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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นสื่อสัมพันธ์ ประสานความเข้าใจอันดีระหว่าง                                                   
 ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
2.  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็น     
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและวิทยาลัย

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับ MBAC FOCUS ปีที่ 20         
ฉบับที่ 27 ประจ�าปีการศึกษา 2560 เป็นฉบับที่ปวงชนชาวไทยต่างมี      
ความปลาบปลื้มปิติยินดีที่มีในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร “ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา”
 ส�าหรับ MBAC FOCUS ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นในการใช้คุณภาพจากการได้รับรางวัล
พระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี คือปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 2558 และเป็นสถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทานเป็นฐานใน 
การพฒันาให้วทิยาลยัและนกัศกึษามคีณุภาพทีส่งูขึน้ โดยเน้นจดัการเรยีนรู้          
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะของการท�างานและมีความรับผิดชอบ        
ต่อบทบาทหน้าที่ของตน ใช้ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอด        
ความคดิผ่านการอภิปรายโต้แย้ง แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาในปีนี้ ซึ่งน�า    
ความภาคภูมิใจมาสู่บิดา มารดา คณะครู สถานศึกษา ตลอดจนสังคม        
โดยทั่วไป ขอให้ทุกคนตระหนักและภูมิใจกับความส�าเร็จอันจะเป็นบันได 
ก้าวไปสู่ความส�าเร็จทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป
 ภายในเล่ม MBAC FOCUS ฉบับน้ีท่านจะได้พบกับสภานักศึกษา 
ความภูมิใจต่อสถาบัน MBAC การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง             
รัชกาลที่ 10 วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า         
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ การให้
บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน กิจกรรมดาวเด่นคนดี รอบร้ัว 
MBAC และนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา
 ขอขอบคุณท่านผู ้ปกครองนักศึกษาและผู ้มีพระคุณทุกท่าน                
ที่ได้ให้การสนับสนุนมารีย์บริหารธุรกิจเสมอมา MBAC FOCUS ขอเป็น    
สื่อกลางทางหน่ึงในการน�าเสนอความส�าเร็จของภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ประจักษ์แก่ท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่คณะผู้จัดท�า ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษา คณะท�างานและ
นกัศกึษาผูม้ส่ีวนร่วมในการท�าให้ MBAC FOCUS ฉบบันีไ้ด้ปรากฏแก่สายตา
ทุกท่าน พบกันใหม่ฉบับหน้า

ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
บรรณาธิการ

เปิดปกทักทาย
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สารผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ท่านผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

  จังหวัดนครราชสีมาถือได้ว่าเป็นจังหวัดใหญ่อันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นประตูสู่อีสาน มีประชากรทั้งสิ้น 2,801,775 คน  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อ�าเภอ 287 ต�าบล 3,743 หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่มีความส�าคัญทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการและการท่องเท่ียว เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนา       
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ จึงอนุมัติจัดท�าโครงการขนาดใหญ่ อันประกอบด้วย โครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย์โคราช-บางปะอิน  โครงการถนนวงแหวนรอบนอกและอื่นๆ  ซึ่งส่งผลให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการด้านแรงงานจ�านวนมาก
 
  ด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส้ิน 1,598 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษา 
จ�านวน 491,583 คน คณาจารย์ 27,870 คน ที่ผ่านมาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็น                  
ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ 2560-2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบบัที ่12 แผนการจดัการศกึษาชาต ิพ.ศ. 2560-2579 และนโยบายด้านการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร โดยมุง่เน้นพฒันาคณุภาพ        
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในยุค      
ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะด้านการจดัการอาชีวศกึษาซึง่มสีถาบนัอาชีวศึกษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในจงัหวดันครราชสีมา จ�านวน 
24 แห่ง เป็นตัวจักรส�าคัญในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะวิชาชีพสูงในทุกสาขาวิชา 
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต

  ส�าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ “สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทาน” เป็นหน่ึงในสถาบันอาชีวศึกษา              
ภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นตัวจักรส�าคัญในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม มีคุณภาพและ
มสีมรรถนะวชิาชพีสงู เพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและความต้องการของตลาดแรงงานดงักล่าว ในนามตวัแทนรฐับาลและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านการศกึษาในจงัหวดันครราชสมีา ขอขอบคณุในความมุง่มัน่ตัง้ใจของผูบ้รหิาร คร ูบคุลากร และผูเ้กีย่วข้อง
ทุกฝ่ายที่ได้ผนึกก�าลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับโล่รางวัลพระราชทานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไป        
ขอทุกท่านได้รักษาคุณงามความดีไว้ตลอดไป สุดท้ายน้ีขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก               
ตลอดจนดวงวิญญาณทิพย์ของคุณย่าโม ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป 

ด้วยความปรารถนาดี

(นายวิเชียร  จันทรโณทัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
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สารประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
 สวสัดคีรับท่านผู้ปกครอง นกัเรยีน นักศกึษา คณะครแูละบคุลากรทางการศึกษาทกุท่าน ผมขอฝากแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีน
สายอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ซ่ึงเราทุกคนทราบดีว่า สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงทุกวัน ส่งผลกระทบไปถึง  
การใช้ชีวิตในการเรียนและการท�างาน เม่ือทุกสิ่งก�าลังเปล่ียนแปลงเราจ�าเป็นต้องปรับตัวตามให้ทันการเปล่ียนแปลงนั้นๆ การจัด       
การเรยีนการสอนกต้็องปรบัเปลีย่นเช่นเดยีวกนั เพือ่ให้นกัเรยีน นกัศกึษา เกดิการเรยีนรูพ้ฒันาตนเองพฒันาทกัษะ และมสีมรรถนะ       
ในวชิาชพีของตนเอง ซึง่ต้องให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงเพราะเทคโนโลยนีัน้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ หากปรบัตวัไม่ทนั อาจกลายเป็น  
คนตกยุคและขาดคุณสมบัติที่ดีในการท�างาน

 อาชีวศึกษาเป็นเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนต้องเรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ ความช�านาญในวิชาชีพและต้องรู้จักน�าเอาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับงานอาชีพ ต้องอาศัยสารสนเทศหรือข้อมูลที่ทันสมัยมาประกอบกับวิชาที่เรียน หรือการมีทักษะทางความคิด รู้จัก
วิเคราะห์ รู้จักพิจารณา มีความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นนวัตกรรมใหม่

 นอกจากนี้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษานั้น ต้องอดทน มุ่งมั่น ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ ในงานวิชาชีพของตนเอง ซึ่งเมื่อเกิดความช�านาญ 
จะน�าไปสู่ความส�าเร็จทั้งการท�างานและการด�ารงชีวิต

 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท่ีทุกคนฝึกฝนตนเองและรู้จักน�าเทคโนโลยีมาผสมผสานประยุกต์ใช้กับงานอาชีพของตน        
จนสามารถแสดงสมรรถนะในงานของตนเองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา สายอาชีวศึกษาทุกคน ผมเชื่อว่าท�าได้     
เพียงมีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียน ฝึกฝน ท�าให้ทันเทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะท�าให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ
เช่นกันครับ

(นายส�าราญ  หงษ์กลาง)
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
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สารมุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา
ท่านผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

 สงัฆมณฑลนครราชสมีา ซึง่เป็นองค์กรของพระศาสนาจกัรคาทอลิก มภีารกจิสาคญัในการอภบิาลตามพระวาจาและค�าสอน
ของพระเยซูคริสต์ โดยมีโบสถ์ โรงพยาบาลและสถานศึกษาเป็นเครื่องมือ ภายใต้การด�าเนินงานของคณะสงฆ์ นักบวชและฆราวาส 
ส�าหรับด้านการจัดการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งภายในภายนอก ตลอดจนพ่อ แม่ ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
และให้ก�าลงัใจลกูหลาน ซึง่มีจดุมุง่หมายส�าคญัคอื การอบรมเดก็และเยาวชนให้เป็นคนทีเ่ป่ียมด้วยคณุธรรม มคีวามรูค้วามสามารถ 
เป็นพลเมืองดีของชาติและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ส�าหรับวทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจิ เป็นสถานศึกษาระดบัอาชวีศกึษาของสังฆมณฑล จดัการศกึษาผ่านกระบวนการ
พฒันาหล่อหลอมทีห่ลากหลายโดยใช้คณุธรรมน�าทาง เน้นให้การศกึษาอบรมเพือ่ส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษาให้เป็นคนดีมีคณุธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก นั่นคือนักศึกษาเป็นผู้มีความรักความเมตตา มีความซื่อสัตย์ เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
ด�ารงชวีติอยูอ่ย่างพอเพยีง มสีมรรถนะวชิาชพี มทีกัษะในการท�างานและสามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ ถอืว่าเป็น
หัวใจส�าคัญของการอภิบาลที่เป็นภารกิจของวิทยาลัยซึ่งต้องด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องภายใต้ “สถานศึกษาคุณธรรม  
ตามวถิคีริสต์” นกัศกึษาทีม่าเรยีนทีน่ีต่่างมีความมุง่มัน่ต้ังใจ รบัการศกึษาอบรมกระทัง่ส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาหลกัสตูรและ
มคีณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ตามทีก่�าหนดดงักล่าว ในนามมขุนายกสงัฆมณฑลนครราชสมีาขอเป็นก�าลงัใจให้มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจพฒันา
ตนเองต่อไป
 สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุผูป้กครอง ผูบ้รหิาร คณะคร ูบคุลากรทางการศกึษา ชมุชน ตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายท่ีให้ความร่วมมอื
ในการจัดการศึกษาจนบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านต่อไป                  
ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ได้วอนขอพระเป็นเจ้าโปรดหลั่งพระพรอันอุดมมายังท่าน
และครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญสืบไป

(พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์) 
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
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สารผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ

“Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the world.”

Nelson Mandela

 การศึกษา คืออาวุธท่ีทรงพลังมากท่ีสุด ซ่ึงคุณสามารถน�าไปใช้เปลี่ยนแปลงโลกน้ีได้ มนุษย์เติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้   
ในช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกัน การศึกษาเช่นกันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้มนุษย์เราสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับ
สังคมในปัจจุบัน

 วทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจินครราชสมีา ในช่วงระยะเวลาตลอด 19 ปีทีผ่่านมา สถาบนัแห่งนีไ้ด้เหน็ถงึความส�าคัญ
ของการศึกษาท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนาให้เข้ากับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ความต้องการของสถานประกอบการและความก้าวหน้า         
ในยุคของความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงนับได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มสมรรถนะส�าหรับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา   
ให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะวิชาชีพในแต่ละด้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้จริง                 
ในการประกอบวิชาชีพและเลี้ยงชีพตัวเองได้พร้อมควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม

 ในปีนีข้อแสดงความยนิดกีบัความส�าเรจ็ของนกัศกึษาทกุระดบัชัน้ และเป็นพเิศษส�าหรบันกัศึกษาระดบั ปวช. 3 และ ปวส. 2 
ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ขอเป็นก�าลังใจให้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จงมีแต่ความก้าวหน้าและ   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และน�าส่ิงที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
ต่อการด�าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้สังคมประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ท่านผู้ปกครอง สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนและผู้มีพระคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
ขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัย ได้โปรดอ�านวยพระพรมายังทุกท่านให้เปี่ยมด้วย         
พละก�าลังในการท�าหน้าที่ และในการเจริญชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป

ขอพระแม่มารีย์อ�านวยพร

(บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ)
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ
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แถวที่ 1 (ยืนจากซ้ายไปขวา) 
นายทีปกร พรมรังษี ส.1/7, นายบัณฑิต ลัทธปภาภิรมย์ ส.1/7, นายอภิวัฒน์ กิตติภัทรินทร์ ส.1/7 
นายธัชพล อัจฉริยะเมธากุล ส.1/7, นายพัทธนันท์ ทองโนนไทย ส.1/7, นายอรรถวุฒิ ยืนกระโทก ส.1/7 

แถวที่ 2 (นั่งกลางจากซ้ายไปขวา) 
นายฐิติภูมิ พลอยกลาง ช.3/3, นายศรัณย์ พังตะคุ ช.2/4, นายธนวิน แสนปรุ ช.2/3, นายปรีชา งิมขุนทด ช.3/3 
นายกิติพงษ์ ระดมสุข ช.3/3, นายธนากร กิกสันเทียะ ช.2/1

แถวที่ 3 (นั่งจากซ้ายไปขวา)
นางสาวพรไพรินทร์ เหวนอก ช.3/3 
นางสาวอัมพิกา จันทา ช.3/3
นางสาวกฤติยาณี พัฒนะธีระสกุล ช.2/1 
นายปัณฑ์ณพัชญ์ เชาว์โคกสูง ช.2/3

1. เป็นผู้น�าในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักศึกษาโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี
3. ส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและส่วนรวม
4. สืบสานความรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
5. เป็นผู้น�าเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม
6. ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานองค์กรชุมชนต่างๆ
7. รณรงค์ใหน้ักศึกษาท�าความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย

1. ดูแลทุกข์สุขของนักศึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัย
2. ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าทีน่ักศึกษาควรได้รับ
3. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย
4. คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาลัย
5. ดูแลสอดส่องและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมา
7. เสนอความคิดเห็นต่อวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
8. วางแผนด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา
9. ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการพร้อมทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรม
 และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

บทบาทของสภานักศึกษา

หน้าที่ของสภานักศึกษา

สภานักศึกษา



8  |  MBAC FOCUS

ความภูมิใจต่อสถาบัน MBAC (ครู)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจก่อตั้งข้ึนเพ่ือพัฒนาก�าลังคนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน               
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี วิทยาลัยแห่งน้ีได้รับการพัฒนา        
ด้วยความวิริยะอุสาหะของผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลสถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทาน 
จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
มคีวามมุง่มัน่และอทุศิตนท�างานไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ย อกีทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะแสวงหาโอกาสและวธิกีารใหม่ๆ ในการจดั 
การศึกษา เพื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

 ผมพร้อมร่วมมอืกบัทุกคนทกุฝ่าย และจะทุม่เททัง้แรงกายแรงใจและสติปัญญาอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ เพือ่พฒันาคณุภาพ
การศึกษาของวทิยาลยัให้มมีาตรฐานสงูขึน้ และพฒันาผูส้�าเรจ็การศกึษาให้มีคุณธรรมและมคีณุภาพสอดคล้องกบัความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่

นายสมเกียรติ  ชินโคตร
รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 จากใจคุณครูคนหนึ่งที่ได้มาอยู่ โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจจนกระทั่งเปลี่ยนช่ือเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ                        
(MBAC) เริ่มตั้งแต่พื้นที่โล่ง ปรับพื้นท่ี ตามแปลนก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์ ที่มีหลายหน่วยงานมาช่วยกันและระหว่างก่อสร้าง                
ได้ท�าการออกแนะแนวควบคู่กันไป เห็นทั้งเด็กที่พร้อม เห็นทั้งเด็กที่ด้อยโอกาส จากครูสายสามัญที่ยังไม่เข้าใจค�าว่าสายอาชีพ       
จนทกุวนันีไ้ด้รบัค�าตอบทกุอย่าง ความรูส้กึถงึค�าว่า “บ้าน” ทีเ่ราไม่เคยคดิทีจ่ะเป็นเจ้าของ แต่คดิเสมอว่าเรามส่ีวนในการดแูล “บ้าน” 
หลังนี้และผู้ที่ร่วมอยู่อาศัยให้ก้าวเดินไปด้วยกัน เป็น “บ้าน” ที่ให้ทุกอย่าง และจากการท�างานเป็นฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา           
มีหลายๆ คน หลายๆ อาชีพ ถามเสมอว่า เด็กดื้อไหม ตอบได้เลยว่าเด็กอาชีวะที่ดีมีอยู่มาก ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ดื้อ แต่ในความคิดของ
ครูคิดว่า แต่ละวันจะมีอะไรตื่นเต้นบ้าง ลับสมองบ้าง เพราะการอยู่กับเด็กไม่มีสูตรตายตัว สนุกกับการหาค�าตอบและวิธีการ            
ที่จะเรียนรู้ลูกศิษย์ ไม่ใช่เป็นครูฝ่ายเดียวที่ดูแล ขอบคุณลูกศิษย์ทุกรุ่นที่ให้เกียรติครู ดูแลช่วยเหลือครูมาตลอด ท�าให้ครูได้หัวเราะ
กับพฤติกรรมหลายๆ อย่าง สุดท้ายในบรรทัดน้ี ไม่ใช่นักเขียนท่ีจะให้ค�าพูดสวยหรือดูดี แต่มีคติเตือนใจในการท�างานเสมอและ         
บอกลูกศิษย์เสมอว่า “ครูใช้การทูต น�าหน้าการทหารเสมอ” เพราะเชื่อเสมอว่าถ้าเราพูดดี คิดดี ท�าดีแม้กับเด็กคนหนึ่งเราจะได้รับ
สิ่งนั้นตอบแทนไม่ช้าก็เร็ว ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ดูแล ยังขอใช้ค�าพูดเดิมค่ะว่า “ขอบคุณที่เข้าใจและให้เกียรติในงานที่ท�า”        
รักจากใจ

นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์ 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
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ความภูมิใจต่อสถาบัน MBAC (นักศึกษา)
 นายปรชีา งมิขนุทด ประธานนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกิจ ข้าพเจ้ามโีอกาสทีน่่ายนิดีอย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นประธาน
นกัศกึษาทีว่ทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบริหารธรุกจิ ข้าพเจ้าท�าหน้าทีป่ระธานนกัศกึษาอย่างตัง้ใจ ตัง้แต่ทีข้่าพเจ้าได้ศกึษาทีว่ทิยาลยันี้ 
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนหน้าใหม่ๆ ครูใหม่ๆ ครูทุกท่านซึ่งมีนิสัยน่ารักเป็นกันเอง และหวังว่าจะเห็นประธานรุ่นน้อง       
รุน่ต่อๆ ไปท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเข้มแข็งและเตม็ความสามารถ ขอขอบคุณวทิยาลัยเทคโนโลยมีารย์ีบริหารธรุกิจทีม่อบโอกาสดใีห้กับข้าพเจ้า 

นายปรีชา งิมขุนทด 
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)

 ข้าพเจ้ามีความประทับใจในตัวคุณครูทุกๆคน ท่ีดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ประทับใจในเรื่องของการดูแล      
ความสะอาดภายใน MBAC ทกุๆ จดุ ประทบัใจในการจดัระบบการเรยีนการสอนของ MBAC ท�าให้นกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะมากขึน้ 
ประทบัใจในการจดักจิกรรมต่างๆ มทีัง้ประโยชน์ ความสนกุ และประทบัใจในตวันกัศกึษาเองทีม่คีวามสามารถไปแข่งขนักบัวทิยาลยั
อื่นได้ แสดงให้เห็นว่า MBAC มีศักยภาพในการพัฒนาตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายโสภณ วันขวา 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ความภูมิใจต่อสถาบัน MBAC (นักศึกษา)
 ตัง้แต่ก้าวเข้าร้ัว MBAC ท�าให้รูสึ้กว่าทีน่ีเ่ป็นเหมอืนบ้านหลงัทีส่อง ทีใ่ห้ทัง้ความรกัและความอบอุน่ บ้านหลงันีท้�าให้ได้มาพบเจอ
กบัเพือ่นในสาขาเดยีวกนั เพือ่นต่างสาขารวมไปถงึรุน่พี ่รุน่น้อง ทัง้ต่างสาขาและในสาขาเดียวกนั ได้มาเรยีนรูก้ารใช้ชวีติในวิทยาลัย
เดียวกัน ซึ่งความรู้สึกนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจ�าตลอดไป

นางสาวกุสุมา  สรรพมุข
(สาขาวิชาบัญชี)

 วิทยาลัยแห่งนี้ไม่ใช่แค่เอาไว้เรียน แต่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่มีสมาชิกประกอบด้วย นักศึกษา คุณพ่อบาทหลวง มสี 
มาสเตอร์ ป้าแม่บ้าน นกัการภารโรง ซึง่ทกุคนใจดใีห้ความรูน้กัศึกษาและเมตตาเหมอืนเราเป็นลกูของท่าน เป็นความประทบัใจทีไ่ม่มี
วันหมด ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เป็นเวลา 3 ปี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจได้ให้หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งความรู้ ความห่วงใย
มาโดยมาตลอด มสี มาสเตอร์ กค็อยเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษาในเรือ่งต่างๆ ได้รบัมติรภาพจากเพือ่นๆ ทกุคน ซึง่เราได้ฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆ 
ด้วยกัน สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ท้อบ้าง แต่เราก็ผ่านมาด้วยกัน ไม่ว่าวันเวลาที่ดีเหล่านั้นจะผ่านไปนานแสนนานเลือด MBAC จะไม่มีวัน
จางหายไป 

นางสาวพรทิพย์ อ่างมณี 
(สาขาวิชาการตลาด)
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ความภูมิใจต่อสถาบัน MBAC (ศิษย์เก่า)

 ความประทับใจที่ไม่มีวันหมดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 6 ปี เกือบ 7 ปี ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ และ     
ที่แห่งนี้ได้มอบองค์ความรู้ทางวิชาการและด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถหาจากที่อื่นได้ กว่าจะมาถึง ณ ปัจจุบันนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
ทีค่อยอบรมให้ความรู้และความห่วงใยมาโดยตลอด และทั้งทีค่อยเปน็ทีป่รกึษาในเรือ่งต่างๆ และคอยดูแลเป็นอย่างดเีสมอมา นอกเหนือจาก
องค์ความรูด้้านวชิาการทีไ่ด้รบัมา ยงัมมิีตรภาพดีๆ  จากเพือ่นๆ ทกุคน เริม่ต้นตัง้แต่เข้าเรยีนในระดบัชัน้ ปวช 1 - ปวช 3 มทีัง้ความสนกุสนาน 
และมีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงเรื่องราวช่วงสมัยที่เรียนที่น่ี รวมไปถึงบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีครั้งหนึ่งตอนเรียน ปวช 3 ซึ่งทุกคนต้องจับกลุ่มกันท�าโครงการก่อนจบ กว่าจะผ่านได้ถือว่าท้าทายความสามารถเป็น
อย่างมาก เพือ่นร่วมทมีทกุคนต้องเสยีสละเวลาและระดมความรูก้นั เพือ่ทีจ่ะท�าให้โครงการส�าเรจ็ไปได้ด้วยดตีามวตัถปุระสงค์ ซึง่ท�าให้เราได้
เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมและได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี   
และวนัเหล่านัน้กผ่็านไปอย่างรวดเรว็ นบัจากวนัเข้าเรยีนวนัแรกจนถงึปัจจบุนั เพือ่นๆแต่ละคนก็ต่างแยกย้ายกนัไปท�าตามความฝันของตวัเอง 
รวมถงึตวัผมด้วย ซึง่ในชวีติจรงินัน้อาจจะมอีปุสรรค์อยูบ้่าง แต่ผมกไ็ด้น�าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากทางวทิยาลยัน�ามาปรบัใช้ในชีวิต
ประจ�าวนัได้อย่างเตม็ที ่ตอนนีผ้มได้ท�าตามความฝันของตวัเองได้ส�าเรจ็ ปัจจบุนัได้เข้าท�างานทีบ่รษิทั บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพเวลิด์ไวด์
ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด (BFS) ต�าแหน่ง LOAD CONTROL (เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดวางน�้าหนักบนเครื่องฯ) เป็นงานที่สนุกมากและท้าทาย
ความสามารถตลอดเวลา ต้องใช้ทักษะในการสือ่สารภาษาองักฤษและได้พบบรรยากาศในการท�างานทีต้่องพบเจอชาวต่างชาตมิากมาย สดุท้ายน้ี
อยากฝากถงึน้องๆ ท่ีก�าลงัศกึษาอยูท่ีน่ีใ่ห้พยายามตัง้ใจศึกษาหาความรูใ้ห้มากๆ เพือ่ทีจ่ะได้เป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการทีจ่ะไปศกึษาต่อหรือท�างานก็ดี 
และอย่าลืมตั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วเดินตามฝันของตัวเองให้ส�าเร็จให้ได้นะครับ ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไร ความทรงจ�าในรั้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจยังคงอยู่ในใจเสมอ 

 สถานทีแ่ห่งหนึง่ ตวัพีค่ดิตดิตรงึค�านงึหา เป็นทีใ่ห้มากกว่าความรูแ้ละวิชา มเีนือ้หาประสบการณ์ทีม่ากมาย มทีัง้เรยีน มทีัง้เล่น 
ร่วมกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ สนุกมิรู้หาย บางครั้งพลัดหลง เชิงวุ่นวาย ไม่เดียวดายอยู่ในห้องปกครองครู หลายสิบปีที่จากมา          
แต่ผูกพันยิ่งกว่าสิ่งล�้าค่า MBAC ในดวงใจของศิษย์ เอย!!!

นายกิ่งทอง พัฒนากุล    การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
      ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิด้า MPA สีคิ้ว, ก�าลังศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธวัชชัย จงอุ้มกลาง 
ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
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ความภูมิใจต่อสถาบัน MBAC (สถานประกอบการ)

  ตามที่โรงแรมเอวันเดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี  ได้ร ่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ                            
จังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา โดยรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เข้ามาปฏิบัติงานทั้งแผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน            
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม โดยจัดให้นักศึกษาหมุนเวียนปฏิบัติงานแผนกละ 3 เดือน จนจบหลักสูตร 1 ปี  เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ 
และทักษะการท�างานของนักศึกษา โดยทางโรงแรมได้จัดที่พัก ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม               
พร้อมทัง้จดัให้มีครพูีเ่ลีย้งคอยสอนงานให้กบันกัศกึษาทกุคนตลอดการฝึกงาน โดยนกัศกึษาส�าเรจ็หลกัสตูรการฝึกงานไปแล้ว 1 รุน่               
และก�าลังฝึกงานอยู่ 1 รุ่น

  จากการตดิตามนเิทศและประเมนิผลการฝึกงานของนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจิท้ัง 2 รุ่น พบว่านกัศกึษา 
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความรู้ทักษะในวิชาชีพ มีศักยภาพในการท�างานและมีจิตส�านึกในการให้บริการสามารถปฏิบัติงาน      
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักศึกษายังมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกับชาวต่างชาติ เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ที่มาใช้บริการที่โรงแรมเป็นอย่างดี ในปีพ.ศ. 2560 โรงแรมได้รับผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการโรงแรม ที่มีความประสงค์จะท�างานเข้าท�างานที่โรงแรมเอวันเดอะรอยัล ครูซ พัทยา จ�านวน 2 คน เพื่อเป็นบุคลากร
ส�าคัญของโรงแรมต่อไป

  ขอขอบคณุผูบ้รหิาร คร ูบคุลากรทางการศึกษาและผูป้กครอง ของวทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธุรกจิ ทีใ่ห้การสนบัสนนุ
ส่งเสริมนักศึกษาจนประสบความส�าเร็จและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงแรมเอวัน
เดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี จะมีโอกาสได้จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจต่อไป

ด้วยความยินดียิ่ง

นางทัศนีย์  มณีเนตร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

โรงแรมเอวันเดอะรอยัล ครูซ พัทยา
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การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

การจัดพิธีท�าบุญตักบาตร

การจัดโต๊ะหมู่บชูาประดิษฐาน
พระฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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บริจาคโลหิต

น�าอาหารสบทบเลี้ยงเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล 



MBAC FOCUS  | 15

น�าอาหารสมทบเลี้ยงเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลบ้านแปรง

เยี่ยมและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
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เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  60  พรรษา  สมเดจ็
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมาร ี ขอเชญิ  
ทกุท่านพร้อมด้วยปวงพสกนกิรชาวไทยทกุหมูเ่หล่า ร่วมจติอธษิฐาน
ภาวนาขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็น        
พระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ           
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี  เจ้าฟ้านกัวทิยาศาสตร์ ผูท้รงเป็นมิง่ขวญั
ของปวงชนชาวไทย

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมแอโรบิค หนึ่งใจเดียวกันร่วมใจถวายพ่อหลวง 
กับบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จ�ากัด วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน 
ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อถวายความอาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลท่ี 9                       
วันที่11 สิงหาคม 2560

กจิกรรมวนัพ่อ

ร่วมปลกูต้นดอกดาวเรอืงถวายความอาลยั

“ขอเทิดทูนหัวใจให้พ่อหลวง ขอทั้งปวงร่มเย็นเป็นสุขขี
ให้ชาวไทยเปี่ยมด้วยสามัคคี ตอบแทนที่พระองค์ทรงท�ามา”
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คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ และวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมวันแม่

“สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกล เพื่อมาเป็นก�าลังไทยให้แข็งแรง”
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คณะผูบ้รหิาร คณะครูและนกัศกึษาส่งมอบดอกไม้จนัทน์ โดยนายธนพล จนัทรนมิ ิรองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีาเป็นตวัแทน
จังหวัดนครราชสีมารับมอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่จังหวัดนครราชสีมา
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 วทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจิ จดัให้บรกิารทางวชิาการและวชิาชพีแก่ชมุชน โดยการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 
หลักสูตรการจัดท�าเว็บไซต์ หลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ หลักสูตรการท�าธุรกิจออนไลน์และหลักสูตรการเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่นักเรียน 
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาและโรงเรียนสังกัดส�านักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสุทธจินดา โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล   
โรงเรียนอุบลรัตน์ โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) และโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

 2. โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครนครราชสมีา ประกอบด้วย โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัสมอราย) โรงเรยีนเทศบาล 3 (ยมราชสามคัค)ี 
และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 

 3. โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบึงสาร โรงเรียนบ้านพะไล     
โรงเรียนบ้านทับช้าง โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก โรงเรียนบ้านจอหอ โรงเรียนบ้านหนองพลวง และโรงเรียนประชาสามัคคี

การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล
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การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

โรงเรียนเทศบาล 3

โรงเรยีนอุบลรตัน์
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โรงเรียนบ้านบึงสาร

โรงเรียนบ้านพะไล

การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
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โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

โรงเรียนบ้านจอหอ

การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
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โรงเรียนหนองพลวง

โรงเรียนประชาสามัคคี

การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
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ล�าดบัที่   ชื่อ - นามสกุล ห้อง สิ่งของที่เก็บได้ หมายเหตุ

1 นางสาวณัฐริกา เจือด่านกลาง
ปวส.1/6 เงิน 500.00 บาท 22 พ.ค.60

2 นางสาวณัฐริกา มีช�านาญ

3 นายภูมิพัฒน์ จันทาค�า ปวส.1/4 เงิน 6,000.00 บาท 23 พ.ค. 60

4 นางสาวภัทรฌา ยศสูงเนิน ปวส. 2/2 กระเป๋าเงิน  เงิน 4,000.00 บาท และเอกสารส�าคัญ   31 พ.ค. 60

5 นางสาวพรไพรินทร์ เหวนอก
ปวช.3/3 กุญแจรถจักรยานยนต์   2 มิ.ย. 60

6 นายเมธาสิทธิ์ วิสัยดี

7 นายณัชพล เรืองสินทรัพย์
ปวส.1/3 กุญแจรถจักรยานยนต์   2 มิ.ย. 60

8 นายวัฒนพงษ์ ข้องนอก

9 นางสาวจิราพัชร นันท์นิธิโกศล ปวช.3/1 เก็บเงิน 100.00 บาท 6 มิ.ย. 60

10 นางสาวณัฐยาวดี สังข์ทองน้อย
ปวช.1/3 กระเป๋าเงิน  เงิน 4,000.00 บาท และเอกสารส�าคัญ   6 มิ.ย. 60

11 นางสาวเจนจิรา บัวค�า

12 นายอจินไตย ตะสูงเนิน ปวช.2/4 กุญแจรถจักรยานยนต์   7 มิ.ย. 60

13 นางสาวทิวาพร ด่านกระโทก ปวส.1/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   9 มิ.ย. 60

14 นางสาวกมลลักษณ์ พงษ์ภักดีชัย ปวส.1/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   9 มิ.ย. 60

15 นางสาวปิยนุช ฮมภิรมย์ ปวช.1/4 เงินสด 20.00 บาท 9 มิ.ย. 60

16 นางสาวยศวดี พันธ์วิไล ปวส.1/5 กุญแจรถจักรยานยนต์   12 มิ.ย. 60

17 นางสาวกัลยารัตน์ แก้วศรี
ปวช.2/3 กุญแจรถจักรยานยนต์   16 มิ.ย. 60

18 นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นพิมาย

19 นายอัศวิน ดวงแก้ว ปวส.1/3 กุญแจรถจักรยานยนต์   19 มิ.ย. 60

20 นางสาวสุวรรณี จาริยมา ปวช.2/4 เงิน 200.00 บาท 22 มิ.ย. 60

21 นางสาวกัญญ์วรา ชาญสูงเนิน ปวส.1/5 กุญแจรถจักรยานยนต์ และหูฟัง  23 มิ.ย. 60

22 นางสาวสุวนันท์ ชนะภัย
ปวช.3/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   30 มิ.ย. 60

23 นางสาวภัทรา ไกรคุ้ม

24 นางสาวนริสรา พินุงรัมย์ ปวช.3/3 เงิน 100.00 บาท 29 มิ.ย. 60

25 นางสาวศิริยาภรณ์ สันทัดรัมย์ ปวช.3/3 เงิน 20.00 บาท 4 ก.ค. 60

26 นางสาวมินทรา รุ่งสันเทียะ ปวส.2/1 กุญแจรถจักรยานยนต์ 4 ก.ค. 60

รายชื่อนักศึกษาที่เก็บของได้และน�าส่งคืนเจ้าของ ภาคเรยีนที ่ 1   ประจ�าปีการศกึษา  2560

กิจกรรมดาวเด่น  คนดี  ในท�าเนียบเกียรติยศ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  นครราชสีมา
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กิจกรรมดาวเด่น  คนดี  ในท�าเนียบเกียรติยศ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  นครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่เก็บของได้และน�าส่งคืนเจ้าของ ภาคเรียนที่  1   ประจ�าปีการศึกษา  2560

ล�าดบัที่   ชื่อ - นามสกุล ห้อง สิ่งของที่เก็บได้ หมายเหตุ

27 นายอภิสิทธิ์ สัมผัสศิลป์ ปวส.2/7 แหวนทอง 1 กรัม 1 วง 14 ก.ค. 60

28 นางสาวบุษราภรณ์ เพียแก้ว
ปวช.2/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   17 ก.ค. 60

29 นางสาวรามาวดี เข็มดงพลอง

30 นางสาวอรษา พ่อค้า ปวช.2/4 เงิน 100.00 บาท   18 ก.ค. 60

31 นางสาวสุนิษา พูลธะนะ ปวช.1/3 กุญแจรถจักรยานยนต์ , เก็บเงินสด 300.- 24 ก.ค. 60

32 นางสาวสุวนันท์ ชนะภัย ปวช.3/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   31 ก.ค. 60

33 นายเจษฎา พลอยกระโทก ปวส.2/5 เงิน 50.00 บาท   1 ส.ค. 60

34 นายศรัณย์ พังตะคุ ปวช.2/4 กุญแจรถจักรยานยนต์   2 ส.ค. 60

35 นางสาวปนัดดา จ่าทัน ปวช.1/4 เงิน 20.00 บาท   2 ส.ค. 60

36 นายสหภพ วรรณจันทร์ ปวช.3/2 โทรศัพท์มือถือ 7 ส.ค. 60

37 นางสาวอริศรา สอนรอด ปวช.1/1 เงิน 140.00 บาท   9 ส.ค. 60

38 นางสาวนารี เครื่องกลาง ปวช.3/2 เงิน 20.00 บาท   10 ส.ค. 60

39 นายพันกร เพิกขุนทด ปวช.2/4 เงิน 1,000.00 บาท   9 ส.ค. 60

40 นางสาวมนตรา จางนอก ครู เงิน 100.00 บาท,แว่น   9 ส.ค. 60

41 นายณัฐพงษ์ อาทิตย์รุ่งอรุณ ปวส.1/6 กระเป๋าเงิน 16 ส.ค. 60

42 นายปรีชา งิบขุนทด ปวช.3/3 นาฬิกาข้อมือ 18 ส.ค. 60

43 นางสาวจารุวรรณ ไทยผสม ปวช.3/3 เงินหน้าวิทยาลัย 120.00 บาท 22 ส.ค. 60

44 นางสาวกนกวรรณ นาคสมบูรณ์ ปวช.1/4 เงิน 100.00 บาท 24 ส.ค. 60

45 นางสาวภัทรานิษฐ์ สิงจานุสงค์ ปวช.3/3 เงิน 100.00 บาท 25 ส.ค. 60

46 นางสาวจุฑามาศ วงษ์อนุ ปวช.1/4 เงิน 20.00 บาท 28 ส.ค. 60

47 นางสาวปราณี บุญเมือง ปวช.1/2 เงิน 40.00 บาท 28 ส.ค. 60

48 นายสมยศ ชิณโคตร ครู เงิน 100.00 บาท 28 ส.ค. 60

49 นางสาวกมลลักษณ์ พงษ์ภักดีชัย ปวส.1/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   30 ส.ค. 60

50 นางสาวพิมสุดา แก่นส�าโรง
ปวส.1/1 กระเป๋าเงิน 12 ก.ย. 60

51 นางสาวทิวาพร ด่านกระโทก

52 นางสาวกมลลักษณ์ พงษ์ภักดีชัย ปวส.1/1 กุญแจรถจักรยานยนต์   13 ก.ย. 60
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กิจกรรมดาวเด่น  คนดี  ในท�าเนียบเกียรติยศ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  นครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่เก็บของได้และน�าส่งคืนเจ้าของ  ภาคเรียนที่  1   ประจ�าปีการศึกษา  2560

ล�าดบัที่   ชื่อ - นามสกุล ห้อง สิ่งของที่เก็บได้ หมายเหตุ

53 นางสาวทิวาพร ด่านกระโทก ปวส.1/1 กระเป๋าเงิน                                                                                                                                             

                                                                                          

20 กย.60

54 นางสาวพิมสุดา แก่นส�าโรง

55 นายวศิน เจ็กมะดัน ปวช.1/3 เงิน 20.00 บาท 25 กย.60

56 นางสาวมนตรา จางนอก ครู เงิน 100.00 บาท 27 กย.60

รายชื่อนักศึกษาที่เก็บของได้และน�าส่งคืนเจ้าของ  ภาคเรียนที่  2   ประจ�าปีการศึกษา  2560

ล�าดบัที่   ชื่อ - นามสกุล ห้อง สิ่งของที่เก็บได้ หมายเหตุ

1 นางสาวนิภาวรรณ เวียนสันเทียะ ปวช.2/1 เงิน 4,000.00 บาท 7 พ.ย. 60

2 นายอัศวิน ดวงแก้ว ปวส.1/3 มือถือ 14 พ.ย. 60

3 นางสาวณัฐณิชา สร้อยมงคล ปวช.2/3 กระเป๋าเงิน 17 พ.ย. 60

4 นางสาวเจริญขวัญ หันขุนทด ปวช.2/1 เงิน 100.00 บาท 17 พ.ย. 60

5 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์ด�า ปวช.1/2 เงิน 100.00 บาท 21 พ.ย. 60

6 นางสาวอรวรรณ สิมมา ปวช.2/4 กุญแจรถจักรยานยนต์   22 พ.ย. 60

7 นางสาวศิริญากร บุญกระโทก ปวช.1/4 กุญแจรถจักรยานยนต์  เงิน 320.00 บาท  7 ธ.ค. 60

8 นางสาววริณดา วีระสัย ปวช.1/1 เงิน 20.00 บาท 7 ธ.ค. 60

9 นางสาววันเพ็ญ วิชัยสุชาติ ครู เงิน 100.00 บาท 22 ธ.ค. 60

10 นางสาวศิริญากร บุญกระโทก ปวช.1/4 เงิน 120.00 บาท 3 ม.ค. 61

11 นางสาวสนทิยา ลาจันทึก ปวส.1/6
เงิน 220.00 บาท 4 ม.ค. 61

12 นางสาวสลิลทิพย์ บัวโรยวิถี ปวส.1/8

13 นางสาวศิราณี ศรีบุรมย์
ปวส.2/5 เงิน 50.00 บาท 24 ม.ค. 61

14 นางสาวณัฏฐกานต์ เชิดสูงเนิน

15 นางสาวกมลพรรณ ภิญโญ ปวส.2/2 เงิน 100.00 บาท 24 ม.ค. 61



28  |  MBAC FOCUS

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาร่วมแสดงพลังสร้างความดีด้วยการบริจาคโลหิต รวมจิตน้อมเกล้าสักการะอุทิศส่วนบุญถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยร่วมบริจาคโลหิต
กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย  วันที่ 11 มกราคม 2560

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

รอบรั้ว MBAC
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กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและ        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความยินดีกับผู้ส�าเร็จการศึกษา และเพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส�าเร็จดังกล่าว          
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา

รอบรั้ว MBAC
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การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องส�าหรับนักศึกษาท่ีจะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ในสถานประกอบการและเพื่อแนะน�าวิธีการท่ีจะได้มาซึ่งความรู ้ และทักษะ              
ให้นักศกึษาทีจ่ะไปฝึกปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการโดยผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่วิทยาลยั
ได้รบัความกรุณาจาก คณุทองมวล อนิทร์ประโคน ผูจั้ดการส่วนตรวจสอบ E-service 
เดอะมอลล์ นครราชสีมา เป็นวิทยากร วันที่ 16 มิถุนายน 2560

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รอบรั้ว MBAC
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การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษา
ให้ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือสร้างความเป็น
หุน้ส่วนในการจัดการอาชวีศกึษาร่วมกนัระหว่างวิทยาลยักบัสถานประกอบการ และเพือ่ให้การฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศึกษา
ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รอบรั้ว MBAC



ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
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กจิกรรมปฐมนเิทศผูป้กครองนกัศกึษาใหม่ มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ผูป้กครองได้รบัทราบนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิกฎและระเบยีบต่างๆ 
ของวิทยาลัย และเพื่อสร้างแนวทางประสานร่วมมือกันกับผู้ปกครองอย่างเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย

รอบรั้ว MBAC



กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
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กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาของวิทยาลัย 
เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษามภีาวะผูน้�า มคีวามสามคัคใีนหมูค่ณะ และมคีวามภาคภมิูใจในการเป็นนกัศกึษาวทิยาลยั
เทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เพื่อขอพรแม่พระและเตรียมพร้อม        
ด ้านจิตใจของคณะผู ้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษา                          
ให้ท�าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน การศึกษาเล่าเรียนและ       
การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบผลส�าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์                  
ทุกประการ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา

รอบรั้ว MBAC
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กิจกรรมไหว้ครู มีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพนบนอบและระลึกถึงบุญคุณของครู เพื่อให้นักศึกษา               
มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์              
วันที่ 22 มิถุนายน 2560

กิจกรรมไหว้ครู

รอบรั้ว MBAC
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กจิกรรมกฬีาสภีายใน มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษาได้มกีารพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจและสังคม มคีวามสามคัคเีป็นหมูค่ณะ 
มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด วันที่ 3 สิงหาคม 2560

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

รอบรั้ว MBAC
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คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ให้การต้อนรับและ 
น�าเสนอการท�าธุรกิจออนไลน์แก่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ            
วนัที ่21 สงิหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนคิสรุนาร ีโอกาส
ประชุม ครม. สัญจร วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2560                
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

รอบรั้ว MBAC
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คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา รับการอบรมป้องกันอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏี                 
และภาคปฏิบัติ สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานและในชีวิตประจ�าวันได้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน สามารถน�าไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี         
โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากเดอะมอลล์นครราชสีมา ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 4 กันยายน 2560

อบรมป้องกันอัคคีภัย

รอบรั้ว MBAC
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ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                  
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และน�ามาขยายผลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ         
น�าความรู้และประสบการณ์มาจัดการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ ความเสีย่งด้านยทุธศาสตร์หรอืกลยทุธ์ของสถาบนั ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

อบรมการบริหารความเสี่ยง

รอบรั้ว MBAC
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“รักและแบ่งปัน” เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีคณะผู ้บริหาร         
คณะครแูละบคุลากรชาวมารย์ีบรหิารธุรกจิ “ให้แก่กนั
และกัน” ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย การขอพรจากผูบ้รหิาร การเลีย้งสงัสรรค์  
การแสดงแต่ละแผนกวิชา มอบของขวัญลูกบุคลากร 
จบัแจกรางวลัแจ๊คพอต การแลกของขวญั สวสัดกิารครู 
บคุลากรนานปีและโบนสัคร ูบคุลากร วันที ่22 ธนัวาคม 
2560

กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่บุคลากร

รอบรั้ว MBAC



40  |  MBAC FOCUS

“รักและแบ่งปัน” เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษาชาวมารีย์บริหารธุรกิจ “ให้แก่กันและกัน”                 
ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ขอพรจากผู้บริหารและคณะสงฆ์ ละครศักดิ์สิทธิ์ 
เลี้ยงอาหาร มอบของช�าร่วยแก่ชุมชน การแสดงของนักศึกษาและเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560

กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่นักศึกษา

รอบรั้ว MBAC
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คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครูที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมุทิตาจิต
ร�าลกึพระคณุของครผููป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา ผูบ้รหิาร ครูดเีด่นรบัเกยีรตบัิตร การแข่งขนักฬีา และกจิกรรมสงัสรรค์ชาวอาชีวศกึษา
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

กิจกรรมวันครู

รอบรั้ว MBAC
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กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสานสายสัมพันธ์บุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจคณะครู บุคลากร ได้พัฒนาฟื้นฟูจิตใจและเพื่อให้
ครู บุคลากร มีความรักความสามัคคี มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน และสามารถท�างานเป็นทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ วันที่ 27-28  มกราคม 2561

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสานสายสัมพันธ์บุคลากร

รอบรั้ว MBAC
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รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

1. เกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่นที่ประจักษ์ชัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา               
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
ประกอบด้วย บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ, ดร.สมยศ ชิณโคตร, นายสมเกียรติ ชินโคตร, นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์ และ                    
นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประกอบด้วย นายส�าเริง ธาตุประกอบ, นางอาภาภรณ์ จรรยาสุคนธ์, นางสาว
เยาวลกัษณ์ นาคดลิก, นางสาววันเพญ็ วชิยัสชุาติ, นางสาวมาลิน ียศจติต์, นางสาวอมรภีรณ์ สมจรงิ, นายสงคราม หงษ์เหม, นางสาว
อุไรวรรณ คงสิม, นางสาวอรภชา พิมเสน, นางอชิรญา สุมงคล, นางสาวอรทัย ผึ่งสูงเนิน, นายสมรักษ์ ประเสริฐจันทึก, นางสาว      
จุรีมาศ บุตรราช, นางสาวเพชรรัตน์ พาขุนทด, นางสาวโสภาพร ยอดแก้วเรือง, นางสาวเพชรรัตน์ มงคลพัฒนจินดา, นางสาว       
มนตรา จางนอก, นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม, นางสาวจุฑามาศ ฤาแรง, Mr.Ian Rey Pepito Prosia, นางสาวเสาวรัก ศรีสร้อย 
และนางดลฤดี วีระชัยรัตนา ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวสุวรรณา เกมะยุรา, นางสาววนิดา 
ยศกระโทก, นางสาวสวรินทร์ ชัยศิรินิรันดร์, นายเจตนา ญาณประสิทธิ์, นางสาวมณีพร กองกิจ, นางสาวณัฐริยา พูนเกิดมะเริง  
นางสาวปรียาภรณ์ ยุ้งศิริ, นางวิไลลักษณ์ งอนโพธิ์ และนางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์กังวานชัย  

2. เกยีรตบิตัร ครดูศีรย่ีาโม ของส�านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา เนือ่งในโอกาสวนัครแูห่งชาต ิประจ�าปี 2561 วนัที ่16 มกราคม 
2561 ณ TERMINAL 21 Korat  ผู้ได้รับรางวัล คือ นางอัจฉราภรณ์  ชินโคตร 

3. รางวัลครูดีเด่น ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ TERMINAL 21 Korat        
ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประกอบด้วย บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประกอบด้วย นายชาญฤทธิ์ สุนทรวรดี
นายสงคราม หงษ์เหม, นายพิชิต ศรีล้อม, นางสาวอรภชา พิมเสน, นางอชิรญา สุมงคล, นางสาวอรทัย ผึ่งสูงเนิน และนางสาว       
ลัดดาวัลย์ ตันกลาง ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาววนิดา ยศกระโทก, นายเจตนา ญาณประสิทธิ์ 
และนางสาวมณีพร กองกิจ
 
4. รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี            
10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ TERMINAL 21 Korat ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประกอบด้วย ดร.สมยศ ชิณโคตร, นายสมเกียรติ                 
ชินโคตร และนางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประกอบด้วย นางจ�าปา วัฒนศิรินทรเทพ, นางอัญชลี วรรณะเศรษฐี
นายส�าเริง ธาตุประกอบ, นางสุจิตรา รัตนประทุม, นางอาภาภรณ์ จรรยาสุคนธ์, นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา, นางสาววันเพ็ญ          
วิชัยสุชาติ, นางสิริยากร วรรณสิงห์ และนางสาวอุไรวรรณ คงสิม ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาว
สุวรรณา เกมะยุรา และนางสาวสุภาพร ลาดจันทึก

5. รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ผู้ได้รับ
รางวัล ประกอบด้วย นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์ และนายสมเกียรติ ชินโคตร

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2560

รอบรั้ว MBAC
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รางวัลครูดีเด่น สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครราชสีมา

รางวัลเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่นที่ประจักษ์ชัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา

ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเกียรติบัตร ครูดีศรีย่าโม ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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กจิกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมนกัศกึษา มวีตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมแก่นกัศกึษาและเพือ่ส่งเสรมิศลิปะดนตรี  
และนันทนาการแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความรักของแต่ละ          
แผนกวชิาและการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์เซอร์ของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมในจงัหวดันครราชสมีา และการอบรมเรือ่งความรัก
และการเผชญิกับความผดิหวงัเพือ่เสรมิสร้างพลงัใจให้กบันกัศึกษา วนัท่ี 14  กุมภาพนัธ์ 2561

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

รอบรั้ว MBAC
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กิจกรรมศึกษาดูงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานเมื่อส�าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดแต่ละแผนกวิชาดังนี้

ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
นครราชสีมา (ท้องฟ้าจ�าลอง) จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ�ากัด       
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้โอสถสภา (OSOTSPA)                         
วันที่  2  กุมภาพันธ์  2561

แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ�ากัด  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และที่โรงกษาปณ์ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผูบ้รหิาร คณะครแูละนกัศึกษา ศกึษาดงูาน ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ทีซ่พี-ีเมจ ิวนัที ่ 2  กมุภาพนัธ์  2561

แผนกวิชาบัญชี

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่บริษัท สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก จ�ากัด               
อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู ้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชียแปซิฟิค                             
วันที่  2  กุมภาพันธ์  2561

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมศึกษาดูงาน
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) อ�าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู ้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ท่ีบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด                              
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561

แผนกวิชาสามัญ

กิจกรรมศึกษาดูงาน
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คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวมณีพร กองกิจ   2. นางอัญชลี วรรณะเศรษฐี   3. นางสาวอรภชา พิมเสน   4. นางสาวลัดดาวัลย์ ตันกลาง  
5. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   6. นายสมเกียรติ ชินโคตร   7. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ 8. ดร.สมยศ ชิณโคตร
9. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   10. นางสาววนิดา ยศกระโทก 11. นางสาวเพชรรัตน์ พาขุนทด  12. นางสาวจุฑามาศ ฤาแรง
13. นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม

แถวกลางซ้ายไปขวา 
1. นางสาวณัฐริยา พูนเกิดมะเริง   2. นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์กังวานชัย   3. นางสาวอรทัย ผึ่งสูงเนิน   4. นางสาวจุรีมาศ บุตรราช  
5. นางสาววันเพ็ญ วิชัยสุชาติ   6. นางดลฤดี วีระชัยรัตนา   7. นางสาวเยาวลักษณ์ นาคดิลก   8. นางสาวสุวรรณา เกมะยุรา  
9. นางสุจิตรา รัตนประทุม   10. นางสาวสวรินทร์ ชัยศิรินิรันดร์   11. นางสาวมนตรา จางนอก   12. นางสาวอุไรวรรณ คงสิม  
13. นางวิไลลักษณ์ งอนโพธิ์   14. นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา   15. นางสาวมาลินี ยศจิตต์

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นางสาวเสาวรัก ศรีสร้อย   2. นางอาภาภรณ์ จรรยาสุคนธ์   3. นายชาญฤทธิ์ สุนทรวรดี   4. Mr.Ian Rey Pepito Prosia 
5. นายพิชิต ศรีล้อม   6. นายเจตนา ญาณประสิทธิ์   7. นายสมรักษ์ ประเสริฐจันทึก   8. นายสงคราม หงษ์เหม   
9. นางสาวปรียาภรณ์ ยุ้งศิริ   10. นางอชิรญา สุมงคล

ท�าเนียบคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา 2560
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3/1)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวญาดา สุศิริ   2. นางสาวบุษราภรณ์ เพียแก้ว   3. นางสาวรามาวดี เข็มดงพลอง   4. นางสาวกรรัตน์ สินธุวงษานนท์  
5. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   6. นายสมเกียรติ ชินโคตร   7. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ  8. ดร.สมยศ ชิณโคตร  
9. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   10. นางสาวเพชรรัตน์ พาขุนทด  11. นางสาวอรวิทย์ พูนเพิ่ม  12. นางสาวอัญญารัตน์ อุปมา  
13. นางสาวพัชรี นกใหม่

แถวกลางซ้ายไปขวา 
1. นางสาวภัทรวดี สูนขุนทด   2. นางสาวเจนจิรา เขียนโคกกรวด   3. นางสาวฉัตรชฎา ศันสนียานนท์   
4. นางสาวสุวนันท์ ชนะภัย   5. นางสาวบุศกร ศรีสงเปลือย   6. นางสาววริศรา อุดม   7. นางสาวภัทรา ไกรคุ้ม   
8. นางสาวเมธินี ทองงอก   9. นางสาวกาญจนา ยางสูงเนิน   10. นางสาวจันทกานต์ วรทองหลาง

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นายธนภัทร ยวนแม   2. นายนพดล แก้วอนันต์   3. นายสุทธิราช หอลัดดา   4. นายโฆสิต พรจุลฉัตร   5. นายณัฐวุฒิ แอสุวรรณ์   

6. นายอัมรินทร์ เดษพงษ์   7. นายศุภณัฐ แอสุวรรณ์

สาขาวิชาการบัญชี
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3/2)

แถวนั่งซ้ายไปขวา 
1. นางสาวจิตต์ญาณินท์ ไกรจ�านงค์   2. นางสาวนารี เครื่องกลาง   3. นางสาวชนกานต์ คงสาย   4. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   
5. นายสมเกียรติ ชินโคตร   6. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ  7. ดร.สมยศ ชิณโคตร   8. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   
9. นายสมรักษ์ ประเสริฐจันทึก   10. นางสาวปัทมาภรณ์ ฉันทะโส   11. นางสาวศศินา เรณู   12. นางสาวมณฑิรา สิทธิเวช

แถวกลางซ้ายไปขวา 
1. นายธรณินทร์ ชาติชัยภูมิ   2. นายวีระพล ทิศกระโทก   3. นายพงศกร นนท์นอก   4. นายธณกร เบญจมานุกรณ์   
5. นายสหภพ วรรณจันทร์   6. นางสาวสุพรรณณิการ์ ยืนยง   7. นายศุภกร แซ่เลี้ยง   8. นายพาณิภัค ฮันสูงเนิน
9. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญร่วม   10. นายวิศรุต ทาเอื้อ   11. นายรติพงษ์ วงค์พะเนา   12. นายศุภณัฐ พิมเสน

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นายปฏิภัทร ชนยุทธ   2. นายรพีพงศ์ เสิศเพียรสกุล   3. นายปัณณ์ ประสิทธ์   4. นายธนาธิป รอสูงเนิน   
5. นายสุทธินันท์ มรรครมย์   6. นายคณิติน ประมวลรัมย์  7. นายศิราชล ขวัญนาค   8. นายปาฏิหาริย์ พัสดุ  
9. นายชัยวัฒน์ ไกรคุ้ม   10. นายอภิสิทธิ์ หิรัญวัฒนเกษม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3/3)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวลดาวัลย์ สิงห์ยัง   2. นางสาวศิริพร เสมาเพชร   3. นางสาวศรัณย์พร ทิมทวด   4. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร  
5. นายสมเกียรติ ชินโคตร   6. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   7. ดร.สมยศ ชิณโคตร   8. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   
9. นางสาวจุรีมาศ บุตรราช   10. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิงจานุสงค์   11. นางสาวพรไพรินทร์ เหวนอก   12. นางสาวสุจิตรา บุ่นจันทึก

แถวกลางซ้ายไปขวา 
1. นางสาวศิริยาภรณ์ สันทัดรัมย์   2. นางสาวนาตาลี ศรีรักษา   3. นางสาวจารุวรรณ ไทยผสม   4. นางสาวนริสรา พินุงรัมย์  
5. นางสาวศศิภา ติ้นชัยภูมิ   6. นางสาวณัฐภัทร โคตรพัฒน์   7. นางสาวประภัสสร รุจาคม   8. นางสาวชลธิชา พิงจันอัด   
9. นางสาวเจนจิรา อยู่อุ่นพะเนา   10. นางสาวกัญญารัตน์ มูลวิไล   11. นางสาวพนิดา นับกระโทก   
12. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมสุระ  13. นางสาวปทิตตา แซ่ตั้ง

แถวยืนซ้ายไปขวา 

1. นายกิจประเสริฐ ศรีส�าราญ   2. นายกิติพงษ์ ระดมสุข   3. นายปรีชา งิมขุนทด   4. นายเมธาสิทธิ์ วิสัยดี   
5. นายฐิติภูมิ พลอยกลาง 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3/4)

แถวนั่งซ้ายไปขวา 

1. นางสาวธิษนามดี มือขุนทด   2. นางสาวแพรวพลอย ชุนสูงเนิน   3. นางสาวนพิษฐา ส�าลี   4. นางสาวโชติรัฐ พรหมแสง   
5. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   6. นายสมเกียรติ ชินโคตร   7. บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ   8. ดร.สมยศ ชิณโคตร   
9. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   10. นางสาวจุรีมาศ บุตรราช   11. นางสาวปิยวรรณ อ่อนตระกูล   
12. นางสาวสรัญญาพร งามเมืองปัก   13. นางสาวอมินตรา ทาบสุวรรณ

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นายโภคิน ชื่นประโคน   2. นายเมธาสิทธิ์ อิสรานุพงศ์   3. นายศาสตราวุธ เพียแก้ว   4. นางสาวอินทุอร ทัดกลาง   
5. นายวุฒิพงษ์ หมั่นกิจ   6. นายชนาธิป เกิดทรัพย์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3/5)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีรักษ์สูงเนิน   2. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร  3. นายสมเกียรติ ชินโคตร  4. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   
5. ดร.สมยศ ชิณโคตร   6. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   7. นายพิชิต ศรีล้อม  8. นางสาวสุพัตรา เวณุทอน

แถวยืนซ้ายไปขวา 

1. นางสาวชลธิดา สาริยา   2. นางสาวพรทิพย์ อ่างมณี   3. นางสาวกรรณิการ์ มงคลล�้า   4. นางสาวพิมประภา สิงขรอาจ 
5. นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ

สาขาวิชาการตลาด
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/1)

แถวนั่งซ้ายไปขวา 
1. นางสาวจิตรา ศรีช�านาญ   2. นางสาวพรพรหม ภูมินทอง   3. นางสาวกฤษณา จินดาทา   4. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร  
5. นายสมเกียรติ ชินโคตร   6. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   7. ดร.สมยศ ชิณโคตร   8. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   
9. นางสาววันเพ็ญ วิชัยสุชาติ   10. นางสาวศิภธิดา หมอยาดี  11. นางสาวณัฐสุดา ย่านกลาง  12. นางสาวสุชาวดี  สินปรุ

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นางสาวสุทธิดา ตั้งสมบูรณ์   2. นางสาวกุสุมา สรรพมุข   3. นางสาวกัลยาลักษณ์ ทะยอมใหม่   4. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเพิ่ม  
5. นางสาวนันทิวา หยัดสูงเนิน   6. นายอภิวัฒน์ นารินทร์   7. นางสาวกวินธิดา จันทะกูต   8. นางสาวพิมพ์ผกา  วรรณบวร  
9. นางสาวมินทรา รุ่งสันเทียะ   10. นางสาวขนิษฐา ป้อมทะเล   11. นางสาวอินทิรา ท�าสวน

สาขาวิชาการบัญชี
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/2)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวสีลตา ซื่อตรง   2. นางสาวพัชราพร ทองคง   3. นางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์   4. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร  
5. นายสมเกียรติ ชินโคตร   6. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   7. ดร.สมยศ ชิณโคตร   8. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   
9. นางสาววันเพ็ญ วิชัยสุชาติ   10. นางสาวภูริตา จันจันทึก   11. นางสาวทิพวรรณ จิตรตะคุ  12. นางสาวสถิรพร จันทร์แพง

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นางสาวณิชาภัทร เนื้อนาค   2. นางสาวสุพรรษา ด่านล�ามะจาก   3. นางสาวกมลพรรณ ภิญโญ   4. นางสาวจันทร์นภา ลูกจันทร์  
5. นางสาวภัทรฌา ยศสูงเนิน   6. นายชนากานต์ จันทร์ประสพ   7. นายธีระพงศ์ พูลภูเขียว   8. นางสาวมนต์ประวีณ์ แสงไสว
9. นางสาวธัญญ์สุทัตตา ฉัตรพัฒนพล   10. นางสาวอรทัย ฝ่าพิมาย   11. นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งวงษา

สาขาวิชาการบัญชี
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/3)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิจักร์   2. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   3. นายสมเกียรติ ชินโคตร   4. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ
5. ดร.สมยศ ชิณโคตร   6. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   7. นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา   8. นางสาวพลอยศิริ ชุมกระโทก

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นายชนพล ปิณฑะศิริ   2. นางสาวนิภาพร พิงขุนทด   3. นางสาวไอรดา อ�าพรรัตน์   4. นายสหรัฐ แก้วเกิด   
5. นายสหรัก สังขโกมล  6. นางสาวภัทราวดี ยอดวิจิตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/4)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวรุ่งทิวา เจตมาศ   2. นางสาวปัทมา ทิศกระโทก  3. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   4. นายสมเกียรติ ชินโคตร   
5. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   6. ดร.สมยศ ชิณโคตร   7. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   8. นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา   
9. นางสาวสุนิตา พูนเกษม

แถวยืนซ้ายไปขวา 

1. นางสาวพัชราภรณ์ ไขขุนทด   2. นายภูมิพัฒน์ จันทาค�า   3. นายณัฐนันท์ เปลี่ยวกระโทก   4. นายธนวัฒน์ สุขแม้น  
5. นางสาววนัสนันท์ เสมาภักดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/5)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวโสภิดา แสนลือชา   2. นางสาวศศิธร พานพบ   3. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   4. นายสมเกียรติ ชินโคตร  
5. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   6. ดร.สมยศ ชิณโคตร   7. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   8. นายชาญฤทธิ์ สุนทรวรดี
9. นางสาวกวินนา หนูแก้ว   10. นางสาวมาสสิริ สุวรรณประภา

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นายชญานนท์ บุตรยศ   2. นางสาวณัฏฐกานต์ เชิดสูงเนิน   3. นางสาวพิมพ์ธิดา เอี่ยมศรี   4. นางสาวปิยนุช หันสันเทียะ   
5. นายจักรพันธ์ อิสสารัมย์  6. นางสาวศิราณี ศรีบุรมย์   7. นางสาวมัลลิกา จิตรากุล   8. นายธนวินท์ ลาภกระโทก

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/6)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวณัฐริกา เจือด่านกลาง   2. นางสาวสุภาวดี หมวกเสนา   3. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   4. นายสมเกียรติ ชินโคตร   
5. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   6. ดร.สมยศ ชิณโคตร   7. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   8. นางสาวเยาวลักษณ์ นาคดิลก   
9. นางสาวอนุสสรา มะลิจันทร์   10. นางสาวณัฐริกา มีช�านาญ

แถวยืนซ้ายไปขวา 

1. นางสาวนัทธมน มุ่งก่ายกลาง   2. นางสาวมณิดา สินนอก   3. นางสาวมุกดา ยอดโคกสูง   4. นายศิริศักดิ์ วิริยกองเกิด  
5. นางสาวปพิชญา บุญตาม   6. นางสาวนภาพร พุฒนอก   7. นางสาวธนันธร บ�าราศทุกข์

สาขาวิชาการตลาด
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2/7)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นายยุทธนา ชนะชัย   2. นายธนภัทร สิงห์เจริญกุล   3. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   4. นายสมเกียรติ ชินโคตร  
5. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   6. ดร.สมยศ ชิณโคตร   7. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   8. นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา  
9. นายศรัณย์วุฒิ กมลวุฒิพงศ์   10. นายธนชัย แก้วส�าโรง

แถวยืนซ้ายไปขวา 
1. นายอภิสิทธิ์ สัมผัสศิลป์   2. นายภาณุมาตร์ วังกะสัง   3. นายเนตร บุญฤทธิการ   4. นายนครเชิง กลิ่นวัฒนาสกุล   
5. นายวัชรินทร์ แก้วกลาง   6. นายวัชราวิชญ์ เม็ดฝ้าย   7. นายโสภณ  วันขวา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ท�าเนียบนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ระบบทวิภาคี)

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวกรกมล ฤทธิเดช   2. นางสาวปวีณา พรหมเมตตา   3. นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร   4. นายสมเกียรติ ชินโคตร   
5. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ   6. ดร.สมยศ ชิณโคตร   7. นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์   8. นายชาญฤทธิ์ สุนทรวรดี   
9. นางสาวภณิดา นาคดี   10. นางสาวอรวรรณ จันสา

แถวยืนซ้ายไปขวา 

1. นางสาวยุพาพัชร ขัติวงษ์   2. นางสาวอริสา ดีทะ   3. นางสาวพัชรนันท์ พันธุ์มณี   4. นางสาวธัญญารัตน์ สีมาแก้ว 
5. นางสาวจินตหรา ข่วงทิพย์   6. นางสาวณัฐกานต์ ท่วมพุดซา   7. นางสาวปกิตตา ยอแสง
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