
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที ่2 ด้านบุคลากร 

วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียุธยา 



 

 
อนัพงึประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

1. เกณฑ์การพจิารณาขั้นปกติ  (0.5) 
- ปฏิบติัการสอนตามก าหนด 
- มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 
- มีศกัยภาพในการสร้าง  และใชเ้คร่ืองมือประกอบการท างาน 
- ปฏิบติัการสอนเป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้รียน 
- มีบนัทึกขอความดีความชอบ 

2. ขั้นพเิศษ (1) 
- มีสมรรถนะในการสอน 
- เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยไม่มีเง่ือนไข 
- ผลสัมฤทธ์ิของงานมีการรายงานท่ีชดัเจน 
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
- มีการสร้างนวตักรรมและช่ือเสียงใหก้บัวทิยาลยั ฯ 
 

3. ผู้ทีไ่ม่ได้รับการพจิารณาให้เลือ่นขั้นเงินเดือน 
- ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยมีรองผูอ้  านวยการรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- มีคาบสอนไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด 
- ลาเกินตามระเบียบการลา 
- ตอ้งโทษทางวนิยั 
- กระดา้งกระเด่ือง  ขาดความร่วมมือโดยชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
 



 

 

 
  

ประเภทการจ้าง 
1. ลูกจา้งท าสัญญา 

- ระยะเวลา  1  ปีงบประมาณ 
- มีกรอบอตัรา – ต  าแหน่งก ากบัชดัเจนไม่เกินอตัราจา้งในแผนการจา้งของส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- มีขา้ราชการระดบั 5 / เงินสดค ้าประกนั 
- การลาออกตอ้งชดเชยค่าเสียหาย  – แจง้ล่วงหนา้ 3 เดือน 
- ไม่สามารถปรับ - ลด  -  เพิ่ม  ค่าจา้งได ้

2. ลูกจา้งโครงการพฒันาสถานศึกษา  มีค  าสั่งและระยะเวลาการจา้งชดัเจน 
- สามารถระงบัการจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
- การลาออกตอ้งแจง้ล่วงหนา้  1  เดือน  มิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆ 
- อนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกิน  4  วนัท างานในรอบค าสั่ง  หากจ าเป็นตอ้งลาจะไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทนในส่วนท่ีเกิน/หากขาดไม่มีเหตุผลอนัควรใหร้ะงบัการจา้ง 
- ผูค้  ้าประกนัใชห้ลกัทรัพย ์หรือ ผูน้ าทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการ 
- ลูกจา้งช าระเงินประกนัสังคมเอง 

3. ครูพิเศษ 
- ครูพิเศษรายชัว่โมงดว้ยเงินงบประมาณ 
- ครูพิเศษประจ าส านกังานดว้ยเงินอุดหนุนรายเดือน 

 

มาตรการ 
- ตกัเตือน 
- ตดัค่าตอบแทนพิเศษ 
- ภาคทณัฑ ์
- ลดขั้น 
- พกังาน / ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
- เลิกสัญญา / ชดเชยค่าเสียหาย 

 
 
 
 

วทิยาลยั ฯ ก าหนดระเบียบการจ้างลูกจ้าง  โดยมรีายละเอยีดดงันี ้



 

ลกัษณะความผดิ 
- แสดงกิริยากระดา้งกระเด่ือง  ต่อตา้นผูบ้งัคบับญัชา 
- ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
- ขาดสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
- ประพฤติชอบ/ ควบคุมไม่ได ้
- ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีและแอบอา้งผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ดม้าเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
- ละเมิดกฎ / ระเบียบ / ขอ้ปฏิบติัของวทิยาลยั ฯ 

 
 
 
   

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นบุคลากรของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเกิด 
ประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วา่ดว้ยการ
บริหารสถานศึกษา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้อ านวยการ 
- เป็นตน้แบบท่ีดี 
- การตดัสินใจ 
- จุดคุม้ทุน 
- จริงใจ 
- สังเกต 
- สอนงาน / ถ่ายทอดความรู้ 
- สร้างงานต่อ - ก่องานใหม่ 
- การมีส่วนร่วม 

2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
- ใหค้วามช่วยเหลือ -  เป็นท่ีพึ่งครู 
-  ตรวจสอบการเบิกจ่าย 
- มีความสามารถเป็นท่ียอมรับ 
- แกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 
- สนบัสนุนทรัพยากรการสอน 
- ติดตาม  รวบรวม  ควบคุมมาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการ
อาชีวศึกษา  

 

การก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของบุคลากรตามบทบาทหน้าที ่
 



 

 
3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 

- ชุมชนสัมพนัธ์ 
- มีบุคลิกภาพดี - จิตใจดี 
- สามารถประสานงานกบัผูป้กครอง 
- มธุรสวาจา - ออกสังคมเก่ง 
- ประกนัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์กัศึกษา 

4. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- สร้างเคร่ืองมือ - ตรวจสอบภายใน 
- แกปั้ญหาและวจิยัเชิงระบบ 
- ประเมินผลการใชง้บประมาณ 
- ติดตาม - ทวงถามงบประมาณทดลองจ่ายในอาชีวศึกษาจงัหวดั 
- ประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เตรียมการล่วงหนา้ - รายงาน 
- ระดมทุนและทรัพยากร 
- บนัทึก - ประเมินกิจกรรมในรอบไตรมาส 
- บริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ประเมินผลการท างานใน 4 ฝ่าย 
- เขียนแผน - โครงการ - ประเมินโครงการ - วจิยั - รายงาน 

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ประชุม - ติดตาม 
- ควบคุมทรัพยากร 
- ระเบียบพสัดุ - กฎหมาย - พระราชบญัญติั - การเงิน - บุคลากร   
- ใจเยน็ - อดทน - มีวนิยั - ตดัสินใจได ้- มีเหตุผล - กลา้พดู - กลา้ท า - ยดึถือ
ความถูกตอ้งเป็นบรรทดัฐาน - เฝ้าบา้น (มาก่อน - กลบัทีหลงั) 

- ทรัพยากรพร้อมใชง้าน 
- จดัระเบียบ - บริหารจุดคุม้ทุน 
- บริหารเวลา - ขั้นตอน 
- ล าดบัความส าคญั - การมีส่วนร่วม - มีน ้าใจ 

6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของหัวหน้างาน / (เลขานุการส านักงาน – หัวหน้างาน) 
- มีความรับผดิชอบ 
- บริหาร - จดัการเอกสารภายใน 
- จดัระเบียบ – บริหารจุดคุม้ทุน 



 

- บริหารเวลา - ขั้นตอน 
- ล าดบัความส าคญั - การมีส่วนร่วม – มีน ้าใจ 

 
7. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของหัวหน้าสาขาวชิา  

- บริหารการศึกษา – จดัตารางสอน – ปกครอง – แนะแนว – สวสัดิการ – 
ฝึกงาน          ดูงาน – พิจารณาความดี – ความชอบ – ท าผลงาน – วจิยั – 
ประสานงาน – บริหารการเงิน – บก – พอ – ภายในสาขาวชิาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

8. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของเจ้าหน้าที ่/ 
-  รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย / มีวฒิุภาวะผูน้ าครองตน – ครองคน – 
ครองงาน สามารถสร้างงานท่ีรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  9.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่/(หัวหน้าหมวด) 
       -  เป็นผูมี้ทกัษะ 
       -  ช านาญการในภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายจนเกิดผลดีต่อราชการ 
       -  สามารถบริหารขั้นตอน - เวลาตามล าดบัความส าคญั 
       -  สามารถสร้างงานจนเป็นท่ียอมรับต่อเพื่อนร่วมงาน 

10.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของพนักงาน (พนักงานขับรถ - ช่าง - ผู้ช านาญการ –  
แม่ครัว -พีเ่ลีย้งเด็ก) 

 -  มีจิตส านึก ค่านิยม ท่ีดี 
 -  เป็นผูท่ี้รับผดิชอบภาระงานท่ีกระท าเป็นประจ าตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนเกิดผลดี 
 -  เคารพวฒันธรรมองคก์ร 
 -  มุ่งมัน่ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  11.  นักการ (ผู้ช่วยช่าง - ฝึกหัดงาน - ทดลองงาน) 

   -   เป็นผูท้ดลองงานหรืออยูร่ะหวา่งการฝึกงานท่ีตอ้งการความรับผดิชอบแม่นย  า
ซ่ึงตอ้งอยูใ่นความควบคุม - ดูแล และเคารพกฎ - กติกา มารยาท เพื่อเขา้ถึงการ 
    ประเมิน 

  12.  คนงาน   
      -  เป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประจ าทุก ๆ วนั 

 
 
 
 



 

1) ด้านการวางแผน 
  - แผนคน ส ารวจก าลงัพลประจ าปี 

- แผนงาน ท าสรุปการปฏิบติังานและปฏิทินท างานใหส้ามารถร่วมมือ – ร่วมใจกนัเชิง
ระบบ 

  - แผนเงิน การวางแผนการใชเ้งินตามหมวดหมู่ใหเ้กิดความสมดุล และต่อเน่ืองตลอด 
  ปีงบประมาณ 

การประเมนิ 
  มีการประเมินค าสั่งทุกค าสั่ง  เพื่อติดตามผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรในสังกดั (ตาม

แนวทางงานบุคลากร) 
  รายงานประจ าไตรมาส  เพื่อปรับสมรรถนะ   
  ประเมินกิจกรรมทั้งร่องรอยและหลกัฐานอยา่งง่าย 
  จดัท าแบบฟอร์ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  โดยใหมี้รูปแบบเดียวกนั  
เพื่อเป็นแนวทางในการรายงานขอ้มูลใหก้บับุคลากรในสังกดั 
  ประเมินพนกังานราชการประจ าปี 
  การสอบประเมินครูผูส้อน ,  เจา้หนา้ท่ี ,  พนกังาน  และคนงาน  ประจ าไตรมาส 
 ประเมินโครงการระยะสั้น และระยะยาว (ต่อเน่ือง) เป็น
รูปเล่ม 

วฒันธรรมองค์กร 
 ไพเราะ – อ่อนหวาน – ยิม้ละไม – ยกมือไหว ้– ทกัทายกนั  
 ไม่หวงัประโยชน์และส่ิงตอบแทนจากศิษย ์
 รัก – เมตตา – ช่วยเหลือศิษยเ์หมือนลูกในไส้ 
 รักษาความสะอาด – หวงแหน  – และรักองคก์ร 

 เคารพกฎ  กติกา  และเป็นตน้แบบท่ีดีแก่นกัเรียน  นกัศึกษา 
 อุทิศตนไร้เง่ือนไขและขอ้จ ากดัใหเ้กิดความยุง่ยากในองคก์ร 
 ใหเ้กียรติยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎกติกาสังคม 
 ไม่เห็นแก่ตวั – เสียสละช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานใหมี้ความสุขตาม

อตัภาพ 
 ยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับบทบาทตามแผนยทุธ 

            แต่งกายสุภาพตามขอ้ตกลงของสถานศึกษา 
 

 

 



 

 
หลกัการบริหารจัดการองค์กร 
 ผูบ้ริหาร  และผูน้ าระดบัปฏิบติัการเป็นตน้แบบท่ีดี 
 จดักลุ่มบุคลากร และก าหนดแนวทางพฒันาเพื่อมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 หมุนเวียนเรียนรู้งานทุกไตรมาส  เพื่อละลายพฤติกรรมการยึดติดตวับุคคล  ยึดระบบการทดแทน

เป็นส าคญั 
 บุคลากร  1  คน  ใหรั้บผิดชอบ  2  งาน  เพื่อรองรับภาวการณ์ขาดแคลนก าลงัคน 
 จดัให้บุคลากรในสังกดัเขา้รับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างานอยา่ง

ต่อเน่ือง 
 พฒันาทกัษะฝีมือในการท างาน  ทั้งในดา้นการผลิตเอกสารทางราชการ  การพฒันาระบบเครือข่าย

ภายใน  และผลิตส่ือ – เอกสารเผยแพร่ / เวบ็ไซต ์ -  เอกสารแนะน า  -  แผน่พบั -  คู่มือ ฯลฯ  โดย
ยดึหลกัในการพฒันางาน  คือ  “รวดเร็ว  ฉบัไว  ถูกใจ  ถูกตอ้ง” 

 พฒันาด้านจิตส านึกในการปฏิบติังานในหน้าท่ี  และการให้บริการทางการศึกษา  โดยยึดหลัก
ส าคญัในการบริการ  คือ  “หน้าไม่งอ  รอไม่นาน  บริการดี”  เพื่อให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
สูงสุด 

 พฒันาด้านภาวะผูน้ า  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรมีความกล้าในการคิด  กระท าในส่ิงอนั
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  หน่วยงาน  และสังคม 

 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในสังกดั  ในเร่ือง  การมีเง่ือนไขในการสอนและการให้บริการ
ทางการศึกษา  โดยหลีกเล่ียงการใชค้  าวา่  “หา้ม”  หรือ  “ไม่”  หรือ  “ตอ้ง” และ  “เอาไวก่้อน” 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราก าลงับุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 123 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง จ านวน หน่วยนับ 

1. ผูบ้ริหาร 5 คน 
2. ขา้ราชการครูผูส้อน 64 คน 
3. ขา้ราชการพลเรือน 1 คน 
5. พนกังานราชการ 3 คน 
6. ลูกจา้งประจ า 4 คน 
7. ครูอตัราจา้ง 9 คน 
8. ลูกจา้งชัว่คราว 37 คน 

รวม 123 คน 
 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพอตัราก าลงับุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
2477-2480 นางสะอาด              พานิชยว์ิทย ์ ครูใหญ่ 
2480-2481 มล.หญิง                  ทินกร ครูใหญ่ 
2481-2482 นางทองฟุ                พิศิษฐเ์วชภูมิ ครูใหญ่ 
2482-2519 นางมุกดา                 ศรีสถิต อาจารยใ์หญ่ 
2519-2520 นางสุจิตร์                รอดประเสริฐ ผูอ้  านวยการ 
2520-2521 ดร.วิรัช                    กมุทมาศ ผูอ้  านวยการ 
2521-2521 นายวชิยั                  ป้อมประเสริฐ ผูอ้  านวยการ 
2522-2530 นางอนนัต ์              นาคามดี ผูอ้  านวยการ 
2530-2533 นางสาวบรรจง        สกุลพราหมณ์ ผูอ้  านวยการ 
2533-2539 นางกฤษณา             ป้อมทอง ผูอ้  านวยการ 
2539-2540 นางสาวประดบั       มุ่งก าจดั ผูอ้  านวยการ 
2540-2541 นางลมล                   ปรีดากุล ผูอ้  านวยการ 
2541-2542 นางสาวสมหมาย     โฉมวลิยั ผูอ้  านวยการ 
2542-2546 นายอนนัต ์               ใจงาม ผูอ้  านวยการ 
2546-2550 นางเสริม                  หอมสุวรรณ ผูอ้  านวยการ 
2550- 2553 นายสมนึก                ภาศกัดี ผูอ้  านวยการ 
2553-2553 นางกฤชนนัท ์          ภู่สวาสด์ิ ผูอ้  านวยการ 
2553-2557 นายสมนึก                ภาศกัดี ผูอ้  านวยการ 

     2557- ปัจจุบนั ดร.อรสา                  รามโกมุท ผูอ้  านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา 



 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา  
วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

\ 

 
 

 

นางอรสา  รามโกมุท 
ผู้อ านวยการวิทยาลยั

อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

   

นางสาวอมัพร  ฟักจันทร์ 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานฯ 

นางสาวอรนุช  แสงสุข 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสุภาณ ี แสงอนิทร์ 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวชิาการ 

 

 

นายธ ารงค์  สว่างเดอืน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพฒันากจิการฯ 



 

งานครูที่ปรึกษา  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

งานส่ือการเรียนการสอน 

แผนภูมบิริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (ฝผ.) ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียนศึกษา (ฝพ.) ฝ่ายวชิาการ (ฝว.) 

งานบริหารงานทัว่ไป 

งานบุคลากร  

งานพสัดุ 

งานการเงิน  

งานบัญชี (บช.) 

งานทะเบียน 

งานวางแผน และงบประมาณ  

งานส่งเสริมผลติผล การค้า และประกอบธุรกจิ 

งานความร่วมมือ 

งานวจิยั พฒันานวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์ 

งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานปกครอง 

งานสวสัดิการนักเรียน นักศึกษา 

แผนกวชิา 

งานวดัผลและประเมินผล 

งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  

งานวทิยบริการและห้องสมุด 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (ฝบ.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

งานอาคารสถานที่ 

งานประชาสัมพนัธ์ 

งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาทีเ่ปิดสอน) 

งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน 

งานโครงการพเิศษ และบริการชุมชน  

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นางอรสา  รามโกมุท 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางอกนิษฐ  หิดาวรรณ 

 

หัวหน้างานการเงิน 

นางมาริสา  อนนัตเสถ 

 

หัวหน้างานพสัดุ 
นางนงลกัษณ์  สังขท์อง 

 

หัวหน้างานทะเบยีน 

นางสาวสมนึก  รัมมะภาพ 

 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางปริศนา  ดวงดารา 

 

หัวหน้างานการบญัชี 
นายอรรถกร  จนัทรตรี 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายทวีพร  เอมณีโรจน ์

 

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 
นางจนัทนา  ภูเ่จริญ 

หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

นางสาวอยัยกรณ์  พนัธ์ุจินา 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวกอบกาญจน์  ป่านแกว้
แกว้แ 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางเบญจวรรณ  วภิาดาพรพงษ ์

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ ์

หวัหน้างานวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ์ 

นายจิตติ  พิทกัษา 
 

หัวหน้างานกจิกรรม 

นักเรียน นักศึกษา 
นางสมสมยั  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางพชัรา  ศิริกุลยานนท ์

หัวหน้างานพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

นางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์ 

หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางชมยัพร  เจตตกร 

หัวหน้างานวทิยบริการ 
และห้องสมุด 

นางภสัสร  เนียหอม 

หัวหน้างานส่ือการเรียน 

การสอน 

นายบณัฑิต  สุขพนัธ ์

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
-สามัญฯ นางสาวลออง  วัจนะสาริกากุล 
-การบัญชี นางจุฑารัตน์ วันละมุน 
-การตลาด นางบุษดี  วีเซ่ 
-โลจิสติกส์ นางบุษดี  วีเซ่ 
-เลขานุการ นางมาลี พรหมเจริญ 
-คอมพิวเตอร์ นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ 
-อาหารฯ นายประสิทธิ์ สาระหงส์ 
-คหกรรม นายอรุณ  พุ่มไสว 
- ผ้าฯ นางจงรักษ์  วงษ์เจตจันทร ์
-ศิลปะฯ นายพงษ์รพี  จันทร์เหลือง 
-วิจิตรศิลป์ นายพงษ์รพี  จันทร์เหลือง 
-คอมฯกราฟฟิก นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง 
-โรงแรม นายสัมพันธ์ หลงพิมาย 
-ท่องเที่ยว นายสัมพันธ์  หลงพิมาย 
 

หวัหน้างานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี

นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ ์

 

หัวหน้างานปกครอง 
นายอาทร ทาราวุธ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวอมัพร  ฟักจันทร์ 
รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยัการอาชีพมหาราช 

งผู้อ านวยการวทิยาลยัการอาชีพมหาราช 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวอรนุช   แสงสุข 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 
 
 

นายสมภาพ  ขนุนทอง 
 

ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียนนักศึกษา 
นายธ ารงค์  สว่างเดอืน 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 

 

ฝ่ายวชิาการ 
นางสุภาณ ี แสงอนิทร์ 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 

 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน 

นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย 

หัวหน้างานสวสัดกิารนักเรียน 
นักศึกษา 

นางสุลกัษณ์ อมัพะลพ 

หัวหน้างานโครงการพเิศษ
และบริการชุมชน 

นางสาวอุทยัวรรณ  จนัทะมะละ 

หวัหนา้งานส่งเสริมผลผลิต
การคา้และประกอบธุรกิจ 
นางสาววนิดา  มานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางอกนิษฐ  หิดาวรรณ 

 

หัวหน้างานการเงิน 

นางมาริสา  อนนัตเสถ 

 

หัวหน้างานพสัดุ 
นางนงลกัษณ์  สังขท์อง 

 

หัวหน้างานทะเบยีน 

นางสาวสมนึก  รัมมะภาพ 

 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางปริศนา  ดวงดารา 

 

หัวหน้างานการบญัชี 
นายอรรถกร  จนัทรศรี 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายทวีพร  เอมณีโรจน ์

 

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 
นางจนัทนา  ภูเ่จริญ 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง 

เจ้าหน้าทื่งาน 

นางธนิสร  แจง้ดี 

เจ้าหน้าทื่งาน 

นางสาวสมพร  ฉตัรเจริญ 
 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาณัฐเกศ เรืองทอง 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวพรพิมล  สาใจ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายธนิศศกัด์ิ  ธรรมวิถี 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวเสาวลกัษณ์  นุชละออ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวสมใจ ลอ้มหดัไทย 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวณัชชา  ธารีสาสน์ 

 

พนักงานขบัรถ 
นายไพรัช  พนัธ์ุไม ้

นายธานี วิทยา 
 

 

 

เจ้าหน้าที่งาน 
นางสาวกรรณิกา  มงคลมสต ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางสาวไปรยา  อรรถนาถ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายอาทร  ทาราวุธ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายวนัชนะ  ขนัตอ่ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวชลดา  จิตรไพบูลย ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายธเนศ  ธเนศรุ่งโรจน์ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 
นางสาวพรทิพา  สุริแสง 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางรุ่งทิพย ์ ดวงสุวรรณ 

 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางอจัฉรา  เริงพจน์ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นาจิตติ  พิทกัษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวอรนุช   แสงสุข 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 
 
 

นายสมภาพ  ขนุนทอง 
 

 

เจ้าหน้าที่งาน 
นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายจิตติ  พิทกัษา 

 

เจ้าหน้าที่งาน 
นายทวีพร  เอกมณีโรจน ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางสาวพรวิสาข ์ จตุระบุล 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายศรายทุธ  ทองแกว้ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายพิพฒัน์  จิมรัมย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวอมัพร  ฟักจันทร์ 
รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยัการอาชีพมหาราช 

งผู้อ านวยการวทิยาลยัการอาชีพมหาราช 
 

หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

นางสาวอยัยกรณ์  พนัธ์ุจินา 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวกอบกาญจน์  ป่านแกว้
แกว้แ 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ ์

หัวหน้างานวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ์ 

นายจิตติ  พิทกัษา 
 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางเบญจวรรณ  วภิาดาพรพงษ ์

หัวหนา้งานส่งเสริมผลผลิต
การคา้และประกอบธุรกิจ 

นางวนิดา  มานะ 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวปราณี  สุวรรณคช 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

น.ส.ศุภากรณ์  ประคองทรัพย ์

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นายนิรันด์ิ  บุญคง 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวอุษณิษา  ตรีสุขี 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางดาวรุ่ง  โกมลวานิช 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวกลัยาณี  ใบกุหลาบ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวพรจรัส  ดาวเรือง 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวผอ่งพรรณ  ศรีภิรมย ์

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวพรจรัส  ดาวเรือง 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวพรวิสาข ์ จตุระบุล 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายโกสินทร์  พุทธรักษา 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวธนะวดี  หีบงา 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายพิพฒัน์  จิมรัมย ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวพรทิพย ์ แสงศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ฝ่ายกจิการนักเรียน นักศึกษา 
ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียนนักศึกษา 

นายธ ารงค์  สว่างเดอืน 
รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 

 

หัวหน้างานกจิกรรม 

นักเรียน นักศึกษา 
นางสมสมยั  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางพชัรา  ศิริกุลยานนท ์

 

หัวหน้างานปกครอง 
วา่ท่ีร้อยตรีอาทร  ทาราวุธ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย 

หัวหน้างานสวสัดกิารนักเรียน 
นักศึกษา 

รอ.สุลกัษณ์ อมัพะลพ 

หัวหน้างานโครงการพเิศษและ
บริการชุมชน 

นางสาวอุทยัวรรณ  จนัทะมะละ 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวอารญา  ควรฤาชยั 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวอุทยัวรรณ จนัทะมะละ 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นาช านาญ  พรหมราชแกว้ 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายอาทร  ทาราวุธ 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายธานุวฒัน์  รัตนผอ่งใส 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี 

นายวนัชนะ  ขนัตอ่ 
นายศรายทุธ  ทองแกว้ 
นายวศยั สติชอบ 

นายพิพฒัน์ จิมรัมย ์
วา่ท่ีร้อยตรีนิรันด์ิ บุญคง 
 
 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางโสภา ทองอ่อน 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางเยาวลกัษณ์  อ่วมทร 
 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวพิมพพ์ร  ล่ืนแสง 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางขจีมาส  มงคลถ่ิน 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวกลัยาณี  ใบกุหลาบ 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายวศยั  สติชอบ 
 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวธนะวดี  หีบงา 
 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวนนัทิวฒัฑะนะ นิลนอ้ย 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายอริยวฒั  เฉลิมกิจ 
 

 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายพฒันพงศ ์ ศรีสกุล 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาววีรยา  หมอนทอง 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวกอบกาญจน์ ป่านแกว้ 
 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางจินตนา  ทองจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายวชิาการ 

นายธ ารงค์  สว่างเดอืน 

รองผู้อ านวยการวทิยาลยั ฯ 

 

 
หัวหน้างานพฒันาหลกัสูตร

การเรียนการสอน 

นางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์ 

หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางชมยัพร  เจตตกร 

หัวหน้างานวทิยบริการ 
และห้องสมุด 

นางภสัสร  เนียมหอม 

หวัหน้างานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี

นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ ์

หัวหน้างานส่ือการเรียน 

การสอน 

นายบณัฑิต  สุขพนัธ ์

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
-สามัญฯ นางสาวลออง  วัจนะสาริกากุล 
-การบัญชี นางจุฑารัตน์ วันละมุน 
-การตลาด นางบุษดี  วีเซ่ 
-โลจิสติกส์ นางบุษดี  วีเซ่ 
-เลขานุการ นางมาลี พรหมเจริญ 
-คอมพิวเตอร์ นายอริวัฒ เฉเลิมกิจ 
-อาหารฯ นายประสิทธิ์ สาระหงส์ 
-คหกรรม นายอรุณ  พุ่มไสว 
- ผ้าฯ นางจงรักษ์  วงษ์เจตจันทร ์
-ศิลปกรรม นายพงษ์รพี  จันทร์เหลือง 
-การโรงแรมและท่องเที่ยว นายสัมพันธ์ หลงพิมาย 
-เทคโนโลยีการโรงแรม  นายสัมพันธ์ หลงพิมาย 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวอุษณิษา  ตรีสุขี 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวกรรณิกา  บริบูรณ์ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวบุญญาพร รุ่งนาคินทร์ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวชลธิชา  วารีเจริญ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวกอบกาญจน์  ป่านแกว้ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวชลธิชา  วารีเจริญ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายสัมพนัธ์  หลงพิมาย 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางบุษดี  วีเซ่ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายประสิทธ์ิ  สาระหงษ ์

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางดาวรุ่ง  โกมลวานิช 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายพิพฒัน์ จิมรัมย ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายนิรันด์ิ  บุญคง 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางน ้าทิพย ์ รังคะกะลิน 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางสาวพรทิพย ์ แสงศิริ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวศุภากรณ์  ประคองทรัพย ์

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางสาวกรรณิกา  บริบูรณ์ 

 

เจ้าหน้าที่งาน 

นางดาวรุ่ง  โกมลวาณิช 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นายวนัชนะ  ขนัตอ่ 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ ์

เจ้าหน้าที่งาน 

นางดาวรุ่ง  โกมลวานิช 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาวอุษณิษา  ตรีสุขี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ หมำยเหตุ 

1 นางอรสา รามโกมุท ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3   

2 นางสาวอัมพร   ฟักจันทร์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3   

3 นางสาวอรนชุ   แสงสุข รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3   

4 นางสุภาณ ี  แสงอินทร ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3  
5 นายธ ารงค ์ สว่างเดือน รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2  

6 นางสุมนา   ศรีสถิต ครูช านาญการ คศ.2  

7 นายบัณฑติ   สุขพันธุ ์ ครูช านาญการ คศ.2  

8 นางสาวลออง   วัจนะสาริกากุล ครูช านาญการ คศ.2   

9 นายสุเทพ  นิติโรจน ์ ครูช านาญการ คศ.2   

10 นางสุภาภรณ ์  กระตุฤกษ์ ครูช านาญการ คศ.2   

11 นางมาล ี  พรหมเจริญ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

12 นางจฑุารัตน ์  พรหมจุ้ย ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

13 นายพฒันพงศ์   ศรีสกุล ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

14 นางสาวนิชา   สุภู่อ่อน ครูช านาญการ คศ.2   

15 นายณัฐชานนท ์  ภทรักษ์ ครูช านาญการ คศ.2   

16 นางสุกัญญา   เดชะค าภ ู ครูช านาญการ คศ.2   

17 นายกริช   ตระการไทย ครูช านาญการ คศ.2   

18 นางจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร ์ ครูช านาญการ คศ.2   

19 นางกาญจนา   วิวัฒนาพรชัย ครูช านาญการ คศ.2   
20 นางเบญจวรรณ  ฟุ้งลัดดา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

21 นางสาววรรณา  มาลีหวล ครูช านาญการ คศ.2   

22 นายปิยะ  ชูถิ่น ครู คศ.1   

23 นายช านาญ   พรหมราชแก้ว ครูช านาญการ คศ.2   

24 นางณทักาญจน ์  การสมสิษฐ ์ ครูช านาญการ คศ.2   

25 นางอกนิษฐ   หิดาวรรณ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

26 นางจนัทนา   ภู่เจริญ ครูช านาญการ คศ.2   

27 นางสมสมัย      เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 

รำยช่ือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง วิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



  

 

 

 
 

ที่ 
           ชื่อ  - สกุล  

ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ หมำยเหตุ 

28 นางขจีมาส   มงคลถิ่น ครูช านาญการพิเศษ คศ.3  

29 นายอรุณ   พุ่มไสว ครูช านาญการพิเศษ คศ.3  

30 นายธเนศ   ธเนศรุ่งโรจน ์ ครูช านาญการ คศ.2   

31 นางสาวสมนึก   รัมมะภาพ ครูช านาญการ คศ.2   

32 นางเบญจวรรณ   วิภาดาพรพงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

33 นางโสภา  ทองอ่อน ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

34 นางปริศนา   ดวงดารา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

35 นางพชัรา   ศิริกุลยานนท ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

36 นายธานนิทร ์  สหรัตนผล ครูช านาญการ คศ.2   

37 นายธานุวฒัน ์  รัตนผ่องใส ครูช านาญการ คศ.2   

38 นายประสิทธิ ์  สาระหงษ ์ ครูช านาญการ คศ.2   

39 นางจริยา   รอดจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

40 นายพงษ์รพ ี  จันทร์เหลือง ครูช านาญการ คศ.2 
  

41 นางเยาวลักษณ ์  อ่วมทร ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

42 นางมาริสา  อนันตเสถ ครูช านาญการ คศ.2   

43 นางบุษด ี  วีเซ่ ครูช านาญการ คศ.2   

44 ร.อ.หญิง สุลักษณ ์  อัมพะลพ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

45 นางสาวกอบกาญจน ์  ป่านแก้ว ครูช านาญการ คศ.2   
46 นางศรินธร   อ้นสวน ครูช านาญการ คศ.2   

47 นางภัสสร   เนียมหอม ครูช านาญการ คศ.2   

48 นายจีรศักดิ์   หมุนข า ครูช านาญการ คศ.2   

49 นางสุนิตยา สุขีลักษณ ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

50 นางชมัยพร  เจตตกร ครูช านาญการพิเศษ คศ.3   

51 นางสาวอุษณิษา ตรีสุข ี ครู คศ.1   

52 นางสาวอัญชล ี สว่างกิจ ครูช านาญการ คศ.2   

53 นายทวพีร เอกมณีโจน์ ครู คศ.1   

54 นางสาววนิดา มานะ ครู คศ.1   

55 นางสาวพรทิพย ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย -   

56 นายเชิดชาย ชัยภานุเกียรติ ์ ข้าราชการพลเรือน -   



  

 

 

 

 
ที่ 

       
     ชื่อ  - สกุล 

 
 

ต ำแหน่ง 
 

วิทยฐำนะ 
 

หมำยเหตุ 
57 นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง ครูผู้ช่วย -   

58 นายสัมพันธ ์ หลงพิมาย ครู คศ.1   

59 นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ ครู คศ.1   

60 นางสาวอารมณ ์ บุญเชิดฉาย ครูผู้ช่วย -   

61 นางนงลักษณ ์ สังข์ทอง ครู คศ.1   

62 นางสาวอัยยกรณ์  พันธุ์จินา ครูผู้ช่วย -  

63 นางสาวไปรยา อรรถนาถ ครูผู้ช่วย -  

64 นายอรรถกร จันทรตรี ครูช านาญการ คศ.2  

65 นายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐี ครู คศ.1  

66 นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ ครูผู้ช่วย -  

67 นายวนัชนะ ขันต่อ ครูผู้ช่วย -  

68 นางสาวศุภากรณ ์ ประคองทรัพย ์ ครูช านาญการ คศ.2  

69 นางสาวพรวสิาข ์ จตุระบุล ครู คศ.1  

70 ว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ ครู คศ.1  


