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รายชื อผู้บริหาร 
 

ที  ชื อ – สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อ านวยการ  
2 นางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อ านวยการ  
3 นายฉัตรชัย โภคา รองผู้อ านวยการ  
4 นายพงศ์กานต์ เอ่ียมสงคราม รองผู้อ านวยการ  
5 นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ รองผู้อ านวยการ  

 
รายชื อข้าราชการ 

ที  ชื อ – สกุล  แผนกวิชา หมายเหตุ 
1 นางสมปอง ยอดเงิน การบัญชี  
2 นางสาววงทิพย์ เลี้ยงตระกูลงาม การบัญชี  
3 นางปราณี อินทร์น้อย การบัญชี  
4 นางเพลินพิศ แจ้งสว่าง การตลาด  
5 นางสาวจุไรวรรณ ศรีอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
6 นายอภิชา ไชยสุรักษา ช่างยนต์  
7 นายอภัย สุดจิตร ช่างไฟฟ้าก าลัง  
8 นายศักดา ปาลวัฒน์ ช่างไฟฟ้าก าลัง  
9 นายณัฏฐชัย คุณุกุลเดช ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

10 นายอาคม นาคน้อย สามัญสัมพันธ์  
 

รายชื อพนักงานราชการ 
ที  ชื อ – สกุล  แผนกวิชา หมายเหตุ 
1 นางพิมลณัฏฐ์ ดอกสันเทียะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
2 ว่าที่ ร.ต.ปภาณ วงศ์รัตนาวิน การตลาด  
3 นายชลัท ถนอมบุญ ช่างเชื่อมโลหะการ  
4 นายชนินทร์ ดาวัน ช่างไฟฟ้าก าลัง  
5 ว่าที่ ร.ต.ฉลอง ศิริเพ็ง ช่างยนต์  
6 นายสามารถ สุดใจ ช่างยนต์  
7 นายวิทยา จินดามัง ช่างยนต์  
8 นางสาวธัญญารัตน์ อ าลา สามัญสัมพันธ์  
9 นายสมเกียรติ เฉลยอาจ การตลาด  

 



รายชื อลูกจ้างประจ า 
ที  ชื อ – สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายส าริด อ้นแก้ว นักการภารโรง  
2 นายมานะ โตมานิตย์ พนักงานขับรถ  
3 นายณรงฤทธิ์ พิมลพรรณ์ พนักงานขับเครื่องกลขนาดลาง  

  
 

ลูกจ้างชั วคราว  
ครูพิเศษสอน 

ที  ชื อ – สกุล  แผนกวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาวปัญจรัศม์ ไตรภูริวัฒน์ การบัญชี  
2 นายค าภี โยธ ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
3 นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4 นางสาวจริยา อ าลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5 นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
6 นายสุรศักดิ์ เจือจุล ช่างไฟฟ้าก าลัง  
7 นายต่อศักดิ์ อุทรา ช่างไฟฟ้าก าลัง  
8 นางสาวลภัส พูลเพิ่ม ช่างไฟฟ้าก าลัง  
9 นายคมสันต์ ลออวิไล ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

10 นายธีรพล แจ้งสว่าง เทคนิคพ้ืนฐาน  
11 นายวัชรากร อุทะดารา เทคนิคพ้ืนฐาน  
12 นายชูชาติ ส าลี ช่างเชื่อมโลหะการ  
13 นายธนะพงศ์ มีหิรัญ ช่างยนต์  
14 นางชนกานต์ โพธิ์เงิน สามัญสัมพันธ์  
15 นายบุญน า โตสูง สามัญสัมพันธ์  
16 นางสาวธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค สามัญสัมพันธ์  
17 นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์ สามัญสัมพันธ์  
18 นางสาวนิติญา โพธิ์ชัย สามัญสัมพันธ์  
19 นางสาวลินรดี บุญดีชยาภรณ์ สามัญสัมพันธ์  
20 นายกฤษฎา สกุลพงษ์ สามัญสัมพันธ์  
 
 
 



รายชื อลูกจ้างชั วคราว 
ฝ่ายสนับสนุน 

ที  ชื อ – สกุล  แผนกวิชา หมายเหตุ 
1 นางนภาภรณ์ ไชยสุรักษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
2 นางสาวอนิสสา ตลุ่มทอง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
3 นางนรากร พันธุ์แน่น เจ้าหน้าทีง่านวัดผลและประเมินผล  
4 นางกุลสรา ปาลวัฒน์ เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทั่วไป  
5 นางสาวรัตนา รักลาย เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
6 นางสาววารีรัตน์ รักลาย เจ้าหน้าทีฝ่่ายพัฒนากิจการฯ  
7 นางสาววิมล จอกทิพย์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน  
8 นางสาวณัฐธิการ ์ ทองกวาว เจ้าหน้าที่งานการเงิน  
9 นางสาวศิริพร วงศ์หวัง เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ  

10 นางสาวกัลยาณี ค าเวียง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม  
11 นางณิชาพัฒน์ ละมูล เจ้าหน้าที่งานพัดสุ  
12 นายกฤษฎา ฉัตรเท เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการ  
13 นางณัฐวรรณ พิมลพรรณ์ นักการภารโรง  
14 นางสมศักดิ์ เฉลยอาจ นักการภารโรง  
15 นางอ านวย หลอดยา นักการภารโรง  
16 นายวิชาญ แต้มฉิม นักการภารโรง  
17 นายมานะ ต้องเชื้อ นักการภารโรง  
18 นายเพียน เอ่ียมส าอางค์ นักการภารโรง  
19 นายสานิตร์ หลอดยา พนักงานขับรถ  
20 นายสุชินทร์ กลัดอยู่ ยาม  
21 นายอ านวย พิกุลงาม ยาม  
22 นายมงคล เดชพ่วง ยาม  
 


