
รหสั ต ำแหน่ง ลำยเซ็น รหสั ต ำแหน่ง ลำยเซ็น
01 นำยนวิัติ ตังวัฒนำ ผอ. แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์
02 นำงกลัยำณีย์ สุดใจ รองผอ. 33 นำยธวัชชัย รัฐสมทุร คศ.2
03 นำงแสงดำว ศรีจันทร์เวียง รองผอ. 34 นำงจวงจันทร์ เลิศอรุณรัตน์ คศ.2
04 นำงสำวธิรดำ ตระกูลพันธนันท์ รองผอ. 35 นำงปนดัดำ อนิทรศรี คศ.2
05 นำงสำวสำยสิริ สำยยศ รองผอ. 36 นางชินนิธร   เกิดสันเทียะ คศ.1

แผนกวิชาการบญัชี 37 นำงสำวกำญจนภำ มำนติย์ คศ.2.
01 นำงศิริพร พงศธรวิวัฒน์ คศ.3 38 นำงนภำพร เหล่ำพชิิต คศ.2
02 นำงสำวอำรีย์ พนิติธรรมนำถ คศ.2 39 นำงบหุงำ โสวภำค คศ.3
03 นำงสมฤทยั สันติวรวัฒน ์โรบนิสัน คศ.2 40 นำงสำวศศิธร ค ำนำค ค.ศ 1
04 นำงรัชนี อศัวจุฬำมณี คศ.3 41 นำงบญุมี พชัรมงคล คศ.3
05 นำงสำวขณีดำ จวงพนัธ์ คศ2 42 นำงพรจันทร์ เทพร ำพงึ คศ.3
06 นำงสำวนลินี ดมหอม คศ.2 43 นำงนนัทวัน สุทธิยำนชุ คศ.3
07 นำงสุกญัญำ ธรรมรส คศ.2 44 นำยวินจิ ต้ันจัด คศ.2
08 นำงสำวกลัยำ กิ่งแกว้ คศ.2 ชว่ยรำชกำร 45 นางสาวสุภาพร สอโส คศ.1
09 นำงนภำพร วงค์นำค คศ. 2 46 นำงสำวธิดำ พอ่ค้ำ คศ.1
10 นำงเนติมำ เหล่ียมดี คศ.1 47 นำงสำวกณัจลักษณ์ ธนกลุฉลองศรี คศ.3

แผนกวิชาการตลาด 48 นำงสุภำวดี สิงหลสำย คศ.2
11 นำงศิรำภรณ์ เวียนไธสง คศ.2 49 นำงสำววิจิตรำ โทแกว้ ครูผู้ช่วย
12 ดร.รุ่งทวิำ สลำกนั คศ.3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
13 นำงรัชดำกร เหล่ียมดี คศ.3 50 นำงมยุรี ศรีจันทร์เวียง คศ.2
14 นำงนภทัร ปลัดศรีช่วย คศ.1 51 นำงณิชำดำ บึ้งชัยภมูิ คศ.1
15 นำงขนษิฐำ นิ่งนอ้ย คศ.3 52 นำงสำวศิริวรรณ เนำว์ประโคน คศ.1

แผนกวิชาการจดัการส านักงาน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
16 นำงนภิำวัลย์ ธรรมธรำธำร คศ.2 53 นำงชมนำด รัฐสมทุร คศ.2
17 นำงสำวพชัรำภรณ์ พกุพอกสิน คศ.2 54 นำงโชติกำ ดำทอง คศ.2
18 นำงนทิรำ สร้อยนำก คศ.2 55 นำงสำวจุติพร กลำงกลัยำ คศ.1
19 นำงสำวเสมอใจ นวลศรี คศ.1 แผนกวิชาเทคโนโลยผ้ีาและเครื่องแตง่กาย
20 นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธ ำรงเกียรต์ิ ครูผู้ช่วย 56 นำงสำวกรณิกำร์ แกว้หล่อ ครูผู้ช่วย
21 นำงชวนชม พรหมวงค์ ครูผู้ช่วย 57 นำงสำวจินตนำ ผำบสิมมำ ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ
22 นำยวชิระ ศรสุรินทร์ คศ.3 58 นำยพรพชิิต โพธิวัฒน์ คศ.1
23 นำงอรุณี นำคสังข์ คศ.2 59 นำงสำวเมธำวี สำระ ครูผู้ช่วย
24 นำยพรพทิกัษ์ ศรีแกว้ คศ.2 แผนกวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว
25 นำงสำวภทัรภร ละมำ้ยวรรณ คศ.2 60 นำงแพรวำ รัตนะ คศ.1
26 นำงลัคนำ จันทร์ศิริ คศ.1 ขา้ราชการพลเรือน
27 นำยสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น คศ.2 1 นำงชนมสิ์ตำ อดุมวีรพฒัน์ ธุรกำร 6
28 นำงสุรำงคนำ ถือคุณ คศ.2
29 นำยนพอนนัต์ นรโคตร คศ.2 1 Mr. Takeshi Masuoka

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 Miss Marilou Putong Ranay สอนภำษำอังกฤษ
30 นำงสำวกรกนก แกว้เกดิ คศ.1 3 Mrs.Myda Undalok สอนภำษำอังกฤษ
31 นำยไพรัตน์ โททอง ครูผู้ช่วย 4 Mr. Harris Mohamad Noh สอนภำษำอังกฤษ

5 Mrs. Josephine Thepsena สอนภำษำอังกฤษ
แผนกวิชาเทคโนโลยศิีลปกรรม 6 Mr. Jo  Namsuk สอนภำษำเกำหลี
32 นำงสำวกฤตชมำพร ถึงทะเล คศ.1 7 Miss   Kong  Weirui

8 Miss   Shao  Liuqing                                                                        

 รายชื่อบคุลากร วิทยาลยัอาชวีศึกษาสรุินทร์

     เซ็นรับทรำบเร่ือง.........................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกลุ ชื่อ - สกลุ

สอนภำษำญี่ปุ่น
ครูตา่งชาต ิ จ านวน 8 คน

สอนภำษำจนี
สอนภำษำจนี



รหสั ต ำแหน่ง ลำยเซ็น รหสั ต ำแหน่ง ลำยเซ็น

 รายชื่อบคุลากร วิทยาลยัอาชวีศึกษาสรุินทร์

     เซ็นรับทรำบเร่ือง.........................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกลุ ชื่อ - สกลุ

1 นำงรุ่งทิพย์ จนีะกำญจน์ ครูวทิยำศำสตร์ 1 นำงสำววนัวสิำ ขอชัย บริหำรงำนทั่วไป
2 นำงสำวขวญัศมน รัฐสมุทร ครูกำรบัญชี 2 นำงสำวอมรำวดี ขำวงำม บริหำรงำนทั่วไป
3 นำยชวภณ กนกบุญพิทักษ์ ครูคอมพิวเตอร์ 3 นำงสำวสุขมณฑำ พอกเพิม่ดี บุคลำกร
4 นำยรัตน์ชตะ อินทรวศิิษฏ์ ครูคหกรรมศำสตร์ 4 นำงสำวนัดวภิำ ยอดด ำ กำรเงิน
5 นำงสำวนิกษ์นิภำ หำญบำง ครูคอมฯกรำฟิก 5 นำงสำวณิชำรีย์ ค ำเพรำะ บัญชี
6 นำงสำวปภำรัช บุญยนื ครูอำหำรฯ 6 นำงสำวกรรณิกำร์ กองทอง บัญชี
7 นำงสำวดวงใจ นำชัยทอง ครูอำหำรฯ 7 นำงสำวศิริลักษณ์ คลำยทุกข์ พัสดุ
8 นำยศุภกิจ ศรีวชิำ ครูท่องเที่ยว 8 นำยจกัรกฤษ จนัทมล พัสดุ
9 นำงสำวธนัยำภรณ์ ไชยสอน ครูกำรโรงแรม 9 นำงสำวอธฐิตยำ สุดประโคน ทะเบียน
10 นำงสำวชุลีกร เครือเพชร พนง.กำรเงินและบัญชี 10 นำงสำวธญัสุตำ จ ำปำโพธิ์ ทะเบียน
11 นำงรัตน์ติกำล เข็มทอง พนง.พัสดุ 11 นำยปณิธำน ทองสุก ประชำสัมพันธ์
12 นำงสำววลัวดี สร้อยสุวรรณ พนง.กำรเงินและบัญชี 12 นำงสำวธนำภรณ์ เสำธงทอง วำงแผนฯ

13 นำยสัมฤทธิ์ สมเพชร งำนศูนยข์้อมูล
ลูกจ้างประจ า 14 นำงสำวอัญชลี แสงสระคู งำนควำมร่วมมือ

1 นำยสมพงษ์ พอกเพิม่ดี ช่ำงไม้ 4 15 นำงสำวรุ่งนภำ คิดกล้ำ วจิยัพัฒนำฯ
2 นำยบุญยงค์ คงทน ผู้ดูแลหมวดสถำนที่ 16 นำงสำวศินิภำ ทรัพยพ์อก ประกันคุณภำพฯ
3 นำยวษิณุ บุบผำเกษร ช่ำงไม้ 3 17 นำงสำวสุฑำมำศ ศิริส ำรำญ ส่งเสริมผลิตผลฯ
4 นำยโกวทิ คลำยทุกข์ พนง.ขับรถยนต์ 18 นำงสำวสุรีย์ อุไร ส่งเสริมผลิตผลฯ

19 นำงสำวอรพินท์ สมำนนิตย์ ส่งเสริมผลิตผลฯ
ครพิูเศษสอน 20 นำงผ่องศรี เนียมหอม ส่งเสริมผลิตผลฯ

1 นำงสำววนิดำ คงชูดี ครูกำรจดักำรฯ 21 นำงสำวจฑุำมำส แก้วสุข ครูทีป่รึกษำ/ตรวจสอบ
2 นำงสำวลักษณ์ภนำรำ แสนกล้ำ ครูกำรจดักำรฯ 22 นำงสำวสุนันทำ เพิม่บุญ โครงกำรพิเศษฯ
3 นำงศรีสุภำ    แจม่ใส ครูบัญชี 23 นำงสำวศิรินทร์ อ่อนอำจ ปกครอง
4 นำงสำววนัเพ็ญ พร้ิงเพรำะ ครูกำรตลำด 24 นำงสำวกฤตวรรณ รู้จติร สวสัดิกำรฯ
5 นำงสำวนิตยำ สุทธมิูล ครูเทคโนโลยผ้ีำฯ 25 นำงสำววนันิสำ สมปอง กิจกรรม
6 นำงสำวกัญจนพร คงวนั ครูกำรโรงแรม 26 นำยปรำชญำ สำยศร แนะแนวฯ
7 นำงสำวกันตยำ เลิศอรุณรัตน์ ครูวทิยำศำสตร์ 27 นำงสำวศันสนีย์ แซวประโคน แนะแนวฯ
8 นำงสำวผดุงรัตน์ มีสังเกตุ ครูเทคโนโลยผ้ีำฯ 28 นำงสำวอริญำ เสพสุข วดัผลฯ

29 นำงสำวปริณดำ บุญสอน หลักสูตรฯ
30 นำงสำวนิษำ หำญนึก ทวภิำคี
31 นำงสำวปิยะนุช เทพร ำพึง วทิยบริกำรฯ

คนงาน 32 นำงสำวชนิตำ แสงประเสริฐ หลักสูตรฯ
1 นำยชัยวฒัน์ ทองแดง นักกำรภำรโรง 33 นำยเด้ียน อธคุิณวงศ์ ช่ำงเชี่ยวชำญ
2 นำยสุรพล อยูปู่น นักกำรภำรโรง 34 นำยพีระศิลป์ มั่นใจลักษณ์ งำนอำคำรฯ
3 นำยประกร คลำยทุกข์ นักกำรภำรโรง 35 นำงศุภนิดำ นพคุณ ผู้เชียวชำญงำนพัสดุ
4 นำยสำยรุ้ง ขำวดี นักกำรภำรโรง
5 นำยบัญชำ พอกเพิม่ดี คนงำน 1 นำงกำรุณี วบิูลชัย สอนภำษำวทิยำศำสตร์
6 นำยทรงศักด์ิ หวงัสุดดี พนง.ขับรถยนต์ 2 นำงสำวสินีนำถ สัตยำรักษ์
7 นำงสำวชนิษฐำ วนันิยม แม่บ้ำน 3 นำยโกศล ธนูธรรมทัศน์
8 นำยแสงจนัทร์ กิ่งก้ำนนำค พนง.ขับรถยนต์
9 นำงฉววีรรณ คลำยทุกข์ คนงำน สรปุ
10 นำงส ำเรียง คงทน คนงำน ผู้บริหำร   5  คน ครูต่ำงชำติ   8  คน
11 นำยกัญญำ ตุลำจนัทร์ คนงำน ข้ำรำชกำรครู  59 คน ลูกจำ้งประจ ำ   4  คน
12 นำยประทีป จฑุำจนัทร์ คนงำน ข้ำรำชกำรพลเรือน    1 คน ครูพิเศษสอน   8  คน
13 นำยคธำวฒิุ ขำวเครือ พนง.ขับรถยนต์ พนักงำนรำชกำร(ครู)    9 คน เจำ้หน้ำที่ 35 คน
14 นำยไพทูรย์ จนัทร์ภิรมย์ ยำม พนักงำนรำชกำร(จนท.)    3 คน คนงำน 17  คน
15 นำงทองล้วน โนนยำง แม่บ้ำน ช่วยรำชกำร    1 คน ครูผู้ทรงคุณค่ำ   3  คน
16 นำงนิตยำ เห็นศิลป์ แม่บ้ำน รวม  153   คน
17 นำยธวชั พูลเสริม ยำม ข้อมูล ณ วนัที่ 19  มิถุนำยน  2561

สอนวชิำพำณิชยกรรม
สอนวชิำสังคมศึกษำ

ครผูู้ทรงคุณค่า จ านวน 3 คน

พนักงานราชการ เจ้าหน้าทีธ่รุการ






