ข้อมูลบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2556
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจาทาหน้าที่สอน
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราวคนงาน
รวม

5
95
2
12
1
22
42
11
190

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข้อมูลบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2556
ฝ่าย/แผนกวิชา
1. ฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

จานวนคน
ชาย หญิง รวม

4

ตาแหน่งครู (คศ.)
ระดับการศึกษา
3
2
1 ครูผู้ช่วย สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ตากว่าปริญญาตรี

1
1

3

1
4

1
-

4

-

-

-

1
4

-

-

2

3

5

1

4

-

-

-

5

-

-

2. ข้าราชการครู
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6
3
1
2
1
1

16
6
21
12
14
12

22
9
22
14
15
13

1
-

15
6
12
5
7
8

5
2
9
8
8
3

1
1
-

1
1
2

9
4
10
8
7
9

13
5
12
6
8
4

-

รวมข้าราชการครู

14

79

95

1

53

35

2

4

47

48

-

รวมผู้บริหาร

ข้อมูลบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2556
ฝ่าย/แผนกวิชา
3. ข้าราชการพลเรือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
พนักงานราชการ
รวมข้าราชการพลเรือน
4. ลูกจ้างประจา
ทาหน้าที่สอน
นักการภารโรง
ยาม
พนักงานขับรถ
คนงาน
ช่างปรับซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
รวมลูกจ้างประจา

จานวนคน
ชาย หญิง รวม

4

ตาแหน่งครู (คศ.)
ระดับการศึกษา
3
2
1 ครูผู้ช่วย สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ตากว่าปริญญาตรี

1

1
-

1
1

-

-

-

-

-

-

1
-

1
1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

1

1

3
2
5
1
11

1
1
2

1
4
2
5
1
13

-

-

-

-

-

1
1

-

4
2
5
1
12

ข้อมูลบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2556
ฝ่าย/แผนก
5. ลูกจ้างชัวคราว
ทาหน้าที่สอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานประปา
คนงานขับรถ
นักการภารโรง
รวมลูกจ้างชัวคราว
รวมทั้งสิ้น

จานวนคน
ชาย หญิง รวม

4

ตาแหน่งครู (คศ.)
ระดับการศึกษา
3
2
1 ครูผู้ช่วย สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ตากว่าปริญญาตรี

5 18
3 38
1 1 6 3
16 59

23
41
1
1
9
75

-

-

-

-

-

2
2

21
14
35

32
1
1
9
43

44 146

190

1

53

35

2

4

55

80

55

ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ลาดับที

ชือ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. ธุรกิจศึกษา
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)

ผู้อานวยการ

หัวหน้าคณะวิชาพื้นฐานและหัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1

ผู้บริหาร
นายจิรพันธ์

พุทธรัตน์

ผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญ

2

นางลัดดา

สุขปาน

รองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

3

นางสาวจรรยา

ดีเมฆ

4

นางสาวชวนจิต

เอี่ยมฉ่า

รองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

5

นายสมพงษ์

มุ่งถาวร

1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางอัญชนา
ชินบุตร

ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ. (คณิตศาสตร์)

2

นางอารีย์

ครูชานาญการพิเศษ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

หวังเจริญ

รองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

หน้าทีพิเศษ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ

ลาดับที
3

ชือ-สกุล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)
ดร.ฐิณีวรรณ
วุฒิวิกัยการ

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ

4

นางกาญจนา

ทรัพย์อาจิณ

ครูชานาญการพิเศษ

5

นางอุษณีย์

ศุขสุทธิ

ครูชานาญการพิเศษ

6
7
8

นายกฤษฎี
นางสุทิพา
นางดวงเดือน

ศรีจามร
สวัสดี
วณิชาชีวะ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

9

นางสาวอรุณี

เมฆาธร

ครูชานาญการพิเศษ

10

นายพิพัฒน์

เปี่ยมมงคล

ครูชานาญการพิเศษ

11
12
13

นางพิมพ์นิภา
นางสาวสุนิดา
นายฉลองโชค

ล้อสมทรัพย์
พณิชยกุล
สมดี

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)
Ph.D,Ed.D (การบริหารการศึกษา),
(การจัดการการศึกษา)
ปพส. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วม. (บริหารสื่อสารมวลชน)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
กศ.บ. (พลศึกษา)

หน้าทีพิเศษ
หัวหน้าคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ครูผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ลาดับที
14

ชือ-สกุล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)
นางชนิดา
ครุฑโภไคย

15

ว่าที่ ร.ต. ชาลี

ศรีพุทธาธรรม

ครูชานาญการพิเศษ

16

นางสาวศันสนีย์ สุวรรณเจตต์

ครูชานาญการพิเศษ

17
18

นางสาวพิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ
นางสาวธนิษฐา บารมี

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

19
20
21
22

ครูชานาญการพิเศษ
ครูปฏิบัติการ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย

1
2

นางวิไลวรรณ
ติจันทึก
นายประเพศ
ไกรจันทร์
นางอรพินท์
หมื่นสวัสดิ์
นายอนุชิต
ปรมีศนาภรณ์
แผนกวิชาพณิชยการ
นายจิโรจ
ถาวรพานิช
นางดารณี
รังสิโรภาส

3

นายชิต

ครูชานาญการพิเศษ

ไวสานฑ์สถล

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

หน้าทีพิเศษ

ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ชูจงปีแย่ว (ภาษาจีน), กศ.บ. (พลศึกษา)
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
อ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์)
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
กศ.บ. (ภูมิเศรษฐศาสตร์)
ครูผู้ช่วยงานบุคลากร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูผ้ชู ่วยงานสื่อการเรียนการสอน
ศศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (อังกฤษ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
น.บ. (นิติศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ครูผู้ช่วยงานแผนกวิชาชีพสาขาพณิชยการ
หัวหน้าคณะวิชาชีพสาขาพณิชยการและแผนกวิชาชีพสาขาพณิชยการ

ลาดับที
4

ชือ-สกุล
แผนกวิชาพณิชยการ (ต่อ)
นางสาวพัชรี
วุฒิพงษ์

ครูชานาญการพิเศษ

5
6
7

นางศุภรัตน์
นางสุพัตรา
นายอธิพัฒน์

ใจสะอาด
ไพศาล
ประกอบผล

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

8

นางสาววันจันทร์

เกษมวัฒนาโรจน์

ครูชานาญการพิเศษ

9

นางสุภาวดี
พลอยเพ็ชร์
แผนกวิชาการบัญชี
นางนริศา
ประมวลสุข
นางนันทนา
ศรีหาสาร
นางจุฑาทิพย์
บุญประเสริฐ
นางสุวรา
ศรีปาน
นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล

1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง

ครู

นางสาวไพบูลย์

ว่องวานิชวัฒนะ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

7

นางสุธยา

หงส์ศุภางค์พันธ์

ครูชานาญการพิเศษ

8

นางวรนาฏ

ปุยะกุล

ครูชานาญการ

วุฒิการศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร์)
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.บ., กศ.ม. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ (การบริหารทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)

หน้าทีพิเศษ

ครูผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยงานการเงิน

หัวหน้างานการบัญชี
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ลาดับที
9
10
11
12

ชือ-สกุล
แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ)
นางศิริพร
อ่าครองธรรม
นางสาวสมบูรณ์ อายะสุจริต
นางสาวพวงรัตน์ พวงทิพย์
นางจิตราพร
กาญจนพิบูลย์

13

นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ

14

นางสุดา

เจริญพงศ์ไพบูลย์

15

นายชาติชาย

สมะวรรธนะ

ครูชานาญการ

16
17

นางสาวชมนาด
นางสุนันทา

พูลเพิ่มทรัพย์
สังข์ทัศน์

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

18

นางนันท์

ศรีสุวรรณ

19
20

นางใจทิพย์
นางวารุณี

ปิตะคาพันธ์
เอี่ยมอารมณ์

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศศ.บ. (ธุรกิจศิลป์)
กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.บ. (การบัญชี)
คบ. (จิตวิทยาแนะแนว)
ศศ.ม. (ผู้บริหารและผู้นาการศึกษา)
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)

ครูชานาญการ

ครูชานาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

หน้าทีพิเศษ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
บช.บ. (การบัญชี)
กส.บ. (ธุรกิจศึกษา การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)

ครูผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ลาดับที
21

22
1
2
3

ชือ-สกุล
แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ)
นางอุษา
ณะบุตรจอม

นางสาววรภร
ชูสาย
แผนกวิชาการตลาด
นางวรรณเพ็ญ อินทร์เอก
นางอัจฉรี
กอสนาน
นางสาวสายนภา รามพงษ์

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

4
5
6

นางสมหมาย
นางถิรนุต

เสถียรธรรมวิทย์
ศรีคะนองเกียรติ

นางนฤมล

เทพรักษา

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

7

นางสาวศิริบุญ

บุญอนันต์

ครูชานาญการ

8

นางสาวสุจารี

พงษ์ตันสกุล

ครูชานาญการพิเศษ

9

นายสุรชัช

มานพพงศ์

ครูชานาญการ

10

นางสาวบุหงา

ชาญชิตร

ครูชานาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

หน้าทีพิเศษ

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (MBA)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วท.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด)
บธ.ม. (Hotel and Tourism)
กศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ศษ.บ. ธุรกิจศึกษา
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด)

ครูผู้ช่วยงานแผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยงานแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานความร่วมมือ

ลาดับที
11

ชือ-สกุล
แผนกวิชาการตลาด (ต่อ)
นางเพ็ญศรี
เขมะสุวรรณ

ตาแหน่ง

12

นางธิดารัตน์

ประสารวรรณ

13

นายถนอม

สง่าพงษ์

14
1

นางสลิล
ดาวัน
แผนกวิชาการเลขานุการ
นางสาววรรณดี อยู่ญาติวงศ์

ครูชานาญการพิเศษ

2
3
4
5
6

นางมนัสวี
นางสุนทรี
นางสาวศศิพร
นางหทัยรัตน์
นางสาวดวงใจ

สุขเจริญ
สว่างศรี
อายุรไชย
วชิรศักดิ์พานิช
ปีปทุม

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

7
8

นางสุกแสง
นางขนิษฐา

ศรีจามร
จิตรอรุณ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
พณ.บ. (การตลาด)
ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร)
ค.บ. (จิตวิทยาแนะแนว)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
บธ.ม. (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)
บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
ค.บ. (บริหารโรงเรียน)
ค.บ. (การเลขานุการ)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
บธ.บ. (การเลขานุการ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิทยาการจัดการ)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
บธ.บ. (การเลขานุการ)
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)

หน้าทีพิเศษ

ครูผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย
หัวหน้าคณะวิชาการเลขานุการและหัวหน้าแผนกวิชางานสานักงาน

หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ลาดับที

ชือ-สกุล
แผนกวิชาการเลขานุการ (ต่อ)

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)
บธ.บ. (การเลขานุการ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
ค.บ. (บริหารโรงเรียน)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคการศึกษา)

ครูผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ. (การวัดผลการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย), วท.บ. (คอมพิวเตอร์)

หัวหน้างานปกครอง

9

นางสาวสุภาภรณ์

เลอเลิศวณิชย์

ครูชานาญการพิเศษ

10
11

นางวันเพ็ญ
นางปุณิกา

ยิ้มเยื้อน
เจติยวรรณ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

12

นายกมล

คันธอาภา

ครูชานาญการ

13

นางทิพย์รดี

กัลป์ยาณโยธิน

ครูชานาญการ

14
15
1

นางสุภัทรา
สีห์สาเริง
นางเสาวพา
เวศกาวี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.ล.จรุงทอง
แก้วอ่อน

2

นางสาวธัญวลัย

พัฒนสุทธิรัตน์

ครูชานาญการ

3

นางเต็มศิริ

จุ้ยศุขะ

ครูชานาญการ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

หน้าทีพิเศษ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานพัสดุ

ครูผู้ช่วยงานคณะวิชาการเลขานุการ

ครูผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

4

นางมารยาท

ปานเพ็ง

ครูชานาญการพิเศษ

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ครูผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

ลาดับที

ชือ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

หน้าทีพิเศษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)

5

นางฉันท์ทิพย์

ลีลิตธรรม

ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

หัวหน้าแผนกวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

6

นางพรเพ็ญ

เอกเอี่ยมวัฒนกุล

ครูชานาญการพิเศษ

7

นางสุภาพร

เกิดกิจ

ครูชานาญการพิเศษ

8

นางสาวศรุตยา

สวยรูป

ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

9

นางสาวสรญา

เปรี้ยวประสิทธิ์

ครูชานาญการพิเศษ

ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ครูผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

10

นางสาวธนาวดี

บานแย้ม

ครูชานาญการพิเศษ

ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ครูผู้ช่วยงานทะเบียน

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

11
12
13
1
2

นางไพรินทร์
เบญจชย
นางปภาดา
อาจไพรินทร์
นายภานนท์
แพงบุดดี
ข้าราชการพลเรือน
นางนิตยา
นุชนารถ
นายพิพัฒน์
เลิศรัศมีรุ่งเรือง

ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
พนักงานราชการ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ครูผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครูผู้ช่วยงานการเงิน

ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ครูผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ศศ.บ. (การบัญชี)

ผู้ช่วยงานการเงิน

ลาดับที
1

ชือ-สกุล
อาจารย์พิเศษ
นายทรงศักดิ์
แก้วอ่อน

2

นางสาวสุดชฏา

สุทธิศร

ตาแหน่ง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

หน้าทีพิเศษ

กศ.บ. ธุรกิจศึกษา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายภาณุวัฒน์
นางธาริณี
นายมานะ
นางสาวนภาลัย
นางสาวศิวาพร
นางสาวสุดาว

กัญญานก
ปิยะสุวรรณกิจ
ชื่นเอี่ยม
พึ่งจะแย้ม
ตระกาญจันทร์
อาชาเขียว

นางสาวรัตนาภรณ์

วชิรศักดิ์พานิช

นางสาวศรีสมร
นางสาวสุดใจ
นายมลลาภ

เศวตจินดา
สหายฟ้า
น้อยหัวหาด

นางสาวศิริพรรณ ชุ่มเย็น

นายอุดมพงษ์

พงษ์ดา

นางสาวภัททชฎา

คาพวง

นางสาวเมธาวี
นางสุภาภรณ์

สุขปาน
ขาวิจิตราภรณ์

นางสาวสุทธิพนั ธ์ ม่วงฉาย
นางสาววัชรี
อุรารุ่งโรจน์

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
พณิชยการ
พณิชยการ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

บ.ธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
คบ. (วัดผลการศึกษา)
วท.บ. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
กศ.บ. (การเลขานุการ)
บช.บ. (บัญชี)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)
ปทส. (คอมพิวเตอร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บธม. (การจัดการ MBA.)

ครูผู้ช่วยงานปกครอง

ครูผู้ช่วยงานทะเบียน
ครูผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียน การสอนและประเมินผล

ครูผู้ช่วยงานปกครอง
ครูผู้ช่วยงานปกครอง
ครูผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยงานทะเบียน

ลาดับที

สามัญสัมพันธ์
การตลาด
สามัญสัมพันธ์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือ-สกุล
อาจารย์พิเศษ (ต่อ)
นางสาวนัฐญา ภิรมย์กาพุช
นางสาวอธิวรี
ช้วนรักธรรม
นายวัฒนา
โค้วมณี
ลูกจ้างประจา
นายเชน
นิ่มเรือง
นายทวีป
ทิมประเสริฐ
นายทองอยู่
สุขะวัฒนะ
นายบุญเลิศ
พยุงพันธุ์
นางบุปผา
แสงหิ่งห้อย
นายวิรัตน์
ทิมประเสริฐ
นายสมพร
พูลศรี
นายสมโภชน์
สุขจิตร์
นายสันติ
สันทัดการ
นางสาวอัมพร จิตอารยะกุล

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ผู้ชานาญภาษาจีน

11
12
13

นายสมชาย
นายประสิทธิ์
นายไพบูลย์

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

ป.4
ป.4
ป.4
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ม.ศ.2
ปวส. (การตลาด),ป.ม.
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.บ. (การบริหารโรงเรียน)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ป.4
ป.4
ป.4

20
21
22

นิ่มเรือง
ทิมประเสริฐ
พยุงพันธุ์

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

หน้าทีพิเศษ

ครูผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ลาดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชือ-สกุล
ลูกจ้างชัวคราว
นางสาวกิ่งแก้ว แสงละออ
นางสาวขวัญใจ ชุดสนปักษ์
นางสาวคะนึงสุข โค้วมณี
นายเคน
โคตรสีวงษ์
นางสาวจินดา ทองอ่อน
นายชูชีพ
กระแสวาส
นางฐิติพร
พุกบางจาก
นายทองหล่อ
พยุงพันธุ์
นางสาวธนพร กลั่นจิตร

ตาแหน่ง
งานพัสดุ
งานพัฒนาการเรียนการสอน ฯ
งานหลักสูตรและการสอน
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งานอาคารสถานที่
งานการเงิน

นางสาวนุชจรี

นุชเปี่ยม

งานกิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา

นายบุญช่วย
นางเบ็ญจพร
นางสาวปราณี
นายศิวะณัฐ

ปุยงาม
ถีระแก้ว
แก้วงาม
นาใจแก้ว

งานอาคารสถานที่
งานพัฒนาการเรียนการสอน ฯ
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวปุรานนท์

เอนกพาณิชย์กุล

นายผะเดิม
นางพัชรินทร์
นางสาวพัชรี
นายไพศาล
นางภาวนา
นางมนตรา

อ่อนน้อม
กระแสวาส
แจ้วชุ่มชื่น
เอี่ยมชม
ปิฎกรัชต์
คนคล่อง

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
งานหลักสูตรและการสอน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปวส. (ศิลปประยุกต์)
ป.ตรี
ศศบ. (นิเทศศาสตร์)
ป.4
ป.4
ป.4
ปวส. (การตลาด)
ป.4
อศศ. (บริหารธุรกิจ)
ปวส. (การตลาด)
ป.4
ปวช. (พณิชยการ)
ปวส. (การตลาด)
ปวส.
ป.ตรี
ปวช. (ช่างยนต์)
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ปวส. (การบัญชี)
ป.4
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวช. (การขาย)

หน้าทีพิเศษ

ลาดับที
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชือ-สกุล
ลูกจ้างชัวคราว (ต่อ)
นางสาวเยาวรีย์ กุลอมรเดช
นางสาวรัตนาภรณ์

เจริญขุน

นางวัชรีย์
นายสาราญ
นายพรชัย
นางสาวศิริพร
นางสาวสนอง
นางสมนึก
นางสมปอง
นางสาวสุชญา
นางสุดพิไล
นายสุนันท์
นางสุภาพร

อ่อนน้อม
หงษ์โต
รอดเจริญ
เพิ่มสกุล
น่วมนาค
มหาวิจิตร์
โกสุมา
คุ้มจีน
นักร้อง
ทิมประเสริฐ
ทองแจ่ม

นางสาววิภาวรรณ

ยางงาม

นางสาววิสารัตน์

จันทร์สว่าง

นางอรษา
นางอัญชลี
นางสาวเอมอร
นางสาวมัณฑนา
นายกิตติศักดิ์
นางสาวนิรดี

นับดี
มีสิน
เฟื่องชูนุช
อุปถัมภ์
กุลสูตร
สุวรรณกูล

ตาแหน่ง
งานบุคลากร
งานปกครอง
งานบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทวิภาคี

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี (การตลาด)
ปวช. (พณิชยการ)
ปวส. (การจัดการงานบุคคล)
ป.4
ป.ตรี
ป.ตรี
งานกิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
งานอาคารสถานที่
ป.4
งานอาคารสถานที่
ป.4
งานบริหารงานทั่วไป
ปวช. (พณิชยการ)
งานอาคารสถานที่
ปวส. (การตลาด)
งานอาคารสถานที่
ป.4
งานวางแผนและงบประมาณ ปวส. (การตลาด)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
งานบัญชี
ปวส. (การบัญชี)
งานทะเบียน
ปวส. (การบัญชี)
งานพัฒนาการเรียนการสอน ฯ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
งานวิชาการ
ปวส. (การตลาด)
งานทะเบียน
ปวส. (การบัญชี)
พนักงานขับรถยนต์
ปวช.
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปวส. (การบัญชี)

หน้าทีพิเศษ

ลาดับที
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชือ-สกุล
ลูกจ้างชัวคราว (ต่อ)
นางสาววรัญธร ฤทธิ์สยอง
นางสาววันทนีย์ อุวะไร
นางสาวปิยะวดี พูนผล
นางสาววรางคณา แซ่อึ้ง

นางสาวศรัญญา วิชฌานิน
นางสาวศุภมาส พรพิมลศาสตร์
นางสาวอภิญญา กลิ่นสุคนธ์
นางสาวสกาวเดือน บุอ่อน
นางสาวจุฑามาส ยอดเมฆ

นางสาวนฤมล
นางสาวอัจฉรา

มากดวงเทียน
อุดมสุข

ตาแหน่ง
งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ
งานประกันคุณภาพฯ
งานวิทยาบริการและห้องสมุด
งานพัสดุ
งานบัญชี
งานบริหารทั่วไป
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานวิชาการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.ตรี
ปวส.
ปวส. (การบัญชี)
ปวส. (การเลขานุการ)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.

หน้าทีพิเศษ

