
 

ผูอํานวยการกองกลาง 
นางภัทรินทร  โลหวัขระกุล  (ขรก.) 

จนท.บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
 

กลุมงานสารบรรณ 
นายสุชาติ  ฤกษโอรส (พนง.) 

(หัวหนา) 
จนท.บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

 

กลุมงานการเงินและพัสดุ 
นางอัญชลี ศรเจริญ (ขรก.)  

(หัวหนา) 
จนท.บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

 

กลุมงานผังแมบทและอาคารสถานที่ 
นายทะนันชัย  มีสุข (ขรก.)  

(รักษาการฯ หัวหนา) 
วิศวกรชํานาญการ 

 
 

 

กลุมงานโสตทัศนูปกรณ 
นายสราวุธ มะหะหมัด (พนง.)  

(หัวหนา) 
นวช.โสตทัศนศกึษาชํานาญการ 

 
 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

หนวยการเงิน 

1. นางอัญชลี ศรเจริญ (ขรก.)  
จนท.บริหารงานทั่วไปชาํนาญการ 

หนวยพัสดุ 

1. น.ส.สมพร หอมจันทร  (ขรก.) 
 จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ  

2. น.ส. กัญญาภัทร  กสิวัฒน  
(พนง.) 
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน   
 
 

 

หนวยสารบรรณกลาง 

1. นางศิราณี  ปาณาพงษ (พนง.)   
 จนท.บริหารงานทั่วไปชาํนาญการ  

2. นางรุงฤทัย ดวงมณี  (ขรก.) 
 ผูปฎิบัติงานบริหารชํานาญงาน  

3. นางอโนทัย จิตตชุม  (ลปจ.) 
 พนักงานธุรการ  

หนวยพิธีการ/งานเฉพาะกิจ 

1. น.ส.รัตติยา  วัฒโน (พนง.) 
 จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ 

หนวยบริหารทั่วไป 

1. น.ส.นัยนา มะหะหมัด (พนง.) 
 จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

2. น.ส.ศิริรัตน  บุญก่ิม  (พนง.) 
จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยผังแมบท 

1. นายพีรกร  สิมะรักษอําไพ (พนง.) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 

หนวยดูแลผลประโยชน 
1. นายภูสิทธิพงษ  คุณดิลกวัฒนะ (พนง.) 
 จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ 

หนวยจัดการสถานที่ 
และรักษาความปลอดภัย 
1. นายกรีฑาพล  มะลิทอง (พนง.) 
จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ  

2. น.ส.นัยนา ชนะเจริญกุล  (ลปจ.) 
พนักงานธุรการ 

3. นางสุบิน จอยศรี  (ลปจ.) 
พนักงานบริการ 

4. นางวิไลลักษณ ภิรมยเกียรติ์ (ลปจ.) 
พนักงานสถานที่ 

5. น.ส.กรรทิมา ทับคลาย  (ลปจ.) 
พนักงานสถานที่ 

6. นางสมรักษ กาขัน (ลชค.) 
พนักงานสถานที่ 

7. น.ส.นิภาวรรณ กลิ่นหอม  (ลชค.) 
พนักงานสถานที่ 

8. น.ส.ศิรีวัลย ทองอาภรณ (ลชค.) 
พนักงานสถานที่ 

9. นางจุฑารัตน บุญเกิด (ลชค.) 
พนักงานสถานที่ 

10. นางวรรณา  หอมจันทร (ลชค.) 
พนักงานสถานที่ 

11. นายกุหลาบ บัวสุวรรณ (ลชค.) 
พนักงานทั่วไป 

12. นายสมโภชน พลวัน (ลปจ.) 
คนสวน 

13. นายจุลภพ จิตตชุม (ลปจ.) 
พนักงานสถานที่ 

14. นายวิรัตน สุภาอินทร (ลปจ.) 
พนักงานทั่วไป 

15. นายวิชิต ตอพันธ (ลปจ.) 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

16. นายวัฒนา แจมมิน (ลชค.) 
พนักงานสถานที ่

17. นายมนัญชัย ปนตามูล 
(ลชค.) 
พนักงานทั่วไป 

18. นายอนุชา หมั่นงาม  (ลปจ.) 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

19. อัตราวาง 1 อัตรา (ลชค.) 
คนสวน 

20. นายไพบูลย ยิ้มกัน (ลชค.) 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

หนวยยานพาหนะ 

1. นายชูชีพ เหมือนแสง  
(หัวหนา) 
(ลปจ.) พนักงานขับรถยนต 

2. นายสมาน งวดชัย (ลชค.) 
พนักงานขับรถยนต 

3. นายสุชาติ ชมชื่น (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

4. นายสําเริง ชีวะธรรม (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

5. นายประสิทธิ์ บํารุงศิลป 
(ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

6. นายศิริชัย ออนลอม (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

7. นายบุญมา วาไธสง (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

8. นายสุวัฒน หาญลํายวง (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

9. นายเพลิน ทาบุบผา (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

10. นายมนัส วงษมาน (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 

   
 

 

 

 

หนวยผลิตส่ือวิดีทัศนและภาพนิ่ง 

1. นายธารี นวชินกุล (พนง.) 
นวช.โสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ 

2. นายจตุรงค  จิตตชุม (พนง.) 
ผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษาปฏิบัตงิาน 

หนวยควบคุมระบบภาพและเสียง 

1. นายสมศักดิ์ อินทรสงเคราะห (ขรก.) 
นวช.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

2. อัตราวาง (พนง.) 
นวช.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

3. นายดนุพล ร่ืนสุข (พนง.) 
ผูปฎิบัตงิานโสตทัศนศึกษาปฎิบัตงิาน 

4. นายศักดา พลจันทึก (พนง.) 
ผูปฎิบัตงิานโสตทัศนศึกษาปฎิบัตงิาน 

5. นางสาวพรศรา  เอ่ียมเสริม (พนง.) 
ผูปฎิบัตงิานโสตทัศนศึกษาปฎิบัตงิาน 

6. นายภูภณิน ขัณฑชลา (ลชค.) 
พนักงานโสตทัศนศึกษา  

7.นายสมภพ  เพ็ชรศิริ (พนง.) 
ผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษาปฏิบัตงิาน 
(ปฏิบัติงานควบคมุครุภัณฑ) 

หนวยซอมบํารุง 

1.วาที่ ร.ต.ผดุงศักดิ์ หลาบสุภา (พนง.) 
ผูปฎิบัตงิานโสตทัศนศึกษาปฎิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยบริการหองเรียน 

1. นางวรนุช จันทรจบสิงห (พนง.) 
จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

2. นายมานพ  ดําทิพย (พนง.) 
จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

3. นายเซิ๊ต กาขัน (ลปจ.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัตงิาน 

4. นายทวี ปานมาก (ลปจ.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

5. นายธนภัทร ปนตามูล (ลปจ.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

6. นายมาโนด พงษดี (ลปจ.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

7. นายสมศักดิ์ แดงโกเมน (ลชค.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

8. นายสมคิด บุญเกิด (ลชค.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

9. นายบรรเจิด สักลอ (ลชค.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

10. นายอํานาจ โลหะชาติ (ลชค.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

11. นายสุวิทย  แจงคํา (ลชค.) 
จนท.หองเรียนปฏิบัติงาน 

12. นายธนกฤต บํารุงศิลปภากร (ลชค) 
จนท.หองเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานโยธาและซอมบํารุง 
นายทะนันชัย มีสุข (ขรก.) 

(หัวหนา) 
วิศวกรชํานาญการ  

 

 

 

หนวยงานโยธา 

1. . - วาง -   (พนง.) 
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 

2 นายนรากร อยูสุข  (พนง.)   
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 

3. นายบุญเลิศ สุมานิตย (ลชค.) 
ชางปนู 

4. นายพรพรหมณ สุขเหลือ 
(ลชค.) 
พนักงานทั่วไป 

5. นายจรัญ อัมพุธ (ลชค.) 
พนักงานทั่วไป 

6. นายไพฑูรย มีแดนไผ (ลชค.) 
พนักงานสถานที ่

หนวยซอมบํารุง 

1. นายธันวา กาญจนพันธุ 
(พนง.) 
ชางไฟฟาชาํนาญงาน 

2. นายณัฎฐกิตติ์ สุขจันทร 
(พนง.) 
นายชางเคร่ืองกลปฏิบัตงิาน 

3. นายมงคล ตุงไธสง  (พนง.) 
ชางเทคนิคปฎิบัติงาน 

4. นายไพโรจน ชูทอง (พนง.) 
ชางเทคนิคปฎิบัติงาน 

5. นายศักดา แดงวิจิตร (พนง.) 
ชางไฟฟาปฎิบัติงาน 

6. นายเรืองศักดิ์ ปทมเนตร 
(พนง.) 
ขางไฟฟาปฎิบัติงาน 

7. นายมุดยามิน แอศิริ (พนง.) 
ชางไฟฟาชํานาญงาน 

8. นายประชวน ทับศิริ (ลชค.) 
ผูชวยชางทั่วไป 

9. นายสมนึก จันทรสุภา (ลปจ.) 
พนักงานขับรถยนต 
 
 
 

 

กลุมงานพัฒนาภูมิทัศน 
-  นายกฤตย จันทรวัฒนรุง (ขรก.)   

(รักษาการฯ หัวหนา)  
จนท.บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

 

 

หนวยบํารุงรักษาและตกแตง 

1. นายศรีคํารณ ปาณาพงษ 
(ลปจ.) 
คนสวน (หัวหนา) 

2. นายธรรมนูญ ดาณีสมัน (ลปจ.) 
คนสวน 

3. นายไพลอต คําแสน (ลปจ.) 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

4. นายภูษิต จันทรเหมา (ลปจ.) 
พนักงานทั่วไป 

5. นายบุญชวย ทองอาภรณ 
(ลปจ.) 
พนักงานทั่วไป 

6. นายบุญฤทธิ์ จันทรลา (ลปจ.) 
คนสวน 

7. นายสมศักดิ์ หองหาญ (ลชค.) 
คนสวน 

8.  - วาง - (ลชค.) 
คนสวน 

9. นายวิทยชกานต จันทะบาน 
(ลชค.) 
พนักงานทั่วไป 

10. นายอดิเรก ทศภูชัย (ลชค.) 
คนสวน 

11. นายณรงค เชื้อจีน (ลชค.) 
คนสวน 

12. นายสําอาง รุงสวาง (ลชค.) 
คนสวน 

13. นายบุญมี สุขประสงค (ลปจ.) 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

หนวยเพาะชํา 
1. น.ส.อําพร สุวรรณเย็น (ลชค.) 
พนักงานทั่วไป 
 
 
 

 

 

 

รวม ๙7 อัตรา แบงเปน 

ขาราชการ 8 อัตรา (วาง 1 อัตรา) 

พนักงานสถาบัน 29 อัตรา (วาง 1 อัตรา) 

ลูกจางประจํา 30 อัตรา 

ลูกจางชั่วคราว 30 อัตรา (วาง 2 อัตรา) 

ขอมูล ณ วันท่ี  27 พฤษภาคม ๒๕๕8 

 


