บทที 1
ข้ อมลพื
ู น ฐาน
1. ข้ อมลทั
ู  วไป
1.1 ชือสถานศึกษา โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการสันตพล รหัสสถานศึกษา 001262
1.2 ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตัง* วันที 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2521
1.3 ปั จจุบนั ตังอยู
* ่เลขที 299
หมู่ 4
ถนน
อุดร-สกลนคร
แขวง/ตําบล หนองบัว
เขต/อําเภอ
เมือง
จังหวัด
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์
0-4222-3105, 0-4224-2489 โทรสาร
0-4224-8070
E-mail :
school@santapol.ac.th
Website
www.santapol.ac.th
1.4 ตั *งอยู่ในเขตพื *นทีการศึกษาจังหวัดอุดรธานี เขต(ที) 1
1.5 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
 ย่านธุรกิจการค้ า
 ใกล้ สถานประกอบการภาครัฐ
 ใกล้ สถานประกอบการภาคเอกชน
 ใกล้ สถานศึกษาระดับเดียวกัน
 ใกล้ นิคมอุตสาหกรรม
 อืน ๆ (ระบุ)...................................
2. ข้ อมลด้
ู านการบริหาร
2.1 ผ้ ูบริหาร
ชือ – สกุล
1) ผู้รับใบอนุญาต
นายชยากร ฤกษ์ นิมติ ร

คุณวุฒิสงู สุด

สาขาวิชา/วิชาเอก

MBA

Science and
Information System

2) ผู้จดั การ
นางศิริพร ฤกษ์ นิมติ ร

ศศ.บ.

บริ หารการศึกษา

3) ผู้อํานวยการ(ครู ใหญ่)
นางสุดารัตน์ ศิริตงั

ปริ ญญาบัณฑิต

บริ หารการศึกษา

-

-

4) ผู้ลงนามแทน
(กรณีโรงเรี ยนเป็ นนิติบคุ คล)

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ง
ตังแต่
* (วัน/เดือน/ปี )
27 เมษายน 2547
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี
ตังแต่
* (วัน/เดือน/ปี )
1 ธันวาคม 2528
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 23 ปี
ตังแต่
* (วัน/เดือน/ปี )
1 เมษายน 2539
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 12 ปี
ตังแต่
* (วัน/เดือน/ปี )
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา - ปี

2.2 ประวัติ ปรั ชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ประวัติ
โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการสันตพล ได้ ดําเนินการก่อตังเมื
* อวันที 24 พฤษภาคม 2521
โดยมีนายแพทย์ สุรีย์ ฤกษ์ นิ มิต ร เป็ นผู้ก่ อตัง* ต่อมาในวัน ที 27 เมษายน 2547 ได้ โอนกิ จ การ
โรงเรี ยนให้ กับนายชยากร ฤกษ์ นิมิตร ซึงเป็ นบุตรชายให้ เป็ นผู้รับใบอนุญาตแทนโรงเรี ยนตังอยู
* ่เลขที
299 หมู่ 4 ถนน อุดร-สกลนคร ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื *อที 7 ไร่ 3 งาน
18 1 10 ตารางวา โดยสภาพของชุ ม ชนประกอบด้ ว ย บ้ า นเรื อ นของประชาชน อาคารพาณิ ช ย์
มีสถานทีราชการอยู่ใกล้ เคียง มีห้างสรรพสินค้ า และเป็ นย่านการค้ า
ปั จจุบันโรงเรี ยนเปิ ดสอน ระดับ ปวช. ปวส. สายพาณิ ช ยกรรม ช่างอุตสาหกรรม
และบริ หารธุรกิจ
ปรั ชญาโรงเรี ยน
เรี ยนดี มีวินยั ได้ คณ
ุ ภาพ ร่วมพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรี ย นเทคนิ ค พณิ ช ยการสัน ตพล จะเป็ นผู้นํา ในการจัด การศึก ษาสายวิ ชาชี พตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ผลิตและยกระดับความสามารถของนักเรี ยน/นักศึกษาที เป็ นกํ าลังของ
ประเทศให้ มีความรู้ ความชํานาญด้ านวิชาชีพ และเทคโนโลยีทีทนั สมัยมุ่งมัน พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทาง
วิชาการและสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าทีดีต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมให้ สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจเป็ นภาระหน้ าทีสําคัญทีโรงเรี ยนต้ องดําเนินการ เพือให้ วิสยั ทัศน์สําเร็ จ โดยมีพนั ธ
กิจของโรงเรี ยนดังนี *
1. ผลิตนักเรี ยนทีมีความรู้ ทักษะ ความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคม
2. ให้ บริ การข่าวสารด้ านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศทีทนั สมัยเพือเป็ นประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคม
3. พัฒ นาบุ คลากรของโรงเรี ย นทุกระดับ ให้ มีค วามรู้ ความสามารถเชิ งวิช าชี พ ที เ ป็ น
มาตรฐาน รวมทังพั
* ฒนาศักยภาพของหัวหน้ างานให้ เป็ นนักบริ หารมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริ หารงานขององค์กรให้ มคี ณ
ุ ภาพและทันสมัย
5. ทํานุบํารุ งศาสนา อนุรักษ์ ฟืน* ฟู ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสิงแวดล้ อม
1

เป้าหมาย (GOAL)
1. ผลิตนักเรี ยนให้ มีเกรดเฉลีย 2.50 ขึ *นไป เป็ นจํานวนร้ อยละ 50
2. ให้ บริ การความรู้ ทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า ง
ต่อเนืองให้ เป็ นทีพอใจของชุมชนและสังคม ไม่ตํากว่า 2 โครงการต่อปี
3. พัฒนาทรั พยากรบุคคลของโรงเรี ยนให้ มีศกั ยภาพ และยกระดับความสามารถให้ มี
ความรู้ ความชํ า นาญในงานที รั บ ผิ ด ชอบอย่ างน้ อ ยปี ละ 5 % ของจํ า นวนบุค ลากร
ทังหมด
*
4. สร้ างระบบบริ หารการจัดการให้ ส่รู ะบบคุณภาพภายในระยะเวลา 5 ปี
5. จั ด กิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยและสิ ง แวดล้ อ ม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ต่อปี
6. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม เพือให้ สอดคล้ องกับโรงเรี ยนสีขาวอย่างต่อเนือง
7. ส่งเสริ มให้ คณาจารย์และนักเรี ยน/นักศึกษา มีเจตคติทีดีตอ่ จรรยาบรรณวิชาชีพ
8. สร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มภายในสถานศึก ษา ให้ เ อื อ* อํ า นวยต่ อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
แผนพัฒนาสถานศึกษา (โดยย่ อ)
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาบุคลากร
3. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ด้ านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพือใช้ ในการประกอบอาชีพ
5. โรงเรี ยนปลอดสารเสพติด
6. การอนุรักษ์ ศลิ ป วัฒนธรรมไทย
7. การบริ การชุมชน
2.3 โครงสร้ างการบริหาร โดยแบ่ งเป็ นฝ่ าย / แผนก / งาน

3. ข้ อมลด้
ู านหลักสตร
ู จํานวนผู้เรียนและจํานวนผู้สําเร็ จการศึกษา
3.1 หลักสูตรทีได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดสอนและจํานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในปี การศึกษา 2550
ตารางที 1 จํานวนนักเรี ยน/นักศึกษา และห้ องเรี ยน จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทีเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2550
หลักสตร
ู /ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จํานวน
ห้ องเรี ยน
ชัน ปี ที 1
ทีได้ รับ
นักเรี ยน
อนุญาต ชาย หญิง รวม

ห้ อง

จํานวนผ้ ูเรี ยนและห้องเรี ยน
ชัน ปี ที 2
ชัน ปี ที 3
นักเรี ยน
นักเรี ยน
ห้ อง
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม

ห้ อง

รวม
ห้ องเรี ยน

ปวช.
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม
ปวส.
บริหารธุรกิจ

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื องกล

บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
เครื องกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือสาร
รวม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์

5
24
6
31
29

125 130
108 132
36 42
3
34
29

3
3
1
1
1

9
26
4
20
25

90
92
13
5
-

99
118
17
25
25

2
2
1
1
1

10
29
4
20
-

80
58
12
3
-

90
87
16
23
-

2
2
1
1
-

7
7
3
3
2

การบัญชี
การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคยานยนต์
-

12
37
21
8
5

94 106
128 165
22 22
7
28
8
15 20

3
3
1
1
1
1

12
33
2
23
7
8

131 143
104 137
23 25
23
7
17 25

3
3
1
1
1
1

-

-

-

-

6
6
2
2
2
2

178

538 716

19

169 475 644

17

63

6

42

153 216

3.2 จํานวนผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ตารางที 2

จํานวนผู้สําเร็ จการศึกษาจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ใน
ปี การศึกษา 2550

หลักสตร
ู /ประเภทวิชา
ปวช.
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื องกล

สาขางาน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์

รวม
ปวส.
บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ สาร
รวม
รวม ปวช. และ ปวส.

บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
บริหารธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
เครื องกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชี
พัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคยานยนต์
-

จํานวนผ้ ูสาํ เร็ จการศึกษา
ชาย หญิง รวม
6
31
2
15

76
56
13
4

82
87
15
19

54

149

203

6
29
1
17
2
7

122
108
17
17

128
137
18
17
2
24

62
116

264
413

326
529

ป.โท

ป.เอก

1
1
1
60
3
4
2
5
2
79

ป.ตรี

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จดั การ
ผู้อํานวยการ (ครูใหญ่)
ครูประจําการ
ครูอตั ราจ้ าง
เจ้ าหน้ าทีธุรการ
เจ้ าหน้ าทีการเงิน
นักการ/ภารโรง
อืน ๆ(ระบุ)ยามรักษาความปลอดภัย
รวม

ตํากว่ า ป.ตรี

รวม
หญิง

ตําแหน่ ง

ชาย

4. ข้ อมลบุ
ู คลากร
ตารางที 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู
และอายุงานเฉลีย
จํานวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสงสุ
ู ด

1
26
3
2
32

1
1
34
4
2
5
47

- - 1
- 1
- 59
3 2 2
- 2
5 2 12 63

1
1
2

-

อายุ
ผ้ ูท มี ีวุฒิ งาน
วิชาชีพครู * เฉลีย
(ปี )
1
1
21
1
1
25

* หมายถึง วุฒิปริ ญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ + ป.บัณฑิต
• มีครู สอนตรงตามสาขาวิชาชีพทีสําเร็ จการศึกษา
• มีครู สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพทีสําเร็จการศึกษา

จํานวน 67 คน (ร้ อยละ 100 )
จํานวน - คน (ร้ อยละ - )

5. ข้ อมลด้
ู านอาคารสถานที
สภาพของอาคารสถานทีปัจจุบนั ทีมอี ยู่จริ งและใช้ งาน ณ วันทีรายงาน มีดงั นี *
- จํานวนอาคารเรี ยน
4
หลัง
- จํานวนอาคารประกอบ
1
หลัง
- จํานวนห้ องเรี ยน
45
ห้ อง
- จํานวนห้ องปฏิบตั ิการ
27
ห้ อง
- จํานวนห้ องพักครู
4
ห้ อง
- จํานวนห้ องประกอบ
12
ห้ อง

30
30
8
2
10
23
5
6

6. ข้ อมลทรั
ู พยากรของโรงเรี ยน
ตารางที 4 การใช้ ทรัพยากรจําแนกตามสถานทีใช้ งาน
จํานวนทรั พยากรทีใช้ งาน (เครื อง)
รายการทรั พยากร
ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบัติการ สํานักงาน
6.1 เครื องคอมพิวเตอร์
7
350
14
6.2 เครื องพิมพ์ดีดภาษาไทย
4
200
5
6.3 เครื องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
3
150
1
7. แหล่ งเรี ยนร้ ู
7.1 แหล่ งเรี ยนร้ ู ภายในสถานศึกษา
ตารางที 5 การใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษา
แหล่ งเรี ยนร้ ู
ขนาด (ตร.ม.)
7.1.1 ห้ องสมุด
64
7.1.2 ห้ องอินเตอร์ เน็ต
64
7.1.3 สหกรณ์
7.1.4 สวนสมุนไพร
7.1.5 ธนาคารจําลอง
7.1.6 อืน ๆ (ระบุ) ห้ องแนะแนว
64

จํานวนผ้ ูเรี ยนทีใช้ ต่อปี
3,120
4,776
-

7.2 แหล่ งเรี ยนร้ ู ภายนอกสถานศึกษา
ตารางที 6 การใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรี ยนร้ ู
ภูมิปัญญาท้ องถิน
สถานประกอบการ ทีใช้ ฝึกงาน
สถานประกอบการทีศกึ ษาดูงาน
วัด
อืน ๆ ระบุ..............................

จํานวนผ้ ูเรี ยนทีใช้ ต่อปี
559
750
820

8. ข้ อมลด้
ู านงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณรับ – จ่าย (ปี การศึกษา 2550 )
8.1 รายรั บ
รายการ
บาท
8.1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8.1.2 เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้ จา่ ย
รายหัวนักเรี ยน
8.1.3 ค่าธรรมเนียมอืนเพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
8.1.4 ค่าธรรมเนียมอืน
8.1.5 เงินบริจาค
8.1.6 อืน ๆ

รวมรั บ

8.2 รายจ่ าย
รายการ

10,812,870 8.2.1 เงินเดือนครู
7,213,567 8.2.2 เงินเดือนบุคลากรอืน
5,777,165 8.2.3 ค่าตอบแทนครู และบุคลากร
244,900 8.2.4 งบปรับปรุ งอาคารสถานที
- 8.2.5 งบจัดหา/พัฒนาเครื องมือ
อุปกรณ์ สือการสอน
- 8.2.6 ค่าวัสดุฝึก
8.2.7 งบพัฒนาบุคลากร
8.2.8 ค่าสาธารณูปโภค
8.2.9 ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
24,048,502
รวมจ่ าย

บาท
6,504,866
2,769,811
1,036,330
1,090,900
3,610,570
818,160
319,667
722,864
6,662,251
23,535,419

9. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ทีผ่านมา
สถานศึกษา
โรงเรี ยนได้ รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้ านการอาชีวศึกษา
ตังแต่
* วนั ที 17 ตุลาคม 2550
ผ้ ูบริหาร
นายชยากร ฤกษ์ นิมิตร ได้ รับแต่งตั *งให้ เป็ นอุปนายกสมาคมผู้บริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดอุดรธานี
นางศิริพร ฤกษ์ นิมิตร ได้ รับการแต่งตังให้
* เป็ นผู้พิพากษาศาลสมทบ
ศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกเยาวชนและครอบครัว
นางสุดารัตน์ ศิริตงั
ได้ รับการแต่งตังให้
* เป็ นกรรมการ/เหรัญญิก
สมาคมผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน จังหวัดอุดรธานี
บุคลากร
นายบัญชาศักดิm เหล่าสูงเนิน ได้ รับการแต่งตั *งเป็ นคณะกรรมการ
จัดระเบียบสังคม
นายไกรพิศ มาอุ้ย
ได้ รับการแต่งตังให้
* เป็ นคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัดอุดรธานี

หมาย
เหตุ

นักเรี ยน/นักศึกษา
1. ด้ านวิชาการ
1.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกลุ่มโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน
กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงเรี ยนพังโคน
พณิชยการเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร
เกียรติบตั ร
เหรี ยญทอง
20 เหรี ยญ
เกียรติบตั ร
เหรี ยญเงิน
13 เหรี ยญ
เกียรติบตั ร
เหรี ยญทองแดง
20 เหรี ยญ
1.2 การแข่งขันประกอบเครื องช่วยฟั ง ระดับ ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในงานสัปดาห์วิชาการ
ณ สถาบันราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที 1 – 3 พฤศจิกายน 2550
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที 2
1.3 การแข่งขันประกอบวงจร LOGIC PROP and PULSER ระดับ ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน 2 คน ในงานสัปดาห์วิชาการ ณ สถาบันราชภัฎอุดรธานี
ระหว่างวันที 1 – 3 พฤศจิกายน 2550 ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที 2
1.4 การแข่งขันการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Curcuit Wizard
ระดับ ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 คน ในงานสัปดาห์วิชาการ
ณ สถาบันราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที 1 – 3 พฤศจิกายน 2550
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที 2
1.5 การแข่งขันทักษะทางการบัญชี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
* ง (ปวส.) จํานวน 2 คน
ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจําปี การศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที 16 – 18 สิงหาคม 2550
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1
2. ด้ านกิจกรรม
2.1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 2550 จาก กรรมการบริ หารสภาทนายความภาค 4
จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที 24 – 28 มิถนุ ายน 2550
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระดับอุดมศึกษา
“การแข่งขัน Darlie Lemon Mint White Cheerleader Thailand Championship 2007”
จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระหว่างวันที 18 – 22 กรกฎาคม 2550
2.3 เข้ าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ฟั นดีชีวีสดใส เทิดไท้ องค์ราชันย์ 80 พรรษา”
จากศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว วันที 5 กันยายน 2550

2.4 รางวัล “สุดยอด รด.พันธุ์แกร่ง” จาก มณฑลทหารบกที 24 วันที 28 กันยายน 2550
2.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขัน ซีคอนสแควร์ เชียร์ ลีดเดอร์ แห่งประเทศไทย
ครัง* ที 13 ประเภทต่อตัวคู”่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา สมาคมเชียร์ ลีดเดอร์ ไทย
ระหว่างวันที 22 - 24 ตุลาคม 2550
2.6 รางวัลชมเชย “การประกวดขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง” จากเทศบาลตําบลหนองบัว
วันที 23 พฤศจิกายน 2550
2.7 รางวัลชนะเลิศ รายการ “Jieng Yamaha Dance Contest” จาก YAMAHA
จังหวัดหนองคาย วันที 10 ธันวาคม 2550
2.8 รางวัลชนะเลิศ รายการ “YARIS IN STYLE DANCE CONTEST”
จาก TOYOTA หนองคาย วันที 18 ธันวาคม 2550
2.9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดเต้ นเพือสุขภาพ” จาก Big C อุดรธานี
วันที 24 ธันวาคม 2550
2.10 รางวัลรองชนะเลิศ “เปตองเดียว (ชาย)” การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของกลุ่มโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรี ยนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที 1 - 3 ก.พ. 2551
2.11 รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันเชียร์ ลีดเดอร์ ” จากบริ ษัทตั *งงีสนุ่ ซูเปอร์ สโตร์ สาขานาดี
จังหวัดอุดรธานี วันที 13 มกราคม 2551
2.12 รางวัลชนะเลิศรวม รายการ ”Thailand Cheerleading Competition”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.13 รางวัลอันดับ 5 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท “All star group stunt “
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.14 รางวัลอันดับ 4 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท “National Cheerleading “
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.15 รางวัลอันดับ 7 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท “All star solo”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.16 รางวัลอันดับ 2 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท “High school dancing”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.17 รางวัลอันดับ 3 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท ”All Star Dancing”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551

2.18 รางวัลอันดับ 5 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท ”All Star Cheerleading”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.19 รางวัลอันดับ 4 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท ”High school group stunt “
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.20 รางวัลอันดับ 3 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท ”Natiionnal dancing “
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.21 รางวัลอันดับ 5 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท ”High school cheerleading”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551
2.22 รางวัลอันดับ 2 เชียร์ ลีดเดอร์ ประเภท ”Hight school Co –ed stunt”
จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551

