
 

 

จำแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน  
ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

********************* 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
คณะบริหารธุรกิจ 

 
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางบัวแกว้ สุกใส หัวหน้างานสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ) 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

บธ.ม. 
 
 

ค.บ. 
 

1 พ.ค. 2544 มี บรรจุ 

2 นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร ์ อาจารย์สอน 
วิชาคอมพวิเตอร์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 
 

4 พ.ค. 2549 มี บรรจุ 

3 นางสาวจุฑารัตน์ บูรณสมภพ อาจารย์สอน 
วิชาคอมพวิเตอร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.บ. 
 

25 พ.ย. 2552 มี บรรจุ 

4 นางสาวพัชร ี ฤทธิกลาง อาจารย์สอน 
วิชาคอมพวิเตอร์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 
 

1 ก.พ. 2555 มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางสาวอุไรวรรณ   ตันประภัสร์ ผู้รับใบอนุญาต  (Management 

Science) 
DMS. 

12 พ.ค. 2517 มี บรรจุ 

 นายไชยยศ ตันประภัสร์ กรรมการผู้จัดการ  (การบริหารศึกษา) ค.ม. 
 

15 พ.ค. 2522 มี บรรจุ 

 ดร.กิตติศักดิ์   ศรีชวนะ ผู้อำนวยการ 
สำนักอำนวยการ 

 (Management 
Science) 

DMS. 
 

1 พ.ค. 2530 มี บรรจุ 

2 นางสาววรรณา   ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ 
วิทยาลยั

เทคโนโลยีชลบุรี 

 การบริหารอาชวีะ 
และเทคนิคศึกษา 

คอ.ม. 
 

29 พ.ค. 2517 มี บรรจุ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางอรัญญา อนุจารีวัฒน ์ รองผู้อำนวยการ 

คณะบริหารธุรกิจ 
การศึกษามหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ-การตลาด) 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

2 พ.ค. 2537 มี บรรจุ 

2 นางสาวกนกกาญจน์   สืบสร้อย อาจารย์ประจำ
สำนักงานคณะ
บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

บธ.บ. 3 ม.ค. 2561 ไม่มี ไม่มี 



 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
5 นางสาวสมพร วิชนะโภชน ์ อาจารย์สอน 

วิชาคอมพวิเตอร์ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) 

ศษ.ม. 
 
 
 

บธ.บ. 
 

8 พ.ค. 2560 มี บรรจุ 

6 นายศรัณณ์พงศ์ หิรัญแก้วรุ่ง อาจารย์สอน 
วิชาคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ทล.บ. 1 พ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

7 นางสาวขวญัภิรมย ์ เพ็งสอน อาจารย์สอน 
วิชาคอมพวิเตอร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.บ. 7 พ.ค. 2562 มี จ้าง 

 
วิชาการบัญชี 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางสาวนิอร พรหมเสนา ผู้รับผิดชอบ

สาขาการบัญชี-
ชีพพื้นฐาน 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

13 พ.ค. 2556 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

2 นางสาวธันยนันท ์ ทวีรัชต์กุลภัทร อาจารย์สอน 
วิชาการบัญช ี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

23 มิ.ย. 2557 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

3 นางสาววิชชุตา สกุณาเรืองศรี อาจารย์สอน 
วิชาการบัญช ี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 หนังสือ
อนุญาตฯ 

จ้าง 

4 นางสาวนภาพร วุฒิยา อาจารย์สอน
วิชาการบัญช ี

บัญชีบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บช.บ. 
 

9 พ.ค. 2559 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

 
วิชาการตลาด 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางสุภรณ์ ช้างงาเนียม หัวหน้างานสาขา

การตลาด-                  
โลจิสติกส-์ท่องเที่ยว 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

บธ.บ. 
 

11 ก.ค. 2537 มี บรรจุ 

2 นางสาวรพีพร วะลัยพันธ ์ อาจารย์สอนวิชาการ
ตลาด 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
(การตลาด) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาจีน) 

บธ.ม. 
 
 

ศศ.บ. 

19 เม.ย. 2549 มี บรรจุ 

3 นางสาวนุชรินทร์ ติมัน อาจารย์สอนวิชาการ
ตลาด 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. 
 

5 ส.ค. 2558 มี บรรจุ 

  
 
 
 
 
 



 

 

วิชาการท่องเที่ยว 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางสาววิลาวัลย ์ สุนิพัฒน์ อาจารย์สอน

วิชาการท่องเท่ียว 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว) 

ศษ.ม. 
 
 
 

ศศ.บ. 

19 เม.ย. 2549 มี บรรจุ 

2 นางสาวภัทรา สุริยานุสรณ์ อาจารย์สอน
วิชาการท่องเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ธุรกิจการโรงแรมและ 

การท่องเท่ียว) 

ศศ.บ. 1 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

3 นายอภิปรัชญ ์ สุวรรณะ อาจารย์สอน
วิชาการท่องเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการการท่องเท่ียว) 

ศศ.บ. 10 มิ.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

 
 วิชาชีพพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางพรทิพย ์ วัดทอง อาจารย์สอน

วิชาชีพพื้นฐาน 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(สังคมศึกษา) 
ค.บ. 

 
1 พ.ค. 2538 มี บรรจุ 

2 นางสาวสุมิตรา ทวีสุข อาจารย์สอน 
วิชาชีพพื้นฐาน 

การศึกษามหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

กศ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

1 มิ.ย. 2555 มี บรรจุ 

 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายพิพธิ อังติกุล หัวหน้างานเทคนิค

พื้นฐาน 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ศษ.ม. 
 

วท.บ. 
 

1 พ.ค. 2539 มี บรรจุ 

2 นายวิชาญ กฤษณะพันธ ์ อาจารย์สอน 
วิชางานเทคนิค

พื้นฐาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

วท.บ. 
 

1 พ.ค. 2537 มี บรรจุ 

3 นายกมล ศรีวัฒนะ อาจารย์สอน 
วิชางานเทคนิค

พื้นฐาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
ช่างอุตสาหกรรม(ช่างโลหะ) 

ค.บ. 
 

6 พ.ค. 2540 มี บรรจุ 

4 นางสาวบุษยา พรหมโชต ิ อาจารย์สอน 
วิชางานเทคนิค

พื้นฐาน 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษา) 

กศ.บ. 
 

2 มิ.ย. 2557 มี บรรจุ 

5 นายสมัชชา ปัญญาวชิรวงศ์ อาจารย์สอน 
วิชางานเทคนิค

พื้นฐาน 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 

ค.บ. 8 พ.ค. 2560 มี บรรจุ 

6 นายวิทวัส นนกันทา อาจารย์สอน 
วิชางานเทคนิค

พื้นฐาน 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. 3 ธ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 



 

 

วิชาช่างยนต์ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายณัฐกานต ์ เนตรเหมือนทิพย์ รองผู้อำนวยการ 

คณะช่าง
อุตสาหกรรมและ

รักษาการหัวหนา้งาน
ช่างยนต์ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต  

(การบริหารอาชีวศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการผลิต) 

คอ.ม. 
 

วท.บ. 
 

 2 มิ.ย. 2540 มี บรรจุ 

2 นายเอกชยั แป้นดี อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีเครื่องกล) 

วท.บ. 
 

7 พ.ค. 2542 มี บรรจุ 

3  นายปรีชา จันทร์ใหม่ ผู้รับผิดชอบสาขาวิชา
เครื่องกล 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

15 พ.ค. 2552 มี บรรจุ 

4 นายกฤชสร วิเศษรจนา อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(การจัดการอุตสาหกรรม) 

ศษ.ม. 
 

วท.บ. 
 
 

3 พ.ย. 2557 มี บรรจุ 

5 นายกมลวิช กระต่ายทอง อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

ศศ.ม. 
 

คอ.บ. 

18 พ.ค. 2558 มี บรรจุ 

6 นายอัครพล อาจสู้ศึก อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 

คอ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 มี บรรจุ 

7 นายสำราญ เกิดแก้ว อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีเครื่องกล) 

วท.บ. 
 

24 เม.ย. 2560 มี จ้าง 

8 นายสมยศ ปรีประดิษฐ ์ อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลย ี

การจัดการอุตสาหกรรม 

ศษ.ม. 
 

วท.บ. 

8 พ.ค. 2560 มี บรรจุ 

9 นายศุภกร   เข็มทอง อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
(กลุ่มเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ยานยนตแ์ละชิ้นส่วน) 
 
 

ทล.บ. 
 

2 พ.ย. 2558 ไม่มี จ้าง 



 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิยอ่ วนัเร่ิมงาน ใบอนุญาตฯ อตัรา 
10 นายพงศ์ภัค  มีอยู่สามเสน อาจารย์สอนวิชาช่าง

ยนต์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการโลจิสติกส ์
และซัพพลายเชน) 

บธ.บ. 1 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

11 นายทศพล จันทร์ภิรมย ์ อาจารย์สอนวิชาช่าง
ยนต์ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 

คอ.บ. 25 เม.ย. 2562 มี จ้าง 

12 นางสาวสุวิสา อานโพธิ ์ จนท.ประจำ
สำนักงาน 
คณะช่าง

อุตสาหกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

1 ก.พ. 2560 ไม่มี จ้าง 

13 นายนราธิป จิตรนุ่ม จนท.สโตร์สาขาช่าง
ยนต์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

เครื่องกล (งานเทคนิคยาน
ยนต์) 

ปวส. 1 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

 
วิชาช่างไฟฟ้า 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายชยนันท ์ ตันประภัสร์ หัวหน้างานทวิภาคี

และโครงการความ
ร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 

การศึกษามหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 

กศ.ม. 
 

อส.บ. 
 

3 พ.ย. 2551 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

2 นายพิชยัศิริ ศิลาแก้ว อาจารย์สอน 
วิชาช่างไฟฟ้า 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและนวตกรรม

การศึกษา) 

ศษ.ม. 
 

ค.บ. 
 

2 พ.ค. 2537 มี บรรจ ุ

3 นายคมสันต ์ ภูกองไชย อาจารย์สอน 
วิชาช่างไฟฟ้า 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

คอ.บ. 
 

1 ต.ค. 2557 มี บรรจุ 

4 นายสุเมธ โห้ประเสริฐ อาจารย์สอน 
วิชาช่างไฟฟ้า 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษา) 

กศ.บ. 
 

5 ม.ค. 2558 มี บรรจุ 

5 นางสาวมยุร ี ดรุณถนอม อาจารย์สอน 
วิชาช่างไฟฟ้า 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

คอ.บ. 19 มิ.ย. 2560 มี บรรจ ุ

6 นายสิทธินันท ์ ตันประเสริฐ 
 
 
 
 

อาจารย์สอน 
วิชาช่างไฟฟ้า 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 10 พ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 



 

 

 
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายสมภพ    อิสระมงคลการ หัวหน้างานสาขาชา่ง

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนกิส ์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

คอ.บ. 
 

2 ต.ค. 2549 มี บรรจุ 

2 นายสิริพงศ์ พวงพลอย อาจารย์สอน 
วิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส ์

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษา) 

กศ.บ. 
 

 6 พ.ค. 2558 มี บรรจุ 

  
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายดิษยพงศ์ หังสาจะระ อาจารย์สอนวิชา

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(คอมพิวเตอร์) 

คอ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 มี บรรจุ 

2 นายสงกรานต ์ ปิ่นทอง อาจารย์สอนวิชา
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.บ. 4 มิ.ย. 2561 มี จ้าง 

 
 งานหมวดสามัญ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางวิลาวรรณ    เตร์ยาซิงห์ หัวหน้างาน 

หมวดวิชาสามัญ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา) 

ค.บ. 
 

ค.บ. 
 

9 พ.ค. 2550 มี บรรจุ 

2 นางนงค์นุช เวชประสิทธิ ์ อาจารย์สอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) 

วท.บ. 
 

1 พ.ย. 2536 มี บรรจุ 

3 นางสาวนิตยา พุ่มภักด ี อาจารย์สอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ชีววิทยาประยุกต ์

(จุลชีววิทยา) 

วท.บ. 
 

13 พ.ค. 2553 มี บรรจุ 

4 นางสาวศุทธิน ี แพทย์สันเทียะ อาจารย์สอน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ฟิสิกส์ประยกุต์) 

วท.บ. 
 

18 ม.ค. 2559 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
7 นายมณฑล พลศักดิ์ อาจารย์สอน 

วิชาช่างไฟฟ้า 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. 24 ต.ค. 2561 มี จ้าง 

8 นายนัทท ี ทองระอา เจ้าหน้าที่สโตร ์
สาขาช่างไฟฟ้า–
อิเล็กทรอนิกส ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ไฟฟ้า (งานไฟฟา้กำลัง) 

 

ปวส. 1 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 



 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

5 นายสุทธิคุณ เอี่ยมยัง อาจารย์สอน 
วิชาภาษาไทย 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) 

ค.บ. 25 เม.ย. 2562 มี จ้าง 

 
งานภาษาต่างประเทศ/โครงการพิเศษ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางสาวสุจิตรา ตันประภัสร์ หัวหน้างาน

ภาษาตา่งประเทศ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การบัญชี) 
บธ.บ. 

 
1 มิ.ย. 2550 หนังสือ

อนุญาตฯ 
บรรจุ 

2 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณปาล ผู้รับผิดชอบงาน
ภาษาตา่งประเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ) 

บธ.บ. 18 ม.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

3 นางสาวปรัชญาภรณ์ ตันประภัสร์ อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการการ

ท่องเที่ยว 
และการโรงแรม) 

บธ.บ. 
 

1 ก.ย. 2557 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

4 นางสาวกัญญา ปัญจพาณิชยก์ุล อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 
 

14 พ.ค. 2558 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

5 นางสาวณัฐฐาพร กำพลศรี อาจารย์สอน 
วิชาภาษาญีปุ่่น 

การศึกษาบัณฑิต 
(การสอน

ภาษาตา่งประเทศ) 

กศ.บ. 
 

8 ธ.ค. 2558 มี บรรจุ 

6 นางสาวธนสนันทร์ เฟื่องฟู อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 (การบริหารจัดการ

องค์การ) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการ) 

ศศ.บ. 
 

10 พ.ค. 2559 ไม่มี บรรจุ 

7 นางสาวณัฐกานต ์ ศึกษา อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 1 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

8 นางสาวมะลิวัลย์            สมรักษ์ อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 23 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

9 นางสาวกัญณญาดา เอมอิ่ม อาจารย์ประจำสำนักงาน
ผู้อำนวยการ  

(งานภาษาต่างประเทศ) 

รัฐศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) 

ร.บ. 1 พ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

10 นางสาวทิชาญาภัค ศิริโวหาร อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 7 พ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

11 นายพัชณัษฐ์    เสือนวม อาจารย์สอนวิชา
ภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ 
สื่อสารธุรกิจ) 

ศศ.บ. 4 มิ.ย. 62 ไม่มี จ้าง 

12 นางสาวชนิภรณ์ ชำนิสัมพันธ ์ อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารสากล) 

ศศ.บ. 5 มิ.ย. 62 ไม่มี จ้าง 

13 Mr. Peter   Lee   Nield อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี  2 พ.ค. 2559 ไม่มี จ้าง 

14 Mr. Ryan  Salazar     Atienze อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี  7 พ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 



 

 

ที่ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเร่ิมงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

15 Mrs. Jhonilyn      Flores อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี  22 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

16 Mr. David  John Neil   Hodson อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี  10 มิ.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

17 Mr. Robert Luke อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี  2 ธ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

18 Miss Fu       Hanxiao อาจารย์สอน 
วิชาภาษาจีน 

ปริญญาตร ี  24 มิ.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

19 Miss Fan           Binbin อาจารย์สอน 
วิชาภาษาจีน 

ปริญญาตร ี  21 มิ.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

20 Miss Hou Xiaocui อาจารย์สอน 
วิชาภาษาจีน 

ปริญญาตร ี  21 มิ.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 ดร.วิไลลักษณ ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

กศ.ด. 
 

ค.ม. 
 

ค.บ. 

1 พ.ค. 2555 มี บรรจุ 

2 นางเพลินพิศ เสมาคำ 
 

หัวหน้างาน
หลักสูตร 

การศึกษาบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

กศ.บ. 
 

1 พ.ค. 2538 มี บรรจุ 

3 นางสาวพรนภา     เชิดฉาย อาจารย์ประจำ
สำนักงานฝ่าย

พัฒนาการศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.บ. 
 

10 มิ.ย. 2556 ไม่มี จ้าง 

4 นางสาวธิดาพร ผาล ี อาจารย์ประจำ
สำนักงานฝ่าย

พัฒนาการศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการ) 

บธ.บ. 
 

12 ก.พ. 2551   ไม่มี จ้าง 

5 นางสาววภิาวรรณ    จังพานิช บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

ศศ.บ. 1 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

6 นางสาววนิดา รักษาราษฎร์ เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานฝ่าย

พัฒนาการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

7 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 



 

 

สำนักงานผู้อำนวยการ  
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางกฤษณา     กฤษณะพันธ ์ หัวหน้างานธุรการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

ศษ.ม. 
 

บธ.บ. 

2 พ.ค. 2530 มี บรรจุ 

2 นางสาวรัติยา วิจิตรวงษ ์ หัวหน้างาน
ทะเบียน-กองทุน 

การศึกษามหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

1 ก.พ. 2549 มี บรรจุ 

3 นางสาวผุสดี    ค้าแพด ี นายทะเบยีน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบริหารทัว่ไป) บธ.บ. 

 

1 พ.ย. 2536 มี บรรจุ 

4 นางสาวกนกพร    ถาวร หัวหน้างาน 
มัลติมีเดีย 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

กศ.บ. 
 

1 ต.ค. 2539 มี บรรจุ 

5 นางสาวรสสุคนธ์   ฐิตสาโร เลขานุการ
ผู้อำนวยการ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(การประชาสัมพันธ์) 

นศ.บ. 
 

11 พ.ค. 2548   ไม่มี จ้าง 

6 นางสาวนราพร   หล้าหมอก อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ  
(งานสารบรรณ) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(บริหารรัฐกิจ) 

ศษ.ม. 
 

รป.บ. 

1 ก.ย. 2537 ไม่มี บรรจุ 

7 นางรัตนสุดา เทพษร อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ (งาน
การเงิน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สารสนเทศสำนักงาน) 

ศศ.บ. 
 

9 มิ.ย. 2540 มี บรรจุ 

8 นางริศรา ตันประภัสร์ อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ (งาน
การเงิน) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

บธ.บ. 
 

1 เม.ย. 2560 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

9 นางสาวชุตินันท์     ศรีศร อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ (งาน
บุคลากร) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

ศศ.บ. 1 มิ.ย. 2547 มี บรรจุ 

10 นางสาวเมธิณ ี พันธุเวช อาจารย์ประจำ
สำนักงาน 

ผู้อำนวยการ  
(งานทะเบียน) 

 
 
 
 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.บ. 15 พ.ค. 2556 ไม่มี จ้าง 



 

 

 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

11 นางสาวศุภนันท์     ท้บท่าช้าง อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ 
(กราฟฟกิ-
มัลติมีเดีย) 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.บ. 22 พ.ค. 2560 มี จ้าง 

12 นางสาวสุภัสสร     ชำดี อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ 
(กราฟฟกิ-
มัลติมีเดีย) 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.บ. 4 ก.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

13 นางสาวหฤทยั    โคตรวงษ์ อาจารย์ประจำ
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ 
(กราฟฟกิ-
มัลติมีเดีย) 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.บ. 1 พ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

14 นางสาวสมรัส ศรีรักษา เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงาน 

ผู้อำนวยการ (งาน
ทะเบียน) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

1 พ.ค. 2550 ไม่มี จ้าง 

15 นางสาวนิภาพร ศรีอ่ำ เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงาน 

ผู้อำนวยการ         
(งานสารบรรณ) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(ธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ) 

ปวส. 2 ก.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายเศวต ชลวิริยะกุล รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ศษ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

6 พ.ค. 2540 มี บรรจุ 

2 นายทนง ตันติวงค์ หัวหน้างานโสตฯ-ซ่อม
บำรุง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 
 

3 ม.ค. 2550 มี บรรจุ 

3 นายอภิชา เจิมนาค อาจารย์ประจำ
สำนักงานฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โปรแกรมเมอร์) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 
 

20 มี.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 



 

 

 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
4 นายณัฐนนท์   ทัด

ประดิษฐ ์
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โสตฯ-ซ่อมบำรุง) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(งานคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์) 
 

ปวส.  4 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

5 นายธนศักดิ ์   
      

อุดมลาภ เจ้าหน้าท่ีประจำ
สำนักงานฝ่าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ (โสตฯ-

ซ่อมบำรุง) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(งานคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์) 

ปวส. 1 พ.ค. 62 ไม่มี จ้าง 

6 นายจินณวัตร       สีฉ่ำ เจ้าหน้าท่ีประจำ
สำนักงานฝ่าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ (โสตฯ-

ซ่อมบำรุง) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(งานคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์) 

ปวส. 8 พ.ค. 62 ไม่มี จ้าง 

7 นางสาววริศรา    สิงห์โตทอง อาจารย์ประจำ
สำนักงานฝ่าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์) 

ค.บ. 4 มิ.ย. 2562 มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นางอารีรัตน์    พรหมภู ่ รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

ศศ.บ. 
 

6 พ.ย. 2538 มี บรรจุ 

2 นายสัมพันธ์    นบน้อม หัวหน้างานกิจกรรม การศึกษามหาบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การส่งเสริมสุขภาพ) 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

15 ต.ค. 2550 มี บรรจุ 

3 นายกรฤต    ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานกิจกรรม) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

ค.บ. 
 

1 ม.ค. 2534 มี บรรจุ 

4 นางกุลนิษฐ์    ศิลป์อุดม อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. 
 

1 พ.ค. 2558 มี บรรจุ 



 

 

5 นางทัศนีย์    จันทร์ดีอนุภัทร อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

ค.บ. 
 

14 พ.ย. 2545 มี บรรจุ 

6 นางสาวปรียนันท ์  สุขมหาสวัสดิ ์ อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานแนะแนว) 

 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

บธ.บ. 
 

24 ก.พ. 2559  ไม่มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

7 นางวราภรณ์ ลือเร่ือง อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานแนะแนว) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาเกาหลี) 

ศศ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559  ไม่มี จ้าง 

8 นางสาวอัญชิษฐา    ชมพะนนัทน ์ อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานกิจกรรม) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นิเทศศาสตร์บูรณา

การ) 

ศศ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 ไม่มี จ้าง 

9 นางสาวฐาปนา      นามจุมจัง อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานศูนย์ข้อมูล) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.บ. 1 ต.ค. 2561 มี จ้าง 

10 นายณัฐพล      รุ่งสว่าง อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  

บัญชีบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บช.บ. 2 ม.ค. 2562 มี จ้าง 

11 นางฐิติรัตน์     ทวีพร เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

4 มี.ค. 2556 ไม่มี จ้าง 

12 นายฉัตรบดินทร ์ แสงไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

2 พ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

13 นางสาวสโรชา สุดประเสริฐ เจ้าหน้าที่คลินิก
สุขภาพ/งานศูนยข์้อมูล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(การบัญชี) 

ปวส. 15 พ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

14 นายชัยรัตน์ อภิรักษ์ภิญโญ อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานแนะแนว) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การออก
กำลังกายและการกีฬา) 

วท.บ. 23 พ.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

15 นางสาวดารารัตน ์ กิจคล่อง อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานแนะแนว) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการ) 

บธ.บ. 1 ก.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 



 

 

 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (งานพัฒนาวินัย) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายสนธยา     สร้อยคีร ี หัวหน้างานพัฒนา

วินัยนักเรียน 
นักศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการผลิต) 

วท.บ. 
 

1 พ.ย. 2537 มี บรรจุ 

2 นายสมนึก    น้อยใจนัก อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานพัฒนาวินัย) 

การศึกษาบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

กศ.บ. 
 

1 ก.ย. 2537 มี บรรจุ 

3 นางสาววิลาวัลย ์   บุญมิตร อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานพัฒนาวินัย) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

ศศ.บ. 
 

15 เม.ย. 2539 มี บรรจุ 

4 นางสาวเฉลิม
ขวัญ    

นามประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานพัฒนาวินัย) 

การศึกษาบัณฑิต 
(ธุรกิจศึกษา) 

กศ.บ. 
 

22 มี.ค. 2532 มี บรรจุ 

5 นางสาวสรชา    เฟื่องสังข์ อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานพัฒนาวินัย) 

การศึกษาบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

กศ.บ. 
 

7 พ.ค. 2535 มี บรรจุ 

 
สำนักอำนวยการ 

16 นายวษิรุต     แกล้วกลา้ อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานแนะแนว) 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.บ. 8 ก.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

17 นางสาวชญานน์ันท ์ เหลืองอร่าม อาจารย์ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศึกษา  
(งานแนะแนว) 

 
 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

ศษ.บ. 19 ส.ค. 2562 ไม่มี  จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

18 นางสาวชุติสรา ศิลปไชย เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานส่งเสริม

การศกึษา  
(งานแนะแนว) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(การตลาด) 

ปวส. 15 พ.ย. 2562 ไม่มี จ้าง 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
1 นายวีรยุทธ เหลืองอร่าม รองผู้อำนวยการ 

สำนักอำนวยการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ภูมิศาสตร์) 
วท.บ. 

 
13 มิ.ย. 2533 มี บรรจุ 



 

 

 

2 นายไพบูลย ์ ริบรวมทรัพย ์ รองผู้อำนวยการ 
สำนักอำนวยการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

วท.บ. 
 

11 ก.ค. 2537 มี จ้าง 


