
 
ข้อมูลประวตัิ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครู 
 

ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) วัน เดือน ปี เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

1 14664 นายสุเทพ  สุวรรณกลาง     
3-2699-00032-44-9  

17 ส.ค. 2499 24 ก.ค. 2521 คอบ. (โยธา ) 
คอ.ม. ( บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  

2 14659 นางสุพรรณี  คู่เจรญิถาวร    
3-2699-00032-44-9      

28 ก.พ. 2501 21 พ.ค. 2524 คศ.บ. ( ผ้าและเครื่องแต่งกาย ) 
บธม. (บริหารธรุกิจ) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ   
หัวหน้าแผนกคหกรรม 

3 14661 นางสาวนงนุช  ชะโนภาส    
3-1301-00578-25-3 
 

1 ก.ค. 2501 21 พ.ค. 2524 คบ.  ( คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ ) 
บธม. ( บริหารธุรกจิ ) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาคหกรรม 
หัวหน้างานบุคลากร 

4 14662 นายส าเริง  ชูสุข               
3-9199-00130-66-5 

8 ก.ค.2503 3 มิ.ย. 2525 คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

5 14665 นายมนตรี  เทียนเล็ก         
3-7706-00692-01-7 
 

1  พ.ค. 2503 21 ต.ค. 2528 วท.บ. (สัตวบาล) ครู วิทยฐานะช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

6 14666 นายอ านาจ  พรมขันธ ์       
2-508-00084-38-4 

10 มี.ค. 2517 19 พ.ค. 2540 ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าก าลัง) ครู วิทยฐานะช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

7 14667 พ.อ.อ.ชัยมงคล  จ ารูญ 
3-2601-00417-98-4 

29 ก.พ. 2507  8 เม.ย. 2526 (ทหาร)                        
1 ก.ค. 2535 (สอน) 

วท.บ. (เทคโนโลยเีครื่องกล) 
ค.บ. (ช่างอุตสาหกรรม) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

8 14669 น.ส.ฉัตรแก้ว  เพชรณสังกุล 
3-1901-00384-95-5 

 

5 พ.ค. 2517 4 ต.ค. 2538 ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 
คบ.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

9 14670 นางอินทุกานต์  พิงชัยภูมิ    
3-3011-00256-99-9 
 

2 เม.ย.2525 27 ต.ค.2525 ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
บธ.ม.การจดัการทั่วไป 

ครูผู้ช่วย 
ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
หัวหน้างานวิจัย 



 

ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) 

วัน เดือน ปี 
เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

10 14671 นายเกษมสันต์  บูรณศร ี     
3- 2699-00099-37-3 

7 ก.ค. 2499 30 มิ.ย. 2524 คอบ. (โยธา ) 
ศษ.ม. ( การบริหารการศึกษา ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

11 14672 นายอนันต์  พิมพ์โต่ง         
3-4801-00685-99-5  

24  มิ.ย. 2510 10  มิ.ย. 2534 คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
ศศ.บ. (บริหารการศึกษา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

12 14673 นางดวงพร  ราษฎร์เจริญ    
3-2512-00578-58-1   

1 พ.ค. 2521 22 เม.ย.2556 บช.บ.(การบัญชี) คร ู
ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี

13 14674 นางภาวิณี  ศรีวไิล 
3-2206-00005-81-2 

11 เม.ย. 2505 29 มิ.ย. 2527 วท.บ. (จิตวิทยา) 
ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอนมัธยม (ภาษาไทย) ) 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ (ภาษาไทย) 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

14 14675 ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ  อิ่มสุข   
3-2501-00085-51-5   

10 ส.ค.2516 27 ต.ค.2557 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ (เครื่องกล) ครูผู้ช่วย 
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล หัวหนา้งาน 

15 14676 นายพเดช  เกตุช้าง 
3-6606-00662-44-5  

4 เม.ย. 2518 19 พ.ค. 2540 ปทส. (เชื่อมและประสาน) ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
หัวหน้างานทะเบียน 

16 14677 นายอิทธิศักดิ์  บุญชูวงศ์ 
3-8303-00327-89-4   

20 ก.ย. 2501 22 พ.ค. 2532 คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการเช่ือมประสาน ) ครู วิทยฐานะช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

17 14678 นายสมบรูณ์  หาญวีรกลุ     
3-1009-03594-61-5   

 30 ส.ค. 2500  20 พ.ย. 2529 คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ) ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาคหกรรม    

18 14679 นายวสันต์  สดุหา 
1-3411-00108-63-2 

25 ส.ค.2530 14 มี.ค.2559 วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์) ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

19 14680 นางจงจิต  บูรณศร ี
3-2602-00077-38-7   

2 ก.พ.2525 27 ต.ค.2557 ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
บธ.บ. ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 

ครูผู้ช่วย 
ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
หัวหน้างานประกันคณุภาพ 

20 14681 นายสมเกียรติ  แม้นพยัคฆ ์  
3-4099-00344-81-3   

20 มิ.ย. 2504 28 พ.ค. 2527 คอ.บ. ( อุตสาหการ -  เครื่องมือกล ) ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
 



ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) 

วัน เดือน ปี 
เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

21 14682 นายสันติชัย  เชียงสาย  
31499-00270-52-9 
 

20 มี.ค. 2504 28 พ.ค. 2527 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) ครู วิทยฐานะช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
หัวหน้างานโครงการพเิศษและบรกิารชุมชน 

22 14683 นางสาวฐิติมา  ไชยอาลา     
1-4404-00092-26-8  

22 ก.ค.2530 16 ต.ค.2558 วท.บ. (สถิติ) ครูผู้ช่วย 
ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)  

23 14685 นางสุกัญญา  มุงเมือง 
3-5299-00080-74-2   

24 ก.ย. 2513 21 เม.ย.2537 คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาคหกรรม 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

24 14686 นายณรงค์  ไพรด า            
3-6007-00676-32-4 
 

10 มี.ค. 2508 6 ก.ค. 2535 กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ) คร ูวิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

25 14688 นายวิรัตน์  ศรีวไิล             
3-2510-00295-52-7  

10 ก.พ. 2503 21 พ.ค. 2524 ค.อ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร (ผลติพืช) ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ครูประจ าแผนกวิชาเกษตรกรรม 

26 14690 นางสาวดวงใจ   สุขขี 
3-2601-00426-01-1   

17  ต.ค. 2520 21  ต.ค. 2551 อส.บ. (ไฟฟ้าก าลัง) 
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 

คร ู
ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

27 14691 นางพัชรินทร์  วิลัยโรจน์      
3-2601-00317-66-1   

15 ธ.ค. 2520 13 ธ.ค. 2553 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) คร ู
ครูประจ าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

28 14693 ว่าท่ีร้อยตรเีกษตร  อ๊อกเวชะ 
3-1101-01018-18-9  
 

15 ธ.ค. 2508 4 พ.ค. 2530 ปวส. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์- คอมพิวเตอร์)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์     
หัวหน้างานการเงิน 

29 14694 นายเศวต  ผดุงกิจจานนท ์
3-2001-00739-18-3  

14 ธ.ค. 2502 16 พ.ค. 2536 ปวส. (ช่างกลโรงงาน) 
ศศ.บ. (การบริหารการจัดการทั่วไป) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
หัวหน้างานพัสด ุ

30 16819 นางสาวพรเพ็ญ  พุทธิมา     
1- 5007-00116-63-3 
 

1 พ.ย.2533 15 ธ.ค.2557 ศศบ.(บริหารธุรกิจ) ครูผู้ช่วย 
ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 



ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) 

วัน เดือน ปี 
เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

31 17998 นายธีรพล    ป้อมสา         
3-7007-00350-11-8 
 

1 ธ.ค. 2507 11 เม.ย. 31 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ครู วิทยฐานะช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง    

32 17999 นางเกษรินทร์  ไพรพฤกษ์ 
3-2507-00176-38-4   

18 มี.ค.2524 27 ต.ค.2557 บธ.บ. (การบัญช ี) 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 

ครูผู้ช่วย 
ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
หัวหน้างานการค้า 

33 18000 นายมนตรี  แก้วดี 
1-4503-00013-98-6 

28 มิ.ย.2525 14 มี.ค.2559 ปทส. (เครื่องกล) ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

34 18001 นางณัฐกานต์  เหรยีญทอง   
3-2601-00616-89-8  

29 ม.ค. 2518 19 พ.ค. 2540 ปทส. (ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

35 18467 นางภัคจิรา  จิตรมิตร 
3-2499-00386-54-2  

14 ต.ค. 2512 25 ม.ค. 2536 คบ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
หัวหน้างานหลักสตูรการเรียนการสอน 

36 18468 นางสาวบัณฑติา   รอดตุม้ 
3-2601-00153-93-6  

10 เม.ย. 2516 23 ธ.ค. 2539 บช.บ. (การบัญชี) 
บธ.ม. (การบัญชีบรหิาร) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
หัวหน้างานการบัญช ี

37 536 นางสาวอุไรรัตน์  อ่อนเรือง  
1-4503-00054-95-0    

22 ส.ค.2532 27 ก.ค.2558 บช.บ.(การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

38 537 นางอัมรา  นามแก้ว    
13580-00023-60-4  

11 ธ.ค.2527 1 เม.ย.2558 บช.บ.(การบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พนักงำนรำชกำรทั่วไป  ต ำแหน่งครู 
 

ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) วัน เดือน ปี เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

1 
2043 นางสาวณิชมน  บุญผาง      

3-6508-00977-20-2  
30 ม.ค. 2519   ครูจ้าง 

พนร. 3 เม.ย. 2549 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) ครูประจ าแผนกวิชาคหกรรม 

2 
111 นายอัมฤทธิ์  ใจดี               

3-2601-00421-08-6   
 25 มิ.ย. 2523 ครูจ้าง 9 ก.ค. 2545 

พนร. 1 ต.ค.2557 
วท.บ. (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

3 
2765 นางกาญจนา จันหอม         

3-4307-00318-68-3  
14 เม.ย. 2516 ครูจ้าง 17 พ.ย. 2546 

พนร. 1 ธ.ค.2557 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ (ภาษอังกฤษ) 

4 
3106 นายวิราษ  เหรยีญทอง       

3-2604-00286-19-2   
7 พ.ค. 2518 ครูจ้าง 1 ส.ค. 2543 

พนร. 1 ก.ค.2558 
อส.บ. ( วิศวกรรมเครื่องกล ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาเครื่องกล 

ต ำแหน่ง ครูจ้ำงสอน 
 

ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) วัน เดือน ปี เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ทีเ่ร่ิมจ้ำง 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

1 ครูจ้าง นายเพชรดี  แสงทอง          27 มิ.ย.  2519 29 ต.ค. 2543 อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
2 ครูจ้าง นายประสิทธ์ิ  เกษประทุม   16 พ.ค. 2526 20 พ.ค. 2546 วท.บ. ( เครื่องกล ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาเครื่องกล 
3 ครูจ้าง นายเกียรติคณุ  เครือละม้าย  27 มี.ค. 2516 22 พ.ค. 2544 รปบ. (รัฐประศาสนศาสตร์) วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ครูจ้างสอน แผนกวิชาเครื่องกล 
4 ครูจ้าง นายอมรเทพ  อ่อนศร ี 28  ก.ย. 2518 23 ส.ค. 2547 วท. บ. ( เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 

5 ครูจ้าง นางสาวอรนุช  จ่างเจริญ   5  ก.ย. 2526 21  ก.ค. 2551 คอ.บ. ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส ์
6 ครูจ้าง นายวรวุฒิ  บทมาตร  10 ส.ค.2519 2 มิ.ย. 2551 คบ.( ภาษาอังกฤษ ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ) 
7 ครูจ้าง นายอภิชัย  จ ารูญ  23 ม.ค.2509 19 ต.ค.2552 ค.บ. ครุศาสตรบณัฑติ (การบรหิารการศึกษา) ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ (พละศึกษา) 
8 ครูจ้าง นางสาวชรินรัตน์  เจริญส่ง  12  ต.ค. 2531 1  มิ.ย.  2555 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9 ครูจ้าง นางสาวพรพิมล  พรมเจริญ  2 ก.พ. 2508 7 ต.ค. 2556 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี 
10 ครูจ้าง นางวิภาณี  รัตนมณ ี 17 มิ.ย. 2524 12 พ.ย. 2556 บธ.บ. (การบัญชี) ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี 
11 ครูจ้าง นายสุเมธ  จันทร์สอน 27 มิ.ย. 2533 8 ม.ค. 2557 คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ครูจ้างสอน แผนกวิชาเครื่องกล 
12 ครูจ้าง นางสาววาสนา  ลุกลาม 3 พ.ค.2535 18 พ.ค.2558 กศบ. (วิทยาศาสตร์ – เคมี ) ครูจ้างสอน แผกนวิชาสามัญ (วิทยาศาสตร์) 

 
 



ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) วัน เดือน ปี เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

1 4046 นายพรชัย  ศริโท 10  ส.ค.2502 24 ก.ย.2527 ม.6 พนักงานขับรถยนต ์
2 4049 นายเสถียร  นันทา 11 มี.ค.2500 24  ก.ย.2527 ป.4 พนักงานขับรถยนต ์
3 4053 นางทัศนี  แก้ววาศรี 22  พ.ค. 2502 1 มิ.ย. 2527 ป.4 พนักงานบริการ 
4 4054 นายธวัธชัย  เจียมทะวงษ ์ 18  ธ.ค. 2504 24  ก.ย. 2527  ป.7 ช่างเหล็ก 
5 4055 นางสาวกรรณิชา  พิมพา 22 มิ.ย. 2509 24  ก.ย. 2527 ปวช. พนักงานบริการ 
6 4056 นางสาวลัดดา  หาเรือนทอง 10  มี.ค. 2515 4  ม.ค. 2536 ป.ตร ี พนักงานพัสดุ 
7 4058 นายศรีนวน  ร่วมทอง 7  ม.ค. 2508 1  ก.ค. 2537 ปวช. พนักงานขับรถยนต ์
8 4059 นายสุพัตร  ทุมมา 20  ธ.ค. 2505 1  พ.ย. 2536 ป.6 ผู้ดูแลหมวดสถานท่ี 
9 4060 นางสุภาภรณ์  ชาวกัณหา 23  ต.ค. 2502 1  มิ.ย. 2527 ปวส. พนักงานพิมพ์ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

ที ่
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) วัน เดือน ปี เกิด 

วัน เดือน ปี                                                                                             
ทีเ่ร่ิมจ้ำง 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง/แผนกวิชำ 

1 จนท. นางสาวบงกช  มีผล 28 ก.พ. 2509 1 ธ.ค. 2539 ปวส. (เทคโนโลยสี านักงาน) เจ้าหน้าท่ีงานสวสัดิการนักเรียน นักศึกษา 
2 จนท. นางสาวณภัทฒ์   สวนศริ ิ 23 พ.ย. 2513 1 ธ.ค.2539 ปวส. (เทคโนโลยสี านักงาน) เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป (เอกสารการพิมพ์) 

3 จนท. นางสาววันเพ็ญ  ไบส ี 1 ก.พ. 2515 3 ม.ค.2540 ปวส. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
4 จนท. นางสาวฐาณัชชา  ร่มโพธิ ์ 19 มี.ค. 2521 17 พ.ย. 2546 ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ศศ.บ.การจดัการทั่วไป 
เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

5 จนท. นางทิพสุดา  พรมขันธ ์ 28 ต.ค. 2521 5 ม.ค. 2547 ปวส. (การบัญชี) 
บธ.บ. การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 

6 จนท. น.ส.สุกญัญา ปะกิงมะหะหมัด 31  มี.ค. 2517 9 ก.พ. 2547 ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
7 จนท. นางอมรรัตน์  แหยมประสงค ์ 24  มี.ค.  2528 18 พ.ค. 2552 ปวส. (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาทวิภาค ี

8 พขร. นายวิเชียร  ลาทอง 10 มิ.ย. 2514 22 มิ.ย. 2553 ม.6 พนักงานขับรถยนต ์
9 จนท. นางปิยาภรณ์   คังคายะ 24  ก.ค. 2523 17  ส.ค. 2555 ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
10 จนท. นางสุกัญญา  แก้วใย 16 พ.ย. 2517 10 ก.พ.2557 ปวส. (การบัญชี)  

บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์
เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 

11 จนท. นางสาวเรณู  ทรัพย์ประเสริฐ 1 ส.ค.2536 5 ม.ค. 2558 ปวส.(การจดัการทั่วไป) เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
12 จนท. นางสาวณภาษร  ทองมี 14 ก.ค.2536 15 ส.ค.2559 ปวช.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ,งานวิจัย 
13 จนท. นางสาวสุวรรณา  มะลิอ่อง 28 มี.ค.2532 1 พ.ย.2559 ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม 

 

 
ลงช่ือ..................................................................ผู้สรุปข้อมูล 

                           (นางเบญจมาศ  อ๊อกเวชะ) 
                               หัวหน้างานบุคลากร 

 
ลงช่ือ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล 

                                    (นายส าเริง  ชูสุข) 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 



 
 


