
อัตรากําลังของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
มีจํานวนทั้งส้ิน   133    คน    ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน

ข้าราชการครู 43 คน

พนักงานราชการ 3 คน

ครูพิเศษสอน 36 คน

ลูกจ้างประจํา 10 คน

ลูกจ้างช่ัวคราว 36 คน

รวม 133 คน

ไปรักษาการในตําแหน่งครู - คน

อัตรากําลัง

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2558

ไปช่วยราชการ  - คน
ลาศึกษาต่อ  - คน
ไปฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  - คน

   ผู้บริหาร  
5  คน

ข้าราชการครู
43  คน

 พนักงานราชการ
 3 คน

ครูจ้างสอน
36 คน

 ลูกจ้างประจํา
10 คน

 ลูกจ้างชั่วคราว
36 คน

ผูบริหาร ขาราชการครู พนักงานราชการ

ครูพิเศษสอน ลูกจางประจํา ลูกจางชัว่คราว



1 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อํานวยการวิทยาลัย ค.ศ.3 ผู้อํานวยการ

2 นายเอกชัย นาคอร่าม รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ค.ศ.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3 นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ค.ศ.3 ฝ่ายวิชาการ

4 นายประสงค์ อุบลวัตร รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ค.ศ.3 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5 นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ค.ศ.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1 นายปรีชา ทิมทอง ครู คศ. 3 หัวหน้าสาขาวิชา

2 ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น ครู คศ.2 หัวหน้างานความร่วมมือ

3 นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน ครู คศ.2 หน.งานกิจกรรมฯ

ข้าราชการครู  จํานวน  43  คน
สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม

ฝ่ายบริหาร  จํานวน  5  คน

4 นายดํารง สัพโส ครู คศ.2 หัวหน้าสาขาวิชา

5 นายฉัตรชัย สมพงศ์ ครู คศ.2 หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

6 นายทํานอง เสือพาดกร ครู ครู.1 หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

7 นายเฉลิมพล นามปัดถา ครู ครูผู้ช่วย

8 นายโรมรัน ลาดเหลา ครู คศ.2 หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน(ทวิภาคี)

และหัวหน้าสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

9 นายรัตนชัย กองวงศ์ ครู คศ.3 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

10 นายณรงค์ องอาจ ครู คศ.2 หัวหน้างานพัสดุ

11 นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม ครู คศ.2
12 นายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย ครู คศ.2

13 นายนันทวุฒิ ภู้มณี ครู คศ.2

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
หัวหน้าสาขาวิชา



14 นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี ครู คศ.2
15 นายพีรพงค์ มีแก้ว ครู คศ.3
16 นายอานันท์ ธัญญานนท์ ครู คศ.2
17 นายสุทธิ ช่วงชัย ครู คศ.2 ผช.หน.งานกิจกรรม (น.ศ.วิชาทหาร)

18 นายมงคล ผลพุด ครู คศ.2
19 นายวุฒิชัย ขมพลกรัง ครู คศ.1
20 นางสาวพัชรินทร์ เฉลยไกร ครู คศ.1
21 นางปรียพัศ พูลจันทร์ ครู คศ.1

22 นายชาตรี เริงชัยภูมิ ครู คศ.2
23 นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย ครู คศ.2
24 นางอุทัยรัตน์ สุริยะ ครู คศ.2

หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หัวหน้าสาขาวิชา

หน.งานวัดผลและประเมินผล

สาขาวิชาไฟฟ้า

หัวหน้างานปกครอง

ผช.หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ผช.หน.งานวิจัยฯ

ผช.หน.งานวางแผนและงบประมาณ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ผช.หน.งานวิจัยฯ

หัวหน้าสาขาวิชา

25 นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย ครู คศ.2
26 นายเมาลี กล่ินหอม ครู คศ.2
27 นายฐเสฏฐ์ เขาทอง ครู คศ.2

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

28 นายวิศาล เพ็ชรมุณี ครู คศ.2
29 นายนล โหรวิชิต ครู คศ.1

30 นายวิศรุต ไวโสภา ครู คศ.2

31 นายอดิศักดิ์ ตรีพิษจักร ครู คศ.2

32 นางสุภัชชา เครื่องเทศ ครู คศ.2
33 นางสาววรษา เดชาวรภักดิ์ ครู คศ.1

34 นางนัฐชวนันท์ เดชะอําไพ ครู  คศ.3
35 นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม ครู  คศ.1 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้าสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการบัญชี

ครูประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้างานบุคลากร/

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

หัวหน้างานวิจัยฯ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผช.หน.งานวิจัยฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าสาขาวิชา



36 นายเริงสันต์ ภูริคัมภีร์ ครู คศ.3

37 นางณัฐสุกานดา ศิริแจ่ม ครู คศ.2
38 นายวิชัย ด้วงป้ัน ครู คศ.2 ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

39 นางนันทวัน อุบลวัตร ครู คศ.1 หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

40 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล ครู คศ.1
41 นางสาวนันท์ณัสร พรมสุทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

42 นายนันทวุฒิ ภู้มณี ครู คศ.2

43 น.ส.สุพิชชา กันทะพันธุ์ ครู ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาเมคทรอนิกส์

ครูประจําสาขาวิชา

ครูประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาช่างเชื่อม
หัวหน้าสาขาวิชา

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์และพ้ืนฐาน
หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

พนักงานราชการ   จํานวน  3  ราย

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

1 นายวชิระ วิงวอน ตําแหน่ง  ครู
2 นางบุษบา ภูริคัมภีร์ ตําแหน่ง  ครู
3 นายชรินทร์ ชิตตันสกุล ตําแหน่ง  ครู

1 น.ส.วราภรณ์ ภิรมยา วศ.บ.คอมพิวเตอร์

2 นายสิทธิศักดิ์ ธนพงศ์ลํ้าเลิศ
3 น.ส.เสาวคนธ์ สรรพสิทธิ์

4 นางวทันยา พลายละหาร บช.บ.การบัญชี

5 น.ส.ลลิตา นาพุทธา
6 น.ส.ปริสา เหลืองธรรมชาติ

7 น.ส.เบญจวรรณ ชูมงคล

ผช.หน.งานปกครอง

บธ.บ.การตลาด

ข้าราชการพลเรือน  จํานวน  -  คน

บธ.บ.การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาบัญชี

ครูพิเศษสอน   จํานวน  40  คน

บช.บ.การบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บช.บ.การบัญชี

ผช.หน.งานกิจกรรมนักเรียน

ผช.หน.งานกิจกรรมนักเรียน

 -ไม่มี -



8 น.ส.ฐานิยา กฤษสุริยา วท.บ.การแพทย์แผนตะวันออก

9 น.ส.ณัฐวดี สุมโนจิตราภรณ์ วท.บ.เคมี

10 นายอดิเรก สีสายัณห์ คบ.ภาษาอังกฤษ

11 Miss Joy De Pedro Barrientos Bachelor Of Secondary Education 
12 นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์ คบ.การบริหารการศึกษา
13 น.ส.ศิริกมล มณีฉาย บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
14 นายซานาดู หว่านพืช วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
15 ว่าที่เรือตรี รัฐนัย รื่นกมล วท.บ.วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา

16 น.ส.กิตสุนธ์ โลกุตรภูมิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
17 น.ส.กานต์ชนก บุญน้อม
18 น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร

19 นายภูริดล ภูสอดสี วศ.บ.อุตสาหการ

สาขาวิชาสามัญฯ

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี)
ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
19 นายภูรดล ภูสอดส วศ.บ.อุตสาหการ

20 นายอร่าม บุญประเสริฐ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 ว่าที่ ร.ต.รัตนวิทย์ ชัยเสนา คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมประกอบ

22 น.ส.กาญจนา รักพวง
23 นายตะวัน ขุนวิเศษ

24 นายสันติ หาญอาษา

25 นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คอ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม

26 นางเกษร ชมช่ืน วท.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
27 นายวินัย จบเจนไพร วศ.ม. ไฟฟ้า
28 ว่าที่ ร.ต.มนตรี คําหารพล

29 นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
30 นายณันฐกานต์ โมธินา

สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง

ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

ทล.บ.เครื่องมือกล

ปทส.เช่ือมและประสาน

วท.บ.ไฟฟ้ากําลัง

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาช่างเช่ือม



31 นายวรากร พรมจิ๋ว

32 นายภาคภูมิ ทับสีหา
33 นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
34 นายยุทธพล โสวัตร์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

35 น.ส.อรอุมา ปล้ืมจิตร์
36 น.ส.สุนิสา อยู่สินธุ์

ที่

อส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี

ช่ือ นามสกล

ลูกจ้างประจํา    จํานวน  10  ราย

คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ตําแหน่ง

สาขาวิชาช่างยนต์
คอ.บ.เครื่องกล

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ท

1 นายอุทัย หลาบคํา
2 นายปรีชา อินจู
3 นายสายชล อยู่เย็น
4 นางบรรจง ดวงฉวี
5 นางไฉน ด้วงป้ัน
6 นายเสนาะ กองอ้น
7 นางรังสรรค์ ภูสอดสี
8 นายทองหล่อ สุภาษิต
9 นายอํานวย ภิรมยา
10 นายพัด มะลา

พนักงานบริการ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบริการ
พนักงานพิมพ์
พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการ

พนักงานบริการ
พนักงานบริการ

ชอ -นามสกุล ตาแหนง   

ผู้ดูแลหมวดสถานที่
พนักงานบริการ



ที่
1 นางระพีพร เริงชัยภูมิ จนท.งานบุคลากร

2 นางรุจิรา ประสานพรรณ์ หน.งานบัญชี/จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ
3 นางมยุรี อําพลพร จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4 นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์ จนท.งานเอกสารการพิมพ์
5 นางสุนีย์ ฟักไข่ จนท.งานพัสดุ
6 น.ส.ผ่องศรี เหล็กเจริญ จนท.งานพัสดุ
7 น.ส.วิมลรัตน์ อุดมพงษ์ จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

8 น.ส.อรพรรณ ศรีจันทร์ จนท.งานวัดผลฯ
9 น.ส.พิมตา สงสังวรณ์ จนท.งานการเงิน
10 น.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร จนท.งานประชาสัมพันธ์
11 นางนันทพร กิจไพบูลทวี จนท.งานการเงิน
12 นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างช่ัวคราว  จํานวน  35  คน
ตําแหน่งช่ือ - สกุล

12 นายสมศักดิ สร้อยระย้า พนักงานขับรถยนต์
13 นายวัชรพงศ์ โสภา เจ้าหน้าที่งานส่ือการเรียนการสอน
14 นางปุณฑรี คําแดง จนท.งานทะเบียน
15 น.ส.อุทุมพร ทิพย์เทียม จนท.งานครูที่ปรึกษา/จนท.งานปกครอง
16 นายโสภา พักสอน จนท.งานอาคารสถานที่
17 น.ส.วรัชนันท์ สีเอ้ียง จนท.งานบริหารงานทั่วไป
18 น.ส.วรรณวิภา อากรเจริญ จนท.งานกิจกรรมฯ/จนท.งานปกครอง
19 นางวรรณญา สุขคําภีระ จนท.งานบัญชี
20 นางจันทนา ศรีขจร จนท.งานบริหารงานทั่วไป
21 นางช่อเพชร องอาจ จนท.งานสวัสดิการพยาบาลฯ
22 นายทวาย ยอดประสาท จนท.งานอาคารสถานที่
23 นายสมยศ สุพงษ์ จนท.งานแนะแนวฯ/งานโครงการพิเศษฯ
24 นางศิริพร พูลธนะ จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
25 นายวีระชาติ ผลมะตูม ยามรักษาการณ์
26 นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์ จนท.งานอาคารสถานที่
27 นางนํ้าวน ศรีคง จนท.งานอาคารสถานที่



ที่
28 น.ส.แสงระวี ตะกุดมูล จนท.งานอาคารสถานที่
29 น.ส.บุญเทียน ป่ินวันนา จนท.งานอาคารสถานที่
30 นายสมบัติ ภูสอดสี พนักงานขับรถยนต์
31 นายสมบุญ เขียวศร จนท.งานอาคารสถานที่
32 นายวรวิทย์ เฉยขุนทด จนท.งานอาคารสถานที่
33 นายนิพนธ์ ศรีเอ้ียง จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
34 น.ส.เบญจวรรณ จุลสุคนธ์ จนท.งานวางแผนฯ/จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/จนท.งานวิจัยฯ/จนท.งานประกันฯ

35 น.ส.อัญชลี สาแก้ว บรรณารักษ์ห้องสมุด
36 น.ส.ปรีชญา ศรีแสงอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
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