
 

1 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ข้อมูลด้านบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2557 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
วุฒิ วิชาเอก 

ฝ่ายบริหาร  

1 นายสุเทพ  สุวรรณกลาง 17 ส.ค. 2499 ผู้อ านวยการ คศ.3 คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 24 ก.ค.2521 35  
     คอ.บ. โยธา    
2 นายส าเริง  ชูสุข 8 ก.ค.2503 รองผู้อ านวยการ คศ.3 ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 มิ.ย. 2525 31  
     คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล    
3 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล  จ ารญู 29 ก.พ. 2507 รองผู้อ านวยการ คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 1 ก.ค. 2535 21  
     ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม    
     วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล    
4 นายเกษมสันต์  บูรณศร ี 7 ก.ค. 2499 รองผู้อ านวยการ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 24 มิ.ย. 2524 32  
     คอ.บ. โยธา    
5 นายอนันต์  พิมพ์โต่ง 24 มิ.ย. 2510 รองผู้อ านวยการ คศ.3 คอ.ม. บริหารการศึกษา 10 มิ.ย. 2534 22  
     ศศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    

 



 

2 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมาย
เหตุ วุฒิ วิชาเอก 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1 นางสุพรรณี  คู่เจรญิถาวร 28 ก.พ. 2501 คร ู คศ.2 บธ.ม. บริหารธรุกิจ 21 พ.ค. 2524 32  
     คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย    
2 นางสาวนงนุช  ชะโนภาส 1 ก.ค. 2501 คร ู คศ.2 บธ.ม. บริหารธรุกิจ 21 พ.ค. 2524 32  
     คบ. คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ    
3 นายมนตรี  เทียนเล็ก 1 พ.ค. 2503 คร ู คศ.2 วท.บ. สัตวบาล 21 ต.ค. 2528 28  
4 นายอ านาจ  พรมขันธ ์ 10 มี.ค. 2517 คร ู คศ.2 ปทส. เทคนิคไฟฟ้าก าลัง 19 พ.ค. 2540 17  
5 นางสาวฉัตรแก้ว  เพชรณสังกุล 5 พ.ค. 2517 คร ู คศ.2 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ต.ค. 2538 18  
     ปวส. อิเล็กทรอนิกส ์    
6 นายทิฐินันท์  ทุมมา 4 ม.ค. 2519 คร ู คศ.2 ศษ.ด. การบริหารศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1 พ.ย. 2543 13  
     คอ.ม. โทรคมนาคม    
     ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร    
7 นายอาคม  นาคน้อย 22 ต.ค. 2525 คร ู คศ.1 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ 7 ม.ค. 2554 3  
     คบ. คณิตศาสตร ์    
8 นางภาวิณี  ศรีวไิล 11 เม.ย. 2505 คร ู คศ.3 ศษ.ม. หลักสตูรและการสอนมัธยม (ภาษาไทย) 29 มิ.ย. 2527 29  
     วท.บ. จิตวิทยา    
9 นายนิวัฒน์  หล่อวนาวรรณ 4 ส.ค. 2518 ครูผู้ช่วย - คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2 เม.ย. 2555 1  
10 นายพเดช  เกตุช้าง 4 เม.ย. 2518 คร ู คศ.2 ปทส. เชื่อมและประสาน 19 พ.ค. 2540 16  
11 นายอิทธิศักดิ์  บุญชูวงศ์ 20 ก.ย. 2501 คร ู คศ.2 คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการเช่ือมประสาน 22 พ.ค. 2532 26  



 

3 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมาย
เหตุ วุฒิ วิชาเอก 

12 นายสมบรูณ์  หาญวีรกลุ 30 ส.ค. 2500 คร ู คศ.2 คบ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 20 พ.ย. 2529 27  
13 นายอนุรักษ์  เทียนรัตนะ 28 ก.พ. 2521 คร ู คศ.1 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 21 ต.ค. 2551 5  
     วท.บ. เครื่องกล    

14 นางอารยา  ทะอินทร์ 9 ธ.ค. 2517 คร ู คศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 15 มิ.ย. 2554 2  
     ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา    

15 นายสมเกียรติ  แม้นพยัคฆ ์ 20 ม.ิย. 2504 คร ู คศ.3 คอ.บ. อุตสาหการ– เครื่องมือกล 28 พ.ค. 2527 29  
16 นายสันติชัย  เชียงสาย 20 มี.ค. 2504 คร ู คศ.2 วท.บ. เทคโนโลยีการผลติ 28 พ.ค. 2527 29  
17 นางสาวชูจิตร์  แดงกระสันต ์ 2 มิ.ย. 2497 คร ู คศ.2 บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 29 มิ.ย. 2527 29  
18 นางสุกัญญา  มุงเมือง 24 ก.ย. 2513 คร ู คศ.2 ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 21 เม.ย. 2537 17  
     คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย    

19 นายณรงค์  ไพรด า 10 มี.ค. 2508 คร ู คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 6 ก.ค. 2535 21  
20 นายวิรัตน์  ศรีวไิล 10 ก.พ. 2503 คร ู คศ.3 ค.อ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตพืช) 21 พ.ค. 2524 32  
21 นางสาวดวงใจ  สุขข ี 17 ต.ค. 2520 คร ู คศ.1 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 21 ต.ค. 2551 5  
     อส.บ. ไฟฟ้าก าลัง    

22 นางพัชรินทร์  วิลัยโรจน ์ 15 ธ.ค. 2520 คร ู คศ.1 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 13 ธ.ค. 2553 3  
23 ว่าท่ีร้อยตรเีกษตร  อ๊อกเวชะ 15 ธ.ค. 2508 คร ู คศ.2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 พ.ค. 2530 26  
     ปวส. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร ์    

24 นายเศวต  ผดุงกิจจานนท ์ 14 ธ.ค. 2502 คร ู คศ.2 ศศ.บ. การบริหารการจดัการทั่วไป 16 พ.ค. 2536 20  
     ปวส. ช่างกลโรงงาน    



 

4 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
วุฒิ วิชาเอก 

25 นายธีรพล  ป้อมสา 1 ธ.ค. 2507 คร ู คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 11 เม.ย. 2531 25  
26 นางสุพัตร์  เครือแป้น 1 ม.ค. 2516 คร ู คศ.3 บธ.ม. บริหารธรุกิจ 15 ก.ย. 2535 21  
     ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาบัญชี)    

27 นายไพวัล  เขียวแป ้ 31 ม.ค. 2523 คร ู คศ.1 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 15 มิ.ย. 2554 2  
28 นางณัฐกานต์  เหรยีญทอง 29 ม.ค. 2518 คร ู คศ.2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 19 พ.ค. 2540 16  
     ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร    

29 นางภัคจิรา  จิตรมิตร 14 ต.ค. 2512 คร ู คศ.2 ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 25 ม.ค. 2536 21  
     คบ. ภาษาอังกฤษ    

30 นางสาวบัณฑติา  รอดตุม้ 10 เม.ย. 2516 คร ู คศ.2 บธ.ม. การบัญชีบริหาร 23 ธ.ค. 2539 17  
     บช.บ. การบัญชี    

31 
นายสุระสิทธ์ิ  แสงครา้ม 22  มิ.ย. 2526 พนักงานราชการ

ทั่วไป ต าแหน่งคร ู
- 

คอบ. เทคโนโลยีการวดัคุมทางอุตสาหกรรม 30 ม.ค. 2552 5 
 

32 
นางสาวณิชมน  บุญผาง 30 ม.ค. 2519 พนักงานราชการ

ทั่วไป ต าแหน่งคร ู
- 

คศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ 3 เม.ย. 2549 7 
 

33 
นายทัตพล  กรอบทอง 3  มี.ค. 2527 พนักงานราชการ

ทั่วไป ต าแหน่งคร ู
- 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 ก.ค. 2550 6 
 

34 นายวิราษ   เหรียญทอง 7 พ.ค. 2518 ครูจ้างสอน - อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 1 ส.ค. 2543 13  

35 นายเพชรดี  แสงทอง 27 มิ.ย.  2519 ครูจ้างสอน - อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 29 ต.ค. 2543 13  

36 นายอัมฤทธิ์  ใจดี  25 มิ.ย. 2523 ครูจ้างสอน - วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  9 ก.ค. 2545 11  



 

5 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
วุฒิ วิชาเอก 

37 นายประสิทธ์ิ  เกษประทุม  16 พ.ค. 2526 ครูจ้างสอน - วท.บ. เครื่องกล 20 พ.ค. 2546 10  

38 นางสาววารินทร์  ทองเตี้ย  13 ธ.ค. 2518 ครูจ้างสอน - อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ก.ค. 2545 11  

39 นางสาวนฤมล  ผลจันทร ์  21 ม.ค. 2523 ครูจ้างสอน - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1 พ.ย. 2545 11  

40 นางกาญจนา  จันหอม 14 เม.ย. 2516 ครูจ้างสอน - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 พ.ย. 2546 10  

41 นายเกียรติคณุ  เครือละม้าย 27 มี.ค. 2516 ครูจ้างสอน - รปบ. รัฐประศาสนศาสตร ์ 22 พ.ค. 2544 12  

     ปวส. ช่างยนต์    

42 นายอมรเทพ  อ่อนศร ี 28  ก.ย. 2518 ครูจ้างสอน - วท.บ. เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 23 ส.ค. 2547 9  

43 นางสาวอรนุช  จ่างเจริญ  5  ก.ย. 2526 ครูจ้างสอน - คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 21  ก.ค. 2551 5  
44 นางจงจิต  บูรณศร ี 2 ก.พ. 2525 ครูจ้างสอน - ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 พ.ย. 2548 8  
     บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ    

45 นายวรวุฒิ  บทมาตร 10 ส.ค.2519 ครูจ้างสอน - คบ. ภาษาอังกฤษ 2 มิ.ย. 2551 5  
46 นายอภิชัย  จ ารูญ 23 ม.ค.2509 ครูจ้างสอน - ค.บ. ครุศาสตรบณัฑติ (การบริหารการศึกษา) 19 ต.ค.2552 4  
47 นางสาวชรินรัตน์  เจริญส่ง 12  ต.ค. 2531 ครูจ้างสอน - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1  มิ.ย.  2555 1  
48 นายนเรศ  พึ่งทรัพย ์ 8 ก.ย. 2505 ครูจ้างสอน - คบ. การวัดผลการศึกษา 10 มิ.ย. 2556 -  
49 นางสาวพรพิมล  พรมเจริญ 2 ก.พ. 2508 ครูจ้างสอน - ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 7 ต.ค. 2556 -  
50 นายธวัชชัย  ด าแก้ว 28 มิ.ย. 2530 ครูจ้างสอน - คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 12 พ.ย. 2556 -  
51 นางวิภาณี  รัตนมณ ี 17 มิ.ย. 2524 ครูจ้างสอน - บธ.บ. การบัญชี 12 พ.ย. 2556 -  
52 นายสุเมธ  จันทร์สอน 27 มิ.ย. 2533 ครูจ้างสอน - คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 8 ม.ค. 2557 -  



 

6 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
วุฒิ วิชาเอก 

บุคลากรสายสนบัสนนุ  

1 นายพรชัย  ศิริโท 10  ส.ค. 2502 พนักงานขับรถยนต ์ - - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 24  ก.ย. 2527 29  
2 นายเสถียร  นันทา 11 มี.ค. 2500 พนักงานขับรถยนต ์ - - ประถมศึกษาปีท่ี 4 24  ก.ย. 2527 29  
3 นายณรงค์  ช่ืนแก้ว 17  ก.ย. 2497 พนักงานบริการ - - ประถมศึกษาปีท่ี 4 1  มิ.ย. 2527 29  
4 นางทัศนี  แก้ววาศรี 22  พ.ค. 2502 พนักงานบริการ - - ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 มิ.ย. 2527 29  
5 นายธวัธชัย  เจียมทะวงษ์ 18  ธ.ค. 2504 ช่างเหล็ก - - ประถมศึกษาปีท่ี 7 24  ก.ย. 2527 29  
6 นางสาวกรรณิชา  พิมพา 22 มิ.ย. 2509 พนักงานบริการ - ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 24  ก.ย. 2527 29  
7 นางสาวลัดดา  หาเรือนทอง 10  มี.ค. 15 พนักงานพัสดุ - ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 4  ม.ค. 2536 21  
8 นายสมหมาย  ทัศนา 1  ก.ย. 2498 พนักงานบริการ - - ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 เม.ย. 2531 25  
9 นายศรีนวน  ร่วมทอง 7  ม.ค. 2508 พนักงานขับรถยนต ์ - ปวช. ยานยนต ์ 1  ก.ค. 2537 19  
10 นายสุพัตร  ทุมมา 20  ธ.ค. 2505 หัวหน้าหมวด 

อาคารสถานท่ี 

- - ประถมศึกษาปีท่ี 6 1  พ.ย. 2536 20  

11 นางสุภาภรณ์  ชาวกัณหา 23  ต.ค. 2502 พนักงานพิมพ์ 3 - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1  มิ.ย. 2527 29  
12 นางบงกช  ศรีชู 28 ก.พ. 2509 จนท.งานสวัสดิการ

นักเรียน นักศึกษา 
- 

ปวส. 
เทคโนโลยีส านักงาน 

1 ธ.ค. 2539 
17  

13 นางสาวณภัทฒ์  สวนศริ ิ 23 พ.ย. 2513 จนท.งานบริหารงาน
ทั่วไป(เอกสารการพิมพ์) 

- 
ปวส. 

เทคโนโลยีส านักงาน 
1 ธ.ค.2539 

17  

14 นางสาววันเพ็ญ  ไบส ี 1 ก.พ. 2515 จนท.งานวางแผน
และงบประมาณ 

- 
ปวส. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ม.ค.2540 

17  



 

7 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
วุฒิ วิชาเอก 

15 นางสาวฐาณัชชา  ร่มโพธิ ์ 19 มี.ค. 2521 จนท.งานพัฒนา - ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 17 พ.ย. 2546 10  
   หลักสตูรการเรยีน

การสอน 
 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ    

16 นางทิพสุดา  พรมขันธ ์ 28 ต.ค. 2521 จนท.งานวัดผล - ศศ.บ การบัญชี 5 ม.ค. 2547 10  
   และประเมินผล  ปวส. การบัญชี    

17 นางสาวสุกัญญา  ปะกิงมะหะหมดั 31  มี.ค. 2517 จนท.งานการเงิน - ปวส. การบัญชี 9 ก.พ. 2547 10  
18 นางสาวณิชากร  นาคพลู 3 ม.ค. 2531 จนท.งานบุคลากร - ปวส. เทคโนโลยีส านักงาน 15 พ.ค. 2549 7  
19 นางสาววรรณรตัน์   พับบ านาญ 27 ก.ค. 2530 จนท.งานบัญชี - ปวส. การบัญชี 15 พ.ย. 2554 2  
20 นางสาวอมรรตัน์   หิรัญเพิ่ม 24  มี.ค.  2528 จนท.งาน - บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 18 พ.ค. 2552 4  
   อาชีวศึกษาทวิภาคี  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ    

21 นางสาวกนกพร  ศรีจันทรา 16  พ.ค. 2530 จนท.งาน
บริหารงานท่ัวไป 

- ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1  มิ.ย. 2552 4  

22 นางสาวขนิษฐา  ทุมมา 12  ส.ค. 2531 จนท.งานวางแผน
และงบประมาณ 

- ปวส. การบัญชี 1  มิ.ย. 2552 4  

23 นายวิเชียร  ลาทอง 10 มิ.ย. 2514 พนักงานขับรถยนต ์ - ม.6 - 22 มิ.ย. 2553 3  
24 นางสาวภารณิี  ขันธมาล ี 15  ส.ค.  2533 จนท.งานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
- ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ 16  มิ.ย. 2554 2  

25 นางสาวพัชรินทร์  ศรีแสงจันทร ์ 22  ต.ค.  2522 จนท.งานกิจกรรม - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 20  มี.ค. 2555 2  
   นักเรียน นักศึกษา  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ    



 

8 ข้อมูลด้านบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ปี 
เกิด 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

(อันดับ คศ.) 

วุฒิการศึกษา วันเร่ิม 

รับราชการ 

ว/ด/ปี 

ประสบ 

การณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
วุฒิ วิชาเอก 

26 นางสาวปิยาภรณ์  คังคายะ 24  ก.ค. 2523 จนท.งานพัสด ุ - ปวส. การบัญชี 17  ส.ค. 2555 1  
27 นางสาววารณุี  แซ่ลิ้ม 6  ก.พ. 2529 จนท.งานพัสด ุ - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1  ธ.ค. 2555 1  
28 นางสุกัญญา  แก้วใย 16 พ.ย. 2517 จนท.งานบัญชี - บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์ 10 ก.พ. 2557 -  
     ปวส. การบัญชี    

29 นางสาววารณุี  อโนดาษา 9 พ.ค. 2532 จนท.งานการเงิน - ปวส. การบัญชี 3 มี.ค. 2557 -  
 

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาให้เรียงล าดับจากวุฒิการศึกษาสูงสุดก่อน 
 
 
 
 
 

     


