
ขา้ราชการ รวม 14 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

1. นางสาวณัฐชญา  เจริญผล ครู คศ.2

2. นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ ครู คศ.2

3. นายฉัตรชัย เนียรมงคล ครู คศ.1

6) ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ชื่อ - สกุล

2) การบัญชีต๋ัวเงิน

5) ฝึกงาน 2

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

3) การบัญชีต้นทุน 1

4) ฝึกงาน

1) การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

6) กิจกรรมในสถานประกอบการ

7) กิจกรรมในสถานประกอบการ 2

8) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 

สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ป.โท 1) เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1) การบัญชีเบื้องต้น หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ

ป.ตรี หัวหน้างานหลักสูตรฯ

1) งานพ่นสีรถยนต์

5) ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ

ป.ตรี

2) งานส่งถ่ายก าลัง

4.นายสมชาติ   หุ้นส่วน

หัวหน้างานการเงิน

2) การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า

3) การบัญชีเบื้องต้น

4) การบัญชีเบื้องต้น

5) กฎหมายแรงงาน

6) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

5) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

2) การบัญชีภาษีได้บุคคลธรรมดา

4) ทักษะการด ารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

ป.ตรี

3) การคิดอย่างเป็นระบบ

3) เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน

3) กฎหมายพาณิชย์

4) การบัญชีการเงิน

1) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

2) คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

หวัหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี5. นายสุชิน อ้วนอ่อน ป.โท

ขอ้มลูบุคลากร
ขอ้มลูบุคลาการทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรบัผิดชอบ



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

ครู คศ.1 4) การบัญชีชั้นสูง 1

5) การบัญชีเบื้องต้น

6) ฝึกงาน

ครู คศ.2

7. นายพยนต์  เหมือนวร ครู คศ.1

8. นายวีระชัย   พารีวงค์ ครู คศ.1

9. นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล ครู คศ.1

10. นางสาวธนภรณ์  บุตรสมบัติ ครู คศ.1

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

5. นายสุชิน อ้วนอ่อน หวัหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้ช่วยรองฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

2) การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

5) ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ

ป.ตรี 1) วงจรไฟฟ้า

ป.โท

ป.โท

3) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2) การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

5) เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม

1) กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า

1) เคร่ืองปรับอากาศ

3) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ

2) งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

1) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

4) วงจรไฟฟ้า 1

4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4) การติดต้ังไฟฟ้า 1

6) เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

7) วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร

6) การออกแบบระบบไฟฟ้า

2) วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

3) โครงงานวิทยาศาสตร์

5) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
6) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

3) การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

4) เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

1) พลังงานและส่ิงแวดล้อม

หัวหน้างานพัสดุกลาง

2) การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

3) การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

ป.ตรี

4) ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ป.ตรี

ป.ตรี

6. นายเด่นศักด์ิ    อินตาค า



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

11.นางศิรินทร์ทิพย์   ทองบุราณ ครู คศ.1

ครู คศ.2

13. นางผกายวรรณ ศรีนัครินทร์ ครู คศ.1

ครู คศ.1

ลกูจ้างประจ า รวม  - คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

5) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

3) เทคเนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการลูกค้า

1) โปรมแกรมประมวลผลค า

4) องค์การและการจัดกานสมัยใหม่

1) พิมพ์ไทยเบื้องต้น

2) การบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ

หัวหน้างานทะเบียน

3) การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า

6)  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 

4) มาตรฐานการปฏิบัติงานธรุกิจค้าปลีกเบื้องต้น

7) งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

8) งานบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

6) การจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก

10) งานการจดัการขายและการบริการลูกค้า

11) งานการจัดการทรัพยากรบุคคลฯ

9) กิจกรรมสถานประกอบการ 1

3) การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

4) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

5) เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2) คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

5) การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

ป.ตรี

ป.โท

2) โปรมแกรมฐานข้อมูล

3) หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

4) การเขียนโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือกราฟิกโหมด

5) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

1) ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

12) ฝึกงาน 2

2) เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

13) กิจกรรมในสถานประกอบการ 2

1) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

ป.ตรี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

12. นางสาววิมณฑา  การทนารักษ์

14. นายกิตติศักด์ิ เสนานาม

ป.ตรี



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ รวม 11 คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

7) งานไฟฟ้าก าลัง 3

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ 1) เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5) ฝึกงาน 2

3) เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจัดการอาชีพ

สอนวิชา

4) การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

5) เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานเมคคาทรอนิกส์

7) งานการบัญชี 3

6) การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า

8)) งานไฟฟ้าก าลัง 4

4) ฝึกงาน

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี ผู้ช่วยหวัหน้างานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา1) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา

สอนวิชา

1) การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

2) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพือ่งานบญัชี

ป.ตรี

10) กิจกรรมในสถานประกอบการ 1

6) การเงินธุรกิจค้าปลีก

9) หลักเศรษฐศาสตร์

5) ฝึกงาน 

11) กิจกรรมในสถานประกอบการ 2

2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

ป.ตรี

3) สายส่งและสายอากาศ

4) ระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ปฏิบัติหน้าที่

 - ไม่มี -

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายมาโนช  แจ่มศรี

3. นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา

2) เขียนแบบไฟฟ้า

8) งานการบัญชี 4

3) กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

6) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจดิจิทัล

7) เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น

พนักงานราชการ

3) งานติดต้ังและบ ารุงรักษา 3

พนักงานราชการ

2) โปรแกรมกราฟิก

5) พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล

6) ระบบจัดการฐานข้อมูล

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2) งานเชื่อมซ่อมบ ารุง

7) เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์

4) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

4) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

3) เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการอาชีพ

1) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

3) การจัดการความปลอดภัย

9) กิจกรรมในสถานประกอบการ 1

3. นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก ป.ตรี

4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

8) ฝึกงาน 1

6) กิจกรรมในสถานประกอบการ 1

ป.ตรี 1) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี

3) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2) การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

7. นายด ารงรัตน์  ค าลือ ป.ตรี

ป.ตรี

5) งานเทคนิคเคร่ืองยนต์ 3

2) ความแข็งแรงของวัสดุ

1) งานจักรยานยนต์

8. นายสาโรจน์ ซ่ือสัตย์ 1) การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

2) การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

9.ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์

4. นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช

5. นายเพทาย  คุ้มครอง ป.ตรี

6. นางพรพิงค์ จันทร์แม้น ป.ตรี

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ผู้ช่วยหวัหนา้งานวจิัย พฒันา นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์

ป.ตรี 1) งานวัดละเอียดช่างยนต์ ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

1) งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2) งานวัดละเอียดช่างยนต์



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

11. นายธวัชชัย  ส าเภา พนักงานราชการ

4) งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น

5) งานเทคนิคและเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

ลกูจ้างชั่วคราว รวม 56 คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

1. นายพันธ์ศักด์ิ สุวรรณโสภา ครูพิเศษสอน

2. นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษสอน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

สอนวิชา

ป.ตรี ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

7) องค์การและการจัดการสมัยใหม่

6) การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก

12) ฝึกงาน

2) พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

8) หลักการจัดการธุรกิจค้าปลีก

13) กิจกรรมในสถานประกอบการ 3

1) วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

2) งานฝึกฝีมือ 

3) เขียนแบบเทคนิค

1) พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

11) ธุรกิจค้าปลีก่วไป 5

9) พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกอจค้าปลีก

10) ธุรกิจค้าปลีก 5

ป.ตรี 1) การขายเบื้องต้น 

9.ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์

3) การบัญชีร่วมค้าและระบบบัญชี่เด่ียว

1) การขายเบื้องต้น

2) การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ป.ตรี รองหัวหน้างานสวัสดิการฯ

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

3) กลศาสตร์วิศวกรรม

4) งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์

10. นางอมรรัตน์ คุ้มครอง

ป.ตรี

2) พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

5) พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

3) เทคนิคการขายในธุรกิจค้าปลีก

4) การเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อ - สกุล



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

2. นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษสอน

3. นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์ ครูพิเศษสอน

4. นายดุสิต  พรมภักด์ิ ครูพิเศษสอน

5. นายศักด์ิรวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษสอน

6. นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ    ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

8. นายคธาวุฒิ  จันทิมา ครูพิเศษสอน

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

รองหัวหน้างานสวัสดิการฯ

6) กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

วุฒิการศึกษา
ชื่อ - สกุล

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี

6) การติดต้ังไฟฟ้า 1

3) เคร่ืองปรับอากาศ

1) เคร่ืองปรับอากาศ

2) งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

5) เคร่ืองกลไฟฟ้า 1

4) หลักเศรษฐศาสตร์

2) งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

3) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

3) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

6) ดิจิตอลเบื้องต้น

1) วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

5) องค์การและการจัดการสมัยใหม่

2) เคร่ืองวัดไฟฟ้า

1) การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร หัวหน้างานปกครอง

ป.ตรี

4) เคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส์

7) การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

5) การติดต้ังไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร

ป.โท 1) วงจรพัลส์และสวิตซ่ิง

ปวส.

ป.ตรี

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

3) หุ่นยนต์เบื้องต้น

4) วงจรพลัส์และดิจิทัลเทคนิค

2) วงจรดิจิทัล

5) แคลคูลัส 1

6) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

7) การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์

1) เคร่ืองยนต์แกสโซลีน

2) งานส่งก าลังเคร่ืองจักรกล

3) งานถอดประกอบเคร่ืองมือเบื้องต้น

4) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง

2) งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

หัวหน้างานความร่วมมือ
5) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

1) เขียนแบบงานซ่อมบ ารุง

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

7. นายเลิศชาย  ก าพล ป.ตรี

ป.ตรี



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

8. นายคธาวุฒิ  จันทิมา ครูพิเศษสอน

6) กิจกรรมสถานประกอบการ 1

9. นายวิษณุ  ไชยสิทธิสร้อย ครูพิเศษสอน

4) งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

10. นางสาววารุณี  ทับสวัสด์ิ ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี หัวหน้างานความร่วมมือ

4) งานสร้างอปุกรณ์น าคมตัดและอปุกรณ์จบัยดึ

2) การวัดและตรวจสอบในงานบ ารุงรักษา

7) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

1) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

3) การเขียนแบบเพื่อการส่ือสารทางเทคนิค

สอนวิชา

4) วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต

6) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

6) วทิยาศาสตร์เพือ่งานเคร่ืองกลและการผลิต

7) การพัฒนาทักษะชีวติเพือ่สุขภาพและสังคม

8) คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

2) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน

5) โครงงานวิทยาศาสตร์

1) โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทส าหรับสหกรณ์

4) ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

3) วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

6) กฎหมายแรงงาน

2) กระบวนการจัดท าบัญชี

4) ระบบบัญชี

5) ความปลอดภัยในงานอาชีพ

3) ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

1) การอ่านส่ือสารพิมพ์ภาษาอังกฤษ

1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7) กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

6) ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติ

5) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

3) งานวัดละเอียด

หัวหน้างานวิทยบริการฯ12. นางสาวกัญยาณี แซ่เล่ียว ป.ตรี

2) วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง

ป.ตรี หัวหน้างานบัญชี

3) การบัญชีชั้นกลาง 1

5) ฝึกงาน

ป.ตรี

11. นางสาวสุนทรา ทิพย์นางรอง ป.ตรี หัวหน้างานกิจกรรมฯ



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

ครูพิเศษสอน

8) กิจรรมในสถานประกอบการ 2

ครูพิเศษสอน 1) งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

2) งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

14. นายสิทธิชัย  นวลรักษา ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

5) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ

7) เทคนิคการจัดการความปลอดภัย

3) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สอนวิชา

2) งานสร้างอปุกรณ์น าคมตัดและอปุกรณ์จบัยดึ

4) เทคโนโลยีซีเอ็นซี

5) ฝึกงาน 2

1) งานซ่อมเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมเมื่อช ารุด

1) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์

6) ออกแบบเคร่ืองจักรกล

3) อินเตอร์เน็ตเพื่สรรพส่ิง

2) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี

ปฏิบัติหน้าที่

9) กฎหมายคอมพิวเตอร์

5) งานเทคโนโลยีเคร่ืองมือกล

3) ชิ้นส่วนเคร่ืองกลในงานเมคคาทรอนิกส์

6) เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม

4) เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม

3) งานฝึกฝีมือ

1) งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

2) ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล

4) กลศาสตร์วิศวกรรม

3) งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

5) เทคโนโลยีซีเอ็นซี

6) เทคนิคงานบ ารุงรักษาเบื้องต้น

1) กลศาสตร์วิศวกรรม

2) ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา
ชื่อ - สกุล

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

13. นางสาวชญานิศ  วงศ์ทิมารัตน์     ป.ตรี รองหัวหน้างานทะเบียน

6) งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

7) งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4

13. นายสุรชัย  หาญวิเศษ ป.ตรี ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง

4) หลักการเขียนโปรมแกรม

ป.ตรี ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง

15. นายปราโมทย์  ค ามะนาท ป.ตรี ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง

ป.โท ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี16. นางสาวสุธาทิพย์  บุษบา



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

ครูพิเศษสอน

18. นายจิรศักด์ิ ดวงจรัส    ครูพิเศษสอน

19. นายกิตติภูมิ พรหมเอาะ ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

21. นายแหย๋ม  ศรีบุญเรือง ครูพิเศษสอน

22. นายกฤตพงศ์  มั่งกูล ครูพิเศษสอน

23. นางสาววันวิสา  ช านาญสวน ครูพิเศษสอน

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

16. นางสาวสุธาทิพย์  บุษบา ป.โท ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

2) เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน

4) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5) นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

6) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

7) คณิตศาสตร์เคร่ืองกล

8) ฝึกงาน 2

4) ฝึกงาน

1) งานเคร่ืองยนต์เล็ก

2) งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

3) งานขับรถยนต์

1) งานปรับอากาศรถยนต์

2) งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

1) งานบ ารุงรักษารถยนต์

3) งานไฟฟ้ารถยนต์

6) งานไฟฟ้ายานยนต์

5) งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังยานยนต์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

7) งานเขยีนแบบชิ้นส่วนเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์

2) ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

3) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน

3) เทอร์โมไดนามิกส์

3) งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ

2) งานขับรถยนต์

2) คณิตศาสตร์ช่างยนต์

4) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ

4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

3) งานเครร่ืองยนต์ดีเซล

1) งานพ่นสีรถยนต์

ป.ตรี ครูแผนกวิชาช่างยนต์

4) งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20. นายศักด์ิพงษ์  ล าเทียน

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ป.ตรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

24. นายสุพจน์ เพ็งก าแหง ครูพิเศษสอน

25. นายศักด์ิสิทธิ ์เคระคุณ ครูพิเศษสอน

26. ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ สุทธิกุล ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

28. นางสาวสุภาวิตา  บุดดาเวียง ครูพิเศษสอน

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1) เคร่ืองปรับอากาศ

1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

2) งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

5) ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า

4) เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

ป.ตรี

4) เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า

5) ฝึกงาน

2) วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3) ดิจิตอลเบื้องต้น

8) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ป.ตรี 1) โครงการ 1 รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

7) เคร่ืองวัดไฟฟ้า

6) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

4) วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

5) เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2) ปัญหาพเิศษอิเล็กทรอนิกส์ุตสาหกรรม 1 

3) งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รองหัวหน้างานปกครอง

7) เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8) งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

3) เคร่ืองปรับอากาศ

3) ชีวิตกับสังคมไทย

10) ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

ป.ตรี 1) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2) ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์27. นายค าพอง  โพธิท์อง

ป.ตรี 1) โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

9) งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2

ป.ตรี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

2) วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

3) วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

4) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

5) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

29. นางสาววีรนุช  บุญเลิศ ครูพิเศษสอน

30. นางสาวจุไรวรรณ ทรงหมู่ ครูพิเศษสอน

31. นางสาวสุวรรณา  วงษ์ศรีแก้ว ครูพิเศษสอน

32. นางสาวเจติยา  แย้มสุข ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

7) เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

34. นายธนวัฒน์  กระบวนศรี ป.ตรี 1) เขียนแบบไฟฟ้า

2) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

3) วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

33. นายก าธร  วรรณชาติ ป.ตรี 1) การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

2) การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

3) ดิจิตอลเบื้องต้น

4) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

5) เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า

6) อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

5) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

6) การพัฒนาสุขภาพ

ป.ตรี 1) เขียนแบบไฟฟ้า

4) วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

2) เคร่ืองวัดไฟฟ้า

3) การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

4) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

5) งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ป.ตรี 1) พลังงานและส่ิงแวดล้อม หวัหนา้งานวจิัยพัฒนานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

2) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

3) พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

2) งานบ ารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

3) งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

4) แคลคูลัส 1

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี 1) ภาษาไทยพื้นฐาน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2) การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ

3) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

4) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ป.ตรี 1) งานฝึกฝีมือ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป



ต าแหน่ง

ครูผู้สอน

ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

37. นางอรชร  ส าเภา เจ้าหน้าที่ธรุการ

38. นางวาสนา  บุญสาลีพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธรุการ

39. นางสาวนิตยา  วิสุนา เจ้าหน้าที่ธรุการ

40. นางสาวกุลธิดา  ลีลารติพงศ์ เจ้าหน้าที่ธรุการ

41.นางสาวทวีทรัพย์   สุบินทร์ เจ้าหน้าที่ธรุการ

42. นายอานนท์ บุญชู เจ้าหน้าที่ธรุการ

43. นางสาวณัฐกานต์  ทาสร้าง เจ้าหน้าที่ธรุการ

44. นางสาวสิริกัญญา  เลิศล้ า เจ้าหน้าที่ธรุการ

45. นางสาวชุติมณฑน์  สุขเสริม เจ้าหน้าที่ธรุการ

46. นางสาววนิดา  ดวงจรัส เจ้าหน้าที่ธรุการ

47. นางสาวนิตยาพร  พันช านาญ เจ้าหน้าที่ธรุการ

48. นางสาวพัชรี  โพธิบาย เจ้าหน้าที่ธรุการ

เจ้าหน้าที่ธรุการ

50. นางสาวขวัญมณีพรรณ  พืชเพียร เจ้าหน้าที่ธรุการ

51. นายเสนาะ   ดีขัน เจ้าหน้าที่ธรุการ

52. นายสุชาครีย์  ขุมมา เจ้าหน้าที่ธรุการ

53. นางสาวชลธิดา ปราณีสร เจ้าหน้าที่ธรุการ

54. นายค าภู   แพงงาม เจ้าหน้าที่ธรุการ

55. นายจ าปี  ลานจิตร เจ้าหน้าที่ธรุการ

56. นายประจวบ  จันทร์สามเรือน เจ้าหน้าที่ธรุการป.4 - คนสวน

ป.4  - แม่บ้าน

ป.4 - คนงาน

ป.4 - คนสวน

ปวส. - เจา้หน้าทีง่านพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

ม.ศ.3  - พนักงานขับรถ

ปวส.  - เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ปวส.  - เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ

ปวส.  - เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

49. นางสาวจรรยาพร  ทรัพย์โสม ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

ปวส. - เจา้หน้าที่งานวจิยั พัฒนาและส่ิงประดิษฐ์

ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ปวส.  - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ปวส.  - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ป.ตรี  - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ป.ตรี  - เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ปวส.  - เจ้าหน้าที่งานบัญชี

4) ฝึกงาน

5) ฝึกงาน

6) เครือขา่ยคอมพวิเตอร์และความปลอดภยัส าหรับธรุกจิดิจิทัล

7) องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์

ป.ตรี  - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

2) วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

3) เขียนแบบเทคนิค

4) วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

36. นางสาวอพิวรรณ  สินทรัพย์ ป.ตรี 1) คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี

3) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

35. นายวัลลภ  เจริญข า ป.ตรี ครูแผนกวิชาเทคนิค้ืนฐาน

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป


