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ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ(ครู)

พนักงานราชการเจ้าหน้าท่ี

ครูต่างชาติ

ลูกจ้างประจ า

ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

คนงาน

ครูผู้ทรงคุณค่า



รหัส ต ำแหน่ง ลำยเซ็น รหัส ต ำแหน่ง ลำยเซ็น
01 ว่ำที่ร้อยโท บุญชบุ หล่ังทรัพย์ ผอ. แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์
02 นำงสำวยณิลรัศมี ตระกลูพันธนันท์ รองผอ. 33 นำงพรจันทร์ เทพร ำพงึ คศ.3
03 นำงสำวสำยสิริ สำยยศ รองผอ. 34
04 นำงสำวไพจันทร์ ปำกดีสี รองผอ. 35 นำงจันทร์เพญ็ โลบุญ คศ.2
05 นำยมำนิต แต้มแกว้ รองผอ. 36 นำงปนัดดำ อนิทรศรี คศ.2

แผนกวชิาการบัญชี 37 นางชนิินธร  เกดิสันเทียะ คศ.2
01 นำงสุกญัญำ ธรรมรส คศ.3 38 นำงสำวกำญจนภำ มำนิตย์ คศ.2
02 นำงศิริพร พงศธรวิวัฒน์ คศ.3 39 นำงนภำพร เหล่ำพชิติ คศ.3
03 นำงสำวอำรีย์ พนิิตธรรมนำถ คศ.2 40 นำงบุหงำ โสวภำค คศ.3
04 นำงสมฤทัย สันติวรวัฒน์ โรบินสัน คศ.2 41 นำยเจษฎำ นำรี คศ.1
05 นำงรัชนี อศัวจุฬำมณี คศ.3 42 นางสาวสุภาพร สอโส คศ.1
06 นำงสำวขณีดำ จวงพนัธ์ คศ.3 43 นำงสำวธิดำ พอ่ค้ำ คศ.1
07 นำงสำวนลินี ดมหอม คศ.3 44 นำงสุภำวดี สิงหลสำย คศ.2
08 นำงนภำพร วงค์นำค คศ.3 45 นำงสำววิจิตรำ โทแกว้ คศ.1
09 นำงเนติมำ เหล่ียมดี คศ.2 46 นำงสำวกนัยำรัตน์ พรมพลิำ ครูผู้ชว่ย
10 นำงสำวธนำพร บุญเปล่ง คศ.2 แผนกวชิาคหกรรมศาสตร์
11 นำงธนภร บูรณ์เจริญ คศ.2 47 นำงมยุรี ศรีจันทร์เวียง คศ.2
12 นำงสำวกฤตนภำ อำรมย์ดี คศ.2 48 นำงณิชำดำ จันทร์กล่ิน คศ.2

แผนกวชิาการตลาด แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ
12 นำงศิรำภรณ์ เวียนไธสง คศ.2 49 นำงโชติกำ ดำทอง คศ.2
13 ดร.รุ่งทิวำ สลำกนั คศ.3 50 นำงชมนำด รัฐสมุทร คศ.2
14 นำงขนิษฐำ นิง่น้อย คศ.3 51 นำงสำวจุติพร กลำงกลัยำ คศ.1
15 นำงชืน่นภำ  ชติุพงษ์ ครูผู้ชว่ย แผนกวชิาเทคโนโลยผ้ีาและเครือ่งแต่งกาย

แผนกวชิาการจดัการส านักงาน/การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 52 นำงสำวจินตนำ ผำบสิมมำ คศ.1
16 นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธ ำรงเกยีรต์ิ คศ.1 53 นำงสำวสุวลี บุญญำมณี คศ.1
17 นำงนิทรำ สร้อยนำก คศ.3 แผนกวชิาการโรงแรมและการบรกิาร
18 นำยสมเกียรติ เฉลยอำจ ครูผู้ช่วย 54 นำยพรพชิติ โพธิวัฒน์ คศ.1
19 นำงสำวอัตติพร  ศรีพันธ์ ครูผู้ช่วย แผนกวชิาการจดัการธุรกิจทอ่งเทีย่ว

แผนกวชิาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 55 นำยฤทธิไกร บูรณ์เจริญ คศ.1
20 นำยณัฐพงษ์ ปรีชำนนทกลุ คศ.1 56 นำงสำวเขมจิรำ จันทร์ละออ ครูผู้ชว่ย
21 นำยวชริะ ศรสุรินทร์ คศ.3 ข้าราชการพลเรอืน
22 นำงสำวภัทรภร ละม้ำยวรรณ คศ.2 1 นำงชนม์สิตำ อดุมวีรพฒัน์ จพง.ธุรกำร
23 นำงลัคนำ จันทร์ศิริ คศ.2
24 นำยสัมฤทธ์ิ ดอนหมัน่ คศ.3 1 Miss Marilou Putong Ranay สอนภำษำองักฤษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Mr. Harris Mohammad Noh สอนภำษำองักฤษ
25 นำยพรพทิักษ์ ศรีแกว้ คศ.3 3 Mrs. Josephine Thepsena สอนภำษำองักฤษ
26 นำยนพอนันต์ นรโคตร คศ.2 4 Mr. Joveniel Castillano Agravante สอนภำษำองักฤษ
27 นำงสุรำงคนำ ถอืคุณ คศ.3 5 Mr. Takeshi Masuoka สอนภำษำญี่ปุน่
28 นำงอรุณี นำคสังข์ คศ.3 6 Mr. Masaki Tokuyasu สอนภำษำญี่ปุน่

แผนกวชิาคอมพิวเตอรก์ราฟิก 7 Mr. Kotaro Masumitsu สอนภำษำญี่ปุน่
29 นำงสำวกรกนก แกว้เกดิ คศ.1 8 สอนภำษำจีน
30 นำยไพรัตน์ โททอง คศ.1 9 สอนภำษำจีน
31 นำงสำวกฤตชมำพร ถงึทะเล คศ.1 10 สอนภำษำเกำหลี
32 นำยวัชรกติิ แสงสุวรรณ ครูผู้ชว่ย

 รายช่ือบุคลากร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิทร ์ปีการศึกษา 2564

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

ชือ่ - สกลุ ชือ่ - สกลุ

ครตู่างชาติ  จ านวน 7 คน



รหัส ต ำแหน่ง ลำยเซ็น รหัส ต ำแหน่ง ลำยเซ็น

 รายช่ือบุคลากร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิทร ์ปีการศึกษา 2564

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

ชือ่ - สกลุ ชือ่ - สกลุ
พนักงานราชการ เจา้หน้าที่ธุรการ

1 นำงรุ่งทิพย์ จีนะกำญจน์ ครูวิทยำศำสตร์ 1 นำงสำวกฤตวรรณ รู้จิตร บริหำรงำนทั่วไป
2 นำงสำวขวัญศมน รัฐสมุทร ครูกำรบญัชี 2 นำงสำวเจนจิรำ พงษ์สุระ บคุลำกร
3 นำยชวภณ กนกบญุพทิักษ์ ครูคอมพวิเตอร์ 3 นำงสำวเพญ็วรรณ ทองแดง กำรเงิน
4 นำงนิกษ์นิภำ นิยมทอง ครูคอมฯกรำฟกิ 4 นำงสำวจิรำภรณ์ สมเปน็ชำย กำรเงิน
5 นำงสำวดวงใจ นำชัยทอง ครูอำหำรฯ 5 นำงสำวชลธิชำ คงมี บญัชี
6 นำยศุภกจิ ศรีวิชำ ครูท่องเที่ยว 6 นำยจักรกฤษ จันทมล พสัดุ
7 นำงสำววันเพญ็ พร้ิงเพรำะ ครูกำรตลำด 7 นำงสำวสลักจิต บญุคล้อย พสัดุ
8 นำงสำวธันยำภรณ์ ไชยสอน ครูกำรโรงแรม 8 นำยสรรเสริญ เทียบทอง อำคำรสถำนที่
9 นำงสำววนิดำ คงชูดี ครูกำรจัดกำรฯ 9 นำงสำวสุวรรณี เงำงำม ทะเบยีน
10 นำงสำวนิตยำ สุทธิมูล ครูเทคโนโลยีผ้ำฯ 10 นำงสำวธัญสุตำ จ ำปำโพธ์ิ ทะเบยีน
11 นำงสำวชุลีกร เครือเพชร พนง.กำรเงินและบญัชี 11 นำยปณิธำน ทองสุก ประชำสัมพนัธ์
12 นำงรัตน์ติกำล เข็มทอง พนง.พสัดุ 12 นำยสัมฤทธ์ิ สมเพชร งำนศูนย์ข้อมูล
13 นำงวัลวดี คมคำย พนง.กำรเงินและบญัชี 13 นำงสำวมิ่งขวัญ พวงมำลำ งำนควำมร่วมมือ

ลูกจา้งประจ า 14 นำงสำวขวัญชนก สุขสงวน ประกนัคุณภำพฯ
1 นำยสมพงษ์ พอกเพิม่ดี ช่ำงไม้ 4 15 นำงสำววิลำวัณย์ งำมแพง งำนแผนฯ
2 นำยโกวิท คลำยทุกข์ พนง.ขับรถยนต์ 16 นำงสำวสุฑำมำศ ศิริส ำรำญ ส่งเสริมผลิตผลฯ

ครูพิเศษสอน 17 นำงสำวอรพนิท์ สมำนนิตย์ ส่งเสริมผลิตผลฯ
1 นำงสำวอมรำวดี ขำวงำม ครูกำรจัดกำรฯ 18 นำงสัจจรัตน์ หงษ์สูง ส่งเสริมผลิตผลฯ
2 นำงสำวกญัจนพร คงวัน ครูกำรโรงแรม 19 นำงผ่องศรี เนียมหอม ส่งเสริมผลิตผลฯ
3 นำงสำวนันท์นภัส รัฐสมุทร ครูท่องเที่ยว 20 นำงสำวจุฑำมำส แกว้สุข ครูที่ปรึกษำ/ตรวจสอบ
4 นำงสำวรุ่งนภำ คิดกล้ำ ครูกำรจัดกำรฯ 21 นำงสำวนิรัชดำ สุดจ ำนงค์ โครงกำรพเิศษฯ
5 นำงสำวนิษำ หำญนึก ครูกำรจัดกำรฯ 22 นำงสำวสุวรรณำ เปรียบย่ิง ปกครอง
6 นำงสำวนัฏฐินี อปุภัมถ์ ครูกำรตลำด 23 นำงชนิตำ แสงประเสริฐ สวัสดิกำรฯ
7 นำงสำวมลลรินทร์ ศิริวิพฒันชัย ครูคณิตศำสตร์ 24 นำงสำววันนิสำ สมปอง กจิกรรม
8 นำงสำวรุ่งกำนดำ มังครัตน์ ครูกำรบญัชี 25 นำงสำวผกำมำศ ไม้ออ่นดี กจิกรรม
9 นำยอสิระภำพ วิชัย ครูโปรแกรมเมอร์ฯ 26 นำงสำวถำวรำภรณ์ จำระณะ แนะแนวฯ
10 นำงสำวฐิติรัตน์ เจริญสวัสด์ิ ครูภำษำจีน 27 นางสาวนฤมล สีระวร แนะแนวฯ
11 นำงสำวนวลจันทร์ มุมทอง ครูวิทยำศำสตร์ 28 นำงสำวอริญำ เสพสุข วัดผลฯ
12 นำยวีระพงษ์ ปำกโพ ครูคหกรรมฯ 29 นำงสำวสุชัญญำ อยู่ยืน ทวิภำคี
13 นำยบญัชำ หอ่ทอง ครูอำหำรฯ 30 นำงสำวศริญำ มีทอง หลักสูตรฯ

คนงาน 31 นำงสำวดวงใจ ขอจงดี หลักสูตรฯ
1 นำยชัยวัฒน์ ทองแดง นักกำรภำรโรง 32 นำงชำทิยำ อนันกะสะ หลักสูตรปริญญำตรี
2 นำยสุรพล อยู่ปนู นักกำรภำรโรง 33 นำงสำวเจนจิรำ ธรรมครบรีุ วิทยบริกำรฯ
3 นำยประกร คลำยทุกข์ นักกำรภำรโรง 34 นำยเด้ียน อธิคุณวงศ์ ช่ำงเชี่ยวชำญ
4 นำยสำยรุ้ง ขำวดี นักกำรภำรโรง 35 นำงศุภนิดำ นพคุณ ผู้เชียวชำญงำนพสัดุ
5 นำยบญัชำ พอกเพิม่ดี คนงำน 36 นางสาวรามาวดี          งามงอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน
6 นำยกญัญำ ตุลำจันทร์ คนงำน ครูผู้ทรงคุณค่า 
7 นำยประทีป จุฑำจันทร์ คนงำน 1 นำงกำรุณี วิบลูชัย สอนวิทยำศำสตร์
8 นำงส ำเรียง คงทน แม่บำ้น 2 นำยโกศล ธนูธรรมทัศน์ สอนสังคมศึกษำ
9 นำงฉวีวรรณ คลำยทุกข์ แม่บำ้น 3 นำยวินิจ ต้ันจัด สอนพลศึกษำ
10 นำงสำวชนิษฐำ วันนิยม แม่บำ้น สรุป
11 นำงสำวสุวิมล จุฑำจันทร์ แม่บำ้น ผู้บริหำร    5    คน ครูต่ำงชำติ   7 คน
12 นำงสำวอรอนงค์ ชัยฤกษ์ แม่บำ้น ข้ำรำชกำรครู    56 คน ลูกจ้ำงประจ ำ   2  คน
13 นำยแสงจันทร์ กิง่กำ้นนำค พนง.ขับรถยนต์ ข้ำรำชกำรพลเรือน    1   คน ครูพเิศษสอน  13 คน
14 นำยคธำวุฒิ ขำวเครือ พนง.ขับรถยนต์ พนักงำนรำชกำร(ครู)    10  คน เจ้ำหน้ำที่  36คน
15 นำยธวัช พลูเสริม ยำม พนักงำนรำชกำร(จนท.)    3   คน คนงำน  17คน
16 นำยบญุยงค์ คงทน ยำม ครูผู้ทรงคุณค่ำ   3  คน
17 นำยสุภชัย ออ่นอำจ นักกำรภำรโรง

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รวม  153 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564





                                                                                                                                                                                                                                                                                         


