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บุคลากรภายในวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

• ผู้บริหารวิทยาลยัการอาชีพบาสะพาน 

• จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู ปีการศึกษา 2564  

• จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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นายนิมิตร  ศรียาภัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

นายฐิติปกรณ์  ภคุโล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายประพฤติ  พฤศชนะ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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  ข้อมลูบุคลากร 
 

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

         
2.5.1 ข้อมูลอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) 
1 มีข้าราชการ และบุคลากร  รวมทั้งสิ้น 78 คน       
 จำแนกเป็น        
 ข้าราชการ  15 คน     
 ลูกจ้างประจำ  - คน     
 พนักงานราชการ  12 คน     
 ลูกจ้างชั่วคราว  51 คน     
         

2 ข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ  - คน    
3 ข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการ  - คน    

สรุป มีบุคลากรที่ปฏิบัติราชการปัจจุบันจริง รวมทั้งสิ้น 78 คน    
         

2.5.2 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) 
         

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
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ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร 

           

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ 
(ปี) เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี  (ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน) 

รวมทั้งสิ้น           
ก. ข้าราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง)               

1 นายนิมิตร ศรียาภัย 45       การบริหารการศึกษา 
2 นายฐิติปกรณ์ ภคุโล 53       การบริหารการศึกษา 
3 นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ 46       การบริหารการศึกษา 
4 นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว 46       การบริหารการศึกษา 
5 นายประพฤติ พฤศชนะ 51       การบริหารการศึกษา 
6 นายกิตติศักดิ์ ทรหด 42        ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ครุศาสตร์เครื่องกล) 
7 นายเทอดศักดิ์ ชมเชย 43       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
8 นางสาวปิยวรรณ กระมุท 51   

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท) 

9 นายดิเรก ไชยทองงาม 41       เทคนิคไฟฟ้ากำลัง 
10 นายจิตวัฒนา บุญเลิศ 43       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
11 นางสาวกัลยา ผากาเกตุ 39       ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
12 ว่าที่ ร.ต.นฤพนธ ์ ใหญ่ยงค์ 39        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
13 นางสาวสุวด ี สายสกล 30        การบริหารการศึกษา 
14 นายจเด็ด รัศมิทัต 36     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
15 นางสาวอังศุพชิญ์   ภักดี 30     วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์) 
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ที ่                     ชื่อ - สกุล  อายุ 
(ปี) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ 
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน) เอก โท ตรี ต่ำกว่าตร ี

ข. ลูกจ้างประจำ (เฉพาะที่มีคนครอง)               
ค. พนักงานราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง)               

16 นางบวรลักษณ ์ สูงกิจบูลย ์ 38        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) 
17 นายองค์อาจ รุ่งเรือง 33        อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 
18 นางสาวพนิดา ชมยินด ี 43        การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

19 นางสาววีณา ใจเพชร 46        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 

20 นางสาวสินนีาฎย ์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 31        อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว) 
21 นายคณิต อินทะใจ 55        อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
22 นายกมล ดิษฐาพร 39        เครื่องกล (เทคนิคช่างยนต์) 
23 นายเชิดพงศ ์ จันทรวัฒนกิจ 37        อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
24 นายนิวัฒน ์ วิฑูรย์พันธ ์ 39      การบริหารการศึกษา 
25 นางสาวศิตาพร ปกป้อง 31       อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงวิชาธุรกิจท่องเที่ยว) 
26 นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์ 42        บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
27 นายจรัญ มนัส 49        เทคนิคการผลิต (เชื่อมและประสาน) 

         
         
ง. ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะที่มีคนครอง)               

28 นางสาวปิติภัสสร ์ ลีลาศ 24       ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 
29 นางสาวรสสุคนธ ์ สุนทรโอวาท 26       วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีสิ่งแวดล้อม 
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ที ่                     ชื่อ - สกุล  อายุ 
(ปี) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ 
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน) เอก โท ตรี ต่ำกว่าตร ี

30 นายนพดล ศุภะผ่องศรี 28       วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
31 นายทรงพล พุ่มสิน 28       ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 
32 นางสาวทวีติยา อินทน ู 23       ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 
33 นางสาวมาลิณี    ชัยกุลเสรีวงค์ 36        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 
34 นางสาวอุษา ไชยบุรินทร์ 27      บัญชีบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
35 นางสาวกรรัตน ์ ประกอบชาต ิ 27       ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 
36 นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร 30       บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
37 นายวชัรพงษ ์ วงษ์ประเสริฐ 23       ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 
38 นางสาวกฤติยา วุฒิ 25       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล) 
39 นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์ 23       ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
40 นางสาวณัฐริกา โมอ่อน 23       บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) 
41 นายธนันท์รัฐ ทิมแท้ 23       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
42 ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน ์ เงินแท่ง 27       อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

43 นายเผด็จ ทิมแท้ 35       อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
44 นายธนาพทัธ ์ ภู่ระย้า 34       อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
45 นายจักรกริช ชังชะนา 25       อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
46 นายอาทติย ์ ศุภมงคลสถาพร 24       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
47 นายอติวรรต ทองสุขด ี 29       อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) 
48 นายธนกิจ คงแก้ว 57        ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
48 นายกิตติพงษ ์ คำเก่ิง 21        เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
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ที ่                     ชื่อ - สกุล  
อายุ ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา (ปี) เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 
50 นายฑีปกรณ์ หัสดำ 27       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
51 นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น 23       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
52 นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ 32       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
53 นายวลัลภ กรีไกรนุช 41        อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 
54 นายมนัส โพธิ์ทอง 39        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
55 นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม 24       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์) 
56 นางสาววัชราภรณ ์ มาศจิตต์ 23       วิศวกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 
57 นางสาวนันทช์พร อ่อนละมุล 55        การตลาด 
58 นางสาวศิริลักษณ ์ ตั้งธรรม 41        การบัญชี 
59 นางสาวเบญจมาภรณ ์ หุ่นงาม 23        บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม 
60 นางสาวปรียาภัทร ์ ฝ่ายชนะ 27        การบัญชี 
61 นางสาวจีรนันท ์ โฉมแผลง 34        การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
62 นางสาวเสาวลักษณ ์ สายสกล 26        บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 
63 นางสาวกาญจณาภรณ ์ นุ่มน้อย 22        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
64 นางสาววรรณพร ประกอบปราณ 22        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
65 นางสาวจีระพร ปลอดศรี 39        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
66 นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ 28        เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
67 นางสาวอภิญญา อยู่ที่ 27        บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคนิคทางการตลาด 
68 นางสาวนุชจร ี หนูดำ 30        บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 
69 นางสาวนฤมล แย้มศรี 21       การโรงแรม 
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ที ่                     ชื่อ - สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา 
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน) เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

70 นางสาวกาญจนา เอ่ียมสำอางค์ 22       บัญชีบัณฑิต 
71 นางสาวชลธชิา สุขวงษ ์ 22       บัญชีบัณฑิต 
72 นางสาวพจณ ี วงษ์สิน 37       การบัญชี 
73 นายทองสุข พูลประเสริฐ 46        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
74 นายบุญจอง อินทร์พนม 54        ประถมศึกษาปีที่ 6 
75 นายพจนา แย้มหงษ์ 41        ช่างยนต์ 
76 นายโอสถ ภู่ทอง 42        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
77 นางสาวอรัญญา ลิลัน 42        ประถมศึกษาปีที่ 6 
78 นางสาวบงกชฉัตร ประกอบปราณ 48     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ. ข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ               
 


