
1 มีข้าราชการ และบุคลากร  รวมท้ังส้ิน คน  

จ าแนกเป็น

ข้าราชการ 16 คน

ลูกจ้างประจ า - คน

พนักงานราชการ 14 คน

ลูกจ้างช่ัวคราว 58 คน

2 ข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ - คน

3 ข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการ - คน

สรุป มีบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการปัจจุบันจริง รวมท้ังส้ิน 88 คน

ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ สาขาวิชาท่ีจบ

(ปี) เอก โท ตรี ต่ ากว่าตรี  (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน)

ก. ข้าราชการ (เฉพาะท่ีมีคนครอง)

1 นายนิมิตร ศรียาภัย 47 ✓ วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นายฐิติปกรณ์ ภคุโล 56 ✓ การบริหารการศึกษา

3 นายธวัชชัย   ดุกสุขแก้ว 48 ✓ การบริหารการศึกษา

4 นายประพฤติ พฤศชนะ 53 ✓ การบริหารการศึกษา

5 นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ 46 ✓ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

6 นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ 46 ✓ ครุศาสตร์บัณฑิต

7 นางสาวกัลยา ผากาเกตุ 42 ✓ ครุศาสตร์บัณฑิต

8 นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 54 ✓ ศิลปศาสตรบัณฑิต

9 นายดิเรก ไชยทองงาม 44 ✓ เทคนิคไฟฟ้าก าลัง

10 ว่าท่ีร้อยตรีชญานนท์  สายนาค 29 ✓ ครุศาสตร์บัณฑิต

11 ว่าท่ีร้อยตรีนฤพนธ์  ใหญ่ยงค์ 42 ✓ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

12 นางสาวสุวดี  สายสกล 33 ✓ การบัญชี

13 นางสาวอังศุพิชญ์ ภักดี 31 ✓ ครุศาสตร์บัณฑิต

14 นายจเด็ด  รัศมิทัต 37 ✓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15 นางสาวจิตรลดา ไกรวาปี 25 ✓ การจัดการโลจิสติกส์

16 นายเชิดพงศ์  จันทรวัฒนกิจ 40 ✓ เทคโนโลยีไฟฟ้า

ข. ลูกจ้างประจ า (เฉพาะท่ีมีคนครอง)

ค. พนักงานราชการ (เฉพาะท่ีมีคนครอง)

17 นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์ 40 ✓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

18 นายองค์อาจ  รุ่งเรือง 36 ✓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 นางสาวพนิดา  ชมยินดี 46 ✓ การบัญชี

20 นางสาววีณา   ใจเพชร 49 ✓ บริหารธุรกิจ

21 นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลก าเหนิดเหมาะ 34 ✓ อุตสหกรรมการท่องเท่ียว

22 นายคณิต   อินทะใจ 58 ✓ วิศวกรรมเคร่ืองกล

23 นายกมล  ดิษฐาพร 42 ✓ เคร่ืองกล

24 นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ์ 42 ✓ เทคโนโลยีอุตสากหาร

ระดับการศึกษา

รวมท้ังส้ิน

  ข้อมูลบุคลากร

ประจ าปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร

 ข้อมูลอัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30  ตุลาคม  2565)

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2565)



ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ สาขาวิชาท่ีจบ

(ปี) เอก โท ตรี ต่ ากว่าตรี  (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน)

ระดับการศึกษา

25 นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป์ 42 ✓ การบัญชี

26 นายจรัญ  มนัส 52 ✓ เช่ือมประสาน

27 ว่าท่ีร้อยตรีกิตติพงษ์   ค าเก่ิง 25 ✓ เทคโนโลยียานยนต์

28 นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ 31 ✓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 นายจักรกริช  ชังชะนา 38 ✓ วิศวกรรมไฟฟ้า

30 นายอาทิตย์   ศุภมงคลสถาพร 27 ✓ วิศวกรรมโทรคมนาคม

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว (เฉพาะท่ีมีคนครอง)

31 นางสาวรสสุคนธ์   สุนทรโอวาท 29 ✓ เคมีส่ิงแวดล้อม

32 นายทรงพล  พุ่มสิน 45 ✓ พลศึกษา

33 นางสาวอุษา  ไชยบุรินทร์ 29 ✓ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

34 นางสาวทวีติยา   อินทนู 25 ✓ สังคมศึกษา

35 นางสาวโสภิดา  ซ่ือสุนทร 33 ✓ เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

36 นางสาวสุรารักษ์  พลอยบุษย์ 25 ✓ คอมพิวเตอร์ศึกษา

37 นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 26 ✓ การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว

38 ว่าท่ีร้อยตรีธีรวัฒน์  เงินแท่ง 30 ✓ เทคโนโลยีวศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

39 นายอติวรรต  ทองสุขดี 32 ✓ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

40 นางสาวเบญจมาภณ์  หุ่นงาม 25 ✓ การจัดการอุตสาหกรรม

41 นายฑีปกรณ์  หัสด า 29 ✓ เทคโนโลยียานยนต์

42 นายฉัตรณรงษ์  เฉยกล่ิน 25 ✓ เทคโนโลยียานยนต์

43 นายนัธทวัฒน์  ช่วยเช้ือ 33 ✓ เทคโนโลยียานยนต์

44 นายวัลลภ  กรีไกรนุช 45 ✓ เทคโนโลยีอุตสาหการ

45 นางสาวอรรธิกา  อยู่เอ่ียม 26 ✓ เทคโนโลยีแม่พิมพ์

46 นางสาวเบญจวรรณ  สังฆานาคินทร์ 25 ✓ วิศวกรรมอุตสาหกรรม

47 นางสาวตัทชญา  ปล้องไหม 24 ✓ วิศวกรรมอุตสาหกรรม

48 นางสาวปวรวรรณ  ทองถึก 25 ✓ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

49 นางสาวเกษร   สาระบูลย์ 24 ✓ วิศวกรรมอุตสาหการ

50 นายญัติพงศ์  สุระก าแหง 26 ✓ เทคโนโลยีวิศวกรรมงานเช่ือม

51 นางสาวชนนิกานต์  ม่ังอุตม์ 26 ✓ ครุศาสตร์อุตศาสหกรรมบัณฑิต

52 นายมณเฑียร  ทองสุข 27 ✓ วิศวอุตสาหการ

53 นางสาวอรศรี  ผิวค า 35 ✓ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(ธุรกิจท่องเท่ียว)

54 นางสาวณัฐณิชา  แย้มศรี 25 ✓ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

55 นายถิรายุ  มณีวรรณ 24 ✓ วิศวกรรมอุตสาหการ

56 นายไกรสร  คงคา 42 ✓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเคร่ืองกล)

57 นายบุรินทร์  พุฒทอง 26 ✓ วิศวอุตสาหการ

58 นายเทวนาถ  สุดใจ 24 ✓ วิสวกรรมไฟฟ้า

59 นางสาวจุฬาลักษณ์  บุงปัน 25 ✓ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

60 นางสาวนันท์ชพร  อ่อนละมุล 58 ✓ การตลาด

61 นางสาวชลิดา  ต้ังธรรม 44 ✓ การบัญชี

62 นางสาวปรียาภัทร์  ฝ่ายชนะ 30 ✓ การบัญชี

63 นางสาวจีรนันท์  โฉมแผลง 37 ✓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

64 นางสาวเสาวลักษณ์  สายสกล 30 ✓ สารสนเทศทางธุรกิจการพัฒนาซอฟเเวรต์

65 นางสาวกาญจนา  เอ่ียมส าอางค์ 24 ✓ การบัญชี

66 นางสาวกาญจณาภรณ์  นุ่มน้อย 25 ✓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

67 นางสาววรรณพร  ประกอบปราณ 25 ✓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

68 นางสาวจีระพร  ปลอดศรี 43 ✓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

69 นางสาวอภิญญา  อยู่ท่ี 30 ✓ การตลาด

70 นางสาวนุชจรี  หนูด า 33 ✓ การจัดการท่ัวไป

71 นางสาวนฤมล  แย้มศรี 24 ✓ การโรงแรม

72 นางสาวชลธิชา  สุขวงษ์ 24 ✓ การบัญชี

73 นางสาวภัคจิรา  แจ่มจ ารัส 23 ✓ รัฐประศาสนตร์



ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ สาขาวิชาท่ีจบ

(ปี) เอก โท ตรี ต่ ากว่าตรี  (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน)

ระดับการศึกษา

74 นางสาวสุภาพร  ทนทาน 24 ✓ การโรงแรม

75 นางสาวสุจิรา  บัวงาม 30 ✓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

76 นางสาวธัญพร  ไหม่ทอง 30 ✓ การบัญชี

77 นางสาววรรณพร  เพชรชูช่วย 25 ✓ บริหารธุรกิจ

78 นางสาวกาญนิกา  วงษ์ศิล 31 ✓ การบัญชี

79 นางสาวอาทิตยา  พูลเพชร 23 ✓ การโรงแรม

80 นางสาวพรสรรค์  จังคศิริ 24 ✓ การโรงแรม

81 นายบุญจอง  อินทร์พนม 57 ✓ ประถมศึกษาตอนปลาย

82 นายพจนา  แย้มหงษ์ 44 ✓ ช่างยนต์

83 นายทองสุข  พูลประเสริฐ 49 ✓ มัธยมศึกษาตอนปลาย
84 นายโอสถ  ภู่ทอง 45 ✓ มัธยมศึกษาตอนปลาย
85 นางสาวบงกชฉัตร  ประกอบปราณ 50 ✓ มัธยมศึกษาตอนปลาย
86 นางสาวสีดา  เพชรชัย 39 ✓ มัธยมศึกษาตอนต้น
87 นายอนุสรณ์   สุขีรัตน์ 37 ✓ มัธยมศึกษาตอนต้น
88 นายนภดล  สุขีรัตน์ 60 ✓ มัธยมศึกษาตอนต้น
จ. ข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ


