
รายช่ือครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ชื่อ - สกลุ วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ โปรแกรมวิชา ระดับการศึกษา หมวดวิชา 
1 นางโชติรส           ส่งสัยออ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท การทอ่งเที่ยว 
2 นางสาวธนกร       ส่งสัยออ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท พื้นฐาน 
3 นางวิภาพร          กระจ่างจิต ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
4 นางพรรณี           ดอกสน ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
5 นางธญัญารตัน์     พยัคเลิศ บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญช ี ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
6 นายนพดล           มีส่ง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
7 นางจุไรรตัน์         กันไทยราษฎร ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การเงินการธนาคาร ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
8 นางศรีภาวิกา       สินธุไชย ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
9 นางสาวธัญรดี       ปัตตังเว บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

10 นายวิทวัส           ปานรัตน์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
11 นางสาวธนัชพร     บุญรอด ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. สังคมศึกษา ปริญญาตร ี สังคม 
12 นางสาวปุญญพัฒน์    ทองสกุล ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตร ี พลศึกษา 
13 นางภัคจิรา          บุญเวียง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
14 นางสุวรรณ          มณเฑียรรตัน ์ บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
15 นางอ้อยทพิย์        ยมจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี ธุรการ 
16 นายจิรายุ            ศิลปานันทกุล ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
17 นางสาวสุภักร์       โคตวงจันทร์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญช ี
18 นางสาวกาญจนา    สัมฤทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตร ี ธุรการ 
19 นายวิชญ์รุจ          งามสีห์พิมล ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
20 นางสาวภครัช        พึงขุนทด บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชีธุรกิจ ปริญญาตร ี ธุรการ 
21 นางสาวพิชชาพร     ศรีวิระ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
22 นายสุวัฒน์            ปัตตังเว ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
23 นางสายลม            ยวงทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
24 นางอรพรรณ         เพิ่มวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
25 นายพงษ์สวัสดิ์       เพ็งสลุง วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
26 นายสุกิจ              จันทร์เพ็ญแข วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สัตว์ศาสตร์ (สัตว์ปีก) ปริญญาตร ี พืน้ฐาน 
27 นางสาวกานติมา    หอมสุวรรณ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 
28 นางสาวศริาตรี       ลาค า บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
29 นายธนัตถ์         ซื่อกิจธนโภคิน ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การบริหารรัฐกจิ ปริญญาตร ี สังคม 
30 นางเทียนทิวา     วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
31 นางน้องนุช          ธรรมจันทร ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 
32 นางสาวประทุมมา     พรานทนงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์
33 นายสุชาติ            ใจช้ืน วิทยาศาสตรบัณฑติ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
34 นายพีรวัส            นาทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
35 นางสาวพรทิพย์      เพ็ชรณรงค ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
36 นางสาวสุพิศพันธ์    บุบพันธุ ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
37 นางณัฐริกา           เรืองงาม บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
38 นางสาวกาญจนา     เกษม บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญช ี
39 นางกรปภา             นาทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
40 นายพนมพร            แก้วฤทธิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. พลศึกษา ปริญญาตร ี พลศึกษา 
41 นางสาวจินดาหรา     วันเที่ยง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี ธุรการ 
42 นางสาวพาณิภคั       ทองสกุล บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
43 นายส าอางค์           ช่ืนอารมย์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
44 นายรุ่งโรจน์            สัชนา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลัง ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
45 นางสาวจุรีพร          มังกรทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
46 นางสาวสุนสิา          คงคาชาติ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญช ี ปริญญาตร ี การบัญชี 
47 นางสาวพรพรรณ     จันทร์เพ็ง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 



ที ่ ชื่อ - สกลุ วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ โปรแกรมวิชา ระดับการศึกษา หมวดวิชา 
48 นายประสงค์           พานเมือง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. บริหารการศึกษา ปริญญาตร ี สังคม 
49 นางสาวศศิธร          ทองน้ าวน บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
50 นางสาวอังคณา        พานทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
51 นายคารม               อนันต์สลุง เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
52 นายวีรยุทธ           รุจิกาญจนรตัน์ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
53 นางสาวกฤติยาพร    พิมพันธ ์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
54 นางสาวโชติรส        จ าปาเทศ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
55 นายวิทูรย์              ส าริดเปี่ยม ช่างอตุสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
56 นางสาวกิรณา          เรืองงาม ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 
57 นางสาวสุนสิา           บรรทัพ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
58 นางสาวสาริณี          ใจสัมฤทธิ ์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณติศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
59 นายด ารสั               อัฒพุทธ บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
60 นายสมศักดิ์            เทพจติร วิศวะไฟฟ้า วศ.บ. ไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
61 นางสาวนันทิกานต์     หมายเจรญิ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
62 นางสาวภัคกร           ปรพลธนวัต ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
64 นางสาวอาณัตญิา      สิทธิหาโคตร บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา ธุรการ 
64 นายประจักร            มาตย์นอก ช่างอตุสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ อนุปริญญา ช่างยนต์ 
65 นางสาวสุมินตรา    พลกล้า ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
66 นางสาวอัจฉรีย์      จั่นกระแสร ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอบ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
67 นายวิริยะ            อินยิ้ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. ฟิสกิส์ประยุกต์(พลังงาน) ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
68 นายศรายุทธ หิรัญรตัน ์ ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
69 นางสาวสิรลิักษณ ์ หอมหวาน วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์
70 นายก าธร  มังสิงห์จันทร ์ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตร ี ช่างไฟ 
71 นางสาวศิวรัตน ์ มิตรานนท์ ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
72 นางสาวสุนันทา พวงพิกุล ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาตร ี สังคม 
73 นางสาวเจนจริา เหมือนประเสริฐ ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. ศิลปศาสตร ์ ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
74 นายกิตติพงษ์ วงษ์อินทร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
75 นายอนาวิน เอี่ยมละออ ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
76 นางสาวชัญญา อาจอาษา บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ปริญญาตร ี สังคม 
77 นางสาววิชุพร ยงยืน ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. ภาษาจีน ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
78 นางสาวนารีญา กฤชบุญ ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. พัฒนาการท่องเที่ยว ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 
79 นางสาวชนิกานต ์ อัฒพุทธ ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. ภาษาไทย ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
80 นางสาวเพ็ญพร เป่ียมวัฒนา ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาองักฤษ 
81 นายชัชวาล เขียวเล็ก ช่างอตุสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ อนุปริญญา ช่างยนต์ 

 


