
สุพรรณิการ์สัมพันธ์ 1

สุพรรณิการ์สัมพันธ์
รุ่น “พยัคฆ์คาอัคนี”

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ฉบับเดือนมีนาคม ปีที 19 ฉบับที่ 30
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คนดี คนเก่ง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจำาปีการศึกษา 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563

ได้รบัประทานรางวลั “สดุยอดนวตักรรมอาชวีศกึษา” สิง่ประดษิฐป์ระเภทที ่1 ดา้นพฒันา

คุณภาพชีวิต Chillax ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี

นาถ โปรดให ้พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สริิภาจุฑาภรณ ์เสด็จ

ประทานรางวัล ในงาน “สดุยอดนวตักรรมอาชวีศกึษา” แกผู่ช้นะ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์

อาชีวศึกษาระดับชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประจำา

ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางปัทมา วีระวานิช และดร.สุ

เทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เฝ้ารับเสด็จ ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำาเภอ

ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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คนดี คนเก่ง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจำาปีการศึกษา 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563

ได้รบัประทานรางวลั “สดุยอดนวตักรรมอาชวีศกึษา” สิง่ประดษิฐป์ระเภทที ่9 สิง่ประดษิฐ์

กำาหนดโจทย์ ชุดควบคุมเครือข่ายอินเตอร์เพื่อชุมชน Internet ot Things (iot) PattayaTech 

Smart city ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จประทานรางวัล ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” แก่ผู้ชนะ

การประกวดสิง่ประดษิฐ์ของคนรุน่ใหม่ และการแขง่ขนัหุ่นยนตอ์าชีวศกึษาระดบัชาต ิถว้ยพระราชทาน

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประจำาปกีารศกึษา 

2562 โดยมี ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางปัทมา วีระ

วานิช และ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เฝ้ารับเสด็จ         ณ 

ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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จากใจบรรณาธิการ
ขอสวัสดีชาวสุพร

รณิการ์สัมพันธ์ ก่อนอื่น

ต้องขอแสดงความยินดี

กับผู้ สำ า เร็ จการศึกษา 

ประจำาปกีารศกึษา 2562 

รุ่นพยัคฆ์คาอัคนี ที่ต้ังใจ

และมุง่มัน่ทุ่มเทกำาลงักาย 

กำาลังใจ จนกระทั่งสำาเร็จ

การศึกษาในที่สุด ฉบับ

นี้เข้าสู่ปีท่ี 17 ของการจัดทำาวารสาร อย่างไรก็ตาม ทีม

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยังคงยึดมั่นที่

จะ “ พัฒนาข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบัน ” และขอบพระคุณ 

คณะผู้บริหาร คณะครูทุกแผนกวิชา ตลอดจนนักเรียน 

นักศึกษา ที่ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย ใน

ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ผ่านมา จนประสบความสำาเร็จ

ทุกๆกิจกรรม และท่ีภาคภูมิใจที่สุด กับความสำาเร็จของ

คนเก่ง ของวิทยาลัยฯ ของเราในการเข้าร่วมประกวด 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ระดับชาติ ประจำาปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับประทาน

รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2 ประเภท คือ  

1. ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต Chil-

lax ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 

2. ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์กำาหนดโจทย์ ชุดควบคุมเครือ

ข่ายอินเตอร์เพื่อชุมชน Internet ot Things (iot) Pat-

tayaTech Smart city ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

ระดับเหรียญเงิน 

ทีมงานประชาสัมพันธ์หวังว่าวารสารฉบับน้ีจะเป็น

ประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

...สวัสดีครับ…

นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ

วทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
ที่อยู่ : 15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ : 038 – 221643 , 038 – 222118
โทรสาร : 038 - 221818 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ขา่วสารของวทิยาลยัฯ

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจต่อชุมชน ผู้ปกครองครู – อาจารย์ นักเรียน 

– นักศึกษา

3. เพือ่เปน็การเผยแพรก่จิกรรมตา่งๆ ของสถานศกึษา

ที่ปรึกษา
ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ   

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเสาวลักษณ์ บุญบำารุง   

รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเรืองยศ รัตนพงษ์  

รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุจาริน แพงภูงา   

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ
พิสูจน์อักษร นุชจารี ศุขวินทุ
ฝ่ายภาพ  นายธนกิจ มากมณี
  นายยุทธศาสตร์ ทรงอาจ

ขอขอบคุณ
งานกิจกรรม งานแนะแนว งานสื่อการเรียนการสอน 
แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างเช่ือม
โลหะการ แผนกไฟฟา้กำาลงั แผนกอเิลก็ทรอนิกส ์แผนก
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ แผนกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ แผนก
การบัญชี แผนกการตลาดและโลจีสติกส์ แผนกการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว แผนกสามัญสัมพันธ์ ระยะ
สั้น และทีมงานประชาสัมพันธ์
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คนดี คนเก่ง 2-3 

บรรณาธิการ 4 
สารบัญ 5 

สาส์นจากผู้อำานวยการ 6 
สาส์นจากรองผู้อำานวยการ 7 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาช่างยนต์ 8 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาเครื่องมือกล และเทคนิคพื้นฐาน 9 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาช่างโลหะการและแผนกวิชาตรวจสอบโดยไม่ทำาลาย NDT 10 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำาลัง 11 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 12 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาการบัญชี 14 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 15 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาการท่องเที่ยว 17 
ครูฝากถ้อยร้อยคำาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 18 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาช่างยนต์ 19-23 
ทำาเนียบรุ่นแแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน 24-25 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ 26-27 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาไฟฟ้ากำาลัง 28-29 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 30-31 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 32-33 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาการบัญชี 34-36 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาการตลาด 37-38 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 39 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40-42 
ทำาเนียบรุ่นแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 43-46 
โครงการปัจฉิมนิเทศ 47-48 
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 49 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 50-51 

สารบัญ
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สาส์นจากผู้อำ นวยการ

ผมขอแสดงความยนิดกีบัลกูศษิย ์ ทัง้ระดบั ปวช. 

๓ และ ปวส. ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยาทุกคน ที่กำาลังจะ

สำาเร็จการศึกษา ทุกคน

วนันีท้กุคนเตบิโตข้ึน พบผา่นประสบการณห์ลาก

หลายที่ได้จากสถานศึกษา สถานประกอบการ แต่ในวัน

ข้างหน้าทุกคนต้องมีความพร้อมจะก้าวสู่โลกกว้างใน

สังคมที่จะพบปะกับผู้คนหลากหลาย ไม่ว่าจะศึกษาต่อ

หรือประกอบอาชีพ ขอให้ทุกคนมีความมุมานะ มีความตั้งใจต่อหน้าที่ของตนที่พึงกระทำา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ผลิตนักเรียน นักศึกษา สู่สังคมจากรุ่นสู่รุ่น  ในหลายสาขาวิชาและใน

ปจับนัการผลติและพฒันากำาลงัคนในดา้นวชิาระดบัฝมีอืนัน้  กำาลงัเปน็ความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ภาคธุรกิจในประเภทวิชาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม การจัดการศึกษา นับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ

และมีประโยชน์อย่างมาก  นอกจากจะบ่มเพาะประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ยังอบรมส่ังสอนให้ทุก

คนเป็นคนดี  มีความกตัญญู ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินชีวิต  นอกจากนั้น ความซื่อสัตย์ สุจริตก็

เป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ทุกคนพึงกระทำาเป็นกิจนิสัย เพราะจะส่งผลให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำาเร็จ

ในการทำางานต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมในความสำาเร็จในครั้งนี้ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน มีความเจริญก้าวหน้าในการ

ดำาเนินชีวิต  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นมิตรที่ดีกับเพื่อนเป็น

ศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นพลเมืองดีของชาติ นำาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง

และประเทศชาติสือต่อไป    

 สวัสดีครับ

 ว่าที่พันตรี

 (วานิช  สมชาติ)

 ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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สาส์นจากรองผู้อำ นวยการ
แด่ผู้สำาเร็จการศึกษา รุ่น พยัคฆ์คาอัคนี

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์

ขอแสดงความยนิดเีปน็อยา่งยิง่กับนกัเรียน นกัศึกษาทีส่ำาเร็จการศกึษาใน

ปนีี ้ขอฝากขอ้คดิไวเ้ตอืนใจพวกเราทกุคนวา่ “ความรู้ “ เปน็เสมอืนเกราะทอง

ท่ีจะชว่ยป้องกนัและเสรมิสรา้งชวีติใหด้ำาเนนิไปไดด้ว้ยดบีนพืน้ฐานของความสขุ 

ในโลกยคุปัจจบัุนความรูแ้ละทกัษะถอืเปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งมากและขาด

ไมไ่ด ้คนท่ีมคีวามรูย้อ่มมคีวามกลา้ทีจ่ะลงมอืทำาในสิง่ต่างๆและทำาด้วยความมัน่ใจ 

คนเราทุกคนควรจะมีความรู้ประดับตนควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมประดับใจ หากมี

สองสิ่งนี้ชีวิตย่อมจะพบกับความสุขความเจริญอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนโชคดีครับ 

นางเสาวลักษณ์ บุญบำารุง 

ขอแสดงความยินดี กับผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน วัน

ที่นักเรียน นักศึกษา ต้องออกไปพบสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลง แต่ความดี ความกตัญญู ความรักที่มีต่อสถาบันการศึกษา  ขอให้อยู่

กับนักเรียน นักศึกษาเสมอ ครูขอให้นักเรียน นักศึกษา ประสบความสำาเร็จในชีวิต  

เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ตลอดไป

นายเรืองยศ รัตนพงษ์

“ การสำาเรจ็การศกึษา” ถอืวา่เปน็ความสำาเรจ็ของนกัเรยีน นกัศกึษา ทกุ

คน  การสำาเร็จก้าวแรกแห่งการดำาเนินชีวิต การศึกษาเป็นจำาลองสถานการณ์

ขึน้มาใหผู้เ้รยีนไดใ้ข้ทกัษะความรู ้และทกัษะชวีติ ในการเรยีนรูเ้พือ่ความอยูร่อด

ตามสถานการณ์นั้น ๆ  ดังนั้น เมื่อเธอสำาเร็จการศึกษา  ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่ง

วา่เธอจะไดใ้ขค้วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา เพ่ือการประกอบอาชพี และสามารถดำารงชวีติ

ด้วยความสุข  และรู้จักเอื้อเฟื้อแก่ผู้ต้อยว่า มีโอกาสก็มาเยื่อน วิทยาลัย ฯ 

บ้ า ง นะ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

นางสุจาริน  แพงภูงา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุก ๆ คน ที่สำาเร็จการศึกษา และ

ขอใหล้กูศษิยท์กุคน  ประสบความสำาเรจ็ในชวีติ มีความเจริญก้าวหนา้ในหนา้ท่ีการ

ทำางาน  มีพลังกาย  พลังใจ  ที่ดี  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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ครเูปน็เพียงกรวดทรายหนึง่ในล้านท่ีผสาน ปนู หนิ นำา้ทำาเสาเข็ม ตอก

ลกึลงมัน่ หมัน่เตมิเตม็ โคลนตมเคม็อยา่งไร ไมส่ัน่คลอน ครเูฝา้ดูอยูห่า่ง หา่ง

ยางห่วงห่วง กาลผ่านล่วงแนะนำาพรำาสั่งสอน ด้วยดวงจิตเมตตา เอื้ออาทร

ครูวสันต์ อารีย์

ครูขออวยพรชัยให้ตอนจบใช้ประสบแต่สุขสันต์สุดหรรษา ทำาความ

ดีตามอย่างครูสั่งมามีเมตตา การุณย์หนุนน้อมนำา ขอแสดงความยินดีกับ

ความสำาเร็จ

ครูยุทธศาสตร์ ทรงอาจ

โลกของความเป็นจริงมีอีกหลายสิ่งที่ต้องค้นหาและเรียนรู้จงใช้ชีวิต

กับความไม่ประมาท 

ครูชโลมพร แน่นหนา

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ใครถอยและใครทน พิสูจน์ได้

เมื่อภัยมา ความทนเป็นเครื่องมือที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ

ครูไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์

เจ็บให้...จำา ทำาให้...ได้  มีให้....แบ่ง แข่งให้...ชนะ พ่ายให้...คิด ผิด

ให้....กลับ ตกอับให้...สู้ 

ครูอิสระพงศ์ มาพล

ตอนเริ่มต้นด้วยความฝันและลงมือทำา จนความฝันนั้นเป็นจริง 

ครูนพรัตน์ กลิ่นหอม

ความสำาเรจ็ครัง้นีเ้ปน็กา้วหนึง่ของชวีติ และขอใหท้กุคนโชคด ีกับทกุ 

ๆ สิ่งที่หวังจงตั้งมั่น กับความดีงาม

ครูกฤษฎา กิ่งแสง 

จงตั้งใจในทุก ๆ สิ่งที่ทำา แล้วเร่ิมจากเล็กไปหาส่ิงใหญ่และทุกคร้ัง

ที่ลงมือทำา จะเกิดการเรียนรู้ตัวมันเอง ขอให้ประสบความสำาเร็จทุก ๆ คน 

ครูณัฐพงษ์ ทรงอาจ

ยินดีในความสำาเร็จ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

ครูอรปรียา สรรพมุข

ฝากร้อยถ้อยคำ  แผนกเครื่องกล
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ฝากร้อยถ้อยคำ  ช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีด้วยกับการสำาเร็จการศึกษา ขอให้โชคดี ทำาตาม

ความฝันที่ดีได้ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ครูสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์

ขอแสดงความยินดีแต่ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกๆ คน ขอให้ใช้ชีวิต อย่าง

มั่นคงและเป็นคนดีของสังคมครับ

ครูนที ลอยเมฆ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา ในปี

การศึกษา 2562 ขอให้มีความสุขร่างกายแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าในส่ิง

ที่ต้องการ

ครูพลวัฒน์ ไชยศรี

ขอแสดงความยนิดกัีบลกูศษิยท์กุคนทีส่ำาเร็จ การศกึษา ขอใหท้กุคน

ประสบความสำาเร็จในชีวิต ทั้งในเรื่องการงาน ครอบครัว ขอให้ใช้ชีวิตอย่าง

มีสติ ไม่ประมาท มีความสุขในทุก ๆ ด้าน

ครูสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา

ขอให้มีความสุข ความสำาเร็จ สู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้ใช้ชีวิตแบบ มีสติ 

ไม่ลำาบาก ทำาสิ่งใดก็พบเจอแต่ความสำาเร็จเจริญก้าวหน้า

ครูกาญจนา ยอดศรีคำา

ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีน นกัศกึษาทกุคนคะ่ ขอใหป้ระสบความ

สำาเร็จในชีวิต อย่าท้อไปกับอุปสรรคต่าง ๆ โตไปไม่โกงนะคะ

ครูเกศสุดา ศรแผลง

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกคน คิดดี ทำาดี พูดดี ใช้

ชีวิตอย่างมีความสุข และสมหวังกับทุกสิ่งที่ตั้งใจค่ะ 

ครูนภัสชญา คงการุณ
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ฝากร้อยถ้อยคำ  ช่างเชื่อมโลหะ
ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรียน นกัศกึษา ทีส่ำาเร็จการศกึษาทกุคน จง

เดินก้าวไปข้างหน้า และอย่าลืมสิ่งท่ีเราได้มาผ่านจากส่ิงใดบ้าง ขอให้เจริญ

ก้าวหน้า ทุก ๆ คน

ครูมนูญ อินทะไชย

รากฐานของตึกคือ อิฐ รากฐานของชีวิตคือ การศึกษา 

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาทุกคน

ครูเกียรติศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล

ยินดีในความสำาเร็จ ขอให้เธอก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

     ครูปุณฌรัสม์ วรรธนะรียชาติ

ความสำาเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม ยินดีกับความสำาเร็จ

ด้วยค่ะ 

ครูอารีรัตน์ เสียงเพราะ
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ฝากร้อยถ้อยคำ  แผนกวิชาไฟฟ้ากำ ลัง
ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไรถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะเก่งขึ้นเท่านั้น

ครูธนกิจ มากมณี

แปลกใจในความสำาเร็จของตัวเองรึเปล่ากับทุกก้าวที่พวกเธอเคยท้อ

และหวัน่ไหวครจูงึบอกพวกเธอเสมอใหสู้้ต่อไปเหน็รึเปล่าวา่ความตัง้ใจ... ไม่

ทำาให้พวกเธอผิดหวังเลย “ยินดีด้วยนะ”

ครูพิมพิกา ยอดดี

“ Do, or do not. There is no try”

“ไม่มีหรอกคว่าลอง มีแต่ทำาหรือไม่ทำา”

Yoda – Star Wars.  

การจะทำาสิ่งในนั้นให้สำาเร็จ ไม่ใช่แค่ลองๆ เลิก ควรมีความตั้งใจจริง

ครูจักรรินทร์ ชูใหม่

ยินดีและดีใจในความสำาเร็จของลูกสาวลูกชายของครู ครูขอให้ลูกๆ 

ทุกคนเป็นเด็กดีและน่ารักแบบนี้ตลอดไปจะรอดูความสำาเร็จของเจ้าต่อไป

ครูธีรศักดิ์ พลิ้ววงค์

ยินดีกับทุกก้าวของทุกคน ครูจะเป็นกำาลังใจอยู่ตรงนี้

ครูวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ

ยินดีด้วยนะคะ ...สำาหรับความสำาเร็จขอให้ใช้ความรู้ท่ีได้มาให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด และขอให้ประสบความสำาเร็จทุก ๆ เรื่องนะคะ

ครูเอ็นดู มังกรแสงแก้ว

ขอแสดงความดีใจกับ นักเรียน นักศึกษา ที่จบในปีการศึกษา 2562 

นี้ขอให้ทุก ๆ คนได้นำาความรู้ ทักษะอาชีพวิชาชีพ ทักษะชีวิต ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ สูงสุด โชคดีทุกคนครับ 

ครูตุลา จันทร์คำา

ทุกคนฝา่ฟนัมาจนถึงวนัแหง่ความสำาเรจ็มันคอืประสบการณห์นึง่และ
ยงัตอ้งฝา่ฝนัอะไรอกีมากมายในชวีติ ขอยนิดกีบัความสำาเรจ็ของ นกัเรยีน นกั
ศึกษาทุกๆ คนที่ตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาและขอให้ทุก ๆ  คนประสบความ
สำาเร็จในคราวต่อ ๆ ไป และต่อ ๆ ไปในทุกๆ ด้าน โชคดี 

ครูจารึก จารุมิตร
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ฝากร้อยถ้อยคำ  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อมุ่งสู่ จุดหมาย

ที่เราหวังไว้ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ 

ครูสง่า คูคำา

การศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญเหมือนกับการสร้างถนนที่มั่นคงและแข็งแรง

ไปสู่ความสำาเร็จ Congratulation

ครูศศิธร อมรพันธ์

“แค่คิดดี ทำาดี ก็พอ”

ครูบอย โคตรภักดี

ความสำาเร็จครั้งนี้ขอให้เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวสู้ความสำาเร็จที่สูง

ขึ้น..ขอแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกคน

ครูเดชา เฉยพันธ์

การศกึษาทีใ่หค้นเกดิความรูน้ำาไปสู่ชวีติท่ีสุขสันต์ ใหว้ชิาสร้างอนาคต

ให้จีรัง แต่อย่าลืมคนที่ให้กำาเนิดมาเลี้ยงดูท่านเหมือนที่ท่านเลี้ยงดูเรา 

ครูจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร

จงนำาความรูท้ีไ่ดใ้ชใ้นการศกึษาตอ่หรอืทำางานเพือ่ความสำาเรจ็ท่ีสงูขึน้

ไป ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ คน 

ครูภัทรพล ธนตันยะกุล
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ฝากร้อยถ้อยคำ  แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
ตะวันสวยฟ้าในในวันนี้ คือวันท่ีดอกไม้อวดสีสัน กับรอยยิ้มเบิกบานวันสำาคัญ 

ขอรับขวัญ “ผู้สำาเร็จการศึกษา”ด้วยใจจริง ของแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา 

ทีส่ำาเรจ็การศกึษาทกุคน ประสบความสำาเร็จใน กา้วต่อ ๆ  ไปนะคะ “ด้วยรักและหว่งใย”

ครูสุรีย์ หนองกก

ขอแสดงความยนิดกีบัลกูๆ ทุกคนทีจ่บการศกึษา ขอใหน้ำาความรูท้ีไ่ด้

ไปใช้กับหน้าที่การงานต่อไป สุดท้ายขอให้ลูกๆ ออกไปเป็นคนดี ของสังคม

และเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไป 

ครูศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์

ขอแสดงความยนิดกัีบนกัเรยีน ทกุคนนะครับเมือ่จบการศกึษานีก่ค็อื

เป็น ก้าวสำาคัญในชีวิตขอให้นักเรียน นำาวิชา ความรู้ ที่ได้จากการเรียน นำา

ไปใช้ในก้าวต่อไป ของชีวิต ขอให้นักเรียนประสบความสำาเร็จดั่งใจนะครับ 

ครูฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์

Congratulations ยินดีด้วยกับการสำาเร็จการศึกษาครั้งนี้ ขอให้โชค

ดีกับการเลือกเส้นทางใหม่ของชีวิต มีแต่ประสบความสำาเร็จ และขอให้มีแต่

ความสุข

ครูพิชยุตย์ เบิกบาน

ขอแสดงความยนิดกัีบนกัเรยีน นกัศึกษา ทีส่ำาเรจ็การศึกษาทกุคน ขอ

ให้นำาความรู้ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนสังคม

และประเทศชาติต่อไป

ครูมณีรัตน์ บัวคำา

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับการสำาเร็จการศึกษาครั้งนี้ 

และขอให้โชคดีและประสบความสำาเร็จในอนาคตต่อไปนะจ๊ะ 

ครูนฤมล สง่าเพ็ชร์

ขอแสดงความยนิกับการสำาเรจ็การศกึษาขอใหโ้ชคดใีนหนา้ทีก่ารงาน

และการศึกษาในภายภาคหน้า จงใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ครูวินัย บุญทา
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ฝากร้อยถ้อยคำ  จากครูสู่ผู้สำ เร็จการศึกษา
ครูแผนกวิชา การบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่สำาเร็จการศึกา ในปี 2562 นี้  ขอให้

ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน  นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

ต่อไป

ครูปิ่นมณี  เจริญคลัง

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคน ขอให้ทุกก้าวหน้าต่อไปอย่าง

มั่นคง  ทั้งเรื่องเรียนต่อหรือการทำางาน

       ครูสมคิด  หมั่นหาดี

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่รัก ที่จะจบในปีการศึกษานี้ ขอให้

ประสบความสำาเร็จในการทำางาน และการศึกษาต่อ

      ครูอรพินท์  อึ๊งเจริญ

 

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกา 2562  

ทุกคนขอให้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานและการเรียน

       ครูสุชีรา  หะสิตะ

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่สำาเร็จการศึกษา ในปี 2562  ทุกคน

ขอให้ลูกศิษย์ มีความสุข และประสบกับความสำาเร็จทั้งหน้าที่การงาน และ

การศึกษาต่อ

       ครูประรินญา  ว่องไว

ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จในวันนี้ ขอให้ทางข้างหน้ามีสิ่งดี ๆ 

รออยู่ มีงานที่ดีชีวิตก้าวหน้าต่อไป

       ครูสมฤทัย  บุญก่อ
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ฝากร้อยถ้อยคำ  การตลาดและแผนกวิชาธุรกิจค้าปลึก
และการจัดการโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน จงเติบโต ด้วยความ

ซื่อสัตย์ เป็นคนดี ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เหมือนต้นกล้าที่สวยงาม

อ.ชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง

ขอแสดงความยนิดกีบัความสำาเรจ็อกีขัน้ทีส่ำาคญัของชวีติ จงไตบ่นัได

ตอ่ไปนะ รอยยิม้ของพวกเราทกุคนจะอยูใ่นใจครูตลอดไป Congratulation 

ครูขวัญตา บุญประเสริฐ

ต้นไม้งาม ไม่ได้มีเฉพาะสีเขียว ความสำาเร็จของพวกเรา ก็ใช่ว่าต้อง

เป็นสิ่งเดียวกับคนอื่น จงเติบโตเป็นดังเมล็ดพันธุ์ที่ดี ที่พร้อมจะงอกงามใน

ทุกที่ ครูขอยินดีกับศิษย์ ที่รักทุกคน จงก้าวเดินไปในทางที่ดี และเป้นต้นไม้

งามในอนาคต “รักทุกคนเสมอ”

ครูกัลยา ไชยวิเชียร

ความสำาเร็จได้มาจากความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ

ด้วยความรักและหวังดีต่อศิษย์ทุกคน

ครูธนภรณ์ ศิลาราช
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ฝากร้อยถ้อยคำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยินดีกับความสำาเร็จของ ลูก ๆ ทุกคน “รัก” จากแม่กบ

ครูภคมณ หวังวัฒนากูล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ที่สำาเร็จการศึกษา 

2562 ขอให้นำาวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

ครูอมรรัตน์ ไชยแก้ว

ครขูอแสดงความยนิดกีบัลกูศษิยทุ์กคนทีส่ำาเรจ็การศกึษา ครขูอใหล้กู

ศษิยป์ระสบผลสำาเรจ็ดา้นการงาน การเรยีน ในทกุ ๆ  ด้าน ขอใหม้สีติ ปญัญา

ที่ดี ทุกการกระทำา “Good Luck”

ครูสุชัญญา นาชัยทอง

รากฐานของตกึ คอื อฐิ รากฐานของชวีติ คอื การศกึษา ขอแสดงความ

ยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาปี 2562 

ครูภานุมาศ พุมมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ขอให้

ประสบความสำาเร็จใน ทุก ๆ เรื่อง เจริญรุ่งเรือง ขึ้นๆ ไป

ครูพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์
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ฝากร้อยถ้อยคำ  จากครูสู่ผู้สำ เร็จการศึกษา           
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่สำาเร็จการศึกษา

ปี 2562 นี้นะคะ ต่อจากนี้ไปขออวยพรให้เส้นทางชีวิต และอนาคตของลูก 

ๆ ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ประสบความสำาเร็จในทุก ๆ ด้าน ดั่งใจตั้งหวังไว้ 

“จากกัน….คิดถึงบ้าง”

ครูกนกชญา ทองละมุล

ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จในวันนี้ ขอให้ทางข้างหน้ามีสิ่งดี ๆ 

รออยู่มีงานที่ดี ชีวิตก้าวหน้าต่อไป

ครูกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ

ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนประสบความสำาเร็จในทุก ๆ เร่ืองที่

หวัง ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ 

ครูอุมาพร แม่นมั่น
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ฝากร้อยถ้อยคำ  แผนกสามัญ สัมพันธ์
จงทำาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ครูบุษรินทร์ ร้อยแก้ว

ไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกผูกจิต 
ทั้งชีวิตรักศิษย์เป็นไหนไหน 
เฝ้าอบรมบ่มพฤติกรรมอยู่รำ่าไป 
ให้ลูกได้เรียนรู้แต่สิ่งดี 
ถึงวันเวียนผันผ่านมาบรรจบ 
จนได้ครบก่อนจากมารศรี
ให้ทุกคนสุขเกษมเปรมปรีดิ์ 
อย่าลืมที่เทคนิคพัทยานิรัลกาล

ครูวาสนา พานสุวรรณ

แด่....ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกท่าน
ครูขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรค
นานัปการ ก้าวผ่านสิ่งที่มาทดสอบ
ความอดทน มุ่นมั่นต่อเป้าหมายของ
ชีวิต รู้จักให้อภัยและเข้าใจทุกสิ่ง
รอบตัว สวัสดีค่ะ

ครูศุภนารถ โขนแจ่ม

ร่วมยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ขอ
ให้ทางข้างหน้ามีแต่สิ่งดี ๆ ที่รออยู่ 
มีเงิน มีงาน มีกัลยาณมิตร คอยอุ้มชู 
มีชีวิตเลิศหรู เจริญก้าวหน้าตลอดไป

ครูกาญจนา อ่อนแสง

คิดดี ทำาดี แล้วชีวิตจะพบเจอแต่สิ่ง
ที่ดี ครูขอให้ศิษย์ทุกคนจงโชคดี 

ครูสายฝน พยอม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ทุกคนที่
จบการศึกษาปีนี้ ครูขอให้ ใช้ความ
อดทนและความขยัน เป็นพื้นฐาน
ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ ในอนาคต
และเป็นคนดีของสังคม

ครูอรรถพันธ์ พงษาพันธ์

ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน
ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ปราศจากทุกข์ 
พ่นพบแต่ความสุข นับจากนี้และ
ตลอดไป

ครูอัญชลี บุญก่อ

แสดงความยินดีด้วยครับ 
ประสบการณ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยการ
ลงมือทำา หาความท้าทายใหม่ๆแล้ว
แก้ไขพร้อมๆที่จะเรียนรู้ไปกับมัน 
จงเผื่อเรื่องที่ไม่คาดฝันไว้เสมอ จง
เปลี่ยนทุกเรื่องให้เป็นโอกาส โชคดี
และขอให้ประสบผลสำาเร็จ ครับ  

ครูยศภาดา ธัญญาลิขิต

ยินดีด้วยจ้า สำาเร็จในชีวิตการเรียน
ไปอีกขั้นแล้วนะ พยายามเรียนรู้ต่อ
ไป อนาคตที่สดใสรอให้ทุกคนชื่นชม
อยู่นะ

ครูอรวรรณ เกตุโชติ

ขอให้ทุกคนประสบความสำาเร็จ ใช้
สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหานะ
ทุกคน

ครูสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์

Congratulations to all of you 
Cheer ! Your big day is coming 
keep going and do your best 
congrats. 2019 .

SRIPLOY.

Today is your day. You’re off 
to the best place! Congratila-
tions to all of you and have 
the good life here after. May 
you achieve your dream, 
soon.

RINCHEN.

I hope you all “ be happy and 
successful “ forever.
PARIPURATI.
We are not just happy on your 
graduation. We are deliriously 
happy. Congratulations. 

ANNA.

Time passes without knowing 
it . I’m happy for your grad-
uation and sad for the poor 
thing. I hope everyone has a 
bright future.

DU WEI WEI.

Dee Jai Numder Sum jow 
Hiean Chob Leaw Chokdee 
Lai lai 

Thieanrung.

Wormest congratulations on 
your achievement and best 
wishes for your next adven-
ture. 

CHANDRA.

Congratulation! Good luck for 
your all future. Endeavor! 

Lisha Subba.
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แผนกวิชา ช่างยนต์

ระดับ ปวช. 
สาขางาน ยานยนต์ ปวช.3/1-2

แถวบน จากซ้าย – ขวา 

นายพีรพล บังพันธ์ / นายภูวนัย บุญหลัง / นายทักษิณ เนียมพลับ / นายพงศกร กอบสันเทียะ /    

นายทรัพย์ทวี ศรีสมรทอง / นายณัฐวุฒิ มะลิวงศ์ / นายชนาธิป เอกนนท์ / นายวีรภัทร กมลเนตร / 

นายกฤษณะ ทวีร่าง / นายนัฐกฤษ ศิลป์ประสิทธิ์ / นายรุ่งเรืองไทย   อันทะละ 

แถวล่าง จากซ้าย – ขวา 

นายธีรกุล นิมา / นายวรชัย ศรีพรม / นายกฤตติศักดิ์ อินริราย /  นายอภิวัฒน์ คำาสุข /                           

ครณูฐัพงษ์ ทรงอาจ / นายพุฒพิงศ ์ศริพิฒุ / นายภาณวุฒัน ์สภุสร / นายฐติพิงศ ์ถาวร / นายปฏภิาณ 

นาคจันทึก / นายสิทธิศักดิ์ พรหมสิน / นายสุทธิพงศ์ คงปลื้ม / นายกฤษดา ยิ่งสูง / นายอิทธิพล      

บูระประทีป / นายรพีกร โชตินิธิธำารง / นายสิทธินันท์ กลิ่นราตรี / นายสุทธิพงศ์ จันทร์เจิม
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สาขางาน ยานยนต์ ปวช.3/3-4

แถวบนจากซ้าย – ขวา

นายณัฐพล บัวประทุม / นายอเนก แก้วละมูล / นายฐตวัฒน์     มาศงูเหลือม / นายธนากร บุญส่ง

เสริม / ครูกฤษดา กิ่งแสง / นายไตรเทพ แสงจันทร์ / นายนพเก้า โกติรัมย์ / นายคณาธิป นิลดี / 

นายชวลิต ต้นพุฒ 

แถวล่างจากซ้าย – ขวา

นายกฤษณะ พลรบ / นายเกษฎา บอลสิทธ์ิ / นายสุรเดช แก้วฝ่าย /นายธีระพล บุญเย็น / นายภาคภูมิ 

ภังภูธร / นายชนะชล นิภาพันธ์ / นายชินพัฒน์ ธรรมนิยม 
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สาขางาน ยานยนต์ ปวช.3/5

จากซ้าย-ขวา

น.ส. ลลิตา อุ่มจันสา / นายวศิน มุ่งหาดี / นายอภิสิทธ์ิ สุขสาคร / นายอมรฤทธ์ิ  เกสรพิมพ์ทอง 

/ ครูยศภาดา ธัญญาลิขิต / นายสรายุทธ มงคลพงษ์ / นายพีระพัฒน์ สนธิ / นายศิวัช นาห่อม / 

นายหริณโรจน์ เจริญสันติสุข 
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สาขางาน ยานยนต์ ปวช. 3/6

นายมิน



สุพรรณิการ์สัมพันธ์ 23

แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวส. 
สาขา เทคนิคยานยนต์ ระดับชั้น ปวส. 2/1-2

แถวบน ซ้าย- ขวา

นายธีระพล พรมเมตตา / นายอมรเทพ แซ่อึ๊ง / นายวริช แจ้งใจ / นายบัญชา ศรีบุญณะ / นายเก

รียรติภูมิ พลรักษา / นายออมทรัพย์ เงินทอง / ครูชโลมพร แน่นหนา/     นายสุรพล มณีวงษ์/ นาย

ธีรศักดิ์ ณ จันทร์ตา / นายธณกร พูลเพิ่ม / นายกฤษณะ สานนท์ /    นายภิพัฒน์ ดำารงศักดิ์ / นาย

ธนกฤต สร้อยคำาดี

แถวกลาง ซ้าย- ขวา

นายภัคพล จันทร์ตรี / นายปรีชานนท์ หาญจันทร์ / นายไพศาล กระบุน / นายสุชานนท์ ยุทธนาวา 

/ นายสุมน พู่เพนียด / นายยุทธเนตร ยุทธวิธี/ นายพนากรณ์ ธรรมสอน / นายอานนท์ เอี่ยมเขียว / 

นายชนุติ ทองดี / นายภูมินทร์ อุ่นคงทอง / นายสมยศ จันทเกษม

แถวล่าง ซ้าย – ขวา

นายธวัชชัย โตแป้น / นายวันเฉลิม ขืนเขียว / นายณัฐวุฒิ อินทร์สำารัตน์ /  นายอธิวัฒน์ ดีขุนทด / 

นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภาพ / นางสาวผกาวรรณ โข่งเขียว / นายศฐาพรชัย ทิพย์สมบัติ / นายนิตินัย 

บริบูรณ์นาคม / นายสุริยา กุบแก้ว / นายชนายุทธ สุขเสริม 
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แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ระดับ ปวช. 
สาขางาน ช่างกลโรงงาน ปวช.3/1-2

แถวบน จากซ้าย-ขวา

นายอาทิตย์ สุทธิผล / นายธีรภัทร ผลบุญ / นายต้นตะการ เผ่าเงินงาม / นายธีรชัช พิชัยสงคราม / 

นายอรัญตชา พูลพิพัฒน์ / นายเจมส์ เหมวัน/ นายศานติกร เจริญสุข / นายกฤษฎา คามรักษ์ / นาย

วรวุฒิ หล่อทอง / นายสหรัฐ เต้นปักษี / นายจิรพนธ์ โสทองเมือง / นายธีรภัทร งาสิทธิ์ 

แถวล่าง จากซ้าย-ขวา

นายอาดุล ลี้ตระกูล / นายสิทธิกร สิงโต / นายพิพัฒน์ สันติกุล / นายศุภกร คำาผา / นายอติวุฒิ อยู่

สุข / นายปริเยส ถนอมรอด/ ครูเกศสุดา ศรแผลง / นางสาวสุธิดา คนรู้ /นายธนภัทร ปราณีชาติ / 

นางสาววิมพ์วิภา เมฆกัมพล / นางสาวเสาวลักษณ์ ขันสัมฤทธิ์ / นายสุทธิพงษ์ ยังให้ผล / นายศุภชัย 

วรรณพัฒน์ / นายธีรพล หรหมศิริ
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สาขางาน ช่างกลโรงงาน ปวช.3/3

แถวบน จากซ้าย- ขวา

นายวรฤทธิ์ ทองคงอยู่ / นายพรพิชิต สว่างวงษ์ / นายณัฐวัตร ศรีโชค / นายธนายุทธ สันโดษ / นาย

อิทธิพล แจ่มสว่าง  

แถวล่าง จากซ้าย-ขวา

นายศิรสิทธิ์ ขำาชัยภูมิ / นายสุรพล พูนบุญ / นายธนกฤต       บุญมีสมุทรกุล / นายฐิติวัฒน์ วงศ์ศรี 

/ นายพลวัฒน์ ไชยศรี / นายธนพล พวงมาลัย / นายธนวัฒน์ เส็งเจริญ / นายพงศกร โสภณ / นาย

ธนชล สวยดี
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แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

ระดับ ปวช.
สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.3/1

แถวบน จากซ้าย – ขวา 

นายปัณณวัฒน์ สระทองหลาง / นายวัชรพล บุกบุญ / นายอาทิตย์ อุดหนุน / นายวรัญชัย ใจตั้งตรง

แถวล่าง จากซ้าย-ขวา  

นายอนุภาพ  มหาเรือนรัตน์ / นายมินทดา  โสภาเพียร / ครูมนูญ วินทะไชย / นายกฤษณะ เดชแสง 

/ นายศิริพงษ์ เอิบสำาโรง
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แผนกวิชาเทคนิคโลหะและแผนกวิชา  
การตรวจสอบโดยไม่ทำาลาย (NDT)

ระดับ ปวส. ห้อง1-2
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงโลหะ                              

และสาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำาลาย NDT

จากซ้าย-ขวา 

นายทีฆทัศน์ นุ่มทอง/นายฉัตรชัย จงประเสริฐ/นายชนะพล ลอยวิสุทธิ์/นางสาวศุภานิช กลางน้อย/

นางสาวจิราภรณ ์ขาวภมู/ีครอูารรีตัน ์เสยีงเพราะ/นางสาวภัทราภรณ ์จติสมบรูณก์ลุ/นางสาวกญัจนพร 

พานเงิน/นายอนนัชัย ฤาหาร/นายภานวุฒัน ์ธรรมรงัรอง/นายอษัฎาวธุ แกว้ละมลุ/นายวชิชากร นาคสกุ
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แผนกวิชา ไฟฟ้ากำาลัง

ระดับ ปวส.
สาขางาน ไฟฟ้ากำาลัง ปวส.2/1-2

แถวบน จากซ้าย- ขวา

นายชิษณุพงศ์ ภูเหลี่ยม / นายธนากร ขัดเชิง / นายอิทธิพล รัศมีเดือน / นายธีระดล โอดพิมพ์

แถวล่าง จากซ้าย- ขวา

นายณภัทร จ้าวสันเที๊ยะ / นายพีรพัฒน์ ช้างไผ่ / นายนภสินธุ์    ผลเจริญ / ครูจารึก จารุมิตร / ครู

ตุลา จันทร์คำา / นายสรายุทธ รอดเจริญ / นายสรศักดิ์ สุนทรีย์ / นายอำานาจ โสโพธิ์
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สาขางาน เทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ ปวส.2/4

แถวบน จากซ้าย- ขวา

นายณัฐวัฒน์ กองแก้ว / นายปรมินทร์ อินตระวังค์ / นายสัญญา แก้วกูล / นายวีรภัทร พรมเมส / 

นายพงศธร พิมเคน / นายปรเมศวร์ อินสิงห์ 

แถวล่าง จากซ้าย- ขวา

นายธันวา วงค์ดวงตา / นายจรัสโชค โสดผักแว่น / ครูประภาภรณ์ วุฒิฐานจำาเริญ / นายเกริกพล สา

ชะนะ / นายเป็นหนึ่ง นันทะดี
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แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ระดับ ปวช.
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์  ปวช.3/1-2 

แถวบน จากซ้าย – ขวา

นายกสิณ  โรมรัน / นายบุญมี คงวิเศษ / นายพีรพล  ปลัดจันทร์ / นายอนุรักษ์ ปุยะโท / นายนาวิน 

โดนโยธา / นายชลิต  บุญธรรม / นายชญานนท์ ชินบุตร /  นายพีรเดช  นาทอง / นายพงศกร ตัน

พันตรี / นายกฤตการต์ ช่วยนา / นายพงศ์นรินทร์ ดำารงศิลป์ / นายอดิศร อ่อนโสม / นายธนาภิ

วัฒน์ ศรีระบุตร

แถวล่าง จากซ้าย – ขวา

นายสิทธิกร คนทนดี / นายจิรายุ เรียงวงษ์ / นายนพดล บุญเลาห์ /นางสาวจุฑารัตน์ เทียมพล / 

นางสาวมนัสวี แดงมณี / นางสาวเกวลิน วาทะยา / ครูบอย โคตรภักดี / นางสาวอภิชา บุญเอี่ยม / 

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจุง / นางสาวจิราพร ขำาทอง / นางสาวพรนิสา แหลมกี่กำ่า / นายธีรภัทร เล่

ปะสุรรณ / นายธงศักดิ์ ใจยะสาร
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ระดับ ปวส. 
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ปวส.2/2

 

จากซ้าย-ขวา

นายนิติพล ศิริพร / นายศิขริน จรูญศรีโชติกำาจร / นายชลสิทธิ์ อัมพวา / นางสาวปัทมา ยังประเสริฐ 

/ นางสาวอมาวสี สำาราญ / ครูสง่า คูคำา / นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมสิน /นายธนกฤต มะลิซ้อน / นาย

รุ่งพมร เจริญพร / นายณัฐพงศ์ บุญตั้ง / นายสัญชัย ระนาดแก้ว
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แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ระดับ ปวช. 
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.3/1-2

แถวบน ซ้าย- ขวา 

นายอภิเษกซิงห์ เดวี / นายเกษตรศิลป์ วงจันป๊อก / นางสาวอมรรัตน์    เกตุทอง / นายพชรพล บึ่

มกุล / นายกิตติชัย แซ่ลิ้ง / นายณรงค์ชัย ใจดี / นายทัพพสาร ใบผักแว่น / นายพงศกร ทองยัง / 

นายธนพล จันทร์เสนีย์ / นางสาวชุลีพร คำาแจ่ม / นายนิโคลาส ชาโคเวลลี / นายถิรพัฒน์ ผาสุก / 

นายนพนันท์ ลำาทา

แถวล่าง ซ้าย-ขวา 

นายภานุมาศ หอยอ่อน / นายพิพัฒน์พง์ สีระสา / นางสาวบุศริน ฉิมจิ๋ว / นางสาวมัณณิตา จอยเอกา 

/ นางสาวอรทัย บัวสุวรรณ์ / นายสาธิต โกติรัมย์ / นายนภัสกร ลำ้าเลิศ / นายฉัตรมงคล พินาจภัย 

/ ครูสุรีย์ หนองกก / ครูฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์ / นายอนุภาพ ศรีสืบวงค์ / นายระพีพัฒน์ นีสกุล / 

นายธรรมนูญ ชื่นตา / นายณัฐพล มานัสสา / นายศรายุทธ ศรีทม / นายนราธร สีตาสุข



สุพรรณิการ์สัมพันธ์ 33

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับ ปวส.
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปวส.2/1-2

แถวบน ซ้าย- ขวา 

นายภัทรชนน สมบัติ / นายภัทรดานัย ไม้คำา / นายเจษฎา เข็มเมือง /  นายนราธร นรินทร์ / นายศุภ

ทิน บุตรชาลี / นายสิรวิชญ์ สายแก้ว

แถวล่าง ซ้าย- ขวา 

นาย ภ.ภูมิ แย้มมณี / นายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว / นายคณิศร คณากูล /  นายจิรายุ คล้ายสมบูรณ์ / 

ครูมณีรัตน์ บัวคำา / น.ส. ณัฐฒินันท์ บุญเรือง / นายระริน ประโพชะนัง / นายยุทธนา ฉาบพิมาย / 

นายรฐา หวานนุรักษ์
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แผนกวิชาการบัญชี

ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี ปวช.3/1

แถวบนจาก ซ้าย- ขวา

นายจรุงศักดิ์ โคตา / น.ส. ชลันดา เจียววนิชพงษ์ / น.ส. ขรรณเงิน นามเมือง / น.ส. สุภาพร วนาไธ

สง / น.ส. ธีรนุช ปัญญาสาร / น.ส. จีราวรรณ พ่วงศรี / น.ส. ธัญญาพร ประธัญญะ / น.ส. กนกวรรณ 

อยู่สบาย / น.ส.นิศารัตน์ แสงสุริยา / น.ส. กุลรัตน์ เจริญศักดิ์ 

แถวล่างจาก ซ้าย-ขวา

น.ส. นภัสสร นุ่มทอง / น.ส. ณัฐวดี อินทร์ประดับ / น.ส. ถิรดา อำ่าจ้อย / น.ส. ปนัดดา ศรีโสภณ / 

ครูสมฤทัย บุญก่อ / น.ส. ทิชานนท์ ปะทา / น.ส. ชัญญา พลอยบุตร / น.ส. กฤติยา ใจประสงค์ / 

น.ส. ธนารีย์ ไชยนารี / น.ส. กิตติมา อินทรปัญญา
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สาขางานการบัญชี ปวช.3/2

แถวบนแถวที่ 1 จากซ้าย – ขวา 

น.ส. สวุรรนษิา วงษล์า / น.ส. อรทยั งามวงษ ์/ น.ส. อมัพิกา ประชาราษฎร์   / น.ส. ไพลิน คล่องแคล่ว 

/ น.ส. สุชัญญา ทองพระพักตร์ 

แถวบนแถวที่ 2 จากซ้าย- ขวา 

น.ส. วรรณรัตน์ เพ็งมา / น.ส. รวิสรา ลีพรม / น.ส. ปิยนุช พืชพันธุ์ / น.ส. พัชรา วงศ์หาแทน

แถวที่ 3 จากซ้าย-ขวา 

น.ส. ศศิธร ขมเล็ก / น.ส. รุจิราวรรณ์ อยู่เย็น / น.ส. อาลียา แสวงแก้ว / น.ส. อาทิตยากร อรุณเนตร 

/ น.ส. สุทธิดา จันทร์เทศ / น.ส. พัชชา ทับมาลา 

แถวที่ 4 จากซ้าย-ขวา 

นายรัชชานนท์ ทับทิมทอง / ครูปิ่นมณี เจริญคลัง / นายมนตรี ศิริสวัสดิ์
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ระดับ ปวส. 
สาขางานการบัญชี ปวส.2/1-2

แถวบน จากซ้าย – ขวา

น.ส. ศิริมา ธงยศ / น.ส. พรนภา นวลจันทร์ / น.ส. ศิริรัตน์ ยะภักดี   / น.ส. เจนจิรา นานวน / น.ส. สุ

วรรณา เหลาวงษ์ศร ี/ น.ส. ปรารถนา ศรปีระเสรฐิ / น.ส. นำา้ทพิย ์เหงา้นอ้ย / น.ส. อมรรตัน ์บญุหงษ์

แถวกลาง จากซ้าย-ขวา

น.ส. สุภาวิดา คำาสะอาด / น.ส. สุพัตรา ดาทอง / น.ส. ขนิษฐา กรุมรัมย์ / น.ส. จิราพร สงัด / ครู

อรพินท์ อึ๊งเจริญ / น.ส. ธัญญารัตน์ ภูมิคอนสาร  น.ส. อุบลวรรณ สุขสุทธิ์ / น.ส. จีรวรรณ สอนอาจ  

น.ส. ธารทิพย์ เผื่อนทิม

แถวล่าง ซ้าย-ขวา

นายวทญัญ ูทว้มมยั / น.ส. สพุรรษา ใจซือ่ / น.ส. สวุรรณา สมเดจ็ / น.ส. สสมิา โตะ๊ม ี/ น.ส. ปารฉิตัร 

เอือ้อาดลูยก์ลู / น.ส. วริญัชนา วบิลูยก์ลุ / น.ส. เรวกิา วมิล / น.ส. ไพลิน เปยีนวม / นายอคัรพล โจซ้ิม
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แผนกวิชา การตลาด 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการตลาด ปวช.3/1

แถวบนจาก ซ้าย – ขวา 

น.ส. ณัฏฐา อุ่นนา / น.ส. ชฎาพร พรมแพง / น.ส.นริศรา กองแก้ว/ น.ส.ทิพเนตร แย้มมณี

แถวล่างจาก ซ้าย-ขวา 

นายกันต์ทศน์ อินทรประสาท/ น.ส. นงนุช บรรจง / น.ส. จุฑาภรณ์ คำาเกตุ / น.ส. ธนาภรณ์ ปลอด

กลาง/ น.ส. พจมาน โพธ์กลิ่น / ครูกัลยา ไชยวิเชียร/ น.ส. ฐาปนีย์ ดวงภักดีรัมย์ / น.ส. กัญญาณัฐ 

หมื่นยุทธ์ / น.ส. ณัฐธยาน์ สิทธิเจริญยศ/ น.ส. ณัฐวรรณ บุญรังสี
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สาขางานการตลาด ปวช.3/2

แถวบนจาก ซ้าย-ขวา 

น.ส. ประกายดาว ทองคำา / น.ส. ธญาลักษณ์ ต้ออาษา / น.ส. ภัทรสุดา ไหลเลื่อน / นายเกรียงไกร 

อินมณี / น.ส. ปวันรัตน์ เสาประโคน / น.ส. วัลยา พลีขันธ์ /  น.ส. นภิษา สารฤทธิ์ / น.ส. สเก็ตดาว 

น้อยเอี่ยม / น.ส. วรรณลภา วงษ์มะเซาะ / น.ส. อรัญญาพร หอมระรื่น / น.ส. จินตนา ผลสินธุ์

แถวล่างจาก ซ้าย-ขวา 

น.ส. กรกนก เฟือยตา / น.ส. สุดารัตน์ เรือนทอง / น.ส. จุฬาลักษณ์ ฟักทอง / น.ส. พัชรมัย ฉิมชา 

/ น.ส. อุบลรัตน์ ปะกายะศรี / น.ส. ศุกลภัทร สุขสวัสดิ์ / น.ส. อริสา รอดช้าง / น.ส. สุดารัตน์ แสน

จันทร์ / น.ส. ศิริวิภา มูลละ / น.ส. เบญญาพร แก้วศรี /       น.ส. อารีรัตน์ ปะหูปะปา
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แผนกวิชาการตลาด

ระดับ ปวช.
สาขาธุรกิจค้าปลีก

จากซ้าย-ขวา

นางสาวฐิตวิรรณ. ชนินอก / นางสาว

อภิญญา. อังกูรภัทร์ / นางสาวสุนีย์. 

แจ่มกระจ่าง / นางสาวอาพรรณทอง. จรีกจิโสภณ / นางสาวณฐัมล. โตสขุ / นางสาวนนัทกิานต.์ ศรี

คำา / อาจารย์ชัญญาณ์ภัช. นาชัยทอง / นางสาวธัญญาเรศ โคนาจารย์ / นางสาวอุ้มศิริ. วงศ์ศรีแก้ว 

/ นางสาวเจนจิรา. ทองหล่อ / นางสาวกนกวรรณ. อุตสาหประดิษฐ์ / นางสาวจิราพร.  มะลิวัลย์

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระดับ ปวส.
สาขางานการ
จัดการขนส่ง

แถวบนจากซ้าย-ขวา

น.ส. หทัยรัตน์ ฉลองดำารง / น.ส. สุนิสา วรัญตะกามิตร / น.ส. ศศิชา แก่นสาลิกา / น.ส. กานดา

รัตน์ พานทอง / น.ส. ภาวินี คีรีนิล / น.ส. ทัตพิชชา โหราศาสตร์ / น.ส. ศิริลักษณ์ กุลเกษ / น.ส. 

อรวรรณ ว่องไว / น.ส. ปภาภรณ์ ประกอบกิจ / น.ส. ทัศนา ศรีทอง / น.ส. พรณัฐชา เจริญสุข / 

น.ส. ศิริกาญจน์ เทศแก้ว / น.ส. จันทิรา ผลสินธุ์

แถวล่างจากซ้าย-ขวา  น.ส. ปทุมวัน สืบศรี / น.ส. สุธิดา อินทรวิเชียร / น.ส. กาญจนา ภักตร์วิลัย 

/น.ส. ทัศนีย์ ศรีทอง / น.ส. สุภัทตา แก้วตาล / ครูชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง / น.ส. พรพณา พรีพรม 

/น.ส. นุชนันท์ อำารุง / น.ส. วัชรินทร์ พรมมี / น.ส. ธันลักษณ์ สุภาษี / น.ส. ภัทรานุช สุริยันต์ /   

น.ส. พัชรี เพ็ชรสวัสดิ์ / น.ส. วรรณธกานต์ ไส้พงษ์
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปวช. 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/1

แถวบน จากซ้าย – ขวา 

นายธีรภัทร อินสุพัตรา / นายธนากร ประมูลจักกา / นายณัฐพงษ์   มูลสาย / นายณัชพล พวงมาลัย 

/ นางสาวชมพูนุท มั่นทน / นายพงศกร พ้นเคราะห์ / นายทศพร สักทอง

แถวล่าง ซ้าย – ขวา

น.ส. พรนภา สุชัยรัตนวิโรจน์ / น.ส. นวพรรณ ลายประดิษฐ์ / น.ส. ทิพยรัตน์ ก่อกุศล / น.ส. กชกร 

รักชาติ / น.ส. กัญญ์วรา มาลาเหลือง / น.ส. ธิดาทิพย์ ปานสวัสดิ์ / น.ส. ทิพยวรรณ แซ่เตียว / ครู

พิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์ / น.ส. พัชรินทร์ สุขพล / น.ส. จิดาภา    วิเวกรัมย์ / น.ส. จิดาภา มิตรมานะ 

/ น.ส. ฐิติมา แจ่มกระจ่าง / น.ส. พัชริดา เดชพัฒนกุล / น.ส. จิรัญญา หาดสาร / น.ส. นัทชนันท์ อุป

วัฒน์ / นายธนาวุฒิ จันทร์สิน / นายปรพล คำาพันธ์
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สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/2

แถวบน จากซ้าย – ขวา 

นายจิราพัทธ์ ศรีสว่าง / นายเฉลิมชัย ดีแสน / นายสุระวี สังข์ทอง / นายวัชรศร บ่อกาวี / นายวร

เชษฐ ์สดุสาล ี/ ครภูานมุาศ พมุมา / นายพริณุ พรหมศรินินัท ์/ นายเอกราช อาสนไชย / นายอานนท ์

ขันชัยภูมิ / นายพีรดนย์ อำามาต / นายมงคลชัย เสมามิ่ง

แถวล่าง จากซ้าย – ขวา

น.ส. โสภา สุขบรรจง / น.ส. เพ็ญวิภา แต่งเมือง / น.ส. เปรมวดี ไม้น้อย / น.ส. อรพิมล สีสอน / 

น.ส. สรารัตน์ แซ่ตั้ง / น.ส. ภัทรชา ผลบุญ / น.ส. ศิริทิพย์ ทำาธุระ/ น.ส. ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี / น.ส. 

สาลินี ใจเย็น / น.ส. พิชญา โมกขะศักดิ์ / น.ส. เกตน์สิรี ขุนทองนุ่ม / น.ส. รุจีรัตน์ สงชัยภูมิ / น.ส. 

อนันทพร วงค์ยอด
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ระดับ ปวส. 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2/1

แถวบน จากซ้าย – ขวา

นายสิทธิชัย ใจตรง / นายสุวรรณ พูลผล / นายณัฐกฤต กระสิน / นายจตุรพัทธ์ สาพา / นายณัฐพงศ์ 

ปัญญะ / นายอนาวิน วรรณคำา

แถวกลาง ซ้าย –ขวา

น.ส. นรสิา ศาสตรป์ระสทิธิ ์/ น.ส. กรรณธมิา โพธิส์วุรรณ /      น.ส. จรินนัท ์รม่เจยีม / ครภูคมณ หวงั

วัฒนากูล / น.ส. นฤมล ทิมสายสวัสดิ์ / น.ส. พรรณพิลาศ ถนอมพันธุ์ / นางสาวดวงหทัย กล้ากสิกิจ

แถวล่าง ซ้าย-ขวา

น.ส. ศุภนิดา คุ้มตรีทอง / น.ส. ตรลดา สังข์ทอง / น.ส. รัตนกรณ์ ห้วยใหญ่ / น.ส. ศยามล อินทร์

บำารุง / น.ส. ซารีนา ลีบำารุง / น.ส. บงกช สร้อยฟ้า / น.ส. ศศิทรา แสงสี /   น.ส. กุลณัฐ พันแพง
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แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว

ระดับ ปวช.
สาขางาน การโรงแรม ปวช.3/1

จาก ซ้าย – ขวา  

นายทรัพย์ไพศาล แสงจันทร์ / น.ส.วิไรวรรณ แสงสว่าง / น.ส. พรหมพร เกสร / น.ส. จุฬาลักษณ์ รั่

นอรัญ / น.ส. ปราณี เถื่อนมั่น / น.ส. นวลปราง องอาจ / ครู สุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์ / น.ส.จิราพร 

เกตุทอง / น.ส. กัญญารัตน์ แสวงหาทรัพย์ / น.ส. ชยาภรณ์ รัตตนวิเชียร / น.ส. จันจิรา ศรีสัมฤทธิ์ 

/ น.ส. ขวัญฤดี สลับสี / น.ส. ปิยาพัช รวมธรรม / นายจักริน หนองหาญ / น.ส. กัญญารัตน์ ศาลา

เลิส / น.ส. ปนัดดา บัวลภา
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สาขางานการโรงแรม ปวช.3/2 

แถวบนจากซ้าย-ขวา 

นายสุทธิพงษ์ ดวงมณี / นายสุรศักดิ์ จักรแก้ว / นายอานนท์ ซาหยอง

แถวกลางจากซ้าย-ขวา

นาย วิทย์ยา มิ่งสรรพางค์ / น.ส. มนัสนันท์ ศรีทองเเจ้ง / น.ส. สุพรรษา ทาบึงกาฬ / น.ส. วนิดา 

เนียมคล้าย / น.ส. สุธิดา บุญธรรม / น.ส. วชิรญาณ์ ชาติสม / น.ส. เบญจวรรณ สุขสุทธิ์ / น.ส. เจน

จิรา เปี่ยมขุนทด / น.ส. รุจิษยา พรมเมตตา / นายอาทิตย์ บัวคลี่

แถวล่างจากซ้าย-ขวา 

นางสาวอมรรัตน์ พิกุลแก้ว / นางสาวลัดดาวัลย์ สิมมา / นางสาวสุพรรณษา น้อยประชา / นางสาววิ

สา สมศรี / นางสาว วรางคณา จินต์ดี / นางสาวสุพรรณรัตน์ อ่อนศรี / นางสาว สุภัชชา รอดเมตตา 

/ นางสาว รัตนาวดี จำาปาศรี / นางสาว สุภัสสรา โพธิ์แจ่ม 
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ระดับ ปวส.
สาขางาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส.2/1-2

จากซ้าย-ขวา

นายเดชณรงค ์เชือ้ผูด้ ี/ น.ส. ธติสิดุา มโนรมย ์/ น.ส. มณ ีแสนใจรักษ ์/ น.ส. ปวรรัตน ์เจริญยิง่ / น.ส. 

กชกร วงศ์มาก / ครูกนกชญา ทองละมุล / น.ส. นิศารัตน์ สุตมิตร / น.ส. ดาราทิพย์ อินทร์มงคล /    

น.ส. อารยา ก้องกังวาฬ / นายชัยวัฒน์ ธรรมารักษ์
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สาขางานการท่องเที่ยว ปวส.2/1-2

จากซ้าย – ขวา 

น.ส. นิศารัตน์ ยวนกระโทก / น.ส. สุภาวดี บุญส่ง / ครูกนกชญา ทองละมุล / น.ส. สุชาดา ประสิทธิ์

วิเศษ/ น.ส. พัชรีพร พยุงวงษ์
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วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิด โครงการ

ปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น.

วา่ทีพ่นัตร ีดร.วานิช สมชาต ิผูอ้ำานวยการวิทยาลยัเทคนคิพทัยา พรอ้มคณะผูบ้รหิาร คณุคร ูทกุ

แผนกวิชา ผกูแขนอวยพรใหก้บันกัเรียนนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษา ประจำาปกีารศกึษา2562 โครงการ

ปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยการนำาของ ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิค

พทัยา รว่มมอืกบั โรงเรยีนเมอืงพทัยา จดัสอนหลกัสูตรระยะสัน้ ใหน้กัเรียนมธัยมในสังกดัเมอืงพทัยา 

และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 “ เรียนอาชีวะดี มีงานทำา” 

หลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในโครงการฯ ประกอบด้วย หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

ตัดต่อวีดีทัศน์ , หลักสูตรระยะสั้นสาขายานยนต์ , หลักสูตรระยะสั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก , 

หลักสูตรระยะสั้นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    
เพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ธุรกิจซอสผัดไทยสับปะรด เข้ารับการ

ประเมนิศนูยบ่์มเพาะอาชวีศกึษา ระดับ 5 ดาว ของ

สถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

ในวันที่  29-30 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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โครงการส่งเสริมการทำาธุรกิจในสถานศึกษา   
ประจำาปีงบประมาณ 2562

ธุรกิจ CT Design

ธุรกิจ สุพรรณิกาคาเฟ่ (กาแฟสด)

ธุรกิจสุพรรณิกาคาแคร์

ธุรกิจซอสหมูปิ้ง 5 รส
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แบบสอบถาม
การติดตามผู้สำาเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562

แบบสอบถามนีจั้ดทำาข้ึนเพือ่สำารวจการสำาเรจ็การศกึษาของนกัเรยีนนกัศกึษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อที่จะนำาข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือนักเรียนนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการ

ศึกษา 2562 ทุกคน โปรดตอบแบบสอบถามการติดตามผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการ

ศึกษา 2562 ตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของการทำางาน

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ


