
แบบสรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 

รายช่ือข้าราชการ(ผู้บริหาร) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

ย้ายเข้ามา            
ณ  วก.องครักษ์ 

1. นายสุภาพ  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 มี.ค.2528 20   ม.ค.  2555 
2. นายวีระวิทย์  คีรี รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1  มิ.ย.  2522  2   เม.ย.  2555 
3. นายอุดม  ช่อโถ รองฯ ฝ่ายวิชาการ 1  ก.ค.  2525 17   ม.ค.  2555 

 

รายช่ือข้าราชการครู(สายสอน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ 

หมายเหตุ 

1 นางศิริเพ็ญ  แก้วขวัญ ครู คศ.2  ครูแผนกวิชา
สามัญ 

21 มิ.ย.2542 ท าหน้าที่ รองฝ่าย
แผนงาน 

2 นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ ครู คศ.2 ครู แผนกวิชา
เทคนิคพ้ืนฐาน 

 ท าหน้าที่รองฯ ฝ่าย
พัฒนาการศึกษา 

4. นางวันดี   นิติพงศ์สกุล ครูแผนกวิชาสามัญ 11ต.ค.2526 ย้ายตุลาคม 55 
5. นางกาญจนา  ตรีรัตน์ฤดี ครูผู้ช่วย 1ก.พ.2554  
6. นายสง่า           ค าอุ่น ครูผู้ช่วย 15ส.ค.2554  
7. นายประสิทธิ์      ถือแก้ว ครูผู้ช่วย 15ส.ค.2554  
8. นางสาวชญานุช   โอ้ภาษี ครูผู้ช่วย 15ส.ค.2554  
9. นายชัยพิสิษฐ์      ผิวอ่อน       ครูผู้ช่วย 2เม.ย.2556  
10 นางปรียพัศ            พูลจันทร์ ครูผู้ช่วย 2เม.ย.2556  

 

 

 

 

 

 

 



 รายช่ือพนักงานราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นางสาวสุมาลี             คล่องแคล่ว ครู 22  พ.ค. 2543  
2. นางสาวปนัดฐา           ปานใย ครู 22  พ.ค. 2543  
3. นายวิจิตร                  ขาวข า ครู 22  พ.ค. 2543  
4. นายอาณัติ                 มิศิริ ครู 22  พ.ค. 2543  
5. นางสาวลลิตา             นพกิจ ครู 2 เม.ย.2555  
6. นายธวัชชัย                สมจิตร นักการภารโรง 1 ต.ค.2548  
7. นายสมาน                 บาขาว พนักงานขับรถ 1 ต.ค.2548  
 

รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นายมนตรี                 แก้วเจริญ ครูแผนกช่างยนต์ 25 มี.ค. 2548  
2. นางสาววิไลย์พร          สารลักษณ์ ครูแผนกการจัดการ 6 พ.ย.2549  

3. นางสาวปรียา   พุ่มซะ ครูแผนกการจัดการ 3 พ.ค.2551  

4. นางสาววาริน              อ่วมเจียกเจริญ ครูแผนกการบัญชี 1 เม.ย. 2546  
5. นายพิชิต                   ประดิษฐเจริญ ครูแผนกบัญชี 26 ต.ค.2552  
6. นางสาววิจิตรา            พุ่มด ี ครูแผนกการตลาด 17  พ.ค.2553  
7. นายกฤษฎา                ช านาญกิจ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ 16  พ.ค.2554  
8. ว่าที่ ร.ต.เอกพันธ์         แก้วก๋า ครูแผนกช่างยนต์ 16  พ.ค.2554  
9. นางสาวชนนิกานต์        ยังดี ครูแผนกการจัดการ 15 ม.ค.2547  
10. ว่าที่ ร.ต.พรชัย ขันแข็ง  ครูแผนกช่างยนต์ 8 พ.ค.2555  
11. นางสาวปาริชาติ           เพ็ชรสุขุม ครูแผนกคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค.2555  
12. นายอิสระ                   เทพยุหะ ครูแผนกสามัญ 21 พ.ค.2555  

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นางมธุรส                   พิมจุฬา หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1 ก.พ. 2544  
2. นางสาวบุษรา              อยู่สุข เจ้าหน้าที่การเงิน                     1 ก.พ. 2545  
3. นางสาวสุกัญญา           แย้มส ารวล เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1  มี.ค 2550  
4. นางสาวศรีสุดา            พลสงคราม เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ

ประเมินผล 
3 พ.ย.2551  

5. นางสาวสุวารี              อ่วมเจียเจริญ เจ้าหน้าที่งานแผนและความ
ร่วมมือ 

18 พ.ย.2551  

6. นายวาทิตย์                ขวัญอยู่ เจ้าหน้าที่งานผลิตผล 2 มี.ค.2551  
7. นางสาวนันฐพร           เอกชน เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 พ.ค.2552  
8. นางสาวสิริมา              บุญเสริม เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 17 พ.ค.2552  
9. นางสาวสุชาดา            ทองโส เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ

ประเมินผล 
6 พ.ค.2553  

10. นายภัทรพล               พยุงวงษ ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค.2553  
11. นางสาวอรพรรณ         พูลศรี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 16 พ.ค.2553  
12. นางสาวสุทธิณีย์           เอี่ยมสอามด เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 26 ม.ค.2555  
13. นางสาวสายฝน            สวนศรี เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 31 ม.ค.2555  
14. นาสาวจันทิมา             ยังม ี เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 ก.ค.2555  
15. นางสาววิลาวรรณ์        โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 18 เม.ย.2556  

16 นางสาวจิตราภรณ์       ชัชวาลย ์ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 18 เม.ย.2556  
 

  รายช่ือแม่บ้านนักการภารโรงยามรักษาการณ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติราชการ หมายเหตุ 
1. นางอนันท์                 อิ่มพร เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด     17 ต.ค. 2548  
2. นางสาวสุภาภรณ์        อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 17 ต.ค. 2548  
3. นายฉัตรชัย               แก้วมุกดา นักการภารโรง 1  ก.ย.2552  
4. นายพยอม                เบี้ยทอง นักการภารโรง 12  ต.ค.2552  
5. นายพุทธกาล             อุดมค า นักการภารโรง 20  ต.ค.2552  
 

 
 


