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ที่ ส.ว.ท.อ.01-72/2562
12 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ครูเพือ่ จัดทาเครื่องมือประเมินทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน
เรียน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ประกาศสมาคมฯ คาสังที
่ ่ ส.ว.ท.อ. 01-09/2562
ด้ว ยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กาหนดให้มกี ารจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจาปี การศึกษา 2562 โดยใช้เครื่องมือประเมินทักษะวิชาชีพทีไ่ ด้มาตรฐาน
จากส่วนกลางนัน้ ขณะนี้สมาคมฯ ได้ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการวิเคราะห์รายวิชา เพื่อวิเคราะห์ และยก
ร่างการแข่งขันประเภทต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 25-26 กันยายน 62 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ที่ผ่านมา ได้จานวนรายวิชาทัง้ สิ้น 88 รายวิชา ทัง้ นี้
เพือ่ ให้การดาเนินการสร้างเครื่องมือประเมินดังกล่าวเป็ นไปตามกระบวนการทีไ่ ด้มาตรฐาน พร้อมกับการมีส่วน
ร่วมจากครูผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขาวิชา สมาคมฯ จึงให้สถานศึกษาเสนอชื่อครูทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด
บัดนี้สมาคมฯ ได้พจิ ารณาคัดเลือกครูท่มี คี ุณสมบัติตามที่กาหนด เพื่อแต่งตัง้ เป็ นผู้จดั ทาเครื่องมือ
ประเมินทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจาปี การศึกษา 2562 ตามประกาศ
สมาคมฯ ทีแ่ นบมาพร้อมกันนี้ สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ให้ครูในสถานศึกษาของท่านทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ดาเนินการจัดทาเครื่องมือประเมินทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
จัดส่งภายในวันที่ 20 พ.ย. 2562 โดยขอให้ศกึ ษาข้อมูล วิธกี ารจัดทา พร้อมทัง้ Download เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ website ของสมาคมฯ www.pvet.or.th หรือ https://sites.google.com/site/vrregister
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อดิศร สินประสงค์)
นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ประกาศ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสั่งที่ ส.ว.ท.อ.01-09/2562
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. 2562
เพื่อให้การจัดทำเครื่องมือประเมินนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน จึงขอแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้จัดทำและรวบรวมเครื่องมือประเมินส่งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้การรับรองให้สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ได้ต่อไป ดังนี้
ประเภท/สาขาวิชา

ปวช ปวส
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ชื่อสถานศึกษา

รายชื่อผู้จัดทำ

1 วิชาเทคนิคพื้นฐาน
1. ทักษะงานฝึกฝีมือ

✓

2. ทักษะงานกลึง

✓

3. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์

✓

4. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Soild work และ
Inventor)
5. ทักษะการกัดชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกล CNC

✓

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายบันเทิง มูลแวง
นายณัฐภูมิ จาระธรรม
นายวิสูตร ทำกิจการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

นายชานนท์ เทพคำ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

นายเฉลิมพล ช่วยดำรงค์
นางสาววลัยลักษณ์ บัวทอง
นายโอภาสนนท คำจันทร์
นายวิสูตร ทำกิจการ
นายวรวุฒิ อรัญยกรกุล
นายวิสูตร ทำกิจการ
นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว
นายเชิดชูเกียรติ์ ผาคำ
นายวรวุฒิ อรัญยกรกุล
นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว
นายเชิดชูเกียรติ์ ผาคำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายวิสูตร ทำกิจการ

ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

6. ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ

✓

2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
7. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

✓

8 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

✓

9. ทักษะเครื่องทำความเย็น

✓

10. ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

✓

11. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

ปวส

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

รายชื่อผู้จัดทำ
นายวรวุฒิ อรัญยกรกุล
นายชัยวัฒน์ กันธิยะ
นายวิสูตร ทำกิจการ
นายวรวุฒิ อรัญยกรกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

นายวีระศักดิ์ ลายสาน
นายประพาสน์ ไพลเหลืองดี
นายพรอนันต์ ศรีสุพรรณ
นายพลณวัช จันทาทุม
นายสงกรานต์ ยาใจดี
นายตะวัน
ศรีรมย์
นายมงคล
รังสิมาการ
นายสายชล ประสพสุข
นายภูวดล จารุชาติ
นายสุรชา มณีงาม
นายสงกรานต์ ยาใจดี
นายชัยพร ตาดี
นายอนุสรณ์ อินทร์ภิรมย์
นายณัฐวุฒิ แสงอาทิตย์
นายศิริพงศ์ ศรีปาน
นายสุรยิ ะ เครือคำ
นายธนกฤต วิทยาภูมิ
นายประพาสน์ ไพลเหลืองดี
นายสารัช
เฮงไต้
นายตะวัน ศรีรมย์
นายหิรณ
ั ย์ ศุภวนนิมิต
นายเกียรติศักดิ์ อยู่ดี
หน้าที่ 2 / 21

ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

12. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

✓

13. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC

✓

3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14. ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

✓

15. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

✓

16. ทักษะอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

✓

17. ทักษงานดิจิทัล

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้จัดทำ
นายภูวดล จารุชาติ
นายธีรนันท์ ศิลาคะ
นายสายชล ประสพสุข
นายณัฐวุฒิ แสงอาทิตย์
นายสายชล ประสพสุข
นายภูวดล จารุชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

นายชาญชัย วิชัด
นายธนาอาสน์ จินดา
ว่าที่ร้อยตรีอุษา สินสำรวม
นายณัฐพล
จอมขันเงิน
นายยุทธนา
สิงห์รุณ
นายนฤเดช
ค๊ะณาระต๊ะ
นายอัครพงศ์ บุญ-หลง
นายสิทธิชัยขุ อินต๊ะ
นายชนตร์
นนท์ภีระคำ
นายชัยทัต
นาคเหล็ก
นายสุทิน
ศิริเกตุ
นายจิตรพงษ์ ปินตาปวง
นายสุรยิ ัน
บุพศิริ
นายวิฑูรย์
สุขเจริญ
นายภาสกร เย็นใจ
นายธนารักษ์ นิเวศน์
นางสาวกาญจนา โต๊ะลายเทศ
นายทศพล
ผิวเหลือง
นางสาวสุพัตรา กิจแสวง
นายเอกชัย
ใจเมคา
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ประเภท/สาขาวิชา
18. ทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

ปวช
✓

19. ทักษะงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

✓

20. ทักษะงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

✓

21. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC และ HMI (GOT 2000)
22. ทักษะหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

✓
✓

23. ทักษะสมองกลฝังตัวและ IOT
4 สาขาวิชาช่างยนต์
24. ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์

25. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

ปวส

✓

✓

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลันเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

รายชื่อผู้จัดทำ
นายคเชนทร์ อาจวิชัย
นายสิทธิชัย
ขุอินต๊ะ
นายพลวัฒน์ เสน่หด์ ี
นายธนวัฒน์ มะลิขาว
นายเกียรติศักดิ์ คนธสิงห์
นายภาสกร เย็นใจ
นายศรายุทธ ชมชื่น
นายณัฐพล จอมขันเงิน
นายชัยทัต นาคเหล็ก
นายปรัชญา ทำเสามูล
นายปัญญา หยวกแฟง
ว่าที่ร้อยตรีอุษาสิน สำรวม
นายปรัชญา ทำเสามูล
นายปรัชญา ทำเสามูล
นายธนวัฒน์ มะลิขาว
นายปรัชญา ทำเสามูล
นายธนวัฒน์ มะลิขาว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

นายณรงค บุญพักตร์
นายสุรชัย นามเกียรติ
นายณัฐดนัย ผูกวัฒนะ
นายขจรศักดิ์ ตั้งจิตรมณีศักดา
นายอภิวัฒน์ นิลดี
นายวิทยา โยธาคุณ
นายธีรพล อ่องนก
นายพิทักษ์ ขาวละออ
นายสุวิศิษฎ์ คลายมนต์
หน้าที่ 4 / 21

ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

26. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล

✓

27. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

✓

28. ทักษะงานจักรยานยนต์

✓

29. ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

✓

30. ทักษะงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

✓

31. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์

ปวส

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
บริษัทยามาฮ่า
บริษัทยามาฮ่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

รายชื่อผู้จัดทำ
นายกิตติศักดิ์ สารประดิษฐ์
นายภูชิต ผ่านใหญ่
นายปฏิภาณ ประสิทธิ์
นายเกียรติ์ไทย ศักดิ์สริ ิวกุล
นายสัน
คนซื่อ
นายสราวุธ สุวรรณประเสริฐ
นายอาทิตย์ ตางจงราช
นายธวัชชัย ดำขำ
นายเกียรติ์ไทย ศักดิ์สริ ิวกุล
นายนภดล เอี่ยมใจ
นายโกมล เลิศไกร

นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว
นายวีระ ธีรศิลป์
นายณัฐพล ถาคำ
นายธีรทัศน์ สมสงวน
นายเชิดชูเกียรติ์ ผาคำ
นายวิชชุกร บัวคำซาว
นายสุรชัย นามเกียรติ
นายดำรงวิทย์ แสงทองดี
นายมาโนช เมาลีทอง
นายณรงค บุญพักตร์
นายลิขิต
ปรารมย์
นายชุมพล วัฒฑะโน
นายธานี
เหี้ยมหาญ
นายอภิยุธ บุญปก
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ประเภท/สาขาวิชา
32. ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

33. ทักษะงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1 สาขาวิชาการบัญชี
1. วิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

ปวช

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
✓ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
✓ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
✓

ปวส

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

2. วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

3. วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

รายชื่อผู้จัดทำ
นายปวเรศ อินทจักร์
นายธีระศักดิ์ ศิลาคม
นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว
นายสุวิชัย ไชยสี
นายชัยธร เกิดลำเจียก
นายจิรวิทย์จติ ต์ เขมพัฒน์
นายสุรชัย นามเกียรติ
นายลิขิต ปรารมย์
นายสัน
คนซื่อ
นายศิริชัย รตะสุขารมย์

นางพรรณี สุวัตถิ
นางสาวกัญตา กุ้ยประเสริฐ
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
นางภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา
นางสาวปิยนุช รัตน์บ้านด่าน
นางสาวปิยาภรณ์ ลิม่ ตระกูล
นายลภัสวรรธน์ อารยะสกุล
นางรัชนี กิจฉวี
นางปราณี แจ่มสาคร
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
นางภัทร์ฐิตาเลิศ เกียรติวรา
นางศรัญญา ปิ่นวิเศษ
นางสาวรุจิฬาภรณ์ จอมทอง
นางปณิตา รุ่งโรจน์
นางวรรณี เลิศพิภพพร
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

4. วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม

✓

5. วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

✓

6. วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1

✓

รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
นางภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา
นางสาวสุพัตรา แสงสันเทียะ
นางสาวชนิดา บัวกิ่ง
นางสาวพรพนา ปัญญาสุข
นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล

นางสาวรุ่งนภา ชาญเชี่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
นางสาวกัญตา กุ้ยประเสริฐ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางสาวปิยนุช รัตน์บ้านด่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
นาง.จีรวรรณ นิยม
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
นายยิ่งเจริญ บุญยัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
นางสาวสมพร แตงชาติ
นางสาวบุญยงค์ เปรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา
เลิศเกียรติวรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
นางเพ็ญศรี
คำวิชิต
นางพินกรณ์
ไชยสิทธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
นางสาวศิรินทร์ญาญ์ พันธุ์รังกา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
นางจันทนา
ทองเข้ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
นายอำพล
ดลจำเริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
นางสาวสวภัทร อิศดุลย์
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

7. วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2

✓

8. วิชาการบัญชีต้นทุน 1

✓

9. วิชาการบัญชีชั้นสูง 1

✓

10. การบัญชีภาษีอากร

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาวทิชากร ก้างออนตา
นางสาวนุชจรีย์ ภุมมาลา
นายภัทรุท นามเมือง
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
นางสาวสวภัทร อิศดุลย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
นางสาวเบญริสา ทองจำรูญ
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา
เลิศเกียรติวรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
นางสาวสมพร แตงชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
นายธงชัย
ขวัญศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
นางพิสมัย
เดชคำรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
นางสาวณัฐพร ประจินต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา
เลิศเกียรติวรา
นางสาวอารีรตั น์ ลมสูงเนิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
นางสาวฝ้าย
ล้อมเล็ก
นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย
วิ ิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกลู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
นายยิ่งเจริญ
บุญยัง
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นางภัทร์ฐิตา
เลิศเกียรติวรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
นายอดิศร
ชัยชาญ
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ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

✓

11. ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
2 สาขาวิชาการตลาด
12.ทักษะเทคนิคการนำเสนอการขาย

13.ทักษะธุรกิจค้าปลีก

✓

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาววะรา
พันวิสู
นางสาวรุจิรา
ขุนจันทร์
นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย
นางสาวรุ่งนภา
ชาญเชี่ยว
นางสาววรรษมล เฟื่องฟู
นางสาวกุณฑิกา ยอดจักร์
นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี
นางภัทร์ฐิตา
เลิศเกียรติวรา
นางสาวปัทมา
ทิมดี
นางสาวปิยาภรณ์ ลิ่มตระกูล
นางพิสมัย
เดชคำรณ
นางสาววรัษทญา ยาสมุทร
นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย
นางจุฑารัตน์
นางสาวปรียาพร
นางสาวอัญชลี
นางสาววารีวรรณ
นางสุดารัตน์
นายอิทธิพัทธ์
นางสาวรสลิน
นางกาญจนีพร
นางมารีย๊ะ
นางสาวนุชรี
นางสาวศิริพร
นางสาวปภาวรินท์
นางสาวกรณิกา

อาราเม
บุญศรี
พันธ์โบ
ณ บางช้าง
ชุมภูแสง
คัมพรรัตน์
จันทรา
หมดวง
ศรีคงคา
โลพะกุล
ประสานทรัพย์
นักธรรมา
บัวทองสิงห์
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

✓

14.ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

3 ทักษะการพิมพ์ดีดระดับ ปวช. และ ปวส.
15.ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
16.ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
17. วิชาระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ปวส

✓
✓
✓

✓
✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
บริษัทคอมพิวเตอร์เอจเทคโนโลยี
บริษัทคอมพิวเตอร์เอจ เทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

18. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

19. วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

✓

รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาวศรีสุดา รักสกุล
นางสาวรสลิน
คลังทรัพย์
นางสาววัชรีย์
ทองย่อย
นางสาวเพ็ญศรี ชัยมัติ
นางสาวกรณิกาบัว ทองสิงห์
นายสลิล
แสงสกุลศรี
นางสุดารัตน์
ชุมภูแสง

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

นายพีรภัทร
นายเฉลิมชัย
นายสุทิน
นายพันธุ์ธัช
นายสมศิริ
นายปิยะพจน์
นางสาวเอื้อการย์
นายกานต์
นายนคเรศ
นางสกุณาจตุรงค์
นายสุทิน
นายพันธุ์ธัช
นางสาวสุชาภา
นายสรณ์นนท์
นายณัฐ
นายไพรัตน์
นายพรชัย
นางอิสรีกาญจน

โพธิ์กลิ่น
ประเทืองรัตน์
พยนต์เลิศ
บัวรุ่งสวัสดิ์
ทับทิมแก้ว
เทิงวิเศษ
เด่นพุทธ
อะตามา
เครือเอี่ยม
พลาธิปัต
พยนต์เลิศ
บัวรุ่งสวัสดิ์
นรพัลลภ
แจ่มใส
ยุทธพงษ์
ศิลปสาตร์
มูลแก้ว
ชัยภัคธนินธนยา
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ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

20. วิชาโปรแกรมกราฟิก

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

21. วิชาการสร้างเว็บไซต์

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

22. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

รายชื่อผู้จัดทำ
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายธนารีรัชน์ รัฐวิโรวัณ
นายณัฐวุฒิ
กาญจนเจริญพงศ์
นางสาวอธิติญาภรณ์ ศรีแก้วกุล
นายพีรช
เสมวิโรช
นายบุญญวรรษ์ สุวรรทับ
นายสาคร
พิทักษ์ธำรง
นางสาวพิญญาภัค สุกทองคำ
นายอนุชา
สะเล็ม
นายเฉลิมชัย
ประเทืองรัตน์
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นางสาววราภรณ์ คำภิรมย์
นายอัครพล
ธรรมรังสี
นายสรณ์นนท์ แจ่มใส
นางสาวนิตยา สุขศรี
นายบุญญวรรษ์
สุวรรณทับ
นายพีรภัทร
โพธิ์กลิ่น
นายนคเรศ
เครือเอี่ยม
นายเฉลิมชัย
ประเทืองรัตน์
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายอนัตต์ชัย
ชุติภาสเจริญ
นายมะยุ
มะเย็ง
นายวุฒินันท์
นายทินกร

อินจา
ยางงาม
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ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

23. วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

24. วิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย

✓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

25. วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น

✓

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสยั
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

รายชื่อผู้จัดทำ
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายวิศรุต
เหมทานนท์
นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ
นายณัฐ
ยุทธพงษ์
นางสาวเอื้อการย์ เด่นพุทธ
นางสาวเจนจิรา ปลอดภัย
นายกานต์
อะตามา
นายโดม
อุษานภวิถี
นายคมวุฒิ
อินทรวิรัตน์
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายวิทยา
นาคประเสริฐ
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยงกลาง
นายชัยฤทธิ์
ชัยเลิศ
นางสาวเกศแก้ว ทองเรือง
นายวุฒินันท์
อินจา
นายศักดิ์ดา
ฟักขาว
นายนภดล
เขียวฟัก
นางสาวพิญญาภัค สุกทองคำ
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นางสาวธมลศวรรณ ภู่ทอง
นางสาวธรรณชนก ใจหาญ
นายพีรช
เสมวิโรช
นายบุญญวรรษ์ สุวรรณทับ
นายวรวัฒน์
คำอ่อน
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

26. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

27. วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล

✓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

28. วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

✓

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

รายชื่อผู้จัดทำ
นายโดม
เจริญศิริ
นายนคเรศ
เครือเอี่ยม
นายสุทนิ
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นางสาวอุทัยทิพย์ จิตโรจน์
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยงกลาง
นายรักวิทย์
นันทปาลียอง
นายวุฒินันท์
อินจา
นางสาวมลิวลั ย์ ภูฆัง
นางสาวสุวพันธ์ คล้ายสุบรรณ
นายจรูญศักดิ์
แก้วกล่ำ
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นางสาววิไลพร
แสงนาค
นางสาวศิริรตั น์ สิทธิหาโคตร
นางสาวเอื้อการย์ เด่นพุทธ
นายกานต์
อะตามา
นายวัฒนา
ลอยมา
นายศุภฤกษ์
รวงผึ่งหลวง
นายธีรภัทร
พึ่งเนตร
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายสิษฐ์ชนนท์ เห็นเจริญสุข
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง
นางสาวเกศแก้ว ทองเรือง
นายพรชัย
มูลแก้ว
นายณัฐวุฒิ
มูลศาสตร์
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

29.
30. วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

31. วิชาประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

✓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

32. วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

✓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

รายชื่อผู้จัดทำ
นายเมธี
ดอกจันทร์
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง
นายสุวิทย์
แสนบุญ
นางจุไรพร
ทองกอบ
นายวุฒินันท์
อินจา
นางสาวเยาวลักษณ์ อ่วมมีเพียร
นายณัฐวุฒิ
มูลศาสตร์
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายอำนวย
คำมา
นายธีราวัชร์
สิริวิมลพงษ์
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง
นายพรชัย
มูลแก้ว
นายณัฐพัฒน์ รัชตะหิรัญ
นายจรูญศักดิ์ แก้วกล่ำ
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายณฐพล
มังคลา
นางสาวแต้มนภา ลาภมาก
นายพีรช
เสมวิโรช
นายบุญญวรรษ์ สุวรรณทับ
นางเมธิกา
เติมศักดิ์มิตรชัย
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

33. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

34. วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์

✓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

35. วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

✓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

รายชื่อผู้จัดทำ
นายพันธุ์ธัชบัว รุ่งสวัสดิ์
นายอนัตต์ชัยชุติ ภาสเจริญ
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง
นายมารู
วันมามุ
นายพรชัย
มูลแก้ว
นายนฤตย์ วิลาวรรณ
นายธงชัยพร ไชยสุทธิ
นางสาวอรทัย แซ่เอ้า
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายธนิต
แสงส่ง
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง
นายพรชัย
วอแสวง
นายรักวิทย์ นันทปาลียอง
นายพรชัย
มูลแก้ว
นางสาวจริยาพร ภระมรทัต
นางทัศนีย์
ศรีภุมมา
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช
บัวรุ่งสวัสดิ์
นายสมศิริ
ทับทิมแก้ว
นายณัฐวุฒิ
กาญจนเจริญพงศ์
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
นายกิจจา
แสนกล้า
นายกานต์
อะตามา
นายศุภฤกษ์ รวงผึ้งหลวง
นางสาวพิญญาภัค สุกทองคำ
นายสุทิน
พยนต์เลิศ
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

✓

36. วิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
37. วิชามัคคุเทศก์

38. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว

✓

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

รายชื่อผู้จัดทำ
นายพันธุ์ธัชบัว รุ่งสวัสดิ์
นายผดุงเดช
แก้วเชื้อ
นางสาวแต้มนภา ลาภมาก
นางสาวอธิติญาภรณ์ ศรีแก้วกุล
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
นายบุญญวรรษ์ สุวรรณทับ
นางสาวอโณทัย ภูส่ ีม่วง
นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ์
นายจรูญศักดิ์ แก้วกล่ำ
นายสุทิน พยนต์เลิศ
นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์
นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ
นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยงกลาง
นายพรวัช วอแสวง
นายมารู วันมามุ

นายสายันต์ น้อยใหญ่
นายคเณศ แก้วขาว
นาวสาวฑิฆมั พร กรุณาเพ็ญ
นางสาวอรอุมา แก่นแก้ว
นายจตุพร ชัยวิเชียร
นางสาวนูรียา อิสเฮาะ
นางสาวสาลินีย์ สมทรัพย์
นางสาวปฎิพร ชมชื่น
นางสาวสุนสิ า กาญจนดำรงค์
นางสาวกฤษณา มาทรัพย์
หน้าที่ 16 / 21

ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี

39. วิชาปฏิบัติการจัดนำเที่ยว

40. วิชามัคคุเทศก์

41. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว

✓

✓

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

รายชื่อผู้จัดทำ
นางกานดาวดี พันธุเกคุ
นางสาวอรอุมา แก่นแก้ว
นางสาวจันทร์สรุ ีย์ ฉายยงค์
นางสาวภิรมยา ภิรมย์
นางปราณี สุขะปุณพันธ์
นางสาวไพรินทร์ บุญเจือ
นางสาวทักษณา ทิพย์มาศ
นางสาวจารุณีย์ ศิปสาตร์
นางสาวอัญญรัตน์ ทองแจ้ง
นางสาวอรอุมา แก่นแก้ว
นายจตุพร
ชัยวิเชียร
นางสาวสุพิชชา บัวจันทร์
นางสาวพัชริดา รัตนสารี
นางสาวภัชลภา เสนาะพิณ
นายสุรศักดิ์
เหมือนมนัส
นายชานนท์ เชี่ยวชาญ
นางสาวจิรายุ ผาสุข
นางสาวอัญญรัตน์ ทองแจ้ง
นางสาวณัฐฐินันท์ สระทองจันทร์
นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์
นายมนตรี

สายหนู

นายสุรศักดิ์ เหมือนมนัส
นายชานนท์ เชี่ยวชาญ
นางสาวสุนสิ า กาญจนดำรงค์
นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรญ
ั
นายคเณศ
แก้วขาว
หน้าที่ 17 / 21

ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

✓

42. วิชาปฏิบัติการจัดนำเที่ยว

6 สาขาวิชาการโรงแรม
43. วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดืม่

ปวส

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายชื่อผู้จัดทำ
นางอนุสรณ์ ตันจะนา
นายยศกร
แซงดานุช
นางพิมพ์พุทธ ทองจันทร์แก้ว
นางสาวสาลินีย์ สมทรัพย์
นางสาวยุรดี สนรักษา
นายคเณศ
แก้วขาว
นาวสาวฑิฆมั พร กรุณาเพ็ญ
นางเกศวดี อมรมงคลกิจ
ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร มีชัย
นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

นางสาวสุนสิ า กาญจนดำรงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ
นางสาวปิยะนุช บุญศิลป์
นายชุติพงศ์
เสนา
นายพงษ์ดนัย สิงห์เมือง
นายวิษณุ
คล้ายมาลา
นายพุฒิพงศ์
เชื้อคำฮด
นางสาวสุพัตรา เหล่าภักดี
นางนุรซาฮีลา ดุลยเสรี
นายพัฒนพล
เอี่ยมงาม
นางสาวอรรยา วงศา
นางสาวกนกทิพ เลิศพิภพพร
นางสาวสมิตานันท์ ศิรลิ ักษณ์
นายชุติพงศ์
เสนา
นายจตุพร
ชัยวิเชียร
หน้าที่ 18 / 21

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
44. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม

✓

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

นายณัฐิวุฒิ

รอดพันธ์

ประเภท/สาขาวิชา

45. วิชาเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์
46. วิชาบาร์และเครื่องดื่ม

ปวช

ปวส

✓
✓

47. วิชาเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
48. วิชาศิลปะการชงกาแฟ
49. วิชาการบริการอาหารและเครื่องดืม่

✓

50. วิชาภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้จัดทำ
นายศิวรานันท์ ร่มจำปา
นางสาวมาลาตรี รักคน
นายอภิวัฒน์
คำปินตา
นางสาวทักษณา ทิพย์มาศ
นายพัฒนพล
เอี่ยมงาม
นางสาวปินะนุช บุญศิลป์
นายชุติพงศ์
เสนา
นายวิษณุ
คล้ายมาลา
นายภาวิน
จันทราทิพย์
นายเทอดเกียรติ สุรยิ ศ
นายพัฒนพล เอี่ยมงาม
นางสาวอรรยา วงศา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ
นายชุติพงศ์
เสนา
นางสาวอิศราภรณ์ คงเปีย่ ม
นายวิษณุ
คล้ายมาลา
นายจตุพร
ชัยวิเชียร
นางสาวสุพัตรา เหล่าภักดี
นางสาวถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี
นางสาวเยาวเรศ เมธาวงศ์
นายเทอดเกียรติ สุริยศ
นางสาวกานต์มณี แก้วตา
นางสาวอรรยา
วงศา
นางสาวสิราวรรณ เอี่ยมทัด
นายพุฒิพงศ์
เชื้อคำฮด

✓
✓

หน้าที่ 19 / 21

ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

51. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม

✓

52. วิชาการประกอบอาหารโรงแรม

✓

ปวส

53. วิชาการจัดการภัตตาคาร

✓

54. วิชาการจัดเลี้ยง

✓

55. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

รายชื่อผู้จัดทำ
นายเทอดเกียรติ สุริยศ
นางสาวกานต์มณี แก้วตา
นางสาวอรรยา
วงศา
นายชุติพงศ์
เสนา
นายจตุพร
ชัยวิเชียร
นางสาวมาลาตรี รักคน
นายอภิวัฒน์
คำปินตา
นางสาวทักษณา ทิพย์มาศ
นายธนศักดิ์
ตั้งทองจิตร
นายชุติพงศ์
เสนา
นางสาวฤดีมาศ พอบาล
นายพุฒิพงศ์
เชื้อคำฮด
นายพัฒนพล
เอี่ยมงาม
นางสาวอรรยา
วงศา
นายชุติพงศ์
เสนา
นายพุฒิพงศ์
เชื้อคำฮด
นางญาณทัศน์
ทองคำ
นางสาวกานต์มณี แก้วตา
นางสาวอรรยา
วงศา
นางสาวภัทรชนม์ รัชตะหิรญ
ั
นางสาวอิศราภรณ์ คงเปี่ยม
นายพุฒิพงศ์
เชื้อคำฮด
นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม
นายภาวิน
จันทราทิพย์
นางสาวกานต์มณี แก้วตา
นางสาวอรรยา
วงศา
นายชุติพงศ์
เสนา
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ประเภท/สาขาวิชา

ปวช

ปวส

56. วิชาความรู้เรื่องไวน์

✓

57. วิชาครัวและการประกอบอาหารโรงแรม

✓

58. วิชาศิลปะการจัดดอกไม้

✓

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้จัดทำ
นายจตุพร
ชัยวิเชียร
นางสาวอรณา
สุวรรณกิจ
นางสาวสาลินีย์ สมทรัพย์
นายอภิวัฒน์ คำปินตา
นางสาวทักษณา ทิพย์มาศ
นางอัลิชญาณ์ กุลมนต์สินนที
นายพุฒิพงศ์
เชื้อคำฮด
นายธนศักดิ์
ตั้งทองจิตร
นายนราธร
สัตย์ซื่อ
นายวิษณุ
คล้ายมาลา
นายพุฒิพงศ์ เชื้อคำฮด
นางสาวนันทพร ทองประเสริฐ
นายวธัญญู
ชวกิจโสภณ
นายพัฒนพล เอี่ยมงาม
นายอภิวัฒน์ คำปินตา
นายพงษ์ดนัย สิงห์เมือง
นายวิษณุ
คล้ายมาลา
นายพรพิทักข์ รัตนสุทรสิทธิ์
นางสาวสุวรรณญา กาฬแก้ว
นายพัฒนพล
เอี่ยมงาม
นายอภิวัฒน์
คำปินตา

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ดร.อดิศร สินประสงค์)
นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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