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วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 
วุฒิย่อ 

วันเริ่มงาน 
ใบอนุญาต
ฯ 

อัตรา 

1 นางบัวแก้ว สุกใส หัวหน้างานวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

ค.บ. 
 

1 พ.ค. 2544 มี บรรจุ 

2 นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ อาจารย์สอน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 
 

4 พ.ค. 2549 มี บรรจุ 

3 นางสาวจุฑารัตน์ บูรณสมภพ อาจารย์สอน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

ค.บ. 
 

25 พ.ย. 2552 มี บรรจุ 

4 นางสาวพัชรี ฤทธิกลาง อาจารย์สอน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 
 

1 ก.พ. 2555 มี จ้าง 

5 นางสาวสมพร วิชนะโภชน์ อาจารย์สอน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 

ศษ.ม. 
บธ.บ. 
 

8 พ.ค. 2560 มี จ้าง 

6 นายนิรันดร ์ บัวบาน อาจารย์สอน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

วท.ม. 
บธ.บ. 

22 ต.ค. 2561 มี จ้าง 

 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วันเร่ิมงาน วันบรรจุ ตำแหน่ง 
วุฒิ
ครู 

ใบประกอบ
วิชาชีพครู 

1 นางสาวอุไรวรรณ  ตันประภัสร ์ DMS. 
(Management Science) 

12 พ.ค. 2517 15 ก.ค. 2530 ผู้รับใบอนุญาต 

 

มี มี 

2 นายไชยยศ  ตันประภสัร ์ ค.ม. 

(การบริหารศึกษา) 

15 พ.ค. 2522 15 พ.ค. 2522 กรรมการผู้จดัการ มี มี 

3 ดร.กิตติศักดิ์  ศรีชวนะ DMS.  
(Management Science) 

1 พ.ค. 2530 1 ก.ค. 2530 ผู้อำนวยการ 

สำนักอำนวยการ 
มี มี 

4 นางสาววรรณา  ตันประภสัร ์ คอ.ม. 

(การบริหารอาชีวะ 
และเทคนิคศึกษา) 

29 พ.ค. 2517 10 มิ.ย. 2536 ผู้อำนวยการ 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุร ี

มี มี 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 
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วิชาการบัญชี 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางสาวนิอร พรหมเสนา อาจารย์สอน
วิชาการบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

13 พ.ค. 2556 หนังสืออนุญาตฯ บรรจุ 

2 นางสาวปุณณภา ฉัตรเดชาพล อาจารย์สอน 
วิชาการบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

23 มิ.ย. 2557 หนังสืออนุญาตฯ จ้าง 

3 นางสาววิชชุตา สกุณาเรืองศรี อาจารย์สอน 
วิชาการบัญชี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 หนังสืออนุญาตฯ จ้าง 

4 นางสาวนภาพร วุฒิยา อาจารย์สอน
วิชาการบัญชี 

บัญชีบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บช.บ. 
 

9 พ.ค. 2559 หนังสืออนุญาตฯ จ้าง 

 
วิชาการตลาด 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางสุภรณ์ ช้างงาเนียม หัวหน้างาน 

คณะ
บริหารธรุกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

บธ.บ. 
 

11 ก.ค. 2537 มี บรรจุ 

2 นางสาวรพีพร วะลัยพันธ์ อาจารย์สอน
วิชาการตลาด 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาจีน) 

บธ.ม. 
 
ศศ.บ. 

19 เม.ย. 2549 มี บรรจุ 

3 นางสาวนุชรินทร์ ติมัน อาจารย์สอน
วิชาการตลาด 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. 
 

5 ส.ค. 2558 มี บรรจุ 

 
วิชาชีพพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางสาวสุมิตรา ทวีสุข อาจารยส์อน 

วิชาชีพพ้ืนฐาน 

การศกึษามหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การตลาด) 

กศ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

1 มิ.ย. 2555 มี บรรจุ 
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วิชาการท่องเท่ียว 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางสาววิลาวัลย์ สุนิพัฒน์ อาจารย์สอน
วิชาการท่องเท่ียว 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 

19 เม.ย. 2549 มี บรรจุ 

2 นางสาวอัอยใจ      แสงสุขวาว อาจารย์สอน
วิชาการท่องเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การท่องเท่ียว) 

ศศ.บ. 2 ม.ค. 2562 ไม่มี จ้าง 

 
 
 
 
 
 

วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายวิชาญ กฤษณะพันธ ์ อาจารย์สอน 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

วท.บ. 
 

1 พ.ค. 2537 มี บรรจุ 

2 นายพิพิธ อังติกุล อาจารย์สอน 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ศษ.ม. 
 
วท.บ. 
 

1 พ.ค. 2539 มี บรรจุ 

3 นายกมล ศรีวัฒนะ อาจารย์สอน 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
ช่างอุตสาหกรรม(ช่างโลหะ) 

ค.บ. 
 

6 พ.ค. 2540 มี บรรจุ 

4 นางสาวบุษยา พรหมโชติ อาจารย์สอน 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยอีุตสาหกรรมศึกษา) 

กศ.บ. 
 

2 มิ.ย. 2557 มี บรรจุ 

5 นายสมัชชา ปัญญาวชิรวงศ์ อาจารย์สอน 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.บ. 8 พ.ค. 2560 มี จ้าง 

6 นายวิทวัส นนกันทา อาจารย์สอน 
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. 3 ธ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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 วิชาช่างยนต์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายณัฐกานต์ เนตรเหมือนทิพย์ รองผูอ้ำนวยการ 
คณะช่างอุตสาหกรรม 

ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต  
(การบริหารอาชีวศกึษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยกีารผลิต) 

คอ.ม. 
 
วท.บ. 
 

 2 มิ.ย. 
2540 

มี บรรจุ 

2 นายเอกชัย แป้นดี อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีเครื่องกล) 

วท.บ. 
 

7 พ.ค. 2542 มี บรรจุ 

3  นายปรีชา จันทร์ใหม่ อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.ม. 
 
วศ.บ. 
 

15 พ.ค. 
2552 

มี บรรจุ 

4 นายกฤชสร วิเศษรจนา อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
(หลักสูตรและการสอน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(การจัดการอตุสาหกรรม) 

ศษ.ม. 
 
วท.บ. 
 
 

3 พ.ย. 2557 มี บรรจุ 

5 นายกมลวิช กระต่ายทอง อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การบริหารการศึกษา) 
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 

ศศ.ม. 
 
คอ.บ. 

18 พ.ค. 
2558 

มี บรรจุ 

6 นายอัครพล อาจสู้ศึก อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 

คอ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 มี จ้าง 

7 นายอำนาจ สนธิเพชร อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการอุตสาหกรรม) 

บธ.บ. 
 

20 พ.ค. 
2556 

ไม่มี จ้าง 

8 นายสำราญ เกิดแก้ว อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีเครื่องกล) 

วท.บ. 
 

24 เม.ย. 
2560 

มี จ้าง 

9 นายสมยศ ปรีประดิษฐ์ อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
การจัดการอุตสาหกรรม 

ศษ.ม. 
 
วท.บ. 

8 พ.ค. 2560 มี จ้าง 

10 นายศุภกร   เข็มทอง อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

(กลุ่มเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน) 

ทล.บ. 
 

2 พ.ย. 2558 ไม่มี จ้าง 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

11 นายพงศ์ภัค  มีอยู่สามเสน อาจารยส์อนวิชา
ช่างยนต์ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(การจัดการโลจิสติกส ์

และซัพพลายเชน) 

บธ.บ. 1 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

12 นางสาวสุวิสา อานโพธ์ิ จนท.ประจำสำนกังาน 
คณะช่างอุตสาหกรรม 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

1 ก.พ. 2560 ไม่มี จ้าง 

13 นายนราธิป จิตรนุ่ม จนท.สโตร์ช่างยนต ์ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

เครื่องกล (งานเทคนิคยาน
ยนต์) 

ปวส. 1 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

 
วิชาช่างไฟฟ้า 

  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายชยนันท์ ตันประภัสร ์ อาจารยส์อน 

วิชาช่างไฟฟ้า 

การศึกษามหาบณัฑติ 

(การบริหารการศึกษา) 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 

กศ.ม. 
 
อส.บ. 
 

3 พ.ย. 2551 หนังสืออนุญาตฯ บรรจุ 

2 นายพิชัยศิริ ศิลาแก้ว อาจารยส์อน 

วิชาช่างไฟฟ้า 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การบริหารการศึกษา) 
ครุศาสตรบณัฑติ 
(เทคโนโลยแีละนวตกรรมการศกึษา) 

ศษ.ม. 
 
ค.บ. 
 

2 พ.ค. 2537 มี บรรจุ 

3 นายคมสันต์ ภูกองไชย อาจารยส์อน 

วิชาช่างไฟฟ้า 

ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
คอ.บ. 
 

1 ต.ค. 2557 มี บรรจุ 

4 นายสุเมธ โห้ประเสริฐ อาจารยส์อน 

วิชาช่างไฟฟ้า 

การศึกษาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา) 

กศ.บ. 
 

5 ม.ค. 2558 มี บรรจุ 

5 นางสาวมยุรี ดรุณถนอม อาจารยส์อน 

วิชาช่างไฟฟ้า 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

คอ.บ. 19 มิ.ย. 
2560 

มี บรรจุ 

6 นายสิทธิ
นันท์ 

ตัน
ประเสริฐ 

อาจารยส์อน 

วิชาช่างไฟฟ้า 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 10 พ.ค. 
2561 

ไม่มี จ้าง 

7 นายนัทที ทองระอา เจ้าหน้าท่ีสโตร ์

แผนกช่างไฟฟ้า 
–อิเล็กทรอนิกส ์

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

ไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง) 
 

ปวส. 1 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 
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วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

วุฒิย่อ 
วันเริ่ม
งาน 

ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายสมภพ    อิสระมงคล
การ 

หัวหน้างาน 
คณะช่างอุตสาหกรรม 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

คอ.บ. 
 

2 ต.ค. 
2549 

มี บรรจุ 

2 นายสิริพงศ์ พวงพลอย อาจารยส์อน 

วิชาช่างเล็กทรอ
นิกส ์

การศึกษาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา) 

กศ.บ. 
 

 6 พ.ค. 
2558 

มี จ้าง 

  
 
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายดิษยพงศ์ หังสาจะระ อาจารย์สอนวชิา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต 

(คอมพิวเตอร์) 
คอ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 มี บรรจุ 

2 นายสงกรานต์ ปิ่นทอง อาจารย์สอนวชิา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศกึษา) 

ค.บ. 4 มิ.ย. 2561 มี จ้าง 

3 นายมณฑล พลศักดิ์ อาจารย์สอนวชิา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 24 ต.ค. 
2561 

มี จ้าง 

 
 
 
 
 

งานหมวดสามัญ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางเพลินพิศ เสมาคำ 
 

หัวหน้างานวชิาการ
คณะช่างอุตสาหกรรม 

การศึกษาบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

กศ.บ. 
 

1 พ.ค. 2538 มี บรรจุ 

2 นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ อาจารย์สอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) 

วท.บ. 
 

1 พ.ย. 2536 มี บรรจุ 

3 นางพรทิพย์ วัดทอง อาจารย์สอนวชิาสามัญ ครุศาสตรบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

ค.บ. 
 

1 พ.ค. 2538 มี บรรจุ 

4 นางสาวนิตยา พุ่มภักดี อาจารย์สอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ชีววิทยาประยุกต์ 
(จุลชีววิทยา) 

วท.บ. 
 

13 พ.ค. 2553 มี บรรจุ 

5 นางสาวศุทธินี แพทย์
สันเทียะ 

อาจารย์สอน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ฟิสิกส์ประยุกต์) 

วท.บ. 
 

18 ม.ค. 2559 หนังสือ
อนุญาตฯ 

จ้าง 

วิชาสามัญ 
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6 นายศราวุฒิ ศรีอุ่น อาจารย์สอน 
วิชาพลานามยั  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

ศษ.บ. 
 

16 ต.ค. 2560 มี จ้าง 

 
 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางสาวสุจิตรา    ตันประภัสร์ หัวหน้างาน
ภาษาต่างประเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บธ.บ. 
 

1 มิ.ย. 2550 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

2 นางวิลาวรรณ   เตร์ยาซิงห์ หัวหน้างาน 
หมวดวิชาสามัญ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาอังกฤษ) 
ครุศาสตรบณัฑติ 

(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา) 

ค.บ. 
 
ค.บ. 
 

9 พ.ค. 2550 มี บรรจุ 

3 นางสาวปรัชญา
ภรณ์ 

ตันประภัสร์ อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม) 

บธ.บ. 
 

1 ก.ย. 2557 หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

4 นางสาวกัญญา ปัญจพาณิชย์กุล อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 
 

14 พ.ค. 
2558 

หนังสือ
อนุญาตฯ 

บรรจุ 

5 นางสาวณัฐฐาพร กำพลศรี อาจารย์สอน 
วิชาภาษาญี่ปุ่น 

การศึกษาบัณฑิต 
(การสอนภาษาต่างประเทศ) 

กศ.บ. 
 

8 ธ.ค. 2558 มี บรรจุ 

6 นางสาวธนสนันทร์ เฟื่องฟู อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการ) 

ศศ.บ. 
 

10 พ.ค. 
2559 

ไม่มี จ้าง 

7 นางสาวณัฐกานต์ ศึกษา อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 1 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

8 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณปาล อาจารย์ประจำสำนักงาน
ผู้อำนวยการ 
(ภาษาต่างประเทศ) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

บธ.บ. 18 ม.ค. 
2560 

ไม่มี จ้าง 

9 นางสาวมะลิวัลย์            สมรักษ์ อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. 23 พ.ค. 
2560 

ไม่มี จ้าง 

10 นางสาวกชกร สมรรถเวช อาจารย์สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) 

ศศ.บ. 3 ก.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

11 นางสาวภัทรา สุริยานุสรณ์ อาจารย์แนะแนว
ภาษาต่างประเทศ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว) 

ศศ.บ. 1 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

12 Mr. Peter   Lee   Nield อาจารยส์อน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตรี  2 พ.ค. 2559 ไม่มี จ้าง 

13 Mr. Ryan  Salazar     Atienze อาจารยส์อน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตรี  7 พ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

งานภาษาต่างประเทศ / โครงการพิเศษ 
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14 Mr. Robert   John Simpson อาจารยส์อน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตรี  10 พ.ค. 
2561 

ไม่มี จ้าง 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

15 Miss Fu       Hanxiao อาจารยส์อน 

วิชาภาษาจีน 

ปริญญาตรี  13 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

16 Miss An Xiaoyu อาจารยส์อน 

วิชาภาษาจีน 

ปริญญาตรี  13 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

17 Mrs. Jhonilyn      Flores อาจารยส์อน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตรี  22 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานผู้อำนวยการ  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 ดร.วิไลลักษณ์   แก้วจินดา รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผน-งานประกัน
คุณภาพ 

การศกึษาดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

(การบริหารการศกึษา) 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

กศ.ด. 
 
ค.ม. 
 
ค.บ. 

1 พ.ค. 2555 มี บรรจุ 

2 นางกฤษณา  กฤษณะพันธ ์ หัวหน้างานธุรการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา)
บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

ศษ.ม. 
 
บธ.บ. 

2 พ.ค. 2530 มี บรรจุ 

3 นางสาวรัติยา   วิจิตรวงษ์ หัวหน้างานทะเบียน-
กองทุน 

การศึกษามหาบณัฑติ 

(หลักสูตรและการสอน) 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาไทย) 

กศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

1 ก.พ. 2549 มี บรรจุ 

4 นางศุภลักษณ์    พูลเกษม รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

(การอุดมศึกษา) 
การศึกษาบัณฑิต 

(การบัญชี) 

ศษ.ม. 
 
กศ.บ. 

19 พ.ค. 
2537 

มี บรรจุ 

5 นางสาวผุสดี   ค้าแพดี นายทะเบียน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบริหารท่ัวไป) 

บธ.บ. 
 

1 พ.ย. 2536 มี บรรจุ 

บุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

6 นางสาวนราพร  หล้าหมอก อาจารย์ประจำ
สำนักงานผู้อำนวยการ  
(งานสารบรรณ) 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
(บริหารรัฐกิจ) 

ศษ.ม. 
 
รป.บ. 

1 ก.ย. 2537 ไม่มี บรรจุ 

7 นางสาวรสสุคนธ์  ฐิตสาโร อาจารย์ประจำ
สำนักงานผู้อำนวยการ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(การประชาสัมพันธ์) 

นศ.บ. 
 

11 พ.ค. 
2548 

ไม่มี จ้าง 

8 นางรัตนสุดา เทพษร อาจารย์ประจำสำนักงาน
ผู้อำนวยการ (งานการเงนิ) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สารสนเทศสำนักงาน) 

ศศ.บ. 
 

9 มิ.ย. 2540 มี บรรจุ 

9 นางสาวพรนภา     เชิดฉาย อาจารย์ประจำสำนักงาน
ฝ่ายวิชาการ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.บ. 
 

10 มิ.ย. 
2556 

ไม่มี จ้าง 

10 นางริศรา ตัน
ประภัสร์ 

อาจารย์ประจำสำนักงาน
ผู้อำนวยการ (งานการเงนิ) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

บธ.บ. 
 

1 เม.ย. 
2560 

หนังสืออนุญาต

ฯ 
บรรจุ 

11 นางสาวชุตินันท์    ศรีศร อาจารย์ประจำสำนักงาน
ผู้อำนวยการ (งานบุคลากร) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

ศศ.บ. 1 มิ.ย. 2547 มี บรรจุ 

12 นางสาวธิดาพร   ผาลี อาจารย์ประจำสำนักงาน
ฝ่ายวิชาการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการ) 

บธ.บ. 
 

12 ก.พ. 
2551 

ไม่มี จ้าง 

13 นางสาวสมรัส   ศรีรักษา เจ้าหน้าที่ประจำสำนกังาน 
ผู้อำนวยการ (งานทะเบียน) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

1 พ.ค. 2550 ไม่มี จ้าง 

14 นางสาวศิริพร   ชาวสวน อาจารย์ประจำ
สำนักงานผู้อำนวยการ  
(งานสารบรรณ) 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ) 

บธ.บ. 
 

16 ก.ย. 
2556 

ไม่มี จ้าง 

15 นางสาวเมธิณี   พันธุเวช อาจารย์ประจำ
สำนักงาน 

ผู้อำนวยการ  
(งานทะเบียน) 

การศึกษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.บ. 15 พ.ค. 
2556 

ไม่มี จ้าง 

16 นางสาววนิดา    รักษา
ราษฎร์ 

เจ้าหน้าท่ีประจำ
สำนักงานผู้อำนวยการ 
(งานแผนงาน) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ปวส. 
 

7 มิ.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

17 นางสาววิภาวรรณ   จัง
พานิช 

บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารนิเทศศาสตร์) 

ศศ.บ. 1 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายเศวต   ชลวิริยะกุล รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ศษ.ม. 
 
วศ.บ. 

6 พ.ค. 2540 มี บรรจุ 

2 นางสาวกนกพร   ถาวร หัวหน้างาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 

กศ.บ. 
 

1 ต.ค. 2539 มี บรรจุ 

3 นายทนง   ตันติวงค์ อาจารย์ประจำสำนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โสตฯ-ซ่อมบำรุง) 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 
 

3 ม.ค. 2550 มี บรรจุ 

4 นายอภิชา   เจิมนาค อาจารย์ประจำสำนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โปรแกรมเมอร์) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 
 

20 มี.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

5 นายอำนาจ   ตัวมอญ เจ้าหน้าที่ประจำสำนกังานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โสตฯ-
ซ่อมบำรุง) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงไฟฟ้า  
(งานไฟฟ้ากำลัง) 

ปวส. 14 ก.ย. 2558 ไม่มี จ้าง 

6 นายณัฐนนท์ ทัดประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนกังานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โสตฯ-
ซ่อมบำรุง) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์(งาน
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์) 

ปวส.  4 พ.ค. 2560 ไม่มี จ้าง 

7 นางสาวศุภนันท์    ท้บท่า

ช้าง 
อาจารย์ประจำสำนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กราฟฟิก-มัลติมีเดีย) 

ศึกษาศาสตร ์
(เทคโนโลยกีารศกึษา) 

กศ.บ. 22 พ.ค. 2560 มี จ้าง 

8 นางสาวสุภัสสร    ชำดี อาจารย์ประจำสำนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กราฟฟิก-มัลติมีเดีย) 

การศกึษาบัณฑิต 
(เทคโนโลยกีารศกึษา) 

กศ.บ. 4 ก.ย. 2561 ไม่มี จ้าง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางอารีรัตน์   พรหมภู่ รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

ศศ.บ. 
 

6 พ.ย. 2538 มี บรรจุ 
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ขอ้มูลดา้นบคุลากร 
 

 

 

 
 

2 นายกรฤต   ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานกิจกรรม) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

ค.บ. 
 

1 ม.ค. 2534 มี บรรจุ 

3  นางกุลนิษฐ์   ศิลป์อุดม อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานกิจกรรม/ห้องพยาบาล) 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

(การบริหาร
การศึกษา) 

ศษ.ม. 
 

1 พ.ค. 2558 มี บรรจุ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

4 นางทัศนีย์   จันทร์ดีอนุภัทร อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(ทวิภาคี) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(การบริหาร
การศึกษา) 

ค.บ. 
 

14 พ.ย. 2545 มี บรรจุ 

5 นางฐิติรัตน์    ทวีพร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 
(คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 

ปวส. 
 

4 มี.ค. 2556 ไม่มี จ้าง 

6 นางสาวปรียนันท์  สุขมหาสวัสดิ ์ อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานแนะแนว) 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(การตลาด) 

บธ.บ. 
 

24 ก.พ. 2559 ไม่มี จ้าง 

7 นางวราภรณ์   ลือเรื่อง อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานแนะแนว) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาเกาหลี) 

ศศ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 ไม่มี จ้าง 

8 นางสาวอัญชิษฐา  ชมพะนันทน์ อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานกิจกรรม) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(นิเทศศาสตร์บูรณา
การ) 

ศศ.บ. 
 

2 พ.ค. 2559 ไม่มี จ้าง 

9 นางสาวฐาปนา     นามจุมจัง อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานศูนยข์้อมลู) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.บ. 1 ต.ค. 2561 มี จ้าง 

10 นางสาวพรสวรรค์   หงส์ผาแดง อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานฝึกงาน) 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.บ. 1 ต.ค. 2561 มี จ้าง 

11 นายกฤศ     แสงเพ็ญ อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานแนะแนว) 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

บธ.บ. 1 ต.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

12 นายฉัตรบดินทร์     แสงไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 
(คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 

ปวส. 
 

2 พ.ค. 2561 ไม่มี จ้าง 

13 นายณัฐพล     รุ่งสว่าง อาจารย์ประจำสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา  
(งานแนะแนว) 

บัญชีบัณฑิต 
(การบัญชี) 

บช.บ. 2 ม.ค. 2562 มี จ้าง 
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ขอ้มูลดา้นบคุลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (งานพัฒนาวินัย) 

 
คณะบริหารธุรกิจ 

 
สำนักอำนวยการ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นายสนธยา    สร้อยคีรี หัวหน้างานพัฒนาวินัย
นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการผลติ) 

วท.บ. 
 

1 พ.ย. 2537 มี บรรจุ 

2 นายสมนึก   น้อยใจนัก อาจารย์งานพัฒนาวินัย
นักเรียน-นักศึกษา 

การศึกษาบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

กศ.บ. 
 

1 ก.ย. 2537 มี บรรจุ 

3 นายสัมพันธ์   นบน้อม อาจารย์งานพัฒนาวินัย
นักเรียน-นักศึกษา 

การศึกษามหาบณัฑติ 

(พลศึกษา) 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(การส่งเสริมสุขภาพ) 

กศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

15 ต.ค. 2550 มี บรรจุ 

4 นางสาววิลาวัลย์ บุญมิตร อาจารย์งานพัฒนาวินัย
นักเรียน-นักศึกษา 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(การจัดการทั่วไป) 

ศศ.บ. 
 

15 เม.ย. 2539 มี บรรจุ 

5 นางสาวเฉลิมขวัญ   นามประดิษฐ ์ อาจารย์งานพัฒนาวินยั
นักเรยีน-นักศกึษา 

การศึกษาบัณฑิต 
(ธุรกิจศึกษา) 

กศ.บ. 
 

22 มี.ค. 2532 มี บรรจุ 

6 นางสาวสรชา   เฟื่องสังข์ อาจารย์งานพัฒนาวินัย
นักเรียน-นักศึกษา 

การศึกษาบัณฑิต 
(สังคมศึกษา) 

กศ.บ. 
 

7 พ.ค. 2535 มี บรรจุ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 

1 นางอรัญญา    อนุจารีวฒัน ์ รองผู้อำนวยการ 
คณะบริหารธุรกิจ 

การศึกษามหาบณัฑติ 

(การบริหารการศึกษา) 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(บริหารธุรกจิ-การตลาด) 

กศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

2 พ.ค. 2537 มี บรรจุ 

2 นางสาวกนกกาญจน์  สืบสร้อย อาจารย์ประจำ
สำนักงานคณะ
บริหารธรุกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

บธ.บ. 3 ม.ค. 2561 ไม่มี ไม่มี 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ วันเริ่มงาน ใบอนุญาตฯ อัตรา 
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ขอ้มูลดา้นบคุลากร 
 

 
 

1 นายวีรยุทธ   เหลืองอร่าม รองผู้อำนวยการ 
สำนักอำนวยการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ภูมิศาสตร์) 

วท.บ. 
 

13 มิ.ย. 2533 มี บรรจุ 

2 นายไพบูลย์  ริบรวมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
สำนักอำนวยการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

วท.บ. 
 

11 ก.ค. 2537 มี จ้าง 


