
รายชื่อข้าราชการครู  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อ านวยการ 
2 นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
3 นายพรชัย ค่ายใส รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ตลุนจันทร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
5 นายวิชัย หาญพลาชัย รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
  ข้าราชการพลเรือน 
6 นางชุลีพร รุหการ   
7 นางธนัชพร เมฆศิรินภาพงศ์   
  พนักงานราชการ 
8 นายนพรัตน์   รุ่งเรืองจินดา   
9 นายสุวิทย์ อินทรอนงค์   
  สาขาวิชาการโรงแรม 

10 นางชุลี หิริโอตัปปะ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
11 นางสุวดี เห็นชอบดี   
12 นางจุฬารัตน์ สมเจริญ   
13 นางวิยะวรรณ ปิ่นโพธิ์   
14 นางพิมพรรณ ปัญจขันธ์   
  สาขาวิชาการบัญชี 

15 นางจันทนา มงคลพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
16 นางวิไลวรรณ์ เกตุบรรลุ   
17 นางสุพัฒนา อุดมทรัพย์   
  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

18 นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
19 นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร   
20 นายอณุชัย เอ่ียมแก้ว   
21 นายสุชิน หนูแก้ว   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

22 นางสายชล สุขนิ่ม หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
23 นางวัชรินทร์   ผ่องศรี   
24 นายปพนพันธ์ พิมพ์คต   
25 นางณัฐนันท์ ภิญญศิริ   
26 นายคมสรรค์ ภูทอง   
27 นางสาวสจี สุทธิ   

    



  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
28 นายสมบัติ หิริโอตัปปะ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
29 นายสุริยัน อธิปัตยกุล   
30 นายชาตรี ปริยัติทวีลาภ   
31 นายสมชาย กาญจนสมคิด   
32 นายสุคนธ์ อุดมทรัพย์   
33 นายปัญญา รุ่งแจ้ง   
34 นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล   
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

35 นายวชิระ สุขมหา หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
36 นายเกียรติชัย สาริยะสุนทร   
37 นายประจวบ  นากร   
38 นายขวัญชัย สงวนพงษ์   
39 นายสาธิต วรรณสุทธิ์   
40 นายศุภชัย ถึงเจริญ   
41 นายเจษฏา รัตนปราการ   
  สาขาวิชาช่างยนต์ 

42 นายฉัตรชัย ฤกษ์สังเกตุ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
43 นายบุญเอก คุ้มหอม   
44 นายเจริญ แก้วนาโอ   
45 นายจุตติ ประนมศรี   
46 นายบุญเสริม เรืองสุทธิ   
47 นายถนัด เฟืองมะลิ   
48 นายสมหมาย สมแก้ว   
49 ว่าที่ร.ต.อรรถสิทธิ์ จูปราง   
50 นายวินัย เล็กเมือง   
51 นายสุวัฒน์ บรรเทาทุกข์   
  สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร 

52 นายนาวี นาวินทรานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
53 นายทรงวุฒิ กาฝาก   
54 นายอภิชาติ  หารสุโพธิ์   
  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

55 นายสมยศ วงศ์เกษร   
56 นายเกรียงศักดิ์ ปานคล้าย หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
57 นายสถาพร อุ่นเรือนงาม   
58 นางรจนา กนกมหกุล   
59 นายเรืองยศ รัตนพงษ์   



  สาขาวิชาก่อสร้าง 
85 นายสุรพ์เศรษฐ ตันสุวรรณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
86 นายธวัชชัย เจริญลาภ   
87 นายวิทยา ถนัดงาน   
88 นายคณิต เมฆศิรินภาพงศ์   
89 นายสาโรจน์ อรุณฉาย   
90 นายเลิศศักดิ์ มาศพฤกษ์   
91 นายสุพจน์ ชินอมรเลิศ   
92 นางสาววิภารัตน์ ชาวสวน   
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

60 นายเอกชัย หมื่นใจกล้า หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
61 นายวรวิทย์ เกตุบรรลุ   
62 นายสุพิท มุ่งหาทรัพย์   
63 ว่าที่ร.ต.ชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์   
64 นายช านาญ คล้ายศรี   
65 นายทัศนัย มีเฉลา   
66 นายมุกดี รุหการ   
67 นายบุญทวี ละอองศรี   
68 นายวีระพรรณ กระจับเงิน   
69 นายธวัชชัย   รัตนะ   
70 นายเกรียงศักดิ์ พิมโคตร   
71 นายสุพล หาญชนะ   
  สาขาวิชาเครื่องมือวัด 

72 นายบรรจง ศักดิ์วนิชล หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
73 นายธีระยุทธ นุ้ยนุ่น   
74 นายไมตรี ชินศิริวัฒนา   
75 นายไพโรจน์ ครองตน   
76 นายนพพร น้อยวัฒนกุล   
77 นายสมบัติ อินยิน   
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

78 นายทองค า แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
79 นายสุคนธ์ พุ่มศรี   
80 นายพันธ์ศักดิ์ พลอินทร์   
81 นายมนตรี ปัญจขันธ์   
82 ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์   
83 นางชลิดา สิงห์ป้อง   
84 นายชูสกุล พรหมมาศ   



  สาขาวิชาสามัญ 
93 ว่าที่ร.ท.ไชยยศ สูญทุกข์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
94 นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ   
95 นางวรรณี ตันติชัยยกุล   
96 นางสกุลนรา บูรประทีป   
97 นางสาวอัญชนา เจตน์สัมฤทธิ์   
98 นายรังสี ศิริไปล์   
99 นายพิเชษฐ์ มีม่ังคั่ง   
100 นางณัฏฐ์ดนุช คันธรักษ์   
101 นางนพวรรณ กสิพร้อง   
102 นายสมมาตร ปัญญาประทีป   
103 นายวาทวิโรจน ์ พันธุ์รุ่งโรจน์   
104 นางศันสนีย์ ทุกข์สูญ   
105 นางส าเริง พลเวียง   
106 นางอัจฉรา นาคอ้าย   
107 นางสาวนพมน แสวงสุข   
108 นางปภาพัน งามบุญ   
109 นางสาวดาริน กีฏามระ   
110 นางสาวสุรีย์พร บุญน้ าชู   

 


