สอศ.ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผอ.สถานศึกษาอาชีวะ จำนวน 62 ราย
6 ก.ค. 2562

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 62 ราย โดยกำหนดให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือกมารายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ
ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 62
ราย ได้มารายงานตัวและแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา
เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยไม่มีผู้สละสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. นายนริศ แก้วสีนวล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
2. นายวิทยา ตั่นยืนยง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
3. นายสมยศ ตรีเพ็ชร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทย์ศาสตร์(ชลบุรี)
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
4. นายธำรงค์ สว่างเดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
5. นายประสงค์ อุบลวัตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
6. นายนิพนธ์ หย่งกิจ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
7. นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยวสมุย
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
8. นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
9. นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
10. นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
11. นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
12. นายบัณฑิต ออกแมน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
13. นายสมชาย จันทร์อินทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
14. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
15. นายวัชระ เกิดสิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
16. นายสมบัติ นาหลวง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
17. นายธนเดช วรรณสอน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
18. นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
19. นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
20. นายณรงค์ หวังอีน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
21. นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
22. นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
23. นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
24. นายวิเชียร บุญเตี่ยว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
25. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
26. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
27. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
28. นายสมหมาย ศรประสิทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

29. นายคัมภีร์ นิลวรรณ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
30. นายอัศวิน ข่มอาวุธ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
31. นายปรัชญา ตะภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ตำแหน่ง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
32. นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
33. นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
34. นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
35. นายเจษฎา ธนะสถิตย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
36. นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
37. นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
38. นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
39. นายอนันติ์ ลิ่มเชย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
40. นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
41. นายดำรงค์ สุดวิลัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
42. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
43. นายสุพิษ ภูแทนนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
44. นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
45. นายพิชิต วงศ์คำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
46. นายพิชัย วาจนสุนทร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

47. นายสมโชค มีขวด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
48. นายสมศักดิ์ คำสนิท ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
49. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
50. นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
51. นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
52. นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
53. นายพินิจ บุญโสภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้รับการบรรจุและ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
54. นายธีรชัย อินนวล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
55. นายนรินทร์ แก้วทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
56. นายประเสริฐ แก้วแจ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
57. นายภักดี พรหมเกิด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
58. นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
59. นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
60. นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
61. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
62. นายสมชัย อินอ่อน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส
ถานศึกษาที่ได้รับตำแหน่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณที่มาข่าวจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 4 กรกฎาคม 2562

