
อัตราก าลังในปีการศึกษา  1/2557 

อัตราก าลังของวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  มีจ านวน  50  คน  ประกอบด้วย 
 

ข้าราชการ(ครู)       14 คน 

- ผู้บริหาร    3 คน 

- ข้าราชการ    11 คน 

         พนักงานราชการ        7 คน 

- พนักงานราชการ(ครู)  5 คน 

- พนักงานราชการท่ัวไป  2 คน 

         ลูกจ้างชั่วคราว                        29       คน 

- ครูพิเศษสอน          9 คน 

- เจ้าหน้าท่ี           16       คน 

- นักการภารโรง   4 คน 

               รวมทั้งสิ้น                      50      คน 

 

 

                                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม  2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

รายช่ือข้าราชการ(ผู้บริหาร) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นายสมพร                ชูทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 21 ม.ค. 2556 ย้าย  2  ต.ค. 2557 
2. นายวีระวิทย์              คีร ี รองผู้อ านวยการ                   

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

27 เม.ย 2555  

3. นางรัตนาภรณ์            แสงกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 12 มี.ค.2557  
 

รายช่ือข้าราชการครู(สายสอน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1 นางศิริเพ็ญ               แก้วขวัญ ครู คศ.3  ครูแผนกวิชาสามัญ 21 มิ.ย.2542 ท าหน้าที่ รองฝ่ายแผนงาน 

2 นายชัยพิสิษฐ์         ผิวอ่อน ครูผู้ช่วย 2 เม.ย.2555 ย้าย  15 ต.ค. 57 

3. นางปรียพัศ                   พูลจันทร์ ครูผู้ช่วย 2 เม.ย.2555 ย้าย  15 ต.ค. 57 

4. นายภควัตร               สิงห์ค า ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
5. นายณัฐพร                หลองเจาะ ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
6. นางสาวนุชรัตน์       วงษาเนาว์ ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
7. นายเอกรัตน์          นงนวล ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
8. นางวรกมล            ภูมิภักดิ์ ครูผู้ช่วย 14 พ.ค.2556  
9. นายธนา               ปัจชามาตย ์ ครูผู้ช่วย 13 ม.ค.2557  
10. นายกรภัทร์           บุบผามะตะนัง ครูผู้ช่วย 13 ม.ค.2557 ลาออก 31 พ.ค. 2557 
11. นางสาวอาภาวี           คีร ี ครูผู้ช่วย 13 ม.ค.2557  

 

  

  



รายช่ือพนักงานราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นางสาวสุมาลี        คล่องแคล่ว พนักงานราชการ (ครู) 16 พ.ค. 2547  
2. นายวิจิตร                  ขาวข า พนักงานราชการ (ครู) 31 มี.ค. 2544  
3. นายอาณัติ                 มิศิริ พนักงานราชการ (ครู) 1 ม.ีค.  2547  
4. นางสาวลลิตา             นพกิจ พนักงานราชการ (ครู) 2 เม.ย. 2555  
5. นายมนตรี                 แก้วเจริญ พนักงานราชการ (ครู) 1 พ.ย.2556  
6. นายธวัชขัย                สมจิตร นักการภารโรง 1 พ.ย. 2541  
7. นายสมาน                 บาขาว นักการภารโรง 1 พ.ย. 2541  

 

รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นางสาววิไลย์พร     สารลักษณ์ ครูแผนกการจัดการ 6 พ.ย. 2549  

2. นางสาวปรียา        พุ่มซะ ครูแผนกการจัดการ 1 ต.ค. 2551  

3. นางสาววาริน         อ่วมเจียกเจริญ ครูแผนกบัญชี 1 เม.ย. 2546  
4. นายพิชิต              ประดิษฐเจริญ ครูแผนกบัญชี 26 ต.ค. 2556  
5. นางสาววิจิตรา        พุ่มด ี ครูแผนกการจัดการ 17 พ.ค. 2553  
6 นายกฤษฎา           ช านาญกิจ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค. 2554  
7 ว่าที่ ร.ต.เอกพันธ์    แก้วก๋า ครูแผนกช่างยนต์ 16 พ.ค. 2554  
8. นางสาวปาริชาติ     เพ็ชรสุขุม ครูแผนกคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค. 2555  
9. นายทิพวัลย์         เย็นใจ ครุแผนกช่างไฟฟ้า 14 ต.ค.2556  
 

 

  



รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นางมธุรส            พิมจุฬา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ก.พ. 2544  
2. นางสาวบุษรา       อยู่สุข เจ้าหน้าที่การเงิน                     1 ก.พ. 2545  
3. นางสาวสุกัญญา    แย้มส ารวล เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 30 ต.ค. 2550  
4. นางสาวศรีสุดา     พลสงคราม เจ้าหน้างานวัดผล 3 พ.ย. 2551  
5. นางสาวสุวารี      อ่วมเจียกเจริญ เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานและความร่วมมือ 18 พ.ย. 2551  
6. นายวาทิตย์        ขวัญอยู่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 ก.ค. 2551  
7. นางสาวนันฐพร    เอกชน เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 พ.ค. 2552  
8. นางสาวสิริมา      บุญเสริม เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 17 ต.ค. 2553  
9. นางสาวสุชาดา     ทองโส เจ้าหน้าที่งานวัดผล 11 พ.ค. 2553  
10. นายภัทรพล         พยุงวงษ ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2553  
11. นางสาวอรพรรณ   พูลศรี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 16 ส.ค. 2553  
12. นางสาววิลาวรรณ์   โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 18 เม.ย. 2555  
13. นางสาวจิตราภรณ์    ชัชวาลย ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 18 เม.ย. 2555  
14. นายปรีชา             พุ่มซะ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 12 ก.ค. 2555  
15. นางเรณู              บรูณะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 พ.ย. 2555  

16 นางสาวรัตนาวดี      ข าทองทับ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 พ.ย. 2555  
 

  รายช่ือแม่บ้านนักการภารโรง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นางอนันท์                 อิ่มพร แม่บ้าน 17 ต.ค. 2548  
2. นางสาวสุภาภรณ์        อนุรักษ์ แม่บ้าน 17 ต.ค. 2548  
3. นายพยอม                เบี้ยทอง นักการภารโรง 19 ต.ค. 2552  
4. นายพุทธกาล             อุดมค า นักการภารโรง 10 พ.ค. 2553  
 

 

 
 

 



อัตราก าลังในปีการศึกษา  2/2557 

อัตราก าลังของวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  มีจ านวน  52  คน  ประกอบด้วย 
 

ข้าราชการ(ครู)       15 คน 

- ผู้บริหาร    3 คน 

- ข้าราชการ    12 คน 

         พนักงานราชการ        7 คน 

- พนักงานราชการ(ครู)  5 คน 

- พนักงานราชการท่ัวไป  2 คน 

         ลูกจ้างชั่วคราว                        30       คน 

- ครูพิเศษสอน          9 คน 

- เจ้าหน้าท่ี           17       คน 

- นักการภารโรง   4 คน 

               รวมทั้งสิ้น                      52      คน 

 

 

                                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

รายช่ือข้าราชการ(ผู้บริหาร) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นายเพชรโยธิน         ราษฎร์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 ต.ค.2557  
2. นายวีระวิทย์              คีร ี รองผู้อ านวยการ                   

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

27 เม.ย. 2555  

3. นางรัตนาภรณ์            แสงกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 12 มี.ค.2557  
 

รายช่ือข้าราชการครู(สายสอน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1 นางศิริเพ็ญ               แก้วขวัญ ครู คศ.3  ครูแผนกวิชาสามัญ 21 มิ.ย.2542 ท าหน้าที่ รองฝ่ายแผนงาน 

2 นายภควัตร               สิงห์ค า ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  

3. นายณัฐพร                หลองเจาะ ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
4. นางสาวนุชรัตน์       วงษาเนาว์ ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
5. นายเอกรัตน์          นงนวล ครูผู้ช่วย 22 เม.ย.2556  
6. นางวรกมล            ภูมิภักดิ์ ครูผู้ช่วย 14 พ.ค.2556  
7. นายธนา               ปัจชามาตย ์ ครูผู้ช่วย 13 ม.ค.2557  
8. นางสาวอาภาวี           คีร ี ครูผู้ช่วย 13 ม.ค.2557  
9. นายมนตรี             แก้วเจริญ ครูผู้ช่วย 21 ต.ค.2557  
10. นายบุญเพ็ง            สุธาธรรม ครูผู้ช่วย 21 ต.ค.2557  
11. นายเฉลิมวุฒิ           โพธิ์เงิน ครูผู้ช่วย 21 ต.ค.2557  
12. นายวัลลภ              บุญขวัญ ครูผู้ช่วย 10 พ.ย.2557  

 

 

 

 

 



 รายช่ือพนักงานราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นางสาวสุมาลี           คล่องแคล่ว พนักงานราชการ (ครู) 16 พ.ค. 2547  
2. นายวิจิตร                  ขาวข า พนักงานราชการ (ครู) 31 ม.ีค. 2544  
3. นายอาณัติ                 มิศิริ พนักงานราชการ (ครู) 1 มี.ค.  2547  
4. นางสาวลลิตา             นพกิจ พนักงานราชการ (ครู) 2 เม.ย. 2555  
5. นางสาววาริน        อ่วมเจียกเจริญ พนักงานราชการ (ครู 5 ม.ค. 2557  

6. นายธวัชขัย                สมจิตร นักการภารโรง 1 พ.ย. 2541  

7. นายสมาน                 บาขาว นักการภารโรง 1 พ.ย. 2541  
 

รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นางสาววิไลย์พร     สารลักษณ์ ครูแผนกการจัดการ 6 พ.ย. 2549  

2. นางสาวปรียา        พุ่มซะ ครูแผนกการจัดการ 1 ต.ค. 2551  

3. นายพิชิต              ประดิษฐเจริญ ครูแผนกบัญชี 26 ต.ค. 2556  

4. นางสาววิจิตรา        พุ่มด ี ครูแผนกการจัดการ 17 พ.ค. 2553  
5. นายกฤษฎา           ช านาญกิจ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค. 2554  
6 ว่าที่ ร.ต.เอกพันธ์    แก้วก๋า ครูแผนกช่างยนต์ 16 พ.ค. 2554  
7 นางสาวปาริชาติ     เพ็ชรสุขุม ครูแผนกคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค. 2555  
8. นายทิพวัลย์         เย็นใจ ครแูผนกช่างไฟฟ้า 14 ต.ค.2556  
9. นายปรวีร์          คีร ี ครูแผนกสามัญ 15 ต.ค.2557  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นางมธุรส            พิมจุฬา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ก.พ. 2544  
2. นางสาวบุษรา       อยู่สุข เจ้าหน้าที่การเงิน                     1 ก.พ. 2545  
3. นางสาวสุกัญญา    แย้มส ารวล เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 30 ต.ค. 2550  
4. นางสาวศรีสุดา     พลสงคราม เจ้าหน้างานวัดผล 3 พ.ย. 2551  
5. นางสาวสุวารี      อ่วมเจียกเจริญ เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานและความ

ร่วมมือ 
18 พ.ย. 2551  

6. นายวาทิตย์        ขวัญอยู่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 ก.ค. 2551  
7. นางสาวนันฐพร    เอกชน เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 พ.ค. 2552  
8. นางสาวสิริมา      บุญเสริม เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 17 ต.ค. 2553  
9. นางสาวสุชาดา     ทองโส เจ้าหน้าที่งานวัดผล 11 พ.ค. 2553  
10. นายภัทรพล         พยุงวงษ ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2553  
11. นางสาวอรพรรณ   พูลศรี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 16 ส.ค. 2553  
12. นางสาววิลาวรรณ์   โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 18 เม.ย. 2555  
13. นางสาวจิตราภรณ์    ชัชวาลย ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 18 เม.ย. 2555  
14. นายปรีชา             พุ่มซะ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 12 ก.ค. 2555  
15. นางเรณู              บรูณะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 พ.ย. 2555  

16 นางสาวรัตนาวดี      ข าทองทับ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 พ.ย. 2555  
17. นางสาวอาริสา        มั่นคง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 2 มิ.ย.2557  

 

  รายช่ือแม่บ้านนักการภารโรง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1. นางอนันท์                 อิ่มพร แม่บ้าน 17 ต.ค. 2548  
2. นางสาวสุภาภรณ์        อนุรักษ์ แม่บ้าน 17 ต.ค. 2548  
3. นายพยอม                เบี้ยทอง นักการภารโรง 19 ต.ค. 2552  
4. นายคะนึง                 เต็นปักษี นักการภารโรง 1  ส.ค  2557  

 

 
 


