวดดิ้ง สตูดิโอ
ห้องหุ้นส่วนจากัด พี เอส กราฟิก กรุ๊ป
Café teria Suratthani
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด สาขาที่ 00086
ร้านรักดอกไม้
บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
ร้าน Kento เคนโตะชูชิทะเลใต้
ร้านอาหารบ้านน้า
งานศิลป์ Art work
ปริกเพชร แสงโสภิต Epic studio creative&designs
บริษัท กรีนกลอรี่ จาจัด
หจก.เอทีเซ็นเตอร์
โกทัศน์ งานป้าย
บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
โกเบียร์ดีไซน์

สานักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร กิจจา เพชร
พงศ์พันธุ์
บริษัท เดอะกราวด์ กรุ๊ป จากัด
ร้านตุ๊กตา ไจแอนท์
บริษัท 981 ออดิต จากัด
บริษัท ทรีพลัสดิ๊งค์ จากัด
บริษัท มิตรแท้สุราษฎร์ ยานยนต์ จากัด
บริษัทเอ็มเพ็ดอินเตอร์ ซิสเต็ม จากัด
ปลาวาฬทราย สตูดิโอ
ร้าน pizza company เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ร้าน แก้วการดอกไม้
ร้าน พีเจ กราฟฟิก
ร้านเกรสแอนด์กรอยเวดดิ้ง
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529
บจก.สุราษฎร์ผาทอง
ร้านพิมพ์ฟลาวเวอร์
ร้าน โจ้ไวนิล & สติ้กเกอร์
ร้าน Mc ไวนิล
ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม
ICE TELCOM
สานักงานปิยะพรการบัญชีไฮเทค
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
บริษัท แอดไวซ์ บ้านนาสาร จากัด
มาริสาการบัญชีและคอมพิวเตอร์
บริษัท โตโยต้าตาปี จากัด
ร้านท็อปเครื่องเขียน
เอ.พี. พริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิค
ฟอร์ม การบัญชี
ร้าน ภระตะศิลปิน @เวดดิ้งสตูดิโอ
บริษัท เอส เอส เค โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด
Epic Studio Creative
หจก.สุพจน์ การพิมพ์
บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาโฉลกรัฐ
10734
ร้านนกแลศิลป์
หอศิลป์บันบาน
บริษัท เมกาเคมอส จากัด
ร้านเฟิร์สคัลเลอร์แลป 2003
หจก.เพชรสุวรรณ ออยส์
ร้าน อ.วิวัฒน์ศิลป์
The Grounds Café & Hang Out
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บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จากัด
แอ็ดวานซ์ ไอที
สานักงาน คทา การบัญชี
สานักงาน เอส ทู การบัญชี
ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
บริษัท ซี อีเกิ้ล ทัวร์ (SEA EAGLE TOUR)
ร้านเจ้าคุณ Chaokhun print & Design
สานักพิมพ์อักษรสยาม
ร้าน พี เจ กราฟฟิก (PJ Graphic)
ร้าน Flower Love
AD Group
The Royal Design
บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จากัด
บริษัท ดีไซน์ คิท จากัด

สิริสินกรุ๊ป
บริษัท โคโคแทมส์ เอ็กซ์ เพปปิน่า จากัด
โฟกัสฟาวเวอร์ อิเลคโทรนิคส์
บริษัทยูนิวเวอร์แซล เอ็กเพลสทรานสปอร์ต จากัด
SLRT Limited
บริษัทจาระวีทัวร์ จากัด
ร้าน ทีพี ซีร็อค
ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา
ร้าน โจ้ ไวนิล & สติ้กเกอร์
ร้านอักษรศิลป์
ร้าน ช.เจริญโฆษณา สุราษฎร์ธานี
ร้านเกียรติพรรณดอกไม้
อาร์ตโปรดักชั่น
แมชไอเดีย

โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท :
โรงแรม บรรจงบุรี
โรงแรมซันวิง บางเทา บีช
โรงแรม เคพาร์ค
โรงแรม Prana Resort Nandana
โรงแรมโฮเทลมิวส์
The Beach Heights Resort
The samui beach
The coffee club banana walk
โรงแรม Ashlee Hub Hotel Patong
โรงแรม อนันตรา ลาวาน่า สมุย รีสอร์ท
อัปสรา บีฟร้อนท์ รีสาร์ท แอนด์ วิลล่า
โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัลด์
ซามูจาน่า วิลล่า เกาะสมุย
ราไวย์ ปาร์ม บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
ซามูจาน่า วิลล่า เกาะสมุย
Splash Beach Resort
โรงแรมเลอคอรัล ไฮเวย์ บียอน ภูเก็ต
แพภูตะวัน
โรงแรมอาวา รีสอร์ท แอน สปา

โรงแรม Bay Water Resort Samui
โรงแรมชูการ์ปาล์มแกรนด์ ฮิลไซด์
โรงแรม เดอะสราญ
โรงแรม มาร์ลิน
โรงแรมมายเพลสสุราษฎร์ธานี
ละไม โคโคนัท บีช รีสอร์ท
โรงแรม เพชรพะงัน
โรงแรม บุรี รสา วิลเลจ สมุย
Naina resort & spa
Samui Bayview Resort & spa
แม่หาดเบย์รีสอร์ท
สายชล แกรนด์วิว
โรงแรม อันดาคีรา (Andakira)
Paripas Patong Resort
โรงแรมชบาสมุยรีสอร์ท
จันทรมาส รีสอร์ท
Ku Pu LuPu Phangan Beach Villas
Woraburi Phuket Resort &l Spa
โรงแรมกะรนเวล รีสอร์ท ภูเก็ต

-72โรงแรมซันวิง บางเทา บีช
เมลาตี บีช รีสอร์ท แอน สปา
เขาสก มอนิ่ง มิสท์ รีสอร์ท
โรงแรม Bay Water Resort Samui
Aonang Travel and Tour Co.,Ltd.
Dimond Cave Resort Railay
ร็อค แอนด์ ทรีเฮ้าส์ รีสอร์ท
Phi Phi Cruiser บริษัทภูเก็ตนิสิเนสกรุ๊ป จากัด
The Scent Hotel / โรงแรมหอม จากัด
แพภูผาวารี รีสอร์ท
Khao Sok Mountian View 96
โรงแรม โค้ด สมุย
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เกาะสมุย
โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด
โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท (บริษัท สมใจหมาย จากัด )
โรงแรมซันวิง บางเทาบีช
โรงแรม สุขสมบูรณ์ โฮเทล
Lamai Wanta Beach Resort

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30 พฤษภาคม 2562

ไดมอนด์ดลิปรีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ต
แพ 500 ไร่
โรงแรมโรบินสัน คลับ เขาหลัก
โรงแรมเฉวงบลูลากูล
โรงแรม สมุย ลากูน่า รีสอร์ท
ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย
โรงแรม เคพาร์ค
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม มันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน
โรงแรมมานะไทย เกาะสมุย
โรงแรมไบบรารี่
เขาสก กรีน วัลเลย์ รีสอร์ท
โรงแรม อนันตา บ่อผุด รีสอร์ท แอนส์ สปา
โรงแรม Banburee Resort and spa
บริษัทปานวิมาน รีสอร์ท จากัด
Paviliom Samui Villas & Resort
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ข้อมูลผลงาน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล๎อ ม ประเภทบุคคลหญิง ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35
คัดเลือกภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
1. นางสาวกุสุมา นาวาทอง
 รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล๎อม ประเภทคูํหญิง ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก
ภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
1. นางสาวกานดาวดี พุํมอินทร๑
2. นางสาวกุสุมา นาวาทอง
 รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล๎อม ประเภททีมชาย ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก
ภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
1. นายธีรทัศน๑ ศรีโหน
2. นายรัชชานนท๑ เภตราใหญํ
3. นายสิทธิกร ทองอํอน
 รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล๎อม ประเภททีมหญิง ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก
ภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
1. นางสาววันวิสาข๑ ชํวยมิตร
2. นางสาวกุสุมา นาวาทอง
3. นางสาวกานดาวดี พุํมอินทร๑
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากล๎อม ประเภทบุคคลชาย ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35
คัดเลือกภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
1. นายรัชชานนท๑ เภตราใหญํ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากล๎อม ประเภทคูํชาย ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35
คัดเลือกภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
1. นายธีรทัศน๑ ศรีโหน
2. นายรัชชานนท๑ เภตราใหญํ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากล๎อม ประเภททีมผสม ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่
35 คัดเลือกภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส๑” ระหวํางวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร
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1. นางสาวกานดาวดี พุํมอินทร๑
2. นายธีรทัศน๑ ศรีโหน
3. นายสิทธิกร ทองอํอน
ผู๎ฝึกสอนกีฬาหมากล๎อม
1. นางวาสนา วิเชียร
 รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล๎อม ประเภทคูํหญิง การแขํงขันหมากล๎อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 17 (V-GO XVII)
ณ วิทยาลัยเทคนิคนําน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวกุสุมา นาวาทอง
2. นางสาวกานดาวดี พุํมอินทร๑
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล๎อม ประเภทคูํผสม การแขํงขันหมากล๎อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 17
(V-GO XVII) ณ วิทยาลัยเทคนิคนําน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาววันวิสาข๑ ชํวยมิตร
2. นายณัฐพงศ๑ ปิยะกาญจน๑
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “การแขํงขันตอบปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมืองและประวัติศาสตร๑ชาติไทย”
การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวบุษยพรรณ แซํเฮํง
2. นางสาวนริศรา ภูมิไชยา
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวศิริรัตน๑ เลิศสนเมธากุล
2. นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “การประกวดสุนทรพจน๑ภาษาจีนกลาง” การประชุมวิชาการองค๑การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑
ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายธรรณวรรฒ ลอยใหมํ
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวณัฐกานต๑ ทิพย๑วิเศษ
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑ในงานบัญชี ระดับ ปวช.” การประชุมวิชาการ
องค๑ก ารนัก วิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทั กษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวกัญญาวีร๑ ประเสริฐพงศ๑
2. นางสาวอาภัสรา แก๎วแกํนคูณ
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3. นายวราพจน๑ นิลอนันต๑
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวธนพร พรหมกุล
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.” การประชุม
วิชาการองค๑ก ารนักวิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพ และทั กษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวสุทธิจิตตรา รูปงาม
2. นางสาวสุภาพร สมศักดิ์
3. นางสาวณัฐพร มณีอินทร๑
ครูผู๎ควบคุม
1. นางวาสนา วิเชียร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขัน “ทักษะพิมพ๑ไทยและพิมพ๑อังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร๑” การประชุม
วิชาการองค๑ก ารนักวิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพ และทั กษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายตะวัน จงไกรจักร
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการนาเสนอขายสินค๎า The Marketing Challenge” การ
ประชุมวิชาการองค๑การนัก วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาววริศรา เดชดารา
2. นางสาวณัตญา ดาสนิท
3. นางสาวเวณิกา ใจตึง
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการขายสินค๎าออนไลน๑” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่
5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายเบญจพล วัตถุ
2. นายวรวิทย๑ อ๐องสกุล
ครูผู๎ควบคุม
1. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน๑
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 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender” การประชุม
วิชาการองค๑ก ารนักวิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพ และทั กษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายพีรพล เกษมสุข
ครูผู๎ควบคุม
1. นายทศพร ชูราศรี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขัน “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender” การ
ประชุมวิชาการองค๑การนัก วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายอรรถชัย จิ้วโฉว
ครูผู๎ควบคุม
1. นายทศพร ชูราศรี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขัน “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.” การ
ประชุมวิชาการองค๑การนัก วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวพิมพ๑พสิ ุทธิ์ นาคเมือง
2. นางสาวนภัสสร ณ นคร
3. นางสาวณัฐชา อัคนี
ครูผู๎ควบคุม
1. นางวราภรณ๑ เยาว๑แสง
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวช.” การ
ประชุมวิชาการองค๑การนัก วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นาวสาวอทิตยา บัวชุํม
2. นายนทวัฒน๑ ศิริ
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโครต
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการออกแบบ 2D เอนิเมชั่น อเมซิง่ เที่ยวไทยสไตล๑อาชีวะ” การ
ประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวลวณากร บาเพ็ญธรรม
2. นางสาวกัณยารัตน๑ คงมาก
3. นายสุกฤษฎิ์ นิลวดี
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ครูผู๎ควบคุม
1. นายวัชรินทร๑ สังข๑งาม
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการออกแบบ 3D เอนิเมชั่น อาชีวะ INTRO” การประชุมวิชาการ
องค๑ก ารนัก วิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทั กษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน ระดับจั งหวัด
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายจตุพร แก๎วเกลี้ยง
2. นายพิริยะ สัจมั่น
ครูผู๎ควบคุม
1. นายวัชรินทร๑ สังข๑งาม
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการวาดภาพสีน้าหุํนนิ่ง ระดับ ปวช.” การประชุมวิชาการองค๑การ
นัก วิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทั ก ษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน ระดับจัง หวัด จังหวัด
สุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวอริสา แก๎วทองดี
ครูผู๎ควบคุม
1. นายพฤติพงษ๑ วงศ๑วรรณา
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะประติมากรรม” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปี
การศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายภาคิไนย ใจสวําง
ครูผู๎ควบคุม
1. นายธนาวุฒิ กล๎าเวช
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการออกแบบตกแตํงหัวข๎อ (Food Truck Thai Culture&Food
Festival)” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561
1. นางสาวเกสิณี นิลสถิตย๑
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน๑ทองสุข
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบโปสเตอร๑หัวข๎อ(เทิดไท๎องค๑
ราชันย๑ รัชกาลที่ 10) ระดับ ปวส.” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํง ขันทั ก ษะวิชาชีพ และทั ก ษะพื้ นฐาน ระดับ จัง หวัด จัง หวัดสุร าษฎร๑ธานี ครั้ง ที่ 5 ปีก ารศึก ษา 2561
ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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1. นางสาวสิโรรัตน๑ ศรียาภัย
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวจันทิมา ชํวยพิทักษ๑
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการจัดดอกไม๎ไทย” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่
5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวอภัสรา พลศรี
2. นางสาววิชญาพร ทองด๎วง
3. นางสาวกานต๑กนก ศรเกลี้ยง
4. นางสาวปิยาภรณ๑ ขนุนนิล
ครูผู๎ควบคุม
1. นางสาวสุนิษา แพรกเมือง
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการประยุกต๑ดอกไม๎เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล” การประชุม
วิชาการองค๑ก ารนักวิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพ และทั กษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายกิตติเดช ชัยเดช
2. นายอภิสิทธิ์ นุํมวงษ๑โต
ครูผู๎ควบคุม
1. นายธีรพันธ๑ คงขันธ๑
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกายระดับ ปวช.” การประชุม
วิชาการองค๑ก ารนักวิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทัก ษะวิชาชีพ และทั กษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายธัญชนิต จิตราภิรมย๑
2. นางสาวอรัญญา รอดกาเหนิด
ครูผู๎ควบคุม
1. นางดรุณี สํองสุข
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน “การประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํงหญิง ” การประชุมวิชาการ
องค๑ก ารนัก วิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทั กษะวิชาชีพ และทัก ษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวชนินาถ ศีริยงค๑
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน “ร๎องเพลงสากลหญิง” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งที่
5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นางสาวกวินทรา ตรีรัตนชาติ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน “ร๎องเพลงไทยสากลชาย” การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1. นายรัชชานนท๑ ชื่อตา
 โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ๎วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี NANMEE fine arts award ครั้งที่ 13 หัวข๎อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี ได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน๑ อาร๑ต อะวอร๑ด ณ วันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได๎รับรางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
1. นางสาวสุจิตา คงเวช
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันทักษะทางด๎านการบัญชี ครั้งที่ 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1. นางสาวณัฐพร มณีอินทร๑
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันทักษะทางด๎านการบัญชี ครั้งที่ 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1. นางสาวเทพธิดา ศรีขวาน
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขันทักษะทางด๎านการบัญชี ครั้งที่ 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1.นางสาวสุมณฑา พุดอินทร๑
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขํงขันการสลักน้าแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจาปี 2562 "The
11th Internation Collegiate Snow Sculpture Contest 2019" ระหวํางวันที่ 4 - 6 มกราคม 2562 ณ
เมืองฮาร๑บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. นายวรายุ บุตรทอง ปวช.3 วิจิตรศิลป์
2. นายอธิป กลํอมทอง ปวช.2 วิจิตรศิลป์
3. นางสาวอริสา แก๎วทองดี ปวช.2 วิจิตรศิลป์
4. นายภาคิไนย ใจสวําง ปวช.2 วิจิตรศิลป์
ผู๎ฝึกซ๎อมและควบคุมทีม
1. นายพฤติพงษ๑ วงศ๑วรรณา

80

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นางสาวน้าฝน พุทธเคน
2.นางสาวธันวมาศ มีสาคร
3.นางสาวสุมณฑา พุดอินทร๑
4.นางสาวปนัดดา โต๏ะหลี
5.นางสาวสุภัตตา รื่นเริงดี
ผู๎ฝึกสอน
1.นางสาวสุพิชญา รักแดง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทการประกอบอาหารไทยชุด
พร๎อมจาหนําย (Thai Set) งานประชุม วิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นางสาวกันติชา จันทร๑เลื่อน
2.นายปิยะรัตน๑ อินทร๑ทิม
ผู๎ฝึกสอน
1.นางชนันณัตต๑ สมิงชัย
 รางวัล รองชนะเลิศอั นดับ 1 ทัก ษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิ จสูํมาตรฐานสากล
ประเภทอาหารมื้อค่าแบบตะวันตก (Western Set Dinner) งานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นางสาวศิรริ ัตน๑ ถึงเจริญ
2.นางสาวศุภกิจ ภักดี
3.นายธีรศักดิ์ มากสอน
ผู๎ฝึกสอน
1.นายญาณวัฒน๑ แก๎งสองดวง
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต๑ดอกไม๎เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล งานประชุมวิชาการองค๑การ
นักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นายอภิสิทธิ์ นุํมวงษ๑โต
2.นายกิตติเดช ชัยเดช
ผู๎ฝึกสอน
1.นายธีรพันธ๑ คงขันธ๑
2.นางสาวจันทิมา สงขาว
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 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่ง เที่ยวไทย สไตล๑อาชีวะ” งานประชุม
วิชาการองค๑ก ารนัก วิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ
จังหวัดสตูล
1.นายสุกฤษฎิ์ นลวดี
2.นางสาวกัญญารัตน๑ คงมาก
3.นางสาวชุติมา มะโน (สารอง)
ผู๎ฝึกสอน
1.นายวัชรินทร๑ สังข๑งาม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น “อาชีว INTOR” งานประชุมวิชาการ
องค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นายพิริยะ สัจมั่น
2.นายจตุพร แก๎วเกลี้ยง
ผู๎ฝึกสอน
1.นายวัชรินทร๑ สังข๑งาม
 รางวัลรองชนะเลิศอั นดับ 2 ทักษะการวาดภาพสีน้าหุํนนิ่ง งานประชุม วิชาการองค๑การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นางสาวอริสา แก๎วทองดี
ผู๎ฝึกสอน
1.นายพฤติพงษ๑ วงศ๑วรรณา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตกแตํง หัวข๎อ “Food Truck in Thai Culture & Food
Festival” งานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปี
การศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นางสาวเกสิณี นิลสถิต
ผู๎ฝึกสอน
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน๑ทองสุข
 รางวับรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน๑ภาษาจีนกลาง งานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล
1.นายธรรณวรรฒ ลอยใหมํ
ผู๎ฝึกสอน
1.นางสาวณัฐกานต๑ ทิพย๑วิเศษ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ระบบจัดการข๎อมูลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
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พื้นฐาน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี วันที่ 30 พฤศจิกายน
2561
1.นายกิติพงศ๑ พรหมเจียม
2.นายภูวเนตร โปดา
3.นายสันสกฤต สุภาวินิต
4.นางสาวเรณุกา หัสภาคย๑
5.นางสาวนลิน อินทอาษา
6.นายเมธานุสรณ๑ สุทธิรัตน๑
7.นายปัณณวิชญ๑ คงเติม
8.นายรัชชานนท๑ ชูเกียรติเถกิง
อาจาร๑ยทีป่ รึกษา
1.นางอรอนงค๑ แซํลิ่ม
2.นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน๑
3.นางชนานิศ มีพฤกษ๑
4.นางสาวกมลนภัช กระมล
5.นางสาววันวิสา พืชผล
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึ ก ษาจังหวัด
สุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “โปรแกรมเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวรํวมกับ
เทคโนโลยีเ สมื อ นจริง ส าหรับ ผู๎ปุ วยที่ มี ภาวะอัม พฤกษ๑ท างแขน เกมตะลุยมหาสมบัติ The Land of
Treasure” ระหวํางวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวภาวินี กุลฉัตรานนท๑
2.นางสาวอรวรรณ ประสานทอง
3.นางสาวภัคจิรา แก๎วแสงสด
4.นายสุรชาติ ขุนเพ็ชร๑
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
2.นางชนัญญา สุวรรณวงศ๑
3.นายวัชรินทร๑ สังข๑งาม
4.นางสาววรินทร จันทรชิต
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “แทํงถํานวาดภาพจากไม๎พญาสัตบรรณ” ระหวํางวันที่
28 - 30 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวภาฝัน อุํนพิชัย
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2.นางสาวพรพรรณ ซ๎ายบรรณ
3.นางสาวขนิษฐา แทํงศิลา
4.นายณัชพล มาลารัตน๑
5.นายวิชญพงศ๑ วันเครือ
อาจาร๑ยทีป่ รึกษา
1.นายสามารถ เนียมมุณี
2.นายสมจิต แขํงขัน
3.นายพฤติพงษ๑ วงศ๑วรรณา
4.นางชนัญญา สุวรรณวงศ๑
5.วําที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
 รางวัลรองชนะเลิศอั นดับ 5 ระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่ง ประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ลูกประคบสมุนไพร” ระหวํางวันที่ 28 - 30
เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวนุชวรา กลํอมทอง
2.นางสาวปิ่นชนก สังขโชติ
3.นางสาวปนิตา คงจูด
4.นางสาวศศิธร นัทธิวัฒน๑
5.นางสาวประภัสสร วงศ๑วิเชียร
6.นางปิ่นนภา พรมทอง
7.นางสาวศิริวรรณ นัทธิวัฒน๑
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นางสาววรรณภา นิลวรรณ
2.นางจิตตรา วงศ๑วรานุรักษ๑
3.นางศรีไพร ภาราทอง
4.นายสามารถ เนียมมุณี
5.วําที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
 รางวัลรองชนะเลิศอั นดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่ง ประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ผลิตภัณฑ๑ ผงสีจากธรรมชาติ (Natural
Colors Powder)” ระหวํางวันที่ 28 - 30 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัด
สุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวกนกพร อินทร๑เนื่อง
2.นางสาววราเพชร เข็มเพชร
3.นางสาวจันธิมา แจ๎งลา
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4.นางสาวชาลิสา ภารา
5.นางสาววิชญาพร ไขํเอ็ม
6.นางสาวกนกอร พัฒศรีเรือง
7.นางสาวพัทธนันท๑ อินทรรัสมี
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก๎ว
2.นางจิตตรา วงศ๑วรานุรักษ๑
3.นางศรีไพร ภาราทอง
4.นายสามารถ เนียมมุณี
5.วําที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ระบบฐานข๎อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต๎ 1” ระหวํ า งวั น ที่ 28 - 30 เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นายวรวิทย๑ อ๐องสกุล
2.นายธนกร พุฒเอี้ยว
3.นายวรัศนันท๑ เซี่ยงฉิน
4.นางสาวแพรวพรรณ เพชรสุวรรณ
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน๑
2.นางอรอนงค๑ แซํลิ่ม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ผลิตภัณฑ๑กระเป๋าลูกปัดมโนราห๑ ” ระหวํางวันที่ 28 30 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวรัตติยากร รัตนพันธุ๑
2.นางสาวศิรินภา สังสนิท
3.นางสาววีรดา กิตติกูลไพศาล
4.นายศิวเวท จินกิ้ม
5.นางสาวธิดารัตน๑ เหมโลหะ
6.นายวรพล คงคล๎าย
7.นางสาวกัญญวรา รําหมาน
8.นางสาวเพชรน้าหนึ่ง ศรีทิพย๑
9.นางสาวธัญจิรา สาระคง
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10.นางสาวรุํงอรุณ โครตะพันธ๑
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นายวิศรุฒ ขจรบุญ
2.นางสาวจันทิมา ชํวยพิทักษ๑
3.นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก๎ว
4.นางสาวปาณิสรา ลังข๑ศรีเพชร
5.นางสาวมัทนิยา สุทธิรักษ๑
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ผลิตภัณฑ๑อัญญาไตร” ระหวํางวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวขวัญเรือน ทองบุญชู
2.นางสาววรรณพา ทองยํอย
3.นางสาวปรียาภรณ๑ ปานดา
4.นางสาวโชติรส วิชัยดิษฐ๑
5.นางสาวรัตนากร เอํงฉ๎วน
6.นางสาวรัชนี สังมัน
7.นางสาวธัญจิรา สาระคง
8.นางสาวเกสิณี นิลสถิต
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
2.รังสิมา บุญมีชัย
3.นางนริศรา ปทะวานิช
4.นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก๎ว
5.นางสาวจันทิมา ชํวยพิทักษ๑

รางวัล รองชนะเลิศอั นดับ 5 การประกวดสิ่ง ประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับ อาชีวศึก ษาจัง หวั ด
สุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน๎าเสาธง 4.0” ระหวํางวันที่ 28 - 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นางสาวสภัตตา รื่นเริงดี
2.นางสาวปิยะภรณ๑ ชํวยนุสนธ๑
3.นางสาวนริศรา ภูมิไชยา
4.นายนราวิชญ๑ วงศ๑อินทร๑
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
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2.นายกฤษฎา อานาจเจริญ
3.วําที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
4.นางสาวกมลทิพย๑ เฮํงศิริ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประจาปีการศึกษา 2561 ผลงาน “Web Application งาน UNEVOC” ระหวํางวันที่ 28
- 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
1.นายเบญจพล วัตถุ
2.นายณัฐกานต๑ ณ พายัพ
3.นางสาวอรพินท๑ วัชระวรากรณ๑
4.นางสาวศศิกานต๑ ทองจันทร๑
5.นางสาวสุมาลี จงไกรจักร
อาจารย๑ทปี่ รึกษา
1.นายกฤษฎา อานาจเจริญ
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง “การแขํงขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ ”การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 2-6 กุมภาพันธ๑ 2562
1.นางสาวปนัดดา โต๏ะหลี
2.นางสาวธันวมาศ มีสาคร
3.นางสาวสุมณฑา พุดอินทร๑
4.นางสาวสุภัตตา รื่นเริงดี
5.นางสาวน้าฝน พุทธเคน
ผู๎ควบคุมทีม
1.นางสาวสุพิชญา รักแดง
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (Thai set) ระดับ ปวช. การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่ 2-6 กุมภาพันธ๑
2562
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทักษะงานออกแบบ 2D Animation “อเมซิง่ เที่ยวไทย สไตย๑อาชีว” ระดับ
ปวช. การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหวํางวันที่
2-6 กุมภาพันธ๑ 2562
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านนวัตกรรมซอฟต๑แวร๑และระบบ
สมองกลฝังตัว “ระบบฐานข๎อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี” การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของ
คนรุํนใหมํ และการแขํงขันหุํนยนต๑อาชีวศึกษาชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี ระดับชาติ ประจาปีการศึก ษา 2561 ระหวํางวันที่ 7-10 กุ มภาพันธ๑ พ.ศ.2562 ณ ศูนย๑ก ารค๎าเซียร๑
รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ สมาคมวิทยาศาสตร๑ฯ อาชีวศึก ษา-เอสโซํ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
1.นายวรพล บุญยัง
2.นายศักดิ์สิทธิ์ แสงตาขุน
3.นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน๑
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร๑
1.นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
2.นางนริศรา ปทะวานิช
3.นางปัญจวรรณ อํอนหวาน
ครูที่ปรึกษาพิเศษ
1.นางสาวปาณิสรา สังข๑ศรีเพชร
2.นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ๑
3.วําที่ ร.ต. วโรดม ทิมบารุง
4.นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ๑
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง การแขํงขันกีฬ านักเรียน
นักศึกษา อาชีวะเกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังหยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวพิมพิษา คงเพชรดิษฐ๑
2.นางสาวชนาการต๑ แสนนาม
3.นางสาวจิราวรรณ สองสมุทร
4.นางสาวชุติกาญจน๑ เกิดดา
5.นางสาวกวิลธิดา ทองอํอน
ผู๎ฝึกสอน
1.นายธีราวุธ ทองปากพนัง
2.นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ผู๎จัดการทีม
1.นางบัญชาลักษณ๑ ลือสวัสดิ์
 รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย๑บอล ประเภททีมหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑ ระดับ
ภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ
จังหวัดพัทลุง
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1.นางสาวปวิชญา สุทธิพิบลู ย๑
2.นางสาวอภิสรา พรหมประดิษฐ๑
3.นางสาวภัศรา สุพิทักษ๑
4.นางสาวเบญจมาศ ตรีพันธ๑
5.นางสาวนภาพร ขวัญเฉื่อย
6.นางสาวนันทนัช ชํวยดา
7.นางสาวอารยา แปูนทอง
8.นางสาวชุติกาญจน๑ จันทร๑ปาน
9.นางสาวสุนิชา เพชรชนะ (นักกีฬายอดเยี่ยมวอลเลย๑บอลหญิง)
10.นางสาวทัศนีย๑ เพชรมณี
11.นางสาวสิริพัฒน๑ ทรัพย๑มสุ ิก
12.นางสาวจิราภรณ๑ บุญเหลือ
ผู๎ฝึกสอน
1.นายทศพร ชูราศี (ผู๎ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬาวอลเลย๑บอล ประเภททีมหญิง)
2.นางกนกกร พรหมวิเศษ
ผู๎จัดการทีม
1.นางบัญชาลักษณ๑ ลือสวัสดิ์
 รางวัล ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑ระดับ
ภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังหยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ จังหวัด
พัทลุง
1.นางสาวโบว๑ โสภาสุข
2.นางสาวปุณยนุช จันทร๑ตักเตือน
3.นางสาวเกสรา เล็กขา
4.นางสาวกนกพรรณ กังสกุล
5.นางสาวสิดาพร ศรีเทพ
6.นางสาวปัณฑ๑ชนิต สวัสดิ์วรรณ
7.นางสาวรัชนก แก๎วอํอน (นักกีฬายอดเยี่ยม)
8.นางสาวสริตา ศรีโหมดสุข
9.นางสาวธัญญลักษณ๑ ศิรินาโพธิ์
ผู๎ฝึกสอน
1.นายเวสารัช อนุพงศ๑ (ผูฝ๎ ึกสอนยอดเยี่ยม)
ผู๎ชํวยผู๎ฝึกสอน
1.นางอรอนงค๑ แซํลิ่ม
ผู๎จัดการทีม
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1.นางบัญชาลักษณ๑ ลือสวัสดิ์
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x400 เมตร ประเภทหญิง สถิติ 4.47.33 นาที การแขํงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา อาชีวะเกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวมนทกานติ์ จิตรรัตน๑
2.นางสาวนาฎอนงค๑ พรหมเดช
3.นางสาวเบญจรัตน๑ ด๎วงเรือง
4.นางสาวกานต๑ธิดา ศรีวิสุทธิ์
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัดผสม หญิง สถิติ 2.41.19 นาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวมนทกานติ์ จิตรรัตน๑
2.นางสาวเบ็ญจมาภรณ๑ สุดสวาท
3.นางสาวเบญจรัตน๑ ด๎วงเรือง
4.นางสาวกานต๑ธิดา ศรีวิสุทธิ์
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง กระโดดไกล หญิง สถิติ 4.56 เมตร การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวนาฎอนงค๑ พรหมเดช
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร หญิง สถิติ 1.06.50 นาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวนาฎอนงค๑ พรหมเดช
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง สถิติ 53.41 วินาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวมนทกานติ์ จิตรรัตน๑
2.นางสาวนาฎอนงค๑ พรหมเดช
3.นางสาวกานต๑พิชา ทองแก๎วละเอียด
4.นางสาวเบญจรัตน๑ ด๎วงเรือง
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 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร หญิง 6.23.20 นาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวณัฐนันท๑ พระสมิง
 รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน วิ่ง 800 เมตร หญิง สถิติ 3.03.41 นาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวณัฐนันท๑ พระสมิง
 รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร หญิง สถิติ 14.46.57 นาที การแขํงขันกี ฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวณัฐนันท๑ พระสมิง
 รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ทุํมน้าหนัก หญิง สถิติ 7.20 เมตร การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวษมากร คงราช
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร หญิง สถิติ 13.05 วินาที การแขํงขันกีฬานั กเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวเบญจรัตน๑ ด๎วงเรือง
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร หญิง สถิติ 27.54 วินาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวเบญจรัตน๑ ด๎วงเรือง
 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัดผสม หญิง สถิติ 2.41.19 นาที การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส๑ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวนาฎอนงค๑ พรหมเดช
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมากล๎อม ประเภททีมหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ
จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวกันยารัตน๑ สุดเกตุ
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2.นางสาวรุจาภา สมดิน
3.นางสาวดลยา หนูสงค๑
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมากล๎อม ประเภททีมผสม การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ
จังหวัดพัทลุง
1.นายวริทธิ์ธร ปลอดจินดา
2.นางสาวชุติกาญจน๑ ธีรมณีปญ
ั ญา
3.นายกันต๑กวี มายูร
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หมากล๎อม ประเภทคูํหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ
จังหวัดพัทลุง
1.นางสาวหทัยทิพย๑ สุโสะ
2.นางสาวกมลทิพย๑ เพิม่
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หมากล๎อม ประเภทคูํผสม การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑ระดับ
ภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ
จังหวัดพัทลุง
1.นายสิทธิกร ทองอํอน
2.นางสาวมันทนา มณีฉาย
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หมากล๎อม ประเภทบุคคลชาย การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส๑
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 “สังข๑หยดเกมส๑” ระหวํางวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ
จังหวัดพัทลุง
1.นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน๑
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ที่ปรึกษา
นางบัญชาลักษณ๑ ลือสวัสดิ์
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ผู๎อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
รองผู๎อานวยการฝุายแผนงานและความรํวมมือ

ผู้จัดทา
นายจักรกฤษณ๑ ภูํทอง
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน๑
นายกาชัย ณ พัทลุง
นางชนานิศ มีพฤกษ๑
นางสาวรวิสรา สุทธิ
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
นางอรอนงค๑ แซํลิ่ม
นางสาวกาญจนา เหลือ่ มแก๎ว
นายธีรพันธ๑ คงขันธ๑
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
นางสาวกมลนภัช กระมล
นายกฤษฎา อานาจเจริญ
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร๑
นายอาพล ขนุนนิล

หัวหน๎างานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
รองหัวหน๎างานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
คณะทางานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ
เจ๎าหน๎าที่งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ

