
ล ำดับ ช่ือ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ / ปริญำตรี วุฒิกำรศึกษำ / ปริญำโท

1 นายรชต  ตามา วศ.บ. อเิล็กทรอนิกส์ วศ.ม. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

2 นายภานุวัฒน์  นาคพงศ์ วศ.บ วิศวกรรมเคร่ืองกล  คอ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล  

3 นายอดุลย์ เครือแก้ว วศ.บ. อเิล็กทรอนิกส์ วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม

4 นายชาคริต จองไว วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นายศิริวัฒน์ แวงดีสอน วศ.บ วิศวกรรมเคร่ืองกล  คอ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล  

6 นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธ์ุ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร(เคร่ืองจักรกลเกษตร) วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล                      

7 นายวรพจน์ แซงบุญเรือง คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

8 นายวิชาญ ใจสุข อส.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล  -

9 นายสวราชย์ ป้อมศิลารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล -

10 นายภูวดล เข็มจันทร์ อส.บ. โทรคมนาคม  คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

11 นายอภิชาติ สมสง่า คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

12 นายสิทธิศักด์ิ สมรฤทธ์ิ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

13 นายเสรี ขุนไชย คอ.บ .วิศวกรรมโทรคมนาคม (ลาศึกษาต่อ) คอ.ม. วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

14 นายสุรชัย ธรรมยาฤทธ์ิ วท.บ. แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

15 นายณัฐพงษ์ เกตวงษา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

16 นางสาวอัจฉรา พิเลิศ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ วท.ม. เทคโนโลยีพลังงาน

17 นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

18 นายเจษฎา สารสุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ลาศึกษาต่อ) วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  

19 นายอภิรักษ์ ทูลธรรม วศ.บ. ไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)/วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

20 นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.  (วิศวกรรมซอฟแวร์)

21 นางปิยะรัตน์ โนนเวียงแก บธ.บ. การบัญชี  บช.ม การบัญชี

22 นายกิตติศักด์ิ มะลัย บธ.บ. การบัญชี บช.ม. การบัญชี

23 ป่ินอัมภรณ์ มะลัย บธ.บ. การบัญชี บช.ม. การบัญชี

24 นางสาวอัณชญาณ์ โสดา บธ.บ. การบัญชี (ลาศึกษาต่อ) บช.ม. การบัญชี 

25 นางสาวปรียาพร เนียมจีน บช.บ. การบัญชี (ก าลังจะเปล่ียนต าแหน่ง เป็น ประเภท ท่ัวไป)

26 นายทัศพงศ์  นันทมัจฉา วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

27 นายธวัชชัย  คล่องดี อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ  -

ประวัติวุฒิกำรศึกษำ  บุคลำกร

 วิทยำลัยเทคโนโลยยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม มหำวิทยำลัยนครพนม

ณ วันท่ี ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑

ผู้บริหำร

สำชำวิชำช่ำงยนต์

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำขำวิชำกำรบัญชี

สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน

หมวดวิชำสำมัญพ้ืนฐำน



ล ำดับ ช่ือ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ / ปริญำตรี วุฒิกำรศึกษำ / ปริญำโท

28 นางดวงจันทร์ ทะวงศ์ษา ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน             

29 นางสาวสมฤทัย ศรีวรสาร วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์(สถิติประยุกต์) -

30 นางสาวชนันพร โนชัย ศศ.บ. ภาษาไทย -

31 นายเจษฏา โสธุมา ค.บ. พละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา -

32 นางสาวกองแก้ว พรรณา บธ.บ การจัดการท่ัวไป -

33 นางสาวปริศนา แสงสุวรรณ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ -

34 นางสาววิชชุลดา เขียวสังข์ บธ.บ การบัญชี -

35 นางสาววาสนา แก้วปีลา บธ.บ การบัญชี -

36 นางสาววจีธาร รักษ์ชุมชน บธ.บ. การจัดการ -

37 นางสาวสุรีรัตน์ สุธรรม ค.บ. คอมพิวเตอร์ -

38 นางสาวนันทิดา ผาอนิดี บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -

39 นางสาวมณีรัตน์ มาตรารักษ์ บธ.บ. การบัญชี -

40 นางสาวเพ็ญศิริ ลาวงค์ บธ.บ. การจัดการ -

41 นางพิกุล พองไสยา ป.6 -

42 นายมานิส คัณทักษ์ ม.6 -

43 นายไพสิน บุณรังสี ม.3 -

44 นายสุริยันต์ อุ่นอาจ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า -

45 นายนิรมิตร อุปทุม ม.3 -

เจ้ำหน้ำท่ี


