
สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2551 (จ านวน  18  แห่ง) 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 บริษัท  รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท  จ ำกัด 
253  ถนนเทศบำล 3  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  3200 

นำยธนรัช  รุ่งธนเกียรติ กรรมกำรผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

2 ร้ำนพีคอมพ์เซอร์วิส 
9  ซอยตำดอก  ถนนหลักเมือง   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์ 
32000 

นำยพเยำว์  ค ำนุช ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

3 ร้ำนไอเทคโซนสุรินทร์ 
101  ถนนหนองดุม  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวเอ้ือมพร  แกล้วกล้ำ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

4 ห้องเสื้อปำรีส 
56/1  ซอยมูลศำสตร์สำธร   
ถนนเทศบำล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.สุรินทร์  32000 

นำยดนัย  แซ่ลี้ ผู้จัดกำร ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

5 VIP  SPORT 
381/1 ถนนเทศบำล 1  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวอัปสรสุดำ  ตั้งทรัพย์โสภำ เจ้ำของธุรกิจ ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

6 ร้ำนกลิ่นสีโฆษณำ 
111  หมู่ 6  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  
จ.สุรินทร์  32000 

นำยเดชำสิทธิ์  ชุรอยรัมย์ ผู้จัดกำร คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

7 ส ำนักงำนทิวำกำรบัญชี 
119/13-4  ถนนปัทมำนนท์   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์ 
32000 

นำงสำวพรวิสำข์  วิธำนพิสิฐ หัวหน้ำพนักงำนบัญชี บัญชี 

8 บริษัท  นพ-ณรงค์ กำรบัญชี  จ ำกัด 
314  ถนนจิตรบ ำรุง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยณรงค์ฤทธิ์  โรจนศักดิ์โสธร ผู้จัดกำร บัญชี 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

9 บริษัท  เจนกำรบัญชี  จ ำกัด 
257/12  ถนนจิตบ ำรุง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวปิยนุช  ปรำกฎดี ผู้จัดกำร บัญชี 

10 ส ำนักงำน  ศรีผไทสมันต์กำรบัญชี  จ ำกัด 
197 ซอยศรีไผทสมันต์  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงอนงค์นิจ  จึงสุวัฒนำนนท์ ผู้จัดกำร บัญชี 

11 ส ำนักงำน  ปำรมตีกำรบัญชี 
353/1  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสุชัญญำ  ขอบชิต ผู้จัดกำร บัญชี 

12 สุรินทร์บัญชีกิจ  ส ำนักงำนบัญชีภำษีอำกร 
19/1  ถนนปรอยปริง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยสมพงษ์  ปรุงเกียรติ ผู้จัดกำ บัญชี 

13 ส ำนักงำนสุทธิธรรมกำรบัญชี 
94  ถนนเชียงใหม่  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสุภำพร  สุทธิธรรม ผู้จัดกำร บัญชี 

14 สุรินทร์ภักดี  ส ำนักงำนกำรบัญชี 
89  หมู่ 18  ถนนศรีพัฒนำ   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์  

นำงพวงเพชร  อัดโดดดอน ผู้จัดกำร บัญชี 

15 
บริษัทบิ๊กซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  จ ำกัด
(มหำชน)สำขำสุรินทร์ 

8  ถนนหลักมือง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยศิริพล  นำส้มกบ ผู้จัดกำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

16 ร้ำยสหกรณ์วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์ 
426  ถนนเทศบำล 1  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวกำญจนำ  เตียงทอง ผู้จัดกำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

17 โรงแรมสุรินทร์มำเจสติก 
99  ถนนจิตบ ำรุง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยพฤฒพงษ์  ศรีสุรินทร์ ผู้จัดกำรทั่วไป 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

18 เกำะช้ำงคลิฟบีช  รีสอร์ท 
38/4  หมู่ 4  ต.เกำะช้ำง   
อ.เกำะช้ำง  จ.ตรำด  23170 

นำยธนเดช  วงศ์ไทย ผู้จัดกำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

     
 

 
     

 



สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2552 (จ านวน  2  แห่ง) 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 สวนป่ำรีสอร์ท ไม่พบเอกสาร 
  

 

2 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  สยำมเออินเตอร์ไพรส์ 
110  หมู่ 10  ถนนสุรินทร์-ศีขรภูมิ 
ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์   

นำงสำวอมร  ใจภักดี ผู้จัดกำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2553 (จ านวน  58  แห่ง) 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 ร้ำนไอที ดอทคอม 
208  ถนนกรุงศรีนอก  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงขนิษฐำ  วงษ์หล่อ ผู้จัดกำรร้ำน คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

2 ร้ำนพี แซตเน็ต 
40/2  ถนนสุริยนต์  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยพะนอ  ก ำจัดภัย ผู้จัดกำรร้ำน คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

3 ร้ำนทรีแอด เน็ต 
1020  หมู่ 7  ต.นอกเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวโชวิทย ์ สีสด ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

4 บริษัท  โปรคอมเซ็นเตอร์  จ ำกัด 
77,79  ถนนกรุงศรีใน  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยไพโรจน์  อุกฤษฎิสิริ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

5 บริษัท  โคบุนชิ(ไทยแลนด์)  จ ำกัด 

419  หมู่ 17  นิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี  ถนนบำงนำ-ตรำด   
ต.เสำธง  กิ่ง อ.บำงเสำธง  
จ.สมุทรปรำกำร 

นำยมำซำฮิโร  โคจิมำ กรรมกำรผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

6 บริษัท  สหกลโอเอ  จ ำกัด 
740/1-3  ถนนหลักเมือง   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์  

นำยสุพัตรชัย  เตียวเจริญโสภำ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

7 บริษัท  พี.เอ็ม. สุรินทร์  จ ำกัด 
94  หมู่ 5  ต.แกใหญ่   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยยิ่งยง  ธัญญปกรณ์ศิริ ผู้จัดกำรทั่วไป คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

8 บริษัท  สยำมแฟมิลี่มำร์ท  จ ำกัด 

1126/2  อำคำรวำนิช 2 ชั้น 11  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   
แขวงมักกะสัน  เขตรำชเทวี   
จ.กรุงเทพฯ 10400 

นำงสำวรัชชำภำ  คัมภีร์ 
ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

9 ที่ท ำกำรไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ 
232  ถนนธนสำร  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยมำนะ  ปัคภัย 
หัวหน้ำไปรษณีย์
จังหวัดสุรินทร์ 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

10 
ศูนย์กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัด
สุรินทร์ 

สนำมศรีณรงค์  ถนนคชสำร   
ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  
32000 

นำยเจริญชัย  สุวรรณศรี 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำร
กีฬำแห่งประเทศไทย

จังหวัดสุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

11 บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
92  หมู่ 1  นิคมอุตสำหกรรม
ไฮเทค  ต.บ้ำนเลน  อ.บำงปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

นำยวินีย  ใจมั่น 
ผู้จัดกำรทั่วไปส่วน
บริหำรทรัพยำกร

มนุษย์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

12 บริษัท ไดเทค แอดวำนซ์  จ ำกัด 
79/43  หมู่ 7  ต.บำงเสำธง   
จ.สมุทรปรำกำร  10540 

นำยเด่นชัย  ปรำกฏหำญ กรรมกำรผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

13 
ผู้จัดกำรตลำดนัดคลองถม  ค่ำยวีรวัฒน์
โยธิน 

125  หมู่ 10  บ้ำนตำมั๊ว   
ต.บ้ำนยำง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   

นำยสุทธิพจน์  ธนวิญูตระกูล 
ผู้จัดกำรตลำดนัดคลอง
ถมค่ำยวีรวัฒน์โยธิน 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

14 ร้ำนเพลงผ้ำ 
87/2  ถนนเทศบำล 4  ต.ในเมือง  
อ.เมิอง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงวลีรัตน์  สิงห์หล่อ เจ้ำของธุรกิจ ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

15 ร้ำงสูทเซ็นเตอร์ 
257-259  ถนนหนองดุม   
ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.สุรินทร์  32000 

นำยสงวน  ยงคง เจ้ำของร้ำน ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

16 ร้ำนคลำสสิค ดีไซด์ 
11/8  ถนนศรีพัฒนำ   
ซอย 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.สุรินทร์  32000 

นำงดวงพร  ศรีวงษ์ เจ้ำของธุรกิจ ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

17 ร้ำนเยียระบับ 
4437  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงภำวินี  แก่นดี เจ้ำของธุรกิจ ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

18 ร้ำนรุ่ง 
53-55  ตรอกซำลอน  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

คุณมลธำกำญจน์  สรำญโพธิวัฒน์ เจ้ำของธุรกิจ ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

19 ร้ำนวอร์แรนตี้คอมพิวเตอร์ 
79  ถนนเทศบำล 2  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงวัญเพ็ญ  ยุทธศิลป์   ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

20 ร้ำนแมรี่ สตูดิโอ 
145  ถนนหนองดุม  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสุชญำ  ทัดศรี ผู้จัดกำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

21 บริษัท  ซินฮวดเฮงจั่น (1993) จ ำกัด 
409-411-413  ถนนจิตบ ำรุง   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์  

นำงกรรณิกำร์  พงษ์นุเครำะห์ศิริ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

22 ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ 
ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์   
ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสุทิศำ  คงเถลิงศิริวัฒนำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนเหล่ำ
กำชำดจังหวัดสุรินทร์ 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

23 บริษัท  ทวีศักดิ์กำรบัญชี  จ ำกัด 
46/27  หมู่ 4  ซอยปรีดีพนมยงค์ 
2  ถนนสุขุมวิท 71  แขวงพระ
โขนงเหนือ  เขตวัฒนำ  กรุงเทพฯ  

นำยทวีศักดิ์  พ่วงพลู กรรมกำรผู้จัดกำร บัญชี 

24 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
2/2  ซอยศรีสุข  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงธัญญำวีร์  พ่อค้ำ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

25 
ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.สุรินทร์  32000 

นำยจรัส  พัชรมงคล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

26 สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ 
576  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

พันต ำรวจเอกวินัย  เกตุพันธุ์ 
ผู้ก ำกับกำรสถำนี
ต ำรวจภูธรเมือง

สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

27 โรงพยำบำลรวมแพทย์ 
312/1  ถนนเทศบำล 1  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยแพทย์อนันต์  อริยะชัยพำณิชย์ ผู้อ ำนวยกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

28 ส ำนักงำนกำรค้ำภำยในจังหวัดสุรินทร์ 
15  ถนนเทศบำล 4  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร 
กำรค้ำภำยในจังหวัด

สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

29 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำเภำลูน 
54  หมู่ 10  บ้ำนโครกเพชร   
ต.ส ำเภำลูน  อ.บัวเชด   
จ.สุรินทร์  32230 

นำยเจริญผล  นำคดี 
นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลส ำเภำลูน 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

30 สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมัยสุรินทร์ 
130/1  ถนนโพธิ์ร้ำง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยค ำพอง  มั่นจิต ประธำนกรรมกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

31 
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดสุรินทร์  สำขำ
ปรำสำท 

ต.กังแอน  อ.ปรำสำท   
จ.สุรินทร์  32000 

นำยสมปอง  หวนสุริยำ เจ้ำพนักงำนที่ดิน คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

32 ธนำคำรออมสิน  สำขำปรำสำท 
ต.กังแอน  อ.ปรำสำท   
จ.สุรินทร์  32000 

นำงศิรภัส  น้องดี ผู้ช่วยผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

33 ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต 2-5 
15  ถนนเทศบำล 4  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยวิษณุ  เวชยันตรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

34 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 
158  หมู่ 2  ต.แกใหญ่   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยไพฑูรย์  พันธ์ผูก 
หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจ
บัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ
,โรงแรม 

35 กำรประปำจังหวัดสุรินทร์ 
31  ถนนกรุงศรีนอก  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยคมสัน  บุญเอ่ียม 
ผู้จัดกำรประปำสำขำ

สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

36 สำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
7  ถนนกรุงศรีนอก  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยสะอำด  วีระเจริญ 
นำยแพทย์สำธำรณสุข

จังหวัดสุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

37 โรงพยำบำลค่ำยวีรวัฒน์โยธิน 
777  หมู่ 20  ต.นอกเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

พันเอกนักรบ  พงษ์สำมำรถ ผู้อ ำนวยกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

38 โรงเรียนสิรินธร  สุรินทร์ 
360  ถนนเทศบำล 1  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงภัทิรำ  เสงี่ยมศักดิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิ

รินธร  สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

39 บริษัท  มุ่งเจริญกรีนเพำเวอร์  จ ำกัด 
33  หมู่ 7  ถนนสุรินทร์-ศีขรภูม ิ 
ต.บุฤำษี  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  
32000 

นำยบัณฑิต  ชูทรัพย์ ผู้จัดกำรโรงงำน คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

40 บริษัท  ทองธำรินทร์  จ ำกัด 
60  ถนนศิริรัฐ  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงรัชนก  วงศ์อำรีย์สันติ กรรมกำรบริหำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

41 ร้ำนเซเรเบส 
559  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยวิชัย  ลุนำบุตร ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

42 โรงแรมวรำปุระ ไม่พบเอกสาร   
 

 

43 โรงแรมเคซีรีสอร์ท แอนด์ โอเวอร์วอเตอร์ 
116/98  หมู่ 2  ต.บ่อพุด   
อ.เกำะสมุย  จ.สุรำษฎร์ธำน ี 
84320 

นำงสำวพัตรภรณ์  เล่งเจริญ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคล 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

44 เขำใหญ่ฟ้ำใส รีสอร์ท 
999  หมู่ 9  ถนนกุดหลัก-ผ่ำนศึก  
ต.พญำเย็น  อ.ปำกช่อง   
จ.นครรำชสีมำ  30320 

นำยไพโรจน์  ศรีสกุล ผู้จัดกำรทั่วไป 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

45 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ไอโค  คอมพิวเตอร์ 
833  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงกมลชนก  ผำสุก ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

46 บริษัทพลำยซิสเตมส์  จ ำกัด 
329-335  ถนนหนองดุม   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์ 
32000 

นำงศิริพร  ปรำกฏรัตน ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

47 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 
30  หมู่ 15  ต.ด่ำน  อ.กำบเชิง   
จ.สุรินทร์  32000 

นำยศิริชัย  ตันติรัตนำนนท์ 
นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลด่ำน 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

48 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  อำมสุรินทร์ 
107/2  ถนนสระโบรำณ   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์ 
32000 

นำยอำทิตย์  อินทร์หอม ผู้จัดกำรฝ่ำยอิงค์เจ็ท คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

49 ร้ำนยอดมำเบิ้ล 
678  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยยอดชำย  พรหมประดิษฐ์ ผู้จัดกำร คอมพิวเตอร์กรำฟิก 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

50 ร้ำนเอสที  สติ๊กเกอร์ 
519-521  ถนนธนสำร  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยวิฑูรย์  กะมุติรำ ผู้จัดกำร คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

51 ร้ำนยอดป้ำย 
87/89  ถนนเทศบำล 3  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวศิริภรณ์  แขสว่ำง ผู้จัดกำร คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

52 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
ถนนจำงวำง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยศิริวัตร  บุญประสพ ผู้อ ำนวยกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

53 
บริษัท  สะเร็น แฮนดิครำฟท์ แอนด์  ทรำ
เวล  จ ำกัด 

202/1-4  ถนนเทศบำล 2   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์ 
32000 

นำงสำวขวัญทวี  ไทยยิ่ง ผู้จัดกำร 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ

,โรงแรม 

54 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสังขะ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นอ ำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ 

นำยธนภัทร  หวังสม ท้องถิ่นอ ำเภอสังขะ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

55 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนอกเมือง 
199  หมู่ 19  ต.นอกเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยพงศธร  เดชกุลรัมย์ 
นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนอกเมือง 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

56 บริษัทเพ็ททูเนีย 
453/4  ถนนธนสำร  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงสุดลย์  เชวงศักดิ์ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

57 ร้ำนศศิธร  Flower 
166-170  ถนนเทศบำล 4   
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร ์ 
32000 

นำงศศิธร  สุกสี ผู้จัดกำร คหกรรมศำสตร์ 

58 ร้ำนครัวข้ำวหอม 
520  ถนนคชสำร  ต.นอกเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยประสงค์  สะระไอ ผู้จัดกำร อำหำรและโภชนำกำร 

  

 
 
 
 

  
 



สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2555 (จ านวน  52  แห่ง) 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสุรินทร ์
535/2-3 ถนนเทศบำล1 ต.ในเมือง 
อ. เมือง จ.สุรินทร์ 3200 

นำยพุฒิพงษ์  รัตนะรรมมำ ผู้อ ำนวยกำรบังคับคดี คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรินทร ์จ ำกัด 
407 ถนนหลักเมือง  ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 3200 

นำยทรัพย์  ยงคง ผู้จัดกำรสหกรณ์ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

3 ธนำคำรออมสิน สำขำศีขรภูม ิ
52 ถนนเทพนิมิตร ต.ระแงง  
อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 3200 

นำยโกสุม ชื่อมี ผู้ช่วยผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

4 ธนำคำรออมสิน สำขำรตันบุร ี
138 หมู่ 9 ถนนศรีนคร ต.รัตนบุรี 
อ. รัตนบุรี จ สุรินทร์ 3200 

นำงวรำภรณ์ แสนเสริม 
ผู้จัดกำร 

ธนำคำรออมสิน 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

5 ธนำคำรออมสินสำขำสุรินทร ์
356 ถนนธนสำร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.สุรินทร์ 3200 

นำยสุชำติ แผยยำนิติกุล 
ผู้บริหำร 

ธนำคำรออมสิน 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

6 ที่ว่ำกำรอ ำเภอจอมพระ 
ถนนปัทมำนนท์ ต.จอมพระ  
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 

นำยเศรษฐชัย ธนำรักษ์  นำยอ ำเภอจอมพระ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

7 ส ำนักงำนบัญชีสรุินทร์ประสำนกจิ 
283 ถนนเทศบำล 1 ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 3200 

นำงสำวปนัดดำ พงศ์สะอำด ส ำนักงำน บัญชี 

8 ส ำนักงำนกฎหมำยธรรมชำติกำรบัญชีและธุรกจิ 
618 ถนนธนสำร ต.ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 3200 

นำยสุภวัช สรีสำยชล 
หัวหน้ำส ำนัก
ทนำยควำม 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

9 ส ำนักงำนกำรปฏริูปที่ดินจังหวัดสรุินทร ์
461 ถนนปัทมำนนท์ ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำยสัมฤทธิ์ ผำณิบุศย์ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

10 สถำนีต ำรวจภูธรรัตนบรุ ี
ถนนศรีรัตน์ ต. รัตนบุรี  
อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 32130 

พ.ต.อ. สำนนท์ สำมนปำล 
หน่วยงำนในกำรจัด

กำรศึกษำ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

11 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสลักได 
ต. สลักได อ. เมือง  
จ. สุรินทร์ 32000 

นำยมำนพ แสงด ำ 
นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสลักได 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

12 ธ.เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(สำขำสนม) 

43/2 ต. สนม อ. สนม  
จ. สุรินทร์ 32160 

นำยวีระ พนำวัน ผู้จัดกำรสำขำ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

13 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองท ี
ถนนเทศบำล4 ต. เมืองที  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำยศิริชัย นัยวันดี  
นำยกเทศมนตรี 
ต ำบลเมืองที 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

14 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอโค 
225 หมู่ 9 ต. คอโค  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำงธิดำ จันทินมำธร 
นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลคอโค 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

15 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคอ ำเภอปรำสำท 
ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน  
อ. ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140 

นำยวิรัช อุดมเวช ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

16 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร ์
350 ถนนสุรินทร์-ปรำสำท  
ต.นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 
32000 

นำยพิสิษฐ์ เสำร์รัจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

17 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 
ถนนบ ำรุงพัฒนำ ต. ส ำโรงทำบ  
อ. ส ำโรงทำบ จ. สุรินทร์  
32170 

นำยทศพล สุรพงษ์วัฒนะ นำยกเทศมนตรี คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

18 ธ.เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (สำขำเข
วำสินรินทร์) 

182/1-2 หมู่ 1 ต.เขวำสินรินทร์  
อ. เขวำสินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 

นำยกระจ่ำง ประสมศรี ผู้จัดกำรสำขำ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

19 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 
4/1 ถนนสุริยกำน ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทรื 32000 

นำยผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คุมประพฤติจังหวัด

สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

20 บริษัท  ทีโอที  จ ำกัด  (มหำชน) 
10 ถนนเทศบำล 1 ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำยฑิฆัมพร ดวงพัตรำ โทรศัพท์จังหวัดสุรินทร์ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

21 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคอ ำเภอสังขะ 
13 ต. บ้ำนชบ อ. สังขะ  
จ. สุรินทร์ 32000 

นำยชวลิต จันทร์สว่ำง 
ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำ

ภูมิภำค 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

22 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมืองสุรินทร ์จ ำกัด 
(บ้ำนตำอ็อง) 

73 ต. ท่ำสว่ำง อ. เมือง  
จ.สุรินทร์ 32000 

นำงวิภำวรรณ ช ำนำญกิจ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

23 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ 
18 ถนนโล่สุวรรณ ต.บ้ำนชบ  
อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 32150 

นำยสมบรูณ์ แก้วใส 
เลขำนุกำรสมำคมคม
ฌำปนกิจของเกษตร

สังขะ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

24 ธนำคำรออมสิน  (สำขำสังขะ) 
213/1 หมู่1 ถนนอภิสำร  
ต. สังขะ อ.สังขะ จ. สุรินทร์ 
32150 

นำงชัชฎำ รพีพัฒนำ ผู้จัดกำรสำขำ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

25 ส ำนักงำนสำธำรณสุข  อ ำเภอสังขะ 
140 ถนนโล่สวรรณ ต.สังขะ  
อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 32150 

คุณสมเกียริ ศรีสรสิทธิ์ 
หัวหน้ำสำธำรณสุข

อ ำเภอสังขะ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

26 โรงพยำบำลท่ำตูม 
406 หมู่ 7 ถนนปัทมำนนท์  
ต. ท่ำตูม อ. ท่ำตูม  
จ. สุรินทร์ 32120 

นำงสุวรรณ บุยสุข 
หัวหน้ำ 

งำนกำรเงินและบัญชี 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

27 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสรุินทร ์
166 หมู่ 13 ต. เฉนียง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำงเยำวภำ พิบูลญ์ผล 
จัดหำงำนจังหวัด

สุรินทร์ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

28 ศูนย์พัฒนำสังคม  หน่วยท่ี  67 
144 ต. กำบเชิง อ. กำบเชิง  
จ. สุรินทร์ 32210 

นำยแข่งขัน สีตะธนี 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์

พัฒนำสังคมหน่วยที่ 
67 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

29 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสุรินทร ์
15 ถนนเทศมนตรี ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000  

นำยสิทธพร บำงแก้ว 
หัวหน้ำพำณิชย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

30 บริษัท วู๊ดไอดีย  89  จ ำกัด 
87 ต. เฉนียง อ. เมือง  
จ. สุรินทร์ 32000 

นำยเอกพงศ์ สิทธิสกุลรัตน์ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

31 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำตูม 
ถนนปัทมำนนท์ ต. ท่ำตูม  
อ. ท่ำตูม จ. สุรินทร์ 32120 

นำยสิรินเทพ ร่วมพัฒนำ 
นำยก 

เทศมนตรีต ำบลท่ำตูม 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

32 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรินทร ์
15 ถนนเทสบำล4 ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำยพรรณพิมล รอดอำรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดสุรินทร ์

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

33 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดสรุินทร ์
499/1-2 ถนนธนสำร ต. ในเมือง 
อ. เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

นำยนพพร เกษมสุข แรงงำนจังหวัดสุรินทร์ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

34 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน 
ต. ทุ่งมน อ. ปรำสำท  
จ. สุรินทร์ 32140 

นำยสุรศักดิ์ สินประโคน 
นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลทุ่งมน 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

35 บริษัท  สยำมนสิสัน  สุรินทร ์ จ ำกัด 
300 ต. นอกเมือง อ. เมือง  
จ. สุรินทร์ 32000 

นำงสำวเยำวลักษณ์ ทิพำรัตน์ ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

36 บริษัท  แคนนอน-ไฮเทค (ประเทศไทย)  จ ำกัด 
789 หมู่ 1 ต. นำกลำง อ. สูงเนิน 
จ. นครรำชสีมำ 30380 

คุณสุชำติ โพธิพันธ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

37 ห้ำงหุ้นส่วนจรสัธุรกิจ 
54 ถนนรำชเทวี ต. ศรีภูมิ  
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 

นำยนริศ ภู่ผลทำน หุ้นส่วน ผู้จัดกำร คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

38 บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 
4/1 ถนนศิริรัฐ ต. ในเมือง  
อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 

นำยบุญมี นื่งน้อย 
ผู้จัดกำรบริษัทแอมเวย์

(ประเทศไทย) 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

39 ร้ำนรักร้อย  สุรินทร ์
17 ถนนกรุงศรีใน ต. ในเมือง  
อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 

นำยต่อเกียรติ พันธ์มำ 
ผู้จัดกำร 

ร้ำนรักร้อย สุรินทร์ 
คหกรรม,โรงแรม 

40 ร้ำนเซเรเบรส  สุรินทร ์
426 ถนนเทศบำล 1 ต. ในเมือง  
อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 

นำยวิชัย ลุลำบุตร 
ผู้จัดกำร 

ร้ำนเซเรเบรส 
คหกรรม,โรงแรม,อำหำร 

41 บริษัท  MINOR   นำยกิจกร  ทวีสุวรรณ 
 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

42 บริษัท  MK  Restaurant   คุณวรพล  กันตพิชญำธร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 



ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

43 บริษัท  Kinnaree  Thai  Restaurant & Bar   คุณวนัสนันท์  กนกพัฒนำงกูร 
 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

44 บริษัท  แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)  จ ำกัด   คุณสกำวเดือน  ปธนสมิทธิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรแผนก
ทรัพยำกรมนุษย์ 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

45 บริษัท  แมคไท  จ ำกัด   คุณคฑำพันธ์  บุญยงสุข 
 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

46 บริษัท  เซ็นทรัล  เรสตอรองส์กรุป๊  จ ำกัด   คุณปิยะนุช  เยี่ยมญำติ ผู้จัดกำรแผนกสรรหำ คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

47 บริษัท  ยัมเรสตอรองส์อินเตอรเ์นช่ันแนล
(ประเทศไทย)  จ ำกัด   คุณปกรณ์  ปิตุวงศ์ 

Senior  Talent  
Management  

Manager 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ 

48 บริษัท  ซีพ ี ออลล ์ จ ำกัด(มหำชน)   คุณประยูร  นพเก้ำ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยสนับสนุน

กำรศึกษำ 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ, 

อำหำร 

49 State  Vocational  School 1  Jombang 
(Indonesia) ประเทศอินโดนีเซีย Mr.Drs.Supriyadi, M.Kes 

Principal  SMKM 1, 
Jombang 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ,
โรงแรม,อำหำร 

50 State  Vocational  School 2  Pekalongan 
(Indonesia) ประเทศอินโดนีเซีย Mr.Drs.Nurhayatno, M.Si. 

Principal  SMKM 2, 
Pekalongan 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ,
โรงแรม,อำหำร 

51 State  Vocational  School 3  Sukabumi 
(Indonesia) ประเทศอินโดนีเซีย Mr.Tonny  K. Suhandi 

Principal  SMKM 3, 
Sukabumi 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ,
โรงแรม,อำหำร 

52 Sub  Campus  SMKN 1  Ciamis (Indonesia) ประเทศอินโดนีเซีย Mr.Drs.Hadi  Sumantoro, MPd. 
Principal  SMKM 1, 

Ciamis 
คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ,

โรงแรม,อำหำร 

 
   

 
 
 
 

 
 



สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2556 (จ านวน  9  แห่ง) 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 บริษัท  เอส  แอนด์  พี  ซินดิเคท  จ ำกัด  
(มหำชน) 

457  ซอยสุขุมวิท 55   
ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนำ  กรุงเทพฯ 

นำงสุภำวดี  หุตะสิงห 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

กรรมกำรและผู้บริหำร
ศูนย์กำรเรียน 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ,
โรงแรม,อำหำร 

2 บริษัท  TNK  AUTOPARTS & SERVICE  
SDN.BHD  ประเทศบรูไนดำรุสซำลำม Mr. Thanakrit  Sae-Tie ผู้จัดกำร 

คอมฯ,บัญชี,กำรจัดกำรฯ,
โรงแรม,อำหำร 

3 ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์   
ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยกมล  ชัยกันทะ 
หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนำท้องถิ่น 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 ส ำนักงำน  ปำรมตีกำรบัญชี 
353/1  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงณัญญำพัชญ์  เบญจไตรพัฒน์ ผู้จัดกำร บัญชี 

5 บริษัท  พลำยซิสเตมส์  จ ำกัด 
329-335 ถนนหนองดุม ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำงศิริพร  ปรำกฏรัตน์ ผู้จัดกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 
บริษัท บิ๊กซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  จ ำกัด
(มหำชน) สำขำสุรินทร์ 

8  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

นำยภูวนัย  ไกรอ่ ำ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร

มนุษย์ 
กำรขำย,กำรตลำด 

7 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  สหะกล โอ.เอ   
740/1  ถนนหลักเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 32000 

 นำยสุพัตรชัย  เตียวเจริญโสภำ 
ผู้จัดกำรห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  

สหะกล โอ.เอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 สุรินทร์บัญชีกิจ ส ำนักงำนบัญชีภำษีอำกร 
19/1  ซอยปอยปริง  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 32000 

นำงอุรักษ์  ปรุงเกียรติ รองผู้จัดกำร บัญชี 

9 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  เหลืองพัฒนำ 
90  ถนนกรุงศรีนอก  อ.เมือง   
จ.สุรินทร์  32000 

นำงสำวชุษณำ  เหลืองพัฒนผดุง หุ้นส่วนผู้จัดกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2554 (จ านวน  -  แห่ง) 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
-ไม่ม-ี 

   
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

 

 

 

 



สถานประกอบการที่ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
ปีการศึกษา  2557 (จ านวน  2  แห่ง) 

ที ่ สถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อผู้ลงนาม ต าแหน่ง 
สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 เรือนจ ำกลำงสุรินทร์  กรมรำชทณัฑ์   
กระทรวงยุติธรรม 

เรือนจ ำกลำงสุรินทร์ อ.เมือง   
จ.สุรินทร์ 

นำยวสันต์  สิงคเสลิต 
รองอธิบดีกรม

รำชทัณฑ์ 
 

2 

บริษัท  มัดแมน จ ำกัด และบริษัทในเครือ 
 ( บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด  
บริษัท  เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 
และ  บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกัด  ) 

209/1  อำคำร เค ทำวเวอร์ บี  
ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ   
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร  
10110 

คุณภำรำดำ  งำมเกริกโชติ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบุคคล 
ทวิ/ปกติ 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 


