4. ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
4.1. ขาราชการ

รวม

93

คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)
วุฒิการศึกษา

ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสุรางค

อภิรมยวิไลชัย

2 นางสาวประเสริฐศรี

พงศปริญญากุล

3 นางสาวเสาวณีย

เต็งสุวรรณ

4 นายณสรวง

ผิวผ/อง

5 นายสมชาย

บุตรสะ

6 นางสาวไกรษร

ยมยิ่ง

7 นางชนาธิป

อรุณสุรัตน

8 นางกนกพร

พิชัย

9 นายศุภชัย

แย9มศรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
กศ.ม. บริหาร
คบ. การสหกรณ
การศึกษา
กศ.ม. การบริหาร
บธ.บ. การจัดการ
การศึกษา
กศ.ม. อุตสาหกรรม
วทบ. เทคโนโลยี
การศึกษา
อุตสาหกรรมการศึกษา
คม.ครุศาสตร
วทบ. อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการ
บธ.ม. วิทยาการ
ทั่วไป
จัดการ
บธ.บ การบริหารงาน กจ.ม. การจัดการ
บุคคล
ทั่วไป
ศบ.เศรษฐศาสตรการ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
คลัง
บธ.บ. บริหารงาน
บุคคล
คบ.คหกรรมศาสตร

ปริญญาเอก
ปร.ด. บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยฯ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

-

แผนกวิชาการเงิน
และการธนาคาร
แผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
แผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
แผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส

วุฒิการศึกษา

10 นางสาวอัญชลี

คําเพราะ

11 นางสาวอุษา

ศรีรัตนโชคชัย

บธ.บ. การตลาด

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

-

12 นางจันทรแรม

พุทธนุกูล

บธ.บ. การจัดการ
ทั่วไป

บธ.ม. การจัดการ
ทั่วไป

-

13 นางสาวจงรักษ

สุขคําเมือง

ศษ.บ.

-

-

14 นายวิน

พุทธนุกูล

บธ.บ.การตลาด

-

15 หม/อมหลวงศราธิวัฒน

ชมพูนุท

น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต

-

แผนกวิชาการตลาด

16 นางสมหญิง

แสงสีดา

-

แผนกวิชาการตลาด

17 นางเกษมศรี

แย9มกลิ่น

-

-

แผนกวิชาการตลาด

18 นางจรรยา
19 นางสุดาพร
20 นางชุลี

เปรมประยูร
บัวบุตร
จันทรปรุง

แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการตลาด

ทองยศ

บธ.ม. การตลาด
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา

-

21 นางสัญจา

บธ.บ. การตลาด
ศศ.บ.การจัดการ
ทั่วไป (การตลาด)
บธ.บ. การจัดการ
บธ.บ. การตลาด
กศ.บ. การตลาด
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(บริหารงานบุคคล)

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
M.S. (Master of
Science
Management)
-

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
แผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
แผนกวิชาการ
จัดการธุรกิจค9าปลีก
แผนกวิชาการ
จัดการธุรกิจค9าปลีก
แผนกวิชาการ
จัดการธุรกิจค9าปลีก
แผนกวิชาการตลาด

-

แผนกวิชาการตลาด

ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

บธ.บ. เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ

-

-

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

22 นางสาวชญานี

เงินเนตร

23 นายมานพ

ฉิมมา

24 นายมานิตย

กฤชเฟSTองฟู

25 นางสาวปาริชาต

ดอนเมือง

26 นายธารา

ธนามี

27 นางสาวอุไร

เจติยวรรณ

28 นายกันตภณ

นาคภพ

29 นายอํานวย

สือพัฒธิมา

30 นางประนอม

พวงบุหงา

31 นางสมร

สุวรรณมนตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ
คบ.คอมพิวเตอร
วท.ม.เทคโนโลยี
ศึกษา
สารสนเทศ
กศ.บ. คณิตศาสตร เทคโนโลยีการศึกษา
ปท.ส. คอมพิวเตอร กศ.ม. เทคโนโลยีและ
ธุรกิจ
สื่อสารการศึกษา
คบ. คอมพิวเตอร คศ.ม. ทคโนโลยีและ
ศึกษา
สื่อสารการศึกษา
บธ.บ. คอมพิวเตอร
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ธุรกิจ
วท.บ. วิทยาการ
วท.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
คบ. คอมพิวเตอร ค.อ.ม. สาขาเทคโนโลยี
ศึกษา
คอมพิวเตอร

ปริญญาเอก
-

บธ.บ. การเลขานุการ

-

-

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

-

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการ
จัดการสํานักงาน
แผนกวิชาการ
จัดการสํานักงาน

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
แผนกวิชาการ
จัดการสํานักงาน
แผนกวิชาการ
จัดการสํานักงาน
แผนกวิชาการ
เลขานุการ

32 นางธัญพร

พรสวัสดิ์

บธ.บ.การจัดการ
ทั่วไป

-

-

33 นางสาวสมจินตนา

ชวานุชิต

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา

บธ.ม. การตลาด

-

34 นางมนชุลี

แปลงประวัติ

ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป

-

-

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ค.ด. (การจัดการ
ศึกษาและการเรียนรู9)

แผนกวิชาการ
เลขานุการ

-

-

แผนกวิชาการ
เลขานุการ

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
(MBA)

-

แผนกวิชาการบัญชี

บธ.ม. การบัญชี

-

แผนกวิชาการบัญชี

-

-

แผนกวิชาการบัญชี

-

-

แผนกวิชาการบัญชี

35 นางสรรใจ

วงศธนะบูรณ

36 นางเบญจวรรณ

พัสสร

37 นางมณฑิชา

แช/มเดช

38 นางจีราวัจน

เดี่ยวตระกูล

39 นางสาวจันทรเพ็ญ

โชติวาณี

40 นางพรรณี

โพธิ์ศรี

บธ.บ. ธุรกิจศึกษาการเลขานุการ-ระบบ
สารสนเทศ
ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. ธุรกิจศึกษาการบัญชี,
บธ.บ.การบัญชี
บธ.บ. ธุรกิจศึกษาการบัญชี
บธ.บ. การจัดการ

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี
ทั่วไป
บธ.บ.ธุรกิจศึกษาการบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
บช.บ. การบัญชี
การเงิน
ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

แผนกวิชาการบัญชี

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

-

แผนกวิชาการบัญชี

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

-

แผนกวิชาการบัญชี

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา

-

แผนกวิชาการบัญชี

-

-

แผนกวิชาการบัญชี

41 นางสาวสุมาลี

ทิวาพรภานุกูล

42 นางสาวอังสนา

เปศะนันท

43 นางสาวเจนจิรา

สวรรคตรานนท

44 นางวิไลพร

แก/นแก9ว

45 นางไอยญารินทร

รัตนสกุลพงษ

46 นางสุพัตรา

กรวยสวัสดิ์

47 นายนพดล

ธนะภักดิ์

กศ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

กศ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

-

48 นายศรีรัตน

สุวรรณมนตรี

คบ. ศิลปศึกษา

คม. ศิลปศึกษา

-

49 นางป\ยะพร

พิมพพยอม

ศศ.บ. นิเทศศาสตร

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

-

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชา
เทคโนโลยีการ
ถ/ายภาพ ฯ
แผนกวิชา
เทคโนโลยีการ
ถ/ายภาพ ฯ
แผนกวิชา
เทคโนโลยีการ
ถ/ายภาพ ฯ

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

50 นายตรัยภพ

บุญรอด

51 นางศุลีพร

ใบไพศาล

52 นางรัตนา

พันธลิมา

53 นางสาวสาวิตรี

ชูดอกไม9

54 นายวิทยา

ธนะสูตร

55 นายเชาว

ลลิตกิตติกุล

56 นายยุทธนา

สมบัติกําไร

57 นายสามารถ

พูนวงษ

58 นางรุ/งฤดี

ยุทธศาสตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ศษ.บ. ออกแบบ
คม. ศิลปศึกษาเอก
ผลิตภัณฑ
ออกแบบผลิตภัณฑ
ค.อ.บ. สถาป]ตยกรรม
สถ.ม. สถาป]ตยกรรม
ภายใน
ค.อ.บ. ศิลป
อุตสาหกรรม
ค.อ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
คบ. จิตรกรรม

ปริญญาเอก
-

-

-

-

-

กศ.ม. วิจิตรศิลป^

-

ศษ.บ. จิตรกรรมไทย

-

-

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

-

ศษ.บ. ประติมากรรม
ไทย
ศษ.บ. ศิลปภาพ
พิมพ

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
แผนกวิชาการ
ออกแบบ
แผนกวิชาการ
ออกแบบ
แผนกวิชาการ
ออกแบบ
แผนกวิชาการ
ออกแบบ
แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป^
แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป^
แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป^
แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป^
แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศษ.บ. คหกรรม
ศาสตร

-

-

59 นางสุภาพร

สุวรรณพฤกษ

60 นางสาวอุบลวรรณ

สมุทรคีรี

คบ. คหกรรมศาสตร

61 นางสาวสุวรรณา

ชัยชนะ

คบ. คหกรรมศาสตร

62 นางสาวประนอม

กลับศรี

63 นางอุมาพร

แขดอน

64 นางสุทธิรัตน

โมราราย

65 นางนิศานาถ

เขียวทอง

66 นางเกษร

แป_นจันทร

67 นางวัลยา

บุญหนุน

กศ.ม. จิตวิทยาแนะ
แนว
คศ.ม. คหกรรม
ศาสตร

กศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ
คศ.บ.อาหารและ
คศ.ม.คหกรรมศาสตร
โภชนาการ
วศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ
คศ.บ. คหกรรม
ศาสตรศึกษา (อาหาร
และโภชนาการ)
คศ.บ. คหกรรม
ศาสตรศึกษา (อาหาร
และโภชนาการ)
คศ.บ. คหกรรม
ศาสตรศึกษา (อาหาร

-

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร
แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

-

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

-

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

-

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป

และโภชนาการ)
68 นางเปมิกา

อินทรประดิษฐ

69 นางสาวดรุณี

สมมุติ

70 นางจิตติมา

บุญรอด

71 นางธารทิพย

ธนะภักดิ์

72 นางนิตยา

เมธาเศรษฐ

73 นางธีรวรรณ

ฉิมมา

74 นางสุดใจ

เกตุเดชา

75 นางสาวกาญจนา

ศรีสุข

76 นายปราโมทย

โรจนรักษ

คบ.คหกรรมศาสตร

คศ.บ.ผ9าและเครื่อง
แต/งกาย
คศ.บ.อุตสาหกรรม คศ.ม.ผ9าและเครื่อง
เครื่องแต/งกาย
แต/งกาย
คศ.บ. คหกรรม
กศ.ม. เทคโนโลยีและ
ศาสตรศึกษา(ผ9าและ
สื่อสารการศึกษา
เครื่องแต/งกาย)
วท.บ. เกษตรศาสตร วท.ม.เกษตรศาสตร
(โรคพืช)
(โรคพืช)
วท.ม. เทคโนโลยีที่
คบ. วิทยาศาสตร
เหมาะสมเพื่อการ
ทั่วไป
พัฒนาทรัพยากร

-

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาผ9าและ
เครื่องแต/งกาย
แผนกวิชาผ9าและ
เครื่องแต/งกาย

-

แผนกวิชาผ9าและ
เครื่องแต/งกาย

-

หมวดวิชา
วิทยาศาสตร

-

หมวดวิชา
วิทยาศาสตร

วท.บ. (ปฐพีวิทยา)

วท.ม. (ปฐพีวิทยา)

-

วศ.บ. เคมี

-

-

คบ. คณิตศาสตร

ค.ม. หลักสูตรและ

-

หมวดวิชา
วิทยาศาสตร
หมวดวิชา
วิทยาศาสตร
หมวดวิชา

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

77 นางนภา

กาญจนกิจโสภณ

กศ.บ. คณิตศาสตร

78 นางยอดขวัญ
79 นางกนิษฐา
80 นางสาววรรณิศา

ศรีม/วง
พวงบุหงา
พ/วงแช

กศ.บ. ภาษาไทย
คบ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาไทย

การสอน
ค.ม. การวัดและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาไทย
-

81 นางสุจินต

มั่นเจริญศิริ

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

82 นางอารีย

ศรีศักดิ์วรชัย

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

83 นางอินทุมา

โรจนรักษ

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

84 นางสาวอดิษฐา

สังขชัย

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

85 นายณัฐกฤต

ภูทวี

คบ. ภาษาอังกฤษ

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

-

86 นายณัฐดนัย

คงเพชรศักดิ์

ศศบ.ภาษาอังกฤษ

ศศม.ภาษาอังกฤษ

-

87 นายพงศเดช

ยอดพยุง

กศ.บ. พลศึกษา

ศศ.ม. พลศึกษา

-

ศศ.ม.การสอน
ภาษาอังกฤษ
ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน
กศ.ม. บริหาร
การศึกษา

-

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
คณิตศาสตร
หมวดวิชา
คณิตศาสตร
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชา
ภาษาต/างประเทศ
หมวดวิชา
ภาษาต/างประเทศ
หมวดวิชา
ภาษาต/างประเทศ
หมวดวิชา
ภาษาต/างประเทศ
หมวดวิชา
ภาษาต/างประเทศ
หมวดวิชา
ภาษาต/างประเทศ
หมวดวิชา

วุฒิการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการ
สอนวิชา
ทั่วไป
มนุษยศาสตร
หมวดวิชา
มนุษยศาสตร
หมวดวิชา
มนุษยศาสตร

88 นายธีระพงษ

อยู/สุข

กศ.บ. พลศึกษา

-

-

89 นางวันดี

จันทิวาสน

คศ.บ. บรรณรักษ
ศาสตร

-

-

90 นางพรทิพา

พิกุลกลิ่น

คบ. สังคมศึกษา

คม.หลักสูตรและการ
สอน

-

91 นางภัคจิรา

อ9นโต

คบ. สังคมศึกษา

-

-

92 นายไพศาล

รุ/งเป_า

พธ.บ.(การสอนสังคม
ศึกษา)

-

-

93 นางสาวธิดา

อินทรไร

คบ. สังคมศึกษา

-

-

-

-

เจ!าหนักงานการเงิน
และบัญชี

-

-

เจ!าพนักงานธุรการ

94 นางสาววัชรี

อิ่มชื่น

95 นางสาวดลฤดี

สิทธิชัย

ศศบ. การจัดการ
ทั่วไป-คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
ศศบ. การจัดการ
ทั่วไป

หมวดวิชาสังคม
ศึกษา
หมวดวิชาสังคม
ศึกษา
หมวดวิชาสังคม
ศึกษา
หมวดวิชาสังคม
ศึกษา

