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

มีบุคลากรทั้งสิ้น
48

คน

-

คน

5

คน

93

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ

-

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น

-

คน

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

-

คน

5
42
1

ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2.ทั่วไป/สนับสนุน

5
-

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

80
18
98

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

141

คน

รวม

รวม
1
10
21
90
19
141

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
มีบุคลากรทั้งสิ้น

รวม

146

ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
1
คน
10
คน
21
คน
คน
10
คน
1
คน
คน
43 คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ข้าราชการ

รวม

48

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. นายประเสริฐ
ยุทธสะอาด
ป.ตรี
8. นายอนุชาติ
นาแก้ว
ป.ตรี
9. นายปกรณ์
สุขวัฒนโชติ
ป.ตรี
10. นายสิริพงศ์
สุขเกษม
ป.ตรี
11. นายธีรชัย
มากชิต
ป.ตรี
12. นายอดินันต์
สะแต
ป.ตรี
13. นายไชยา
มาฉิม
ป.ตรี
14. นายสมชาย
กล้าแข็ง
ป.ตรี
15. นายสุริยา
ทองมาก
ป.โท
16. นายเอกชัย
มณี
ป.ตรี
17. นายสุรชัย
แย้มทิม
ป.โท
18. นายอานวย
ลาพินี
ป.โท
19. นายสันติ
สุวรรณวงศ์
ป.ตรี
20. นายสว่าง
คงชนะ
ป.โท
21. นางจารุวรรณ
มากชิต
ป.โท
22. นายปริญญา
อินทศร
ป.ตรี
23. ว่าที่ร้อยตรีเจริญพล อินขัน
ป.โท
24. นายจเร
สุทธิภักดี
ป.ตรี
25. นางรัตนา
นิชรานนท์
ป.ตรี
26. นางจุไรรัตน์
ทองบัว
ป.ตรี
27. นางสาวสาลี
จินดาพล
ป.ตรี
28. นางรพีพนั ธ์
วารีกุล
ป.ตรี
29. นางสรณี
โยธารักษ์
ป.โท

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

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมฯ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
หัวหน้างานทวิภาคีฯ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างานกิจกรรมฯ
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกการบัญชี
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
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30. นางอรสา
31. นางสาวปรียา
32. นางสาวจันทภร
33. นางจิระนันท์
34. นางสาวกมลมาลย์

ตรีรัตน์
ทองวงศ์
กลิ่นหอม
หมานปุ้เต๊ะ
สุระภินันท์

(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

35. นางสาววรรณิสา
36. นางสาวสุณิษา
37.นางสาวอุษา

รัฐจักร์
แพรกเมือง
บินหรีม

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

บัญชี
การตลาด
การโรงแรม
การโรงแรม
การโรงแรม
ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย
คหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรม

38. นางกอบพร
39. นางดาวใจ
40. นางสาวหรรษา
41. นางสาวขนิษฐา

ศรีทิพราษฎร์
ฤทธิเดช
ชูดา
ชูเชิด

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

42. นางเฉลิมพร

ชูศรี

ป.โท

สามัญสัมพันธ์

43. นางสาวหทัยชนก
44. นายชารีฟ

จิตปลื้ม
บาเน็งศิริ

ป.ตรี
ป.ตรี

45. นางสาวกุลอากร
46. นางดวงกมล
47. นายนฤพล

อ่ามงคล
พรหมชาติ
หนูทอง

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

48. นางสาวจุฑามาศ

ขวัญเดช

ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
อาหารและ
โภชนาการ
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ชื่อ -สกุล

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการโรงแรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์
หัวหน้างานศิลปกรรม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือและผู้ช่วย
หัวหน้างาน
หัวหน้างานวิจัยฯและเจ้าหน้าที่งาน
ประกันฯ

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
หัวหน้างานแผนกวิชาหัตถกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
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
5. นายณัฎฐปกรณ์

ตะนุสะ
สงนวล

ป.ตรี
ป.ตรี

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นายนิรุตต์
2. นายกิตติ
3. นายกรวิทย์
4. นายชโลธร

ทองเอียด
พูลแก้ว
ชูวิจิตร
ลีลาวุฒิ
ประเสริฐ
5. นายอดิชาต
ฉลาด
6. นายธรรมรินทร์
เพชรชู
7.ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์
8. นายอัษฎา
พรหมเพชร
9. นายศรายุทธ
รักเงิน
10. นายบัตส่อหนี
เพ็งโอ
11. นายประสิทธิ์
ทองบัว
12. นางสาวเกณิกา
พรหมสุข
13. นายศุภชัย
ฉ้วนกลิ่น
14. นางสาวพีรดา
พรหมยก
15. นายฑฤบดินทร์
บุญเลิศ
16. นายชนันท์ธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน

5

คน

(ทาหน้าที่สอน)
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
อาหารและ
โภชนาการ
สามัญสัมพันธ์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและผู้ช่วยหัวหน้างาน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
และเจ้าหน้าที่งานการเงิน

รวม 93 คน (ทาหน้าที่สอน)
การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป โท
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
ป ตรี
ช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าทีง่ านวิจัยฯ
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ,เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษฯ
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
ป ตรี
ป ตรี
เทคนิคพื้นฐาน จนท.งานประชาสัมพันธ์
ป.ตรี
เทคนิคพื้นฐาน
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานวิจัย
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ชื่อ - สกุล

การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี
การตลาด
เจ้าหน้าที่งานงานประชาสัมพันธ์

17. นายจีระยุทธ
18. นางอรทัย

สุวรรณชาตรี
หนูทอง

19. นางสาวอภิญญา

เสียมไหม

ป ตรี

การตลาด

20. นางสาวจันจิรา

หนูคง

ป ตรี

การตลาด

21. นางสาวสุปรียา

ทองส่ง

ป ตรี

การตลาด

ป ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

22. นางนิภาภรณ์
ทองมาก
23. นายธนวรรธน์
ถนอมชู
24. นางรชา
จันทรพงค์
25. นางทวิตียา
จันทร์พริ้ม
26. นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น
27. นางสาววรนาถ
แก้วดา
28. นางสาวศศิวิมล
ทิศสักบุรี
29. นายศุภชัย
เพ็ชรสลับศรี
30. นายวิษณุ
ทัดสอน
31. นายมนัสพงษ์
สัตถาวร
32. Mr.Alfonso Jr Tinoy Bagubin
33. นายณัฐรัชต์

ลิ้มชูนพรัตน์

34. นายสุภัทรชัย
35. นางสาวปิยะณัฐ
36. นางสาวภัทรสิริ
37. นายภาคภูมิ
38. นายณัฐพล
39. นางสาวรชยา
40. นายกิตติศักดิ์
41. นางสาวปัทมาวดี
42. นายสุพัฒน์

สมพรหม
ชัยรถ
เจริญสุข
สว่างรัตน์
สินธโร
บุญศิริ
สุรัตน์
รัตนากาญจน์
บัวปลอด

ป ตรี
ป ตรี
ป โท
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี

เจ้าหน้าที่งานการค้า,เจ้าหน้าที่งาน
ปกครอง
เจ้าหน้าที่งานการค้า
เจ้าหน้าที่งาส่งเสริมผลิตผลการค้า
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ งานวิจัยฯ

อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ, งานสื่อฯ
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ, งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสารบรรณ
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การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่

47. นางสาวอรทัย
ทองนุ่น
48. นายสุรเชษฐ์
กาฬวงค์
49. นายกรกฎ
นวลโยม
50.นายกฤติเดช
พินชนะ
51. นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
52. นางสาวรศนา
เหมมะ
53. นางสาวอัญชลี
คาสุวรรณ
54. นางสาวจริยา
ชนะถาวร
55. นางสาวนาเดีย
เบ็ญโส๊ะ
56. นายจาลอง
ลัภกิตโร
57. นางสาวประภัสสร จันทภาโส
58. นางสาวณัฐฐา
หนูเสน
59. นางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
60. นายดาหริด
บินหมาน
61. นางสาวรัศมี
ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
62. นางสาวพิชญดา พรหมวิหาร
63. นางสาวยมลพร
สุวรรณโน
64. นางจิราภรณ์
เพ็ชรสลับศรี
65. นางสาวลัดดาวัลณ์ วาโย

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

สอนวิชา
อาหารและ
โภชนาการ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
-

66. นางสาวจิดาภา

ตันจะโข

ปวส.

-

67. นางสาวกนกอร

บุญยืน

ป.ตรี

-

43. นางสาววรรณา
44. นายณัฐพล

เกื้อสุวรรณ
หวันสู

ป ตรี

45. นายขจรวุฒิ

มณีฉาย

ป ตรี

46. นางสาวนันทิศา

ชาติกระพันธ์

ป ตรี

ป ตรี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ฯ,เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานพัสุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท.งานการเงิน
จนท.งานการเงิน
จนท.งานบัญชี
จนท. งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานประชาสัมพันธ์
จนท.งานวางแผนงบประมาณ
จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ และจนท.งาน
ความร่วมมือ
จนท.งานประกันคุณภาพฯ และจนท.
งานวิจัยฯ
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68. นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว
69. นางสาวนิสา
แก้วงาม
70. นางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
71. นางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง
72. นางสาวอรัญญา จินดาดา
73. นางสาวเกวลี
ศรีไชย
74. นางศุภกาญจน์
จันอิ่ม
75. ว่าที่ร้อยตรีธิวัฒน์ บุญส่ง
76. นางสาวเอกอนงค์ แสงดี
77. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว
78. นางสาวนงลักษณ์
มากเมือง
79. นางสาววิวรพร
สาแก้ว
80. นายสกรรจ์
ขุนแก้ว
81. นายธิติพันธ์
สาสุนีย์
82. นางกฤษณา
มาลีอังศุกุล
83. นางปรีดา
แก้วประกอบ
84. นายสมนึก
ไชยถาวร
85. นายดนัย
ถนอมศรี
86. นายโอกาส
จินดาใจ
87. นายสมเกียรติ
ทองสงค์
88. นายธีระ
จันทชาติ
89. นายไท
เจริญพันธ์
90. นายกิจติพัฒ
บุญรัตน์
91. นายปรีชา
ไชยโยธา
92. นายสุชาติ
แสงแก้วสุข
93. นายทวีสุทธิ์
สุวรรณบุญ

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

-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานกิจกรรมฯ
จนท.โครงการพิเศษและบริการชุมชน
จนท.งานสวัสดิการพยาบาล
จนท. งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
จนท. งานวิทยบริการและห้องสุมด
จนท.งานวิทยบริการฯ (ศูนย์อินเตอร์เน็ต)
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
จนท.งานปกครอง
จนท.งานสื่อฯ และจนท.ทวิภาคี
จนท.งานสื่อฯ จนท.วิทยบริการฯ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
แม่บ้าน
นักการ
นักการ
นักการ
นักการ
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
นักการ
นักการ

