
 

 

ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ข้อมูลอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565) 
      ๑. มีข้าราชการ และบุคลากร รวมทั้งสิ้น       
  ข้าราชการ  ๑6 คน     
  ลูกจ้างประจำ  - คน     
  พนักงานราชการ  ๑4 คน     
  ลูกจ้างชั่วคราว  61 คน       
      ๒. ข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน     
      ๓. ข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ   - คน    
 สรุป มีบุคลากรที่ปฏิบัติราชการปัจจุบันจริง รวมทั้งสิ้น 91 คน 
    
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ) 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ก.ข้าราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง) 

1 นายนิมิตร   ศรียาภยั ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

2 นายฐิติปกรณ์   ภคุโล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

3 นายอรุณ   เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

4 นายธวัชชัย   ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

5 นายประพฤติ  พฤศชนะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

6 นายกิตติศักดิ์  ทรหด คร ู ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

7 นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ คร ู ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 

8 นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ คร ู ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บณัฑติ 

9 นายดิเรก  ไชยทองงาม คร ู ปริญญาตร ี ประกาศนียบตัรครูเทคนิคช้ันสูง 

10 นางสาวกัลยา  ผากาเกต ุ คร ู ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บณัฑติ 

11 นางสาวปิยวรรณ  กระมุท คร ู ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

12 ว่าท่ีร้อยตรีชญานนท์  สายนาค คร ู ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บณัฑติ 

13 นายจเดด็  รัสมิทัต ครูผู้ช่วย ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

14 นางสาวสุวดี  สายสกล ครูผู้ช่วย ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

15 ว่าท่ีร้อยตรีนฤพนธ ์  ใหญ่ยงค ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

16 นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 



 

 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ข. ลูกจ้างประจำ (เฉพาะที่มีคนครอง) 

ค. พนักงานราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง) 

17 นายกิตติพงษ์   คำเกิ่ง คร ู ปวส. เทคโนโลยีบัณฑิต 

18 นางบวรลักษณ์   สูงกิจบลูย ์ คร ู ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

19 นายองค์อาจ  รุ่งเรือง คร ู ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 

20 นางสาวพนิดา ชมยินด ี คร ู ปริญญาตร ี ศิลปศาสตร์บณัฑติ 

21 นางสาววีณา ใจเพชร คร ู ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

22 นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ คร ู ปริญญาตร ี ศิลปศาสตร์บณัฑติ 

23 นายคณติ  อินทะใจ คร ู ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 

24 นายกมล  ดิษฐาพร คร ู ปริญญาตร ี ประกาศนียบตัรครูเทคนิคช้ันสูง 

25 นายเชิดพงศ ์ จันทรวัฒนกิจ คร ู ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 

26 นายนิวัฒน ์ วิฑูรย์พันธ ์ คร ู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

27 นายเผด็จ  ทิมแท้ คร ู ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 

28 นางสาวศิตาพร ปกป้อง คร ู ปริญญาตร ี ศิลปศาสตร์บณัฑติ 

29 นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป ์ คร ู ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

30 นายจรัญ มนัส คร ู ปริญญาตร ี ประกาศนียบตัรครูเทคนิคช้ันสูง 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะที่มีคนครอง) 

31 นางสาวรสสุคนธ ์ สุนทรโอวาท ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

32 นายนพดล  ศุภะผ่องศร ี ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

33 นางสาวมาลณิี   ชัยกุลเสรีวงค ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 

34 นายทรงพล  พุ่มสิน ครูพิเศษสอน ปริญญาโท ครุศาสตร์บณัฑติ 

35 นางสาวทวีติยา  อินทนู ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บณัฑติ 

36 นางสาวปิติภสัสร์  ลีลาศ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บณัฑติ 

37 นายธนกิจ  คงแก้ว ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 

38 นายฑีปกรณ์  หัสดำ ครูพิเศษสอน ปวส. เทคโนโลยีบัณฑิต 

39 นายฉัตรณรงค์  เฉยกลิ่น ครูพิเศษสอน ปวส. เทคโนโลยีบัณฑิต 

40 นายนัธวัฒน์  ช่วยเชื้อ ครูพิเศษสอน ปวส. เทคโนโลยีบัณฑิต 

41 นางสาวอรรธิกา  อยู่เอี่ยม ครูพิเศษสอน ปวส. เทคโนโลยีบัณฑิต 



 

 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

42 นางสาวเตชินี   คำชลชาร ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

43 นางสาวเบญจวรรณ  สังฆานาคินทร์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 

44 นางสาวเกษร  สาระบลูย ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

45 นายญัติพงศ์  สุระกำแหง ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

46 นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

47 นายจักรกริช  ชังชะนา ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

48 นายอติวรรต  ทองสุขด ี ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

49 นายธนกร  วงษ์สมัย ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

50 นางสาวชนิกานต์  มั่งอุตม ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 

51 ว่าท่ีร้อยตรีธรีวัฒน ์ เงินแท่ง ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

52 นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

53 นายวัลลภ  กรีไกรนุช ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

54 นางสาววัชราภรณ์ มาศจิตต ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

55 นางสาวตัทชา ปล้องไหม ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 

56 นางสาวอุษา ไชยบุรินทร ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต 

57 นายวัชรพงษ ์วงษ์ประเสริฐ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ 

58 นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

59 นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ 

60 นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

61 นางสาวปวรวรรณ ทองถึก ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ 

62 นางสาวณัฐริกา โมอ่อน ครูพิเศษสอน ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

63 นางสาวกาญนิกา วงษ์ศิล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต 

64 นางสาวภัคจริา แจ่มจำรัส เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

65 นางสาวชลธิชา สุขวงษ ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต 

66 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสำอางค ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต 

67 นางสาวธัญพร ไหม่ทอง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

68 นางสาวนันท์ชพร อ่อนละมุล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

69 นางสาววรรณพร ประกอบปราณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 



 

 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

70 นางสาวกาญจณาภรณ์ นุม่น้อย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

71 นางสาวชลิดา ตั้งธรรม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

72 นางสาวสุภาพร ทรทาน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

73 นางสาววรรณพร เพชรชูช่วย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

74 นางสาวจีรนันท์ โฉมแผลง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

75 นางสาวเสาวลักษณ์ สายสกล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

76 นางสาวนฤมล แยม้ศร ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

77 นางสาวนุชจรี หนูดำ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

78 นางสาวปรียาภัทร ฝ่ายชนะ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

79 นางสาวสุจริา บัวงาม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

80 นางสาวจีระพร ปลอดศร ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

81 นางสาวอภิญญา อยู่ท่ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต 

82 นางสาวเมษา จิตรมั่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

83 นางสาวอาทิตยา พูลเพชร เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. บริหารธรุกิจ 

84 นายโอสถ ภู่ทอง พนักงานขับรถ ม.6 - 

85 นายทองสุข พูลประเสริฐ นักการภารโรง ม.6 - 

86 นายบุญจอง อินทร์พนม นักการภารโรง ม.6 - 

87 นายพจนา แย้มหงษ ์ นักการภารโรง ปวส. ช่างอุตสากรรม 

88 นางบงกชฉัตร ประกอบปราณ แม่บ้าน ม.6 - 

89 นางสาวสีดา เพชรชัย แม่บ้าน ม.3 - 

90 นายอนุสรณ์ สุขรีัตน ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ม.3 - 

91 นายนภดล สุขีรตัน ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ม.3 - 
 


