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นายสุดชาย  บุตรแสนลี 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นายสุขสันต์  วงชมภู
รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหาร	ทรัพยากร	

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา  สถาพรบ�ารุงเผ่า
รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	นักศึกษา

นายประกาศิต  จินดาศรี
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

นายพิพัฒน์  สัจจา
ครู	คศ.1

นายทินกร  อันทะค�าภู
ครู	คศ.2

นายสมทรัพย์  ล้อมแพน
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง
ครู	คศ.1

นายธวัชชัย  ไทยสะเทือน
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายสราวุธ  รอดวินิจ
พนักงานราชการครู

นายธนภัทร  รัตนสิรินภา
พนักงานราชการครู

นายปัฐพงษ์  สาปั่น
พนักงานราชการครู

นายรณพร  รัตนจันทร์
ครูจ้างสอน

นายประมูล  แตงกระโทก
ครูจ้างสอน

ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราพร  แสงพรม
ครูจ้างสอน

นายวิทวัส  สุรา
ครูจ้างสอน

นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ
ครูจ้างสอน

ว่าที่ ร.ต.รณชัย  อุทธา
ครูจ้างสอน

นายณัฐพล  ชาวนาแปน
ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา     ช่างยนต์

คณะผู้บริหาร
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นายพรชัย  อุ้มอังวะ
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายปิยะณัฐ  ปัญญะพิมพ์
ครูจ้างสอน

นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้
ครูจ้างสอน

นายบุญฤทธิ์  บุญหมื่นไวย
ครู	ช�านาญการ

นายอดุลวิทย์  กุดรังนอก
ครูจ้างสอน

นายพยุง  อยู่เจริญ
ครูจ้างสอน

นายพิทักษ์ พันเดช
ครูจ้างสอน

นายอนันต์  เติมขุนทด
พนักงานราชการครู

นายปริญญา  ทิศด�ารงค์
พนักงานราชการครู

นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ
พนักงานราชการครู

นายสุเมธ  พระเดชพงษ์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายกิตติ  จารุจินดา
ครู	ช�านาญการ

นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง
ครู	คศ.2

นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ
ครู	คศ.1

นายธนชัย  สีหะนันท์
พนักงานราชการครู

นายสุพจน์  สุรเสียง
พนักงานราชการครู

นางสาวศันสนีย์  อัครมนตรี
พนักงานราชการครู

นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง
ครู	คศ.1

นายธนกฤต  มารศรี
ครูจ้างสอน

นายกฤษดา  ขอเอื้อนกลาง
ครูจ้างสอน

นายมังกร  พรจ�าศิลป์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางทัดดาว  ศรีวิไล
ครู	ช�านาญการ

นายสุชิน ชินสีห์
ครูเชี่ยวชาญ

นางฐิติพร  ซื่อตรง
ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา    ไฟฟ้าก�าลัง

ครูแผนกวิชา    อิเล็กทรอนิกส์
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นายสุทัศน์  สังข์สนิท
ครู	ช�านาญการ

นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น
ครูจ้างสอน

นายธเนศ  เจริญทนัง
ครูจ้างสอน

นายภาณุวัฒน์  หนูกิจ
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางปัญจพร  จันทร์เชย
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด
ครู	ช�านาญการ

นางสาวณิชกานต์  ไคลพิมาย
ครู	ช�านาญการ

นางสาวศศิธร พลนันท์
ครู	คศ.1

นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายธีรยุทธ  เมนะรัตน์ 
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางปาณิสรา การนอก
ครู	คศ.1

นางสาวสุนิสา  เพ็ชรเกษม
ครู	คศ.1

นายณัฐพร  หลองเจาะ
ครู	ช�านาญการ

ครูแผนกวิชา     ช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกวิชา    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายชัชวาล  ชลพสยุ
ครูจ้างสอน

นายสุรักษ์  รักษ์มณี
ครูจ้างสอน

นายสุรพล  นามเสนา
ครู	เชี่ยวชาญ

ครูแผนกวิชา    การดนตรี

ครูแผนกวิชา    การบัญชี ครูแผนกวิชา    การจัดการ

นายสุพจน์  วีระพันธ์ยานนท์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางสาวกรรภิรมย์  กริอุณะ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติเดช  แน่นนอก
ครูจ้างสอน

นายอนันท์  นาคสมพันธ์
พนักงานราชการครู

นายเชิดศักดิ์  พินิจไชย
ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา    เทคนิคพื้นฐาน
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นางพิชญ์พิมล  เลิศสุริยะกุล
ช.2	

นางพิมพกานต์  แสงจันทร์
ครู	คศ.1

นางธิชา  ต้นโพธิ์
ช.2

นางสาวกชกร  พวงสีเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชชล  มณีโมรา
ช.2	

นางกชกร  ขุนเพ็ง
ช.1

นางสายสุนี  ทองดีนอก
ครูจ้างสอน

นางสาวอัญชสา  กิตติอนันต์ภัทร์
ครูจ้างสอน

นายกฤษณะ  โมรานอก
ครูจ้างสอน

นางสาวขวัญชนก  วัดอิ่ม
ครูจ้างสอน

หลักสูตรวิชาชีพ     ระยะสั้น

นายนพดล  ลือนาม
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายเกษม  วนาภรณ์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางสาวไพริน  มุ่งบุญ
ครู	คศ.1

นายธนากร  จันทร์นามล
ครู	ช�านาญการ

นายจีระศักดิ์  สีหมุ่ย
ครู	ช�านาญการ

นายนิธิกุล  ศิลาวงศ์
ครูจ้างสอน

นางเบญจมาศ  เอี่ยมโคกสูง
พนักงาน	ราชการ	ครู

นางปรวรรณ  ทองภู
ครู	คศ.1

นายวิศรุต  กัจจายะนันท์
ครูจ้างสอน

นายอิทธิพัทธ์  เคลื่อนเมืองปัก
ครูจ้างสอน

นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์
ครู	คศ.1

ครูแผนกวิชา    สามัญสัมพันธ์

ครูแผนกวิชา    อาหารและโภชนาการ
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นางสาวปัทมาภรณ์  คล่องดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิประภา  บุตรตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุชาดา  ปลั่งกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอิสริยาภรณ์  คงชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลรัตน์  มาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปริชาติ  ร่มกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประยงยุทธ  ศรีนอก
ช.2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวทิพย์สุดา  ฝากไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกาญจนา   ครบุรี
นักการภารโรง

นางปราณีต  ศรีสุวรรณ
นักการภารโรง

นายวิรัช   หมั่นหมื่นไวย
พนักงานขับรถ

นายอนันท์   ทุมสันเทียะ
นักการภารโรง

นายสายรุ้ง  แฝงกระโทก
นักการภารโรง

นายวัชรา  นรารักษ์
นักการภารโรง

นายบรรพต  การบรรจง
นักการภารโรง

นางสาวดวงหทัย  บังพิมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประภาศรี  เรือนส�าโรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัณฐิกา แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชาลิกัลยณัฐ  ประภาสะโนบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางแจ่มศรี  ครากกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิชาญ  กุดรังนอก
บ	1

นางสาวพรรณผกา  ภู่หมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช4040
คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นางสาวจีราพร  ศรีหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุชนาถ  อนุกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุมิตรา  เขตกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกฤตพร  อินทะเล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรางทิพย์  พันธ์โยศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววลัยพร  รักษ์มณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพีรพงษ์  เพียรท�าดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัคค์นันทกร  ศรีนิลรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนราวัลย์  นัคคัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรินภร  ศรีนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งมั่นทวีทรัพย์
บริหารงานทั่วไป
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รายชื่อ          คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุดชาย		บุตรแสนลี	 ป.โท	 กศ.ม.การบริหารการศึกษา	 ผู้อ�านวยการ	 ช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายสุขสันต์		วงชมภู	 ป.โท	 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา	 รองผู้อ�านวย	 ช�านาญการพิเศษ

     ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

	 3	 ว่าที่	ร.ต.หญิง	ดร.พิสชา			 ป.โท	 ศศม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รองผู้อ�านวยการ	 ช�านาญการพิเศษ

	 	 สถาพรบ�ารุงเผ่า	 ป.เอก	 ปร.ต.การบริหารการศึกษา	 ฝ่ายแผนงาน	และความร่วมมือ

	 	 	 	 	 	 และฝ่ายพัฒนากิจการ

	 	 	 	 	 	 นักเรียน	นักศึกษา	

	 4	 นายประกาศิต		จินดาศรี	 ป.โท	 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 ช�านาญการ

ครูแผนกวิชา ช่างยนต์

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายพิพัฒน์		สัจจา	 ป.ตรี	 วศ.บ.เครื่องกล	 ครู	 คศ.1

	 2	 นายสมทรัพย์		ล้อมแพน	 ป.ตรี	 ศษ.บ.บริหารการ	 ครู	 ช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายธวัชชัย		ไทยสะเทือน	 ป.โท	 ศษ.ม.บริหารการศึกษา	 ครู	 ช�านาญการพิเศษ

	 4	 นายอัศว์พัชร์		อ่อนทองหลาง	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์	 ครู	 คศ	1

	 5	 นายทินกร			อันทะค�าภู			 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 ครู	 คศ.2

	 6	 นายสราวุธ			รอดวินิจ	 ป.ตรี	 คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต	สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)	 -

	 7	 นายธนภัทร			รัตนสิรินภา	 ป.ตรี	 คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต	สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)	 -

	 8	 นายปัฐพงษ์			สาปั่น	 ป.ตรี	 คบ.ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู) 

	 9	 นายรณพร	รัตนจันทร์	 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 10	 นายประมูล			แตงกระโทก	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

 11 ว่าที่ร.ต.	หญิงภัทราพร		แสงพรม	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 12	 นายวิทวัส	สุ	รา	 ป.ตรี	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 13	 นายกฤษณะ			เริงชัยภูมิ	 ป.ตรี	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 14	 ว่าที่	ร.ต.	รณชัย		อุทธา	 ป.ตรี	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุเมธ			พระเดชพงษ์	 ป.โท	 ค.อ.ม.เครื่องกล	 ครู	 ครชู�านาญการพเิศษ

	 2	 นายกิตติ	จารุจินดา	 ป.ตรี	 ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ครู	 ครูช�านาญการ

 3 นายขจรศักดิ์		ดอกแขมกลาง	 ป.ตรี	 วศบ.วิศกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครู	คศ.2

	 4	 นายชัยโรจน์		เกียรติคุณสิร	ิ ป.ตรี	 อ.ส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	 ครู	 ครู	คศ.1

	 5	 นางสาวภัทราภรณ์		ปอโนนสูง	 ป.ตรี	 วศบ.วิศกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครู	คศ.1

	 6	 นายสุพจน์			สุรเสียง	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)	 -
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ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 7	 นายธนชัย			สีหะนันท์	 	 ป.ตรี	 วฃศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู) 

 8 นางสาวศันสนีย์			อัครมนตร	ี	 ป.ตรี	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต		สาขาคอมพิวเตอร ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู) 

	 9	 นางฐิติพร			ซื่อตรง	 	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 ครูจ้างสอน	

	 10	 นายพยุง			อยู่เจริญ	 	 ป.ตรี	 อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

 11 นายปิยะณัฐ			ปัญญะพิมพ	์	 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

	 12	 นายธนกฤต			มารศรี	 	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

 13 นายกฤษดา			ขอเอื้อนกลาง		 ป.ตรี	 วศ.บ.	ไฟฟ้าก�าลัง	 	 ครูจ้างสอน	

	 14	 นายพิทักษ์			พันเดช	 	 ป.ตรี	 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

	 15	 นายอดุลวิทย์		กุดรังนอก		 ป.ตรี	 วศบ.แมคคาทรอนิกส์	 	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายมังกร			พรจ�าศิลป์	 	 ป.โท	 ค.ม.เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายสุชิน	ชินสีห์	 	 ป.โท	 ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครูเชี่ยวชาญ

	 3	 นายพรชัย			อุ้มอังวะ	 	 ป.โท	 คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 4	 นายบุญฤทธิ์			บุญหมื่นไวย	 	 ป.ตรี	 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 5	 นางทัดดาว			ศรีวิไล	 	 ป.ตรี	 คม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 6	 นายอนันต์			เติมขุนทด	 	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 7	 นายปริญญา			ทิศด�ารงค์	 	 ป.ตรี	 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 8	 นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ		 ป.ตรี	 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 9	 นายวัชรพงษ์		ขวาป้องใต้		 ป.ตรี	 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส	์ ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา เชื่อมโลหะ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายณัฐพร			หลองเจาะ	 	 ป.ตรี	 ปทส.เชื่อมและประสาน	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 2	 นายภาณุวัฒน์		หนูกิจ	 	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายธเนศ			เจริญทนัง	 	 ป.ตรี	 ทล.บ	เทคโนโลยีอุตสาหการ	(เชื่อมโลหะ)	 ครูจ้างสอน	

	 4	 นายไชยวัฒน์		อุ่นชื่น	 	 ป.ตรี	 คอบ.วิศวกรรมการเชื่อม	 	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นายสุพจน์			วีระพันธ์ยานนท	์	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นางสาวกรรภิรมย์		กริอุณะ		 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมเครื่องกล	 	 ครูผู้ช่วย	

	 3	 นายอนันท์			นาคสมพันธ์	 	 ป.โท	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 4	 นายเชิดศักดิ์			พินิจไชย	 	 ป.โท	 คอม.บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา	 ครูจ้างสอน	

	 5	 นายกิตติเดช			แน่นนอก	 	 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมอุตสาหการ		 ครูจ้างสอน
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ครูแผนกวิชาการบัญชี

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางเนาวรัตน์		สุวรรณวงษ์	 ป.ตรี	 บธ.บ.บัญชี	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายธีรยุทธ			เมนะรัตน์	 	 ป.ตรี	 บธ.บ.การเงินการธนาคาร	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นางปาณิสรา		การนอก	 	 ป.ตรี	 กศ.ม.	 	 ครู	 คศ.1

ครูแผนกวิชาการจัดการ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางสาวสุนิสา		เพ็ชรเกษม	 ป.ตรี	 ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์		 ครู	 คศ.1

ครูแผนกวิชาการดนตรี

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุรพล			นามเสนา	 	 ป.เอก	 ปร.ด.ดุริยางคศิลป์	 	 ครู	 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

	 2	 นายชัชวาล			ชลพสยุ	 	 ป.ตรี	 กศ.บ.ดนตรีศึกษา	 	 ครูจ้างสอน	

	 3	 นายสุรักษ์			รักษ์มณี	 	 ป.ตรี	 ค.บ.ดนตรี	 	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุทัศน์			สังข์สนิท	 	 ป.โท	 กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา		 ครู	 ครูช�านาญการ

	 2	 นางปัญจพร			จันทร์เชย	 	 ป.โท	 คอม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายกุ้ง		หงษ์ขุนทด	 	 ป.ตรี	 คอบ.ศิลปะอุตสาหกรรม	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 4	 นางสาวณิชกานต์		ไคลพิมาย		 ป.ตรี	 ศศ.ม.บริหารการศึกษา	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายนพดล			ลือนาม	 	 ป.โท	 กศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ		 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายเกษม			วนาภรณ์	 	 ป.โท	 ศศ.ม.การสอนสังคมศึกษา		 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายธนากร			จันทร์นามล		 ป.ตรี	 น.บ.นิติศาสตร์	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 4	 นายจีระศักดิ์		สีหมุ่ย	 	 ป.ตรี	 ค.บ.ภูมิศาสตร์	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 5	 นางสาวไพริน		มุ่งบุญ	 	 ป.ตรี	 ศศ.บ.	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 6	 นายวีรยุทธ์		พันธุรัตน์	 	 ป.โท	 ศศ.ม.บริหารการศึกษา	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 7	 นางกิตติยา			ธีรพงศ์พัช	 	 ป.ตรี	 กศ.บ.ภาษาไทย	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 8	 นางปรวรรณ			ทองภู	 	 ป.ตรี	 คบ.ฟิสิกส์	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 9	 นางเบญจมาศ		เอี่ยมโคกสูง		 ป.ตรี	 คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 10	 นายอิทธิพัทธ์		เคลื่อนเมืองปัก	 ป.ตรี	 คบ.	ภาษาไทย	 	 ครูจ้างสอน	

	 11	 นายวิศรุต			กัจจายะนันท์		 ป.ตรี	 ค.บ.ภาษาอังกฤษ	 	 ครูจ้างสอน	

	 12	 นายนิธิกุล			ศิลาวงศ์	 	 ป.ตรี	 ค.บ.ภาษาอังกฤษ	 	 ครูจ้างสอน
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ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางสาวกชกร		พวงสีเงิน	 	 ป.ตรี	 ศศบ.คหกรรมศาสตร์	 	 ครูผู้ช่วย

ครูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นางพิชญ์พิมล		เลิศสุริยะกุล		 ป.ตรี	 ศศ.บ.การจัดการทั่วไป	 	 ช.2

	 2	 นางกชกร			ขุนเพ็ง			 	 ป.โท	 ศึกษามหาบัณฑิต	(กศ.ม.)	 	 ช	1

	 3	 นางธิชา	 ต้นโพธิ์	 	 ป.ตรี	 ศศ.บ.นิเทศน์ศาสตร์	 	 ช	2

	 4	 นางสาวชัชชล		มณีโมรา	 	 ป.ตรี	 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ช	2

	 5	 นางสายสุนี	ทองดีนอก	 	 ป.ตรี	 คศ.บ.การพัฒนาชุมชนฯ	 	 ครูจ้างสอน

	 6	 นางสาวอัญชสา		กิตติอนันต์ภัทร	์	 ป.ตรี	 คศ.บ.	(อาหารและโภชนาการ)	 ครูจ้างสอน

	 7	 นายกฤษณะ			โมรานอก	 	 ป.ตรี	 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 ครูจ้างสอน

	 8	 นางสาวขวัญชนก		วัดอิ่ม		 ป.ตรี	 ค.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 	 ครูจ้างสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายประยงยุทธ	ศรีนอก	 	 มศ.6	 ม.6	ม.ศ.3	การศึกษา	 	 ช.2

	 2	 นายวิชาญ			กุดรังนอก	 	 ป.4	 ป.4	ม.ศ.3	การศึกษา	 	 บ.1

	 3	 นางสาวกมลรัตน์		มาแก้ว		 ปวส.	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 4	 นางปาริชาติ			ร่มกลาง	 	 ป.ตรี	 คบ.	การศึกษาปฐมวัย	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 5	 นางสาวปัทมาภรณ์		คล่องด	ี	 ป.ตรี	 ค.บ.ภาษาไทย	/	บธ.บ.	การจัดการทั่วไป	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 6	 นางสาวศศิประภา		บุตรตะค	ุ	 ป.ตรี	 คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 7 นางสาวสุชาดา		ปลั่งกลาง		 ป.ตรี	 บธ.บ.บัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 8 นางสาวอิสริยาภรณ์		คงชุ่มชื่น		 ป.ตรี	 ศศ.บ.ภาษาไทย	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 9	 นางสาวดวงหทัย		บังพิมาย		 ป.ตรี	 บธ.บ.การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 10	 นางสาวทิพย์สุดา		ฝากไธสง		 ป.ตรี	 ศศ.บ.ภาษาจีน	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 11 นางแจ่มศรี			ครากกระโทก		 ป.ตรี	 บช.บ	บัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 12	 นางสาวประภาศรี		เรือนส�าโรง		 ป.ตรี	 บช.บ.การเงิน	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 13 นางสาวกัณฐิกา		แสงจันทร	์	 ป.ตรี	 บช.บ.การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 14	 นางสาวชาลิกัลยณัฐ		ประภาสะโนบล		 ป.โท	 ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 15	 นางสาวพรรณผกา		ภู่หมื่นไวย		 ปวส.	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 16	 นายสายรุ้ง	แฝง		กระโทก	 	 ประถมปลาย	 ป.7	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 17	 นางปราณีต			ศรีสุวรรณ	 	 ประถมต้น	 ป.4	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 18	 นายวัชรา			นรารักษ์	 	 มัธยมปลาย	 ม.6	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 19	 นายอนันท์			ทุมสันเทียะ	 	 ประถมต้น	 ป.4	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 20	 นายวิรัช			หมั่นหมื่นไวย	 	 ปวส.	 เทคนิคยานยนต์	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 21	 นางกาญจนา		จรครบุรี	 	 มัธยมต้น	 ม.3	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 22	 นายบรรพต			การบรรจง	 	 มัธยมปลาย	 ม.6	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายวิชาการ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นางสาวภัคค์นันทกร		ศรีนิลรัตน	์	 ป.ตรี	 บธ.บ.การจัดการทั่วไป	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 2	 นางสาวนุชนาถ		อนุกูล	 	 ป.ตรี	 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร	์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

 3 นางสาวจีราพร		ศรีหมื่นไวย		 ป.ตรี	 บธ.บ.การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 4	 นางสาวนราวัลย์		นัคคัด	 	 ป.ตรี	 ศศบ.ภาษาอังกฤษ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางสาวกฤตพร		อินทะเล		 ป.ตรี	 บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 2	 นางสาววลัยพร		รักษ์มณี		 ปวส.	 การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 3 นางสาวปรางค์ทิพย์		พันธ์โยศร	ี	 ป.ตรี	 คบ.นาฎศิลป์	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นางสาวจุฑารัตน์		ตั้งมั่นทวีทรัพย	์ 	 ป.ตรี	 คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป

	 2	 นางสาวสุมิตรา		เขตกลาง		 ป.ตรี	 บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 3	 นายพีรพงษ์			เพียรท�าดี	 	 ป.ตรี	 บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 4	 นางสาววรินภร		ศรีนอก	 	 ปวส.	 การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ


