
     
 

คาํสั�งวทิยาลยัเทคนิคชยันาท 

ที�    647 / 2553 
 

เรื�อง      มอบหมายหนา้ที�และความรับผดิชอบ ประจาํภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2553 

                                                                 --------------------------- 
 

 เพื�อให้การจดัการศึกษาอบรมและการบริหารราชการของวิทยาลยัฯ ดาํเนินไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  บงัเกิดผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  วิทยาลยัฯ จึงมอบหมาย
หนา้ที�และความรับผดิชอบใหค้รูอาจารย ์ถือปฏิบติั โดยยกเลิกคาํสั�งอื�นใดที�ขดักบัคาํสั�งนี;  ดงัต่อไปนี;  
 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                             นายธีระ  แพ่งประสิทธิ�  ตําแหน่ง   รองผู้อาํนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   ทาํหน้าที   
รองผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  รับผดิชอบในการควบคุมดูแลงานบริหารงานทั�วไป  งานบุคลากร  
งานการเงิน งานการบญัชี งานพสัดุ งานอาคารสถานที� งานทะเบียน งานประชาสัมพนัธ์  และปฏิบติัหนา้ที� 
อื�นตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
          1.  นางบังอร                    วรรณทอง          ครู อนัดับ คศ. 2      ทาํหน้าที หัวหน้างานบริหารงานทั วไป 
               1.1  นางวราภรณ์        ชูควร                  เจา้พนกังานธุรการ  ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานบริหารงานทั�วไป 
                                                                                                             (งานสารบรรณ) 
               1.2   นายวชิา              บุญปั; น                ครู อนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานบริหารงานทั�วไป 
                                                                                                              (งานเอกสารการพิมพ)์ 
                1.3  นางสาวสดศรี     เปียทอง              ครู อนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานบริหารงานทั�วไป 
                                                                                                               (งานเอกสารการพิมพ)์ 
            2.  นางนงคราญ            ฉัตรธัญญกจิ       ครูอนัดับ คศ. 3        ทาํหน้าที หัวหน้างานบุคลากร 
                2.1  นางสาวนิตยา     เมฆศรีพงษ ์        ครูอนัดบั คศ. 2         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานบุคลากร 
   2.2  นายธนวสั          ทรัพยเ์มฆ          พนกังานราชการ     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานบุคลากร  
            3.  นางกรรณกิาร์           ธรรมชัย             ครูอนัดับ คศ. 2        ทาํหน้าที หัวหน้างานการเงิน  
                3.1  นางสุนนัท ์          คลา้ยแกว้          ครูอนัดบั คศ. 2         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานการเงิน 
                3.2  นายทววีฒัน์        ธรรมชยั             ครูอนัดบั คศ. 2         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานการเงิน 
                3.3  น.ส.บงัเอิน         หน่ายทุกข ์         ครูอนัดบั คศ. 2         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานการเงิน 
  
                                                                                                                        /4. นางวนิดา  ศรีภักดี.... 
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4. นางวนิดา                   ศรีภักดี             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ทาํหน้าที หัวหน้างานการบัญชี 
5. นายกติิศักดิ�               โพธิ�กระจ่าง      ครูอนัดับ คศ. 2            ทาํหน้าที หัวหน้างานพสัดุ       
6. นายเจริญศักดิ�           ประดับพงศ์      ครูอนัดับ คศ. 2            ทาํหน้าที หัวหน้างานอาคารสถานที     

6.1  นางสายฝน         ทองอ่อน          ครูอนัดบั คศ. 2            ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานอาคารสถานที�   
       6.2  นายธญัวฒัน์       ทองสุก             ครูอนัดบั คศ. 2            ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานอาคารสถานที�    
7.   นางปิยนันท์                คําชื น               ครูอนัดับ คศ. 2           ทาํหน้าที หัวหน้างานทะเบียน 
        7.1  นายวชัรินทร์      พุ่มพฤกษ ์        ครูอนัดบั คศ. 2           ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานทะเบียน 
        7.2   นางสิริวรรณ     วินยัพานิช        ครูอนัดบั คศ. 2           ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานทะเบียน 

            8.  นายสมโภชน์                ตามสายลม      ครูอนัดับ คศ. 2          ทาํหน้าที หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 
                    8.1  นางณฐัสิมา        ตามสายลม       ครูอนัดบั คศ. 2         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประชาสัมพนัธ์ 
                    8.2  นายอนุรักษ ์       บุญประสิทธิF      ครูจา้งสอน               ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประชาสัมพนัธ์ 
                    8.3  นายปรัชญา        โพธี                  ครูจา้งสอน               ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประชาสัมพนัธ์ 
                    8.4 วา่ที� ร.ต.อาทร      บุญประเสริฐ   ครูจา้งสอน               ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประชาสัมพนัธ์ 
                    8.5  นายสรณฐั           พรมมา             ครูจา้งสอน               ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประชาสัมพนัธ์ 
 

                                    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                    นายปรีชา     การัก    ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   ทําหน้าที             
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ  งานความร่วมมือ งานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์  งานส่งเสริมผลิตผล  
การคา้และประกอบธุรกิจ  และปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
             1.  นางสาวมุจลนิทร์  บินชัย   ครูอนัดับ คศ. 3    ทาํหน้าที หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ 
                  1.1 นางสาวสุวรรณี  งามนิล           ครูอนัดบั คศ. 2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�วางแผนและงบประมาณ 
            2. นายประเสริฐศักดิ� ศิริภาพ  ครูอนัดับ คศ.2 ทาํหน้าที หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       2.1 นายสมโภชน์        ตามสายลม         ครูอนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
                   2.2  นางสาวประยงค ์ ไมห้อม                ครูอนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
                   2.3  นายบุญมี              จนัทร์มาก           ครูอนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
              3.  นางสาวธนพร             ชินพงษ์              ครูอนัดับ คศ.2  ทาํหน้าที หัวหน้างานความร่วมมือ 
                    3.1  นายศรัณยภ์ทัร     บุญญา                ครูอนัดบั คศ.2  ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานความร่วมมือ 
                    3.2 นางประนอม         เชื;ออภยั             ครูจา้งสอน         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานความร่วมมือ 
              4.  นางฤชว ี      ฉัตรวริิยาวงศ์                     ครูอันดับ คศ. 2  ทาํหน้าที หัวหน้างานวจัิย พฒันานวตักรรม 
                                                                                                               และสิ งประดิษฐ์ 
                      /4.1  นางสาวธนาพร..... 
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                  4.1  นางสาวธนาพร        มนสัมญัชุตภา    ครูจา้งสอน       ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวจิยั พฒันาวตักรรม 
                                                                                                              และสิ�งประดิษฐ ์
                 4.2  นางสาวกาลญัGุตา    บุราโส                ครูจา้งสอน      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวจิยั พฒันานวตักรรม 
                                                                                                              และสิ�งประดิษฐ ์
                 4.3  นางสาวกมลวนัทน์   สีแตง                  ครูจา้งสอน      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวจิยั พฒันานวตักรรม 
                                                                                                              และสิ�งประดิษฐ ์
          5.  นางมาล ี          เดชปรอท                          ครูอนัดับ คศ. 2  ทาํหน้าที หัวหน้างานประกนัคุณภาพและ  
                                                                                                               มาตรฐานการศึกษา 
                 5.1  นายพรณติัชยั            มุขดี                  ครูอนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประกนัคุณภาพและ  
                                                                                                               มาตรฐานการศึกษา 
                 5.2  นางกรรณิกา             สงภกัดี              ครูอนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประกนัคุณภาพและ  
                                                                                                              มาตรฐานการศึกษา 
                 5.3  นางสาวปัทมา    อ่อนนอ้ม          ครูจา้งสอน         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานประกนัคุณภาพและ  
                                                                                                              มาตรฐานการศึกษา 
           6.  นายวทิยา      คล้ายนิล                             ครูอนัดับ คศ. 2  ทาํหน้าที หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
                                                                                                               การค้าและประกอบธุรกจิ 
                   6.1   นางปรารถนา        บุง้ทิม                ครูอนัดบั คศ. 2  ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานส่งเสริมผลิตผล 
                                                                                                              การคา้และประกอบธุรกิจ 
                   6.2   นางศิลาพนัธ์         ไชยกาล             ครูอนัดบั คศ. 2  ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานส่งเสริมผลิตผล 
                                                                                                              การคา้และประกอบธุรกิจ 
                   6.3   นางสาวสุพีร์          สุริยะ                 ครูจา้งสอน        ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานส่งเสริมผลิตผล 
                                                                                                              การคา้และประกอบธุรกิจ 
 

                           ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน  นักศึกษา 
                           นายบวร          ขจรศิลป์       ตําแหน่ง  รองผู้อาํนวยการวทิยาลยัเทคนิคชัยนาท   ทาํหน้าที  
รองผู้อาํนวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน  นักศึกษา  รับผดิชอบในการควบคุมดูแล   งานกิจกรรมนกัเรียน 
นกัศึกษา  งานครูที�ปรึกษา  งานปกครอง  งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน งานสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษา 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
            1.  นายสัมฤทธิ�       ขวญัชัย                  ครูอันดับ คศ. 3    ทาํหน้าที หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 
                   1.1  นางนงเยาว ์  เอี�ยมกลั�น           ครูอนัดบั คศ. 2     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
                   1.2  นายสาํฤทธิF    สุทธิวาจา           ครูอนัดบั คศ. 3     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
                   1.3  นายธรรมนูญ บุญปราการ       ครูอนัดบั คศ. 2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
                   1.4  นายปริญญา    ชยัพนัธ์ุ            ครูจา้งสอน          ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
                  /1.5  นางสาวเกษร..... 
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                  1.5  นางสาวเกษร   ทาเอื;อ            ครูจา้งสอน         ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
                  1.6 วา่ที� ร.ต. วชัระ  แป้นขอม      ครูจา้งสอน           ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
            2.  นางบังอร      ฉัตรชัยวฒันา           ครูอนัดับ คศ. 3    ทาํหน้าที หัวหน้างานครูที ปรึกษา 
                 2.1  นายวรรณเกียรติ   รุ่งกลิ�น       ครูจา้งสอน            ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานครูที�ปรึกษา 
                 2.2  นายไพโรจน์       บณัฑิต        ครูจา้งสอน           ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานครูที�ปรึกษา 
 2.3  นางสุพรรษา        คะใจ          ครูจา้งสอน ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานครูที�ปรึกษา 
            3.  นายพรชัย      ฉัตรชัยวฒันา          ครูอนัดับ คศ. 3       ทาํหน้าที หัวหน้างานปกครอง 
                  3.1  นายสุทศัน์      ศุภนคร          ครูอนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
                  3.2  นายจกัรินทร์   คงสิบ     ครูอนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
                  3.3  นายสุภาษณ์     การภกัดี        ครูอนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
                  3.4  นายสุพฒัน์      เจียนรุ่งแสง   ครูอนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
                  3.5  นายนิธิศ         ทิพนี              ครูอนัดบั คศ. 3      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง  
                  3.6  นายสุทิน        กลิ�นเอี�ยม       ครูอนัดบั คศ. 3      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
                  3.7  นายบุญส่ง      ผกูโพ             ครูอนัดบั คศ. 2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
                  3.8  นางสุภาพร     ตั;งประเสริฐ    ครูอนัดบั คศ. 2     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง  
                  3.9  วา่ที� ร.ต. สุวฒั   ภูเภา             ครูอนัดบั คศ. 1        ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานปกครอง 
             4.  นางสมคิด      ศิริพยคัฆ์           ครูอนัดับ คศ. 2     ทาํหน้าที หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
                                                                                                        และการจัดหางาน 
                    4.1  นางฐานิตา    สุวรรณกฏู   ครูอนัดบั คศ. 2     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานแนะแนวอาชีพ 
                                                                                                        และการจดัหางาน 
                    4.2   นางเพียงแข   สุขพร้อม      ครูอนัดบั คศ. 2     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานแนะแนวอาชีพ 
                                                                                                       และการจดัหางาน 
             5. นางสาวพนิตนาฏ     อคัรมณ ี        ครูอนัดับ คศ. 3    ทาํหน้าที หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
      5.1 นางสมใจ        อยูส่นิท ครู อนัดบั คศ. 2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา 
      5.2 นางสาวปาริชาติ  เอี�ยมงาม ครูจา้งสอน            ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา 
             6. นางชไมพร     ประดับพงศ์           ครูอนัดับ คศ. 2      ทาํหน้าที หัวหน้างานโครงการพเิศษ 
                                                                                                       และบริการชุมชน 
                   6.1นางปทุมวรรณ  จิJวสกุล       ครูอนัดบั คศ. 1      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานโครงการพิเศษ 
                                                                                                      และบริการชุมชน 
                   6.2  นายสุวทิย ์       เชื;ออภยั        ครูจา้งสอน            ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานโครงการพิเศษ 
                                                                                                      และบริการชุมชน 
 
                                                                                                                                             / ฝ่ายวชิาการ....    
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                   ฝ่ายวชิาการ    
                   นายวัยวุฒิ      ธรรมกุล       ตําแหน่ง      รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ทําหน้าที รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์  แผนกวิชาชีพตามสาขา                 
ที�เปิดสอน  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน  การสอน  งานวดัผลประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด       
งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  งานสื�อการเรียนการสอน  และปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

1.  นายจิรนันท์        สายตระกูล          ครู  อนัดับ คศ.2        ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 
2.  นายสุพฒัน์            เจียนรุ่งแสง        ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาช่างก่อสร้าง 
3.  นายจักรินทร์          คงสิบ                 ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงาน 
4.  นายวชัิย                 ศรีเกตุ                 ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาช่างเชื อมโลหะ 
5.  นายสุระพงษ์         แสนบุญรัตน์       ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาช่างยนต์ 
6.  นายสาโรจน์          อนิทรอาํนวย       ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาช่างไฟฟ้า 
7.  นายสุทัศน์             ศุภนคร               ครู  อนัดับ คศ.2     ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 
8.  นายวรกร               เวชประสิทธิ�       ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
9.  นายประทปี           คล้ายแก้ว             ครู  อนัดับ คศ.3     ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิคพืEนฐาน 
10. นางสาวสุนทรี      เมฆธน                 ครู  อนัดับ คศ.2     ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาการบัญชี 
11. นางนวลละออ       กลิ นเอี ยม          ครู  อนัดับ คศ.2      ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
12. นางสาวปรานอม   เจริญวงษ์            ครู  อนัดับ คศ.2     ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาการขาย-การตลาด 
13. นางสุนีย์                สืบสําราญ           ครู  อนัดับ คศ.2     ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาการเลขานุการ 
14. นางนาถฤดี            เทยีนทาํนูล         ครู  อนัดับ คศ.2     ทาํหน้าที หัวหน้าแผนกวชิาคหกรรม 
15. นายสมคิด             ฉัตรธัญญกจิ       ครู  อนัดับ คศ.3     ทาํหน้าที หัวหน้างานพฒันาหลกัสูตร 
                                                                                               การเรียนการสอน 
     15.1  นางจนัทนา    พรหมโชติ          ครู  อนัดบั คศ.2     ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานพฒันาหลกัสูตร 
                                                                                               การเรียนการสอน 
     15.2   นายอดิศร      เปลี�ยนดิษฐ        ครู  อนัดบั คศ.1      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานพฒันาหลกัสูตร 
                                                                                                การเรียนการสอน 

         16.  นางสาวรจนา        หอมกระหลบ     ครู  อนัดับ คศ.2   ทาํหน้าที หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 
   16.1 นายมานพ         จนัทรา             ครู อนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวดัผลและประเมินผล 
    16.2 นายเสริมศกัดิF   สุวรรณาลยั       ครู อนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวดัผลและประเมินผล 
    16.3 นางสาววรารัตน์  ธูปชยั          ครูจา้งสอน          ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวดัผลและประเมินผล 

          17. นางณชิยา        รัศมี                      ครู  อนัดับ คศ.3  ทาํหน้าที หัวหน้างานวิทยบริการห้องสมุด 
                 17.1 นางจิตวรินทร์   บุปผาชาติ         ครู อนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวทิยบริการและห้องสมุด 

 

                                        /17.2  นางสาวอาภรณ์ .... 
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   17.2 นางสาวอาภรณ์  เปลี�ยนบาํรุง  ครู อนัดบั คศ.2   ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวทิยบริการและหอ้งสมุด 

   17.3 นางสาวนิตยา    อรรถโกมล    ครู อนัดบั คศ.2    ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวทิยบริการและหอ้งสมุด 
   17.4 นายธนูศกัดิF        อรุณไพร       ครู อนัดบั คศ.2       ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานวทิยบริการและหอ้งสมุด 

          18. นายสุราษฏร์        เดชปรอท         ครู  อนัดับ คศ.2    ทาํหน้าที หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
                18.1 นายปริญญา    บุง้ทิม              ครู อนัดบั คศ.3      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
                18.2 นางปราณีต    วรรณทอง        ครู อนัดบั คศ.1      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
   18.3 นายปิยบุตร     กิจธร               ครูจา้งสอน            ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
          19. นายวชัระ              นิเกศรี              ครู  อนัดับ คศ.2     ทาํหน้าที หัวหน้างานสื อการเรียนการสอน 
  19.1 นายจิรพงษ ์    ยงยิ�ง                ครู  อนัดบั คศ.2      ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานสื�อการเรียนการสอน 
              19.2 นายอนุกลู       เชื;อนอ้ย            ครูจา้งสอน               ทาํหนา้ที�เจา้หนา้ที�งานสื�อการเรียนการสอน 

 

          ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาช่างก่อสร้าง 
                    1. นายสุพฒัน์                        เจียนรุ่งแสง                      ครู  อนัดบั คศ.2      
                    2. นายวรวุฒิ                          ไวเกษตรกรณ์                  ครู  อนัดบั คศ.2      
                   3. นางสายฝน                         ทองอ่อน                          ครู  อนัดบั คศ.2      

      4. นายชฏัฒนกรณ์                  ปุจฉณียม์งคล                  ครู  อนัดบั คศ.2      
       5. นางประณีต                        วรรณทอง                        ครู  อนัดบั คศ.1      

      6. นายทวชิ                             พรมทา้ว                           ครูผูช่้วย        (ไปช่วยราชการ วท.แพร่) 
      7. นายปริญญา                       ชยัพนัธ์                             ครูจา้งสอน    

 

          ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาช่างไฟฟ้า 
1. นายสาโรจน์    อินอาํนวย  ครู อนัดบั คศ.2      
2. นายวทิยา   ชูชื�น   ครู อนัดบั คศ.2      
3. นายวทิยา   คลา้ยนิล   ครู  อนัดบั คศ.2      
4. นายเจริญศกัดิF    ประดบัพงศ ์  ครู อนัดบั คศ.2      
5. นายสุราษฏร์   เดชปรอท   ครู  อนัดบั คศ.2      
6. นายธน    สังขท์อง     ครู  อนัดบั คศ.2      
7. นายสุภาษณ์   การภกัดี  ครู  อนัดบั คศ.2      
8. นางศิลาพนัธ์   ไชยกาล      ครู  อนัดบั คศ.2      
9. นางปรารถนา   บุง้ทิม     ครู  อนัดบั คศ.2      
10. นายธรรมนูญ   บุญปราการ   ครู  อนัดบั คศ.2      
11. นายปริญญา   บุง้ทิม     ครู  อนัดบั คศ.3      

 
                       /12. นายชนิศ.... 
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12. นายชนิศ  ศรีเดช         ครู  อนัดบั คศ.2      
13. นายสมโภชน์   ตามสายลม   ครู  อนัดบั คศ.2      
14. นางสาวสุวรรณี   งามนิล   ครู  อนัดบั คศ.2      
15. นายธญัวฒัน์   ทองสุก                   ครู  อนัดบั คศ.2      
16. นางปทุมวรรณ   จิJวสกุล       ครู  อนัดบั คศ.1 

     

ครูสอนประจําแผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 
 1. นายสุทศัน์  ศุภนคร   ครู อนัดบั คศ.2 
 2. นายธนูศกัดิF   อรุณไพร  ครู อนัดบั คศ.2 
 3.  นายวชัระ  นิเกศรี   ครู อนัดบั คศ.2 
 4.  นายสมศกัดิF   เหมาะสมยั  ครู อนัดบั คศ.2 
 5.  นายประเสริฐศกัดิF  ศิริภาพ   ครู อนัดบั คศ.2 
 6.  นายจิรพงษ ์  ยงยิ�ง   ครู อนัดบั คศ.2  
 7.  นางณฐัสิมา  ตามสายลม  ครู อนัดบั คศ.2 
 8.  วา่ที�  ร.ต.อนุกุล เชื;ออภยั   ครูจา้งสอน 
 9.  นายอนุรักษ ์  บุญประสิทธิF   ครูจา้งสอน 
             10. นายสุภศกัดิF   วฒันใย   ครูจา้งสอน 
             11. นางสาววไิลวรรณ์ สังขแ์กว้  ครูจา้งสอน 
             12. นายกิตติศกัดิF   ดิษฐอ่์วม  ครูจา้งสอน 

 

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาช่างกลโรงงาน 
 1.  นายจกัรินทร์  คงสิบ   ครู อนัดบั คศ.2 
 2.  นายสาํฤทธิF   สุทธิวาจา  ครู อนัดบั คศ.3 
 3.  นายชูเภศ  พรรัมย ์   ครู อนัดบั คศ.3 
 4.  นายชาคริต  สุขสิงห์   ครู อนัดบั คศ.2 
 5.  นายอดิศร  เปลี�ยนดิษฐ  ครู อนัดบั คศ.1 
 6.  นายธนวสั  ทรัพยเ์มฆ  พนกังานราชการ 
 7.  นายขวญัชยั  โพธิF ขวญั  ครูจา้งสอน 
 8.  นางสุพรรษา  คะใจ   ครูจา้งสอน 
 9.  นายสุชิน  หนูแกว้   ครูจา้งสอน 

  10. นายชนญัดร  มีมุข   ครูจา้งสอน 
 
 

            /ครูผู้สอนประจํา…. 
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 ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาช่างเชื อมโลหะ 
 1.  นายวชิยั  ศรีเกตุ   ครู อนัดบั คศ. 2 
 2.  นายสัมฤทธิF   ขวญัชยั   ครู อนัดบั คศ. 3 
 3.  นายเกษม  ขาวอุบล  ครู อนัดบั คศ. 2 
 4.  นายพรชยั  ฉตัรชยัวฒันา  ครู อนัดบั คศ. 3 
 5.  นางบงัอร  ฉตัรชยัวฒันา  ครู อนัดบั คศ. 3 
 6.  นายมานพ  จนัทรา   ครู อนัดบั คศ. 2 
 7.  นายนริศ  โพธิF ศรี   ครู อนัดบั คศ. 2  (ไปช่วยราชการที�วท.ธญัญบุรี ) 
 8.  วา่ที� ร.ต.สุวฒั  ภูเภา   ครู อนัดบั คศ. 1  ( มาช่วยราชการจาก วท.ควนขนุน ) 
 9.  นายวรรณเกียรติ รุ่งกลิ�น   ครูจา้งสอน 
            10.  นายณฐัพงษ ์  การงาน   ครูจา้งสอน 

 

 ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาช่างยนต์ 
 1.  นายสุระพงษ ์ แสนบุญรัตน์  ครู อนัดบั คศ. 2 
 2.  นายนิธิศ  ทิพนี   ครู อนัดบั คศ. 3 
 3.  นายสัมฤทธิF   แดงกรัด   ครู อนัดบั คศ. 3 
 4.  นายกิติศกัดิF   โพธิF กระจ่าง  ครู อนัดบั คศ. 2 
 5.  นายวทิยา  อยูโ่สภา   ครู อนัดบั คศ. 2 
 6.  นายเสริมศกัดิF   สุวรรณาลยั  ครู อนัดบั คศ. 2 
 7.  นายศรัณยภ์ทัร บุญญา   ครู อนัดบั คศ. 1 
 8.  นายสุวทิย ์  เชื;ออภยั   ครูจา้งสอน 
 9.  นายสุเทพ  อินอุดม   ครูจา้งสอน 
            10. นายอเนกนฐั  เรือนไทย  ครูจา้งสอน 
            11. นายปรัชญา  โพธี   ครูจา้งสอน  
   12. นายปิยบุตร  กิจธร   ครูจา้งสอน 
   13. นายเฉลิมรัฐ  วแิหลม   ครูจา้งสอน 
  14.  นายไพโรจน์  บณัฑิตย ์  ครูจา้งสอน 

 

  ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาเทคนิคพืEนฐาน 
 1.  นายประทีป  คลา้ยแกว้  ครู อนัดบั คศ. 3 
 2.  นายสมพร  วฒัน์วนัทนา  ครู อนัดบั คศ. 3 
 3.  นายสุกิจ  พิมพน์ํ;าเยน็  ครู อนัดบั คศ. 2 
 
         /4. นายสุริยะ  อยูส่นิท....... 
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 4.  นายสุริยะ  อยูส่นิท   ครู อนัดบั คศ. 3 
 5.  วา่ที� ร.ต.วชัระ  ป้อมขอม  ครูจา้งสอน 
 6.  นายสุธร  อินอุดม   ครูจา้งสอน 

 

 ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 1.  นายวรกร  เวชประสิทธิF   ครู อนัดบั คศ. 2 
 2.  นายสุทิน  กลิ�นเอี�ยม  ครู อนัดบั คศ. 3 
 3.  นายสุราษฎร์  เดชปรอท  ครู อนัดบั คศ. 2 
 4.  นายเกษม  ขาวอุบล  ครู อนัดบั คศ. 2 
 5.  นายสัมฤทธิF   แดงกรัด   ครู อนัดบั คศ. 2 
 6.  นายอดิศร  เปลี�ยนดิษฐ์  ครู อนัดบั คศ.1 
 7.  นายบณัฑิต  พนัเดช   ครูจา้งสอน 

 

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาการบัญชี 
1.  นางสาวสุนทรี เมฆธน   ครู อนัดบั คศ. 2 
2.  นางนงคราญ  ฉตัรธญัญกิจ  ครู อนัดบั คศ. 3 
3.  นางสุนนัท ์  คลา้นแกว้  ครู อนัดบั คศ. 2 
4.  นางสาวพนิตนาฎ อคัรมณี   ครู อนัดบั คศ. 3 
5.  นางสาวนิตยา  เมฆศรีพงษ ์  ครู อนัดบั คศ. 2 
6.  นางสาวบงัเอิน หน่ายทุกข ์  เจา้พนกังานธุรการ 
 

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาการขาย - การตลาด 
 1.  นางสาวปรานอม เจริญวงษ ์       ครู อนัดบั คศ. 2                 
 2.  นายสมคิด  ฉตัรธญัญกิจ  ครู อนัดบั คศ. 3            

3. นางกรรณิการ์  ธรรมชยั   ครู อนัดบั คศ. 2               
 4.  นางสาวมทันา ฉตัรอนนัต ์  ครู อนัดบั คศ. 2               

5.  นางนงเยาว ์  เอี�ยมกลั�น   ครู อนัดบั คศ. 2               
 6.  นายบุญส่ง  ผกูโพ   ครู อนัดบั คศ. 2               

7.  นายพรณติัชยั    มุขดี   ครู อนัดบั คศ. 2               
8.  นางวนิดา  ศรีภกัดี   ครู อนัดบั คศ. 1 
 
 
 
 

/ครูผู้สอนประจํา..... 

 
 
 



 10 
 

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาการเลขานุการ 
1.  นางสุนีย ์  สืบสาํราญ  ครู อนัดบั คศ. 2       
2.  นางจิราพร  ศรีเกตุ   ครู อนัดบั คศ. 2       
3.  นางสาวธนพร ชินพงษ ์  ครู อนัดบั คศ. 2       
4.  นางเพียงแข  สุขพร้อม  ครู อนัดบั คศ. 2       
5.  นางบงัอร  วรรณทอง  ครู อนัดบั คศ. 2       
6.  นางวราภรณ์  ชูควร   เจา้พนกังานธุรการ 
     

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
1.  นางนวลลออ  กลิ�นเอี�ยม  ครู อนัดบั คศ. 2 
2.  นางสาวประยงค ์ ไมห้อม   ครู อนัดบั คศ. 2 
3.  นางสมคิด  ศิริพยคัฆ ์  ครู อนัดบั คศ. 2 
4.  นางมยรีุย ์  เขตตน์คร  ครู อนัดบั คศ. 2 
5.  วา่ที� ร.ต.อาทร บุญประเสริฐ  ครูจา้งสอน 
6.  นายบุญมี  จนัทร์มาก  ครูจา้งสอน 
7.  นางสาวสุพีร์  สุริยะ   ครูจา้งสอน 
8.  นายสรณฐั  พรมมา   ครูจา้งสอน 
9.  นายสมนึก  เหมบุตร  ครูจา้งสอน 
 

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาคหกรรม 
1.  นางนาถฤดี  เทียนทาํนูล  ครู อนัดบั คศ. 2 
2.  นางสาวสดศรี เปียทอง   ครู อนัดบั คศ. 2 
3.  นางสมใจ  อยูส่นิท   ครู อนัดบั คศ. 2 
4.  นางสุภาพร  ตั;งประเสริฐ  ครู อนัดบั คศ. 2 
5.  นางจิตวรินทร์ บุปผาชาติ  ครู อนัดบั คศ. 2 
6.  นางเสาวนีย ์  เอี�ยมสะอาด  ครู อนัดบั คศ. 2 

 

ครูผู้สอนประจําแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 
1.  นายจิรนนัท ์  สายตระกลู  ครู อนัดบั คศ. 2 
2.  นางกรรณิการ์ สงภกัดี   ครู อนัดบั คศ. 2 
3.  นางสิริวรรณ  วนิยัพานิช  ครู อนัดบั คศ. 2 
4.  นายวชัรินทร์  พุม่พฤกษ ์  ครู อนัดบั คศ. 2 
5.  นางฐานิตา  สุวรรณกฏู  ครู อนัดบั คศ. 3    
 
        /6.  นางชไมพร….. 
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6.  นางชไมพร  ประดบัพงศ ์  ครู อนัดบั คศ. 2   
7.  นางมาลี  เดชปรอท  ครู อนัดบั คศ. 2    
8.  นายวชิา  บุญปั; น   ครู อนัดบั คศ. 2    
9.  นายทววีฒัน์  ธรรมชยั   ครู อนัดบั คศ. 2  

            10.  นางณิชยา  รัศมี   ครู อนัดบั คศ. 3    
            11.  นางปิยนนัท ์  คาํชื�น   ครู อนัดบั คศ. 2  
 12.  นางสาวมุจลินทร์ บินชยั   ครูอนัดบั คศ. 3 
 13.  นางสาวอาภรณ์ เปลี�ยนบาํรุง  ครู อนัดบั คศ. 2  

14.  นางจนัทนา  พรหมโชติ   ครู อนัดบั คศ. 2  
 15.  นางสาวรจนา หอมกระหลบ  ครู อนัดบั คศ. 2  
 16.  นางสาวนิตยา อรรถโกมล           ครู อนัดบั คศ. 2 

17.  นางฤชว ี  ฉตัรวิริยวงศ ์          ครู อนัดบั คศ. 2 
 18.  นายธวชัชยั  ไชยตะมาตย ์          ครู อนัดบั คศ. 2  
 19.  นางประนอม เชื;ออภยั   ครูจา้งสอน 
 20.  นางสาววรารัตน์ ธูปชยั   ครูจา้งสอน 
 21.  นางสาวเกษร ทาเอื;อ   ครูจา้งสอน 
 22.  นางธนาพร  มนสัมญัชุตภา  ครูจา้งสอน 
 23.  นางสาวกาลญัGุตา บุราโส   ครูจา้งสอน 
 24.  นางสาวปาริชาติ เอี�ยมงาม  ครูจา้งสอน 
 25.  นางสาวปัทมา อ่อนนอ้ม  ครูจา้งสอน 
 26.  นางสาวกมลวทัน์ สีแตง   ครูจา้งสอน 
 

 ให้ไดรั้บการแต่งตั;งปฏิบติัหน้าที�และความรับผิดชอบ    ตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สําหรับผู้เปลี ยนแปลง
หน้าที  ในระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน   ขอให้ทําการรับ-ส่งมอบหมายและรายงายให้วิทยาลัยฯ  ทราบ
เพื อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ  ตลอดจนเกิดผลดีกบัทางราชการต่อไป 

 

        ทัEงนีE    ตัEงแต่วนัที    4   ตุลาคม    พ.ศ.  2553   เป็นต้นไป 

 

   สั�ง   ณ   วนัที�   20   กนัยายน   พ.ศ.  2553                    
 
      
                     (นายอคัรวงศ ์   บารมีธนเศรษฐ)์ 
     ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคชยันาท 


