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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
อัตรากาลังคนของ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน

มีบุคลากรทั้งสิ้น
43

คน

-

คน

4

คน

93

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ

-

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น

-

คน

ช. มีอัตราว่าง/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น
1. ข้าราชการครู
2. ข้าราชการพลเรือน
3. ลูกจ้างประจา
-

-

คน

5
37
1

ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2.ทั่วไป/สนับสนุน

4
-

ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

50
43

ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก.ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปทส.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

1
71
20
92

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

135

คน

รวม

รวม
2
11
20
81
21
135

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
มีบุคลากรทั้งสิ้น

รวม

140

ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
2
คน
11
คน
19
คน
คน
10
คน
1
คน
คน
43 คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ข้าราชการ

รวม

50

คน

(ป.เอก/โท/
ชื่อ -สกุล
ตรี...)
1. นายณัฐกิตติ์
ศรีสงศักดิ์ธนา
ป.โท
2. นายจานนท์
คงพรหม
ป.โท
3. นายธนพล
ขุนเชื้อ
ป.โท
4. นายนิธิศ
สมทรัพย์
ป.โท
5. นายทศวิน
บุญเถื่อนทับ
ป.โท
6. นายอานาจ
มณี
ป.โท
7. นายธนา
หยีหล้หนี
ป.โท
8. นายอนุชาติ
นาแก้ว
ป.ตรี
9. นายปกรณ์
สุขวัฒนโชติ
ป.ตรี
10. นายธีรชัย
มากชิต
ป.ตรี
11. นายอดินันต์
สะแต
ป.ตรี
12. นายอัคคกิตติ์
แก้วดา
ป.โท
13. นายสุริยา
ทองมาก
ป.โท
14. นายเอกชัย
มณี
ป.ตรี
15. นายสุรชัย
แย้มทิม
ป.โท
16. นายอานวย
ลาพินี
ป.โท
17. นายสันติ
สุวรรณวงศ์
ป.ตรี
18. นายสว่าง
คงชนะ
ป.โท
19. นางจารุวรรณ
มากชิต
ป.โท
20. นายปริญญา
อินทศร
ป.ตรี
21. ว่าที่ร้อยตรีเจริญพล อินขัน
ป.โท
22. นางรัตนา
นิชรานนท์
ป.ตรี
23. นางจุไรรัตน์
ทองบัว
ป.ตรี
24. นางกลั่นทิพย์
ไส้เพี้ย
ป.ตรี
25. นางรพีพนั ธ์
วารีกุล
ป.ตรี
26. นางชไมพร
พลเพ็ชร
ป.ตรี
27. นางสาวนงเยาว์
กาญจนภูมิ
ป.ตรี
28. นางสุพรรณี
เส้งวั่น
ป.ตรี
29. นางสาวปรียา
ทองวงศ์
ป.ตรี

(ผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
สอนวิชา
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคพื้นฐาน
ช่างก่อสร้าง
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี
การตลาด
การตลาด

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมฯ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
หัวหน้างานทวิภาคีฯ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
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(ป.เอก/โท/
ชื่อ -สกุล
ตรี...)
สอนวิชา
30. นางกุลนิษฐ์
เชื้อแหลม
ป.ตรี
การโรงแรม
31. นางสุพัตรา
ทองธรรมชาติ
ป.ตรี
คหกรรมศาสตร์
32. นางวารุณี

ผการัตน์

ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์

33. นางสุภา

ขวัญนุ้ย

ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์

34. นางกอบพร
35.นางสาวพนิตกานต์
36. นางดาวใจ
37. นางสาวหรรษา
38. นางสาวขนิษฐา

ศรีทิพยราษฎร์
แก้วโกมล
ฤทธิเดช
ชูดา
ชูเชิด

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

39. นางสาวกุลอากร
40. นางดวงกมล
41. นางสาวสาลี
42. นายนฤพล

อ่ามงคล
พรหมชาติ
จินดาพล
หนูทอง

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
อาหารและ
โภชนาการ
ศิลปกรรม
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

43. นางกัลยา
44. นางสาววิภาวี
45. นายจเร
46. นางสรณี

ราชเล็ก
แสงธนู
สุทธิภักดี
โยธารักษ์

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างก่อสร้าง
บัญชี

47. นางเฉลิมพร

ชูศรี

ป.โท

สามัญสัมพันธ์

48. นางสาวหทัยชนก
49. นางสาวทรรศินา

จิตปลื้ม
ศรีธรรมรัตน์

ป.ตรี
ป.โท

50. นางสาวจุฑามาศ

ขวัญเดช

ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
หัวหน้างานแผนกวิชาหัตถกรรม
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานวางแผนฯเจ้าหน้าที่
งานวิจัยฯและจนท.งานกิจกรรมฯ
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือและผู้ช่วย
หัวหน้างาน
หัวหน้างานวิจัยฯและเจ้าหน้าที่งาน
ประกันฯ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
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พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล

รวม

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)

1. นายพุทธิพงศ์
2. นายมีนิจ
3. นายณภัทร

อุยยะพัฒน์
บุญแพทย์
โฆษิตพันธวงศ์

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

4. นางสาวนันท์นภัส

ตะนุสะ

ป.ตรี

ลูกจ้างชั่วคราว

4

คน

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
อาหารและ
โภชนาการ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและผู้ช่วยหัวหน้างาน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
และเจ้าหน้าที่งานการเงิน

รวม 85 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ - สกุล
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป โท
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
1. นายนิรุตต์
ทองเอียด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ป ตรี
ช่างยนต์
2. นายกิตติ
พูลแก้ว
และผู้ช่วยหัวหน้างาน
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
3. นายกรวิทย์
ชูวิจิตร
4. นายวิษณุ
ขาวมาก
ป ตรี
เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ป ตรี
เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
5. นายบัตส่อหนี
เพ็งโอ
ป ตรี
เทคนิคพื้นฐาน หัวหน้างานอาคารสถานที่
6. นายประสิทธิ์
ทองบัว
7. นายประสิทธิ์
ปิวิถะ
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ,
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ,
8. นางอรทัย
หนูทอง
ป ตรี
การตลาด
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯเจ้าหน้าที่
งานทวิภาคีฯ
9. นางสาวจรินธร
แสงอุไร
ป ตรี
การโรงแรม
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯและผู้ช่วยหัวหน้า
งาน,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
ป ตรี
สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
10. นางนิภาภรณ์
ทองมาก
ป ตรี
สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานปกครอง
11. นายธนวรรธน์
ถนอมชู
ป ตรี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและผู้ช่วยหัวหน้า
สามัญสัมพันธ์
12. นางรชา
จันทรพงค์
งาน
ป ตรี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯและเจ้าหน้าที่งาน
อิเล็กทรอนิกส์
13. นายณัฐรัชต์
ลิ้มชูนพรัตน์
ประกันฯ
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ชื่อ - สกุล
14. นายชโลธร

ลีลาวุฒิประเสริฐ

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
สอนวิชา
ป ตรี
ช่างยนต์
ป ตรี

15. นายธนาวุฒิ
16. นายศุภชัย

วีระสิงห์
ฉ้วนกลิ่น

17. นางทวิตียา

จันทร์พริ้ม

ป ตรี
ป.โท
ป ตรี

18. นางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง
ป ตรี
19. นายอภิทักษ์

ภักดี

20. นางสาวจริยา

สระศรี

21. Miss Sinwon P.

Shimray

22 นายสุภัทรชัย
23. นางสาวภัทรสิริ

สมพรหม
เจริญสุข

ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี

24. นางสาวกรองเงิน

นวลนุ่น
ป ตรี

25. นางสาวรชยา

บุญศิริ
ป ตรี

26. นางสาวปัทมาวดี

รัตนากาญจน์
ป ตรี

27. นางสาววรรณา
28. นางสาวพีรดา

เกื้อสุวรรณ
พรหมยก

29. นายภาคภูมิ
30. นายอดิชาต

สว่างรัตน์
ฉลาด

31. นายธรรมรินทร์

เพชรชู

ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ,เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษฯ
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ,เจ้าหน้าที่งานแนะ
แนวฯ
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร,เจ้าหน้าที่งานครูที่
สามัญสัมพันธ์
ปรึกษา,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯเจ้าหน้าที่
การตลาด
งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ,เจ้าหน้าที่
ช่างเชื่อมโลหะ
งานอาคารฯ,เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ,เจ้าหน้าที่
ช่างเชื่อมโลหะ
งานวิจัยฯ,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าที่งาน
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพิเศษฯมเจ้าหน้าที่งานสื่อฯ,
เจ้าหน้าที่งานประกันและงานวิจัยฯ
ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าที่งาน
โครงการพิเศษฯมเจ้าหน้าที่งานสื่อฯ,
เจ้าหน้าที่งานประกันและงานวิจัยฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าที่งาน
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ,เจ้าหน้าที่งาน
คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปและผู้ช่วย
ช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
อาหารและ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
โภชนาการ
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ,เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ช่างกลโรงงาน
ผลิตผลฯ,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าที่
ช่างยนต์
งานกิจกรรม
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ชื่อ - สกุล
32. นายฑฤบดินทร์
บุญเลิศ
33. MR.ALFONSO BOGUHIN JR

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ป ตรี

ช่างไฟฟ้ากาลัง
สามัญสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

สินธโร
หวันสู

ป ตรี

36. นายขจรวุฒิ

มณีฉาย

ป ตรี

ซ้ายขวัญ
แก้วดา

สอนวิชา

ป ตรี
ป ตรี

34.นายณัฐพล
35. นายณัฐพล

37. นายอดิศร
38. นางสาววรนาถ

ปฏิบัติหน้าที่

ป ตรี
ป ตรี

ช่างกลโรงงาน

สามัญสัมพันธ์

39. นายอภิสิทธิ์
ชูช่วยคา
40. นายอดิศร
เทพอรัญ
41. นางสาวเบญจวรรณ ภูศักดิ์รังสฤษฎ์
42. นางสาวอภิญญา เสียมไหม

ป ตรี
ป ตรี
ปวส.
ป ตรี

ช่างก่อสร้าง
ช่างยนต์
เสริมสวย
การตลาด

43. ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์
44. นางสาวอรทัย
ทองนุ่น

ป ตรี
ป ตรี

45. นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
46. นางสาววิภาศรี
วงศ์ศราวิทย์
47. นางสาวอัญชลี
คาสุวรรณ
48. นางสาวจริยา
ชนะถาวร
49. นางสาวนาเดีย
เบ็ญโส๊ะ
50. นายจาลอง
ลัภกิตโร
51. นางสาวประภัสสร จันทภาโส
52. นางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
53. นายดาหริด
บินหมาน
54. นางสาวรัศมี
ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
55. นางสาวพิชญดา พรหมวิหาร
56. ว่าที่ร้อยตรีสังข์เกียรติ สุขเกษม

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าที่งานสื่อ
ฯ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ฯ,เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ,เจ้าหน้าที่งาน
บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งาน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าที่งาน
กิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานพัสุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท.งานการเงิน
จนท.งานบัญชี
จนท. งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานประชาสัมพันธ์
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ชื่อ - สกุล

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ม.6
ม.3
ม.6
ม.6
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
-

57. นายสมนึก
58. นายธีระ
59. นายสมคิด
60. นายปรีชา
61. นายสุชาติ
62. นายทวีสุทธิ์
63. นายสกรรจ์
64. นายสนิท
65. นางจิราภรณ์
66. นางสาวลัดดาวัลณ์

ไชยถาวร
จันทชาติ
บัวทอง
ศรีวิลัย
แสงแก้วสุข
สุวรรณบุญ
ขุนแก้ว
สร้อยสังทอง
เพ็ชรสลับศรี
วาโย

67. นางสาวจิดาภา

ตันจะโข

ปวส.

-

68. นางสาวกนกอร
บุญยืน
69. นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว
70. นางสาวนิสา
แก้วงาม
71. นางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
72. นางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง
73. นางสาวอรัญญา จินดาดา
74. นางสาวเกวลี
ศรีไชย
75. นางศุภกาญจน์
จันอิ่ม
76. นางจิดาภา
หนูเกตุ
77. นางสาวเอกอนงค์ แสงดี

ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.

-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
นักการ
นักการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
จนท.งานวางแผนงบประมาณ
จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ และจนท.งาน
ความร่วมมือ
จนท.งานประกันคุณภาพฯ และจนท.
งานวิจัยฯ
จนท.งานกิจกรรมฯ
จนท.โครงการพิเศษและบริการชุมชน
จนท.งานสวัสดิการพยาบาล
จนท. งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
จนท. งานวิทยบริการและห้องสุมด
จนท.งานสื่อฯ และจนท.งานทวิภาคี
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ

78. ว่าที่ร้อยตรีธิวัฒน์

บุญส่ง

ปวส.

-

จนท.งานวิทยบริการฯ (ศูนย์อินเตอร์เน็ต)

79. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว

ปวส.

-

จนท.งานปกครอง

80. นางสาวณัฐฐา

หนูเสน

ปวส.

-

เจ้าหน้าทีงานการเงิน

81. นางสาวอุดารัตน์

วุ่นน้อย

ป.ตรี

-

จนท.งานวิทยบริการฯ

82. นางพรทิพย์

ต้นเถาว์

ม.3

-

แม่บ้าน

83. นางสาวอฑิภา

คุณาวิทยากร

ปวช.

-

แม่บ้าน
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ชื่อ - สกุล

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

84. นางกฤษณา

มาลีอังศุกุล

ปวช.

-

แม่บ้าน

85. นางปรีดา

แก้วประกอบ

ปวช.

-

แม่บ้าน

